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ivistys ja kulttuuri, kaksi merkitykseltään avointa
sanaa, joiden keskinäinen suhde on monimutkainen. Voisi sanoa, että sivistystä ei ole kulttuurin ulkopuolella, mutta kulttuuri voi olla vailla sivistystä.
Joku vääräleuka nostaa tässä esille Robinson Crusoen tapauksen; sivistynyt mies haaksirikkoutuneena autiolla saarella, eikö siinä ole kysymys sivistyksestä kulttuurin ulkopuolella?
Tyydytään siihen, että sivistys ja kulttuuri kietoutuvat toisiinsa. Lehden fokus on sivistyksessä, ja kirjoittajat määrittelevät
termin kukin osaltaan. Pohjustukseksi pari ajatusta.
Satunnaisen tarkkailijan silmiin saattaisi näyttää siltä, että käynnissä on maailmanlaajuinen – tai ainakin länsimaat
kattava – liike, jonka tarkoituksena on ihmisten tyhmentäminen. Kaikki viihteellistyy vauhdilla, erityisesti televisio, joka
näyttää pitävän nettiä suorana esikuvanaan. Elokuvan osalta
on mielenkiintoista nähdä, miten 3D vaikuttaa elokuvailmaisuun. Nyt jo kuuluu mielipiteitä sen yksinkertaistavasta vaikutuksesta, mutta niinhän elokuvassa on vastustettu sellaisia
aikanaan radikaaleja uudistuksia kuten ääntä ja värejä.
Olisi tietysti naurettavaa ajatella, että yleisellä viihteellistymisellä olisi jotakin tekemistä Euroopassa voimakkaasti
etenevän populistisen oikeiston kasvun kanssa, olisihan?
Vakavasti puhuen, asioilla saattaa olla yhteys; poliittisen oikeiston ja erityisesti sen populistisimman osan haluttomuus rahoittaa kulttuuria julkisin varoin on tiedossa, mikä näkyy mm. kulttuurin rahoituksen ongelmina eri puolilla Eurooppaa. Esim. Englannissa koko taidehallinto on voimakkaassa muutostilassa, ja mm. elokuvan julkisesta rahoituksesta huolehtiva UK Film Council on lakkautusuhan alla. Suomi on kulkenut vielä toiseen suuntaan – meillä ei olekaan vallalla populistinen oikeisto – vaikka taidehallintoa ollaan täälläkin uudistamassa. Elokuvan julkinen rahoitus on
hoidettu hyvin. Nykyisen hallituspohjan aikana (2007-2011)
elokuvan tuotantorahoitus on noussut kahdella kolmanneksella. Siitä Wallinille kiitos, mutta miten sama hallitus voi samaan aikaan päästää YLEn talouden sellaiseen tilaan, että
yhtiön mahdollisuudet osallistua laajemmin indie-tuotantojen rahoitukseen näyttävät olevan menneet? Lyhytelokuva,
”tuo hyödytön elokuvan runous”, kärsii vakavimmin, mutta ei dokumenttielokuvienkaan tilanne näytä helpolta. YLE
on puristettu isojen mediatalojen väliin, ja on vaara, että se
muuttuu yhtä hampaattomaksi ja epäkiinnostavaksi kuin
miksi Italian RAI on Berlusconin aikana muuttunut.

Ja edelleen, miten Suomen hieno ja toimiva hyvitysmaksujärjestelmä on voitu päästää rapautumaan? Tätä laiminlyöntiä on erityisen vaikea ymmärtää oikeistolaiselta hallitukselta. Hyvitysmaksussa on kysymys valtion budjetin ulkopuolisesta rahasta, joka ei rasita valtion menoja, vaan päinvastoin on tuonut helpotusta julkisen rahoituksen paineisiin
jo 26 vuotta.
Taiteessa tulosvastuullisuuden vaatimus on lyhytnäköinen. Ja miten paljon prosessissa tarvittavien papereiden, tulosneuvotteluiden yms. ääressä menee luovia resursseja hukkaan. Kulttuuria ei kannata määrällistää. Eikä teknologian
tasolla voi mitata yhteiskunnan sivistyneisyyttä.
Voi tietysti olla, että viihteellisyyden lisääntymisessä on
kyse vain terveestä reaktiosta ylihuolehtivaa systeemiä vastaan – mistä esim. sosialidemokratian nykyisessä kriisissä
näyttäisi olevan kysymys. Ei kukaan halua olla koulunpenkillä koko elämäänsä. Ehkä nykyinen sivistyskäsitys perustuu enemmän vanhan suojelemiseen kuin kuin jonkin uuden
kehittämiseen.
Joku voi nyt kysyä, mitä tekemistä tällä on sivistys-teeman kanssa. Vastaus on helppo: jos sivistyksen käsittää laajasti, kuuluu siihen kulttuurin eri puolien hyväksyminen, joista osa rahoittuu itsestään ja osa vaatii julkista tukea. Sivilisaatio, joka ei huolehdi tästä, voi huonosti. Mutta jos sivilisaatio
ottaa itsensä liian vakavasti – keskittyy esim. vain kansallisen
kulttuurin puolustamiseen – niin sen käy vielä huonommin.
Voidaan myös ajatella, että sivistys on muuttamassa muotoaan. Tai täsmällisemmin: se mihin sivistys pohjautuu, muuttuu. Kirjaan ja kirjoitettuun tekstiin perustuva sivistys väistyy ja tilalle tulee jotakin, joka tällä hetkellä näyttäyttyy pinnallisena ja yliviihteellisenä. Kyse voi olla hyvin perustavanlaatuisesta kulttuurisesta murroksesta, jota vanha lukeneisto ei ymmärrä.
Pitäisikö kehityksestä olla surullinen vai ei? En tiedä.

K

iitokset Pia Andelille onnistuneesta tuotantoneuvojan postin hoitamisesta – olisimme pitäneet hänet pitempäänkin! – sekä Outi Nyytäjälle kiehtovan aiheen ehdottamisesta lehden teemaksi.
Ja menestystä Timo Korhoselle, joka on juuri aloittanut
AVEKin uutena tuotantoneuvojana.
Juha Samola
30.9.2010
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Sivistys?
Kato
Googlesta!
”Kyltyyri! Kyltyyri! Kyltyyri!” /
Tuo huuto on Suomessa syyri. /
Mut mikä se on se kyltyyri? /
Kas, siinäpä pulma on jyyri.
(Eino Leino)
Mikko Lehtonen
Kirjoittaja on Tampereen yliopiston
mediakulttuurin professori.

lias Lönnrot piti 1800-luvun puolivälissä sanaa sivistys ruotsin kultur-sanan
suomalaisena merkitysvastineena. Samoihin aikoihin D.E.D. Europaeus
suomensi sanat bildning ja civilisation
sivistykseksi. Sittemmin sanaa on viljelty mitä moninaisimmissa yhteyksissä. On puhuttu sivistyneestä maailmasta, sivistyskansoista, sivistyskielistä ja sydämen sivistyksestä, sanan
muutamaan ilmeisimpään käyttötapaan viitatakseni.
Olkaa siivosti!
Tälläkin abstraktilla sanalla on kouriintuntuvat juurensa. Joutsan murteen sivisteleminen tarkoitti pellavakuitujen puhdistuksen eli siivoamisen
viimeistä vaihetta, harjalla suoritettavaa silausta, joka antoi tulokseksi puhtaat kuidut. Konginkankaalla verbi sivisteä on merkinnyt sieventämistä ja
koristamista.
Akateemikko Martti Rapolan mukaan sanan sivistää juurena ovat sanat
siveä (merkityksessä hiljainen ja vaatimaton) ja siivo. Kun sanaa sivistys alettiin 1800-luvun puolivälissä käyttää, se
ymmärrettiin Rapolan mukaan hillityn ja maltillisen esiintymisen, siistien
ja kohtuullisten tapojen, järjestyksen
ja puhtauden yleväksi ideaaliksi.
Juhana Gezelius oli suomentanut
Erasmus Rotterdamilaisen teoksen
Cullainen kiria. Nuorucaisten Tapain sijwollisudest vuonna 1670 (alkujaan De
civilitate morum puerilium vuodelta
1530). Erasmuksen tarkoittama siivol5

lisuus eli siviloituneisuus oli varsin lähellä Rapolan 1800-luvun suomalaispuheesta löytämiä sivistyksen merkityksiä. Rotterdamilaisen kirjan aihe
oli ihmisten käytös yhteisössä, eritoten ulkoinen ruumiillinen soveliaisuus.
Teoksessaan hän kävi läpi inhimillisen
käytöksen keskeiset alueet nenän niistämisestä oikeanlaisiin tervehtimistapoihin, makuuhuone-etiketistä kirkonpenkissä istumiseen. Ulkoinen siviloituminen – ruumiin, eleiden ja kasvonilmeiden hallinta sekä oikeanlainen pukeutuminen – tähtäsi Erasmuksella sielun jalostamiseen.
Sivistys on tältä kannalta itse kunkin kykyä olla siivosti tekemisissä
kanssaihmistensä kanssa, välttämätön
modernin maailman kansalaistaito.
Ajatus ei ole jäänyt hapertumaan historiankirjoihin. Itseään ”merkittäväksi valtakunnalliseksi tapakulttuurin

vaikuttajaksi ja vaalijaksi” luonnehtiva
Tapaseura korostaa verkkosivuillaan
(www.tapaseura.fi/historia): ”Kauniit
käytöstavat tekevät elämän miellyttävämmäksi ja mukavammaksi niin itselle kuin kanssaihmisillekin. On helpompi olla ja selviytyä elämän tilanteista, kun tuntee pelisäännöt, peruskäytöstavat.”
Pelisäännöillä ja peruskäytöstavoilla Tapaseura tuskin tarkoittaa muinaisten hunnien tai nykyisten jalkapallohuligaanien käytöskoodeja. Kauniille ajatuksille nyökytellessä voikin
pohtia, mistä mainitut pelisäännöt ja
peruskäytöstavat tulevat, ketkä niitä määrittelevät ja mihin niillä tähdätään.

Artikkelin kuvat:
Finlandia
– national
landscape,
Rosa Liksom,
2010
6

Onko Anniinalla yleissivistystä?
Samaa asiaa voi mietiskellä myös, kun
puntaroi termiä yleissivistys. Viihdeverkkosivusto Stara uutisoi lokakuussa 2008 Big Brother -talon asukki Anniinan aiheuttaneen kilpailun aikana
”lukuisia noloja tilanteita yleissivistyksellään – tai oikeastaan sen puutteella”. Sivuston mukaan ”20-vuotias tamperelainen ylioppilas ja parturi-kampaaja on yllättänyt muut asukkaat kerta toisensa jälkeen kysymällä aivan ar-

kisten sanojen merkityksiä. Anniinalle
muiden muassa sanat fetissi, feminismi, sosialismi, kolhoosi, kommunismi,
realismi, demokratia ovat olleet täyttä
hepreaa. - Onko sosialismilla jotain tekemistä sosiaalisuuden kanssa? Anniina tiedusteli viime viikolla asukkaiden
maalatessa kuvaa, jonka tuli esittää sosialistista realismia.” (http://www.stara.fi/2008/10/20/bb-anniinan-kysymykset-arsyttavat-muita-asukkaita)
Mitä viihdesivuston tekijät mahtavat tarkoittaa yleissivistyksellä? Koulusivistystäkö? Uutisessa mainitaan,
että kanssa-asujiaan ällistyttänyt kilpailija on suorittanut ylioppilastutkinnon. Niinpä hänen odottaisi saavuttaneen ainakin jonkinasteisesti lukion
opetussuunnitelman perusteissa lukio-opetukselle asetetun yleistavoitteen: ”opiskelijalla on mahdollisuus
laaja-alaisen yleissivistyksen hankkimiseen ja jäsentyneen maailmankuvan muodostamiseen. Opiskelijan tulee saada olennaista luontoa,
ihmistä, yhteiskuntaa ja kulttuureja koskevaa eri tieteen- ja taiteenalojen tuottamaa tietoa.”
Vai onko kyse nimenomaan
siitä, mikä tieto määritellään olennaiseksi, mikä taas ei. Tätä pähkäili marraskuussa 2009 opetusministeri Henna Virkkunen, joka
muistutti, että nykylukio sisältää
18 eri oppiaineen pakollisia opintoja. Ministeri kysyi: ”Onko yleissivistystä opiskella niitä kaikkia
vai voidaanko yleissivistys saavuttaa
pienemmällä määrällä pakollisia opintoja ja jos voidaan niin miten. Vai tarvitsemmeko me yleissivistyksen uudenlaista määrittelyä?”
Ministerin kysymys on ainakin sikäli aiheellinen, että yleissivistystä
koskevaa keskustelua seuratessa ei väliin voi olla miettimättä, tarkoitetaanko sivistyksellä sitä tietovarantoa, joka 1930-luvun professorin oletettiin
omaavan. Ja jos tarkoitetaan, mitä järkeä on näinä Googlen ja Wikipedian
auvoisina aikoina päntätä kaikkea
tuota tietoa omaan kalloonsa. Ennen
muuta lienee syytä kysyä, mistä vallitsevat yleissivistyksen määritelmät
tulevat, ketkä niitä esittävät ja mihin
niillä tähdätään.
Jospa ”yleissivistys” toimittaakin
nykyisellään jonkinlaisen erottautumismekanismin tehtävää? Sivistymätönhän ei arkikäsityksen mukaan ole
se, joka ei tiedä Idolseista tai Simpsoneista, vaan se, jolla ei ole heittää heksametrin määritelmää kuin atsteekin
hyllyltä.
Kuka päättää, mikä on totta?
Sivistyneistö on Suomen kaltaisis-

sa kansallisvaltioissa pyrkinyt omimaan itselleen yleissivistyksen portinvartijan roolin. Eliitin ja rahvaan suhteet ovat kuitenkin muuttuneet. Vuosikymmenen takaiseen tapaukseen
turvautuakseni: Päättyikö 1900-luku
vuoden 1999 vai 2000 viimeisenä päivänä? Pulma on vanha: Jos jokaisessa vuosikymmenessä on oltava kymmenen ja kaikissa vuosisadoissa sata
vuotta, vuoden 10 täytyy kuulua ensimmäiseen vuosikymmeneen ja vuoden 100 ensimmäiseen vuosisataan.
Niinpä vuoden 2000 on täytynyt kuulua edelliseen vuosisataan eli millenniumia olisi pitänyt juhlia 31.12.2000 eikä 31.12.1999, kuten nyt tapahtui.
Vai onko näin? Kiistan siemenet
kylvi munkki Dionysius Exiguus, joka 500-luvulla loi perustan nykyiselle
ajanlaskulle. Skyyttiläismunkki paitsi ajoitti Jeesuksen syntymän väärin,
jätti myös sisällyttämättä vuoden nolla ajanlaskuunsa. Kiitos jälkimmäisen
lapsuksen länsimaailmassa on torailtu
sitkeästi siitä, alkavatko uudet vuosikymmenet, vuosisadat ja vuosituhannet nollaan vaiko ykköseen päättyvänä vuonna.
Lapsus ei tosin ollut vain Dionysiuksen. Eurooppalaisessa matematiikassa ei vielä 500-luvulla tunnettu nollan käsitettä. Se omaksuttiin arabeilta
vasta nelisen vuosisataa myöhemmin.
Dionysioksen tapa aloittaa ajanlasku vuodesta yksi eikä vuodesta nolla
aiheutti yhtä kaikki kalabaliikkia kymmenen vuotta sitten. Kuvaamani tapa
ymmärtää vuosikymmenet, vuosisadat
ja vuosituhannet on vastoin arkijärkeä,
jonka mukaan tasaluvun täyttyminen
on merkki siirtymisestä uudelle kymmenelle, sadalle ja tuhannelle.
Questioning the Millennium -kirjassaan (1998) edesmennyt paleontologi
Stephen Jay Gould muistutti, että nimenomaan vallakkaat ja oppineet ovat
perinteisesti kannattaneet näkemystä,
jonka mukaan vuosikymmenet, -sadat
ja -tuhannet vaihtuvat vasta nollaan
loppuvan vuoden päätteeksi. Oppineet olivat kiistassa niskan päällä vielä millenniumia edeltäneessä vuosisadanvaihteessa. 1800- ja 1900-lukujen vaihdetta ei juhlittu 1.1.1900, vaan
1.1.1901. 1900-luvun loppuessa tilanne
oli kuitenkin muuttunut. Vaikka myös
vuosituhannen vaihteessa kuultiin puheenvuoroja, joiden mukaan oikea
juhlapäivä olisi ollut 1.1.2001. Poikkipuoliset sanat jäivät yleisen kaupallisen millenniumhumun ja Y2K-pelkojen lietsonnan jalkoihin.
Kamppailu sivistyksestä
Suomalaissivistyneistön ”yleissivistystä” horjuttavat paitsi markkinat ja rah-

vas myös kansallisten rajojen rispaantuminen. Globaalistuvassa maailmassa yleissivistykseksi ei välttämättä riitä, että tuntee niin sanotut suomalaisen tai länsimaisen kulttuuriperin-

nön. Saattaa pikemminkin olla, että
läntisen ja suomalaisen kulttuurin hyvä tuntemus edellyttää sitä, että osaa
suhteuttaa ne toisiin kulttuureihin.
Tämän markkinaraon ovat oivaltaneet ne yrityskouluttajat, jotka opastavat suomalaisia myyntitykkejä Japanin tai Kiinan tavoille. Samalla käy
yhä ilmeisemmäksi, että eurooppalaisten tai ylipäätään länsimaalaisiksi kutsuttujen ihmisten on yhä vaikeampaa
pitää omaa sivistystään merkkinä hienostuneisuudestaan ja kaikinpuolisesta paremmuudestaan muuhun maailmaan verraten. Maailmassa on ollut ja
on monenlaisia sivilisaatioita, joiden
sivistyneisyytenä pitämät käytös ja
tiedot poikkeavat toisistaan huomattavastikin.
Ehkä olennaisimmaksi yleissivistystä koskevaksi kysymykseksi jääkin
se, kuka sivistyksen sisällön saa määrittää ja mihin tarkoituksiin. Tästä näkökulmasta sivistys ei näyttäydy luonnolliseksi kulttuuriperinnöksi, vaan
erilaisten yhteiskunnallisten etupyrkimysten kamppailukentäksi. Kuten filosofi Heikki Mäki-Kulmala (1995) asian
tiivisti: ”Kulloinkin vallalla oleva sivistyskäsitys tai -ihanne on aina monien
ristiin käyvien intressien ja valtakamppailujen tulos tai välitilinpäätös.”
Suomessa nykyisin vallitsevaan sivistyskäsitykseen ei ole voinut olla vaikuttamatta koulutustason yleinen kohoaminen. Vuonna 2007 oli 65 prosenttia suomalaisista suorittanut ylioppilas-, ammattikoulu-, ammattikorkeakoulu- tai yliopistollisen tutkinnon. 25–29 -vuotiaista peruskoulun
jälkeisen tutkinnon oli suorittanut peräti 85 prosenttia. Väestön koulutustason kohoamisen myötä eliitin tapa
puhua kansasta sivistymättömänä rahvaana on käynyt mahdottomaksi.
”Sivistyneistön” ja ”rahvaan” tai
”eliitin” ja ”kansan” merkitysten muutos näkyy myös siinä, että perinteisen

korkeakulttuurin asema on muuttunut,
kun myös valtaosa koulutetusta väestöstä kokee populaarikulttuurin omakseen. Siinä missä hallitsevien luokkien jäsenet perinteisesti ovat halveksineet rahvasta
tai ihailleet kuvittelemaansa
”kansaa” etäältä, ylemmät sosiaaliset kerrostumat sallivat
itsensä nykyään inspiroitua
kansan tarjoamista esimerkeistä. Yritysjohtajatkin pukeutuvat vapaa-ajallaan farmareihin, noihin yhdysvaltalaisten maatyöläisten peltohousuihin, ja kuuntelevat Yhdysvaltain mustien orjien jälkeläisten rockmusiikkia.
(Lehtonen ja Koivunen 2010)
Yleissivistys ei tässä valossa ole
vain sitä, mikä on mainittu 1980-luvun
alussa valmiiksi tulleessa Otavan Suuressa Ensyklopediassa. Sivistyksen ja painetun sanan mutkaton samastaminen
toisiinsa ei tunnu järin perustellulta
maailmassa, jossa tieto kohdataan yhä
useammin sähköisessä muodossa.
Kenties yleissivistys nykyään lähenee terminä sukulaistaan yleistietoa. Kun googlaan viimemainitun sanan, löydän itseni tietokilpailut.com
-sivustolta vastaamassa kymmeneen
yleistietokysymykseen, joiden aiheina
ovat ligniini, V2 Jäätynyt enkeli -elokuva, hotelli Ilveksen sijainti, sukijaki, kauppojen alkoholinmyynnin sallittu aloitusaika, Matti-elokuva, Poliisiopisto-elokuva, Hyde Park, Audin mallisto ja halsteri. (Sain oikein
yhdeksän kymmenestä.) Johann Sebastian Bachista, Volter Kilvestä tai
Stephen Hawkingista sivulla ei ole halaistua sanaa.
Tietoja vai taitoja?
Jo äidinkielen opettajan ja putkimiehen palkkojen vertailu vihjaa, että
yleissivistyksen markkina-arvo ei ole
nykyään erityisen korkea. Ammatillisen koulutuksen suosio on jo jonkin
aikaa kasvanut yleissivistävään koulutukseen verrattuna. Lukiotkaan eivät
enää ole pääosin yliopistoihin, vaan
ammatilliseen koulutukseen johtava
väylä. BB-Anniinakin on sekä ylioppilas että parturi-kampaaja.
Jako yleissivistävään tietoon ja soveltaviin taitoihin ei näytä vastaavan
arjen realiteetteja maailmassa, jossa yhä useampi tekee työtä koneilla,
jotka käyttävät kieltä. Opetusministerin huoli vallitsevien yleissivistys-

tä koskevien määritelmien mahdollisesta museaalisuudesta on aiheellinen
siinä(kin) mielessä, että määritelmät
rakentuvat vanhentuneille käsityksille tiedon ja taidon, henkisen ja ruumiillisen työn irrallisuudesta. (Ks. tästä lisää Matti Vesa Volasen kirjasta Filoteknia ja kysymys sivistävästä työstä.)
Kouluissa ei sikälikään näytä opiskeltavan elämää varten, että nuorten
tekstiarki ja koulun kirjakeskeisyys eivät kohtaa kovin hyvin toisiaan. Minna-Riitta Luukan ja kumppaneiden
tutkimusraportti Maailma muuttuu
– mitä tekee koulu kertoo tästä karun
havainnollisesti: Raportin mukaan
nuorten median käyttö painottuu
uusmediaan ja television katseluun.
Yleismedian roolissa on internet, joka on tiedonhaun, ajanvieton, rentoutumisen ja yhteydenpidon välikappale. Nuorten media-arki on visuaalista
ja tarinallista. Kohdatut tekstit ovat
lyhyitä. Tieto haetaan Wikipediasta,
aikaa vietetään IRC-galleriassa ja mesettämällä. Pojat pelaavat, tytöt sosialiseeraavat.
Nuorten monimediaisen arjen
rinnalla koulu näyttäytyy tutkimuksessa monomediaiseksi ja printtikeskeiseksi. Tuotetuimpia tekstejä ovat
koulukirjoitelmat ja muut lineaariset
ja monomodaaliset tekstit. Luetuimpia ovat kaunokirjalliset tekstit, mediateksteistä taas sanomalehtien uutiset. Vähiten luettuja ovat oppilaiden
valitsemat tekstit, sarjakuvat, visuaaliset tai internetin tekstit. Opettajien
mukaan tärkeimpiä opetuksen apuvälineitä ovat oppikirjat, vähiten tärkeitä taas oppilaiden omat, vapaa-aikana
käyttämät tekstit.
Tulos ei ole yllättävä, mutta jaksaa
silti hätkähdyttää. Koulussa median
eri rooleista nuorten arjessa näkyy ja
kuuluu vain pieni osa. Formaalin oppimisen rinnalle Luukka kumppaneineen nostaa ”wikioppimisen”. Jos formaalia oppimista luonnehtii tiedon
varmuus, ennakoitavuus ja pysyvyys,
wikioppimisen kohteena on suhteellinen ja muuttuva tieto. Kun edellisessä
tekstit ovat monologisia ja autonomisia, jälkimmäisessä ne ovat dialogisia
ja prosessin kaltaisia. Jos formaalissa
oppimisessa mediat ovat oppimisen
kohde, wikioppimisessa ne ovat toimintaympäristö ja mediataidot kiinteä osa arjen toimintaa.
Sanoista tekoihin!
Tietojen omaamisella sinänsä ei Luukan ja kumppaneiden tutkimuksen
valossa näytä olevan merkitystä, ellei
niihin yhdisty myös kyky käyttää tietoja jonnekin suunnistaakseen. Länsimaiden modernin historian valossa
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ivistyneen
käytöksen
hallitseminen
ei millään
välttämättömyydellä tee
kantajistaan
hyviä ihmisiä.
tiedot sinänsä eivät näytä ylipäätään
takaavan sitä, että ihmiset toimisivat
eettisesti. Sivistyneen käytöksen tai
yleissivistyksen hallitseminen ei millään välttämättömyydellä tee kantajistaan hyviä ihmisiä.
Länsimaisen sivistyksen viemisellä on oikeutettu ihmiskunnan historian barbaarisimpia tekoja. ”Pimeyden sydän on osa Euroopan sydäntä”,
kirjoittaa Sven Lindqvist teoksessaan
Tappakaa ne saatanat. Adolf Eichmannkin osasi käyttäytyä siivosti ja tyynnytti mieltään kesken veritöidensä ihailemalla klassista arkkitehtuuria.
Ehkä onkin niin, kuten kulttuurintutkija Raymond Williams aikanaan
tiivisti, että loppujen lopuksi tärkeintä ei ole se, kuinka lukenut itse kukin
on, koska lukeneisuus on usein vain
merkki ihmisen sosiaalisesta ja kulttuurisesta asemasta. ”Paljon tätä tärkeämpää on se, mitä kaikella lukeneisuudellaan ja tiedollaan tekee.”
Tai kuten Kalevi Korppi asian
Jukka Parkkisen Korppi ja kumppanit
–teoksessa kiteyttää: ”Tärkeää on aina taide, / siitä elon polun kaide. / Siksi
olkoon tämä runo / rikkeetön kuin kanan muno.”   
n
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AJATUKSIA
SIVISTYKSESTÄ
Markku Lehmuskallio
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

Minua on pyydetty kirjoittamaan
sivistyksestä. Olen epävarma, koska
en ole opillisesti sivistynyt, en ole
myöskään kynämies. Uudessa sivistysanakirjassa, joka minulla on, ei
ole hakusanaa sivistys, vaikka kirja
on sivistyssanakirja. Mitä sivistys
on? Lupauduin kirjoittamaan sivistyksestä, koska olen AVEKilta
paljon saanut, on minun vastavuoroisesti myös annettava. Voi
olla, että kirjoitan aivan väärästä
asiasta, enkä käsitä mitä sivistys on.
Kirjoitan sivistyksestä vain omasta
näkökulmastani, niin kuin asiasta
ajattelen, sillä minulla on vain kokemukseni.

I

hminen on hankkinut elantonsa ympäristöstään noin kahden
miljoonan vuoden ajan, eikä hän
ole tullut toimeen yksin, vaan on
joutunut toimimaan joukossa. Sanotaan, että joukossa tyhmyys tiivistyy,
mutta joukko luo myös elämisen säännöt ja synnyttää sivistyksen, kunakin
aikana omansa.
Kaikki me, jotka nyt elämme, kannamme kaikkien esi-isiemme ja esiäitiemme perimää itsessämme. Meissä
sykkii sama elinvoima, joka sykki jo
niissä alkuolennoissa lähes neljä miljardia vuotta sitten, silloin kun elämä
sai alkunsa maapallollamme.
Kolmenkymmenentuhannen sukupolven ajan ihminen oli metsästäjä
ja vasta kolmensadan viimeisen sukupolven aikana hän on viljellyt maata ja
asunut kylissä. Vain seitsemänkymmenen sukupolven ajan ihminen on pystynyt kirjoituksen avulla välittämään
tietoa elinajasta toiseen. Ihmisten ajatuksissa päällimmäisinä on ollut ravinto ja suvunjatkaminen. Koska minä
olen olemassa, niin kaikki esivanhempani ovat eläneet ainakin niin kauan,
että ovat jatkaneet sukua. Teoissani ja
ajatuksissani heijastan omaa aikaani.
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Ihmiskunnan historiaa on kirjoitettu muistiin runsas neljätuhatta
vuotta. Kun sitä lukee, niin huomaa,
että ei ole kysymys sivistyksen historiasta, niin kuin minä sivistyksestä ajattelen, vaan selviytymisen, vallan halun
ja sodankäynnin historiasta. Herää kysymys, onko selviytyminen, valta ja sodankäynti sivistystä?
Sivistymättömyys
Muistan sota-ajan loppupuolen ja ihmisten puheet vihollisuuksista. Muistan äitini vihan, kun olin käyttäytynyt
sopimattomasti. Hän torui minua ja
sanoi: senkin vihollinen! Olin käyttäytynyt sivistymättömästi ja pahoittanut äitini mielen. Se on ensimmäinen
huomioni sivistyksestä. Vihollinen ei
ollut sivistynyt, koska pommitti Oulun kaupunkia, jossa silloin asuimme.
Me suomalaiset olimme sivistyneitä,
paitsi minä pahantekijänä, äitini vihollisena.
Kouluvuosien jälkeen olin metsäharjoittelijana viisi vuotta. Päämääränäni oli valmistua metsäteknikoksi. Tein kaikenlaisia metsänhoitoon ja
metsään kuuluvia töitä. Kerran olin
erään metsäyhtiön virkamiehen matkassa ostamassa puutavaraa. Saavuimme maatalon pihamaalle, ja esimieheni kehoitti minua menemään taloon
ja tekemään hänen puolestaan puukaupat. Hän sanoi odottavansa pihalla. Talon isäntä sairasti keuhkotautia,
siksi kumppanini ei halunnut tulla sisälle taloon. Kun istuin keuhkotautia
sairastavan isännän kanssa tuvan pöydän ääressä kahvia juomassa, näin ikkunasta pihalla kaivon kannella istuvan esimieheni ja ajattelin, että hän
käyttäytyy sivistymättömästi, kun istuu näkyvillä, eikä tule sisälle taloon.
Kuvasin 1980 -luvulla elokuvaa pohjoisen napapiirin tuntumassa ja asuin monien kuvattavien kotona ja elin heidän elämäänsä. Elokuvan
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myötä matkustin Jamalin niemimaalle, Länsi-Siperiaan. Perille päästyäni
takistani puuttui nappi. Kodassa napin puuttuminen huomattiin heti ja
minulta kysyttiin: miksi tulet vierailulle kotiimme rikkinäisillä vaatteilla? On sivistymätöntä tulla vierailulle rikkinäisissä vaatteissa, he sanoivat.
Häpesin.
Vuosi myöhemmin käyttäydyin
vielä sivistymättömämmin. Tein kodan ulkopuolella naisille kuuluvaa työtä, pilkoin polttopuita. Minulle tuli hiki ja paitani kastui. Menin kotaan sisälle vaihtamaan paitaa. Otin hiestä kastuneen paidan yltäni ja paljastin yläruumiini. Kodassa olleet kolme naista ryntäsivät kauhuissaan ulos.
Olin paljastanut ihoni toisten katseltavaksi. Se on nenetsikulttuurissa sivistymätöntä.

Anastasia Lapsui
& Markku
Lehmuskallio:
Kaksikymmentäseitsemän
ihmisen kuvaa,
Giron Filmi Oy
(tuotannossa)

Tiedot ja taidot
Ovatko nämä edellä kerrotut tapahtumat kertomuksia sivistymättömyydestä vai jostakin muusta? Kun avaa sivistyssanakirjan, niin voi lukea sanoja,
jotka kuuluvat sivistykseen.
Jos jokin sana on lukijalle vieras,
niin sen merkitys on kirjassa selitetty.
Jos tietää kaikkien sivistyssanakirjan
sanojen merkityksen, niin onko sanojen tietäjä silloin sivistynyt ihminen?
Onko sivistys tietoa, vai jotain
muuta?
Koulussa opin lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Minulle opetettiin
oman maamme historian lisäksi vieraiden maiden historiaa. Opetettiin uskontoa ja terveysoppia, lauluja ja voimistelua. Kotona kehoitettiin lukemaan sanomalehtiä ja käymään konserteissä ja retkeilemään luonnossa.
Tätä kaikkea sanottiin lapsuudessani
yleissivistykseksi.
Viime vuosituhannen lopussa kuvasimme Länsi-Siperiassa elokuvaa
selkupeista. Elimme Juri Mihailovits
Kalinin ja hänen vaimonsa Agrafjona Makarovnan kodassa. He hankkivat elantonsa metsästä ja Tas-joen latvavesistä. He olivat vaeltavia metsästäjiä, samanlaisia kuin oman maamme
sisämaata asuttaneet kampakeraamisen kulttuurin edustajat ja heidän jälkeläisensä aina maanviljelyn yleistymiseen saakka.
Agrafjona Makarovna oli pitkä
hontelonlaiha nainen. Hän oli sivistynyt. Sivistys kumpusi hänestä itsestään. Hän eli tasapainossa itsensä ja
ympäristönsä kanssa. Hän oli ystävällinen ja huomaavainen. Hän ei asettanut lähimmäisiään eikä vieraita naurun alaiseksi. Hän aisti ja ymmärsi ympäröivän metsän, samoin kuin hänen
aviomiehensä Juri Mihailovits.

Aamuisin ja puolelta päivin
keitetään teetä ja illalla keittoa.
Niin ihmiset elävät, ovat eläneet
vuosisatoja, vuosituhansia. Silti
he ovat ryhdikkäitä, iloisia ja
vieraanvaraisia. Miksi?
Päivän askareissaan Agrafjona Makarovna lauloi usein hiljaisella äänellä.
Nuorukainen joutsenta muistutat
yksinäisenä kasvoit
urheaksi kasvoi!
puhu hyviä sanoja lapsillesi
sinun sanasi lapset muistavat pois mentyäsi
he laulavat sinun lauluasi
sitä itsekseen hiljaa hyräilevät
laulavat sitä pois mentyäsi
Kun ajattelee omaa elämäänsä ja
muistelee mikä on ollut hyvää ja mikä
huonoa, niin hyvässä nousevat mieleen
lapsuusvuodet ja kotona saatu kasvatus ja lisäksi elämä Agrafjona Makarovnan kodassa. Lapsena muovautui
se maailmankuva, jossa edelleenkin
elän ja Agrafjona Makarovnan kodassa
syntyi ajatuksia hyvästä elämästä.
Kodan opetukset
Tuulee navakasti ja tuiskuttaa lunta.
On kylmä. Olen metsässä ja asun kodassa. Olen asunut jo kaksi kuukautta. Kota on kartion muotoinen ihmisasunto. Keskellä kotaa on tulisija, se
on kaikkia sisällä olijoita yhtä lähellä.
Olen metsässä, asun kodassa ja
teen työtäni. Tarkkailen elämää ympärilläni, ihmisiä, eläimiä ja luontoa. Päivät kuluvat nopeasti, sopeudun ihmisten elämänrytmiin ja vähitellen metsän takainen maailma unohtuu. En
kaipaa sanomalehteä, en radiota, enkä televisiota. Kuuntelen tuulen soittoa metsän oksistossa, samaa jota lukemattomat sukupolvet ovat ennen
minua kuunnellet.
Vieraskoreus on unohtunut, olen
yksi heistä ja elän arkipäivää. Aistin
päivien samankaltaisuuden, ne seuraavat toinen toistaan noudattaen samaa
sykettä. Täällä ihmisillä ei ole kelloa,
mutta silti he toimivat kellon lailla,
täsmällisesti, seremoniaalisesti.
Ajattelen ympärilläni elävien ihmisten elämää. Mies lähtee aamulla
metsään ja tulee saaliin kera illalla takaisin kodalle. Vaimo ompelee vaatteet ja valmistaa ruuan. Niin on tehty
joka päivä sukupolvesta toiseen.
Ihmisten ulkoinen elämä on yksinkertaista ja vaatimatonta, länsimaisen
ihmisen silmin köyhää ja virikkeetöntä. On vain metsä, joki, poro ja kota

ja ihmiset, siinä kaikki. Ihmiset ovat
kuin muuttolintuja, kaikki on mukana, kun vaihdetaan kotapaikkaa.
Mutta ihmisten sisäinen elämä on
rikas. Metsä on täynnä henkiä, sekä
hyviä että pahoja. Henget säätelevät
ihmisen käyttäytymistä, hänen suhdettaan ympäristöönsä. Ankara elämänympäristö on muovannut metsän
ihmisestä nöyrän mutta ylpeän. Hänen ryhtinsä on ylväs, hän tietää paikkansa maailmassa.
Katselen näitä ihmisiä, heidän yksinkertaista elämäänsä ja mietin, mitä
on sivistys? Mitä on onni? Mistä johtuu, että nämä metsän siimeksessä elävät ihmiset vaikuttavat niin tasapainoisilta? He eivät kiiruhda, eivät korota ääntään, eivätkä kerää tavaraa.
Itse tulen maailmasta, jossa ihmisen arvo mitataan omaisuuden määrällä ja yhteiskunnallisella asemalla.
Kaikkea on saatava lisää, loputtomiin.
Mitään ei milloinkaan ole tarpeeksi.
Metsän kodassa ei ole pehmeätä
vuodetta, ei nykypäivän mukavuuksia,
ei edes lämmintä.
Aamuisin ja puolelta päivin keitetään teetä ja illalla keittoa. Niin ihmiset elävät, ovat eläneet vuosisatoja,
vuosituhansia. Silti he ovat ryhdikkäitä, iloisia ja vieraanvaraisia. Miksi?
Ehkä he eivät tiedä paremmasta,
edistyksestä ja sivistyksestä, mutta onko parempaa olemassa? Onko edistys
todella edistystä? Mitä on sivistys?
Katselen heitä ja mietin, mikä on
elämässä tärkeätä, merkittävää?
Heillä on metsä, porot ja kota.
Heillä on jokapäiväinen leipä ja rikas
sisäinen elämä.
Mitä muuta ihminen tarvitsee?
Jälkikirjoitus
Minulla oli tilaisuus nähdä valkokankaalla Peter von Baghin ohjaama kolme tuntia kestävä elokuva Mikko Niskasen elämästä ja elokuvista. Näkemäni kokonaisuus on sivistyneen ohjaajan kulttuuriteko kahdesta syystä.
Ensimmäiseksi, kuvattua henkilöä ei ole nostettu pylvään päähän,
vaan hän on läpi elokuvan oma itsensä, Mikko Niskanen.
Toiseksi, elokuva paljastaa Mikko
Niskasen elämäntyön suuruuden. Hän
oli autioituvassa maaseudussa sinnittelevän raivaajahengen tulkki. Elokuvissaan hän teki maaseudun ihmisen
mielentilan näkyväksi. Hän oli huutavan ääni korvesta.
Mikko Niskanen teki elämänsä aikana monta elokuvaa, hyviä ja huonoja, mutta kun näkee kokonaisuuden,
alun, keskikohdan ja lopun, niin paljastuu elämä, jota voi sanoa kulttuuriteoksi.   
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”Suomi on Suomen suurin sivistyskieli, ruotsi toiseksi suurin, eikä venäjäkään pienin ole.”
(Lauri Viita)

SOTASIVISTYS

Seppo
Rustanius
Kirjoittaja
on elokuvaohjaaja

14

S

uomen synty on askarruttanut tutkijoita. Suomalaiset olivat vuoteen 1809
Ruotsin vallan alla, Ruotsin
alamaisia. Ja Venäjän vallan alla yli sata
vuotta, Venäjän Suuriruhtinaskuntana. Itsenäisen Suomen katsotaan syntyneen joulukuun 6. päivänä 1917. Tällöin eduskunta hyväksyi porvarillisen
senaatin eli hallituksen ehdotuksen
uudeksi hallitusmuodoksi.
Suomea ei ollut Suomena. Elimme Ruotsin vallan alla ja sitten olimme Venäjän erillishallintoalueena, josta käytettiin termiä suuriruhtinaskunta. Ruotsin alamaisina meidän oli osallistuttava kuningaskunnan sotiin. Toisin kuin yli sataan vuoteen tsaari ei
käskenyt meitä taistelemaan Äiti Venäjän ja keisarin rinnalla millään sotatantereella.
Sitten kun pääsimme eroon tsaarin vallasta, itsenäisen Suomen ensiaskeleet olivatkin sotaisat. Löysimme
vihollisen kotinurkiltamme; kävimme veli veljeä vastaan. Vuoden 1918 sodasta onkin käytetty nimeä veljessota. Vuosikymmenien jälkeen tutkijat
ovat päätyneet nimittämään vuoden
1918 tapahtumia sisällissodaksi.
Emeritusprofessori Osmo Jussila, arvostettu historian tutkija, on selvitellyt, pohtinut ja kirjoittanut Suomen historian myyteistä. Kirjansa otsikossa Jussila nimittää niitä suuriksi.
Yksi on nimittää 1918 sotaa ”vapaussodaksi” sisällissodan asemesta.
Tosin on väitetty, ettei enää kukaan
tutkija myötäile valkoisten voittajien
näkökulmasta kirjoitettua Suomen itsenäisyyden alkutaivalta.
Tutkija Jukka Relander kirjoittaa
Jussilan kirjasta: ”Jussila jaksaa kuitenkin kiivailla valkoisesta terrorista
ja siitä, kuinka pohjalaiset huijattiin

Tampereelle taistelemaan ”ryssiä” vastaan, vaikka vastassa oli maanmiehiä,
havaitsematta sitä, että tämäkin vihollinen on saatettu sankarihautaan jo aikapäiviä sitten.” Onkohan niin?
Monet valkoisten joukossa Tamperetta valloittaneet pohjalaiset ovat itse
sanoneet, että ”vasta Tampereella tajusimme taistelevamme suomalaisia punaisia vastaan”.
Muutaman vuoden perästä tulee kuluneeksi sata vuotta sisällissodastamme. Suomen historian yhdestä traagisimmista vaiheista. Mitä me
tiedämme niistä? Tutkijat tuntevat ne
tarkemmin kuin nuoret.
Väinö Linna kirjailijana käsitteli
melko perusteellisesti ja tarkasti vuoden 1918 tapahtumia. Jaakko Paavolainen tutkijana on tehnyt kattavan tutkimuksen poliittisista väkivaltaisuuksista ja vankileireistä.
Emeritusprofessori Heikki Ylikangas selvitti teoksessaan Tie Tampereelle eräällä tavalla ”mitä todella tapahtui”. Kirja herätti kiivaankin
keskustelun. Professori Jukka T. Kekkonen kirjoitti Laillisuuden haaksirikko -tutkimuksen. Tiettävästi hän jatkaa teeman parissa.
Monissa näytelmäelokuvissa ja dokumenteissa on käsitelty kansakuntamme kohtalonhetkiä. Samoin teattereissa monissa näytelmissä kuvataan
yksilötarinoiden kautta Suomen traagisia vaiheita.
Miksi me unohtaisimme?
Tietoinen unohtaminen on usein torjuntareaktio. Motiivit voivat olla osittain poliittisia.
Mitä todella tapahtui vuonna
1918?
Yksilötasolla. Sotilaallisesti. Poliittisesti.Yhteiskunnallisesti. Yhdellä tapaa on syytä tunnustaa ja tunnistaa; se
oli raaka sota. Punavankileirit olivat itsenäisyytemme alkuajan häpeäpilkku.
Yleisivistykseen kuuluu tietää niistä.
Harmillista kyllä vankileirejä on tutkittu aika vähän. Kuolemanleireiksi, keskitysleireiksi niitä on nimitetty.
Kansakunta, joka ei tunne historiaansa, ei tee täyttä totta tästä päivästä, saatikka sitten kykene katsomaan
tulevaisuuteen.
Valkoisten apuna taisteli saksalaisia. Saksalaisten sotilaiden tulo Suomeen ei ollut pelkästään ja puhtasti aseveljeyttä. Operaatioon liittyi
kauppapoliittisia vaateita ja Saksan

sotilaallisia sekä poliittisia tarkoitusperiä.
Saksalaisista sotilaista sisällissodassamme ei ole tehty kovinkaan montaa
tutkimusta.
Saksalaiset valtasivat Helsingin
keväällä 1918. Selvityksiä on vähän. Valokuvia sitäkin enemmän. Hämeen sydänmailla saksalaisia on valokuvattu.
Valokuva, jossa saksalaiset pidättävät
hämäläiseen latoon piiloutuneita nuorukaisia ja pieniä poikia, on häkellyttävä. Kun luen kuvaa ja eläydyn näkemääni, menen sanattomaksi.
Vuonna 1918 Euroopassa käytiin
maailmansotaa. Miljoonia nuoria sotilaita kuoli siinä järjettömässä sodassa.
Venäjällä, Vienan Karjalassa ja Muurmannilla toistatuhatta suomalaista,
ensimmäkseen sinne paenneita punaisia, toimi Englannin kuninkaallisen armeijan pelveluksessa. Suomalaiset valkoiset sotilaat tunkeutuivat Vienaan.
Silloin puhuttiin heimosodasta.
Kirjailija Ilmari Kianto piti kaikkein tärkeimpänä asiana Vienan Karjalassa rodun ja moraalin puhtautta. Huolestuneena hän kirjoittaa 1918 kesäkuun
lopulla armeijan ylilääkärille ja vanhalle
aktivistiystävälleen V.O.Sivenille :
”Sain Sallan rykmentin esikunnan
sihteeriltä epätoivoisen kirjeen, miten
punaiset pirut saastuttavat koko Pohjoisen Vienan Karjalan, kuinka siellä jääkärimme eivät saa rintamaa puhkaistuksi ja kuinka englantilaiset lahjovat kansaa, kuinka suomalais-punakaartilaiset huligaanit, otsatukkaiset
lurjukset, levittävät kuppatautia ennen niin viattomaan Vienaan, kuinka
viinatrokarit, korttipeli jne. kukoistavat – kuinka kaikki on yhtä punaista helvettiä molemmin puolin rajaa –
niin huonosti siellä on asiat Kurtin kylässä, missä se sitten lieneekään.---Mi-

Kuva:
kirjoittajan
arkisto

nulla on kuitenkin se usko, että Wienan Karjalan sentraali Uhtua on vielä
jotenkin puhdas, vaikka en täysin voi
luottaa Valkoisen sotajoukkojemmekaan moraaliseen, tarkoitan eroottiseen esiintymisen.”
Sivistys? Voiko sodan aikana puhua
lainkaan sivistyksestä? Entä jos onkin
erityinen tapa ajatella: sotasivistys.
Yhteiskunnassamme on syvälle
juurtunut kristillisen uskon traditio.
Kymmenen käskyä on ymmärretty
kulttuurimme moraalin kulmakiveksi. Jostain syystä käskyt ”älä tapa” ja
”älä tee huorin” eivät ole yhdenvertaisia. Jälkimmäistä tulee noudattaa ehdottomasti. Toinen on suhteellisempi.
Tietyissä olosuhteissa, tarkoituksenhakuisesti saa tappaa; sodassa.
Kristilliset kirkot hyväksyvät sodat helpommin kuin ihmisen seksuaalisuuden. Miksi?
Kulttuuri ja sivistys ovat aikaansa
sidottuja. ”Kansallissosialistisen val-

lankumouksen suurin voitto on, että se on kyennyt liittämään riveihinsä
maan kulttuurieliitin ja luomaan sen
eetillisestä rikkaudesta toimivan sosiaalisen voiman.” Arvi Kivimaa. Eurooppalainen veljeskunta. Otava 1942.
V.A.Koskenniemen kirjoitus Uudessa Suomessa maaliskuussa 1941:
”Teos, sellainen kuin Adolf Hitlerin
Mein Kampf, ei ole enää kirjallinen
merkkiteos, se on kappale maailmanhistoriaa. Se valtava tahto, joka on sanut ilmauksensa Hitlerin elämäntyössä, on alkuilmiö, anteliaan luonnon
lahja.”
Uskonpuhdistuksen myötä keskiaikaisten kivikirkkojen seinämaalaukset kalkittiin valkoisiksi. Aikaisemmin
lukutaidottomalle kansalle opetettiin
kuvien välityksellä Raamatun tapahtumia. Kun rahvas oppi lukemaan, kuvia ei enää tarvittu.
”Todellinen sivistys ei synny laajoista tiedoista, vaan ihmisen harmo-

nisesta kehityksestä hienostuneeksi, tahdikkaaksi, valistuneeksi ja jaloksi persoonallisuudeksi.” Nykysuomen sanakirjan määritelmä on vuodelta 1959.
Lauri Viita oli realisti: ”Sellainen
sana, joka vetoaa ihmisen huonoihin
ominaisuuksiin, leviää nopeimmin.”   n
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KOHTI
HUOMISTA
1

Kari Sivistys on kaksijakoinen sana. Se heHukkila rättää sekä epäluuloa että vetovoimaa,
Kirjoittaja on mikä johtuu siitä, että sillä on tarkoiesseisti, tettu miltei mitä hyvänsä. Saman vainäytelmä- keuden kohtaa, kun yrittää hahmotkirjailija ja taa, mitä sivistys olisi tänään tai huokäsikirjoittaja. menna.
Taatusti sana ei tarkoita vain niitä asioita, missä yhteyksissä sen useimmiten näkee, kuten akateeminen sivistys tai eduskunnan sivistysvaliokunta
tai länsimainen sivistys, sanotaan nyt
vaikka vastakohtana ”irrationaalisille”
muslimeille. Useimmiten toivoisi tulevansa toimeen ilman kyseistä sanaa.
Varsinkin kun siinä tunnistaa teennäisen jäänteen aikakaudelta, jolloin vielä odotettiin parempaa huomispäivää.
Ainakin siellä missä ihmiset katsoivat
edustavansa sivistynyttä maailmaa.

2

Historioitsijat tietävät, että joskus
vuoden 1760 paikkeilla Ranskassa ilmaantui käyttöön uusi käsite, sivilisaatio. Sana viittasi järjen edistymiseen ja
sen mukaiseen yhteiskuntaan, kun aiemmin käytössä olleet verbimuodot
(”sivistää” jne.) tarkoittivat yksilön
käytöstapoja, sitä että osasi joten kuten olla kohtelias sillä tavoin kuin porvarin tuli osata.
1800-luvulla sivilisaation käsitteeseen liittyi ajatus ajasta ja paikasta.
Ryhdyttiin puhumaan esimerkiksi ”renessanssin sivilisaatiosta”. Näin käsite työnsi sivuun vanhan käsitteen civilita, joka tarkoitti kansalaisen velvoitteita, mikä tausta jäi elämään ajatuksessa kansalaisyhteiskunnasta. Kun
16

eurooppalainen sivilisaatio nyt kykeni erottumaan ajan ja paikan määrein, ei-eurooppalainen maailma hahmottui alempiarvoisena, jonkinlaisena plebeijien kansankulttuurina. Parhaimmillaan sen edustajat olivat kuin
lapsia, jotka tarvitsivat kasvatusta ja
opetusta. Pahimmillaan se oli pelkkää kaaosta, pimeyttä ja väkivaltaa, jota saattoi hillitä vain pistämällä kovan
kovaa vastaan. Syntyajoistaan asti tämä retoriikka on ollut sitkeässä. Minulle läheinen esimerkki tästä on Algeria. Nykyäänkin saattaa kuulla, että tekivät ranskalaiset siellä mitä hyvänsä, he sentään veivät maahan sivistyksen hedelmiä. Ranskalaiset aloittivat maan valtaamisen 1830. Muuta-

maa vuotta myöhemmältä ajalta oleva ranskalainen lähde mainitsee, että
maan aikuisväestöstä kaikki, miehet ja
naiset, osasivat lukea ja kirjoittaa. Kun
Algeria vuonna 1962 itsenäistyi, seitsemän prosenttia vastaavasta väestöstä osasi lukea ja kirjoittaa.
Niinpä sivistys on mitä on, ja vastakkaiset havainnot todellisuudesta
eivät sitä horjuta.

3

Silti noilta sivistyksen ja edistyksen
vuosikymmeniltä löytyy myös toisenlaisia eväitä nykyisyyteen.

Vaikka ihminen
elää tietyssä
paikassa tiettyyn aikaan, se
ei ole kohtalo.
Kirjallisuudelle jopa saattoi
asettaa velvollisuuden kyetä
ylittämään ajan
ja paikan rajat.

Accattone,
ohj. Pier Paolo
Pasolini, Cino del
Duca Produzioni
Cinematografiche
Europee, 1961.
Kuva: KAVA

Taisi olla tammikuun 31. päivä
vuonna 1827, kun Goethe mainitsi uskolliselle Eckermannille lukevansa
parhaillaan erästä kiinalaista romaania, joka hämmästytti häntä. Kirja ei
tuntunut lainkaan eksoottiselta tai
vieraalta. Juuri se hämmästytti Goetheä. Kirjan sisältö ja tunnelmat olivat
tuttuja ja tunnistettavia, vaikka kirja
oli peräisin etäisestä ja tuohon aikaan
huonosti tunnetusta sivilisaatiosta.
Goethelle kirja osoitti, että ihmisen
kokemus maailmasta ja olemassaolosta ylittää ajan ja paikan rajat. Vaikka
ihminen elää tietyssä paikassa tiettyyn
aikaan, se ei ole kohtalo. Kirjallisuudelle jopa saattoi asettaa velvollisuuden kyetä ylittämään ajan ja paikan ra-

jat. Tämän jälkeen ajatus kansallisesta kirjallisuudesta ei enää tuntunut
Goethestä merkittävältä.

4

Tämän päivän kielelle käännettynä
tuo tarkoittaisi ainakin yhtä asiaa:
kulttuuri ei määrää ihmisen identiteettiä.
Silti tällä ajatuksella on tänään vähänlaisesti kannattajia. Sitä vastaan
ovat ne, jotka puhuvat kulttuurien
välisistä konflikteista, ja uskovat että
jokainen maahanmuuttaja tuo tullessaan kulttuurien konfliktin lähiym-

päristöönsä. Mutta ajatus on vieras
myös monikulttuurisuuden puoltajille, ainakin siinä muodossa kuin tämä
näkemys on Suomessa ollut esillä. Silloin kun puhutaan ”kulttuurien kohtaamisesta” yleensä kai tarkoitetaan
tietynlaista yksittäisten ihmisten
kohtaamista eikä suinkaan kulttuurien kohtaamista. Tällaiset puheet tekevät yksittäisistä ihmisistä (ainakin jos he tulevat ”vieraasta kulttuurista”) jonkinlaisia kulttuurien mallikappaleita. Tai vähemmän dramaattisesti alkavat rakentaa yksilöiden välille jonkinlaista byrokratiaa, jossa on
omat asiantuntijansa ja ohjeistuksensa. Tämä on tietysti tavanomaisempaa siellä, missä muuttajia vaaditaan
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osoittamaan kotoutumisensa valtaväestön ”kulttuuriin”, mikä ymmärrettävästi herättää myös symmetrisiä
puolustusreaktioita.
(Silti on hämmentävää kun sellainen osuu kohdalle. Keväällä ilmestyneestä Kerettiläisesseet-kirjasta kirjoittaessaan muutoin suopea arvostelija ryhtyi ”arabina” antamaan kulttuurisia nuhteita siitä, miten olin jossakin
tilanteessa 25 vuotta sitten algerialaisen ystäväni suhteen käyttäytynyt. Ihmetystä herätti, että joku ulkopuolinen kuvitteli yhdestä sivulauseesta kokonaisen episodin, ja kertoi sitten mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä ei. Tosin
minuakin enemmän ihmeissään oli
kyseinen algerialainen ystävä, joka oli
18

utelias kuulemaan mitä kirjasta ja hänestä Suomessa kirjoitettiin.)

5

Joskus parinkymmenen ikäisenä satuin keskustelemaan taidemaalari Rafael Wardin kanssa, joka hämmästytti minut todetessaan, että 1800-lopun
suomalaiset taidemaalarit ja säveltäjät
nyhjäisivät tyhjästä koko kansallisen
kuvaston. Hän varmaan tarkoitti, että sitä taide yleensäkin on, että se täytyy tehdä tyhjästä. Saattoi sen silti ymmärtää niinkin, että Raja-Karjalassa oli

vain ryteikköistä korpea, eikä kuvasto,
josta suomalaiset myöhemmin tunnistivat itsensä, korven ja hyttysten keskellä tulijoita valmiina odottanut. Sen
sijaan nämä 1800-lopun taiteilijat loivat jonkinlaisen yhteisen mielikuvituksen, jonka arvoa ei vähennä se, että se
oli tällä tavoin rakennettu tyhjästä. Kyse oli kuvista, joista suomalaiset kykenivät löytämään itsensä ja kohtalonsa.
Ja myös poliittisen tulevaisuutensa.

6

Samalla tavoin kuin 1800-luvulla Suomessa ja muualla Euroopassa luotiin

Samalla tavoin
kuin 1800luvulla
Suomessa ja
muualla Euroopassa luotiin
kansallinen
mielikuvitus,
pitäisi tänään
luoda kosmopoliittinen mielikuvitus.

lisaation perillinen, meidän
nykyinen elämänmuotomme, on lähestulkoon kitkenyt perinteisen vieraanvaraisuuden pois ja korvannut
sen kaupallisella vieraanvaraisuudella. Tarkoitan tällä
sitä, miten hotelli- ym. majoituselinkeinot ovat omaksuneet vanhan vieraanvaraisuuden sanaston ”vieraineen”, vaikka siinä on kyse
maksavista vieraista.
Vieraanvaraisuuden yhteydessä täytyisi myös muistaa joissakin maissa hiljattain säädetyt lait, jotka kriminalisoivat yösijan antamisen maassa laittomasti olevalle henkilölle. Tietääkseni ne ovat ainakin Ranskassa 1990-luvulla johtaneet oikeudenkäynteihin. Näin vieraanvaraisuus ja hyväntekeväisyys, jotka perinteisesti ovat olleet
ihmisen yksityisiä asioita, ovat muuttuneet valtion ja virkamiesten asioiksi.
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Accattone,
ohj. Pier Paolo
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kansallinen mielikuvitus, pitäisi tänään luoda kosmopoliittinen mielikuvitus
Yksi esimerkki siitä, mitä kosmopoliittiseen mielikuvitukseen voisi sisältyä, on vieraanvaraisuus. Tämä esimerkki tulee ehkä siitäkin, että olen
vuosien ajan läheltä nähnyt kuinka
Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta tulleet muuttajat ovat sitä osoittaneet.
Se on antanut ajateltavaa myös sivistyksen suhteen. Kyse on tietysti traditiosta, jota heidän kesken on tapana noudattaa. Silti ihmeteltäväksi on jäänyt tosiasia, kuinka joku laiton maahanmuuttaja on valmis jakamaan vieraan kanssa omasta vähästään, kun taas 1700-luvun lopun sivi-

Näiden asioiden poliittinen ulottuvuus kohdistuu varsinkin kansalaisuuden käsitteeseen. Siihen tietysti myös
sana sivistys (kuten jo käsite civilita
muistutti) yhdeltä osin nojaa.
Monet sosiologit Englannissa ja
Saksassa (esimerkiksi Ulrich Beck ja
Gerard Delanty) ovat jo pitkään kirjoittaneet siitä, että globalisaation
myötä me tulemme näkemään uudenlaisten kansalaisuuksien käsitteiden
ilmaantumisen. Perusajatus on, että
kansallisuus ja kansalaisuus erkaantuvat yhä enemmän toisistaan. Suomessa, jossa kansalaisyhteiskunnan
perinne on heikko, voi odottaa, että
tämä tulee olemaan vaikeasti nieltävä asia.
Kosmopoliittinen mielikuvitus (joka ei perustuisi vain länsimaisen kosmopoliittisuuden perinteisiin) tarkoittaisi ainakin sitä, että yksilöä,
kansallisvaltiota, kapitalismia, ympäristöä, kansalaisuutta, rajoja, kulutusta jne. joutuisi hahmottamaan uusin tavoin. Perinteistä universalismia
se ei ole, sillä oli aivan liian selkeä lähtökohta omassa ”sivilisaatiossa”. Sen
sijaan lähtökohtien tulisi olla konkreettisissa, yksittäisissä ja paikallisissa kokemuksissa, jotka eivät perustu
kollektiivisiin identiteetteihin. Mutta
mitä asenteisiin tulee, maailma ympärillä menee tietysti aivan toisenlaiseen
suuntaan.
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Kun identiteetti on kollektiivin tai kansakunnan
sijasta yksilössä, se myös
muistuttaa haa voittuvuudesta ja elämän ennakoimattomuudesta. Kun
sivistys unohtaa tämän, siitä tulee kylmää ja kalskahtavaa, ellei vielä pahempaa. Tosin suurin osa siitä,
mihin sanalla sivistys epämääräisesti viitataan, on
aina nostanut esiin yksilön, elämän haavoittuvuuden ja ennakoimattomuuden. Kun Cervantes, joka
kuului marginaaliin ajettuihin konversoihin, juutalaisten jälkeläisiin, antaa Don Quijoten lähteä
maailmalle heittämällä ohjakset käsistään eli antamalla ratsun määrätä suunnan, hän ei tarkoita sitä, että Don Quijote olisi niin pöyhkeä ja
itsevarma, että uskoo selviytyvänsä
mistä tahansa seikkailuista ja vastuksista. Cervantes näyttää, että maailma on avoin, tapahtumat ja kohtaamiset eivät ole omissa käsissä, kuten kenenkään elämänkulkukaan ei
ole. Kolmesataa vuotta myöhemmin
toinen juutalainen, Sigmund Freud,
kertoo sunnuntairatsastaja Itzigistä,
jolta kysytään, mihin hän on menossa. Itzig vastaa: ”En tiedä, kysy hevoselta!”
Joskus kun on kävellyt ulkomailla tai kotipuolessa kansallisten
monumenttien liepeillä, esimerkiksi Mannerheimin ratsastajapatsaan
ohi, mielessä on käynyt millaisia
monumentteja syvällisesti Cervantesin ja Freudin
henkeen sivistynyt yhteiskunta
pystyttäisi itselleen. Voisiko monumentin sokkelissa olla esimerkiksi seuraavanlainen vuoropuhelu:
”Herra marsalkka, mihin te
ratsastatte?”
”Ei tiedä… Kysyä hevonen!”
Ei siksi, että
olisi tarkoitus pilailla, vaan siksi
että vastaus kertoo mihin sivistystä tarvitaan.    n

Maailma
on avoin,
tapahtumat ja
kohtaamiset
eivät ole
omissa käsissä,
kuten kenenkään
elämänkulkukaan ei ole.
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SIPERIANKOHTAUKSIA
teksti ja kuvat Marja Pensala
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

Matka Salehardiin, Jar-Saleen ja
Sunai-Saleen Jamalin niemimaalle
katsomaan elokuvaa Sukunsa viimeinen (ohj. Markku Lehmuskallio
ja Anastasia Lapsui) maaliskuussa
2010.
Lyhyt, sivistävä oppimäärä.
POHJOISEN JUNA
Ymmärtääkseen arktisen yön, sitä pitää itse koskettaa, ihon pitää olla kylmässä kiinni.
Matka Venäjälle alkaa perinteisesti rautatieaseman Minuuttibaarista ennen kuin Lev Tolstoi kohti Moskovaa nytkähtää liikkeelle. Siperiaan
ovat lähdössä yksi ranskalainen, yksi
nenetsi ja kolme suomalaista. Junassa
kuuluu syödä tatti-juliennet ja kilistää
menohuikka vodkaa.
Seuraavana päivänä Moskovan Jaroslavlin asemalta ostetaan 100 ruplalla (kaksi euroa) kuuden snapsilasin
setti kolmen vuorokauden maitojunakyytiä varten koillisen Labytnangiin,
jonne rata päättyy Ob-joen rannalle.
Ylimääräinen lasi on kulkuamme suojelevalle hengelle.
Pitkä matka on kuuman tunkkainen, mitään läpeä ei saa auki. Maisemassa tapahtuu minimaalisia muutoksia. Samanlaisia kaupunginlaitoja, kyliä ja metsää, joka Uralin yläpäässä harvenee ja vähitellen häviää. Välillä sataa
lunta, välillä paistaa aurinko petollisen
keväisesti, mutta mitä pohjoisemmaksi edetään sitä kohmeisemmaksi ulkoilma hyytyy. Näkyy syrjäisiä kyliä lumen
keskellä, siellä täällä kajastaa yksinäisen mökin valo, joku katsoo huuruisen
ikkunan takaa kun juna jyskyttää ohi,
kulkijoita katoaa himmeitten katulamppujen valaisemille teille, jonnekin
pimeään hiljaiseen lumisateeseen.
Junan tupakointi- ja viileätila on
tutiseva ja tärisevä jäinen vaunujenväli, jonne sataa lunta. Vessan reiästä
nousee huuruinen patsas. Ylilämpimän hytin ikkuna on sisältä jäässä, joten siihen nojaava mehupänikkä pysyy
kylmänä.
Matkalla kohti pimeyttä pysähdellään pikkukaupungeissa. Aikaa jää sopivasti tutkailla asemantienoo. Asemarakennuksen takana on yleensä aukio, jolla seisoo Lenin palttoon helma,
parrantynkä tai sormi milloin mihinkin suuntaan sojottamassa, torin reunalla myydään kotitekoisia säilykkeitä, kirjavia ilmapalloja ja vihtoja, ja
ainahan voi hyödyntää assan vessan,
kun Tamara on estänyt junan huusissa käynnin.
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Pohjoisen junan palveluksessa
työskentelevä Tyly-Tamara nimittäin
menee ja läimäisee vessan oven lukkoon nenän edestä, vaikka juna ei ole
vielä lähelläkään asemaa, vähän niin
kuin että mitäs täältä haluatte lännennenänne-joka-paikkaan-tunkevat ihmiset. No ei ainakaan hänen vaunupomon virkaansa hikisessä junassa, joka loputtomasti sahaa rataansa samaa
ankeaa väliä. Tamara putsaa vessoja ja
käytäviä ämpäri-luuta -yhdistelmällä, sulattaa jäätä vaunun alta asemalla,
vahtii samovaaria, kun toiset vaan istuvat ja räpättävät sekokieliään ja kaivavat aika ajoin esiin makkarat ja juustot, ranskalaiset mantelikakut ja leivät, teet, mukit ja puukot, kaatavat
huikkia snapsilaseihinsa vodkapullosta nimeltä Viisi järveä, nauraa hohottavat päälle, notkuvat hetkensä asemalaitureilla, nukkuvat.
Tamara-Vaunupalvelijan on seistävä
rappujen juurella topakasti virka-asussa
ja väijyttävä, ettei kukaan jää kyydistä.
Ohijäävillä pikkuisilla asemilla keskellä tyhjyyttä seisoo asennossa vastaavia
virkanaisia, jotka käsi pystyssä pitelevät pyöreää kepin päässä olevaa merkkiä junan tuksuttaessa ohi.
Taakse hämärään ja usvaan jää lumeen peittyviä pieniä kyliä ja kaupunkeja, hylättyjen tehtaiden luurankoja, jättimäistä metalliromua pitkin tundraa.
Lunta, lunta ja lisää lunta. Lapioi sitä,
Sonja, sillä uusi tuuli uutta lunta tuo.
Kolmannen illan hämärässä Ural
vihdoin ilmestyy näkyville. Jossain siinä on vaatimaton rajapyykki, jossa lukee vasemmalla Aasia, oikealla Eurooppa. Uraa, he huutavat ja naukkaavat Viidestä järvestä. Ural hohtaa massiivisen salaperäisenä ja kellertävän
valkoisena taustalla. Kuu hohkaa umpisinisellä taivaalla.
Kolme Siperianjunan eksotiikkapäivää tekevät kuitenkin tehtävänsä,
ja niiden perusteella hän päättää haluta palata lentäen Moskovaan, kolmessa tunnissa.
Perillä Jamalin niemimaan eteläosassa on vaihtelevasti miinusasteita kymmenestä kahteenkymmeneen
ja pienikin tuuli moninkertaistaa kylmyyden hetkessä, kun kasvillisuutta
ei ole. Sormet jäätyvät sen kymmenen
sekunnin aikana, joka menee kameran esiin ottamiseen ja napin painallukseen. Miltei joka paikassa sisällä on
järjettömän kuuma; taloissa, kaupoissa, virastoissa, pitkälti yli 25 astetta. Mitään keskivertoa ei ole missään, asioilla on vain ääripäät.

ELÄKÖÖN JAMALIN MILIISI!
Salehardin tervetuliaisiksi saamme
kutsun miliisin pakeille.
Hän on vuosia aiemmin tutustunut lähituntumalta miliisiin Jekaterinburgin vastaavasssa yksikössä
erään ryöstön yhteydessä. Siellä oli
mukava nuori poliisi, joka kirjoitti vasemmalla kädellä ja aloitti kirjoittamisen keskeltä arkkia. Tämänkin paikan keskeinen miliisi on nuori
ja vasuri, mutta ei ollenkaan niin hyväntuulinen kuin virkaveljensä Uralin
toisessa päässä.
Kuten yleensä, kyse on rahastamisesta. Meillä ei ole muka oikeanlaisia viisumeita. Ne eivät oikeuta oleskeluun Jamalin suljetulla alueella, jossa on öljyä ja kaasua ja ikäviä etnisiä ihmis- ja porokohtaloita, joita ei
ole tarkoitus ulkomaalaisille esitellä.
Seuraa kolme tuntia kestävä kuulustelu, hohhoijaa. Siihen tarvitaan kuusi virkahenkilöä, joista yhdellä on Kalashnikov, yksi on tulkki ja koko hösselssönistä syntyy melkoinen nivaska ties minkä sisältöisiä papereita. K
sanoo vänkäämisen loppukaarteessa,
ettei tunne ketään, joka olisi valtion
palveluksessa, vaikka on session alkajaisiksi kertonut tuntevansa T-presidentin. Hän taas kertoo osoitteensa
venäjäksi, josta miliisi on tyytyväinen
ja helpottunut, mutta auts! saa hepulin, kun hän kuulustelun hyväksymisen sinetiksi tuikkaa allekirjoituksensa jätkän juuri lyömän oikeanmuotoisen punaisen kostean leiman päälle.
Tai siis noin kaksi milliä nimen ensimmäisestä kirjaimesta osuu leiman
alareunaan, kello viiden paikkeille.
Kuulusteluja ei kuitenkaan aloiteta virheen takia uudelleen, vaan lähdetään autolla maksamaan sakkoja
pankkiin, sillä jos maksaisimme ne
miliisin rakennuksessa, olisi se korruptiota. Miliisi saa rahansa, me rekisteröintimme, mutta jos vielä ilmestyisimme maisemiin, pamahtaisi
potku takalistoon.
Kukkuu Vanja, ei hän olisikaan
toiste tulossa tänne öljyrahankatkuiseen kaupunkiinne, vaikka übertarmokkaasti askeltavat, kahta numeroa
liian pieniin kuteisiin ahtautuneet veijarit Putte ja Nalle niin iloisesti eräänkin talon päädyssä mammutinkokoisina hymyilevät. Eroavat isoveli-edeltäjistään vain tympeän tekohymynsä
verran. Toisaalla erään talon päätyseinä huutaa vakoojan kokoisin kirjaimin
Eläköön Jamalin Miliisi! Tosi on, hurraa, tiedetään!
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RAKENNEKYNSIÄ, MELONEJA JA
OPPRESSIOTA
Salehardissa ei auta paljon maleksia,
ellei ole hyvin suojautunut kylmyydeltä, ja vaikka olisikin, on aihetta ottaa
taksi paikasta toiseen. Ne sahaavat
kaupunkia koko ajan. Azerikuskit nykäisevät kyydistä enemmän, mutta ovat mukavampia kuin halvemmat tuppisuut venäläiset. Kauppahallin ulkopuolella nenetsit myyvät isoja
jäisiä kaloja, ja maassa makaa verinen
ruhonkylki, josta voi sahauttaa haluamansa siivun. Kalakioskin pikkuisesta
luukusta blondi leidi kyselee kuulumisia ja esittelee kaloja, jotka ovat pinossa ja päällekkäin suut auki kioskin ulkopuolella. Sisällä kauppahallissa Brasiliasta lennätettyjä hunajameloneja
myyvät abhaasit ovat uteliaita ja iloisia. Hedelmävalikoima on runsaampi
kuin Stokkan herkussa.
Jos kaikkea ei olisi saatavilla, jakkupukuiset rakennekyntiset botoxsihteerit eivät kenties haluaisi olla töissä hellepaitaisen aluejohtajan konttorissa pohjoisella napapiirillä. Pomon
kaulassa roikkuu kultaristi ja sihteerin
valkoiseksi lakatut tasalaitaiset talttakynnet tikuttavat tietokoneen näppäimistöä, ja se naksuttelee parkettia
edes takaisin ylimittaisilla korkkareillaan. Eteisessä nenetsit poronnahkamaalitsoissaan ovat odottaneet vuoroaan jo tunteja. Hävettää.
Venäjällä paksut itämaiset matot ripustetaan yleensä seinille, koristeeksi,
lämmönpitäjiksi, äänieristeeksi. Täällä arktiassa matot ovat ulkoportailla,
ja syy onkin hyvin järkevä: ne toimivat
liukuesteinä, muutenhan kompastelisi
nenällään jäisillä portailla. Nuoret naiset kipittävät jäistä pääkatua käärmepiikkareissa ja sääriä myötäilevissä farkuissa siinä missä normaali-ihminen
laittautuu hyhmään turkeissa ja huopasaappaissa. Saapa trendikäs likka kipittää, ettei jäädy matkalla.
Nenetsien tönkkövauvat porovaatteissaan nukkuvat kaupan ulkopuolella odottelevissa kelkoissa sivuille sojottaen, venäläisvauvat on pakattu pinkkiin toppaan. Nenetsilapsi haluaisi kurkistaa lelukauppaan, mutta myyjien virkaa toimittavat humalaiset venäläiset nuorukaiset sulkevat
oven ja jatkavat pelejään. Äiti nostaa
pikkuisen kurkkimaan kaupan aarteita lukitun oven ikkunan takaa. Ulkona sosiaalitoimiston portailla vuoroaan odottavan äidin vauvasta saa ottaa vain yhden kuvan.
Pääkadun varrella on puuhökkeli, jonka ikkunat on peitetty porontaljoilla. Se on juoppoluola, jossa asusta-

vat elämänsä menettäneet, poskipäänsä ruskeiksi palelluttaneet nenetsit,
joita hoipertelee tiellä ohikulkijaan takertuen. Kun elinkeino on viety ja nenetsi pantu asumaan kaupunkiin, tulee tekemisen puute. Venäläinen lyö
vodkapullon alkuasukkaan kouraan,
sanoo: – Siinä sulle tekemistä poromies.
Alkoholisoitumisprosessi voi alkaa.
Öljy ja kaasu ovat tuoneet mukanaan lännen ihmeet. Oma kuski hakee meidät kylään poliittisen päämiehen amerikkalaistyyliseen taloon citymaasturilla. Joka huoneessa on plasmatelevisio, ulkoseinässä lautasantenni, hyllyillä muovitavaraa rinnan mammutinluisten veistosten kanssa, seinällä outo kokoelma seinäkelloja, jotka kilvan tikittävät aikaa, jääkaappia
peittää magneettimerkkien värikäs armeija. Päämies vuolee hanskat kourassa jäisestä muksukalasta lastuja. Veri
roiskuu suupielistä pitkin ruokapöytää, kun valkoista kalaa dipataan kuumaan poronverisoppaan ja rouskitaan
reippain leuoin. Sormenpäät jäätyvät
kalasuikaleita näpeissä pidellessä.
Kaupungin etnografisessa museossa lepää 40.000 vuotta vanha mammuttivauva Ljuba, joka on kuollut
muutaman kuukauden ikäisenä. Se on
vasikan kokoinen ja muistuttaa norsunpoikasta. Meille näytetään myös
takahuoneen lukitussa komerossa laatikossa uinuva suosta löydetty tytön
muumio, joka on mytyssä olevaa mustaa kuivunutta nahkaa ja vaatteenriekaleita. Sitten museonjohtaja tarjoaa
kahvit ja konvehdit.
Porofestivaaleilla istumme tiipiissä lämmittelemässä ja syömässä porokeittoa. Paikalliset nuorukaiset ovat
ihmeissään: –Ettäkö lomalla täällä? Suomesta? Hullujako olette. Keskustelu on
leppoisaa ja pojat hyvin kohteliaita ja
kiinnostuneita.
OLE VALMIS!
Koirat ovat kylänraittien kuninkaita,
ne vahtivat asumuksia, jahtaavat kilpaa ja vauhdilla juosten ja haukkuen
erilaisia ajoneuvoja. Raitilla näkyy karvalämpäreitä ja nahanriekaleita koiratappelujen ja veristen raatelujen jäljiltä. Koiria varten on käytössä kaarevat
puiset koirakepit, joilla elukoita hätistellään sekä irrotetaan toisistaan lisääntymistilanteista. Koirien haukuntaa kuuluu yötä päivää joka suunnalta.
Niitä lakkaa pelkäämästä ja oppii sohimaan etäämmälle. Kaikkialla, missä
elokuvaa esitetään, koirat ovat myös
ensimmäisten joukossa valppaina pyrkimässä sisään, mutta aina ne jäävät
ulkopuolelle.

Paraatipaikalle Jar-Salen kulttuuritalon eteen ikuisuutta varten asentoonsa jäykistynyt Lenin-setä ei kommentoi koirien toimia ovella, josta samanaikaisesti yleisöä kiiruhtaa elokuvan juhlaesitykseen. Elokuvan lopun
Ole valmis!-laulu internaattiin pakotetun nenetsitytön suusta on niin suora
poliittinen tälli ja järjestelmän ivaa, että hymytön Lennu näyttää entistäkin
nyreämmältä sekarotuisten äänekkästi paritellessa ulkotasanteella. Katsomossa nauretaan suureen ääneen. Lopuksi pikkupoika rientää juosten teatterin lavalle kommentoimaan: –Minä
ja mun kaveri me tykätään elokuvasta.
Nenetsinuorten internaatti on
olevinaan ylpeyden aihe, mutta siinä
on jotain hyvin surullista. On televisiot, amerikkalaiset sarjat, dvd:t, kännykät, pelit, farkut, tupakat, värjätyt
tukat, haaveissa ammatit lentoemäntinä, pilotteina, lääkäreinä, näyttelijöinä. Useimmat unelmista ropisevat sirpaleina tundran reunalle, kun peruskoulu loppuu. Valkoiselle aavalle on
vaikea palata kaiken materiaalisen roinan keskeltä. Nenetsin kieltä opetetaan yksi tunti viikossa, kaukana kotona käydään jouluna ja kesällä. Lopulta
et enää ole nenetsi, et venäläinen.
Jar-Salen pienen paikallismuseon
vankileiriosio on hyytävä. Joku on aikoinaan kursinut kasaan naamaansa
varten toppasuojan, jossa on reiät silmille, sieraimille ja suulle. Naamari
muistuttaa arktista naamiotaidetta.
Puuhökkeleissä asuminen, laiha soppa ja raaka ilma ovat tehneet tarpeettoman rautatien viattomista rakentajista nopeasti selvää. Siinä ymmärtää,
että vuosien tuomio jäiseen Siperiaan
on kuolemantuomio. Tuossa läjä kenkiä, reikäinen peltilautanen, vääntynyt itse tehty lusikka, rypistynyt mahorkka-aski, piikkilanganpätkä, repaleinen työrukkanen. –Voi Venäjä, minne parhaat lapsesi paiskasit, veljen veljeä
vastaan laitoit, sanoo Grigori, vanha
nenetsi, majapaikkamme isäntä, jonka koiran nimi on Koba, vaikka se on
kiltti ja vähän pelokas otus.
Putinin luottolasten, Nashi-nuorten käsitys menneestä on toinen: -Joidenkin mielestä Stalin oli suuri tyranni, joka tappoi miljoonia. Mutta he unohtavat,
että hän teki sen maan ja meidän kaikkien hyväksi.
Historia, nuoret, historia pitää
kirjoittaa oikein. Lähistöllä Vorkutan
tienoossa on aikoinaan rakennettu
rautatietä poikineen, ja siellä sitä makaa pitkin maisemaa ruostuneena ja
vääntyneenä, tarpeettomana, rakentajiensa hintana. Miten mahtoi kaik23

ki tuo kauheus tulevaisuuden hyväksi toimia?
Käymme tutkimassa kaupungin
uuden viiden tähden hotellin. Eteisessä pokkuroi portsari, alakerrassa voisi pelata biljardia ja käydä saunassa.
Viereisessä ravintolapöydässä istuvat
vetysuperoksiidit juovat rapusalaatin kyytipoikana pullon ranskalaista
valkoviiniä, kännykät pirisevät, kynnet naksuttelevat tekstiviestejä, rokki soi. Hotellin viereen on kuin huutomerkiksi pystytetty ortodoksikirkko, jonka kultakupolit majakan lailla
loistavat kauas lumiseen tyhjyyteen.
Kirkossa käynevät harvakseen valloittajat, jos kukaan. Ravintolan ikkunan
pitsiverhojen takaa melkein näkee
juoppoluolan kulmalle. Nenetsien jumala on Num ja tundra pyhättö.
Muutama vuosi sitten Jar-Salen kadut olivat puuta, tänään jäätä ja lunta,
mutta nytpä kolmea pääkatua voi jauhaa maastureilla, joilla ei kuitenkaan
ole asiaa tundralle tai Obin jäälle. Siellä
mennään järeillä peleillä, panssarivaunuilla, moottorikelkoilla ja jättimönkijöillä. Teitä ei ole, mutta joen pintaa lanataan varsinkin silloin, kun tulee lunta. Moottorikelkka toimii parhaiten
olosuhteissa, joissa käsite tiestä muuttuu päivittäin. Arktisessa yössä ollaan
solidaarisia; jos joku tuntuu olevan pulassa, mennään ja kysytään, onko kaikki hyvin. Moni on suistunut pimeään
aukkoon muuttuvissa jääolosuhteissa.
Taivaalla jyräävät helikopterit. Niillä
kulkevat öljy- ja kaasuhenkilöt.
Majatalomme ikkunan verhokuviossa seikkailee talvihorroksesta herännyt lihava kärpänen, jota hän kuvaa. Tai oikeastaan sen takana tiellä
touhuavia, tundralle matkaan lähtöä
tekeviä nenetsejä. Nenän alle ei kehtaa mennä. He pakkailevat moottorikelkkojaan, jotka ovat puulaatikoita ja
niihin mahtuu kaikki, perhe ja tavarat.
Lapset laskevat odotellessa kirkuen ja
nauraen liukumäkeä, koirat hyppivät
ja haukkuvat, on melkein kuin aurinko lämmittäisi.
KUUN PINNALLA
Pienessä Sunai-Salen nenetsikylässä
yövytään vanhassa koulussa, jossa elokuvaa kuvattiin. Talo on vain osittain
lämmitetty, mutta yön pelastaa mukaan otettu yhden euron avaruushuopa. P:lle, joka on vaeltanut Saharat,
Himalajat ja Jemenit, arktinen yö on
odottamaton ja erilainen tälli; se alkaa
laskea ranskaksi nollasta sataan ja puhua itsekseen. -It is so funny, it is so funny, se toistelee.
Illalla kylän kulttuurisali täyttyy
katsojista, koirat jo jonottavat ovel24

la. Yleisö on värikkäissä perinnetamineissa. Eteisessä pienestä umpinaisesta jalaksisesta vanerilaatikosta kuuluu
vauvan itkua. Seinällä on lasten piirroksia, kuvia sotilaista toiminnassa:
-Ja budushii soldat, minusta tulee sotilas,
on pieni poika kirjoittanut haaveekseen. Mistä sellaisen unelman saa päähänsä täällä tundran viimassa, keskellä ei mitään?
Kylässä on kauppa nimeltä Karina,
jossa suikkalakkinen tyttö myy edullisia viinirypäleitä, mandariineja ja
verkkolankakeriä. Ikkunalaudalla on
viherkasveja. Ihmiset asuvat taloissa,
joiden kuistin kaiteilla roikkuu verisiä porontaljoja, pihalla jääkimpaleet
tai siis juomavesivarastot nojaavat toisiinsa hiilikasojen ja puupinojen vieressä. Talot ovat puoliksi lumeen hautautuneita, koirat ärhäkkäämpiä kuin
isommissa paikoissa. Pororeki seisoo
kumpareella lähtöä odotellen, jalakset
kohti usvaista tyhjää. Paikka on kuin
kuun pinnalla lievästi nouseva kohouma, joka auringon laskiessa muuttuu
sinertävän ja harmaan sävyiksi, piipuista ylöspäin kohoaviksi savukiekuroiksi. Horisontissa näkyy utua, taivaan ja tundran väliä ei pystyisi veitsellä leikkaamaan. Ei kuulu kuin koirien
haukuntaa, pakkaslumen narskuntaa
huopikkaiden alla, hengityksen huurua, lasten kiljahtelun kaikua.
HYVÄSTI YÖ
Matka tundralla pomppivassa jättimönkijässä jättää ihmiseen samanlaiset jäljet kuin haloilla suoritettu kokovartaloselkäsauna, vaikka olemme palanneet arktisesta yöstä nopeasti, neljässä tunnissa. Menomatka kesti kuusi tuntia, mutta silloin oli päivä ja pysähdyttiin pyhälle paikalle uhraamaan
ruokaa ja juomaa jumalille matkan onnistumiseksi.
Palaamme yöllä, joka on valon kannalta parempi, kuski erottaa lumisen
pinnan muodot hyvin mönkijän ajovaloilla. Suunnistusapuna on navigaattori, jonka pieneltä näytöltä voi seurata
etenemistä kartalla.
Olemme varanneet huoneet hotellista läheltä lentokenttää. Tunnit
mönkijän ryskeessä pimeässä painavat, yö on jo pitkällä. Respan Tatjana
onkin yllätykseksemme tiukempi ja
töykeämpi kuin miliisi-Vanjat. Meillä ei ole taaskaan oikeita papereita eikä rekisteröintejä ja mitä kaikkea niitä
on. Monsieur Pascal on saapunut paikalle aikaisemmin, päässyt luontevasti sisään, hänelle on jopa tarjottu teet.
P tulee aulaan kuullessaan tutut rähjääänet. Respa-Tatjanan amerikkalaisen
toimintaelokuvan katselu keskeytyy, ja

se menee punertuville laikuille, jotka
lisääntyvät ja suurenevat sana sanalta,
huuto huudolta. Kaikki kypsyvät. Tatjana on kauttaaltaan punaisten ihoreaktiolämpäreitten ja kohtauksensa vallassa, marssii kesken lauseen tupakointipisteeseen vetämään kiihkeitä hermosavuja. Se selvästi pettyy, kun tajuaa, että olemme ranskalaisen kanssa
samaa sakkia ja lähdemme kaikki parempaan hotelliin, sellaiseen mistä voi
ostaa mammutinluuesineitä.
M:sta on merkillistä, ettei kansa
ryhdy kapinaan, kun kaikki yksinkertaisetkin asiat ovat ihmisten pompotusta.
Hän alkaa kuvata, kun lentokone on pilviverhossa ja laskeutuminen
Moskovaan alkaa.
Epäonnekseen hän istuu väärällä
puolella, sillä toisella puolella kuvaan
olisi vääjäämättä ilmestynyt äskettäin
metsään pudonnut, kahtia katkennut
lentokone. Matkalla Leningradskin
rautatieasemalle ohitamme Lubjankan. P kysyy, mikä massiivinen rakennus on? M: –Se on talo, josta tullaan ulos
ilman takaraivoa.
Maan pinnalla selviää myös, että
kaupungissa on juuri itsemurharäjäytetty pommeja metrossa, miliisit koirineen nuuskivat paikkoja, kuulutukset kehottavat tarkkailemaan ja vahtimaan nyssyköitä.
Emme näin ollen lähdekään seikkailemaan metrolla, vaan jäämme tutkimaan aseman tienoon runsasta piraattitarjontaa ja seuraamaan uutisia.
Paluumatkan tatti-juliennet ovat
nahistuneempia kuin mennessä.
Päällimmäiseksi Siperiasta jää eräs
näky. Kun vuotuiset porofestivaalit
ovat ohi Salehardin edustalla Ob-joen
jäällä, jossa nenetsit ovat esitelleet porotaitojaan, lassonkäyttöään, pitäneet
catwalk- ja räppäriesitykset ja myyneet valmistamiaan esineitä, he lähtevät kotiin.
Illalla lähellä usvaisen kellertävää
auringonlaskun hetkeä joelle ilmaantuu surumielinen ja kenties historiallinen näky – pororekien pitkä karavaani matkaa pois kaupungista kohti
pohjoista, palaa tundralle. Se luikertelee tummana liikkuvana vanana jäisen
pinnan lumiuomissa, kevyenä katoavana kaarena, kuin irti pinnasta, pienessä lennossa, lumen ja ilman välillä ei ole näkyvää rajaa, rekiletka sulaa
maisemaan. Pienimmät siellä jo nukkuvat taljojen suojassa, pää syvällä turkishupussa, ilmapallot tyhjenevät hiljakseen, vatsat täynnä markkinoiden
hattaroiden haihtuvaa makeaa.
Hän ei halua muistaa Venäjästä
enää mitään muuta kuin tuon usvaisen
kuvan Ob-joelta.   
n
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Seuraava on lyhyt kertomus siitä,
mitä viiden tunnin mittaisen ja eri
maanosissa kuvatun dokumenttielokuvasarjan tekeminen vaatii. Sekä vähän
sivistyksestä – tai sen puutteesta.

Yksi
sivistyksen
Odysseia
Rax
Rinnekangas
Kirjoittaja on
ohjaaja, kirjailija
ja valokuvaaja
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esällä 2003 pidin yksityisnäyttelyn Reina Sofia -museossa – Espanjan nykytaiteen museossa – Madridissa. Näyttelyaikaa jatkettiin museon
toimesta kaksi kertaa. Näyttely kesti lopulta viisi kuukautta saavuttaen
noin 750 000 katsojan määrän.
Marraskuussa madridilaisen mainostoimiston edustaja soitti minulle ja ilmoitti haluavansa tehdä työtarjouksen asiakkaansa puolesta.Voisinko tulla neuvotteluun?
Viikkoa myöhemmin istuin Gran
Vialla Madridissa kolmen mainosihmisen edessä. He ilmoittivat nähneensä näyttelyni ja uskoivat, että olisin oikea kuvaaja heidän asiakkaansa
tarpeisiin.
Asiakas oli Amerikan Coca Cola
Corporation, joka suunnitteli erilais-

ta maailmanlaajuista mainoskampanjaa kesän 2004 Lissabonin EM-jalkapallotapahtuman yhteyteen.
Toimisto ehdotti, että kuvaisin
yhtiölle sarjan jalkapalloaiheisia ryhmäkuvia kuuluisista ihmisistä ’omalla tavallani’ – joko Lissabonissa, Pariisissa tai missä vaan. Korvaus olisi sen
mukainen. Ja työryhmäni suuruuden
päättäisin itse.
Mutta – vastasin – minähän olin
ottanut valokuvani aina yksin. Joten
minun oli vaikea kuvitella, että työskentelisin ison ryhmän kanssa edes
Amerikan Coca Colalle. Ja sitä paitsi suunnitelmiini ei kuulunut mainoskuvaus.
Madridilaisten pettymykseksi
kieltäydyin jatkoneuvotteluista, jotka
olisivat mahdollisesti muuttaneet koko elämäni suunnan.

Kieltäytymiseni suurin vaikutin
oli se, että muitten epävakaisten hankkeitteni ohella halusin viedä eteenpäin
erästä vielä hyvin hämärää dokumenttielokuvien ajatusta.
Olin joutunut arkkitehti Juhani
Pallasmaan kanssa käymieni valoa ja
tilaa pohtivien iltakeskustelujen vaikutuspiiriin. Sen seurauksena halusin
tehdä ’jotakin konkreettista’ arkkitehtuurista.
Maailman mestaritalot
Käytännössä hämärän ajatuksen kirkastuminen vaati eteensä yhden lyhytelokuvan toteutumisen täsmälleen oikeasta aiheesta.
Juhani Pallasmaan alustuksen pohjalta tein pienen tutkielman Alvar Aallon suunnittelemasta Villa Maireasta
kesällä 2004.

Le Cabanon

Kuvaukset toisen maailmansodan kynnyksellä Noormarkun ruukkialueen mäntymetsään valmistuneessa Gullichsenin perheen ex-kodissa
kesän valoissa olivat ovi jonnekin, josta en päässyt sitten enää ulos.
Muistan ajatelleeni, että ympäristöille tuhoisien kaavasuunnitelmien ohella arkkitehtuuri voi todellakin
luoda myös jotakin tällaista: kestävän
yksilöllistä, läpeensä kaunista ja kaikin
tavoin ainutlaatuista.
Nuoruuteni puukorttelit betoniteollisuudella menettäneenä olin aina
ylenkatsonut arkkitehtuuria. 80-luvulla olin tehnyt kriittisiä reportaaseja
mm. suomalaisten pikkukaupunkien
miljöökuvasta Suomen Kuvalehteen.
Nyt Mairean innostamana päätin
tehdä kunniaa luovalle arkkitehtuurille: itsenäisistä tunnin mittaisista elo-

kuvista koostuvan sarjan modernin aikakauden merkittävistä yksityistaloista eri maanosissa ja niiden suunnittelijoiden suhteesta noihin taloihin.
Sarjassa 1900-luku otettaisiin haltuun sivistyneistön talojen kautta.
Elokuvat olisivat hyvin hitaita rytmiltään. Niiden kuvastossa olisi rinnakkaisia stereokuvia ja kuvakvartetteja.
Katsojilla olisi todella aikaa paneutua
näkemäänsä.
Valmiita elokuvia katsoessaan ihmiset voisivat siirtyä talojen maailmoihin, ymmärtää niitä ja kuvitella,
millaisen unelmiensa talon itse rakentaisivat, jos kansainvälisen arkkitehtuurin kärki ja riittävä rahoitus olisivat käytössä.
Eri kokoisista taloista koostuva
sarja ilmentäisi myös universaalia koti-käsitettä. Onhan koti ihmiselämän

kehto. Meksikolaista julmaa katuviisautta lainaten: Jopa kodittomat ihmiset uneksivat omasta kodista.
Juhani Pallasmaa ymmärsi tavoitteeni heti. Samoin Suomen Rakennustaiteen museon tuolloinen johtaja Severi Blomstedt, josta tuli toinen tärkeä
henkinen tukija hankkeelle.
Esteitä projektin alkumatkalla
Työmetodiksi tuli se, että aluksi Juhani
Pallasmaa listasi kaksitoista eri mantereilla sijaitsevaa yksityistaloa, joista
valitsin sarjaan sopivimmat kohteet.
Sitten kirjoitin elokuvien käsikirjoitukset ja Pallasmaa tarkasti sisällöt.
Kuvasin talot niin Venäjällä, Suomessa, Japanissa, Ranskassa kuin Meksikossa, ja vasta kuvatessani kunkin
elokuvan ydinajatus muotoutui. Sarjan elokuvat leikkasivat Tuuli Kuitti27

Melnikovin talo

nen ja Jari Innanen ja Heikki Innanen
teki äänityöt. Mutta ennen kuin sinne
asti päästiin taide-elokuvien realismi
ennätti näyttää kasvonsa.
Taloja, joita aluksi lähestyin, hallitsivat arvovaltaiset säätiöt. En saanut vastauksia kirjeisiini ja kuvauslupapyyntöihini suhtauduttiin torjuvasti. Tällä tavoin kuvattavien talojen lopullinen lista alkoi itse muodostaa itseään. Jälkikäteen voi todeta: Luojalle kiitos siitä.
Oli pakko muuttaa taktiikkaa.
Laajarintamaisen lähestymisen sijasta oli keskityttävä yhteen kohteeseen
kerrallaan. Tätä edellytti myös rahoituksen järjestyminen.
Juhani Pallasmaan avulla sain kuvausluvan venäläisen arkkitehdin
Konstantin Melnikovin 1920-luvulla
keskelle Moskovaa suunnittelemaan
Melnikovin taloon – kahdesta sylinterinmuotoisesta rakennuksesta koostuvaan utopiataloon, jonne Stalin oli
eristänyt arkkitehdin 13 vuodeksi talon valmistuttua.
Siitä projekti varsinaisesti alkoi.
Samoin rahoituksen etsinnän suo.
Rahoituksen realismia
YLE Teema lähti tukemaan Melnikovin Talo -elokuvaa, mutta ei koko sarjaa. Alun myönteisen asenteen jälkeen
AVEK ei antanut tuotantotukea elokuvalle. Sen jälkeen ei lähestytty enää
AVEKia – eikä SES:iä – tuotantotukien osalta, vaan keskityttiin hakemaan rahoitusta muualta.
Graham Säätiö (Chicago) antoi
apua Melnikovin Talolle. Muita sarjan
osia tukivat myöhemmin pätkissä The
Japan Foundation (Tokio), Villa Mai-
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rean säätiö, Artek, Valtion Rakennustaidetoimikunta ja Suomen Kulttuurirahasto, joka tuki ratkaisevasti kahden viimeisen jo kuvatun elokuvan
loppuunsaattamista.
Fondation Le Corbusier (Pariisi) ja Alvar Aalto säätiö ja The Barragan Foundation/Vitra Museum (Sveitsi/Saksa) luovuttivat kuvamateriaaleja käyttöön. AVEK myönsi jälkitukea
valmiiden elokuvien kansainvälisiin
versioihin.
Jo aivan aluksi Suomen Kulttuurirahasto oli tukenut talojen kuvausmatkoja eri mantereille – mahdollistaen koko hankkeen käynnistymisen.
Rahoituksen etsintään kului yli
kolme vuotta. Niiden aikana vaivasin toistuvasti Aalto säätiön johtajaa
Markkua Lahtea ja Severi Blomstedtiä
hakemusteni suosittelijoiksi. Välistä
oli järki mennä kirjeiden loputtomassa
rumbassa. Itse kuvaukset ja elokuvien
editoiminen veivät nelisen vuotta.
Sillä metodilla hanke eteni kuin
kommunistin pikajuna; matka jatkui
sitä mukaa, kun raidepalkkeja ehdittiin rakentaa.
Mittavasta tukijakaartista huolimatta ilman aiemmin myönnettyä valtion viisivuotista työskentelyapurahaa
hanke ei olisi koskaan toteutunut. Sen
antaman perustoimentulon ansiosta – ja
myös sen velvoittamana, kuten apurahan käyttöohjeet kirjaimellisesti tulkitsin – saatoin siirtää kaikki ohjaajan, kuvaajan ja käsikirjoittajan palkkiot elokuvien jälkituotantojen toteutumiseen.
Taide-elokuvien arki
Termistä ’sivistys’ on olemassa monta
tulkintaa. Yksi tulkinnoista on se, et-

tä oikeaa sivistystyötä on se, kun joku
jatkaa olemassa olevan tiedon levittämistä seuraaville sukupolville uudessa
muodossa – vaikeuksista huolimatta.
Sivistystyötä ei ole se, jos jättää
kulttuurisen hankkeensa kesken taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi ja valitsee helpommin rahoitettavia hankkeita.
Tässä mielessä koen tehneeni ’sivistystyötä’. Samalla uskon, että taloelokuvilleni ei ole juurikaan elintilaa
normaalissa dokumenttielokuvien todellisuudessa.
En usko, että yhteiskunnallisia ja
poliittisia ongelmia ja sukupuolten syviä kriisejä arvostavia maailman festivaalijuryjä kiinnostaa yhden talon
identiteettiä ja rakentamista pohtiva
hidas taide-elokuva.
Talo-elokuvien festivaalielämä tulee jäämään taide-elokuviin erikoistuneisiin festivaaleihin, joista Montrealin FIFA on esittänyt taloja sitä
mukaa, kun elokuvat ovat valmistuneet. Ja aikoo esittää ne kaikki filmiviikkona runsaan vuoden kuluttua.
Entä mahdollisuudet televisiokanavilla?
Eri maista saatu ennakkotieto kertoo, että mahdollisuuksia on vähän.
Kulttuurikanavia on harvassa, eivätkä pääkanavat arvosta arkkitehtuuria ja sen tuloksia arkkitehtuurin
omilla ehdoilla – hitaasti lähestyttävinä, staattisina objekteina – vaan haluavat niistä tv-ohjelmia.
Maailman harvojen arkkitehtuuridokumenttien päävirta toteuttaa tuota ohjelmapolitiikkaa. Elokuvat ovat
nopeita potpureita aiheistaan.
Näin televisiokanavat eivät toimi taidekasvattajina, vaan katsojiensa manipuloijina samaan pikakokemiseen kuin kanavien muissa sisällöissä.
Hidas taide-elokuva saa luvan siirtyä museoon – konkreettisesti.
Tähän viittasi myös kokemukseni
kolmannen talo-elokuvan valmistumisen jälkeen. Havaijilta tuli yhteydenotto säätiöltä, joka omistaa mm. sademetsiä ja arvokkaita vanhoja taloja Honolulussa. Säätiö tiedusteli kiinnostustani tehdä ’kauniiden talo-elokuviani’ kaltaiset dokumentit kolmesta sikäläisestä talosta havaijilaisella rahoituksella.
Ennen kuin ehdin mitenkään asennoitua elämäni toiseen amerikkalaiseen työtarjoukseen saapui toinen sähköposti: ”Säätiömme hallituksen eräiden jäsenten mielestä hyvin vaikuttavat talo-elokuvasi ovat aivan liian hitaita. Mutta voitko tehdä meidän taloista nopeampia elokuvia?”
En voinut kuin kieltäytyä runsaasta vuodesta Havaijilla, jossa kyseiset

Koshino Talo

talot ovat seisoneet samoilla sijoillaan
liikkumattomina useiden sukupolvien
ajan.
Aikakauden arvot
Uskon, että sivistystyössä on kuitenkin kyse muusta kuin tämän päivän
rytmi-riippuvuudesta ja katsojaluvuista.
Kyse on meitä kauempana olevasta tuntemattomuudesta, jossa kunakin aikana tehdyt kulttuurianalyysit
elävät eri tavalla kuin jokin ’ajan hermoon’ tuotettu ohjelma tai jonkin sosiaalisen ongelman raportointi.
Sinne kaukaisuuteen on kuitenkin
yhä työläämpi päästä, kun dokumenttielokuvien tuen rinnalla ei ole olemassa taide-elokuvien tukikiintiöitä.

Maailman Viisi Mestaritaloa
Bad Taste Ltd:n tuottamaa Maailman Viisi Mestaritaloa -sarjan
jokaisessa noin tunnin mittaisessa osassa esitellään yksi modernismin merkittävä yksityistalo ja analysoidaan talojen sisältö ja identiteetti sekä esitellään arkkitehtien suhde luomuksiinsa. Sarjan elokuvat ovat:
Melnikovin Talo (Konstantin Melnikov), Moskova, Venäjä, 1927–29
(elokuva utopiatalosta, jonne Stalin sulki arkkitehdin)
Villa Mairea (Alvar Aalto), Noormarkku, Suomi, 1938
(elokuva talosta mäntyjen alla suomalaisessa maisemassa)
Koshino Talo (Tadao Ando), Ashya, Hyogo, Japani, 1979–84
(elokuva talosta, jossa tulee esille betonin kauneus)
Casa de Estudio (Luis Barragán), Meksiko City, Meksiko, 1948
(elokuva värien ja valojen ja varjojen talosta)
Le Cabanon (Le Corbusier), Roquebrune Cap Martin, Riviera, Ranska, 1952 (elokuva 16 neliön piilotalosta, josta tuli arkkitehtinsä kohtalo)

Tuloksena taide-elokuva elää eri
maissa tänä päivänä yhtä turhana kuin
abstrakti taidenäyttely normaalin kadunmiehen näkökulmasta.
Koko käsite Taide on hajonnut taiteenlajien pirstouduttua ja muututtua
median sisäisten kriisien ja kuraattorikartellien säätämien uusien arvojen
mukaiseksi julkisuustaiteeksi. Puhdas
porno ja väkivalta ovat vallanneet entiset laatubiennaalit.
Vakava taide koetaan todellisuudelle vieraana maailmana – todellisuudelle, jonka kestäviksi tuntomerkeiksi hyväksytään erilaiset tragediat,
täystuhot, konkurssit ja sukupuoliset
julmuudet, mutta ei käsitteitä kuten
henkisyys, kauneus ja sielukkuus.
Tämänkään vuoksi taide-elokuvia
– ja taidetta pohtivia dokumenttielokuvia – ei tarvita aikamme menestyjien esitysliikenteessä.
Ahdistuneiksi ja eksyneiksi itsensä tuntevia ihmisiä ei tule lähestyä hitaalla humanismilla. Ahdistukseen on
pumpattava itseään toistavaa paniikkia, jotta riippuvuus efektiivisestä kokemisesta ja sisäisen yksinäisyyden
pelko pysyvät vakioina.
Todellisuuksien jyrkät erot
Vaikutelmani on, että rakennustaidetta ei koeta läheisenä asiana Suomessa arkkitehtipiirien ja taidepiirien ulkopuolella. Arkkitehtuuria ei pidetä
meillä kaikkien taiteiden ’pääovena’
kuten vanhoissa kulttuurimaissa.
Miljöökuvamme on runneltu kaava-arkkitehtien, kunnallispolitiikkojen, markkinavoimien ja väärien ihanteiden toimesta viime vuosikymmeninä – suomenruotsalaista rannikkoa

lukuun ottamatta. Meiltä on mennyt
usko arkkitehtuuriin identiteettimme
kehyksenä.
Filosofisella tasolla arkkitehtuurilla ei ole meille muuta virkaa kuin olla
rakennustaiteen ikonien kieli ja teoreettinen luentokieli. Samanaikaisesti
suomalaisessa muotoilussa alati rikkaana esiintyvät Kauneus ja Luonnollinen
Harmonia ovat kadonneet (luterilaisesta) ympäristösuunnittelustamme.
Rakennusperinteensä varjelleissa
katolisissa maissa yksi ainoa yksityistalo koetaan vertauskuvana paljon laajemmasta. Ja siitä avautuu ovi plastisten taiteiden ymmärtämiseen ja läheiseksi kokemiseen.
Miksi on näin?
Koska katolisten kaupunkien säilytetyt ikivanhat ytimet edustavat samaa esteettistä ja henkistä kokemusta
kuin tuo yksi talo.
Vanhoissa kulttuurimaissa myös
arkkitehti koetaan taiteilijana, jonka
luovuus elää parhaiten yksilöllisen tilauksen ja sen kauneutta ja harmoniaa
kunnioittavan toteuttamisen kautta.
Ei siis ihme, että juuri Espanja on
ensimmäinen maa, jossa Maailman
Viisi Mestaritaloa -sarjan elokuvia levitetään parhaillaan DVD -kirjojen
muodossa katalonialaisen arkkitehtuurisäätiön toimesta.
Keskitetty DVD –levitys on tämänkaltaisten taide-elokuvien tulevaisuuden elinmuoto – museo- ja opetuskäytön ohella.
Sillä sektorilla hiljaiset elokuvat
voivat tehdä työtä myös suomalaisen
– luovan – arkkitehtuurin puolesta. Ja
asennekasvatuksen puolesta yleisemminkin.    
n
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TUHANSIEN SOLMUJEN MAA
Tuhansien tuliperäisten kuumien
lähteidensä ansiosta Kiushun saarella sijaitseva Beppu on Japanin
tunnetuin kylpyläkaupunki. Kenenkään kummeksumatta liikenteen
seassa köpöttelee kylpytakkeihin
sonnustautuneita pariskuntia, jotka
suunnistavat lähteeltä seuraavalle.
Kierros keskeytyy, kun emäntäni
Tomoko pysähtyy polvistuakseen
kadunkulmassa nököttävien ihmishahmoisten minipatsaiden puoleen.
Keskittyneesti hän sitoo punaisen
nyörin kymmensenttisen kivihahmon ympärille. Tomoko muistaa
syntymätöntä lastaan vähäeleisellä
solmurituaalilla. Kansallisuskonto
šintolaisuudessa esineen voi pyhittää sitomalla nauhan tai köyden sen
ympärille.

Jouni
Hokkanen
Kirjoittajan ohjaama, japanilaista
köysitaidetta dokumentoiva Kinbaku
– sielun solmuja on
palkittu Santiago
de Compostelan ja
Monterreyn elokuvajuhlilla.

Kinbaku – sielun
solmuja,
ohj. Jouni Hokkanen,
Hakalax Productions
Oy, 2009
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uosituhansien ajan
kaikkialla maailmassa on ollut rituaaleja,
joissa kehoa ja mieltä manipuloimalla
on kurkotettu kohti
jumaluutta, nautintoa ja muuntuneita tajunnantiloja. Haitilainen voodootranssi, intiaanien aurinkotanssi, shamaanien rummutus ja dervissien pyöriminen ovat näitä menetelmiä, joista
kinbaku, japanilainen sidontataide on
hienostunein ja kaunein. Kun kinbaku-mestari sitoo mallinsa taidokkaaksi ihmispaketiksi, kehosta, solmuista
ja köysistä muodostuu pyhä tila. Keho
on kangas ja köysi taiteilijan sivellin.
Esteettisen lopputuloksen ohella toimituksessa korostuu sitomisen psykologinen ulottuvuus ja puolen vuosituhannen taakse ulottuva historia. Sidotuksi pääseminen ja oman kehon uskominen toisen hallintaan on vapauttava kokemus. Japani on stressaava yhteiskunta, jossa puurretaan pitkiä työpäiviä. Kinbaku tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä ja vapautua arjen vaatimuksista, rutiineista ja stressistä.
Sitomistekniikoiden takaa löytyy
soturiperinne ja oikeuslaitoksen ikiaikaiset kidutustekniikat. Herkkyys,
kyky aistia kauneutta, yksityiskohtien
kunnioittaminen ja käsityötaito ovat
jalostuneet ajan kuluessa sidontataiteeksi, jossa köysi kohtaa lihan. Ja mikä on kaunista, siitä voi kehittää vieläkin kauniimpaa muotoilemalla ja yksityiskohtia muokkaamalla. Omaksi

taidemuodokseen sitominen kehittyi
aikana, jolloin Japani eristäytyi vuosisadoiksi muusta maailmasta. Kuten
kivipuutarhat, origami ja bonsai-puut,
myös kinbaku on enemmän kuin pelkkää fyysistä askartelua, jossa raaka-aineesta – olipa se sitten ihmiskeho, paperi tai puu - muokataan täydellisyyttä
tavoittelevia taideteoksia. Rikas historia yhdistyy jokapäiväisten arkisten
toimintojen ritualisoimiseen.
Kabuki-teatteri on kinbakun kehityksen keskeinen elementti. Monet suosituimmista samurai-aiheisista näytelmistä sisältävät kohtauksia,
joiden pääosassa ovat sitominen ja taidokkaat solmut. Kultainen paviljonki -näytelmän prinsessa sidotaan kirsikkapuuhun. Hän piirtää varpaallaan
hiiren maahan pudonneisiin kirsikanlehtiin. Hiiri herää henkiin ja vapauttaa prinsessan järsimällä köydet poikki. Köysi on seitsemän metriä pitkä;
kaksi kertaa tatamimaton pituus - juuri sopiva ihmiskehon ympärille.
Saduissa sitomisella on usein eroottinen vivahde. Japanin valtauskonnot
buddhalaisuus ja šintolaisuus eivät
syyllistä seksuaalisuutta kuten juutalais-kristillinen perimä, vaan seksuaalisuuden erilaiset ilmenemismuodot
ovat sallittuja. Yksi kiihottavimmista
asioista kahden ihmisen välillä on täydellinen antautuminen toiselle. Se, että luovuttaa kontrollin ja antaa toisen
ottaa ohjat.
Köysi on suuri halaus.
Tokiossa, sadomasokismin ja köysitaiteen maailman pääkaupungissa otan
tehtäväkseni selvittää sidottaviksi haluavien motiiveja. Tuntikausia kestävien keskusteluiden myötä esiin nousee kaksi päälinjaa, jotka voivat esiintyä myös samanaikaisesti. Kivun, kärsimyksen ja nöyryytyksen kokemiseen
liittyvä, perinteistä sadomasokistista
lähestymistapaa myötäilevä halu juontaa juurensa historiallisista kidutustekniikoista. Päällimmäisenä tavoitteena on kivun ja häpeän kokeminen,
jolloin eroottinen puoli on sivuseikka.
Vastapainoksi tälle moni kokee sitomisen aistillisen tai eroottisen stimulaation välineenä.
Ulkomaailmaa usein hämmentää
japanilaisten kyky yhdistää kauhu ja
kidutus kauniiseen ja taiteelliseen. Sitoja käyttää sidottavan mieltä tuot-

taakseen ja lisätäkseen tämän nautintoa. Sitominen saattaa kohteensa rauhaan ja liikkumattomuuden olotilaan.
Koskettamalla ja stimuloimalla ihoa
ja kehon shiatsupisteitä köysin ja solmuin kehon energia alkaa virrata. Keho alkaa erittää endorfiinia, luonnon
huumetta, joka tuottaa äärimmäistä hyvää oloa. Sidotun mieli on vapaa
vaeltamaan nautinnon polkuja syvälle
omaan sisimpään.
Modernit köysimestarit ammentavat oppinsa 500 vuoden takaa julmista ja hengenvaarallisista kidutuskeinoista. Köysimestareilla on takanaan samankaltainen vuosien harjoittelu ja perehtyminen kuin vaikkapa
ikebanan, kukkien asettelun tai chadon, teeseremonian taitajilla. Kaiken
taustalla on sielunrauhan ja harmonian tavoittelu. Sidontarituaali johdattaa kaksi ihmistä sisäiselle matkalle, jonka tavoitteena on tarjota sidottavalle spirituaalinen kokemus.
Japani on historiallisesti häpeän
kulttuuri, ja tätä sidottavan ilmeet ja
reaktiot usein ilmaisevat. Jotta sidottava pysyy varmasti aloillaan ovat sitomisessa käytettävät köydet hampun ja
juutin kaltaisia lujia ja karkeakuituisia
luonnonmateriaaleja. Mitä karkeampi
kuitu, sitä pitävämpi solmu. Kamppailu ja pyristely eivät kuitenkaan ole sitä,
mitä sidottava haluaa. Tavoitteena on
meditatiivinen kokemus, matka nautintoon. Monen sidontamallin kasvot
ilmaisevat tyyneyttä ja rauhallisuutta.
Keskeistä on kauneus ja taide, hengitys ja meditaatio.
Suurin ero sadomasokismin ja todellisessa elämässä tapahtuvan alistamisen välillä on se, että ensin mainittu perustuu täysin haluun ja vapaaehtoisuuteen. Sadomasokistit haluavat
toteuttaa fantasioitaan ja testata omia
rajojaan. Ja tietysti pitää hauskaa ja
nauttia. Sadomasokismi ei ole samaa
kuin väkivalta tai vahingoittaminen, aivan kuten manga-sarjojen väkivaltaisuus ei kuvaa yhteiskunnan väkivaltaisuutta. Japani on oivallinen esimerkki siitä, ettei populaarikulttuurin fiktiivinen väkivalta korreloi yhteiskunnan väkivaltaisuuden kanssa. Hurmeiset verileikit, sitominen ja brutaalit rikokset ovat kuuluneet japanilaiseen
taiteeseen vuosisatojen ajan; silti Japanin rikosmäärät ovat kehittyneiden
maiden alhaisimmat.    
n
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Internetin
etiikka

KÄYTTÄJIEN WILD WILD WEST

R

yhtyessäni kirjoittamaan
tätä päivitin Facebook-statukseeni kysymyksen: Onko internetissä etiikkaa/eettiKati siä sääntöjä? Jos on, miten ne poikkeavat
Uusi-Rauva fyysisen todellisuuden etiikasta? OpisKirjoittaja on keluaikainen ystäväni Jarmo, jonka
kulttuuriantro- kanssa suoritin käytännöllisen filosopologi ja digi- fian approa yhden kesän ajan 90-lumediamanageri vun alussa, ja jonka kanssa minulla ei
ilmeisesti olisi ollut ajatuksenvaihtoa
enää vuosiin ilman Facebookia, tarttui heti koukkuun: ”Sama etiikka kesät talvet. Kaikki mistä ei jää kiinni on
sallittua. Internetissä voi helpommin
toimia kasvottomana joutumatta vastuuseen. Fyysisessä maailmassa pelko
pitää etiikan mielessä.”
OMISTAJUUS
Internetiä ei omista kukaan. Johtaako tämä tieto aristoteelisessä logiikassa siihen, että kun sitä ei kukaan omista, ei kukaan voi laatia toiminnan ohjeita ja arvoja, legitimoida sen moraalijärjestelmää? Kysymys ei taida olla
nykyään mitenkään merkityksellinen.
Käytännössä internetin edelleen kehittyvässä kosmoksessa toimijat luovat jatkuvasti säännöstöä uusiksi, tarkentavat niitä ja vetävät rajoja. Tätä
tapahtuu ilman, että mikään virallinen
taho allekirjoittaisi sääntöjä. Säännöt
luo käyttäjäyhteisö, joka on lojaali
omalle vapaudelleen.
Näinhän toimii esimerkiksi jo
mainittu Facebook: toiminnan laajetessa ja käyttäjämäärien kasvaessa
palvelun kehittäjät joutuvat yhä uusien arvo- ja sääntökysymysten äärelle –
ja samalla vetämään rajoja esimerkik32

si tietoturvan tai yksityisyydensuojan
osa-alueilla.
Kun suomalaisella Reidar Waseniuksella oli syksyllä 2007 FB:ssä 773
ystävää, ja ylläpitäjien mielestä liian
usein käyntiä palvelussa, hänet hyllytettiin palvelusta epäilyttävän aktiivisena käyttäjänä. Reidarin kohtalosta nousi iso häly ja kannatusjoukot kokoontuivat tukemaan kaltoin kohdeltua miestä. Nyt ystävyyden ylärajaa on
FB:ssä nostettu kaiketi äärettömään
eikä ole enää ollenkaan harvinaista,
että käyttäjillä on kavereita satoja tai
jopa tuhansia (Waseniuksella muuten
reilut 2000).
TIEDON ARVO
Väitetään, että Wikipediassa julkaistavan tiedon oikeellisuus tulee yhteisön taholta tarkistetuksi keskimäärin
kolmessa minuutissa. Mutta pitääkö
tämä paikkansa kaikkien Wikipediaartikkelien kohdalla, sitä emme voi
tietää. Netti on täynnä luokittelematonta infomaatiota, ihan meteliksi asti. Kokematon tiedon käsittelijä ei aina pysty arvioimaan tiedon oikeellisuutta.
Viranomaisille päänvaivaa on aiheuttanut perinteisen käsityksen mukainen tekijänoikeus- ja immateriaalioikeuskysymys netissä. Omistajuuden
käsite ei erityisesti sosiaalisissa medioissa ole enää ennallaan, yksittäiset
ihmiset haluavat jakaa kaikille sisältöä vapaasti, ja yhteisöt luovat kollektiivista sisältöä open-source -hengessä. Tällaisen sisällön edelleen hyödyntäminen liiketoiminnassa voi olla vaikeaa ja ainakin eettisesti kyseenalaista.

Tätä varten on luotu Creative Commons -lisenssijärjestelmä, jonka puitteissa tekijä voi hallitusti kuvata teoksensa tekijänoikeudelliset osat sekä
vapaassa käytössä olevat osat.
TOIMIVUUS
Ehdin siis saada kysymysyhdistelmääni yhden vastauksen. Sitten Facebook
kaatui. FB:n kaatuminen on harvinaista muttei tuntematonta, tosin tällä
kertaa sen pystyyn nouseminen kesti
yllättävän kauan. Kun ihmiset siirtävät
kanssakäymisensä isolta osaltaan sosiaalisen median piiriin, niiden toimintavarmuudesta tulee kriittinen asia.
Klassikoksi muuttunut retorinen
kysymys – mitä jos autojen toimintavarmuus olisi samaa luokkaa kuin tietotekniikan? – muuttuu käyttäjälleen
vakavaksi siinä vaiheessa, kun yritysten liiketoiminta nojaa verkkomainontaan tai digitaalisiin logistiikkajärjestelmiin, ja ohjelmat tai koneet menevät niin sanotusti ”kyykkyyn”. Palvelun tarjoajalla on eettinen ja moraalinen velvollisuus pitää palvelunsa yllä,
myös ilmaispalvelut. Tämä velvollisuus
on, vaikka käyttöohjeissa olisi listattu
kaikki mahdolliset juridiset disclaimerit ongelmien ja vastuiden varalta.
KÄYTTÄJIEN ETIIKKA
Kiinnostava on myös Jarmon vastauksessaan esiin nostama käyttäytymissäännöstö. Internetissä voi toimia kasvottomana, hieman peitellysti tai täysin omilla tiedoillaan. Liian sinisilmäiset tai varomattomat käyttäjät antavat
itsestään liikaa tietoa toisten käytettäväksi. Pankkitilejä on tyhjennetty ne-

tissä laveasti kerrottujen tietojen perusteella. Netistä löytyy valtava määrä sellaista tietoa, jota voi hyödyntää
kuin omaansa, jopa väittää sen olevan
omasta kynästä.
Monet keskustelupalstat ovat
täynnä äärimmäisiä, salanimien taakse kätkeytyviä näkökulmia. Muistan
omasta keskustelumoderaattorin urastani sen, miten joka kerran hämmästelin noita jopa sairaalloisia mielipiteen ilmaisuja uskonnosta, maahanmuuttajista, poliitiikasta tai parhaimmillaan kaikista näistä sekaisin ja sekavasti. Netissä voi kertoa mustimmat
ajatuksensa ilman nimeä ja ilman, että on välitöntä pelkoa seuraamuksista.
Näin toimi muuan Pekka-Eric Auvinen suunnitellessaan karmeaa projektiaan Jokelassa. Vasta jälkikäteen pal-

jastui isolle yleisölle, millaista eettisesti epäilyttävää keskustelua nuorisomme voi netissä käydä.
UUDEN MAHDOLLISUUS
Onhan eettisesti villissä ilmapiirissä
paljon myös maaperää uusille ajatuksille. Kasvottomuus ja matala sosiaalinen hierarkia mahdollistavat uudenlaisten yhteisöjen ja uudenlaisten toimintatapojen muotoutumisen. Facebookissa toimiva ”Ei menny niinku
Strömsössä” -ryhmä purkaa sosiaalisen onnistumisen paineita huumorin
keinoin jakamalla epäonnistuneista
vapaa-ajan harrastuksista otettuja valokuvia ilman, että kukaan kyttäisi todellista osaamistasoa puutöissä. Internet ja sen epämuodollinen ilmapiiri innostavat ihmisiä keksimään uutta, täs-

tä esimerkkinä ideakilpailut ja sosiaalisen median foorumit, joissa ihmiset
julkaisevat valokuviensa lisäksi runojaan, musiikkiaan tai linkkejä kiinnostaviin ilmiöihin.
Tässä piilee netin tarjoama mahdollisuus johonkin aiemmin tunnistamattomaan. Villissä lännessä kasvaa uuden talouden verso, joka antaa jokaiselle käyttäjälleen periaatteessa mahdollisuuden
toteuttaa itseään. Odotan innolla, millaisia uusia yhteisöjä ja talouden malleja
internet synnyttää – kunhan vielä kaikki
maanosat ja eri kulttuurien edustajat ehtivät täysillä mukaan.
Ja siinä samalla ihaillen seuraan kun
FB-kaverini Jarmo julkaisee joka päivä
vaimolleen linkin You Tuben rakkauslauluihin. Mikä ihana tapa olla romantikko virtuaalitodellisuudessa.   
n
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Susanna
Helke
Kirjoittaja on
elokuvaohjaaja ja
dokumentaarisen
elokuvan professori
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K

irjailija Milan Kundera kirjoittaa uusimmassa esseekokoelmassaan Une rencontre, 2009 (The Encounter, 2010) havainnoistaan Ranskan
kulttuurielämästä. Ajoittain satiirikon
ääni muuttuu vakavaksi. “Elämme taiteen jälkeistä aikakautta!”, Kundera kärjistää. Taide on hänen mukaansa katoamassa, koska taiteen tarve,
herkkyys sen kokemiseen ja rakkaus
sitä kohtaan ovat kuolemassa. Havahduttavinta on se, että kirjailija kirjoittaa Ranskassa ja Ranskasta.
Aloitan dokumentaarisen elokuvan professorina ajassa, jossa dokumentaarinen laji ja sen tuotantokulttuuri on monensuuntaisten jännitteiden puristuksessa. Koetaan menestystä ja samalla pelätään koko lajin

kuolemaa tuotannollisten resurssien
kaventuessa eurooppalaisen rahoitusmallin murroksessa. Niin Suomen
kuin Euroopan keskustelutilaisuuksissa huhutaan jo ohi hujahtaneesta
kultakaudesta, jolloin dokumentaari sai tukea ja puolustajia, rahoitusta
ja kannustusta elokuvataiteen muotona myös televisiokanavien rahoittamana.
Saman aikaisesti suomalainen
dokumentaarinen elokuva leviää
kansainvälisillä festivaaleilla paremmin kuin mikään muu elokuvan laji.
Se on musiikin jälkeen yksi laajimmin maailmalla esillä olevista
suomalaisen kulttuurin muodoista.
Dokumentaariset elokuvat saavat
yhä suuria yleisöjä teattereissa,
niin Suomessa kuin muualla.

Elokuvaa ei voi opettaa ilmatiivissä tilassa, ilman suhdetta alan realiteetteihin. Dokumentaarisen elokuvan opetuksen mielekkyys nojaa uskoon, että lajillamme on tulevaisuus,
ja että kansakuntamme keskeiset instituutiot näkevät sen merkityksen.
Korkeakoulutasoinen elokuvan
opetus on tilan luomista kriittiselle suhteelle lajin perinteeseen ja kasvualustan varjelua uuden syntymiselle. Kriittinen ei tarkoita perinteen
kieltämistä, eikä uusi ole itsetarkoitus. Uudet tavat tehdä ja nähdä syntyvät siitä välttämättömyydestä, että
historia ja yhteiskunnallinen todellisuus muuttavat järjestystään jatkuvasti. Myös dokumentaarinen elokuva voi olla konformistista, historian ja
nykyhetken suhteen uneliasta. Näyte-

tään sellaista, mitä katsojien on helppo nähdä.
Yhteiskunnallinen elokuva on
usein näennäisellä tavalla poliittista.
Käytetään varhaisempien vuosikymmenten poliittisten ilmiöiden kuvastoa
ja retoriikkaa, jolloin oman aikamme
todelliset murtumat jäävät havaitsematta. Raha, valta, osallisuus ja osattomuus näyttäytyvät toisin kuin 1800-luvun patruunakapitalismissa. Ihminen
on kiinni paljon hullummassa ja vaikeammin hahmottuvassa koneessa.
Uusien näkökulmien esiin haastaminen liittyy myös historiamme katsomiseen. Historiallisen dokumentaarin valtavirrassa, samalla tavalla kuin
kassavirtoihin pyrkivässä fiktiivisessä
elokuvassa, kansakuntien tarinoita
kerrotaan uudestaan ja uudestaan samojen murroskohtien valossa. Pienille ja homogeenisille kansoille oman
kansallisen tarinan kertominen samoja sankaritekoja toistaen on erityisen
ominaislaatuista. Luutunut kuva menneisyydestä tekee kansakunnat suuntavaistottomiksi.

Leikkipuisto,
ohj. Susanna
Helke,
tuotanto For
Real Productions
Oy, 2010

Poliittinen ja poeettinen
Ensimmäisen syksyn aikana tulen painottamaan dokumentaarisen elokuvan linjan opetuksessa poeettisen ja
poliittisen elokuvan rajankäyntiä, ennen kaikkea itä-eurooppalaisen elokuvan valossa. Sahausliike alan keskustelussa, jossa milloin korostetaan taiteilijuutta, milloin poliittisuutta, milloin
muotoa ja elokuvailmaisua, milloin yhteiskunnallisuutta, toistaa taiteen historian vanhaa juopaa realismin ja formalismin välillä. Toinen tarkoittaa toisen kieltämistä. Tämä puoluejako toistaa itseään köydenvedossa, jossa keinutaan, vuosikymmen toisensa jälkeen, minnekään koskaan etenemättä.
Poliittisuuden ja yhteiskunnallisuuden
korostaminen tarkoittaa sitä, että tärkeä aihe perustelee huonon elokuvan.
Yhtälailla “taiteellisuuden” korostamisesta voi tulla piilopaikka sille, ettei oikeastaan tiedä, mitä ajattelee ja maailmasta näkee.
Voimakkaimman jäljen minuun
ovat jättäneet ihmisen poliittista tai
yhteiskunnallista todellisuutta käsittelevät elokuvat, jotka ovat yhtäaikaisesti äärimmäisen poeettisia. Poeettisella tarkoitan sitä, että tekijä pystyy
kohottamaan havaintonsa arkihavainnon ja todellisuuskohinan yläpuolelle.
Katsoessaan ajallista, ihmisen kokemusta historiansa voimakenttien puristuksessa, tekijä koskettaa myös jotain ajatonta. Syntyy kokemus elämän
ja historian, kaiken olemassaoloamme
kannattelevan merkityksellisyydestä.
Uskottelevat taloustieteilijät ja kasvun

Kyky myötätuntoon
lajitovereitamme ja
muita olentoja kohtaan
on aisteistamme jaloin
ja sivilisaatiomme
säilymisen edellytys.

promoottorit mitä tahansa, emme voi
elää ilman kokemuksia, jotka kohottavat meidät jokapäiväisen arkipuuromme yläpuolelle.
Erityisesti anglo-amerikkalaisessa perinteessä poliittinen dokumentaarinen elokuva on ymmärretty joksikin, jonka tekijällä on – tietoinen tai
tiedostamaton – ohjelma. Poliittisuus
on kuin toimintasuunnitelma tai kriisinhallintaohje. On olemassa ongelma ja sen ratkaisu. On olemassa maailma, joka pitää korjata ja tekijä tietää
miten. Elokuvien poliittisuuden vaatimukseen kätkeytyy usein alitajuinen
oletus siitä, että tekijän on kerrottava
todellisuudesta sellaisena, kuin me sen
jo ennalta tiedämme.
Monien ilmeisellä tavalla poliittisten elokuvien katsominen on miellyttävintä ennen kaikkea silloin, kun
olemme tekijän kanssa samaa mieltä. Michael Mooren 2000-luvun elokuvat olivat tästä hyvä esimerkki. Hänen elokuvillaan oli tilausta ajassa, jossa vallitsevan järjestyksen vastustajien
joukko riitti massayleisöksi. Poliittinen sellaisissa elokuvissa, joiden tekijän näkemystä vastustamme, leimautuu dokumentaariseen elokuvaan vakavasti suhtautuvan yleisön katseen
alla hyvin nopeasti propagandaksi.
Tehtävä, jonka taiteen työkaluin
voi parhaiten suorittaa on maailman
paljastaminen tottumuksen aiheuttaman turtumuksen alta. Tämä on jo venäläisten formalistien julistamana taiteen tehtävä: saada kivi tuntumaan kiveltä, saada aistimme heräämään ja näkemään sellaista, jonka arkipäiväinen
katseemme ohittaa banaalina ja jokapäiväisenä.
Tämä koskee myös poliittista ja
yhteiskunnallista olemassaoloamme.
Tieto ja tosiasiat jättävät ihmisen kylmäksi, olivat ne kuinka hälyttäviä tahansa. Ne eivät muuta kärsimystä, yhteiskunnallisen todellisuuden jännitteitä, osattomuutta, yhteiskunnallisen kuulumisen ja kuulumattomuuden osingonjakoa yhtään ymmärrettä-

vimmiksi. Merkityksellisyyden kokemus on aistien varaista. Runous resonoi meissä jossain muualla kuin tiedon
ja information käsittelyn alueella.
Kultakaudet syntyvät yksittäisten
ihmisten näystä ja entusiasmista. Joku
uskoo, ja se usko tarttuu. Myös kuoleman profetioilla on itseään toteuttava
voima. Luovuttamisen tunnelma leviää
ja tekee ihmisistä, myös asianosaisista itsestään, syyntakeettomia. Taiteen
kuoleman julistuksilla annetaan kaikki valtuudet laskennallisen arvon konsulteille ja kauppamiehille.
Unohtuu se, että hyperkapitalistisessa ajassamme kaikkea, jota ei voi
perustella rahan, vaihdannan tuotosten ja panosten sekä tehokkuuden
työkaluilla, on vain yksinkertaisesti
puolustettava kuin omaa henkeään.
Rahasta on tullut substanssi, syy, päämäärä, jotakin, jolla on ihmisoikeuksia
korkeampi koskemattomuuden status.
Siksi sellaisten aineettomien asioiden kuin taide, hoiva, tieto, ymmärrys
ja sivistys perustelu on muuttunut yhä
vaikeammaksi.
Olen viettänyt neljä viimeistä
vuotta Yhdysvalloissa, ja kokemukset
dokumentaarisen elokuvan tuotantoedellytyksistä siellä sekä suhteellistavat alan hädän että muistuttavat siitä, mitä on välttämätöntä puolustaa.
Ilman eurooppalaista elokuvataiteen
tukijärjestelmän kaltaista rakennetta
vapaan tekemisen edellykset ovat hyvin kapeat. Dokumentaarisen elokuvan valtavirta on yhtä sentimentaalista, elokuvan keinoiltaan degeneroitunutta ja maailmaa yksinkertaistavaa
kuin suuri osa valtavirtafiktiosta. Runous elokuvassa on harvinaista, yksittäisten tekijöiden lähes yli-inhimillisen sinnikkyyden ja heidän rikkaiden
sukulaistensa varassa.
Myötätunnon aisti
Venäläisen absurdistin Daniil Harmsin
ja kumppaneiden Neuvosto-Venäjällä perustaman Todellisen taiteen yhdistyksen leikkisä mutta totinen manifesti osuu ytimeen: “Runot eivät ole
piirakoita, emmekä me sillejä!”. Runous ei ole hyödyllistä. Sillä ei voi täyttää ihmisen vatsaa, mutta se on täysin
välttämätöntä.
Runous, kaikissa ilmentymissään,
antaa meille aistit toisen ihmisen kokemuksen käsittämiseen. Kyky myötätuntoon lajitovereitamme ja muita olentoja kohtaan on aisteistamme
jaloin ja sivilisaatiomme säilymisen
edellytys. Dokumentaarista elokuvaa
katsoessaan voi nähdä toisen itsessään
ja itsensä toisessa. Tämä on pitkä, hidas ja hiljainen matka valon nopeudella edetessäänkin.    
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J

aron Lanierilla on projekti:
hän haluaa rakentaa ohjelmiston, joka hylkää protokollan ajatuksen. Sen sijaan
jokaisen ohjelmistomoduulin on toisiin moduuleihin kytkeytyäkseen käytettävä hahmontunnistustekniikoita,
emergenttejä. Näin toimimalla ohjelmistot välttäisivät protokollavirheet.
Samalla päästäisiin myös ennalta määriteltyjen ja lukkiutuneiden ontologioiden vankilasta.
Manifestissaan Et ole koje (You
Are Not a Gadget) Jaron Lanier tuo
esiin jo varhain internetin alkuaikoina
tehdyt lukkiutuneet ontologiat, ohjelmistoratkaisut, jotka johtivat muiden
mahdollisten ratkaisujen kuolemaan.
Ratkaisut ovat rohkaisseet kapeita filosofioita, jotka kieltävät kokemuksen
olemassaolon. Myös muusikkona tunnettu Lanier nostaa esimerkiksi keksinnön nimeltä MIDI.
MIDI toimii digitaalisen musiikin
tiedonsiirtojärjestelmänä ja soittimien
digitaalisena rajapintana. Se rakennettiin digitaalisista hahmoista, jotka vastaavat tilanteita ’kosketin alas’ ja ’kosketin ylös’. MIDIn kehitti musiikkisyntetisaattoreiden suunnittelija Dave Smith 1980-luvun alussa. Ennen
Smithin keksintöä musiikin nuotti oli
pohjaton ajatus, jota ei voinut määritellä tyhjentävästi.
MIDIssä taas musiikin nuotti on
jäykkä, pakollinen rakenne. Se ei voi
kuvata esimerkiksi laulajan vivahteikasta ilmaisua. Kuitenkin MIDI vakiintui tavaksi esittää musiikkia, ja se
elää nyt puhelimessasi ja kaikissa niissä muissa laitteissa, joista kuulemme

musiikkia. Populaarimusiikki on rakennettu tälle alustalle. Mutta sillä on,
kuten sanottu, hintansa: jotta käyttämämme teknologian rajat eivät tulisi
vastaan, olemme kaventaneet sen käsitettä, mitä ymmärrämme musiikkiääneksi.
Lanier esittää, että sama ongelma
pätee Unixiin: se muistuttaa enemmän kirjoituskonetta kuin tanssikumppania. Unix toimii kuin todellisuus olisi nopeiden konekirjoittajien
verkosto. Jopa tiedoston käsite on jo
niin lukkiutunut, että käytämme sitä
kuin se olisi osa luontoa. Koko ajattelumme pohjautuu tiedostoille. Näin ei
kuitenkaan ole aina ollut, sillä esimerkiksi Macintoshin ensimmäinen versio ei sisältänyt tiedostoja, vaan käyttäjän koko materiaali kasautui eräänlaiseksi henkilökohtaiseksi verkkosivustoksi. Macintoshin ensimmäinen
versio ei kuitenkaan koskaan tullut
myyntiin asti.
Toinen tähänastisessa digitaalisessa maailmassa tapahtunut epäonnistuminen liittyy Lanierin mukaan ihmisen käyttäytymiseen. Hän väittää, että
se, mitä tapahtui musiikin nuoteille ja
tiedostoille, voi tapahtua lopulta ihmisen määritelmälle. Kannattaa yrittää
nähdä, milloin myös filosofiat muuttuvat lukkiutuneiksi ohjelmistoiksi:
onko esimerkiksi anonymia ja salanimien käyttö internetissä hyvä asia?
Onko nimettömyys käytäntö, johon
me todellakin haluamme lukkiutua?
Lanier puhuu internetin trolleista,
verkon nimettömistä häiriköistä. Trollien tekemät blogikommentit, mauttomat videokepposet ja mashupit saattavat näyttää merkityksettömiltä ja
viattomilta, mutta Lanierin ajatuksen
mukaan tällainen pirstaleinen ja persoonaton toiminta on jo nyt alentanut
ihmisten välistä viestintää.

Turingin testi
Lanier tuo kirjassaan esille ihmisen
pyrkimyksen älyllistää koneet. Turingin testi on koe, jossa tietokone asetetaan keskustelemaan kokeen tarkkailijana toimivan ihmisen kanssa - ilman että tarkkailija tietää keskustelukumppanin olevan kone. Koe toteutetaan kirjoittamalla tekstiä. Mikäli
tietokoneen vastauksia ei pysty erottamaan ihmisen vastuksista, on kone
älykäs. Turingin testin läpäisevä tekoäly onnistuu siis ainakin vaikuttamaan
ajattelevalta. Mutta Lanier esittää, että on mahdotonta sanoa, onko koneen
äly riittävä simuloimaan ihmistä, vai
laskeeko tarkkailija omaa tasoaan, jotta kone tuntuisi älykkäältä. Hän väittää, että ihmiset alentavat itsensä kaiken aikaa saadakseen koneet näyttämään älykkäämmiltä. Käsi sydämelle – tiesikö hakukone tosiaankin, mitä
haluat, vai myötäiletkö sitä, ja alennat
vaatimuksiasi, jotta kone vaikuttaisi
fiksummalta ja voisit olla tyytyväinen
tietokoneeseesi?
Lanier kirjoittaa, että viestintä halutaan kokea yli-inhimillisenä ilmiönä, joka nousee yksilöiden yläpuolelle.
Hän sanoo, että uusi sukupolvi on tullut täysi-ikäiseksi vähentynein odotuksin siitä, mitä persoona voi olla, ja keneksi kukin persoona voi tulla. Miljoonille internet on vain musiikin, videoiden ja muiden ilmaisun muotojen loputtomien ilmaisten kopioiden lähde.
Mutta ilmaiseen kulttuuriin liittyvä katastrofi on tulossa. Musiikkia ja
sanomalehtijournalismia, joita Lanier
kuvaa ihmisen ilmaisun kapean kaistanleveyden muodoiksi, työnnetään
tällä hetkellä surkeaan jamaan. Sama on
tapahtumassa suurien kaistanleveyksien ilmaisumuodoille, kuten elokuvalle. Lanier esittää, että – ironista kyllä –
mainonta tuntuu olevan ainoa ilmai-

sun muoto, joka ansaitsee aitoa kaupallista suojelua uudessa maailmassa.
Jos raha virtaa mainontaan eikä muusikoille, journalisteille tai taiteilijoille,
on yhteiskunta kiinnostuneempi manipuloinnista kuin totuudesta tai kauneudesta. Lanier kutsuu luovia ihmisiä uusiksi talonpojiksi, ja esittää, että
’ilmaisen’ todellinen merkitys tulevaisuudessa on se, että muusikot, kirjailijat ja elokuvantekijät joutuvat selviytyäkseen vetäytymään kankeisiin instituutioihin. Kaupallisesti kannattava taide jää historiaan, ja jokainen toimeentuloa tavoitteleva taiteilija siirtyy jonkin yhteiskunnalliseen tai poliittiseen linnoituksen suojiin - tai vauraan mesenaatin lemmikiksi. Tämä
pätee erityisesti Yhdysvaltoihin, mutta kehitys on samansuuntainen myös
Suomessa.
Nostalginen mielipaha
Muusikkona Lanier suomii armottomasti aikamme musiikin hengettömyyttä. Hän esittää, ettei 1990-luvun
lopulta tähän päivään luodulla teollistuneen maailman populaarimusiikilla ole
erottuvaa tyyliä, sellaista, joka antaisi
sen parissa kasvaneille nuorille identiteetin. Ensimmäistä kertaa käsillämme
on aika, jolloin nuorisokulttuuri on verhoutunut nostalgisiin tyyleihin. Lanier
sanoo, että popkulttuuri on siirtynyt
merkityksettömään nostalgiseen mielipahaan. Verkkoa dominoivat triviaalit mashupit kulttuurista, joka oli olemassa ennen mashupien tuloa. Ikään
kuin kulttuuri olisi jähmettynyt sijoilleen juuri ennen kuin siitä tuli digitaalisesti avointa. Tämä on kaikkien kannalta jokseenkin noloa. Mediateknologian keskeinen ajatus kun oli, että kehittäjät olivat keksimässä uusia, hämmästyttäviä kulttuurin ilmauksia!
Mutta Lanier haluaa antaa vaihtoehdon: hän tuo esiin kirjassaan kehittämänsä humanistisen digitaalisen talouden mahdollisuuksia. Esimerkkinä
hän käyttää Ted Nelsonin jo 1960-luvulla keksimää ”hypermediaa”. Nelson
ehdotti, että digitaalisen median kopioimisen asemesta olisi verkossa pidettävä käytännössä vain yksi kopio kustakin kulttuurisesta ilmauksesta. Tämän
tekijälle olisi maksettava pieni summa
aina, kun teos haettiin palvelusta. Tässä järjestelmässä kuka tahansa voi tulla toimeen luovalla työllä. Lanier uskoo, että useimmat hyväksyisivät yhteiskuntasopimuksen, jossa biteillä olisi hinta. Jokaisella olisi pääsy muiden
luoviin bitteihin kohtuuhintaan, ja tekijöille maksettaisiin heidän biteistään.
Ratkaisu korostaisi ihmisyyttä, sillä

tässä järjestelmässä henkilökohtaisella
ilmaisulla olisi arvo. Toki tämä tarkoittaisi jatkossa myös sitä, että esimerkiksi valtio tunkeutuisi informaatiovirtoihin valvoakseen taiteilijoiden työn korvauksiin liittyviä lakeja.
Ei nimettömyydelle
Vaikka Lanier kirjassaan maalaa mustia skenaarioita internetin ja sitä kautta ihmisyyden tulevaisuudelle – nyt,
kaksikymmentä vuotta internetin
keksimisen jälkeen – hän näkee myös
uusia, positiivisia mahdollisuuksia.
Meidän tulisi juuri nyt pysähtyä ajattelemaan mitä ratkaisuja ja käytäntöjä haluamme lukita käyttöömme. Meidän tulee vastustaa helppoja uria. Jos
käytämme työssämme ohjelmistosta
muodostuvaa välinettä, on aina olemassa vaara, että joudumme jonkun
toisen keskeneräisten ja huolimattomien ajatusten uhriksi.

Tulevaisuudenuskonsa tueksi Lanier kehottaa kirjassaan lukijaa olemaan julkaisematta verkossa mitään
nimettömänä, ellei lukija ole todella vaarassa. Hän kehottaa lukijaa luomaan verkkosivuston, joka kertoo luojastaan enemmän kuin mihin sosiaalisen verkoston sivustomallit antavat tilaa. Hän pyytää lukijaa aina ajoittain
julkaisemaan sellaisen videon, jonka
tekemiseen kului sata kertaa enemmän aikaa kuin sen katseluun, ja kirjoittamaan blogiviestin, jonka ajattelemiseen meni viikkoja ennen kuin se
oli pakko julkaista.
Ja lopuksi: jos chattailet tai twiittaat, keksi tapa kuvata sisäinen tilasi
turhanpäiväisten ulkoisten tapahtumien sijasta. Näin vältät vaanivan vaaran uskoa itsekin, että objektiivisesti
kuvatut tapahtumat määrittelevät sinut, kuten ne tekevät koneiden kohdalla.   
n
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Tuntuuko sinusta siltä, että et kykene syventymään kirjaan hetkeä pidempään? Ajatukset harhailevat
tekemättömiin töihin, mieli tekee vilkaista statuksen tilaa Facebookissa. Olet yksi monista.
Aivosi ovat sopeutuneet internetin lähes 20 vuotta kestäneeseen voittokulkuun.

Netti tekee
meistä pannukakkuja

Marja
Heinonen
Kirjoittaja
työskentelee
kehityspäällikkönä
Yleisradion
uutis-, urheiluja aluetoiminnasta
vastaavassa
YLE24:ssä.
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icholas Carrin “The Shallows. What the Internet
is Doing to Our Brains”
on tuore kriittinen puheenvuoro kiihtyvässä pohdinnassa,
jossa vastausta informaatioteknologian vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan haetaan aivotutkimuksesta.
Se ravistelee ajattelemaan omaa suhdetta informaatioteknologioihin ja
mediaan. Erityisesti internettiin.
Carr hakee neurotieteiden avulla
vastausta siihen, uhraammeko kykymme lukea ja ajatella syvällisesti verkon
alttarille. Carrin vastaus on kyllä, sillä informaation löytämiseen, säilömiseen ja jakamiseen käyttämämme
teknologiat muokkaavat aivoja tähän
suuntaan. Osaamme hyvin hakea ja silmäillä informaatiota, mutta olemme
menettämässä kykyämme keskittyä ja
pohtia syvällisesti.
Carr aloittaa kirjansa pohtimalla
teknologian erilaisia merkityksiä ihmiskunnalle. Kategorioita on neljä.
Teknologiat voivat 1) vahvistaa fyysistä
voimaamme, näppäryyttämme tai asioiden sietokykyämme 2) laajentaa aistiemme toimintasädettä tai herkkyyttä 3) auttaa meitä muokkaamaan luontoa palvelemaan paremmin tarpeitamme 4) laajentaa tai vahvistaa henkisiä
kykyjämme – löytää tai luokitella informaatiota, muotoilla tai sanoa ääneen ideoita, jakaa tietoa, mitata tai
tehdä laskelmia, laajentaa muistikapasiteettiamme. Viimeisintä ja inhimillisen kehityksen kannalta keskeisintä
luokkaa hän kutsuu ”älyllisiksi teknologioiksi” (intellectual technologies).
Tällaisia teknologioita ovat mm. kel-

lo ja internet. Carr kuvaa, miten älyllisistä teknologioista syntyneet ”mielen
työkalut” (tools of mind) ovat vuosisatojen aikana muokanneet inhimillistä ajattelua. Näihin työkaluihin kuuluvat kellon ja internetin lisäksi mm.
kartta, aakkoset, sanomalehti, kirja,
helmitaulu, kello ja tietokone. Kun ne
luodaan yleensä ratkaisemaan tiettyä
ongelmaa, niiden laajempia vaikutuksia ei huomata. Esimerkiksi esi-isämme, jotka keksivät kartan, eivät ajatelleet, miten se kehittäisi ihmisten kapasiteettia käsitteelliseen ajatteluun .
Lue syvällisesti,
ajattelet syvällisesti
Carr hakee niin historiasta kuin neurotieteistä todisteita siitä, että aivomme muuttuvat kokemustemme myötä.
Teknologiat, joita me käytämme informaation löytämiseen, säilömiseen
ja jakamiseen rakentavat uudelleen aivojemme neuroverkot.
Kirjassa puhutaan paljon kirjasta.
Ehkä siksi, että se on yksi parhaiten
asemansa säilyttänyt mediamuoto internetin puristuksessa. Carr puhuu siitä, miten tekstin ilmestyminen painettuna sivuille ei tarjoa ihmisille mahdollisuutta ainoastaan lisätä tiedon määrää. Kirjat saavat myös ihmisen oman
mielen liikkeeseen. Lukiessamme kirjaa mieli tekee omia assosiaatioitaan,
päätelmiään ja analogioitaan. Kun ihminen lukee syvällisesti, hän ajattelee
syvällisesti.
Carr nostaa esille niin Platonin
kuin Marshall McLuhanin osoittaessaan, että jokainen informaatioteknologia pitää sisällään älyllistä etiikkaa

– joukon olettamuksia tiedon ja älykkyyden luonteesta. Hän selittää, miten painettu kirja auttaa meitä keskittämään huomiomme ja näin edistää syvää ja luovaa ajattelua. Jyrkkänä vastakohtana tälle Carr tuo esille internetin,
joka kannustaa nopeaan ja huomion
hajauttavaan, pienten informaatiosirpaleiden keräämiseen eri lähteistä.
Jälkimmäinen on Taylorin jalanjäljissä kulkevaa teollista etiikkaa: nopeuden, tehokkuuden sekä optimoidun kulutuksen ja tuotannon etiikkaa.
Carr vie ajattelun niin pitkälle, että toteaa internetin hiljalleen muokkaavan
meidät omaksi kuvakseen. Meistä on
tulossa etevämpiä tiedon haravoijia ja
monia asioita samanaikaisesti helposti tekeviä kansalaisia. Samalle me kuitenkin menetämme kykyämme keskittyä, suunnitella ja mietiskellä.
Aivot kehittyvät koko eliniän
Yksi kirjan kiehtovimmista osista
muodostuu aivojen muutoksen perustelu neurotieteiden ja aivotutkimuksen löydösten kautta. Niiden mukaan
tietokoneiden, älypuhelimien, hakukoneiden ja muiden välineiden käyttö stimuloi aivosoluissa muutoksia ja aivojen
välittäjäaineen vapautumista. Vähitellen uusia hermoratoja syntyy ja vanhoja
heikkenee aivoissamme. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen aivot
kehittyvät koko hänen elinikänsä ajan.
Toisin kuin ennen ajateltiin. Se, mihin
käytät aivojasi nyt, vaikuttaa siihen,
mihin niitä kykenet käyttämään tulevaisuudessa. Olit nuori tai vanha.
Eräässä tutkimuksessa tarkkailtiin
eroja aivojen toiminnassa ihmisten lu-

kiessa www-sivuja ja kirjoja. Tutkijat
havaitsivat, että netistä informaatiota etsivien ihmisten aivoissa aktivoituivat täysin toiset alueet kuin heidän
lukiessaan kirjaa. Kirjanlukijoiden aivoissa aktiivisuutta oli runsaasti alueilla, jotka liittyvät kieleen, muistiin ja
visuaaliseen asioiden prosessointiin,
mutta vain vähän aktiivisuutta alueilla, jotka liittyvät päätöksentekoon ja
ongelmanratkaisuun. Nämä alueet heräävät henkiin webissä. Nopeasti pääteltynä voisi ajatella, että tarvitsemme
molempia – sekä muistamista että kykyä tehdä päätöksiä
Tästä pääseekin ajatusleikkiin siitä, mitä muistamisen kannalta tärkeän
kirjan kohtalo merkitsee ihmiselle.
Kirjaa sinänsä ei uhkaa häviäminen,
kun informaatioteknologia ahmii ”vanhoja” medioita vaikutuspiiriinsä. Se
on kuitenkin ainakin osittain muuttamassa muotoaan. Sähköinen kirja etenee kovaa vauhtia erityisesti USA:ssa.
Kirjan sivujen siirtyminen näyttöruudulle ja sen mukanaan tuomat lisäpiirteet mullistavat lukukokemuksen aivojen kehityksen näkökulmasta. Kun lukemisen ohella tekstiä voi kommentoida tai käydä reaaliaikaista keskustelua
teoksen tietystä kohdasta, syvä lukeminen muuttuu internetin selailun kaltaiseksi toiminnaksi.

Carr epäilee, että kasvava riippuvuutemme netin informaatiovarastoista kuten Googlesta, saattaa olla tulosta oravanpyörästä, jossa pyörimme. Koska meidän on entistä vaikeampi kerätä informaatiota biologiseen
muistiimme nettikäyttömme vuoksi,
meidän on pakko luottaa enemmän
verkon laajaan ja helppohakuiseen keinotekoiseen muistiin. Vaikka se tekisi
meistä pinnallisempia ajattelijoita.
Palataan takaisin alun kirjaesimerkkiin. Toki ihmiset kykenevät
yhä lukemaan tai jopa kirjoittamaan
kirjan. Kun alamme käyttää uutta
älyllistä teknologiaa, emme hetkessä siirry yhdestä mentaalisesta mallista toiseen. Aivot eivät toimi näin.
Älylliset teknologian hiljalleen siirtävät ajattelumme painopistettä. Vaikka teknologian ensimmäisen sukupolven käyttäjät voivat huomata
muutoksen huomion kiinnittymisessä, keskittymisessä ja muistissa aivo-

jen sopeutuessa uuteen välineeseen,
perustavaa laatua olevat muutokset
tapahtuvat hitaammin useiden sukupolvien aikana. Samaan aikaan teknologia nivoutuu yhä tiiviimmin työhön,
vapaa-aikaan ja koulutukseen.
Carr myös muistuttaa, että muistin ulkoistaminen tietopankeille ei uhkaa pelkästään yksilön omaa minuutta ja erottuvuutta. Se uhkaa myös yhteisen kulttuurimme syvyyttä ja erottuvuutta. Meistä tulee koneen kaltaisia. Internet tekee meistä hiljalleen
pannukakkuja – tiedonsirpaleinemme
laajalle levinneinä, mutta ymmärrykseltämme ohuina liitymme laajaan informaatioverkostoon.
Carr päättää kirjansa Stanley Kublrickin mustaan profetiaan elokuvasta
2001– Avaruusseikkailu: Kun alamme
luottaa siihen, että tietokoneet voivat
toimia ymmärryksen välittäjinä maailmasta, oma ymmärryksemme latistuu
keinoälyn tasolle.
  n

Muisti on osa minuutta
Muisti on enemmän kuin muistettujen
asioiden summa. Se on ainutkertaisen
minuuden olennainen osa. Näin on
todennut jo roomalainen Seneca. Carr
jatkaa tästä eteenpäin neurotieteiden
voimin. Kiehtovinta on pohdinta siitä, miten rekisteröimämme informaatio siirtyy lyhytkestoisesta muistista
mielen syvempiin kerroksiin ja pitkäkestoiseen muistiin. Miten tämä vaikuttaa meihin.
Lyhytkestoisesta muistista asioiden siirtyminen pitkäkestoiseen muistiin vie aikaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä siirtymä, lujitusvaihe, on erittäin tärkeä. Verkon käytölle
on tyypillistä, että ihminen hyppää
nopeasti paikasta toiseen, seuraa linkkiä, vilkaisee Facebookia. Aivojen
kannalta se merkitsee sitä, että kuormitamme työmuistiamme. Muistamiseen tarvittava lujittaminen ei pääse
edes alkuun. Koska aivojemme hermoradat ovat kuitenkin joustavia, mitä enemmän käytämme nettiä, sitä
enemmän harjoitamme aivojamme hajauttamaan huomiota – prosessoimaan
informaatiota hyvin nopeasti ja tehokkaasti. Mutta ilman pysyvää huomion
kiinnittämistä. Aivomme sopeutuvat
unohtamaan.
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Impressio

Brittiläisen Isaac Julienin uusi installaatioteos vyöryy Taidehalliin yhdeksälle valkokankaalle kymmenentuhannen aallon
voimin. Teos on Julienin uran kunnianhimoisin ja pitkäkestoisin produktio. Kaikkiaan neljä vuotta kestänyt prosessi on
tutkimusmatka kiinalaiseen kulttuuriin ja estetiikkaan. Tätä syväsukellusta vieraaseen kulttuuriin on ollut luotaamassa
joukko kiinalaisia kulttuurivaikuttajia. Maineikkaiden yhteistyökumppaneiden joukossa ovat mm. näyttelijätär Maggie
Cheung, runoilija Wang Ping, taiteilija Yang Fudong, kalligrafi Gonf Fagen sekä elokuvaaja Zhao Xiaoshii.

Kymmenentuhatta aaltoa
Jani
Ruscica
Kirjoittaja
on mediataiteilija,
jolle on
myönnetty
vuoden 2010
AVEKpalkinto
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ulien on tarttunut
rohkeasti ja itsevarmasti vaikeaan aiheeseensa. Yritystä piirtää tai edes kevyesti
hahmotella muotokuvaa Kiinan kaltaisesta kompleksisesta maasta voitaisiin
pitää mahdottomana tehtävänä. Kulttuurinen representointi ja itselle vieraan kulttuurin kuvaaminen ei ole ongelmatonta. Julien operoi teoksessaan
laajalla akselilla ja pyrkii kuvaamaan
aihettaan monikerroksellisesti, mikä
lienee aiheen haastavuuden huomioon
ottaen välttämätöntä. Yhteen nivoutuu maan monitahoinen historia myytteineen ja legendoineen sekä nykyhetki, eksponentiaalisen talouskasvun
Kiina.

Julienin teoksessa fakta ja fiktio sekoittuvat ja rinnastuvat. Hänen
käyttämänsä kuva ja äänimaailma on
varsin elokuvallista. Juuri suurelle yleisölle tutulla kuvakielellä ja vaikuttavalla visuaalisuudella Julien pitää katsojat taitavasti otteessaan. Taiteilijan
tapa rakentaa teoksensa mielikuville ja
tunnelmille sekä runouden kielelle on
toisaalta teoksen vahvuus, mutta paikoitellen myös sen heikkous. Vahvuus
se on siksi, että tämänkaltaista aihetta voidaan tarkastella vain abstraktina kokonaisuutena, teoksen luodessa ohikiitäviä impressioita, ikäänkuin
”muistikuvia” jostakin, kaikille niin
tutusta ja lopultakin sangen vieraasta. Valitettavaa on kuitenkin Julienin
käyttämän kuvaston tuttuus. Eteemme piirtyy stereotyyppinen ja hiukan
kliseinenkin kuva Kiinasta. Shanghain
ultramoderni arkkitehtuuri ja ihmispaljous monikaistaisine teineen tun-

tuu turhan helpolta kuvalliselta symbolilta Kiinan kiivaasta, jopa väkivaltaisen nopeasta modernisoitumisesta.
Paikoitellen teos sortuu pastissimaisuuteen, etenkin elokuvista tuttua Kiina-kuvastoa uusiokäyttäessään.
Historiallisten elokuvien ja myyttien
referoiminen on tietysti Julienin tapa
tutkia refleksiivisesti käyttämäänsä
mediaa, elokuvaa ja sen Kiinasta tuottamia representaatioita. Tutun kuvaston kierrättäminen ei refleksiivisyydestään huolimatta tunnu mielekkäältä ratkaisulta, vaikka taiteilijan lähtökohdat rinnastuksille olisivatkin aika
ajoin oikeutettuja.
Mazun, meren jumalattaren käyttö ja merihätään joutuneista kalastajista kertovan Yishan saaren tarinan rinnastaminen Morocambe Bayn tragediaan, jossa 23 kiinalaista simpukankerääjää joutui Luoteis-Englannissa vuoroveden hukuttamaksi, on vaikuttava.

Nämä jaksot rakentavat sillan menneisyyden ja nykyisyyden välille upealla ja hienovaraisella tavalla. Jaksot tuovat teokseen myös sen paljon kaipaamaa konkretiaa, kertoen jostakin spesifimmästä vailla yleistyksiä. Ehkä juuri nämä turhan lyhyeksi jäävät jaksot
ovat teoksen koskettavinta ja samalla
visuaalisesti kiinnostavinta antia ja pelastavat teoksen vaipumasta elokuvalliseen tunnelmointiin.
Kuluneen vuosikymmenen menestyselokuvat, Wong Kar-Wain ”In the
Mood for Love” sekä Ang Leen ”Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme” tulvivat väkisinkin katsojan mieleen Julienin teosta katsoessa. Julienin Mazujumalatar, Maggie Cheung, esittää pääosaa myöskin ”In the Mood for Love”
-elokuvassa. ”Kymmenentuhatta aaltoa” installaatioteoksessa näyttelijätär Zhao Tao astuu Maggie Cheungin
kenkiin ja esittää ulkoisesti hyvin samankaltaista henkilöhahmoa kuin
Cheung kymmenen vuotta sitten.
Vaikkakin Wong Kar-Wain ja Isaac Julienin elokuvat sijoittuvat täysin eri
aikakausille, ”In the Mood for Love” 1960-luvun Hong Kongiin, ”Kymmenentuhatta aaltoa” mm. 1930- ja
2000-luvun Shanghaihin, assosioinnilta on vaikea välttyä.
Tosiasiassa Julien viittaa näyttelijätär Zhao Taon tähdittämillä, Shanghaissa kuvatuilla kohtauksillaan vuonna 1937 tehtyyn ”The Godess” nimiseen kiinalaiselokuvaan, jota tähditti Kiinan oma ”Greta Garbo” Ruan
Linguy. Viittauksen taustalla olevan
elokuvan sosiaaliset ulottuvudet ovat
jääneet harmillisesti Julienin versiossa unholaan. Alkuperäisteos käsittelee katunaisen ponnisteluja kasvattaa lapsensa mahdollisimman ”perinteisesti” 30-luvun korruptoituneessa
ja paheellisuuden valtaamassa Shanghaissa, olosuhteissa, jotka tekevät sen
yksinkertaisesti mahdottomaksi. Julienin versiossa jäljelle on jäänyt vain
kuori, taiteilijaa mahdollisesti miellyttänyt ”In the Mood for Love”-estetiikka vailla sisältöä. Kaupungin redusoiminen näyttämöksi tai sarjaksi settejä ei riitä kommentiksi sen monitahoisesta historiasta.
Toinen teoksen keskeisistä hahmoista, liitelevä Mazu-jumalatar on
kuin suoraan Ang Leen ”Hiipivä tiikeri, piiloitettu lohikäärme” elokuvasta.
Kummastelemisen arvoista ei ole jumalatteren käyttö teoksessa, sillä se
sitoo teoksen eri ajalliset tasot hienosti yhteen. Kyseenalaista sen sijaan on
jumalatteren ulkomuoto. Se herättää
vahvan assosiaation Ang Leen eloku-

vaan ja harhauttaa katsojaa hahmon
varsinaiselta merkitykseltä. Kaikki
Mazu-jumalattaresta vuosisatojen saatossa luodut veistokselliset representaatiot ovat Julienin luomaa jumalhahmoa moni-ilmeisempiä. Asusteet ovat
värikkäitä, päähineet suuria ja koristeellisia, kullalla kyllästettyjä. Liekö
juuri tässä Julienin teoksen kompastuskivi? Omat esteettiset mieltymykset ovat ohjanneet taiteilijaa liikaa.
Karnevalistisen värikäs taruolento saa
Julienin versiossa väistyä viileän tyylikkään, hulmuavan valkoiseen asuun
puetun tähtinäyttelijän tieltä. Katsojan helpotukseksi Julien viittaa
studiossa kuvatuissa kohtauksissaan
tarun luomiseen ja esittämänsä kuvaston keinotekoisuuteen. Jokainen luotu kuva on uudelleen tulkinta aiemmin olevasta. Kollektiivisessa muistissamme säilyvät kuvat ovat nykyään
juuri median, etenkin elokuvan luomaa oman aikamme tarukuvastoa.
Julienin teoksen vahvinta antia on
lopulta ehdottomasti runoilija Wang
Pingin tulkinta ”Kymmenentuhatta aaltoa” installaation lähtökohtana
olleesta Morecambe Bayn tragediasta. Wang Pingin äärimmäisen kaunis
teksti ”Pienet veneet” tulkitsee vaikuttavasti Julienin teoksellaan esittämää kysymystä siitä, mikä saa ihmiset jättämään kotinsa, omaisensa, juurensa ja lähtemään paremman elämän
toivossa kauas kotoaan. Wang Pingin
runo on luettavissa kokonaisuudessaan teoksen librettoa muistuttavasta
”ohjelmalehtisestä”.
Kommunismin tielle meidät viskattiin
Kapitalismin valitsimme vaaroja
uhmaten
Tahdomme vain sen minkä muutkin
televisiot, autot, isomman talon kuin
naapurilla
Nyt vuorovesi nousee jo niskaamme
Jää pakkautuu kurkkuumme
Ei kuuta, joka valaisisi polun
Ei pakotietä Pohjois-Walesin meren
vihalta
Wang Ping ’XU YU HUA – Pienet Veneet’
- runosta
(Suomennos Kristiina Lähde)

Vaihtoehtoinen näkökulma
aiheeseen:
Omanlaistaan hyvin kiinnostavaa
muotokuvaa Kiinasta on viime vuosina rakentanut guangzhoulainen Cao
Fei (s.1978) vuorovaikutteisella second life projektillaan ”RMB City”
sekä muilla teoksillaan.
www.caofei.com    
n
Kuvat: Ten Thousand Waves, Isaac Julien, 2010
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Kohtaamisia

ELOKUVAA TEKIJÄLTÄ YLEISÖLLE
Maaliskuisena viikonloppuna
AVEKin Kohtaamisia-sarjassa
kaksi tanskalaista käsikirjoittajaohjaajaa kertoi työstään lähes
täydelle salilliselle suomalaisia elokuvantekijöitä K13:ssa. Otsikkona
oli I Make Film for an Audience. Perjantai-iltapäivänä asian äärellä oli
dogmaohjaaja Thomas Vinterberg,
sunnuntaina Susanne Bier.
Molemmat moninkertaisesti palkittuja tekijöitä.

Raija
Talvio
Kirjoittaja on
käsikirjoittaja
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ummassakin tilaisuudessa painopiste loppujen lopuksi oli otsikon alkuosassa, elokuvien tekemisessä.
Yleisö nimettynä ja määriteltynä ajatuksen kohteena oli suoranaisesti läsnä keskustelussa vain hetkittäin. Mutta välillisesti koko ajan. Kun puhumme tekemisestä ja tarinoista, puhumme kommunikaatiosta ja pyrkimyksestä tulla ymmärretyksi. Tarinaa ei
ole olemassa ilman vastaanottajaa –
vaikka tuo vastaanottajien joukko joissakin tapauksissa saattaa olla vain hyvin kapea ja erityinen ryhmä ihmisiä,
kuten Thomas Vinterberg totesi.
Tekijä haluaa ajatella yleisöään ja
olla tietoinen sen mielenliikkeistä samalla tavalla kuin nuotion ääressä istuva tarinankertoja haluaa olla tietoinen kuuntelijoidensa reaktioista. Elokuvaa tehtäessä välitöntä kontaktia
vastaanottajiin ei ole, sillä yleisö on
ajallisesti ja paikallisesti kaukana. Vinterberg tunnusti olevansa ymmällään
tanskalaisten katsojien suhteen. Miksi
tanskalaiset elokuvissakävijät suosivat
pimeitä, provokatiivisia tarinoita? Jos
heille tarjoaa kotimaista elokuvaa, joka on jollain tavalla mukavaa, salit jäävät tyhjiksi.
Susanne Bier ajattelee, että elokuvantekijän tulee olla kaiken aikaa
kiinnostunut siitä, miten hänen kerrontansa tulee ymmärretyiksi. Tekijän tulee jatkuvasti olla herkkä asettautumaan ”toiselle puolelle”, katsojan näkökulmaan. Miten juuri tämä
käsillä oleva yksittäinen kohtaus todennäköisesti koetaan? Joskus katsojien enemmistön tulkinta voi olla tekijälle yllätys. Väärin ymmärretyksi tulemisen kokemus on tärkeä. Siitä voi
oppia. Jos epäonnistumisistaan ei ota
opikseen, luulee olevansa nero ja valmis. Silloin ei voi enää koskaan kehittyä paremmaksi.

Perhe
Molempien tekijöiden työssä keskeisenä teemana on perhe. Perhe on tärkeä tarinoiden aihe. Perhe on sana, jota kumpikin ohjaajista käytti kuvatessaan elokuvan työryhmää. Oman perheen merkitys elämän kokonaiskuviossa ja sen suhde työelämän valintoihin nousi myös esille.
Vinterberg totesi, että pohjoismainen elokuva on aina onnistunut parhaiten käsitellessään perheitä ja niiden ongelmia. Meillä on vankka perhe(helvetti)tarinoiden traditio:
Strindberg, Ibsen, Bergman. Siitä on
ollut hyvä jatkaa. Perheenjäseniään
kukaan ei voi valita, ja siksi perheestä
muodostuu helposti konfliktien kenttä. Perheenjäsenillä on myös yhteinen
historia. Siksi taustatarinat muodostuvat kiinnostaviksi.
Työryhmä jatkuvasti koossapysyvänä perheenä on Bierille sekä inspiroiva että vaarallinen osa ohjaajana
toimimista. Liiallinen turvallisuus voi
johtaa rutiininomaisiin ratkaisuihin.
Hän on käyttänyt uransa alusta asti
samaa leikkaajaa ja säveltäjää. Kuvaajat ovat vaihtuneet. Myös Vinterberg
on vaihtanut kuvaajaa usein. Kuvaajan
suhteen pitää suorittaa casting, kuin
valitsisi näyttelijän, hän sanoi. Kuvaajan pitää sopia elokuvaan samalla tavalla kuin näyttelijän rooliinsa. Kun
elokuvan työryhmä on koossa, se alkaa
toimia kuin perhe. Kullakin on oma
ainutlaatuinen paikkansa ja funktionsa. Kaikki perheet ovat erilaisia.

Teatteri ja sen perinne
Elokuvasta Festen/Juhlat on tehty
näyttämöversio, jota on esitetty useissa maissa, myös Suomessa. Vinterberg
ja Mogens Rukov ovat kirjoittaneet tarinalle jatko-osan Das Begräbnis/Hautajaiset, joka sai ensi-iltansa Wienin
Burgtheaterissa tämän vuoden maaliskuussa Vinterbergin ohjaamana.
Vinterbergiä motivoi teatterin pariin
mahdollisuus työskennellä näyttelijöiden kanssa. Euroopassa elokuvaohjaajan realiteetit ovat näinä aikoina aika karut: voi pitää itseään onnekkaana, jos pääsee elämänsä aikana ohjaamaan kuusi tai kymmenen pitkää näytelmäelokuvaa. Tämä merkitsee sitä,
että aika, minkä elokuvaohjaaja tulee
käyttäneeksi näyttelijöiden kanssa, on
keskimäärin todella vähäinen – koko
uran aikana koulusta valmistumisen ja

eläkkeelle siirtymisen välissä. Miten
ammattitaito voi kehittyä niin vähällä harjoituksella? Suurin osa ohjaajan
työvuosista kuluu projektien valmisteluun ja rahoituksen varmistamiseen.
Teatterissa elokuvaohjaaja pääsee kosketukseen näyttelijän kanssa. Teatterissa on aikaa. Vinterbergin mukaan
työ teatterissa pitää elokuvaohjaajan
apparaatin kunnossa.
Myös Bier vannoi teatterin nimeen.
Elokuvatyössä eteen tuleviin ongelmiin hänellä on yksi yksinkertainen
lääke: klassikkonäytelmien lukeminen. Hän aloitti tavan jo opiskeluaikana, jolloin lukulistalla olivat kaikki Ibsenin näytelmät. Draaman tajun pitää
olla elokuvantekijän sisäistetty ominaisuus. Klassikot kehittävät herkkyyttä ja vaistoa. Klassikkojen pariin
palaaminen auttaa fokusoimaan kohti olennaista.
Rajat ja olosuhteet
Vinterberg totesi, että dogman säännöt eivät tunnu enää lainkaan kiinnostavilta nyt vuosia niiden keksimisen
jälkeen. Mutta työmetodina hän kuitenkin piti erilaisten rajojen asettamista hyvänä ajatuksena. Käsikirjoittajan on viisasta asettaa itselleen tavoitteita, jonkinlaiset raamit. Alkaessaan maalata taulua taiteilija päättää
kankaan koon ja värit, joita aikoo käyttää. Samalla tavalla kirjoittaja voi rakentaa itselleen puitteet: kirjoitan sata sivua. Tai: kirjoitan tämän kahdessa viikossa. Yksinkertaiset tavoitteet
tuovat työhön ryhtiä. Tanskan elokuvakoulun perinteen tärkeä osa on ajatus siitä, että esteet voivat olla inspiraatio. Toisaalta Vinterberg myönsi,
että inspiraatio ei tule itsestään. Kirjoittajan pitää odottaa hetkeä, jolloin
materiaali alkaa puhutella. Aina sitä
hetkeä ei tule.
Bier myös puhui rajoista ja pelisäännöistä. Hänen mielestään ohjaajan työssä on tärkeätä, että ohjaaja pitää lupauksensa, pysyy budjetissa ja aikataulussa. Avoimuus ja sopimusten
noudattaminen ovat tärkeitä kaikkiin
suuntiin. Muussa tapauksessa energiaa kuluu hukkaan. Näyttelijöille pitää olla rehellinen. Näyttelijä ei ole
vastustaja tai painostettava manipuloimisen kohde. Ohjaajan tehtävä on
auttaa näyttelijää antamaan parastaan.
Bierin mielestä käsikirjoitukset, joissa toiminta on tarkkaan määritelty, ei-

Thomas
Vinterberg ja
Susanne Bier.
Kuva Hannes
Vartiainen

vät ole kiinnostavia. Teksti, joka sisältää pääasiassa vain dialogin, on parempi. Se antaa tilaa ohjaajan ja näyttelijän
prosessille. Bierin näyttelijät saapuvat
kuvauspaikalle aamulla, ja aamupäivä
käytetään kohtauksen rakentamiseen
ja harjoittelemiseen. Kamera käy vasta iltapäivällä. Bier ei koskaan tee storyboardeja. Hän pitää hyvänä sitä, että
elokuvia tehtäessä kohtaukset kuvataan epäkronologisesti. Se on kiinnostavaa ja haastavaa. Jatkuvuuden tuoma
turvallisuus voisi olla lamauttavaa.
Vinterberg kertoi harjoittelevansa näyttelijöiden kanssa intensiivisesti kaksi tai kolme viikkoa ennen kuvauksia. Harjoituksissa ei välttämättä
käydä läpi elokuvan kohtauksia. Työskentely voi keskittyä kohtauksiin, jotka tapahtuvat käsikirjoituksessa olevien kohtauksien välissä. Tai tilanteisiin roolihenkilöiden menneisyydestä.
Vinterberg on kiinnostunut asioista,
jotka ovat piilossa. Kohtauksista joita emme näe, salaisuuksista, joita henkilöillä on.
Oma ääni
Sekä Vinterberg että Bier ovat ohjanneet elokuvia myös Hollywoodissa.
Kumpikin kuitenkin tuntui näkevän
oman ohjaajuutensa eurooppalaisen

auteurismin määritelmän mukaisesti,
kaukana tuotantokoneistoa palvelevasta amerikkalaismallisesta ammattilaisuudesta.
Vinterberg kertoi joutuneensa
pohtimaan, haluaako hän tehdä elokuvia, joita kuka tahansa voisi tehdä
vai sellaisia elokuvia, jotka voisivat olla vain ja ainoastaan hänen eivätkä kenenkään toisen tekemiä. Uran alussa
on tärkeää, että löytää oman juttunsa,
oman sisäisen melodiansa. Hän tunnusti ottaneensa nuorena liian helposti vaikutteita toisilta tekijöiltä. Nyt on
tärkeämpää uskaltaa olla oma itsensä.
Se vaatii rohkeutta ja työtä. Tietoista
toimintaa rohkeuden ylläpitämiseksi.
Elokuvantekijällä on aina yksi keskeinen pakkomielle, jota hän teoksissaan käsittelee, sanoi Bier. Hän muistutti myös, että taiteilijan on tärkeä
oppia kestämään sekä menestyksiä että tappioita. Menestyksen ei saa antaa
sokaista itseään, eikä vastoinkäymisten lannistaa. Molemmista voi oppia.
Vinterbergin mukaan menestys ei
välttämättä tarkoita suuria katsojalukuja tai palkintoja. Tärkein kysymys
jokaisen elokuvan kohdalla on, oliko elokuvalla merkitystä. Jättikö teos
jälkensä yksittäiseen katsojaan tai yhteiskuntaan?

Tuottajan rooli
Kansainvälisten kokemustensa perusteella Bier halusi tuoda esiin asian,
joka on ongelma Pohjoismaiden elokuvatuotannoissa: meiltä puuttuvat
oikeat luovat tuottajat. Bierin kärjistyksen mukaan elokuvan epäonnistuminen on aina tuottajan syytä. Hänen mielestään pohjoismaiset
tuottajat ovat heikkoja. Heillä ei ole
todellista intohimoa elokuvaan eikä kykyä kommunikoida tekijöiden
kanssa. Tuottajan pitää osata lukea
käsikirjoituksia ja ymmärtää syvällisesti, miten käsikirjoitukset toimivat ja rakentuvat. Nykyään elokuvan
tuotanto käynnistetään heti kun rahoitus on varmistunut, vaikka käsikirjoitus olisi vielä keskeneräinen.
Heikoista tuottajista ei ole sparrauspartnereiksi käsikirjoittajalle ja ohjaajalle.
Tuottajan roolin määrittelyssä
Bierin mielestä rahoittajilla, erityisesti elokuvasäätiöillä, on tärkeä tehtävä.
Näiden tulisi vaatia tuottajalta enemmän vastuuta, varsinkin suhteessa käsikirjoituksiin. Huonosta käsikirjoituksesta on mahdotonta tehdä hyvää elokuvaa. Hyvän käsikirjoituksen
pohjalta se hyvällä onnella onnistuu –
joskus.    
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10 ehdotusta YLEstä ja YLElle
YLE tuo merkittävän osan leivästäni. Se tuo myös merkittävän osan
aistejani ja aivojani hyväilevistä
hetkistä. Tämän hyvän jatkamiseksi
ehdotan kymmentä alla mainittua
asiaa.
Ehdotukseni ovat vapaasti käytettävissä, ja luovutan ilomielin
kaikki omat ja lainaamani tekijänoikeudet YLElle, vaikka normaalisti en niin teekään.

K

aksinkertaistetaan YLEn
rahoitus. YLEn rahoitus
koostuu jatkossa puoliksi
kotitalouksilta kerättävistä mediamaksuista ja toinen puolikas
valtion budjettirahoituksesta, joka on
tarkoitettu suomalaisen sisältöteollisuuden edistämiseen.
Jokainen lisäeuro käytetään häpeilemättömästi suomalaisen sisällön ostamiseen. YLE rahoittaa jatkossa vuodessa 10 suomalaista pitkää elokuvaa,
ostaa 10 pitkää draamasarjaa, 10 uutta suomalaista viihdeformaattia, lastenohjelmia, dokumentteja ja asiaohjelmia, uusia konsepteja YLEn uusiin
palveluihuin, radioon ja televisioon. Ja
paljon muuta.
YLEn nykyiset toimintamenot
puolitetaan samalla.
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YLE lopettaa oman ohjelmatuotantonsa. Uutiset YLE voi tuottaa itse. YLE keskittyy suunnittelemaan
millaisia sisältöjä se välittää suomalaisille ja kilpailuttaa jatkuvasti sisällöntuottajia keskenään ja poimii parhaat
ehdotukset itselleen.
YLE yhtiöittää tekniset palvelunsa, joista tulee pohjoismaiden paras
tuotantotekniikan yritys. Se kilpailee
markkinahintaan alan muiden toimijoiden kanssa.
Lopetetaan Tohloppi. Uuden
YLEn 500 sisältöosaajaa mahtuvat
Isoon Pajaan ja muista kiinteistöistä
voidaan luopua. Tampereelta voi tehdä myös etätyötä.
Luovutaan musiikkitalosta ja
RSO:sta. Hienon orkesterin ylläpitäjäksi voidaan perustaa Veikkauksen
voittovaroilla säätiö. Julkista palvelua
se ei ole.
Säätiöidään myös FST. Säätiöt rahoittavat sen toiminnasta jo nytkin
valtaosan, miksei myös loppua.
Lopetetaan nykyiset maakuntatoimitukset. Luodaan alueille aivan uudenlainen toimintamalli, jossa kuluttajat tuovat sisällöt.
YLE hankki toimitusjohtajakseen
yhden Euroopan parhaista lobbareista. Laitetaan Lauri lobbaamaan nämä
ehdotukset.    
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Tuotantoneuvojat

Odotus
-videoteos,
Liisa Karvonen &
Ulla Väätäinen,
2010		

PÖYTÄ

Timo
Korhonen
Tuotantoneuvoja

AVEKin tuotantoneuvojan työhuoneessa on kaksi pöytää.
Kahdenkymmenen vuoden ajan olen
istuutunut AVEKin
pöydän toiselle puolelle, hakemaan rahaa
ohjaamiini ja tuottamiini elokuviin. Noina vuosina olen hakenut ja saanut kaikkia AVEKin tukimuotoja, mutta myös
kielteisiä päätöksiä. Nyt olen istunut
pari viikkoa pöydän toisella puolella.
Edeltäjäni Pia Andell sisusti tuotantoneuvojan huoneen uudelleen.
Hän halusi, että keskusteluja elokuvahankkeista ei käydä pöydän yli, vaan
matalan pöydän äärellä. Tuen hakija-

na asetelma tuntui paremmalta. Ja siltä se on tuntunut myös lyhyenä tuotantoneuvojan aikanani. Keskusteluja
ei käydä erottavan barrikadin yli, vaan
pöydän ympärillä. Jo nyt on ollut kiehtovaa asettua tuoleihin ja yrittää hahmottaa, mitä kukin tekijä syvimmältään tavoittelee.
Jo tänä aikana olen huomannut,
että aiheiden kirjo pöydällä muistuttaa runsasta illallista. Makuja ja värejä on laidasta laitaan ja yllin kyllin. Ja
niistä on valittava. Se on myös hyvin
surullista.
Pöydällä on myös minulle uusia
makuja ja tuoksuja. Toivon, että tässä käy niin kuin illallisella, jossa uskaltaa maistaa uusia makuja, ja ne antavat
enemmän kuin osaa odottaa.
Tuotantoneuvoja ei päätä, millaisia hankkeita hänelle tuodaan. En aio

sitä yrittääkään. Puhelin soi tiheään, ja
joka kerta langan päässä on intohimoinen ihminen. Tässä työssä saa todella
työskennellä asiaansa sitoutuneiden ja
lahjakkaiden ihmisten kanssa. Kaikkien kanssa ei ole tarpeen tavata, eikä se
olisi mahdollistakaan. Ja intohimohan
näkyy usein jo teksteistä.
Jos lyhyeltä ajaltani jotakin voisin
toivoa, se olisi siinä, että tuottaja ja
ohjaaja ovat selvillä vastuistaan ja tekemässä samaa elokuvaa. Että tuotannon yhteinen linja on keskusteltu läpi,
ennen kuin istumme yhdessä alas. Että pöydässä tietää, kuka pitää kattilaa
tulella ja kuka on vastuussa mausta.
Kari Paljakka sanoi aikoinaan tätä tehtävää aloittaessaan, että kai tästä selviää pari vuotta vaikka päällään
seisten. No, kai tästä selviää, matalan
pöydän äärellä istuen.    
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SUOMI

Heikki
Jokinen
Kirjoittaja on
arvostelija
ja vapaa
toimittaja

Kierre – Spiral
-videoteos,
Sebastian
Lindberg, 2010
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itä on sivistys? Se ei ole
pelkkää oppineisuutta. Sivistyneen ihmisen
maailmankuvaan mahtuu arvon antaminen aineettomallekin hyvälle, kauneuden kaipuu ja jonkinlainen luonteva hyvyys kanssaihmisiä ja koko yhteisöämme kohtaan.
Mikä sitten olisi tällaisen sivistyksen vastakohta? Vastaus on helppo:
ahneus. Ahneelle mikään ei riitä, vaan
kaikkea on hamuttava lisää, vaikka aitat olisivat jo täynnä. Ahne tietää kaiken hinnan, muttei minkään arvoa.
Sivistys tai ahneus eivät ole ainoastaan yksilön ominaisuuksia, niillä voi
määritellä myös kansakunnan tilaa.
Muistanette Mahatma Gandhin
keskustelun länsimaisen journalistin
kanssa. Toimittaja: ”Mr Gandhi, mitä mieltä olette länsimaisesta sivistyksestä?” Mahatma Gandhi: ”Minusta se
olisi oikein hyvä ajatus.”

T

ätä mietin kävellessäni Eliel
Saarisen suunnitteleman
Helsingin rautatieaseman
lävitse. Rakennus on ilo silmälle, kansallinen ylpeytemme ja arkkitehtuurimme käyntikortti.
Lähtöhallin päädyssä olevia ikkunoita peittävät alkoholia mainostavat lakanat. Köyhä suuriruhtinaanmaa

pystyi talon rakentamaan, rikas Suomen tasavalta ei pysty näemmä edes ylläpitämään rakennusta ilman sen arkkitehtuurin peittäviä alkoholimainoksia.
Olemmeko nyt köyhempiä kuin
sata vuotta sitten? Emme kai. Olemmeko siis ahneempia vai sivistyneempiä kuin sata vuotta sitten?
Osa julkisen rakentamisen kustannuksista käytetään taiteeseen. Kuten
Kampin metroasemalla, jossa ilahdutti Ipi Kärjen taulu Maa, ilma, tuli ja vesi. Kunnes se poistettiin ja korvattiin
mainoksella – ei edes toisella taideteoksella.
Rautatientorin metroaseman laiturihallin seiniin tilattin rakennusvaiheessa keramiikkatyö. Nyt seinään on
upotettu pultit, joihin voi kiinnittää
seinät peittävät mainoslakanat. Vain
muutaman euron tähden.
Saarisen rautatieasemalle ajoin
tyylikkäällä uudella raitiovaunulla,
jonka ikkunat ja ovet oli teipattu umpeen mainoksilla. Viesti on selvä: jos
olet lapsi, köyhä tai muutoin vailla
omaa autoa, ei sinun tarvitse uloskaan
nähdä. Sivistystä vai ahneutta?

Y

ksityisen kopioinnin hyvitysmaksu on käytännön esimerkki suomalaisesta sivistyksestä. Muu-

tamalla kolikolla tallennusalustaa
kohden taataan kaikille ihmisille laaja käyttöoikeus taiteen ja luovan työn
tuloksiin. Samalla luodaan edellytyksiä sille, että luova työ voi jatkua ja olla saatavilla.
Hyvitysmaksulle näyttää silti käyvän ikävästi. Tallennus siirtyy laitteille, joista maksua ei peritä, ja maksun
tuotto lähes puolittuu. Se ei huolestuta kulttuurista vastaavaa ministeriä
tai valtioneuvostoa, jotka eivät maksupohjaa ajantasaistaneet.
Syy on arvattavissa: hallituksemme kuuntelee tarkasti laitevalmistajia,
jotka maksua vastustavat. Se on kuulemma huono bisnekselle ja syrjivä,
vaikka maksu kohdistuu samansuurisena kaikkiin.
Eikö hallituksen linja sitten syrji?
Kyllä, se syrjii suomalaista luovaa työtä ja kulttuuria, mutta suosii kiinalaisia elektroniikkatehtaita.
Onko se sivistystä? Jääkö istuva
kulttuuriministerimme historiaan ministerinä, joka onnistui näivettämään
vuodesta 1984 periytyvän hyvitysmaksun?
Urho Kekkonen julkaisi vuonna
1952 kirjan Onko maallamme malttia
vaurastua? Pitäisikö kysymys muokata
uudelleen: Onko maallamme malttia
sivistyä?    
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Perillisten oikeudet
Mitä kuolleen tekijän perillisten
tulisi tietää tekijänoikeuksista ja
niistä maksettavista tekijänoikeuskorvauksista?

Leena
Suuronen
Kirjoittaja
toimii
lakimiehenä
Kopiosto
ry:ssä

T

ekijänoikeuslaki antaa
teokselle yksinoikeuden
suojaa, myös sen tekijän
kuoleman jälkeen. Mitä tämä yksinoikeuden suoja eli tekijänoikeus tarkoittaa? Teoksen tekijän omaisille voi olla epäselvää, kenelle tekijänoikeus jatkossa kuuluu, missä laajuudessa se on vielä voimassa ja kuinka
kauan tekijän kuoleman jälkeen.
Tekijänoikeus on yksinoikeutta
Kun joku luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen, saa hän – eli tekijä – tekijänoikeuden luomaansa teokseen. Tekijänoikeus tarkoittaa, että tekijällä
on yksinomainen oikeus määrätä siitä, miten ja missä yhteydessä hänen
teostaan käytetään. Tähän yksinoikeuteen kuuluu sekä moraalisten oikeuksien että taloudellisten oikeuksien hallitseminen. Sen lisäksi, ettei
kenelläkään ole oikeutta esittää teosta omanaan, vaan alkuperäinen tekijä on teoksen esittämisen yhteydessä aina mainittava, ei kenelläkään ole
oikeutta muuttaa teosta siten, että
alkuperäisen tekijän kunniaa loukataan (moraaliset oikeudet). Halutessaan tekijä voi myydä teoksensa, mutta sen jälkeenkin on alkuperäisen tekijän moraalisia oikeuksia kunnioitettava. Tekijällä on myös mahdollisuus sopia teoksensa käyttämisestä
korvausta vastaan, jolloin hän ei myy
teostaan vaan antaa ainoastaan tekijänoikeuslupia sen käyttämiseen (taloudelliset oikeudet).
Suoja-aika jatkuu vielä pitkään
tekijän kuoleman jälkeen
Tekijänoikeus ei pääty tekijän kuolemaan. Tekijänoikeudellinen suoja-aika
on voimassa pääsääntöisesti 70 vuotta
lukien siitä vuodesta, jolloin tekijä on
kuollut. Esittäviä taiteilijoita ja tavallisia valokuvia koskee lyhyempi suojaaika, joka on 50 vuotta esityksen tallentamisvuodesta ja 50 vuotta valokuvan ottamisvuodesta. Elokuvateoksen
suoja-aika päättyy vasta kun 70 vuotta
on kulunut viimeksi kuolleen pääoh-

jaajan, käsikirjoittajan, vuoropuhelun
kirjoittajan tai nimenomaisesti kyseistä elokuvateosta varten luodun musiikin säveltäjän kuolinvuodesta. Esimerkiksi 70 vuoden suoja-aika ei ala
vielä kulua vaikka ohjaaja on jo kuollut, jos käsikirjoittaja elää. Suoja-ajan
päätyttyä on teos vapaasti kaikkien
hyödynnettävissä.
Tekijänoikeus on siis voimassa vielä pitkään tekijän kuoleman jälkeen, ja
teoksesta saattaa kertyä Kopiostolle
tekijänoikeuslupien kautta tekijänoikeuskorvauksia, jotka Kopiosto tilittää edelleen. Mutta kenelle siirtyy oikeus tekijänoikeuskorvauksiin tekijän
kuollessa?
Keitä ovat tekijän perilliset?
Lain mukaan tekijänoikeudet ovat ns.
tavallista irtainta omaisuutta, ja ne
kuuluvat tekijän kuolinpesään siinä
missä tekijältä jäänyt auto, käteisvarat pankkitilillä tai vaikkapa osakkeet. Tästä syystä myös tekijänoikeudet siirtyvät kuolinpesän osakkaille eli tekijän perillisille, jollei tekijä
ole elinaikanaan tehnyt testamenttia, jossa hän olisi määrännyt tekijänoikeuksien poikkeuksellisesta siirtymisestä. Tekijän perillisiä ovat ensisijaisesti hänen omat lapsensa. Mikäli omia lapsia ei ole, perinnön saa tekijän aviopuoliso, tai jos tekijä ei ollut naimisissa, hänen vanhempansa
tai sisaruksensa tai sisarusten lapset.
Jollei perintöön oikeuttavia sukulaisia ole jäljellä, siirtyy tekijän perintö
viimesijassa valtiolle.
Avioehtosopimus tekijän ja hänen
aviopuolisonsa välillä samoin kuin tekijän jättämä testamentti mutkistavat toisinaan kuolinpesän osakkuuden
määrittymistä. Epäselvissä tilanteissa
on varminta kääntyä alan asiantuntijan eli juristin puoleen.
Menettely Kopiostossa
Kopiostolle voi siis kertyä tekijänoikeuskorvauksia senkin jälkeen, kun
tekijä on kuollut. Tekijänoikeuskorvaukset voidaan maksaa joko jakamattomalle kuolinpesälle tai jaetulle kuolinpesälle eli kullekin perilliselle erikseen. Kertyvät tekijänoikeuskorvaukset voidaan tilittää kuitenkin vasta sen
jälkeen, kun kuolinpesä on toimitta-

nut Kopiostolle selvitykset jaetusta tai
jakamattomasta kuolinpesästä.
Kuolinpesä voidaan jakaa pelkästään tekijänoikeuskorvausten osalta
siten, että perilliset sopivat keskenään
kullekin kyseisistä tekijänoikeuskorvauksista prosentuaalisesti tulevan
osuuden muun kuolinpesän omaisuuden jäädessä vielä jakamatta. Jakaminen on myös mahdollista järjestää siten, että esimerkiksi vain yksi perillisistä saa kaikki tekijänoikeuskorvaukset. Kaikkien perillisten tulee tietenkin hyväksyä tekijänoikeuskorvausten
jakautuminen perillisten kesken, tapahtuipa se missä suhteessa tahansa.
Siinä tapauksessa, että perilliset eivät halua jakaa kuolinpesää heti tekijän kuoleman jälkeen, voivat he pitää
kuolinpesää jakamattomana heidän
yhteishallinnassaan. Tällöin Kopiostolle toimitetaan pankkiyhteystiedot
siitä pankkitilistä, jolle tekijänoikeuskorvaukset tulee jatkossa tilittää. Tiedot tulee toimittaa Kopiostolle kirjallisesti kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittamina.
Riippumatta siitä, haluavatko perilliset hallita tekijän kuolinpesää jakamattomana vai haluavatko he jakaa
sen, on heidän muistettava selvittää
Kopiostolta, onko tekijä elinaikanaan
antanut Kopiosto-valtakirjan. Kyseisen valtakirjan nojalla Kopiosto tilittää perillisille automaattisesti tekijälle kulloinkin kertyneet tekijänoikeuskorvaukset siten, kuin he ovat Kopiostolle edellä esitetyin tavoin ilmoittaneet. Mikäli tekijä ei elinaikanaan antanut Kopiosto-valtakirjaa, tulee perillisten toimittaa Kopiostolle vapaamuotoinen maksuvaade, jonka nojalla
Kopiosto tilittää perillisille kulloinkin
kertyneet korvaukset. Perilliset voivat
myös antaa Kopiostolle valtakirjan tekijän kuoleman jälkeen, jolloin perillisten ei tarvitse esittää erillistä maksuvaadetta.
Perintönä tai testamentilla tuleva tekijänoikeuskorvaus on perillisille
pääomatuloveronalaista tuloa.
Tarkempia ohjeita Kopiostolle toimitettavien selvitysten sisällöstä saa
Kopioston Internet-sivulta (www.kopiosto.fi) kohdasta ”Palvelut oikeudenomistajille” sekä Kopioston lakimiesneuvonnasta.    
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Keskustelu

”Ennen kaikkea sinun on kirjoitettava siitä, mitä rakastat”
K U U L U M I S I A E L O : S TA

Markus
Lindroos
Kirjoittaja
opiskelee elokuvaohjausta
Taideteollisen
korkeakoulun
Elokuvataiteen
laitoksella
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arkastellessa Suomen elokuvakenttää voi - erityisesti fiktioelokuvien osalta nopeasti todeta, ettei sen
mistään osasta puutu niinkään ammattitaitoa ja teknistä osaamista kuin
rohkeutta persoonalliseen, vilpittömään ja sielukkaaseen elokuvailmaisuun. Tekijät ovat katsoneet tarkasti esikuvaelokuvansa ja oppineet kerronnan ”säännöt”, mutta niiden rikkomista ja oman äänen löytämistä ei olekaan seurannut. Teokset jäävät usein
pinnalliselle ja yhdentekevälle tasolle.
Yksi vaikutusmahdollisuus tähän
valitettavaan asianlaitaan on maamme ainoana korkeakoulutasoisena
elokuvakoulunamme alalle jatkuvasti
taiteellisia tekijöitä kouluttavan Aalto-yliopiston Taideteollisen Korkeakoulun Elokuvataiteen laitoksen
(myöhemmin ELO) tämän hetkisen
– ja sen nykyiseen tilanteeseen johtaneen – opetuksen ja henkisen ilmapiirin kriittinen tarkastaminen.
Ainoassa elokuvakoulussa opetetaan opiskelijoille elokuvan perusmuotoa ja neuvotaan opettelemaan
ensin peruskaavat, ennen kuin niitä
voi rikkoa. Opetusfilosofia rakentuu
”perusteiden opettamisen” ajatukselle, mutta luvattua syventävää kurssia
ei koskaan kuulu. ELO:n opetus tuntuu jäävän sille samalle kaavamaiselle
ja pinnalliselle tasolle, jolla suomalainen fiktio-elokuva tällä hetkellä yleisestikin liikkuu.
Voidaanko elokuvakoulussa sitten
koskaan näyttää opiskelijalle tietä hänen omiin sisältöihinsä ja omaan käsitykseensä elokuvataiteesta? Onko
elokuvakoulun tehtävä opastaa opiskelijoita niiden asioiden äärelle, joita
he henkilökohtaisesti haluavat töillään käsitellä? Paikkansa on kai myös
näkemyksellä, jonka mukaan yleisesti taidekoulussa voidaan opettaa vain
muoto, ne käytännön työkalut, joiden avulla opiskelija voi itse toteuttaa omia pyrkimyksiään saattaa jotain
henkilökohtaista ulos taideteoksen
muodossa.
Tähän näkemykseen liittyy kuitenkin ongelmia. Samalla, kun koulussa keskitytään muodon hiomiseen,
saattavat taiteellisella tiellään vielä
hatarat opiskelijat epävarmuudessaan
ja miellyttämisenhalussaan unohtaa

omat motiivinsa, omat aiheensa, omat
syynsä ylipäätään tehdä elokuvia. Jos
koulussa ei rohkaista opiskelijoita tutkimaan omaa elämäänsä ja kirjoittamaan niistä asioista, jotka ovat saaneet heidät alunperinkin taiteen äärelle, voidaan nuori taiteilijan alku viedä väärille poluille, vääristyneen vertailun ja tuskaisen yrittämisen maailmaan, jossa nuoren tekijän kunnianhimoisten ponnistusten pyhänä tavoitteena on ainoastaan ulkoisesti ”onnistua”, saada työlleen tunnustusta.
On toki kohtuutonta vaatia, että
ELO:n tuntiopettajat voisivat nähdä
jokaisen elokuvaopiskelijan sieluun ja
kohdata tämän syvällä henkilökohtaisella ja taiteellisella tasolla. Oppiminen, oma taiteellinen kehitys ja koulun
ilmapiirin luominen on kuitenkin viime kädessä aina opiskelijoiden omalla
vastuulla. Tämä ei kuitenkaan vapauta
ELO:n henkilökuntaa luomasta omalta osaltaan osastolle sellaisia oppimisolosuhteita ja henkistä ilmapiiriä, jossa opiskelija tuntee voivansa aukaista
itsensä ja keskittyä olennaisimpaan ilman pakottavaa tarvetta täyttää tiettyjä ulkoisia, muodollisia ja oikeastaan
täysin abstrakteja vaatimuksia taiteellisille prosesseilleen ja niiden lopputuloksille. Tarkoituksenmukaisinta koulutusta olisi sellainen, jossa opiskelijan
ei tarvitse turhautumiseen ja ahdistukseen asti taistella erilaisen tekemisen tapansa tai persoonallisen elokuvallisen ajattelunsa takia.
Yhtenä esimerkkinä ELO:n nykytilanteesta on sen opiskelijaryhmän
osallistuminen vuoden 2010 alussa järjestetyille Göteborgin elokuvafestivaaleille, johon sisältyi pohjoismaisten
elokuvakoulujen tapaaminen. Muut
koulut olivat tuoneet paikalle omia
harjoituksiaan – suurimmaksi osaksi pieniä ohjausharjoituksia tai henkilökohtaisia pieniä harjoitusteoksia.
ELO:lta oli esillä vuonna 2009 järjestetyn Kauhu-workshopin tuotos: kalliilla ja hartaasti tehty, mutta muuten sieluton audiovisuaalinen tuote. Muiden
koulujen ihmetys ei ollut vähäinen.
Kuinka teillä tällaista tehdään? Onhan
se komea, mutta missä ovat TEIDÄN
elokuvat? ELO:n opiskelijat saattoivat vain ajatella itsekseen: ”Moni oppi workshopista teknistä osaamista,
mutta onko se asia, mihin koulumme

tulisi todella panostaa? Onko tämä se,
mitä me haluamme elokuvilla kertoa
ja mistä me olemme ylpeitä?”
Eikä tilanne ole muuttunut. Nyt
ELO:n tultua valituksi yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi vuosiksi 20102012, sillä on lisää rahaa käytettävissä.
Kuluvana lukuvuotena käyttöön tulleet rahat valuvat Scifi 3D -workshopiin, jonka lisäksi muuta maisteriopetusta ei laitoksella tänä syksynä olekaan.
Samaisella Göteborgin matkalla olivat opiskelijat nähneet vaikuttavan, Göteborgin elokuvakoulun opiskelijoiden toteuttaman lyhytelokuvan.
Opiskelijat olivat kertoneet, että heidän ensimmäinen harjoitustyönsä oli
saanut alkunsa tilanteesta, jossa opettajat olivat ohjanneet oppilaat kertomaan merkittävistä hetkistä. Lopulta oppilaat olivat keskenään valinneet
erään heistä kertoman hetken, jonka
ryhmässä ollut käsikirjoittaja oli kirjoittanut käsikirjoituksen muotoon.
Lopputulos oli yksinkertainen, vahva
ja toimiva lyhytelokuva.
Tällainen yhteistyö vaatii käsikirjoituslinjan saumatonta yhteistyötä muiden linjojen kanssa. Eikä käsikirjoittaja ole elokuvan ainoa kirjoittaja: elokuvaan ainutlaatuisena taidemuotona liittyy sen ominaisuus muuttuvana prosessina, jota useat ihmiset
yhdessä ohjaajan kanssa kirjoittavat.
Tämän takia jokaisen ELO:n linjan
osalta voidaan todeta ensisijaisen opetustavoitteen olevan oppilaiden itsenäinen ja rohkea ajattelukyky, ei niinkään kyky vastata elokuvan tekemisen kaikkiin teknisiin haasteisiin. Sillä
kuten Mika Waltari toteaa kirjassaan
Aiotko kirjailijaksi? (WSOY 1935):
”Ennen kaikkea sinun on kirjoitettava
siitä, mitä rakastat... Sillä et kai voi kuvitella lukijan kiinnostuvan ihmiskohtalosta ja asioista, jotka ovat jättäneet
kirjoittajankin kylmäksi.”
Kaikki tekeminen saa alkunsa rakkaudesta, ja tämän rakkauden synnyttäminen oppilaissa saa heissä aikaan
voimakasta motivoitumista ja siten
ajaa heidät elokuvan tekemiseen liittyvien teknisten ja alati muuttuvien
yksityiskohtien perinpohjaiseen tutkimiseen ja omaksumiseen. Siksi koulun tulisi konkreettisten elokuvan tekemiseen liittyvien taitojen opettami-

Into Eternity,
ohj. Michael
Madsen,
Magic Hours
Films ApS, 2010

sen ohella saada oppilaansa löytämään
ne asiat, jotka heitä oikeasti kiinnostavat, joita he rakastavat.
On toki todettava: eivät elokuvat
synny pelkästään ajattelemalla. Oman
viestinsä ilmaisemiseen tarvitaan sisällön lisäksi kielen hyvä ja monipuolinen
tuntemus. Mutta tänä päivänä ELO:n
resurssit valuvat liioiteltuun ammattitaidon hankkimiseen. Kuten elokuvantekijä Alfred Hitchcock (18991980) sanoi: ”Kuka tahansa voi oppia
tekemään elokuvia viikossa.” Opiskelijalle sekä henkisesti että fyysisesti
vaativampaa – ja opettajilta enemmän
panosta vaativaa – on hänen oman äänensä kuuleminen ja oman elokuvallisen ajattelunsa luominen. ELO:n fiktio-puolella tuntuu olevan pyrkimys
kouluttaa pikemminkin viihdekoneiston rattaiksi sopivia ammattimiehiä ja
-naisia kuin itsenäisiä taiteilijoita.
Monopoli-asemassa olevan elokuvakoulun tulee ymmärtää, että sen
tehtäviin ei kuulu ainoastaan toimivan
draama-koneiston tuottaminen ja ylläpitäminen, vaan myös elävän ja monipuolisen suomalaisen elokuvataiteen synnyttäminen ja uudistaminen.
ELO ei saa kompastua omaan ainutlaatuisuuteensa, vaan sen tulisi kiinnittää huomionsa ainutlaatuisen lahjakkaiden opiskelijoidensa resurssien
käyttöönottamiseen. ELO:lla vallitsee opiskelijoiden erityisominaisuuksia tasapäistävä ja heidän potentiaaliaan aliarvioiva ilmapiiri, joka toimii

opiskelijoiden henkilökohtaista kehitystä vastaan.
Dokumentaarisen elokuvan linja on pysynyt erillisenä saarekkeena
muuten kangistuneemmassa henkisessä ympäristössä. Linjan professuurin vaihtuminen Kanerva Cederstömiltä Susanna Helkeelle tuo toivottavasti vielä linjan teoreettisen ajattelun
rinnalle konkreettisemman opetuksen
otteen. Tuolloin toimivan elokuvakoulutuksen tasapaino voi kyseisen linjan
sisällä löytyäkin. Todellinen haaste
ELO:lle on kuitenkin fiktio-opetuksen vapauttaminen sen kaukaa haetuista sisällöistä ja siitä jäykkyydestä,
jota tällä hetkellä osa opettajakunnasta tietoisesti tai tiedostamattaan ylläpitää. Tämä muutos vaatii perustavanlaatuista opetusfilosofian tarkastelua.
Osaston pidetty johtaja, fiktio-ohjauksen vastaava opettaja Jarmo Lampela on kolmen vuoden professuurinsa
aikana jo saanut hyviä asioita aikaan,
ja puhetta on myös ollut mahdollisesti lähivuosina toteutettavasta ELO:n
opetuksen kokonaisvaltaisemmasta
rakenteellisesta muutoksesta. Toivottavasti tässä yhteydessä uskallettaisiin myös kyseenalaistaa fiktio-puolen
kaavamaisen prosessin, kangistuneen
käsikirjoitus- ja tuotantokulttuurin
opettaminen opiskelijoille ”normaalimallina”, ja annettaisiin opiskelijoille
virikkeitä ja inspiraatiota uuden, entistä rehellisemmän ja rohkeamman
elokuvataiteen luomiseen. Suurim-

pana yksittäisenä haasteena tässä on
käsikirjoituslinjan sulattaminen orgaaniseksi osaksi muuta osastoa, ja
samalla käsikirjoittamisen opetuksen ulkokohtaisuuden ja kaavamaisuuden muuttaminen vapaammaksi,
englanninkielisistä käsitteistä ja määrittelyistä riisutuksi puhtaaksi elokuvan ilmaisuopiksi. Tällainen muutos
ei taida saada kovinkaan tervetullutta vastaanottoa käsikirjoituslinjan tämänhetkiseltä opettajakunnalta, joka
on – tiedostaen tai tiedostamattaan –
etääntynyt elokuvataiteen monimuotoisista ja merkittävistä ilmaisullisista
mahdollisuuksista.
Tänä Aalto-yliopiston määrittämänä innovaatioiden aikana paineet
osaston opiskelijoiden ja muutamien
vakinaisten opettajien kuten Lampelan, Anne Lakasen, Jaana Puhakan ja
Ilkka Mertsolan kannatteleman voimakkaan hengen ylläpitämiselle ovat
entistäkin kovemmat. Nyt jos koskaan ELO:n henkilökunnan on kyettävä luomaan laitokseensa koherentti
ja vapaa ilmapiiri, jossa opiskelijat kokevat olevansa turvassa ja inspiroituneita tekemään parhaansa elokuvataiteen hyväksi. Opiskelijoiden on myös
taisteltava oman äänensä, ilmaisun
vapautensa ja vahvan henkisen ilmapiirin puolesta. Näin ELO voi omalta, hyvin merkittävältä osaltaan olla
jatkossa vaikuttamassa suomalaisen
elokuvailmaisun monipuolisuuteen ja
korkeaan tasoon.    
n
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Animaation
käsikirjoitushautomosta
Viime talvena käynnistynyt, AVEKin koulutusjaoston tukema animaation käsikirjoitushautomo on päässyt onnellisesti ensimmäisen
osansa päätökseen. Koulutushankkeen aikana
kahdeksan animaationtekijää työsti kukin omaa
pitkän elokuvan käsikirjoitustaan
dramaturgien ohjauksessa.

Leena
Jääskeläinen
ja
Aiju
Salminen

Luonnos elokuvaan Ruuhka /
Ami Lindholm
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Nepalilainen lounas
Idea hautomoon lähti lounastauolla nepalilaisessa ravintolassa (ruoka ja
tauot ovat selvästi hyväksi ajatustyölle). Mietimme käsikirjoittamisen vaikeutta, yksinäisyyttä ja sitä, kuinka vähän Suomessa on tehty pitkiä animaatioelokuvia. Ehkä käsikirjoittamista voisi harjoitella jonkun opastuksella? Ryhmässä? Hörpimme inkiväärillä
ja kardemummalla maustettua jakinmaitoteetä ja idea kirkastui - meidän
oli järjestettävä animaation käsikirjoitushautomo. Siitä tulisivat hyötymään
niin animaationtekijät kuin suuri elokuvista nauttiva yleisökin!
Päätimme rajata osallistujat animaation ammattilaisiin. Toiveena
meillä oli ollut, että käsikirjoitusideat
olisivat aikuisille suunnattuja ja enemmänkin taiteellisista kuin kaupallisista lähtökohdista ponnistavia. Ei sillä

pitkän
elokuvan
eväät
etteivätkö taiteellisuus ja kaupallisuus
mahtuisi samaan elokuvaan. Järjestelyjen, puhelinsoittojen, sähköpostien
ja tiedotusten jälkeen saimme pinon
hakemuksia kiinnostuneilta tekijöiltä, joista hautomon dramaturgeiksi
lupautuneet Leo Viirret ja Tarja Kylmä valikoivat kahdeksan hautomolaista elokuva-ideoineen. Olisimme mielellään ottaneet hautomoon mukaan
enemmänkin osallistujia, mutta lukupaketit kasvoivat tälläkin määrällä jo
aika isoiksi.
Valitut käsikirjoitukset olivat hyvin erilaisia – humoristisesta yhteiskuntakritiikistä päänsisäiseen surrealismiin ja tulevaisuuden avaruusseikkailusta kansanperinteestä kumpuavaan ihmissuhdedraamaan.
Kahvia ja pullaa
Ilmoitimme valituille päivämäärän ja

kohtaamispaikan ensimmäiseen tapaamiseen. Kukaan ei vastannut! Olimme
hyvin hermostuneita, olihan mahdollista, että he olivat menettäneet kiinnostuksensa koko hommaan. Valmistauduimme suureen päivään ostamalla
fläppitaulun, kahvia ja pullaa.
Ensimmäinen kokoontuminen oli
Nahkahousuntiellä Animaation Apupyörä ry:n tiloissa. Ja kaikki saapuivat
paikalle, pelkomme oli ollut turhaa.
Hautomossa luettiin toisten käsikirjoituksia, puhuttiin, kyseltiin ja ehdoteltiin innokkaasti. Katsottiin elokuvia ja kaaviokuvia käännekohdista ja
konflikteista. Dramaturgeilla oli erilaiset lähestymistavat käsikirjoittamiseen, Leolla teoreettisempi ja Tarjalla
henkilölähtöisempi. Näkemykset tukivat toisiaan, ja molemmilla oli antaa
paljon ajattelemisen aihetta ja järkeviä
kommentteja.

Huono pizzeria
Tapaamiset olivat pääosin viikonloppuisin. Tapaamisten välillä kirjoitettiin uusia versioita käsikirjoituksista.
Edellisessä tapaamisessa saadut kommentit auttoivat muokkaamaan juttuja parempaan suuntaan, ja edessä häämöttävä deadline pakotti työskentelemään.
Kirjoittaminen tuntui välillä hankalalta. Kumpi on vaikeampaa: maalata seinää tunti, vai ajatella tunnin verran seinän maalaamista ilman, että ajatukset harhailevat jonnekin muualle?
Tapaamiset olivat välillä näännyttäviä – dramaturgit huomasivat käsikirjoituksessa kohtia, jotka eivät toimineet, ja hautomolaiset antoivat ehdotuksia, jotka johdattivat aivan uusille poluille. Kahvia kului ja lauttasaaren ruokapaikat koluttiin läpi. Niissä ei juurikaan ole kehumista, mutta surkein kaikista oli pizzeria, jossa
kesti kolme tuntia saada kymmenelle henkilölle pizzat. Viivästystä yritettiin korvata antamalla meille viisi pulloa kaljaa. Kun pizzat vihdoin saatiin
paikalle, olivat ne jo jäähtyneitä. Edes
paha pizza ei lannistanut hautomolaisten intoa, uutta materiaalia syntyi että kohisi.
Ryhmätapaamisia oli viisi puolen
vuoden ajalla, ja käsikirjoitukset venyivät yhden sivun idealuonnoksesta 13-20 sivun treatmenteiksi. Välissä
kukin hautomolainen tapasi jommankumman dramaturgin myös kahden
kesken. Oli hienoa päästä näkemään
läheltä kuinka käsikirjoitukset kehittyivät kukin omaan suuntaansa.

Ja sokerina pohjalla hautomon
osallistujat esittelyssä:

Jan Andersson
Valmistunut Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksen animaatiolinjalta
1998.Tehnyt lyhytelokuvia, musiikkivideoita, mainoksia, multimediaa, kokeellista.....
Oma suosikkielokuvasi? Unelmien
sielunmessu, Chungking Express,
Oldboy, Prinsessa Mononoke
Käsikirjoituksesi päähenkilö? Ashe
(tai Noki suomeksi) teinityttö, jolla
on reikä päässä.
Mikä on ollut hautomossa parasta?
Dramaturgit, muiden inspiroivat käsikset, ryhmän kannustus....
Entä vaikeinta? Keksiä kaikille omille hahmoille nimet.
Isoin muutos käsiksessä? Loppu
tuntuu muuttuvan joka versiossa.

Helleaalto ja rantakaljat
Hautomon ykkösosan lopetusviikonloppu osui toukokuun helleaalton, joten osa käsikirjoituksista käytiin läpi Kasinonrannassa. Tunnelma oli
mainio, ja keskustelu jatkui vilkkaana puolille öin. Hautomolaiset olivat
kokonaisuuteen tyytyväisiä ja dramaturgitkin siitä päätellen, että suostuivat mukaan myös suunniteltuun kakkososaan.
Lisää kahvia ja pullaa
Kakkososassa hautomon toiminta
muuttuu hieman luentomaisemmaksi, ja kuulemaan pääsee myös muutamia alan ammattilaisia hautomon ulkopuolelta. Haluamme pitää ryhmät
pieninä, jotta jää aikaa keskustella.
Luentojen yhteydessä käsitellään
myös hautomolaisten keskeneräisiä käsikirjoituksia, joten ryhmäkoon
täytyy olla rajattu.

Mariko Härkönen
Käsikirjoittaja, ohjaaja, tuottaja. Taiteen maisteri TaiK Elokuvataiteen
osasto 1998. Animaatiotyöt mm. Turilas & Jäärä-sarja ja Jääkarhu soitti kerran Afrikkaan -lyhytelokuva yhdessä
Ismo Virtasen kanssa. Hautomon aikana Sirius Express -hankkeesta on

valmistunut pilottijakso eli Kosminen kulkuri -lyhytelokuva, joka kiertää parhaillaan Ranskan ja Brasilian
elokuvafestivaaleilla. Lisäksi Kosmisen kulkurin hahmoista on tekeillä
lastenkirja, jonka Lasten keskus -kustantamo julkaisee syyskuussa.
Oma suosikkielokuvasi? Dersu
Uzala, A.I, Hohto, Barry Lyndon, Jali ja suklaatehdas, Barton Fink, Kahdeksan surmaluotia...vaikea valita
suosikkia, on niiiiiin paljon hyviä.
Käsikirjoituksesi päähenkilö? Pitkän elokuvan käsikirjoituksessa seikkailevat samat hahmot kuin Kosminen kulkuri -lyhytelokuvassa eli avaruusposteljoonirobotit Io ja X-Moo
sekä heidän levoton pehmonallensa Bingo.
Mikä on ollut hautomossa parasta?
Loistava yhteistyö ja -henki
Entä vaikeinta? Kirjoitusajan löytyminen
Isoin muutos käsiksessä? Teeman ja
konfliktin kirkastuminen

Erkki Lilja
Työskennellyt animaattorina eri maissa pitkästä elokuvasta televisiosarjoihin ja mainoksiin. Yhtä 3 minuuttista lyhytelokuvaa lukuunottamatta ei
aiempaa kokemusta käsikirjoittamisesta.
Oma suosikkielokuvasi? Father and
Daughter
Käsikirjoituksesi päähenkilö? Kuivakka tilastotieteilijä
Mikä on ollut hautomossa parasta?
Ryhmätyö. On saanut analysoida dramaturgien sekä toisten kirjoittajien
kanssa omaa tekstiään. On löytänyt
ideoita sekä saanut ymmärrystä juonen rakenteen samankaltisuuksista
toisten - keskenään varsin erilaisten tarinoiden analysoinnista.
Entä vaikeinta? Ajan löytäminen kirjoittamiseen.
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Viereinen sivu,
kuva:
Luonnos elokuvaan The End /
Jan Anderson

Isoin muutos käsiksessä? Päähenkilön alkutilanteen muuttuminen kaiken saavuttaneesta itsekeskeisestä ihmishirviöstä muutoksia pelkääväksi
ujoksi nörtiksi.

Aiju Salminen
Valmistunut Turun Taideakatemian
animaatiolinjalta v.2005. Tehnyt lyhytelokuvia, musiikkivideoita, sarjakuvia. Työskentelee kuvittajana.
Oma suosikkielokuvasi? Siili sumussa, Buffalo 66
Käsikirjoituksesi päähenkilö? Suohirviö Kerno ja vampyyri Elvi.
Mikä on ollut hautomossa parasta?
Uudet tavat ajatella, ryhmän tuki, tekemistä helpottavat kaaviot, deadlinet ja rakentava palaute.
Entä vaikeinta? Eri versioiden erottaminen toisista, muistaminen mitä
on jättänyt pois ja miksi
Isoin muutos käsiksessä? Päähenkilön tavoitteiden selkiytyminen, toinen päähenkilö vaihtoi sukupuolta ja
nimeä

Leena Jääskeläinen
Turun animaatiokoulun kasvatti, lyhytelokuvien ja animaatioiden tekijä.
Oma suosikkielokuvasi? Stalker, Vii-
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dakon Ykä ja Myrskyn ratsastajat. Paras animaatio on Persepolis.
Käsikirjoituksesi päähenkilö?
Kymmenvuotias Natta, joka kasvaa
aikuiseksi metsänpeitossa.
Mikä on ollut hautomossa parasta? Ryhmän tuki ja tsemppihenkisyys,
toisten juttujen lukeminen ja kehittymisen seuraaminen, elokuvakäsikirjoitusprosessin selkiytyminen.
Entä vaikeinta? Oman tekstin lukeminen uusin silmin versioiden välissä,
lankojen pitäminen käsissä, ettei kokonaisuus leviä.
Isoin muutos käsiksessä? Fiilistelyn
muuttaminen toiminnaksi.

Kaisa Penttilä
Opiskellut animaatiota Turussa, valmistunut -98. Sen jälkeen freelance
animaatio- ja kuvitustöitä; lyhytelokuvia, mainoksia, musavideoita, nettianimaatioita jne. Vuodesta 2004
Osuuskunta Animaatiokoplan jäsen.
Oma suosikkielokuvasi? Polkupyörävaras, Poliisiopistot, Sub!
Käsikirjoituksesi päähenkilö? Koira, joka kasvaa ihmisenä
Mikä on ollut hautomossa parasta? Oivallus pitkän elokuvan käsikirjoittamisen reunaehdoista, ja kun on
saanut dramaturgien ja kanssahautojien jakamattoman huomion omalle
käsikirjoitukselleen
Entä vaikeinta? Kirjoittaminen, jännitteen rakentaminen tekstiin
Isoin muutos käsiksessä? Lyhyeen
parin kappaleen synopsikseen on pitänyt rakentaa aika paljon lisää sisältöä, juonta ja hahmoja, jotta siitä voisi saada pitkän elokuvan.
Kim Helminen
valmistunut Turun Taideakatemian animaatiolinjalta v. 2002. Sen jälkeen työskennellyt animaation parissa, mm. lyhytelokuvia, mainoksia ja

internet-animaatioita yms, väsännyt
käsinukkeja sekä animoinut Itsevaltiaita ja Pasilaa.
Oma suosikkielokuvasi? Vaikea sanoa, mutta lyhäreistä ehkä Mark Bakerin The Hill Farm ja Jolly Roger
ja pitkistä kait Miyazakin Totoro ja
Prinsessa Mononoke
Käsikirjoituksesi päähenkilö? Isä,
kaupungin suojelija
Mikä on ollut hautomossa parasta?
Että on saanut työkaluja analysoida
omaa kässäriä ja tapoja päästä eteenpäin, kun jää jumiin, sekä ehdottomasti dramaturgien ja ryhmäläisten
hyvin aktiivinen osallistuminen käsikirjoitusten ruotimiseen.
Entä vaikeinta? Käsikirjoituksen
loogisen rungon paukuttaminen
muotoonsa sekä vaikeutta löytää aikaa keskittyneeseen kirjoittamiseen.
Isoin muutos käsiksessä? Hahmojen ja vastavoimien selkeytyminen.

Ami Lindholm
Valmistunut Turun Taideakatemian
Animaatiolinjalta 2008. Tekee animaatiota ja kuvituksia porukoissa
Paperihattu sekä Tuhru.
Oma suosikkielokuvasi? Hah, en
pysty tekemään moista valintaa!

Lyhyesti

New Yorkista Kokkolaan
ja toisin päin
Käsikirjoituksesi päähenkilö? Äiti ja isä, jotka elävät maailmassa, jossa sekä perheet että työpaikat on tehostettu äärimmilleen ja yt-neuvottelut ovat yhtä tavallisia kuin kahvitauot.
Mikä on ollut hautomossa parasta? Että on saanut mahdollisuuden
edes ajatella pitkän animaation tekemistä. Heitin kasaan kaiken, mikä minua ärsytti nyky-yhteiskunnassa ja aloin miettiä, minkälainen tarina siitä voisi syntyä. Maailman keksiminen on jännittävää, ja aika pian
se alkaa toimia loogisena kokonaisuutena, jossa tietyt asiat ovat mahdollisia ja toiset eivät. Pitkässä animaatiossa tarinassa voi mennä syvemmälle kuin lyhyessä, toisaalta
virheet tarinan logiikassa paljastuvat heti. Käsiksen tekeminen itsessään on niin kiinnostava prosessi,
ettei toistaiseksi tarvitse ajatella mitään käytännön asioita (kuten että
onko sitä mahdollista saada tuotantoon). Pitkän käsikirjoittaminen on
kuitenkin niin monimutkaista, että
ilman ryhmää ja dramaturgien ohjausta se olisi varmaan jäänyt ideatasolle. Dramaturgit ovat loistavia, ja
on uskomatonta, miten heikot kohdat aina löytyvät ja päätyvät jatkokehittelyyn.
Entä vaikeinta? Se, että pitää mennä heti asiaan. Maailman esittelyyn
jää lyhyt hetki, kun jo ensimmäisen
mullistuksen pitää alkaa. Esittelyä
voi jatkaa siinä sivussa, mutta tarinan on käynnistyttävä heti.
Isoin muutos käsiksessä? Perusidea on pysynyt aika samana, mutta
tilanteita ja maailmaa on joka tapaamisella liioiteltu ja viety pidemmälle. Jos joku käänne on tapahtunut sivuhenkilölle, siitä on tehty suurempi ja se tapahtuu päähenkilölle, koska päähenkilöiden pitää olla kaiken
ytimessä.    
n

“On mukavaa istuskella katukahviloissa ja kuunnella, kuinka paljon
ihmiset puhuvat elokuvista keskenään. Täällä se on lähes elämäntapa.” Näin tunnelmoi kokkolalaisesta
H5 Film Sound -yrityksestä äänisuunnittelija ja foley-artisti Heikki
Kossi. Hän toteutti observointimatkansa Sound One äänistudiolle New
Yorkiin AVEKin koulutustuen ja
Filmikaari-hankkeen avustuksella.

R

eilun kahden viikon observointimatkansa aikana
Heikki Kossi sai mahdollisuuden mm. seurata maineikkaassa Sound One studiossa äänisuunnittelija Dominick Tavellan työskentelyä. Tavella ja hänen yrityksensä
ovat maailman huippuja. Kossin mielestä oli äärimmäisen mielenkiintoista
huomata, kuinka intensiivisesti myös
ohjaajat omistautuvat elokuvan tai tvsarjan äänityöskentelyyn. Kossin vierailu on jo jatko-osa New York–Kokkola -yhteistyölle, sillä Tavella on ollut
aiemmin H5 Film Soundin vieraana
Suomessa.
Filmikaari apuna
kansainvälistymisessä
H5 Film Sound on yksi esimerkki Filmikaari-hankkeessa mukana olevista yrityksistä, joiden kansainvälistymisen ja liiketoiminnan kehittämisen apuna se toimii. Mukana on pelikehittely-, palvelu- ja tuotantoyrityk-

siä Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosista. Näillä yrityksillä on maantieteellisen sijainnin lisäksi muutakin
yhteistä: ne tuottavat omaperäistä ja
mielenkiintoista sisältöä, ja niillä kaikilla on H5 Film Soundin tapaan vahva halu saada työnnettyä jalkansa kansainväliseen ovenrakoon. Yhteistyökumppaneita yritykset ovat jo löytäneet niin Euroopasta, Aasiasta kuin
uudelta mantereeltakin.
Observointimatka New Yorkiin ei
ole H5 Film Soundin ensimmäinen yhteistyö Filmikaaren kanssa. Sen lisäksi Heikki Kossi on osallistunut hankkeen järjestämiin koulutustyöpajoihin,
jotka tuovat kaikkien alueiden yrittäjät yhteen, sekä uusinut myyntityökalujaan, kuten yrityksensä showreelin.
Kossin mielestä Filmikaaren tukemat
toiminnat ovat olleet onnistuneita ja
hyviä väyliä yrityksille lisätä yhteistyötä ensin Skandinaviassa ja laajentaa sitä sitten pikkuhiljaa maailmalle.
Ammattitaidon karttumisen ja
kontaktien lisäksi maailmalta jää mieleenpainuvia muistoja. ”Yksi sykähdyttävimmistä hetkistä New Yorkin matkalla oli se, kun sain jättää suomalaisen
foley-puumerkin amerikkalaiseen poliisisarjaan”, Heikki Kossi sanoo ja jatkaa, että yhteistyö Sound Onen kanssa
jatkuu varmasti tulevaisuudessa.
Lisää Heikki Kossin matkasta:
http://filmarc.net/
Johanna Arffman
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Festivaalit

Lens Politica
Poliittisen elokuvan ja
taiteen juhla. Viisi vuotta.
Viisi päivää.

Yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festivaali Lens Politica viettää
ylpeänä 5-vuotisjuhlavuottaan.
Vuonna 2005 ensimmäistä kertaa
järjestetty festivaali on kasvanut
viidessä vuodessa tasaisesti, ja se on
ottanut oman paikkansa festivaalikentällä.

S

Reverend Billy ja
Kampin keskuksen valtaus Lens
Politica festivaalilla 2008.
Kuva: Mauro
Fariñas
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uomen ainoasta kuvataiteen yliopistosta Kuvataideakatemiasta lähtöisin
oleva festivaali on vuosien
varrella tuonut Suomeen merkittäviä
poliittisen elokuvan ja taiteen tekijöitä. Suurin osa heistä on ollut suomalaiselle yleisölle ennennäkemättömiä.
Joka vuosi Lens Politica on esittänyt
tuoreimmista poliittisista dokumentti- ja fiktioelokuvista koostuvan ohjelmiston sekä esitellyt uusia kykyjä kansainvälisen elokuvan ja taiteen saralta. Yhteistyö Kuvataideakatemian sekä Taideteollisen korkeakoulun kanssa
on muodostanut festivaalin ainutlaatuisen pedagogisen ulottuvuuden: oppilaitoksissa on järjestetty poliittisen
teorian, elokuvan ja taiteen kursseja, joiden kautta opiskelijat ovat osallistuneet ohjelmiston koontiin sekä

tuottaneet ajankohtaisia teoksia festivaalin taidenäyttelyihin.
Lens Politica -festivaali koostuu
elokuvanäytöksistä, taidenäyttelyistä,
keskustelutilaisuuksista ja klubi-illoista. Tavoitteena on aina ollut herättää
keskustelua teoksissa käsiteltävistä aiheista sekä tutustuttaa yleisö elokuvien ja taideteosten kotimaisiin ja kansainvälisiin tekijöihin. Festivaaleilla on
mm. vieraillut ohjaaja Erik Gandini,
amerikkalainen aktivistitaiteilija Steve Kurtz, Kuuban legendaarinen ohjaaja Manuel Perez Paredes ja amerikanjuutalainen politiikantutkija Norman Finkelstein.
Festivaali on tullut tunnetuksi myös erinäisistä aktivistisista tempauksistaan, joista erityisesti kaksi
jäänee myös suuren yleisön muistiin:
Kampin keskuksen valtaus vuonna
2008 sekä valeuutislehti Maaseudun
tulvaisuus vuonna 2009.
Kampin keskuksen valtauksen
ideana oli herättää ohikulkijat miettimään kulutustapojaan: amerikkalainen aktivistitaiteilija Reverend Billy oli tuolloin Lens Politican avajaisvieraana. Reverend Billy kokosi Lens
Politica -työryhmän avulla suuren tukijoukon mukaan tempaukseensa, ja
esitysryhmä lähti Kampin kauppakeskukseen kovaäänisesti messuamaan
kulutusyhteiskunnan vaaroista. Esitys
sai valtavaa huomiota mediassa ja paikan päällä esitystä seurasi satoja hämmentyneitä mutta huvittuneita ohikulkijoita.

Vuonna 2009 Lens Politica kaappasi Maaseudun tulevaisuus –lehden
ja teki siitä oman painoksensa, jota
jaettiin hämmentyneille helsinkiläisille eräänä marraskuisena aamuna. Lehtitempaus oli kunnianosoitus sen vuoden avajaisvieraille, amerikkalaiselle
The Yes Men -ryhmälle, joka oli tehnyt vastaavia uutis- ja lehtikaappauksia kotimaassaan. Lehti oli Maaseudun tulevaisuus -lehden näköispainos
ja ajoittui vuodelle 2025. Artikkelit
olivat kannanottoja ajankohtaisiin uutisaiheisiin ja tärkeisiin kysymyksiin,
joita tempauksen kautta haluttiin
nostaa julkiseen keskusteluun. Lehden tarkoitus oli kiinnittää huomiota yksittäisiin aiheisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja eläinten oikeuksiin
sekä näiden aiheiden käsittelytapaan
mediassa.
Tämän vuoden juhlaohjelmistossa
on luvassa paljon nuorten, kansainvälisten elokuvatekijöiden teoksia, sarja aasialaisia dokumentteja sekä pari
suomalaista ensi-iltaa. Ohjelmistossa on ensimmäistä kertaa myös Open
Call –valinnan kautta tulleita elokuvia. Taidenäyttelyssä pureudutaan arkipäivän nationalismiin taiteilijaparin Minna Henrikssonin ja Sezgin
Boynikin sekä Kuvataideakatemian
taideopiskelijoiden avulla.
Festivaalin vieraaksi saapuu mm.
intialainen Hindu-uutislehden toimittaja P. Sainath. Sainath on suomalaisintialaisen dokumentin Neron vieraat
(ohj. Deepa Bhatia, 2009) päähenkilö. Sainath tulee festivaaleille keskustelemaan Intiassa ajankohtaisesta aiheesta: maanviljelijöiden huimaa
vauhtia kasvavasta työttömyydestä ja
kriisiytyvästä maaseudusta.
Vieraaksi on myös kutsuttu kolme slovenialaista taiteilijaa, joista jokainen otti vuonna 2007 viralliseksi nimekseen Janez Janša, joka tuolloin oli myös Slovenian konservatiivisen pääministerin nimi. Nimenvaihdokseen liittyvät dokumentit ja sitä
seuranneet yllättävät byrokraattiset
kiemurat muodostavat rungon taiteilijoiden NAME - Readymade – näyttelyille.
Lopullinen ohjelmisto julkaistaan
lokakuussa sivuilla
www.lenspolitica.net
Lens Politica
Yhteiskunnallisen elokuvan ja
taiteen festivaali

Helsingissä 3.-7.11.2010
Nina Toppila

Tuottaja

KETTUPÄIVÄT

JUHLISTAA 40-VUOTIASTA ELOKUVAKONTAKTIA
Lyhytelokuvafestivaali Kettupäivät kokoaa marraskuussa 27. kerran yhteen elokuvanystävät, tekijät ja näkijät Suomen elokuvakontaktin 40-vuotisjuhlan merkeissä. Nelipäiväisellä festivaalilla nähdään tuoreita kotimaisia lyhyitä
dokumentti-, fiktio- ja animaatioelokuvia, kokeellisia elokuvia, musiikkivideoita sekä erikoisnäytöksiä.
Kettu-palkinnot jaetaan parhaille
Kettupäivät palkitsee jälleen parhaat kotimaiset lyhytelokuvat. Kettu-palkinnot jaetaan parhaille dokumentti- ja fiktioelokuville sekä ammattilais- että opiskelijasarjassa, kokeelliselle elokuvalle ja alle 3-minuuttiselle elokuvalle FoxOff-sarjassa, jonka aihe on tänä vuonna ”Kontakti”. Paras animaatio palkitaan Hinku & Vinku -palkinnolla. Hinku & Vinku -kilpailun organisoi tänä vuonna Animaatioklinikka.
Musiikkivideoita ja pohjoismaista lyhytelokuvaa
Kilpailusarjojen lisäksi Kettupäivät tuo Andorran valkokankaalle harvinaista herkkua: maailman merkittävimmillä lyhytelokuvafestivaaleilla – kuten Clermont-Ferrand ja
Toronto – palkittuja elokuvia muiden muassa Kroatiasta, Yhdysvalloista, Saudi-Arabiasta ja Uudesta-Seelannista, sekä avajaisnäytöksen verran arkiston aarteita Elokuvakontaktin 40-vuotisen olemassaolon ajalta. Lisäksi Kettupäivät pistää pinoon Oulun musiikkivideofestivaalin pumpeloidut perjantai-illan näytöksessä. Lapsia ja nostalgiannälkäisiä hemmotellaan aamupäivän Skidisti-lastenelokuvanäytöksellä sekä Minikino-näytöksellä, jonka päätähtiä
ovat muiden muassa Hinku ja Vinku -porsaat – tietenkin
16 mm:n filmillä.
Kettupäivät huipentuu palkintojenjakogaalaan ja palkittujen elokuvien näytökseen lauantaina 20.11., jonka jälkeen verrytellään elokuvien katsomisesta turtuneita istumalihaksia Marjo Leinonen Undercoverin rockin tahdissa
päätösklubilla Dubrovnik Lounge & Lobbyssa.

Kettupäivät
17.–20.11.2010
Kulttuurikompleksi
Andorra,
Eerikinkatu 11,
Helsinki
www.
kettupaivat.fi

tetään Suomen merimuseossa Saara Tammisen videoinstallaatio Komituinen Ontti, työväenlaulukonsertti Yhteisrintama kotkalaisen harrastajateatterin voimin, valokuvaja julistenäyttely Työn
kuvia (Kansan arkisto)
sekä paneelikeskustelu
aiheesta Paperittomat.
KINO UNION haluaa viritellä keskustelua yhä haastavammaksi käyvän työelämän ilmiöistä sekä pohtia sen
arvoja. Valkokankaalla ei kuitenkaan ole tarkoitus ainoastaan surra
kaiken kurjuutta ja etsiä epäkohtia, vaan löytää myös uusia näkökulmia huumorin ja ironian kautta. Ohjelmiston
ydin koostuu suomalaisista lyhyt- ja dokumenttielokuvista (mm. Joutilaat, Kone 17) sekä ammattiliittojen arkistojen
uumenista kaivetuista
aarteista (Australian merimiesunionin Fighting Films, Rakennusliiton
elokuvat). Vuoden 2010 festivaaliteemoista ”Paperittomat” ja ”Perhe
työelämän puristuksessa” nähdään
niin sosiaalisen realismin mestarin
Mike Leigh’n kuin useiden eurooppalaisten lyhytelokuvantekijöidenkin näkemyksiä.
KINO UNION on myös julistanut käsikirjoituskilpailun kotimaisille elokuvantekijöille. Kotkan
kritiikkipäivillä helmikuussa avatun kilpailun tarkoituksena on ollut
löytää uusia lyhytelokuva-käsikirjoituksia (max. 15 min). Kilpailun aiheina ovat valta, vapaus ja työ. Tuomaristoon ovat lupautuneet Aleksi
Bardy, Marjut Komulainen, Claes
Olsson ja Iikka Vehkalahti. Järjestäjien toiveena on, että työn, työttömyyden, vallan, vapauden ja vapautuksen tematiikka nousisi esiin
myös kotimaisessa elokuvatuotannossa.
Lisätietoja festivaalista:
www.kinounion.fi

KINO UNION

Kansan Sivistystyön Liitossa on havaittu puute festivaalikartalla: Suomesta puuttuu vielä labour film festival eli työstä ja sen tekijöistä kertovien
elokuvien tapahtuma. Kanadassa, Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa, Argentiinassa, Koreassa, Thaimaassa, Irlannissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsissa ja Norjassa tällaisia elokuvatapahtumia on jo järjestetty. Festivaalin taustavoimina ja/tai sponsoreina toimivat
yleensä ammattiliitot. Liitot ovat nyt
kääntämässä katsettaan myös elokuvantekijöiden suuntaan: elokuva on
erinomainen keino viedä viestiä eteenpäin omalle väelle sekä tavoitella uusia jäseniä.
Suomeen festivaalin idean toi KSL
ry:n pääsihteeri Pekka Pättiniemi, joka ryhtyi selvittelemään edellytyksiä tällaisen labour film -tapahtuman
perustamiselle ja pyysi Katariina Lillqvistin mukaan selvittämään asiaa. Kino Unionin työryhmään kuuluvat lisäksi Marjut Komulainen, Terhi Pietikäinen ja Sini Salmenjoki.
Ensimmäinen festivaali – KINO
UNION – vapautuksen elokuvia –
starttaa tänä syksynä Kotkassa 12.–
13.11.2010. Näytöksiä on tusinan verran, ja tapahtuman kyljessä järjes-

Tuula Kumpunen
KINO UNION -työryhmä, Kotka
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Lyhyesti

Miesten vuoro,
ohj. Joonas
Berghäll &
Mika Hotakainen,
Oktober Oy, 2010

Louhivuori ja Kivihalme
elokuvasäätiön
tuotantoneuvojiksi
Joona Louhivuori ja Elina Kivihalme
ovat Suomen elokuvasäätiön uudet
tuotantoneuvojat. He seuraavat tuotantoneuvoja Miia Haavistoa, jonka
kausi päättyy 31. joulukuuta 2010.
Louhivuori aloitti 9. elokuuta säätiön neljäntenä tuotantoneuvojana
vastuualueenaan lyhytelokuvia koskevat päätökset sekä OKM:n vuosille 2010–2011 myöntämän nuorten
elokuvantekijöiden ja alalla toimivien
nuorten ammattilaisten tukemiseen
tarkoitetun erillismäärärahan käyttö. Louhivuori on toiminut aiemmin
leikkaajana useissa kotimaisissa elokuvissa.
Kivihalmeen vastuualueena ovat
dokumenttielokuvat, ja hän aloittaa
perehtymisen tuotantoneuvojan tehtäviin 15. marraskuuta. Kivihalme on
toiminut aiemmin elokuvasäätiössä
Haaviston sijaisena syksystä 2007 kesään 2008. Elokuva-alalla Kivihalme
on työskennellyt sekä ohjaajana että
käsikirjoittajana ja useissa koulutustehtävissä.
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MIEST EN VUO R O KILPAILEE
Joonas Berghällin ja Mika Hotakaisen ohjaama elokuva Miesten vuoro on Suomen ehdokas seitsemännen Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon saajaksi. 47 000
euron arvoinen palkinto myönnetään taiteellisesti merkittävälle, pohjoismaisena
tuotantona tehdylle kokoillan elokuvalle.
Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoa tavoittelevat elokuvat julkaistiin 24.
elokuuta. Suomen ehdokkaan lisäksi palkinnosta kisaavat Thomas Vinterbergin ohjaama Submarino Tanskasta, Dagur Kárin

The Good Heart Islannista, Sara Johnsenin
Upperdog Norjasta sekä Tarik Salehin ohjaama Metropia Ruotsista. Vuoden 2010 Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon
saaja selviää 20. lokakuuta.
Miesten vuoro on valittu myös Suomen
viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi parhaan vieraskielisen elokuvan kategoriaan. Tämä on
ensimmäinen kerta, kun Suomen ehdokkaaksi valittiin dokumenttielokuva. Lopulliset Oscar-ehdokkuudet julkistetaan 25.
tammikuuta 2011.

Elokuvataiteen valtionpalkinto Saara Cantellille ja Marita Hällforsille
Valtion elokuvataidetoimikunta myönsi v.
2010 elokuvataiteen valtionpalkinnon ohjaaja Saara Cantellille ja elokuvaaja Marita Hällforsille. Elokuvataidetoimikunta perusteli valintaansa Cantellin ja Hällforsin yhteistyön tuloksena syntyneellä
Kohtaamisia-elokuvalla, jota se luonnehti kauniiksi ja koskettavaksi. Elokuvassa
molempien herkkävaistoisuus ja kuvallinen rytmitaju pääsevät raadin mukaan oikeuksiinsa. ”Cantellin dialogiin perustuva
käsikirjoitus ja herkkä henkilöohjaus tekevät elokuvasta poikkeuksellisen vaikuttavan. Lähes kaikki kohtaukset on kuvattu yhdellä kuvalla niin hienovaraisesti, et-

tä seuratessaan roolihenkilöiden vaikeita
valintoja katsoja miltei unohtaa katsovansa fiktiivistä elokuvaa”, palkintoperusteluissa todetaan.
Kuvataiteen valtionpalkinnon sai kuvataiteilija Catarina Ryöppy ja valokuvataiteen valtionpalkinnon valokuvataiteilija Jorma Puranen. 15 000 euron arvoiset palkinnot jaettiin 21.9. Helsingissä.
Eri taiteen alojen valtionpalkinnot
myönnetään tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin taiteen alan hyväksi.

V

kuva: touko yrttimaa

AVEKin MEDIATAIDEPALKINTO 2010

JANI RUSCICA

uonna 2010 AVEKin johtokunta valitsi keskuudestaan AVEK-palkintoraatiin mediataiteen asiantuntijoina mediataiteilija Marita Liulian, elokuvaohjaaja Mika Taanilan ja
kuraattori-tutkija Minna Tarkan. Palkintoraadin kokoonpanoa täydennettiin AVEKin mediataiteen tuotantoneuvoja Heidi Tikalla.
AVEK pyysi mediataiteen kentältä ehdotuksia palkinnon saajaksi.
Avoin haku toteutettiin netissä, ja ehdotuksia perusteluineen tuli määräaikaan mennessä parisenkymmentä.
Ehdotusten perusteluista välittyi aito
kunnioitus tekijäkollegoiden työhön,
ja vuoden 2010 AVEK-palkinnon saaja
oli yksi ehdotetuista.
Palkintoraati tutki ehdotukset
huolellisesti. Tämän lisäksi raati kävi lukuisia keskusteluja mediataiteen
kentällä tapahtuneista muutoksista ja
kiinnitti erityisesti huomiota elokuvallisuuden ja monimediallisuuden korostumiseen suomalaisessa mediataiteessa. Mediataideteokset ovat usein
muodoltaan elokuvateoksia, joista toteutetaan sekä galleriassa esitettäväksi
tarkoitettu installaatioeditio että festivaalilevitykseen suunnattu yksikanavainen editio. Kokeellisen audiovisuaalisen ilmaisun keinojen tutkiminen ei
myöskään rajoitu vain mediataiteen
piiriin. Näyttäisi siten siltä, että lyhytelokuvan ja mediataiteen rajapinta
elää jatkuvasti.

Tilanne, jossa mediataitelija joutuu pohtimaan erilaisten esityskontekstien merkitystä työlleen ja rakentamaan useita rinnakkaisia tuotantopolkuja, on haastava. Kriittiseksi kysymykseksi nousee teosten integriteetti: laadukkuus, joka parhaimmillaan näkyy ajattelun monitasoisuutena, eri esityskontekstien erityispiirteiden ymmärtämisenä ja audiovisuaalisen tuotannon ammattitaitoisena toteutuksena.
Vuoden 2010 mediataidepalkinnon saaja, Jani Ruscica (s. 1978) toimii
edellä kuvaillulla mediataiteen ja elokuvan rajavyöhykkeellä. Hänen teoksiaan on menestyksekkäästi esitetty
kansainvälisissä elokuvan ja kuvataiteen tapahtumissa. Ruscican teosten
teemoja ovat paikkaan ja paikantuneisuuteen liittyvät kysymykset sekä inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteiden
tarkastelu. Teoksissa kysymyksiä lähestytään yhteisöllisten tuotantoprosessien kautta. Työn merkitys syntyy
yksityisen ja yleisen kohtaamisesta.
Ruscican elokuvateoreettinen ajattelu
näkyy teoksissa tarkkaan mietittyinä
rakenteina ja refleksiivisenä suhteena
elokuvatuotantoon ja -ilmaisuun.
Ruscican monipuolisesta ja runsaasta tuotannosta on syytä erikseen
mainita viimeaikaisimpina teoksina
elokuvapari Evoluutioita (2008) ja Lopun alkuja (2009). Evoluutiossa nuoret 12–19-vuotiaat harrastajanäyttelijät tuottavat esityksiä, joissa evoluutio
ja henkilöhistoria nivoutuvat yhteen.
Lopun alkuja -teoksessa aikuisten harrastajanäyttelijöiden aiheena ovat tulevaisuuden visiot. Molemmat teokset on toteutettu elokuvastudiossa
tavalla, jossa elokuvatuotantoprosessi tuodaan näkyväksi osaksi kerrontaa. Näistä yhteisöllisesti tuotetuista
teoksista välittyy kunnioitus osallistujien työtä kohtaan. Ruscican työtapojen eettisyys oli yksi keskeinen palkintoa puoltava seikka.
Teosten galleriaesitykset on rakennettu tilallisiksi mediainstallaatioiksi, joissa valokuvaa ja liikkuvaa kuvaa
hyödynnetään moninäkökulmaisen tapahtuman tuottamiseksi. Esimerkiksi
Evoluutioita-teoksessa nuorten osallistujien muotokuvat heidän omassa
kotiympäristössään laajentavat evoluutiokertomusten tilaa ja täydentävät siten elokuvan tarinaa. Evoluutioita on ollut Suomessa esillä mm. Kluuvin Galleriassa. Lopun alkuja -teos on
Suomessa esitetty vuoden 2010 aika-

na mm. Valokuvagalleria Hippolytessä, Turun taidemuseossa ja Tampereen
lyhytelokuvajuhlien kotimaisessa kilpailusarjassa. Evoluutioita voitti Kölnin KunstFilmBiennalen pääpalkinnon v. 2009.
Ruscican viimeisin teos, Travelogue (2010) on muodoltaan lyhytelokuva, joka rinnastaa kaksi paikan esittämisen teknologiaa: liikkuvan panoraaman ja matkakuvauksen. Se on toteutettu yhteistyössä Lontoon Camdenin taidekeskuksen kanssa. Teoksen aiheen valinta heijastaa Ruscican
työskentelytavoille ominaista kosmopoliittisuutta, monet hänen teoksistaan ovat syntyneet residensseissä eri
puolilla maailmaa. Ruscican teosten ja
residenssivierailuiden rinnakkainen
tarkastelu osoittaa, että hän on onnistunut mielekkäällä tavalla hyödyntämään suomalaisen taiteen kansainvälisyyttä oman taiteellisen ajattelunsa
selkeyttä kadottamatta.
Travelogue kertoo myös siitä, miten Ruscican yksittäiset teokset elävät vahvan mediateoreettisen pohjan kannattelemina, mutta kuitenkin
omalakisesti. Travelogue purkaa paikan esittämisen käytäntöjä ja osoittaa, että esittämisen tavat ovat aina
omaan aikaansa ja sen välineisiin sidottuja. Elokuva esittää toiminnassa olevan, tyhjää valkoista esityskangasta pyörittävän panoraamalaitteen.
Kysymys ei kuitenkaan ole abstraktista eleestä, sillä laite paikantuu Lontooseen Travelogue-elokuvaan rakennetun ja tunnistettavan äänimaiseman kautta. Lontoo on läsnä myös
historiallisina tekstisitaatteina, jotka
omalta osaltaan tuovat esiin aistittavan paikan ja sen esittämisen teknologioiden väliin jääviä katkoksia.
Myös edellä kuvattuja teoksia
edeltävä Ruscican tuotanto, kuten lyhytelokuvat Batbox (2007) ja Beatbox
(2007), kertoo lahjakkaasta nuoresta
taiteilijasta. Hän on onnistunut suhteellisen lyhyessä ajassa rakentamaan
audiovisuaalisten teosten kokonaisuuden, jossa merkitykselliset ja monitasoiset tarinat avautuvat sekä elokuvailmaisun että installaatiotaiteen keinoin. Ruscicalle luovutettava
AVEK-palkinto toimii tunnustuksena
tästä työstä.
AVEK-palkintoraadin puolesta
Heidi Tikka
mediataiteen tuotantoneuvoja
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AV E K I N T U K E M IA VA STAVA L M ISTU N EITA
LY H Y T- J A DO K U M EN TTIELOKU V IA
Kuvaukset ja tiedot perustuvat tuotantoyhtiöiden AVEKille toimittamaan aineistoon.

Palavan kaupungin alla
Lyhytelokuva
Kesto 17 min

Travelogue

Lyhytelokuva
Kesto 8 min
Travelogue on ajaton kuva tyhjästä liikkuvasta panoramasta, erään
kaupungin muotokuva vailla kuvia.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Jani Ruscica
Kuvaus: Anu Keränen
Leikkaus: Jani Ruscica
Äänisuunnittelu: Anne Tolkkinen
Tuotanto: Jani Riscica, Askel Tuotannot ky
Ensi-ilta: 31.03.2010
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Palavan kaupungin alla on elokuva sodan merkeistä Helsingin arkkitehtuurissa ja kaupunkilaisten mielissä. Lapsena sodan kokeneita on vielä jäljellä,
mutta heistä monien tarinat ovat jäämässä kertomatta. 75-vuotias Mummo ja 12-vuotias Ilona etsivät yhteistä kieltä, jolla kertoa toisilleen peloistaan. Toisen ajan ymmärtäminen ei
ole helppoa, vaikka traumat olisivatkin siirtyneet sukupolvien yli.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Riikka Kuoppala
Kuvaus: Jan-Niclas Jansson
Leikkaus: Ilkka Rautio
Äänisuunnittelu: Jyri Pirinen
Musiikki: Lauri Wuolio
Pääosat: Ilona Karppelin, Liisa Virtanen
Tuotanto: Riikka Kuoppala /
Oy Petomaani Ltd.
Ensi-ilta: 10.5.2010

Airs Above the Ground
Lyhytelokuva
Kesto 9 min

Airs Above the Ground tarkoittaa
korkean kouluratsastuksen liikkeitä, joissa hevonen nostaa itsensä irti
maan pinnasta. Lipizzan hevonen on
olemassa, jotta se voisi tuottaa ihmiselle kauneutta. Katsomme eläimen
liikkeitä ja näemme palan ihmisen
historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Salla Tykkä
Kuvaus: Samuli Saastamoinen
Leikkaus: Salla Tykkä
Äänisuunnittelu: Janne Jankeri
Tuotanto: Misha Jaari / Five Years
Production Oy
Ensi-ilta: Toukokuu 2010

Erään hyönteisen tuho
Animaatio
Kesto: 7 min

Tyhjässä kaupunkimaisemassa, jossa
itse aika näyttää pysähtyneen, suuret
tanssiaiset alkavat ja juuri kuoriutunut perhonen kohtaa tuhonsa. Elokuva on rakennettu ullakoilta ja ikkunoiden väleistä löydetyistä, hämähäkinseitteihin kuivuneista hyönteiskohtaloista. Se yhdistelee erilaisia animaatiotekniikoita klassisesta stop-motion
-animaatiosta animoituihin, röntgenskannattuihin 3D-malleihin.
Ohjaus, käsikirjoitus, kuvaus, leikkaus,
animaatio: Hannes Vartiainen ja Pekka
Veikkolainen
Musiikki: Joonatan Portaankorva
Konsultoiva miksaaja: Olli Huhtanen
Tuotanto: Hannes Vartiainen ja Pekka
Veikkolainen / Pohjankonna Oy
Ensi-ilta: 19.6.2010

Edith

Animaatio
Kesto: 6 min
Edith on piirrosanimaatio vanhuksen
ihmisarvosta. Elokuvassa Edithin
muistot, todellisuus ja unet kietoutuvat yhteen.
Ohjaus, hahmosuunnittelu, lay-out,
taustapiirrokset, jälkikäsittely: Taru
Varpumaa

Animaattori, kompositiointi: Samppa
Kukkonen
Animaattori: Sara Wahl, Ami Lindholm
Tekninen tukihenkilö, animaattori:
Lauri Järvenpää
Äänisuunnittelu:Salla Hämäläinen
Leikkaaja: Taru Varpumaa
Säveltäjä: Anna Huuskonen		
Tuotanto: Jyrki Kaipainen / Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro
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Taistelu joesta

Dokumenttielokuva
Kesto 73 min
Taistelu joesta kertoo tarinan talouden globalisaatiosta ja sen seurauksista. Suomalainen yhtiö Metsä-Botnia
rakensi maailman siihen asti suurimman selluloosatehtaan Uruguayhin
Latinalaiseen Amerikkaan. Tehdas rakennettiin Argentiinan ja Uruguayn
välisen rajajoen Rio Uruguayn rantaan
ja se aiheutti maiden välille konfliktin, jota selviteltiin Haagin kansainvälisessä oikeusistuimessa. Botnian
tehdasta vastaan perustettu kansanliike Asamblea Ambiental de Gualeguaychú piti maiden välistä siltaa suljettuna seitsemän vuotta. Suomalaiset
nähtiin valloittajina, kuten espanjalaiset 500 vuotta sitten.

Sielunpelastajat

Dokumenttielokuva
Kesto 78 min
Dokumenttielokuva uuden Nokia
Missio -kirkon perustamisesta ja liikkeen johtajasta Markku Koivistosta.
Ohjaus:Saku Pollari
Tuottaja: Ilkka Hynninen

Käsikirjoitus ja ohjaus: Maria
Lappalainen
Kuvaus: Jyri Hakala, Marita Hällfors
Leikkaus: Annukka Lilja
Äänisuunnittelu: Olli Huhtanen
Tuotanto: Mika Ritalahti ja
Niko Ritalahti / Silva Mysterium Oy
Ensi-ilta: 24.9.2010

Vaktmästaren
Fiktio
Kesto 42 min

Vahtimestari kertoo tarinan omalaatuisesta Eliaksesta, joka pitkästä
aikaa ottaa yhteyttä veljeensä.
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Käsikirjoitus: Saku Pollari, Kimmo
Kohtamäki
Kuvaus: Saku Pollari
Leikkaus:Kimmo Kohtamäki
Animointi: Teemu Åke
Ääni:Poppe Johansson
Musiikki:Poppe Johansson		
Tuotanto: Ilkka Hynninen ja Eero
Hietala / Aito Media Oy
Ensi-ilta: 25.11.2010

Käsikirjoitus ja ohjaus: Jan
Forsström
Kuvaus: Anssi Leino
Ääni: Micke Nyström
Leikkaus: Jan Forsström
Musiikki: Matthias Petsche
Tuotanto: Sanna Kultanen /
Edith Film Oy

Tukipäätökset kevät 2010

Koulutusapurahat

Silvasti Maiju
Metropolia AMK:n Sosiaalisen median käyttö työvälineenä -kurssi 14.1., 18.2. ja 25.3.10 (Hki)

824

Tuomisto Vappu
Nisi Masa Associationin European Short Pitch -käsikirjoitustyöpaja (Andé, Ranska) 18.-23.1. ja
(Bucarest, Romania) 16.-18.4.10

300

Reinhard Aurora
School of Visual Artsin After Effects 1 - ja Photoshop
Intermediate -kurssit (New York, 30.-31.1.10 ja 9.-11.2.)

934

Jahnukainen Sami
EURODOC 2010 -koulutus 28.2.-7.3.10 Bohinj (Slovenia),
5.-12.6.10 Timisoara (Romania) ja 20.-27.9.10 Ranska

4 000

Bastamow Tarja
1 000
FMX 2010 - the 15th Conference on Animation, Effects,
Games and Interactive Media -tapahtuma 4.-7.5.10, Stuttgart

Suomen Elokuvaohjaajaliitto Ry / Eeva Siivonen
Ohjaajadelegaation osallistuminen Sodankylän
elokuvafestivaalille 16.-20.6.2010

2 800

Dokumenttikilta / Liinamaa Sanna
Dokumentaristien ja dramaturgien kohtaaminen seminaari syksyllä 2010

2 000

Suomen Elokuvaohjaajaliitto Ry / Eeva Siivonen
Käsikirjoituslukupiiri yhdessä Käsikirjoittajien Killan
ja Suomen Näytelmäkirjailijoiden liiton kanssa 20.5.-31.12.10

2 120

Suomen Näyttelijäliitto Ry / Vesajoki Helena
Kokeiluja, kokemuksia ja korjausliikkeitä -elokuva- ja
tv-näyttelemisen intensiivikurssi Suvirannassa 25.-31.7.

7 000

Lavastus- ja pukusuunnittelijat Ry / Karttunen Anne
SketchUp-3D -mallinnusohjelman johdantokurssi

2 700

Kulttuurivientituki

Jänkälä Tita
Toinen ovi - lyhytelokuva FIFA-festivaalilla Montrealissa
18.-23.3.2010

1 800

Kristallisilmä Oy / Pohjola Ilppo
Eija-Liisa Ahtilan näyttelykuluja DHC/Art-museoon
Montrealiin 29.1.-9.5. sekä Biennale Cuvée- näyttelyyn
Linzissä

3 000

4 000

Rickman Pia
”Engage 2010” -draamajalostamo Dublinissa huhtikuussa, Edinburghissa kesäkuussa ja Tallinnassa
syyskuussa -10

1 200

Kuosmanen Juho
Kettupäivien 2008 palkintomatka

Ryynänen Juhana
Sources 2 Script Development Workshop -koulutus
(MEDIA-ohj.) 15.-23.4.10 (Rotterdam) & työpaja

2 000

Haukkamaa Essi
EAVE - European Producers Workshop -koulutus
Luxemburgissa 15.-22.3., Tirolissa 29.6.-7.7. ja
Belgradissa lokakuussa -10

5 000

Juntunen Liisa
EURODOC 2010 -koulutus 28.2.-7.3.10 Bohinj (Slovenia),
5.-12.6.10 Timisoara (Romania) ja 20.-27.9.10 Ranska

Friman Tuula
Languages & The Media -konferenssi 6.-8.10.10 Berliinissä

900

Louhimies Aku
Judith Weston -elokuvanäyttelemisen työpaja 4.-8.8.10
sekä muut koulutustapahtumat (Los Angeles)

3 500

Hakala Jyri
”An introduction to color correction in Final Cut Studio,
Color 101” -kurssi Lontoossa syksyllä 2010

1 400

Kossi Heikki
1 670
Sound One -studion foley-artistin työn ja -äänityksen
sekä leikkauksen ja miksauksen koulutus 7.-21.6.10 (New York)
Pellinen Janne
Perehtyminen Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska)
sopimuskäytäntöihin ja ohjaajaliittojen sopimuksiin

3 240

Simma Paul-Anders
DSLR Filmmaking -työpaja Oslossa 21.5.10

1 100

Peltomaa Petja ja Talli Marko
Parasta aikaa -tv-sarja Banff World Television festivaalilla (Banff, Kanada) 12.-16.6.10

3 000

Kivi Erkki & työryhmä
”Kuinka kuvat puhuvat - elokuvaäänen pidempi oppimäärä” -teoksen kirjoittaminen

4 000

Turunen Kimmo
”Ruutu valaisee huoneen - Lavastus ja visuaalinen
ilmaisu televisiossa” -kirjan kirjoittaminen

3 000

Uljas Ditte
Rogue Film School/Werner Herzog -koulutus
11.-14.6.10 New Jerseyssä (USA)

1 500

Koulutustapahtumien tuki

829

Jokinen Heikki
Suomalaisen animaatioelokuvan esityssarjan järjestäminen
Aleksandriassa ja aiheeseen liittyvät luennot Kairossa ja
Miniassa (maalis-huhtikuu 2010)

1 120

Bad Taste Oy / Rax Rinnekangas
Holokaustin värit - dokumenttielokuvan kv.levitys ja
Scandinavian Housen ensi-illan matkakulut (New York)

3 500

NDFC Helsinki Oy / Hellén Kare
The Sampo - animaatioelokuvan kv. rahoitus Lyonin
Cartoon Movie-tapahtumassa (3.-6.3.2010)

1 582

First Floor Productions Oy / Pentti Pauli
Epäilyksen varjo - dokumenttielokuvan kv.versio
Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro /
Kaipainen Jyrki
Kuori-animaatioelokuvan kv.rahoitus Cartoon Movietapahtumassa Lyonissa 3.-6.3.10

5 000

1 325

For Real Productions Oy / Cilla Werning
Malmi Murderaz-elokuvan kv.rahoitus Cinemartrahoitustapahtumassa Rotterdamissa 31.1.-4.2.10

588

Elokas osuuskunta / Nick Dorra
Sirius Express - animaatiosarjan kv.rahoitus BUFF
Financing Forum rahoitustapahtumassa Malmössä 17.-19.3.10

274

Vertigo Productions Oy / Minna Virtanen
Alamaailman Trilogia- ja Morsian-sarjojen kv. vienti
ja markkinointi

4 000

Ramezan Hamy
Viikko ennen vappua - lyhytelokuva Berliinin Talent
Campus-tapahtumassa 12.-19.2.2010

519

Kronman Linda
Killer Fashion Revolution - mediataideinstallaatio
International Human Rights Arts -festivaalilla
23.-25.4.10 Silver Springissä (USA)

800

Helminen Anja & Ormio Kaarina
Rain of Down -videoscreening -tapahtumasarjan
järjestäminenTallinnan Taidehallin Linnagalleriassa
26.-28.3.10 sekä elokuussa ja marraskuussa

759

Ilmaisuverstas ry / Liinamaa Sanna		
Elokuvanäyttelemisen kurssi yhteistyössä elokuva- ja
lavastustaiteen laitoksen kanssa 6.-8.3.10 (HKI)

1 200

Suomen taiteilijaseura / Marketta Tuomainen
Suomalaisten mediataiteilijoiden matkakulut Arctic
Hysteria - näyttelyyn Salamancaan (Espanja)
30.3.-31.5.10 ja Permiin (Venäjä) 10.6.-31.8.10

H5 Film Sound / Kossi Heikki
Foley-äänitehostekurssi, opettajana Dominick Tavella
(Kokkola) 25.-29.1.10

2 800

Standup Etcetera Oy / Ilpo Murtovaara
Useiden hankkeiden kv. rahoitus Cannesin MIPTVtapahtumassa 11.-15.4.2010

1 989

Finnanimation Ry / Liisa Vähäkylä
Ohjaajien matkakulut Annecyn kv.animaatiofestivaalille
(7.-12.6.10) ja elokuvamarkettiin (9.-11.6.10)

3 000

Kuvataideakatemia / Toppila Niina
Elokuvaohjaaja Philip Hoffmanin vierailun järjestäminen
22.-30.4.10

800

9 000
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Snapper Films Oy / Hyvärinen Aleksi
Kansainväliset elokuvahankkeet Cannesin elokuvafestivaalilla 12.-22.5.2010

3 500

Hakalax Productions Oy / John Hakalax
Kinbaku-dokumenttielokuvan kv. esityskopiot

534

Hauru Hannaleena
740
Catching- ja Älä kuiskaa ystävän suuhun -lyhytelokuvat
Oberhausenin elokuvafestivaalin kilpailusarjoissa 29.4.-4.5.2010
Pölkki Miika
ITO- Kilvoittelijan päiväkirja - dokumenttielokuva
Toronton Hot Docs - dokumenttielokuvafestivaalilla
29.4.-9.5.2010

1 220

Oblomovies Oy / Tikka Pia
1 110
The Third Woman-elokuvapelin software-arkkitehti
Rasmus Vuoren osallistuminen Trans-Art - taidetapahtumaan
Xianissa, Kiinassa 2.-16.7.2010
Renvall Seppo
EES TAAS-installaation esityskulut Berliinin Brotfabrikin
Memory Traces-näyttelyyn

1 200

AVEK / SES
Tampereen elokuvajuhlien kansainvälisille ja kotimaisille
vieraille, yhdessä Suomen elokuvasäätiön kanssa järjestetyn
tapaamisen kuluja

1 000

Oktober Oy / Berghäll Joonas
Journals of Death-hanke Pitching du Rèel -rahoitustapahtumassa 16.-21.4.10 (Nyon, Sveitsi)

457

Vertigo Productions Oy / Virtanen Minna
Hard Luck- ja The World is Yours-hankkeet EAVE:n
Film Finance Forum -tapahtumassa (15.-18.4.10, Luxemburg)

1 200

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien
tuotantotuki
Käsikirjoitustuki

Hdez Iván Torres
Rare Within Itself Kokeellinen elokuva suomalaisuuden
ytimestä

3 000

Vehaskari Aira
Death and Reverly in the Cresent City Dokumenttielokuva
kolmesta henkilöstä suunnittelemassa New Orleansin
Mardi gras- tapahtumaa ja kaupungin hitaasta toipumisesta

1 500

Lehto Pekka & Ahlroth Jussi
Varastettu elämä Dokumenttielokuva virtuaalihahmon
varkaudesta, virtuaalisista ja immateriaalisista oikeuksista
meillä ja muualla

4 000

Aleksi Raij
Finnsurf Dokumenttielokuva viidestä erilaisesta
surffaajasta, joiden pakkomielteenä on päästä surffaamaan
syysmyrskyn aikaan Hangossa

2 000

Vilhunen Selma
Kaksi laulajaa Seurantadokumentti kuvataiteilija
Hanneriina Moisseisesta, joka alkaa opiskella vanhoja
kalevalaisia lauluja runonlaulaja Jussi Huovisen kotona

2 000

3 000

Kinovid / Humaloja Timo
Kinnvika-dokumenttielokuvan kv.rahoitus Sunny Side of
the Doc -tapahtumassa La Rochellessä 21.-25.6.10

815

Heinilä Ari
Pelastetaan merenlahti
Dokumenttielokuva yksityisen ihmisen kamppailusta
itselleen tärkeän luonnonmaiseman puolesta

2 000

Videokuu Oy / Oroza Juhani
Tarinateltta-konsepti INPUT-tapahtumassa
Budapestissa 8.-12.5.10

373

Piela Mikko
Tuftaaja Lyhytdokumentti Sonja Salomäestä, joka rakentaa
ryijytekniikalla kuvia itä-Helsingistä
Maggi Matteo
Helsinki – Peking Rail Trip Dokumenttielokuva kuudesta
nuoresta lautailijamiehestä junamatkalla tutustumaan
siperialaisiin kaiteisiin ja tatuointeihin

3 500

Laakso Antti
Kesäretki Animaatiosatu aikuisille, nukkien retkestä
suljettuun huvipuistoon

2 000

Heikkinen Markku
Kainuun kongolaiset Dokumenttielokuva kainuulaisten
ja uusien kainuulaisten eli entisten kongolaisten välisistä
suhteista

3 000

Navy Blue Bird Oy / Niska Markku
Yli Lohikäärmeen portin-dokumenttielokuvan kv.rahoitus
Toronton Hot Docs -tapahtumassa 1.-9.5.10

1 919

Making Movies Oy / O’Connor Camilla
Neljän hankkeen kv.rahoitus Cannesin Producers´
Network Forum - ja European Producers´Club tapahtumissa 12.-23.5.10

3 000

Bad Taste Oy / Rinnekangas Rax
Maailman viisi mestaritaloa -sarjan kahden viimeisen
osan (”Le Cabanon” ja ”Casa de Estudio”) kv. versiot

1 905

Kivinen Kati
AV-arkin levittämän suomalaisen mediataiteen
esittelymatka Künstlerhaus Mousonturmiin (Frankfurt) 27.6.

200

Turpeinen Katja
2 000
Ingen skam i kroppen Dokumenttielokuva SUBfrauteatteriryhmän toiminnasta ja sukupuolirooleilla leikkimisestä

840

Rahikainen Eriikka
Snow White Lumikki ja seitsemän kääpiötä - satuun
pohjautuva lyhytelokuva

1 500

Stolt Tea & työryhmä
Dial Alan - mediataideinstallaatio Palazzo Medici
Riccardissa (Firenze) ja ACM Interactive Conference
on Multimedia 2010 -konferensissa, 25.10.-6.11.10

Humaloja Timo
Pahan valta Dokumenttielokuva Rauni Mollbergistä,
nähtynä hänen tyttärensä Eiran silmin

4 500

Hänninen Pertti
Minun pimeyteni Dokumenttielokuva taiteilija Riina
Hännisestä ja siitä, miten pelon ilmapiirissä toisista
poikkeava nähdään koulusurmaajana

2 500

Koski Kari J
Ahneus Dokumenttielokuva kahden maailman
törmäämisestä pienessä rannikkokaupungissa, Hangossa

4 000

Lampinen Timo
Nappulakengät
Lyhytelokuva Rekosta, 11-vuotiaasta jalkapallopojasta,
ja siitä kuinka opitaan aikuisten tavoille

1 500

Kokko Jari
Itärajalla ei mitään uutta
Dokumenttielokuva Suomesta, ryssävihasta ja ja sen
lietsomiseksi tai suitsimiseksi perustetutuista ryhmistä

4 500

Karrento Johan & Punkki Pauliina
How to Catch a Fly With Chopsticks Dokumenttielokuva
positiivisen ajattelun mestarista, ja ammattilaiskehonrakentajasta Pauliina Taluksesta

2 000

Piknik Frequency Ry / Huuskonen Juha
Suomalaisten taitelijoiden matkakulut Mal au pixel tapahtumaan Pariisissa 21.-27.6.10

1 300

Lehto Pekka & Purola Mika
An Ordinary Capitalist -dokumenttielokuvan kv.rahoitus
Moskovan yhteistuotantoforumissa 20.-22.6.2010

1 002

Bitar Films Oy / Jean Bitar
Katri ja Kaitsu - dokumenttielokuvan kv. levitys

750

Kokko Jaana
Lukupiiri-teos S.Low-festivaalilla Berliinissä 12.8.2010

336

Jokinen Heikki
Cartoonin hallituksen kokous sekä MIFA-rahoitustapahtuma
Annecyssä 11.6.2010

780

AVEK/SES
Kulttuurivienti, vuoden 2010 1. erä

25 000

Elo Miika & Elo Juliana
1 000
Ei muuta Lyhytelokuva ennakkoluuloista ja väärinkäsityksistä
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Kohtamäki Kimmo
Confessing Finns Dokumenttielokuva amerikansuomalaisista, jotka tunnustavat kokemiaan häpeän hetkiä

2 000

Ruuskanen Sauli & Paavola Harri
Autiotalo Dokumenttielokuva siitä kuinka luonto ottaa
autiotilan haltuunsa

4 500

Motion Oy / Heinilä Ari
Pelastetaan merenlahti Dokumentti rehevöityneestä
Täktominlahdesta, ja siitä mitä yksi ihminen voi alueen
pelastamisen eteen tehdä

Mandart Pamela & Melén Linda
Vad ser jag? Dokumenttielokuva valokuvaaja Per Olov
Janssonista, joka 89-vuotiaana ottaa itsellensä tilan
taiteilijana

2 000

Ikistroori Oy / Mattea Maggi
9 000		
Siberia Teaches Dokumenttielokuva nuorista lautailijamiehistä junamatkalla tutustumaan idän ihmeisiin		

Turunen Ulla
Nuudelit Seurantadokumentti kiertävästä aasialaisen ruoan
kauppa-autosta

4 000

5 000		

Tuotantotuki

Ennakkovalmistelu

24H Enterprises Oy / Tom Brotherus
6 000		
Hiljaiset sankarit Dokumenttielokuva Tapani
Brotheruksesta, joka toimi Chilessä suurlähettiläänä
Pinochetin vallankaappauksen aikana ja auttoi toimillaan
isoa joukkoa ihmisiä pakenemaan maasta 		

Kinovid Oy / Jukka Eggert
16 500
Jahti Episodein etenevä dokumenttielokuva
citykaniilmiöstä ja kahdesta henkilöstä, jotka tutustuvat
haulikon käyttöön 		
Elokuvayhtiö Aamu / Ville Kerimaa
20 000
Cause Finale Lyhytelokuva sisarusten välisestä
rakkaudesta uudessa tilanteessa 		
Kristallisilmä Oy / Eija-Liisa Ahtila
40 000
Marian ilmestys Nykyaikaan sijoittuva, kokeellinen
lyhytelokuva Luukkaan evankeliumin Marian ilmestyksestä 		

Elokas osuuskunta / Halttunen Tuija
3 000		
Naapurit Tragikoominen dokumenttielokuva
naapuririidoista ja yhdessä elämisen vaikeudesta 		

Illume Oy / Jouko Aaltonen
18 000
Taistelu Turusta Dokumenttielokuva suomalaisen
kaupungin, Turun, vanhan rakennuskannan tuhosta ja
suomalaisesta miljööpolitiikasta		

Stormborg Productions Oy / Sakari Laurila
6 000		
Sloboda Dokumenttielokuva makedonialaisten
opiskelijoiden aloittamasta demokratialiikkeestä 		

For Real Productions Oy / Susanna Helke
6 500
Leikkipuisto Dokumentaarinen elokuva seitsemästä
nuoresta ystävyksestä 		

Art Films Oy / Arto Halonen
Lahti 2001 Dokumenttielokuva suomalaisten hiihtäjien
doping- kärystä

Seurasaari säätiö / Mirja Metsola
4 000
Seurasaaren kirkkovene Kansatieteellinen elokuva
kymmenhankaisen soutuveneen rakentamisesta vanhoin
menetelmin, mutta nykyaikana 		

6 000		

Illume Oy / Joe Davidow
8 000		
Obama – Ice Age Dokumenttielokuva Yhdysvaltojen
afrikkalaisamerikkalaisen väestönosan pikkuhiljaa
tapahtuneesta kurjistumisesta ja tilanteeseen johtaneista syistä 		

Muste ja valo Oy / Leevi Lemmetty
10 000
Tiny Dancer Lyhyt 3D-animaatioelokuva lapsille pienen
tanssivan hiiren rohkeudesta 		

Illume Oy / Ville Suhonen
Jäämarssi Dokumenttielokuva jatkosodan aikaisista
vankileireistä Suomessa

6 000

Medeia Ltd / Marita Liulia
Jumalattaren paluu Kuolematriptyykin ensimmäinen
tanssielokuva, joka kuvaa jumalattaren paluuta tuhansien
vuosien karkoituksesta, tanssijana Virpi Pahkinen

4 500

For Real Productions Oy / Susanna Helke
American Vagabond Kolmesta erillisestä episodista
koostuva dokumenttielokuva kotoa karkoitetuista pojista
San Franciscossa

9 000

Katharsis Films Oy / Kira Jääskeläinen
30 500
Tagikaks Dokumenttielokuva Tsukotkan niemimaalla
Siperiassa asuvasta kahdesta eskimoveljestä ja
valaanpyytäjäelämästä		

Sanna Auramo Media Oy / Sanna Auramo
4 000
Satakielen laulu Draamaa ja dokumentääriä yhdistelevä
elokuva viime vuosisadan vaihteessa Karjalan Terijoella
eläneestä Andrejevin perheestä 		

Kiti Luostarinen Productions Oy / Kiri Luostarinen
42 000
Koti kylässä Esseetyyppinen dokumenttielokuva kylästä,
maisemasta ja ihmisen paikasta niissä 		

Klaffi Tuotannot Oy / Mervi Junkkonen
30 000
Painajainen Dokumenttielokuva neljästä kidutusta
kokeneesta maahanmuuttajasta 		

Millennium Film Oy / John Webster
10 000
For What It’s Worth Dokumenttielokuva rahasta,
ilmastonmuutoksesta ja ihmisten käyttäytymisestä 		
Frame Productions Oy / Olli Soinio
4 000
Vaskisepät Lyhyt dokumentaarinen elokuva talosta,
koirankopista ja työstä, jonka osaaminen on vähitellen
katoamassa 			
Osuuskunta Icebreaker Productions / Jaana Semeri
6 000		
Itsenäisyyspäivä Dokumenttielokuva suomalaisista
katsomassa sohvalla itsenäisyyspäivän lähetystä linnan
juhlista		
24H Enterprises Oy / Tomi Brotherus
8 000		
Salattua diplomatiaa Dokumenttielokuva Chilestä
vuosina 1971-73 ja Suomen suurlähetystön poikkeuksellisesta
toiminnasta poikkeuksellisissa oloissa
Kinosfilmi Oy / Matleena Jänis
Elämää tehtaan piirissä Arkistomateriaaleihin perustuva
dokumenttielokuva Ahlströmin tehtaan ympärille
rakentuneesta yhteiskunnasta
Pohjankonna Oy / Hannes Vartiainen &
Pekka Veikkolainen
Reviiri Musikaalinen dokumentti Helsingin
kaupunkiluonnosta
4KRS Tuotannot Oy / Oskar Forstén
Soramonttuprinsessat Dokumenttielokuva jokamiesluokan
rallia harrastavista 16-vuotiaista kaksostytöistä

Nosferatu Oy / Peter von Bagh
25 000
Sodankylä ForeverDokumenttielokuva elokuvan ja
yhteiskunnan suhteista, kertojina vuosien varrella
Sodankylän festareilla käyneet ohjaajavieraat 		

4 000

8 000		

5 000		

Giron Filmi Oy / Lehmuskallio Markku &
Anastasia Lapsui
40 000
Kaksikymmentäseitsemän ihmisen kuvaa Dokumenttielokuva Suomen ja maailman kalliomaalauksista ja ihmisen
kuvasta niissä silloin ja nyt		
Nostalgia Film Ky / Georg Grotenfelt
Hermanfilmen Dokumenttielokuva 94-vuotiaan
Herman Parlandin kesäpäivästä Joroisten Välttilässä

20 000

Inbreed Film / Johan Karrento
Liv Lyhytelokuva Liv-tytöstä, jonka isä ja hänen uusi
poikaystävänsä tuntuvat unohtaneen

10 000

Gig Films Oy / Gideon Gitai
45 000
Um Shmum – 7 Hours to Death Dokumenttielokuva
Israelin ja YK:n välisistä suhteista Khiamin tapauksen kautta
Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro /
Katariina Lillqvist
Faruza Animaatioelokuva tytöstä, joka ei hyväksy
alistavaa naamioperinnettä

32 000

Kristallifilmi OY / Kristina Schulgin
40 000
Koditon koti Dokumenttielokuva autiotalon kohtalosta
ja sen omistajista Suomessa ja Ruotsissa perintöä jaettaessa
Illume Oy / Mohamed El Aboudi
Dance of Outlaws Dokumenttielokuva ”kastittomista”
Sheikhat-tanssija-prostituoidusta ja heidän asemastaan
marokkolaisessa yhteiskunnassa

32 000
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Luxian Productions Oy / Mika Koskinen
Punaisen metsän hotelli Dokumenttielokuva Kiinan
valtion ilmasto- ja metsäpolitiikasta, ihmisoikeuksista
ja Stora-Ensosta

35 000

First Floor Productions Oy / Pekka Lehto
FC Haka - Murros Dokumenttielokuva Valkeakoskesta
ja jalkapallosta, kesäteatterista ja muutoksen tuulista

40 000

Långfilm Productions Finland Oy / Riikka Riihonen
Jouko Lehtolan elämän valo Dokumenttielokuva
valokuvaaja Jouko Lehtolan elämästä ja sairastumisesta

25 000

Illume Oy / Joe Davidow
Ice Age and the American Apartheid Dokumenttielokuva
Yhdysvaltojen afrikkalaisamerikkalaisen väestönosan
kurjistumisesta ja siihen johtaneista syistä

37 000

Illume Oy / Suhonen Ville
Jäämarssi Dokumenttielokuva jatkosodan aikaisista
vankileireistä Suomessa

45 000

Kinoproduction Oy / Joakim Chardonnens
Kyrkogårdsö Runollinen dokumenttielokuva
Ahvenanmaan saariston lasten koulureitistä

5 000

14 000

Lucifer Sam Audiovisual Productions Oy /
Mikko Kanninen
Pompeijin viimeiset päivät Fiktio suomalaisesta
miesnäyttelijästä, teatterista ja monologinäytelmästä,
jossa tulivuori syöksee tulta ja laavaa

20 000

Navy Blue Bird Oy / Mika Mattila
Yli lohikäärmeen portin Dokumenttielokuva Kiinan
nykytaidemaailmasta, kerrottuna viiden henkilön kautta

30 000

6 000

2 000

Straschnoy Axel
New Artist Film Project New Artist -teoksen tuotantoprosessin dokumentaatiomateriaalin järjestäminen ja
dokumentin suunnittelu

2 000

Kinotar Oy / Mika Taanila
15 000
Hämärä & Täydellisen pimennyksen vyöhyke Kaksi
videoinstallaatiota, joissa kuvan projisoinnista rakennetaan
veistoksellinen tapahtuma, Galleria Heino
Suomen biotaiteen seura ry / Ulla Taipale
22 750
Tutkimusmatka Itämerellä Neljä osahankketta, jotka
käsittelevät Itämeren tilaa mediataiteen keinoin, Turku 2011

Jinx Oy / Sami van Ingen
950
Navigator3 & Perambulations Mediataideteosten esityskopiot
Tampereen elokuvajuhlien retrospektiiviin (jt)

Kohdeapurahat

Berger Erich
4 000
Heartchamberorchestra Vuorovaikutteinen teos, jossa
musiikin soittajien sydämen lyönnit kontrolloivat tietokonepohjaista musiikki- ja audiovisuaalista ympäristöä,
Pikseliähky 2010
Rossi Vappu
Kotiutuminen Kotiutumista käsittelevä videoinstallaatio,
Turun taiteilijaseuran Å-galleria

1 300

Lindberg Sebastian
Kierre – Spiral Suomalaisen kulttuurin väkivaltaisuutta
käsittelevä animaatio, Galleria Huuto ja Hämeenlinnan
taidemuseo

2 000

2 200

Porkka Kirsi
Opettaja Tuntinen tv-fiktio väkivallasta ja
sen seuraamuksista

7 000

Varpio Timo
Kylä Neliosainen tv-sarja uudesta, hyvinvoivasta omakotialueesta metsän keskellä

9 000

Parkkinen Minna
Circle Kokeellinen elokuva ja kolmas osa trilogiasta, joka
käsittelee läheisen menettämistä ja surusta toipumista,
Orion, El Marron (Madrid), Galleria Huuto

Mononen Paula
Sata euroa Kolmiosainen mini-tv-sarja varhaisteineille
kiusaamisen seurauksista

4 000

Larjosto Harri
4 000
Valve Moniosainen mediainstallaatio, aikalaisvisio unikuviin
yhdistettynä, Forum Box

Mantila Auli
Selvitys Tullilaitoksen maailmaan sijoittuva kaksiosainen
psykologinen trilleri

9 000

Ziegler Denise
Poeettisen piirteistä Kaksi videoteosta absurdeista arjen
tilanteista, Taidehalli

Halonen Arto & Kokkonen Terhi
9 000
Tango Suopursu Kolmiosainen tv-sarja Elonkorjaajatyhtyeestä, joka vuonna 1953 keikkailee Suomen maaseudulla
ja ajaa pyöräilevän tytön yli

3 500

Paterson Andrew
2 000
Window Farms Finland & Herbologies Workshops
Osallistuvan, New Yorkissa käynnistyneen Window Farms
-hankkeen installointi ja dokumentointi, Kiasma, Pikseliähky
Kausalainen Essi
Performance Portraits Viisiosainen videoteos ruumiin
performatiivisuuden rajoista ja mahdollisuuksista,
MUU Galleria

2 250

Niemi Juuli & Niemi Ilari
Kesäkaverit Neliosainen tv-sarja kolmesta nuoresta
naisesta, jotka yhdistää sama kesätyöpaikka

6 000

Syrjä Heikki
Haaveet kaatuu Neliosainen tv-sarja siitä kuinka
haaveet kaatuu

7 000

Ojamo Hanna
Archive Triptych Kolmen, arkistomateriaaliin pohjautuvan
lyhytelokuvasarjan esityskulut, Galleria13

9 000

Mäki-Jussila Juha
Vajoaminen Kokeelliseen animaatioon perustuva
mediainstallaatio, MUU Galleria

2 000

Valasti Rebekka & Kuukka Samu
Tavikset tekee ryöstön 3-4-osainen huijari/ryöstötarina,
jonka toimijat ovat espoolaisia perusinsinöörejä

Lindblad Christian
Trilogia – Värien sinfonia Kolmiosainen kokeellinen
animaatio, joka tutkii värin, muodon ja rytmin suhdetta

3 000

Liksom Rosa
Finlandia – Historical Monuments Kolmiosaisen
videoteoksen viimeinen osa, joka kuvaa burkhaan
pukeutuneita naisia Suomen historiallisten
monumenttien äärellä

4 000

Korkeaoja Aapo & työryhmä
Alteredo-elokuva Kokeellinen dokumentti Leena Kelan
performanssista Alterego

3 300

Mediataide
Käsikirjoitustuki

Tervaniemi Sari
About The Concept of Finnish Nature Mediataideteos
kriittisesti suomalaisuutta esittävän ja kv. levitykseen
suunnatun mediakuvaston luontosuhteesta
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Kokko Jaana
Metsä on nuori ja täynnä elämää Elokuvallinen teos, joka
rakentaa dialogia kahden erilaisen maailmankuvan
kohtaamisesta kaupunkimetsässä

Jälkituotantotuki

Jälkituotantotuki

Tv-draaman käsikirjoitustuki

1 500

Tuotantotuki

Kinosto Oy / Elina Kivihalme
Tuntematon emäntä Dokumenttielokuva maaseudun
naisista sotiemme aikana

Soundsgood Productions Oy / Päivi Takala &
Hanna Brotherus
Balettitunti Lyhytelokuva tanssijasta joka sairastuttuaan
syöpään joutuu arvioimaan suhdettaan omaan kehoonsa

Hujala Miina
National Romance Videoteos, joka käsittelee kansallista
identiteettiä siirtolaisuuden ja suomalaisen elokuvan kautta

2 000

200

Tukipäätökset kevät 2010
Puhto Piritta & työryhmä
New Artist Kahden robotin rakentamisesta muodostuvan
teoksen video-osuuksien jälkituotanto, Pikseliähky 2010

5 000

Ylikoski Maria
6 500
Displacements – Kalliset Monikanavainen videoinstallaatio, joka dokumentoi paluumuuttajaperheen kokemusta,

Lecklin Johanna
Story Cafén tarinoita: Terapiaeläinsatu Story Caféprojektissa kerättyyn tarinaan perustuva, eläinhahmojen
kautta kuvattu videoteos eräästä avioliitosta, Kiasma &
Lönnströmin taidemuseo (Rauma)

4 500

Virtanen Lassi
Performanssiryhmä MVET:n Euroopan kiertue
Messiaanisen Visuaalisen Etiikan Tutkimus - performanssiryhmän Euroopan kiertueesta toteutettava dokumentti,

4 000

Keskiivari Mikko & työryhmä
1 000
Yhteisöllinen videotaideprojekti Nuorten ja vanhusten
haastatteluihin pohjautuva lyhytelokuva sukupolvien välisen
kuilun ylittämisen mahdollisuudesta

3 000

Viita Milja
Linnunlaulun kotiinpaluu Videoinstallaation esittämiskuluja, Taidehalli

2 000

Ung Ingrid
Älva Del 2 Moniosainen mediainstallaatio, joka rakentaa
eri elementtien avulla keijukaismaailmaa, Galleria Huuto

6 000

Ripatti Mika J.
Poistoja Kokeellinen videodokumentti muistamisesta,
vanhenemisesta ja kadonneista elokuvateattereista, YLE

3 600

Niemi-Junkola Fanni
1+1 – Kertomus erilaisesta perheestä Videoteos, tarina
toisenlaisista perheistä ja hevosista, Forum Box

7 000

Kella Heli Marjaana & työryhmä
Päättymätön kuva Videoteos, joka tutkii sitä miten
henkilö asettuu valokuvattavaksi, Turku 2011

2 000

Tanttu Ville & työryhmä
Metsäpuhetta Multimediateos, joka käsittelee erilaisia
puhetapoja jäsentää metsän todellisuutta, Helsingin
kaupungin taidemuseo

Raudas Selja
1 500
Hyrrätyttö Videoinstallaatio, joka koostuu nuorten
haastatteluista ja nuoruuden kokemuksen henkilökohtaisesta
tulkinnasta, 00130 Gallery & Kallion virastotalo

Haro Taneli, Tertsunen Mika & Saine Anna-Tuuli
2 500
Luomiskertomuksia Suhdetta erilaisiin luontoelementteihin
käsittelevän tanssivideon installaatioversio,
Fiskarsin taiteilija-osuuskunnan kesänäyttely
Stolt Tea & työryhmä
Dial Alan Mediainstallaatio, joka käsittelee Alan Turingin
elämää ja ihmisen ja tietokoneen kommunikaatiota,
ACMM Interactive Art Exhibition, Firenze

7 750

2 000

Ruscica Jani
Travelogue Lyhytelokuva, joka tematisoi esittämisen
ehtoja tyhjän tilan, poissaolevan kaupungin ja sitä
käsittelevän tekstin avulla, Camden Arts Centre

3 000

Nauha Tero
Mitä on työ? Haastattelujen avulla työn käsitettä tutkiva
videoteos, Hyvinkään taiteilijaseura

1 000

Salminen Pauliina
Muistin kalusteet Interaktiivinen installaatio, joka
käsittelee muistoja, vanhuutta ja vanhenemista

4 000

Palosaari Sari
Momo City / Prospect Luminosity Videoteos, joka
pohjautuu rakennettuihin, valaistuihin elementteihin,
MUU Galleria

3 000

Klemola Sami
Kaksi ääni-installaatiota Kaksi paikkasidonnaista
ääni-installaatiota Mäntän kuvataideviikoille
Braun Ulu
Park Urheilua ja mediaa tematisoiva videopanoraama
projisoitavaksi julkiseen kaupunkitilaan, Media Facadesfestivaali Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä

5 000

Nousiainen Markku & työryhmä
Giants of the Mood / Kulmakunnan jätit Videoprojisointi,
jossa yleisö voi ohjata animaatio-hahmoja tanssimalla
VJ-ohjatuissa katubileissä, Media Facades-festivaali,
Helsingin juhlaviikot

5 000

Koivumäki Juhani
Tietoinen eläin Lyhytelokuva, jossa joukko nuoria joutuu
vastaamaan kysymykseen omasta tulevaisuudestaan,
AV-arkki

3 600

Kalleinen Tellervo & Oliver Kochta-Kalleinen
Valkopukuiset Haastatteluihin pohjautuva videoteos
lääkäreistä mielenterveyspotilainen silmin, Madness and
Arts -festivaali, Harlem

5 000

Brander Pirjetta
Aquarium Akvaariota kuvaava elävä maalaus,
2D-tietokoneanimaatio, Kakelhallen (Maarianhamina),
Pariisin Suomiinstituutti 2011 sekä Taidehalli 2012

5 000

Saloranta Elina
Huone Videoteoksen esityskulut, Taidehallin studio

350

Hietanen Jari
Etääntyvä jumala Kokeellinen lyhytleokuva
uskonnollisesta kokemuksesta ja menetyksistä, YLE

1 500

Rajapolvi Sanni
6 800
Inadequency of Existence Kokeellinen lyhytelokuva pojasta,
joka todistaa äitinsä kuoleman ja toistaa traumaa leikeissään,
Galleria Rajatila
Nevanperä Tiina Maria
Journey On The Backyard Videoteos, jossa taiteilija
seikkailee omalla takapihallaan, Taidekeskus Mältinranta &
Galleri Kakelhallen

500

Pulkkinen Anssi & Siitonen Eeva
Jälkiä Mediainstallaatio, joka dokumentoi Tuulikki Pietilän
ateljeen valokuvalliseksi ja audiovisuaaliseksi tapahtumaksi,
LUME

3 677

Halonen Henna-Riikka
Chosen as The Opening Day of The New Videoteos, joka
käsittelee Pohjois-Englannin Berwickin tulevaisuuskuvia
science fictionin ja nuorten esiintyjien ajatusten pohjalta,
Gymnasium Gallery (Berwick-Upon-Tweed) & video club
(Pariisi)

3 000

Niilola Aada
Entä jos elämämme on vain aivojen luomaa illuusiota
Kokeellinen lyhytelokuva kehosta irtaantumisen
kokemuksesta, Sinne Galleria

Rinne Miia
Pori-Helsinki Pori-Helsinki -elokuvan esityskustannukset,
Diamondpori-näyttely kesä 2010

250

1 500

6 500

Koski Kaisu
Pharmakon Kehon ja synteettisten lääkkeiden interaktiota
tutkiva videoinstallaatio, Utrechtin kuvataidekeskus

5 500

Keski-Korsu Mari
Follow Me 1800-1900-luvun suomalaista Amerikkaan
suuntautunutta muuttoliikettä nykypäivään peilaava teos

3 000

Ivars Hanne
Good For Nothing? Kaksi nukkeanimaatiota, jotka
pohdiskelevat etiikkaa rujouden estetiikan kautta,
AV-Arkki & FIX-C

2 000

Puha Tero
Plumber Videoteos, jossa päähenkilön sukupuoliidentiteetti muuttuu häilyväksi, Valokuvataiteen museo

4 000

Liljeström Emilia Johanna & työryhmä
Nocturnal Awe Nukkeanimaatio yhden yön tapahtumista,
MaaTila - galleria, Suomenlinna

4 500

Waegelein Aiko Samuli
Fragmentteja sukupuolesta Videoteos transsukupuolen
ruumiin kielestä, Pispalan Hirvitalo & Galleria
Akaruiheya (Tokio)

500

Renvall Seppo
Muotokuva / Ihmisiä kiinni koneissa Elokuvateos, jossa
kuvattavaa kohdetta lähestytään aikaa muovaavan
kokeellisen apparaatin avulla
Laitinen Tuomas
Rising / Nousu Videoinstallaatio, joka käsittelee
tulevaisuutta ja energian tuotantoa, Taidehalli,
Art+Shanghai-galleria

3 100
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Tervaniemi Sari
Essence of Natural Endurance Videotaideteos, jossa
käsitellään suomalaista mediakuvaa ja sen luontosuhdetta
ironisella otteella, Ateneum

5 000

Kekäläinen Annu
Pakolaiskaupunki Pohjois-kenialaista pakolaisleiriä
käsittelevä installaatioteos, Suomen valokuvataiteen museo
& Helinä Rautavaaran museo

2 000

Niskanen Pekka & työryhmä
Youth as Refugees Nuorten turvapaikanhakijoiden
yhteisötaiteellinen internet-sivusto ja mediainstallaatio,
Dortmundin MedienKunstVerein, Wienin Kunstlerhaus,
Tampereen Werstas, Forum Box

7 000

Näsänen Elena
Round Videoteos, jossa tavallisten ihmisten toiminta
putoaa raiteiltaan, Forum Box

7 000

Karjalainen Hannu
Nostokurki Videoteos, jossa arkipäiväisestä havainnosta
muodostuu veistoksellinen tapahtuma, Galleria Rotwand,
Zurich, Valokuvataiteen museo, Taidehallin Studio

1 400

Cederström Kanerva & Tanner Riikka
Trans-Amerika – Soul Sicks
Matkan kokemusta ja Amerikan mantereen aikaa
tutkiva kolmiosainen videoinstallaatio, Pariisin Suomiinstituutti ja Union Docs, New York

4 000

13 000

Kantonen Pekka & Kantonen Lea
Videokuvan sukupolvittelu Liikkuvan kuvan kuvaamisen,
katsomisen ja reflektoinnin metodin kehittely

7 000

Niskanen Pekka & työryhmä
Nuoruus pakolaisena - nettisivusto Nettisivusto, jonka
kautta pakolaiskeskuksen nuoret voivat käydä keskustelua
keskenään ja muiden kanssa

6 000

Rednoseclub teatteriyhdistys ry / Aija Salovaara
12 000
Rednoseclub Näyttelijöiden ja yleisön vuorovaikutusta
ja 3D-kuvan emotionaalista vaikuttavuutta tutkiva elokuvahanke
Gateway Films Oy / Lasse Keso
8 000
Inside Sound Tarkkaan lokalisaatioon perustuvan
äänentoistojärjestelmän taiteellisten ilmaisumahdollisuuksien
tutkimis- ja kehittämishanke
Haapoja Terike & työryhmä
Kingdom 3D kuvan mahdollisuuksia ihmisen ja muiden
lajien kohtaamisen visualisoijana tutkiva installaatio- ja
lyhytelokuvahanke

5 000

Laine Tiina & työryhmä
Este-video Este-saavutettavuuselokuvan kehittäminen

6 000

Osuuskunta Animaatiokopla / Maria Björklund
Helsingin kesä Kokeellinen, dokumentaarinen piirrosanimaatio kesäisestä Helsingistä

5 000

Fisher King Production Oy / Matti Halonen
Virtuaalistudiotutkimus Virtuaalistudiorakenteiden ja
-tekniikoiden resurssien kartoittaminen

7 000

Gullsten Maria & työryhmä
Hetkinä joina muista Multimediateoksen sisällön
kehittäminen kokeelliseksi lyhytelokuvaksi

3 000

Festivaali- ja muu audiovisuaalisen
kulttuurin tuki

Talvi International / Klaus Haydemann
Omega Lyhytelokuvan kerronnallisten ratkaisujen
tutkiminen 3D elokuvassa

4 000

Motion & Time Company Oy / Tuukka Konttinen
Slack Vedenalaisen kuvauksen ja 3D-ilmaisun
mahdollisuuksien tutkiminen lyhytelokuvassa

5 000

Mediakulttuuriyhdistys M-Cult / Tarkka Minna
Eurooppalaisen kaupunkitilan mediataidefestivaali,
”Media Facades 2010” -tapahtuma Helsingin Juhlaviikkojen yhteydessä 27.8.–3.10.10

Espoon taide- ja tietotekniikkakeskus Cartes /
2 800
Päivi Meros
Unveiled Presence Natalies Bewernitzin ja Marek
Goldowskin ääniteos, jossa Helsingin äänimaisemaa
dokumentoidaan lasermittarin avulla ja koostetaan installaatioksi
Takala Päivi & työryhmä
Balettitunti Camera obscura-tekniikan kokeileminen
tanssielokuvassa

1 500

Paakkunainen Nikopetri & työryhmä
Sessiosedät Internetissä toimivan äänenjälkityöstöhallintajärjestelmän arkkitehtuurin kehittäminen

5 000

Vapaa taiteilija tmi / Renvall Markus
Kokeellinen tv-ohjelmasarja Kokeellinen tv-ohjelmatuotantomalli, jota päiväkodit voivat soveltaa lasten kanssa

7 000

4 000

10 000

Suomen elokuvakontakti / Louhivuori Jasmin
Skidisti-lastenelokuvahankkeen verkkolevitys

9 032

Sodankylän elokuvafestivaali ry / Lehtola Ari
Sodankylän 25. kv.elokuvafestivaali 16.-20.6.2010

17 000

Aboa Vetus & Ars Nova / Lehtonen Silja
Kansainvälinen Klangi-äänitaiteen näyttely Turussa
9.9.-31.10.2010

5 000

Yli-Annala Kari & Punzo
AAVE - Alternative Audiovisual Event -tapahtuma
Helsingisssä 15.-18.4.2010

3 000

DigiDemo
Dream Path / Sanna Väätänen
Wildlife Ranger Naisille suunnattu iPhone-peli
(konseptisuunnittelu)

Elokuvatuotantoyhtiö Mjölk Oy / Yrjö Nieminen
8 000
Carmen elokuvaooppera Elokuvaooppera, jossa
yhdistetään monikanavaista elokuvaprojisointia ja live-oopperaa
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5 000

AV-Arkki Ry / Kokko Jaana
Take Care - Politics of Emancipation –näyttelyko
konaisuus Amos Anderssonin taidemuseossa 8.4.-30.5.10,
suomalaisen mediataiteen esittely KUMUssa (Tallinna)
17.-18.4. ja 15.-16.5.10 sekä ”Invitation on Willing to Think”
-keskustelutilaisuus Teatteri Takomossa 24.4.10

Tutkimus- ja kehittelytuki Vieteri
Turun Anikistit / Nina Suominen
Pimeät otukset Turun pääkirjaston sisäpihan ulkoseiniin
heijastettavia animaatioita yön ja unien visioista

Valoaurinko tuotanto / Metsämarja Aittokoski
Jotain rajaa Monimediakonseptin käsikirjotus, kuvausten
ennakkovalmistelu ja kuvauksen suunnittelu

4 000

Recoil Games Oy / Samuli Syvähuoko
Rochard Avaruushenkinen toimintaseikkailupeli (demo)

12 000

TT13-Laser / Tatu Tyni
Kolmiulotteinen laser/diginäyttelijä
Laser-diginäyttelijä (demo)

15 000

Intervisio Oy / Antti Seppänen
Midas-monimediahanke Kosketusnäytön avulla
pelattava kilpailuohjelmaformaatti (demo)

20 000

Relationship Games Oy / Mari Parviainen
Relationship Games Selainpohjainen parisuhdepeli

15 000

Cano Arias José Manuel
Baltic Sea Boje Ympäristön suojeluun tähtäävä peli
(konseptisuunnittelu)

4 000

Jäppinen Sanna & työryhmä
Omakirja Verkkopalvelu, missä ihmisen elämänkaaren
voi linkittää yleiseen historiaan (konseptisuunnittelu)

4 000

Ookoohko Oy / Jarkko Salminen
Invasion! Satuavaruuteen sijoittuva 3D-peli
kannettaville alustoille (demo)

10 000

Audio Riders Oy / Tommi Harju

15 000

Lauantai-sauna Ikääntyneille suunnattu musiikkia ja
liikeimprovisaatiota yhdistävä palvelu (demo)

Tukipäätökset kevät 2010
Mauno Jukka & Heinonen Markko
Aputoimittaja Automatiikka hyväksi käyttävä
uutistoimituspalvelu (konseptisuunnittelu)

4 000

Alpakka Media Oy / Niina Veittikoski
Pearl’s Game World Monistettava, pienille lapsille
suunnattu virtuaalinen pelimaailma (demo)

Kerätär Kaisa, Rapinoja Anni & Timonen Heikki
Meripuro Videoteoksen tuote- ja yhteisöformaatti
(konseptisuunnittelu)

4 000

OiOi Collective / Sami Kämppi
Action Flocking Paikannukseen perustuvia, kollektiivisia
pelejä (konseptisuunnittelu)

Gemilo Oy / Tomi Teretjeff
Thigs I Did Today Internetpalvelun kautta sisältöä
tv-sarjaan (konseptisuunnittelu)

4 000

Fantastec Oy / Juha Väisänen
Virtual Paradise 3D-elämysmaailma (demo)

Bottomlands Productions Oy / Mikko Soukkala
Ohjelmatoimisto Vuorovaikutteinen tv-sarja
(konseptisuunnittelu)

4 000

Kasanen Antti
100 Steps to Success Satiirinen mobiili tv-sarja
(konseptisuunnittelu)

4 000

D2-pitchauskilpailun palkitut

16 000

4 000

18 000

Brunberg Nina
Your mobile guide 24/7

2 000

Reality Creating Media Oy / Juha Mattila
8 000
The Yritys - crebi Todellisuudenluomissovellus, jossa internet-

Hellén Kare
Sampo

2 000

yhteisö luo kansainvälisen yrityksen (demo)

Marjamaa Raija
Vartalonmuoto-pelin kehityshanke

2 000

Kosonen Markus
Warp

2 000

Morimoto Taro
Charity Catalog

2 000

Oesch Klaus & työryhmä
Viipuri-hybridikirja

2 000

Ketamo Harri
Vaalipeli

2 000

Niemelä Minni & Räsänen Heli
Machinimaa

2 000

Olkinuora Robert
Urheiluseurojen tulospalvelu

2 000

Virta Katja
Uniikkituotteita suunnittelijan pöydältä

2 000

Valola Jonne
Lastekanssaretkelle.fi

2 000

Nurminen Tapio
Nomen est Omen

2 000
2 000

Helmi Stoori työryhmä / Minni Niemelä
Music and machinima=musicnima Virtuaaliympäristössä
kuvatut musiikkivideot (konseptisuunnittelu)

3 000

Jussiniemi & Autio työryhmä / Jussi Autio
Digitaalinen lautapeli Painetun elektroniikan
solveltuvuus pelikäyttöön (konseptisuunnittelu)

4 000

Uplause Oy / Veli-Pekka Marin
Uplause Hockey Challenge Väliajoilla pelattava
interaktiivinen yleisöpeli (konseptisuunnittelu)

4 000

Kuetku Games / Markku Pylkkö
SoMeGa Sosiaalisessa mediassa pelattavat, kilpailulliset
pelit ja niiden tuotantomalli (demo)

20 000

GameMiner Oy / Harri Ketamo
Vaalipelit Äänestämisen ja päätöksenteon tarinaksi
avaava peli (demo)

15 000

Tuonela Productions Oy / Mikko Lahtinen
Rock Concert iPhone-peli, jossa pelaaja kontrolloi
konserttiyleisöä (demo)

18 000

Undo Oy / Ville Rousu
Ghost Town 3D website Stereoskooppinen
internetsivusto (demo)

18 000

Elmorex Oy / Jyrki Korhonen
Monikanavaiset karaokepelit Karaokelaulamisen
virtuaaliyhteisö ja musiikkipelien virtuaalinen
kilpailuareena (demo)

20 000

Kohonen Jyrki
Club Musaxion!
Kari Matti
Bandcreator

2 000

15 800

Marttinen-Envall Tittamari
Linnunrata 100

2 000

NDFC Helsinki Oy / Kare Hellén
Aurora Nord / The Sampo-video-blog Kalevalan tarinat
uusin keinoin (demo)

Lahtinen Mikko
Rock Concert

2 000

Cornfox & Brothers Oy / Jukka Viljamaa
Slicks On Fire Hiekkalaatikkoon sijoittuva autopeli
iPhone/iPad -alustalle (konseptisuunnittelu)

4 000

Korkeela Tilda & Seppänen Hanna
Audiokomediaa iPodeihin

2 000

Powderlove-työryhmä / Juha Salonen
Powderlove MobileLasketteluun ja lumilautailuun liittyvä,
paikkatietoa hyväksikäyttävä sosiaalinen verkkopalvelu
(konseptisuunnittelu)

4 000

Aittokoski Metsämarja
100 + tähteä - peli

2 000

Salminen Janne
Youtube-DJ

2 000

Sulopuisto Olli
Etkö osaa lukea?

2 000

Kantola Jape
Mobiili sienitunnistus

2 000

Screening Agency Oy / Jape Kantola
Tietokilpailu, jossa kaikki voi voittaa Internetpohjainen,
yhteisöllinen mobiilikilpailu (demo)

15 000

Multi Solution Oy / Miika Kopperoinen
Virtual Voice Facebookissa pelattava, poliittiseen
virtuaalimaailmaan sijoittuva strategiapeli (demo)

17 000

ValoAurinko osk. / Metsämarja Aittokoski
Jotain rajaa Kiusaamista käsittelevän monimediakokonaisuuden netti- ja peliosiot (konseptisuunnittelu)

4 000

Samuli Laiho Publishing Oy / Samuli Laiho
MixMe Nettiyhteisö Internetissä kisattava pop-tähti
-kilpailu (konseptisuunnittelu)

4 000

Hakemusten sisäänjättö

Laulau Oy / Minna Lappalainen
Lau&Lele Musiikkipitoinen tv-animaatiosarja ja
internet-peli lapsille (konseptisuunnittelu)

4 000

Lisätiedot ja hakulomakkeet:

Moido Games Oy / Tero Laukkonen
BubbleBook Facebookiin integroitu yhteisöllinen
verkkopalvelu, jossa käyttäjät luovat sarjakuvia (demo)

15 000

www.kopiosto.fi/avek.
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AKI KAURISMÄKI
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la 13.11. klo 13.00
erityistapahtuma, vieraita ja asiaa
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