
sivistys

2 / 1 0   5 . 1 0 . 2 0 1 0   A U D I O V I S U A A L I S E N  K U L T T U U R I N  E D I S T Ä M I S K E S K U S

sivistyssivistyssivistys



2

 Sisältö

3 Pääkirjoitus    

4 Mikko Lehtonen: Sivistys? Kato Googlesta!

10 Markku Lehmuskallio: Ajatuksia sivistyksestä

14 Seppo Rustanius: Sotasivistys  

16 Kari Hukkila: Kohti huomista  

20 Marja Pensala: Siperiankohtauksia  

26 Rax Rinnekangas: Yksi sivistyksen Odysseia

30 Jouni Hokkanen: Tuhansien solmujen maa 

32 Kati Uusi-Rauva: Internetin etiikka

34 Susanna Helke: Taidetta vai sillejä?! 

36 Kirsi Reinola: Fenotrooppinen projekti

38 Marja Heinonen: Netti tekee meistä pannukakkuja

40 Jani Ruscica: Kymmenentuhatta aaltoa 

42 Raija Talvio: Elokuvaa tekijältä yleisölle 

44 Kyylä: 10 ehdotusta YLEstä ja YLElle

45 Timo Korhonen: Pöytä

46 Heikki Jokinen: Suomi, sivistynyt  
 mainoslakanoiden maa

47  Leena Suuronen: Perillisten oikeudet  

48 Markus Lindroos: ”Ennen kaikkea sinun on  
 kirjoitettava siitä, mitä rakastat”

50 Leena Jääskeläinen & Aiju Salminen:  
 Animaation käsikirjoitushautomosta  
 pitkän elokuvan eväät

53 Lyhyesti 

54  Festivaalit   

56 Lyhyesti

57 AVEKin mediataidepalkinto 2010

58  Valmistuneita tuotantoja

61 Tukipäätökset kevät 2010

PAA KKANEN

Kansi: Erään  
hyönteisen tuho,  
ohj. Hannes Vartiai-
nen & Pekka Veikko-
lainen, Pohjankonna 
Oy, 2010



3

Avek-lehti
julkaisija AVEK/
Kopiosto ry
Hietaniemenkatu 2, 
00100 Helsinki
puh. 4315 2350
fax 4315 2377
e-mail: avek@avek.
kopiosto.fi, 
http://www.
kopiosto.fi/avek
Juha Samola 
(päätoimittaja)
Pekka Rislakki 
(vastaava)
Maria Bregenhøj
(toimittaja)
Erja Mäki-Iso 
(toimitussihteeri)
ISSN 1236-7753
taitto: Tiina Paju

Sivistys ja kulttuuri, kaksi merkitykseltään  avointa 
sanaa, joiden keskinäinen suhde on monimutkai-
nen. Voisi sanoa, että sivistystä ei ole kulttuurin ul-
kopuolella, mutta kulttuuri voi olla vailla sivistystä. 

Joku vääräleuka nostaa tässä esille Robinson Crusoen tapauk- 
sen; sivistynyt mies haaksirikkoutuneena autiolla saarella, ei-
kö siinä ole kysymys sivistyksestä kulttuurin ulkopuolella? 
Tyydytään siihen, että sivistys ja kulttuuri kietoutuvat toisiin-
sa. Lehden fokus on sivistyksessä, ja kirjoittajat määrittelevät 
termin kukin osaltaan. Pohjustukseksi pari ajatusta.

Satunnaisen tarkkailijan silmiin saattaisi näyttää siltä, et-
tä käynnissä on maailmanlaajuinen – tai ainakin länsimaat 
kattava – liike, jonka tarkoituksena on ihmisten tyhmentämi-
nen. Kaikki viihteellistyy vauhdilla, erityisesti televisio, joka 
näyttää pitävän nettiä suorana esikuvanaan. Elokuvan osalta 
on mielenkiintoista nähdä, miten 3D vaikuttaa elokuvailmai-
suun. Nyt jo kuuluu mielipiteitä sen yksinkertaistavasta vai-
kutuksesta, mutta niinhän elokuvassa on vastustettu sellaisia 
aikanaan radikaaleja uudistuksia kuten ääntä ja värejä.

Olisi tietysti naurettavaa ajatella, että yleisellä viihteel-
listymisellä olisi jotakin tekemistä Euroopassa voimakkaasti 
etenevän populistisen oikeiston kasvun kanssa, olisihan?

Vakavasti puhuen, asioilla saattaa olla yhteys; poliitti-
sen oikeiston ja erityisesti sen populistisimman osan halut-
tomuus rahoittaa kulttuuria julkisin varoin on tiedossa, mi-
kä näkyy mm. kulttuurin rahoituksen ongelmina eri puolil-
la Eurooppaa. Esim. Englannissa koko taidehallinto on voi-
makkaassa muutostilassa, ja mm. elokuvan julkisesta rahoi-
tuksesta huolehtiva UK Film Council on lakkautusuhan al-
la. Suomi on kulkenut vielä toiseen suuntaan – meillä ei ole-
kaan vallalla populistinen oikeisto – vaikka taidehallintoa ol-
laan täälläkin uudistamassa. Elokuvan julkinen rahoitus on 
hoidettu hyvin. Nykyisen hallituspohjan aikana (2007-2011) 
elokuvan tuotantorahoitus on noussut kahdella kolmannek-
sella. Siitä Wallinille kiitos, mutta miten sama hallitus voi sa-
maan aikaan päästää YLEn talouden sellaiseen tilaan, että 
yhtiön mahdollisuudet osallistua laajemmin indie-tuotanto-
jen rahoitukseen näyttävät olevan menneet? Lyhytelokuva, 
”tuo hyödytön elokuvan runous”, kärsii vakavimmin, mut-
ta 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 hyvitysmak-
sujärjestelmä on voitu päästää rapautumaan? Tätä laimin-
lyöntiä on erityisen vaikea ymmärtää oikeistolaiselta halli-
tukselta. Hyvitysmaksussa on kysymys valtion budjetin ul-
kopuolisesta rahasta, joka ei rasita valtion menoja, vaan päin-
vastoin on tuonut helpotusta julkisen rahoituksen paineisiin 
jo 26 vuotta.

Taiteessa tulosvastuullisuuden vaatimus on lyhytnäköi-
nen. Ja miten paljon prosessissa tarvittavien papereiden, tu-
losneuvotteluiden yms. ääressä menee luovia resursseja huk-
kaan. Kulttuuria ei kannata määrällistää. Eikä teknologian 
tasolla voi mitata yhteiskunnan sivistyneisyyttä.

Voi tietysti olla, että viihteellisyyden lisääntymisessä on 
kyse vain terveestä reaktiosta ylihuolehtivaa systeemiä vas-
taan – mistä esim. sosialidemokratian nykyisessä kriisissä 
näyttäisi olevan kysymys. Ei kukaan halua olla koulunpen-
killä koko elämäänsä. Ehkä nykyinen sivistyskäsitys perus-
tuu enemmän vanhan suojelemiseen kuin kuin jonkin uuden 
kehittämiseen.

Joku voi nyt kysyä, mitä tekemistä tällä on sivistys-tee-
man kanssa. Vastaus on helppo: jos sivistyksen käsittää laa-
jasti, kuuluu siihen kulttuurin eri puolien hyväksyminen, jois-
ta osa rahoittuu itsestään ja osa vaatii julkista tukea. Sivilisaa-
tio, 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 muo-
toaan. Tai täsmällisemmin: se mihin sivistys pohjautuu, muut-
tuu. Kirjaan ja kirjoitettuun tekstiin perustuva sivistys väis-
tyy ja tilalle tulee jotakin, joka tällä hetkellä näyttäyttyy pin-
nallisena ja yliviihteellisenä. Kyse voi olla hyvin perustavan-
laatuisesta kulttuurisesta murroksesta, jota vanha lukeneis-
to ei ymmärrä. 

Pitäisikö kehityksestä olla surullinen vai ei? En tiedä.

Kiitokset Pia Andelille onnistuneesta tuotantoneu-
vojan postin hoitamisesta – olisimme pitäneet hä-
net pitempäänkin! – sekä Outi Nyytäjälle kieh-
tovan aiheen ehdottamisesta lehden teemaksi.  

Ja menestystä Timo Korhoselle, joka on juuri aloittanut 
AVEKin uutena tuotantoneuvojana. 

Juha Samola
30.9.2010

SIVISTYS JA KULTTUURIN RAHOITUS

Rare Exports, 
ohj. Jalmari  
Helander, Cinet 
Oy, 2010
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lias Lönnrot piti 1800-luvun puolivä-
lissä sanaa sivistys ruotsin kultur-sanan 
suomalaisena merkitysvastineena. Sa-
moihin aikoihin D.E.D. Europaeus  
suomensi  sanat bildning ja civilisation 
sivistykseksi. Sittemmin sanaa on vil-
jelty mitä moninaisimmissa yhteyk-
sissä. On puhuttu sivistyneestä maa-
ilmasta, sivistyskansoista, sivistyskie-
listä ja sydämen sivistyksestä, sanan 
muutamaan ilmeisimpään käyttöta-
paan viitatakseni.

Olkaa siivosti! 
Tälläkin abstraktilla sanalla on kou-
riintuntuvat juurensa. Joutsan mur-
teen sivisteleminen tarkoitti pellava-
kuitujen puhdistuksen eli siivoamisen 
viimeistä vaihetta, harjalla suoritetta-
vaa silausta, joka antoi tulokseksi puh-
taat kuidut. Konginkankaalla verbi si-
visteä on merkinnyt sieventämistä ja 
koristamista.

Akateemikko Martti Rapolan mu-
kaan sanan sivistää juurena ovat sanat 
siveä (merkityksessä hiljainen ja vaati-
maton) ja siivo. Kun sanaa sivistys alet-
tiin 1800-luvun puolivälissä käyttää, se 
ymmärrettiin Rapolan mukaan hilli-
tyn ja maltillisen esiintymisen, siistien 
ja kohtuullisten tapojen, järjestyksen 
ja puhtauden yleväksi ideaaliksi.

Juhana Gezelius oli suomentanut 
Erasmus Rotterdamilaisen teoksen 
Cullainen kiria. Nuorucaisten Tapain sij- 
wollisudest vuonna 1670 (alkujaan De 
civilitate morum puerilium vuodelta 
1530). Erasmuksen tarkoittama siivol-

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.
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lisuus eli siviloituneisuus oli varsin lä-
hellä Rapolan 1800-luvun suomalais-
puheesta löytämiä sivistyksen merki-
tyksiä. Rotterdamilaisen kirjan aihe 
oli ihmisten käytös yhteisössä, erito-
ten ulkoinen ruumiillinen soveliaisuus. 
Teoksessaan hän kävi läpi inhimillisen 
käytöksen keskeiset alueet nenän niis-
tämisestä oikeanlaisiin tervehtimis-
tapoihin, makuuhuone-etiketistä kir-
konpenkissä istumiseen. Ulkoinen si-
viloituminen – ruumiin, eleiden ja kas-
vonilmeiden hallinta sekä oikeanlai-
nen pukeutuminen – tähtäsi Erasmuk-
sella sielun jalostamiseen.

Sivistys on tältä kannalta itse kun-
kin kykyä olla siivosti tekemisissä 
kanssaihmistensä kanssa, välttämätön 
modernin maailman kansalaistaito. 
Ajatus ei ole jäänyt hapertumaan his-
toriankirjoihin. Itseään ”merkittäväk-
si valtakunnalliseksi tapakulttuurin 

vaikuttajaksi ja vaalijaksi” luonnehtiva 
Tapaseura korostaa verkkosivuillaan 
(www.tapaseura.fi/historia): ”Kauniit 
käytöstavat tekevät elämän miellyt-
tävämmäksi ja mukavammaksi niin it-
selle kuin kanssaihmisillekin. On hel-
pompi olla ja selviytyä elämän tilan-
teista, kun tuntee pelisäännöt, perus-
käytöstavat.”

Pelisäännöillä ja peruskäytösta-
voilla Tapaseura tuskin tarkoittaa mui-
naisten hunnien tai nykyisten jalka-
pallohuligaanien käytöskoodeja. Kau-
niille ajatuksille nyökytellessä voikin 
pohtia, mistä mainitut pelisäännöt ja 
peruskäytöstavat tulevat, ketkä nii-
tä määrittelevät ja mihin niillä tähdä-
tään.

Onko Anniinalla yleissivistystä? 
Samaa asiaa voi mietiskellä myös, kun 
puntaroi termiä yleissivistys. Viihde-
verkkosivusto Stara uutisoi lokakuus-
sa 2008 Big Brother -talon asukki An-
niinan aiheuttaneen kilpailun aikana 
”lukuisia noloja tilanteita yleissivistyk-
sellään – tai oikeastaan sen puutteel-
la”. Sivuston mukaan ”20-vuotias tam-
perelainen ylioppilas ja parturi-kam-
paaja on yllättänyt muut asukkaat ker-
ta toisensa jälkeen kysymällä aivan ar-

kisten sanojen merkityksiä. Anniinalle 
muiden muassa sanat fetissi, feminis-
mi, sosialismi, kolhoosi, kommunismi, 
realismi, demokratia ovat olleet täyttä 
hepreaa. - Onko sosialismilla jotain te-
kemistä sosiaalisuuden kanssa? Annii-
na tiedusteli viime viikolla asukkaiden 
maalatessa kuvaa, jonka tuli esittää so-
sialistista realismia.” (http://www.sta-
ra.fi/2008/10/20/bb-anniinan-kysy-
mykset-arsyttavat-muita-asukkaita)

Mitä viihdesivuston tekijät mahta-
vat tarkoittaa yleissivistyksellä? Kou-
lusivistystäkö? Uutisessa mainitaan, 
että kanssa-asujiaan ällistyttänyt kil-
pailija on suorittanut ylioppilastutkin-
non. Niinpä hänen odottaisi saavutta-
neen ainakin jonkinasteisesti lukion 
opetussuunnitelman perusteissa lu-
kio-opetukselle asetetun yleistavoit-
teen: ”opiskelijalla on mahdollisuus 
laaja-alaisen yleissivistyksen hankki-

miseen ja jäsentyneen maailman-
kuvan muodostamiseen. Opiskeli-
jan tulee saada olennaista luontoa, 
ihmistä, yhteiskuntaa ja kulttuure-
ja koskevaa eri tieteen- ja taiteen-
alojen tuottamaa tietoa.”

 Vai onko kyse nimenomaan 
siitä, mikä tieto määritellään olen-
naiseksi, mikä taas ei. Tätä päh-
käili marraskuussa 2009 opetus-
ministeri Henna Virkkunen, joka 
muistutti, että nykylukio sisältää 
18 eri oppiaineen pakollisia opin-
toja. Ministeri kysyi: ”Onko yleis-
sivistystä opiskella niitä kaikkia 

vai voidaanko yleissivistys saavuttaa 
pienemmällä määrällä pakollisia opin-
toja ja jos voidaan niin miten. Vai tar-
vitsemmeko me yleissivistyksen uu-
denlaista määrittelyä?”

Ministerin kysymys on ainakin si-
käli aiheellinen, että yleissivistystä 
koskevaa keskustelua seuratessa ei vä-
liin voi olla miettimättä, tarkoitetaan-
ko sivistyksellä sitä tietovarantoa, jo-
ka 1930-luvun professorin oletettiin 
omaavan. Ja jos tarkoitetaan, mitä jär-
keä on näinä Googlen ja Wikipedian  
auvoisina aikoina päntätä kaikkea 
tuota tietoa omaan kalloonsa. Ennen 
muuta lienee syytä kysyä, mistä val-
litsevat yleissivistyksen määritelmät 
tulevat, ketkä niitä esittävät ja mihin 
niillä tähdätään.

Jospa ”yleissivistys” toimittaakin 
nykyisellään jonkinlaisen erottautu-
mismekanismin tehtävää? Sivistymä-
tönhän ei arkikäsityksen mukaan ole 
se, joka ei tiedä Idolseista tai Simpso-
neista, vaan se, jolla ei ole heittää hek-
sametrin määritelmää kuin atsteekin 
hyllyltä.

Kuka päättää, mikä on totta? 
Sivistyneistö on Suomen kaltaisis-

sa kansallisvaltioissa pyrkinyt omi-
maan itselleen yleissivistyksen portin-
vartijan roolin. Eliitin ja rahvaan suh-
teet ovat kuitenkin muuttuneet. Vuo-
sikymmenen takaiseen tapaukseen 
turvautuakseni: Päättyikö 1900-luku 
vuoden 1999 vai 2000 viimeisenä päi-
vänä? Pulma on vanha: Jos jokaises-
sa vuosikymmenessä on oltava kym-
menen ja kaikissa vuosisadoissa sata 
vuotta, vuoden 10 täytyy kuulua en-
simmäiseen vuosikymmeneen ja vuo-
den 100 ensimmäiseen vuosisataan. 
Niinpä vuoden 2000 on täytynyt kuu-
lua edelliseen vuosisataan eli millenni-
umia olisi pitänyt juhlia 31.12.2000 ei-
kä 31.12.1999, kuten nyt tapahtui.

Vai onko näin? Kiistan siemenet 
kylvi munkki Dionysius Exiguus, jo-
ka 500-luvulla loi perustan nykyiselle 
ajanlaskulle. Skyyttiläismunkki pait-
si ajoitti Jeesuksen syntymän väärin, 
jätti myös sisällyttämättä vuoden nol-
la ajanlaskuunsa. Kiitos jälkimmäisen 
lapsuksen länsimaailmassa on torailtu 
sitkeästi siitä, alkavatko uudet vuosi-
kymmenet, vuosisadat ja vuosituhan-
net nollaan vaiko ykköseen päättyvä-
nä vuonna.

Lapsus ei tosin ollut vain Diony-
siuksen. Eurooppalaisessa matematii-
kassa ei vielä 500-luvulla tunnettu nol-
lan käsitettä. Se omaksuttiin arabeilta 
vasta nelisen vuosisataa myöhemmin.

Dionysioksen tapa aloittaa ajanlas-
ku vuodesta yksi eikä vuodesta nolla 
aiheutti yhtä kaikki kalabaliikkia kym-
menen vuotta sitten. Kuvaamani tapa 
ymmärtää vuosikymmenet, vuosisadat 
ja vuosituhannet on vastoin arkijärkeä, 
jonka mukaan tasaluvun täyttyminen 
on merkki siirtymisestä uudelle kym-
menelle, sadalle ja tuhannelle.

Questioning the Millennium -kirjas-
saan (1998) edesmennyt paleontologi 
Stephen Jay Gould muistutti, että ni-
menomaan vallakkaat ja oppineet ovat 
perinteisesti kannattaneet näkemystä, 
jonka mukaan vuosikymmenet, -sadat 
ja -tuhannet vaihtuvat vasta nollaan 
loppuvan vuoden päätteeksi. Oppi-
neet olivat kiistassa niskan päällä vie-
lä millenniumia edeltäneessä vuosi-
sadanvaihteessa. 1800- ja 1900-luku-
jen vaihdetta ei juhlittu 1.1.1900, vaan 
1.1.1901. 1900-luvun loppuessa tilanne 
oli kuitenkin muuttunut. Vaikka myös 
vuosituhannen vaihteessa kuultiin pu-
heenvuoroja, joiden mukaan oikea 
juhlapäivä olisi ollut 1.1.2001. Poikki-
puoliset sanat jäivät yleisen kaupalli-
sen millenniumhumun ja Y2K-pelko-
jen lietsonnan jalkoihin.

Kamppailu sivistyksestä 
Suomalaissivistyneistön ”yleissivistys-
tä” horjuttavat paitsi markkinat ja rah-

Artikkelin kuvat:
Finlandia  
– national  
landscape,  
Rosa Liksom, 
2010
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vas myös kansallisten rajojen rispaan-
tuminen. Globaalistuvassa maailmas-
sa yleissivistykseksi ei välttämättä rii-
tä, että tuntee niin sanotut suoma-
laisen tai länsimaisen kulttuuriperin-

nön. Saattaa pikemminkin olla, että 
läntisen ja suomalaisen kulttuurin hy-
vä tuntemus edellyttää sitä, että osaa 
suhteuttaa ne toisiin kulttuureihin. 
Tämän markkinaraon ovat oivalta-
neet ne yrityskouluttajat, jotka opas-
tavat suomalaisia myyntitykkejä Ja-
panin tai Kiinan tavoille. Samalla käy 
yhä ilmeisemmäksi, että eurooppalais-
ten tai ylipäätään länsimaalaisiksi kut-
suttujen ihmisten on yhä vaikeampaa  
pitää omaa sivistystään merkkinä hie-
nostuneisuudestaan ja kaikinpuolises-
ta paremmuudestaan muuhun maail-
maan verraten. Maailmassa on ollut ja 
on monenlaisia sivilisaatioita, joiden 
sivistyneisyytenä pitämät käytös ja 
tiedot poikkeavat toisistaan huomat-
tavastikin.

Ehkä olennaisimmaksi yleissivis-
tystä koskevaksi kysymykseksi jääkin 
se, kuka sivistyksen sisällön saa mää-
rittää ja mihin tarkoituksiin. Tästä nä-
kökulmasta sivistys ei näyttäydy luon-
nolliseksi kulttuuriperinnöksi, vaan 
erilaisten yhteiskunnallisten etupyrki-
mysten kamppailukentäksi. Kuten filo-
sofi Heikki Mäki-Kulmala (1995) asian 
tiivisti: ”Kulloinkin vallalla oleva sivis-
tyskäsitys tai -ihanne on aina monien 
ristiin käyvien intressien ja valtakamp-
pailujen tulos tai välitilinpäätös.”

Suomessa nykyisin vallitsevaan si-
vistyskäsitykseen ei ole voinut olla vai-
kuttamatta koulutustason yleinen ko-
hoaminen. Vuonna 2007 oli 65 pro-
senttia suomalaisista suorittanut yli-
oppilas-, ammattikoulu-, ammatti-
korkeakoulu- tai yliopistollisen tut-
kinnon. 25–29 -vuotiaista peruskoulun 
jälkeisen tutkinnon oli suorittanut pe-
räti 85 prosenttia. Väestön koulutus-
tason kohoamisen myötä eliitin tapa 
puhua kansasta sivistymättömänä rah-
vaana on käynyt mahdottomaksi.

”Sivistyneistön” ja ”rahvaan” tai 
”eliitin” ja ”kansan” merkitysten muu-
tos näkyy myös siinä, että perinteisen 

korkeakulttuurin asema on muuttunut, 
kun myös valtaosa koulutetusta väes-
töstä kokee populaarikulttuurin omak-
seen. Siinä missä hallitsevien luokki-
en jäsenet perinteisesti ovat halveksi-

neet rahvasta 
tai ihailleet ku-
vittelemaansa 
”kansaa” etääl-
tä, ylemmät so-
siaaliset kerros-
tumat sallivat 
itsensä nyky-
ään inspiroitua 
kansan tarjoa-
mista esimer-
keistä. Yritys-
johtajatkin pu-
keutuvat va-

paa-ajallaan farmareihin, noihin yhdys-
valtalaisten maatyöläisten peltohousui-
hin, ja kuuntelevat Yhdysvaltain mus-
tien orjien jälkeläisten rockmusiikkia. 
(Lehtonen ja Koivunen 2010)

Yleissivistys ei tässä valossa ole 
vain sitä, mikä on mainittu 1980-luvun 
alussa valmiiksi tulleessa Otavan Suu-
ressa Ensyklopediassa. Sivistyksen ja pai-
netun sanan mutkaton samastaminen 
toisiinsa ei tunnu järin perustellulta 
maailmassa, jossa tieto kohdataan yhä 
useammin sähköisessä muodossa.

Kenties yleissivistys nykyään lä-
henee terminä sukulaistaan yleistie-
toa. Kun googlaan viimemainitun sa-
nan, löydän itseni tietokilpailut.com 
-sivustolta vastaamassa kymmeneen 
yleistietokysymykseen, joiden aiheina 
ovat ligniini, V2 Jäätynyt enkeli -elo-
kuva, hotelli Ilveksen sijainti, sukija-
ki, kauppojen alkoholinmyynnin sal-
littu aloitusaika, Matti-elokuva, Po-
liisiopisto-elokuva, Hyde Park, Au-
din mallisto ja halsteri. (Sain oikein 
yhdeksän kymmenestä.) Johann Se-
bastian Bachista, Volter Kilvestä tai  
Stephen Hawkingista sivulla ei ole ha-
laistua sanaa.

Tietoja vai taitoja? 
Jo äidinkielen opettajan ja putkimie-
hen palkkojen vertailu vihjaa, että 
yleissivistyksen markkina-arvo ei ole 
nykyään erityisen korkea. Ammatilli-
sen koulutuksen suosio on jo jonkin 
aikaa kasvanut yleissivistävään koulu-
tukseen verrattuna. Lukiotkaan eivät 
enää ole pääosin yliopistoihin, vaan 
ammatilliseen koulutukseen johtava 
väylä.  BB-Anniinakin on sekä ylioppi-
las että parturi-kampaaja. 

Jako yleissivistävään tietoon ja so-
veltaviin taitoihin ei näytä vastaavan 
arjen realiteetteja maailmassa, jos-
sa yhä useampi tekee työtä koneilla, 
jotka käyttävät kieltä. Opetusminis-
terin huoli vallitsevien yleissivistys-

tä koskevien määritelmien mahdolli-
sesta museaalisuudesta on aiheellinen 
siinä(kin) mielessä, että määritelmät 
rakentuvat vanhentuneille käsityksil-
le tiedon ja taidon, henkisen ja ruu-
miillisen työn irrallisuudesta. (Ks. täs-
tä lisää Matti Vesa Volasen kirjasta Fi-
loteknia ja kysymys sivistävästä työstä.)

Kouluissa ei sikälikään näytä opis-
keltavan elämää varten, että nuorten 
tekstiarki ja koulun kirjakeskeisyys ei-
vät kohtaa kovin hyvin toisiaan. Min-
na-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, jo-
ka on tiedonhaun, ajanvieton, rentou-
tumisen ja yhteydenpidon välikappa-
le. Nuorten media-arki on visuaalista 
ja tarinallista. Kohdatut tekstit ovat 
lyhyitä. Tieto haetaan Wikipediasta,  
aikaa vietetään IRC-galleriassa ja me-
settämällä. Pojat pelaavat, tytöt sosia-
liseeraavat.

Nuorten monimediaisen arjen 
rinnalla koulu näyttäytyy tutkimuk-
sessa monomediaiseksi ja printtikes-
keiseksi. Tuotetuimpia tekstejä ovat 
koulukirjoitelmat ja muut lineaariset 
ja monomodaaliset tekstit. Luetuim-
pia ovat kaunokirjalliset tekstit, me-
diateksteistä taas sanomalehtien uu-
tiset. Vähiten luettuja ovat oppilaiden 
valitsemat tekstit, sarjakuvat, visuaa-
liset tai internetin tekstit. Opettajien 
mukaan tärkeimpiä opetuksen apuvä-
lineitä ovat oppikirjat, vähiten tärkei-
tä 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 op-
pimisen rinnalle Luukka kumppanei-
neen nostaa ”wikioppimisen”. Jos for-
maalia oppimista luonnehtii tiedon 
varmuus, ennakoitavuus ja pysyvyys, 
wikioppimisen kohteena on suhteelli-
nen ja muuttuva tieto. Kun edellisessä 
tekstit ovat monologisia ja autonomi-
sia, jälkimmäisessä ne ovat dialogisia 
ja prosessin kaltaisia. Jos formaalissa 
oppimisessa mediat ovat oppimisen 
kohde, wikioppimisessa ne ovat toi-
mintaympäristö ja mediataidot kiin-
teä osa arjen toimintaa.

Sanoista tekoihin! 
Tietojen omaamisella sinänsä ei Luu-
kan ja kumppaneiden tutkimuksen 
valossa näytä olevan merkitystä, ellei 
niihin yhdisty myös kyky käyttää tie-
toja jonnekin suunnistaakseen. Län-
simaiden modernin historian valossa 
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tiedot sinänsä eivät näytä ylipäätään 
takaavan sitä, että ihmiset toimisivat 
eettisesti. Sivistyneen käytöksen tai 
yleissivistyksen hallitseminen ei mil-
lään välttämättömyydellä tee kantajis-
taan hyviä ihmisiä.

Länsimaisen sivistyksen viemisel-
lä on oikeutettu ihmiskunnan histo-
rian barbaarisimpia tekoja. ”Pimey-
den sydän on osa Euroopan sydäntä”, 
kirjoittaa Sven Lindqvist teoksessaan 
Tappakaa ne saatanat. Adolf Eichmann-
kin osasi käyttäytyä siivosti ja tyynnyt-
ti mieltään kesken veritöidensä ihaile-
malla klassista arkkitehtuuria.

Ehkä onkin niin, kuten kulttuurin-
tutkija Raymond Williams aikanaan 
tiivisti, että loppujen lopuksi tärkein-
tä ei ole se, kuinka lukenut itse kukin 
on, koska lukeneisuus on usein vain 
merkki ihmisen sosiaalisesta ja kult-
tuurisesta asemasta. ”Paljon tätä tär-
keämpää on se, mitä kaikella lukenei-
suudellaan ja tiedollaan tekee.”

Tai kuten Kalevi Korppi asian 
Jukka Parkkisen Korppi ja kumppanit 
–teoksessa kiteyttää: ”Tärkeää on ai-
na taide, / siitä elon polun kaide. / Siksi 
olkoon tämä runo / rikkeetön kuin ka-
nan muno.”                                                n
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Minua on pyydetty kirjoittamaan 
sivistyksestä. Olen epävarma, koska 
en ole opillisesti sivistynyt, en ole 
myöskään kynämies. Uudessa sivis-
tysanakirjassa, joka minulla on, ei 
ole hakusanaa sivistys, vaikka kirja 
on sivistyssanakirja. Mitä sivistys 
on? Lupauduin kirjoittamaan si-
vistyksestä, koska olen AVEKilta 
paljon saanut, on minun vasta-
vuoroisesti 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 ko-
kemukseni.

Ihminen on hankkinut elanton-
sa ympäristöstään noin kahden 
miljoonan vuoden ajan, eikä hän 
ole tullut toimeen yksin, vaan on 

joutunut toimimaan joukossa. Sano-
taan, että joukossa tyhmyys tiivistyy, 
mutta joukko luo myös elämisen sään-
nöt ja synnyttää sivistyksen, kunakin 
aikana omansa.

Kaikki me, jotka nyt elämme, kan-
namme kaikkien esi-isiemme ja esiäi-
tiemme perimää itsessämme. Meissä 
sykkii sama elinvoima, joka sykki jo 
niissä alkuolennoissa lähes neljä mil-
jardia vuotta sitten, silloin kun elämä 
sai alkunsa maapallollamme.

Kolmenkymmenentuhannen su-
kupolven ajan ihminen oli metsästäjä 
ja vasta kolmensadan viimeisen suku-
polven aikana hän on viljellyt maata ja 
asunut kylissä. Vain seitsemänkymme-
nen sukupolven ajan ihminen on pys-
tynyt kirjoituksen avulla välittämään 
tietoa elinajasta toiseen. Ihmisten aja-
tuksissa päällimmäisinä on ollut ravin-
to ja suvunjatkaminen. Koska minä 
olen olemassa, niin kaikki esivanhem-
pani ovat eläneet ainakin niin kauan, 
että ovat jatkaneet sukua. Teoissani ja 
ajatuksissani heijastan omaa aikaani.

Ihmiskunnan historiaa on kir-
joitettu muistiin runsas neljätuhatta 
vuotta. Kun sitä lukee, niin huomaa, 
että ei ole kysymys sivistyksen histori-
asta, niin kuin minä sivistyksestä ajat-
telen, vaan selviytymisen, vallan halun 
ja sodankäynnin historiasta. Herää ky-
symys, onko selviytyminen, valta ja so-
dankäynti sivistystä?

Sivistymättömyys
Muistan sota-ajan loppupuolen ja ih-
misten puheet vihollisuuksista. Muis-
tan äitini vihan, kun olin käyttäytynyt 
sopimattomasti. Hän torui minua ja 
sanoi: senkin vihollinen! Olin käyttäy-
tynyt sivistymättömästi ja pahoitta-
nut äitini mielen. Se on ensimmäinen 
huomioni sivistyksestä. Vihollinen ei 
ollut sivistynyt, koska pommitti Ou-
lun kaupunkia, jossa silloin asuimme. 
Me suomalaiset olimme sivistyneitä, 
paitsi minä pahantekijänä, äitini vi-
hollisena.

Kouluvuosien jälkeen olin metsä-
harjoittelijana viisi vuotta. Päämää-
ränäni oli valmistua metsäteknikok-
si. Tein kaikenlaisia metsänhoitoon ja 
metsään kuuluvia töitä. Kerran olin 
erään metsäyhtiön virkamiehen mat-
kassa ostamassa puutavaraa. Saavuim-
me maatalon pihamaalle, ja esimiehe-
ni kehoitti minua menemään taloon 
ja tekemään hänen puolestaan puu-
kaupat. Hän sanoi odottavansa pihal-
la. Talon isäntä sairasti keuhkotautia, 
siksi kumppanini ei halunnut tulla si-
sälle taloon. Kun istuin keuhkotautia 
sairastavan isännän kanssa tuvan pöy-
dän ääressä kahvia juomassa, näin ik-
kunasta pihalla kaivon kannella istu-
van esimieheni ja ajattelin, että hän 
käyttäytyy sivistymättömästi, kun is-
tuu näkyvillä, eikä tule sisälle taloon.

Kuvasin 1980 -luvulla eloku-
vaa pohjoisen napapiirin tuntumas-
sa ja asuin monien kuvattavien koto-
na ja elin heidän elämäänsä. Elokuvan 

AJATUKSIA  
SIVISTYKSESTÄ

Markku Lehmuskallio
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja
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Päivän askareissaan Agrafjona Ma-
karovna 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 kasva-
tus ja lisäksi elämä Agrafjona Maka-
rovnan 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 ko-
dassa. Olen asunut jo kaksi kuukaut-
ta. Kota on kartion muotoinen ihmis-
asunto. Keskellä kotaa on tulisija, se 
on kaikkia sisällä olijoita yhtä lähellä.

Olen metsässä, asun kodassa ja 
teen työtäni. Tarkkailen elämää ympä-
rilläni, ihmisiä, eläimiä ja luontoa. Päi-
vät kuluvat nopeasti, sopeudun ihmis-
ten elämänrytmiin ja vähitellen met-
sän takainen maailma unohtuu. En 
kaipaa sanomalehteä, en radiota, en-
kä televisiota. Kuuntelen tuulen soit-
toa metsän oksistossa, samaa jota lu-
kemattomat sukupolvet ovat ennen 
minua kuunnellet.

Vieraskoreus on unohtunut, olen 
yksi heistä ja elän arkipäivää. Aistin 
päivien samankaltaisuuden, ne seuraa-
vat toinen toistaan noudattaen samaa 
sykettä. Täällä ihmisillä ei ole kelloa, 
mutta silti he toimivat kellon lailla, 
täsmällisesti, seremoniaalisesti.

Ajattelen ympärilläni elävien ih-
misten elämää. Mies lähtee aamulla 
metsään ja tulee saaliin kera illalla ta-
kaisin kodalle. Vaimo ompelee vaat-
teet ja valmistaa ruuan. Niin on tehty 
joka päivä sukupolvesta toiseen.

Ihmisten ulkoinen elämä on yksin-
kertaista ja vaatimatonta, länsimaisen 
ihmisen silmin köyhää ja virikkeetön-
tä. On vain metsä, joki, poro ja kota 

ja ihmiset, siinä kaikki. Ihmiset ovat 
kuin muuttolintuja, kaikki on muka-
na, kun vaihdetaan kotapaikkaa.

Mutta ihmisten sisäinen elämä on 
rikas. Metsä on täynnä henkiä, sekä 
hyviä että pahoja. Henget säätelevät 
ihmisen käyttäytymistä, hänen suh-
dettaan ympäristöönsä. Ankara elä-
mänympäristö on muovannut metsän 
ihmisestä nöyrän mutta ylpeän. Hä-
nen ryhtinsä on ylväs, hän tietää paik-
kansa maailmassa.

Katselen näitä ihmisiä, heidän yk-
sinkertaista elämäänsä ja mietin, mitä 
on sivistys? Mitä on onni? Mistä joh-
tuu, että nämä metsän siimeksessä elä-
vät ihmiset vaikuttavat niin tasapai-
noisilta? He eivät kiiruhda, eivät koro-
ta ääntään, eivätkä kerää tavaraa.

Itse tulen maailmasta, jossa ihmi-
sen arvo mitataan omaisuuden mää-
rällä 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 kei-
tetään teetä ja illalla keittoa. Niin ih-
miset elävät, ovat eläneet vuosisatoja, 
vuosituhansia. Silti he ovat ryhdikkäi-
tä, iloisia ja vieraanvaraisia. Miksi?

Ehkä he eivät tiedä paremmasta,  
edistyksestä ja sivistyksestä, mutta on-
ko 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 valkokan-
kaalla Peter von Baghin ohjaama kol-
me tuntia kestävä elokuva Mikko Nis-
kasen elämästä ja elokuvista. Näkemä-
ni kokonaisuus on sivistyneen ohjaa-
jan kulttuuriteko kahdesta syystä.

Ensimmäiseksi, kuvattua henki-
löä ei ole nostettu pylvään päähän, 
vaan hän on läpi elokuvan oma itsen-
sä, Mikko Niskanen.

Toiseksi, elokuva paljastaa Mikko 
Niskasen elämäntyön suuruuden. Hän 
oli autioituvassa maaseudussa sinnit-
televän raivaajahengen tulkki. Eloku-
vissaan hän teki maaseudun ihmisen 
mielentilan näkyväksi. Hän oli huuta-
van ääni korvesta.

Mikko Niskanen teki elämänsä ai-
kana monta elokuvaa, hyviä ja huono-
ja, mutta kun näkee kokonaisuuden, 
alun, keskikohdan ja lopun, niin pal-
jastuu elämä, jota voi sanoa kulttuuri-
teoksi.                                                        n

myötä matkustin Jamalin niemimaal-
le, Länsi-Siperiaan. Perille päästyäni 
takistani puuttui nappi. Kodassa na-
pin puuttuminen huomattiin heti ja 
minulta kysyttiin: miksi tulet vierai-
lulle kotiimme rikkinäisillä vaatteil-
la? On sivistymätöntä tulla vierailul-
le rikkinäisissä vaatteissa, he sanoivat. 
Häpesin.

Vuosi myöhemmin käyttäydyin 
vielä sivistymättömämmin. Tein ko-
dan ulkopuolella naisille kuuluvaa työ-
tä, pilkoin polttopuita. Minulle tuli hi-
ki ja paitani kastui. Menin kotaan si-
sälle vaihtamaan paitaa. Otin hies-
tä kastuneen paidan yltäni ja paljas-
tin yläruumiini. Kodassa olleet kol-
me naista ryntäsivät kauhuissaan ulos. 
Olin paljastanut ihoni toisten katsel-
tavaksi. Se on nenetsikulttuurissa si-
vistymätöntä.

Tiedot ja taidot
Ovatko nämä edellä kerrotut tapah-
tumat kertomuksia sivistymättömyy-
destä vai jostakin muusta? Kun avaa si-
vistyssanakirjan, 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 sano-
jen tietäjä silloin sivistynyt ihminen?

Onko sivistys tietoa, vai jotain 
muuta?

Koulussa opin lukemaan, kirjoitta-
maan ja laskemaan. Minulle opetettiin 
oman maamme historian lisäksi vierai-
den maiden historiaa. Opetettiin us-
kontoa ja terveysoppia, lauluja ja voi-
mistelua. Kotona kehoitettiin luke-
maan sanomalehtiä ja käymään kon-
serteissä ja retkeilemään luonnossa. 
Tätä kaikkea sanottiin lapsuudessani 
yleissivistykseksi.

Viime vuosituhannen lopussa ku-
vasimme Länsi-Siperiassa elokuvaa 
selkupeista. Elimme Juri Mihailovits 
Kalinin ja hänen vaimonsa Agrafjo-
na Makarovnan kodassa. He hankki-
vat elantonsa metsästä ja Tas-joen lat-
vavesistä. He olivat vaeltavia metsäs-
täjiä, samanlaisia kuin oman maamme 
sisämaata asuttaneet kampakeraami-
sen kulttuurin edustajat ja heidän jäl-
keläisensä aina maanviljelyn yleistymi-
seen saakka.

Agrafjona Makarovna oli pitkä 
hontelonlaiha nainen. Hän oli sivis-
tynyt. Sivistys kumpusi hänestä itses-
tään. Hän eli tasapainossa itsensä ja 
ympäristönsä kanssa. Hän oli ystäväl-
linen ja huomaavainen. Hän ei asetta-
nut lähimmäisiään eikä vieraita nau-
run alaiseksi. Hän aisti ja ymmärsi ym-
päröivän metsän, samoin kuin hänen 
aviomiehensä Juri Mihailovits.

Anastasia Lapsui 
& Markku  
Lehmuskallio:
Kaksikymmentä-
seitsemän  
ihmisen kuvaa, 
Giron Filmi Oy 
(tuotannossa)

Aamuisin ja puolelta päivin  
keitetään teetä ja illalla keittoa.  
Niin ihmiset elävät, ovat eläneet  
vuosisatoja, vuosituhansia. Silti 
he ovat ryhdikkäitä, iloisia ja  
vieraanvaraisia. Miksi?
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Suomen synty on askarrut-
tanut tutkijoita. Suoma-
laiset olivat vuoteen 1809 
Ruotsin vallan alla, Ruotsin 

alamaisia. Ja Venäjän vallan alla yli sata 
vuotta, Venäjän Suuriruhtinaskunta-
na. Itsenäisen Suomen katsotaan syn-
tyneen joulukuun 6. päivänä 1917. Täl-
löin eduskunta hyväksyi porvarillisen 
senaatin eli hallituksen ehdotuksen 
uudeksi hallitusmuodoksi. 

Suomea ei ollut Suomena. Elim-
me Ruotsin vallan alla ja sitten olim-
me Venäjän erillishallintoalueena, jos-
ta käytettiin termiä suuriruhtinaskun-
ta. Ruotsin alamaisina meidän oli osal-
listuttava kuningaskunnan sotiin. Toi-
sin kuin yli sataan vuoteen tsaari ei 
käskenyt meitä taistelemaan Äiti Ve-
näjän ja keisarin rinnalla millään sota-
tantereella. 

Sitten kun pääsimme eroon tsaa-
rin vallasta, itsenäisen Suomen ensi-
askeleet olivatkin sotaisat. Löysimme 
vihollisen kotinurkiltamme; kävim-
me veli veljeä vastaan. Vuoden 1918 so-
dasta onkin käytetty nimeä veljesso-
ta. Vuosikymmenien jälkeen tutkijat 
ovat päätyneet nimittämään vuoden 
1918 tapahtumia sisällissodaksi. 

Emeritusprofessori Osmo Jussi-
la, arvostettu historian tutkija, on sel-
vitellyt, pohtinut ja kirjoittanut Suo-
men historian myyteistä. Kirjansa ot-
sikossa Jussila nimittää niitä suuriksi.

Yksi on nimittää 1918 sotaa ”va-
paussodaksi” sisällissodan asemesta. 
Tosin on väitetty, ettei enää kukaan 
tutkija myötäile valkoisten voittajien 
näkökulmasta kirjoitettua Suomen it-
senäisyyden alkutaivalta.

Tutkija Jukka Relander kirjoittaa 
Jussilan kirjasta: ”Jussila jaksaa kui-
tenkin kiivailla valkoisesta terrorista 
ja siitä, kuinka pohjalaiset huijattiin 

Tampereelle taistelemaan ”ryssiä” vas-
taan, vaikka vastassa oli maanmiehiä, 
havaitsematta sitä, että tämäkin vihol-
linen on saatettu sankarihautaan jo ai-
kapäiviä sitten.” Onkohan niin?

Monet valkoisten joukossa Tampe-
retta valloittaneet pohjalaiset ovat itse 
sanoneet, että ”vasta Tampereella taju-
simme taistelevamme suomalaisia pu-
naisia vastaan”.

Muutaman vuoden perästä tu-
lee kuluneeksi sata vuotta sisällisso-
dastamme. Suomen historian yhdes-
tä traagisimmista vaiheista. Mitä me 
tiedämme niistä? Tutkijat tuntevat ne 
tarkemmin kuin nuoret.

Väinö Linna kirjailijana käsitteli 
melko perusteellisesti ja tarkasti vuo-
den 1918 tapahtumia. Jaakko Paavolai-
nen tutkijana on tehnyt kattavan tut-
kimuksen poliittisista väkivaltaisuuk-
sista ja vankileireistä.  

Emeritusprofessori Heikki Yli-
kangas selvitti teoksessaan Tie Tam-
pereelle eräällä tavalla ”mitä todel-
la tapahtui”. Kirja herätti kiivaankin 
keskustelun. Professori Jukka T. Kek-
konen kirjoitti Laillisuuden haaksirik-
ko -tutkimuksen. Tiettävästi hän jat-
kaa teeman parissa. 

Monissa näytelmäelokuvissa ja do-
kumenteissa on käsitelty kansakun-
tamme kohtalonhetkiä. Samoin teat-
tereissa monissa näytelmissä kuvataan 
yksilötarinoiden kautta Suomen traa-
gisia vaiheita.

Miksi me unohtaisimme?
Tietoinen unohtaminen on usein tor-
juntareaktio. Motiivit voivat olla osit-
tain poliittisia. 

Mitä todella tapahtui vuonna 
1918?

Yksilötasolla. Sotilaallisesti. Poliit-
tisesti.Yhteiskunnallisesti. Yhdellä ta-
paa on syytä tunnustaa ja tunnistaa; se 
oli raaka sota. Punavankileirit olivat it-
senäisyytemme alkuajan häpeäpilkku. 
Yleisivistykseen kuuluu tietää niistä. 
Harmillista kyllä vankileirejä on tutkit-
tu aika vähän. Kuolemanleireiksi, kes-
kitysleireiksi niitä on nimitetty.  

Kansakunta, joka ei tunne histo-
riaansa, ei tee täyttä totta tästä päiväs-
tä, saatikka sitten kykene katsomaan 
tulevaisuuteen. 

Valkoisten apuna taisteli saksalai-
sia. Saksalaisten sotilaiden tulo Suo-
meen ei ollut pelkästään ja puhtas-
ti aseveljeyttä. Operaatioon liittyi 
kauppapoliittisia vaateita ja Saksan 

sotilaallisia sekä poliittisia tarkoitus-
periä. 

Saksalaisista sotilaista sisällissodas-
samme ei ole tehty kovinkaan montaa 
tutkimusta.

Saksalaiset valtasivat Helsingin 
keväällä 1918. Selvityksiä on vähän. Va-
lokuvia sitäkin enemmän. Hämeen sy-
dänmailla saksalaisia on valokuvattu. 
Valokuva, jossa saksalaiset pidättävät 
hämäläiseen latoon piiloutuneita nuo-
rukaisia ja pieniä poikia, on häkellyt-
tävä. Kun luen kuvaa ja eläydyn näke-
määni, menen sanattomaksi.

Vuonna 1918 Euroopassa käytiin 
maailmansotaa. Miljoonia nuoria soti-
laita kuoli siinä järjettömässä sodassa. 
Venäjällä, Vienan Karjalassa ja Muur-
mannilla toistatuhatta suomalaista, 
ensimmäkseen sinne paenneita punai-
sia, toimi Englannin kuninkaallisen ar-
meijan pelveluksessa. Suomalaiset val-
koiset sotilaat tunkeutuivat Vienaan. 
Silloin puhuttiin heimosodasta. 

Kirjailija Ilmari Kianto piti kaik-
kein tärkeimpänä asiana Vienan Karja-
lassa rodun ja moraalin puhtautta. Huo-
lestuneena 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 Poh-
joisen Vienan Karjalan, kuinka siel-
lä jääkärimme eivät saa rintamaa puh-
kaistuksi ja kuinka englantilaiset lah-
jovat kansaa, kuinka suomalais-puna-
kaartilaiset huligaanit, otsatukkaiset 
lurjukset, levittävät kuppatautia en-
nen niin viattomaan Vienaan, kuinka 
viinatrokarit, korttipeli jne. kukois-
tavat – kuinka kaikki on yhtä punais-
ta helvettiä molemmin puolin rajaa – 
niin huonosti siellä on asiat Kurtin ky-
lässä, missä se sitten lieneekään.---Mi-

”Suomi on Suomen suurin sivistyskieli, ruotsi toiseksi suurin, eikä venäjäkään pienin ole.” 
 (Lauri Viita)

SOTASIVISTYS

Seppo  
Rustanius

Kirjoittaja  
on elokuva- 

ohjaaja
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nulla on kuitenkin se usko, että Wie-
nan Karjalan sentraali Uhtua on vielä 
jotenkin puhdas, vaikka en täysin voi 
luottaa Valkoisen sotajoukkojemme-
kaan moraaliseen, tarkoitan erootti-
seen 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 kulmakivek-
si. Jostain syystä käskyt ”älä tapa” ja 
”älä tee huorin” eivät ole yhdenvertai-
sia. Jälkimmäistä tulee noudattaa eh-
dottomasti. Toinen on suhteellisempi. 
Tietyissä olosuhteissa, tarkoituksen-
hakuisesti saa tappaa; sodassa. 

Kristilliset kirkot hyväksyvät so-
dat helpommin kuin ihmisen seksuaa-
lisuuden. Miksi?

Kulttuuri ja sivistys ovat aikaansa 
sidottuja. ”Kansallissosialistisen val-

lankumouksen suurin voitto on, et-
tä se on kyennyt liittämään riveihinsä 
maan kulttuurieliitin ja luomaan sen 
eetillisestä rikkaudesta toimivan so-
siaalisen voiman.” Arvi Kivimaa. Eu-
rooppalainen veljeskunta. Otava 1942.

V.A.Koskenniemen kirjoitus Uu-
dessa Suomessa maaliskuussa 1941: 
”Teos, sellainen kuin Adolf Hitlerin 
Mein Kampf, ei ole enää kirjallinen 
merkkiteos, se on kappale maailman-
historiaa. Se valtava tahto, joka on sa-
nut ilmauksensa Hitlerin elämäntyös-
sä, on alkuilmiö, anteliaan luonnon 
lahja.” 

 Uskonpuhdistuksen myötä keski-
aikaisten kivikirkkojen seinämaalauk-
set kalkittiin valkoisiksi. Aikaisemmin 
lukutaidottomalle kansalle opetettiin 
kuvien välityksellä Raamatun tapah-
tumia. Kun rahvas oppi lukemaan, ku-
via ei enää tarvittu.

”Todellinen sivistys ei synny laa-
joista tiedoista, vaan ihmisen harmo-

nisesta kehityksestä hienostuneek-
si, tahdikkaaksi, valistuneeksi ja ja-
loksi persoonallisuudeksi.” Nykysuo-
men sanakirjan määritelmä on vuodel-
ta 1959.

Lauri Viita oli realisti: ”Sellainen 
sana, joka vetoaa ihmisen huonoihin 
ominaisuuksiin, leviää nopeimmin.”   n

Kuva:  
kirjoittajan  
arkisto
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1
Sivistys on kaksijakoinen sana. Se he-
rättää sekä epäluuloa että vetovoimaa, 
mikä johtuu siitä, että sillä on tarkoi-
tettu miltei mitä hyvänsä. Saman vai-
keuden kohtaa, kun yrittää hahmot-
taa, mitä sivistys olisi tänään tai huo-
menna.

 Taatusti sana ei tarkoita vain nii-
tä asioita, missä yhteyksissä sen useim-
miten näkee, kuten akateeminen sivis-
tys tai eduskunnan sivistysvaliokunta 
tai länsimainen sivistys, sanotaan nyt 
vaikka vastakohtana ”irrationaalisille” 
muslimeille. Useimmiten toivoisi tu-
levansa toimeen ilman kyseistä sanaa. 
Varsinkin kun siinä tunnistaa teennäi-
sen jäänteen aikakaudelta, jolloin vie-
lä odotettiin parempaa huomispäivää. 
Ainakin siellä missä ihmiset katsoivat 
edustavansa sivistynyttä maailmaa.

2
Historioitsijat tietävät, että joskus 
vuoden 1760 paikkeilla Ranskassa il-
maantui käyttöön uusi käsite, sivilisaa-
tio. Sana viittasi järjen edistymiseen ja 
sen mukaiseen yhteiskuntaan, kun ai-
emmin käytössä olleet verbimuodot 
(”sivistää” jne.) tarkoittivat yksilön 
käytöstapoja, sitä että osasi joten ku-
ten olla kohtelias sillä tavoin kuin por-
varin tuli osata.

   1800-luvulla sivilisaation käsit-
teeseen liittyi ajatus ajasta ja paikasta. 
Ryhdyttiin puhumaan esimerkiksi ”re-
nessanssin sivilisaatiosta”. Näin käsi-
te työnsi sivuun vanhan käsitteen civi-
lita, joka tarkoitti kansalaisen velvoit-
teita, mikä tausta jäi elämään ajatuk-
sessa kansalaisyhteiskunnasta. Kun 

KOHTI 
HUOMISTA

eurooppalainen sivilisaatio nyt ky-
keni erottumaan ajan ja paikan mää-
rein, ei-eurooppalainen maailma hah-
mottui alempiarvoisena, jonkinlaise-
na plebeijien kansankulttuurina. Par-
haimmillaan sen edustajat olivat kuin 
lapsia, jotka tarvitsivat kasvatusta ja 
opetusta. Pahimmillaan se oli pelk-
kää kaaosta, pimeyttä ja väkivaltaa, jo-
ta saattoi hillitä vain pistämällä kovan 
kovaa vastaan. Syntyajoistaan asti tä-
mä retoriikka on ollut sitkeässä. Mi-
nulle läheinen esimerkki tästä on Al-
geria. Nykyäänkin saattaa kuulla, et-
tä tekivät ranskalaiset siellä mitä hy-
vänsä, he sentään veivät maahan sivis-
tyksen hedelmiä. Ranskalaiset aloit-
tivat maan valtaamisen 1830. Muuta-

maa vuotta myöhemmältä ajalta ole-
va ranskalainen lähde mainitsee, että 
maan aikuisväestöstä kaikki, miehet ja 
naiset, osasivat lukea ja kirjoittaa. Kun 
Algeria vuonna 1962 itsenäistyi, seit-
semän prosenttia vastaavasta väestös-
tä osasi lukea ja kirjoittaa.

Niinpä sivistys on mitä on, ja vas-
takkaiset havainnot todellisuudesta 
eivät sitä horjuta.   

3
Silti noilta sivistyksen ja edistyksen 
vuosikymmeniltä löytyy myös toisen-
laisia eväitä nykyisyyteen.

Kari  
Hukkila

Kirjoittaja on  
esseisti, 

näytelmä- 
kirjailija ja  

käsikirjoittaja. 
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päristöönsä. Mutta ajatus on vieras 
myös monikulttuurisuuden puoltajil-
le, ainakin siinä muodossa kuin tämä 
näkemys on Suomessa ollut esillä. Sil-
loin kun puhutaan ”kulttuurien koh-
taamisesta” yleensä kai tarkoitetaan 
tietynlaista yksittäisten ihmisten 
kohtaamista eikä suinkaan kulttuuri-
en kohtaamista. Tällaiset puheet te-
kevät yksittäisistä ihmisistä (aina-
kin jos he tulevat ”vieraasta kulttuu-
rista”) jonkinlaisia kulttuurien malli-
kappaleita. Tai vähemmän dramaatti-
sesti alkavat rakentaa yksilöiden vä-
lille jonkinlaista byrokratiaa, jossa on 
omat asiantuntijansa ja ohjeistuksen-
sa. Tämä on tietysti tavanomaisem-
paa siellä, missä muuttajia vaaditaan 

Taisi olla tammikuun 31. päivä  
vuonna 1827, kun Goethe mainitsi  us- 
kolliselle Eckermannille lukevansa 
parhaillaan erästä kiinalaista romaa-
nia, joka hämmästytti häntä. Kirja ei 
tuntunut lainkaan eksoottiselta tai 
vieraalta. Juuri se hämmästytti Goet-
heä. 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 olemassaolos-
ta ylittää ajan ja paikan rajat. Vaikka 
ihminen elää tietyssä paikassa tiettyyn 
aikaan, se ei ole kohtalo. Kirjallisuu-
delle jopa saattoi asettaa velvollisuu-
den kyetä ylittämään ajan ja paikan ra-

jat. Tämän jälkeen ajatus kansallises-
ta kirjallisuudesta ei enää tuntunut 
Goethestä merkittävältä.

4
Tämän päivän kielelle käännettynä  
tuo tarkoittaisi ainakin yhtä asiaa:  
kulttuuri ei määrää ihmisen identi-
teettiä.

Silti tällä ajatuksella on tänään vä-
hänlaisesti kannattajia. Sitä vastaan 
ovat ne, jotka puhuvat kulttuurien 
välisistä konflikteista, ja uskovat että 
jokainen maahanmuuttaja tuo tulles-
saan kulttuurien konfliktin lähiym-

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

Vaikka ihminen 
elää tietyssä 
paikassa tiet-
tyyn aikaan, se 
ei ole kohtalo. 
Kirjallisuudel-
le jopa saattoi 
asettaa velvol-
lisuuden kyetä 
ylittämään ajan 
ja paikan rajat.
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utelias kuulemaan mitä kirjasta ja hä-
nestä Suomessa kirjoitettiin.)

5
Joskus parinkymmenen ikäisenä sa-
tuin keskustelemaan taidemaalari Ra-
fael Wardin kanssa, joka hämmästyt-
ti minut todetessaan, että 1800-lopun 
suomalaiset taidemaalarit ja säveltäjät 
nyhjäisivät tyhjästä koko kansallisen 
kuvaston. Hän varmaan tarkoitti, et-
tä sitä taide yleensäkin on, että se täy-
tyy tehdä tyhjästä. Saattoi sen silti ym-
märtää niinkin, että Raja-Karjalassa oli 

vain ryteikköistä korpea, eikä kuvasto, 
josta suomalaiset myöhemmin tunnis-
tivat itsensä, korven ja hyttysten kes-
kellä tulijoita valmiina odottanut. Sen 
sijaan nämä 1800-lopun taiteilijat loi-
vat jonkinlaisen yhteisen mielikuvituk-
sen, jonka arvoa ei vähennä se, että se 
oli tällä tavoin rakennettu tyhjästä. Ky-
se oli kuvista, joista suomalaiset kyke-
nivät löytämään itsensä ja kohtalonsa. 
Ja myös poliittisen tulevaisuutensa.

 

6
Samalla tavoin kuin 1800-luvulla Suo-
messa ja muualla Euroopassa luotiin 

osoittamaan kotoutumisensa valta-
väestön ”kulttuuriin”, mikä ymmär-
rettävästi herättää myös symmetrisiä 
puolustusreaktioita. 

(Silti on hämmentävää kun sellai-
nen osuu kohdalle. Keväällä ilmesty-
neestä Kerettiläisesseet-kirjasta kir-
joittaessaan muutoin suopea arvoste-
lija ryhtyi ”arabina” antamaan kulttuu-
risia nuhteita siitä, miten olin jossakin 
tilanteessa 25 vuotta sitten algerialai-
sen ystäväni suhteen käyttäytynyt. Ih-
metystä herätti, että joku ulkopuoli-
nen kuvitteli yhdestä sivulauseesta ko-
konaisen episodin, ja kertoi sitten mi-
tä olisi pitänyt tehdä ja mitä ei. Tosin 
minuakin enemmän ihmeissään oli 
kyseinen algerialainen ystävä, joka oli 
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Accattone,  
ohj. Pier Paolo 
Pasolini, Cino del 
Duca Produzioni 
Cinemato- 
grafiche  
Europee, 1961. 
Kuva: KAVA

kansallinen mielikuvitus, pitäisi tä-
nään luoda kosmopoliittinen mieli-
kuvitus 

Yksi esimerkki siitä, mitä kosmo-
poliittiseen mielikuvitukseen voisi si-
sältyä, on vieraanvaraisuus. Tämä esi-
merkki tulee ehkä siitäkin, että olen 
vuosien ajan läheltä nähnyt kuinka 
Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta tul-
leet muuttajat ovat sitä osoittaneet. 
Se on antanut ajateltavaa myös sivis-
tyksen suhteen. Kyse on tietysti tra-
ditiosta, jota heidän kesken on ta-
pana noudattaa. Silti ihmeteltäväk-
si on jäänyt tosiasia, kuinka joku lai-
ton maahanmuuttaja on valmis jaka-
maan vieraan kanssa omasta vähäs-
tään, kun taas 1700-luvun lopun sivi-

lisaation perillinen, meidän 
nykyinen elämänmuotom-
me, on lähestulkoon kitke-
nyt perinteisen vieraanva-
raisuuden pois ja korvannut 
sen kaupallisella vieraanva-
raisuudella. Tarkoitan tällä 
sitä, miten hotelli- ym. ma-
joituselinkeinot ovat omak-
suneet vanhan vieraanva-
raisuuden sanaston ”vierai-
neen”, vaikka siinä on kyse 
maksavista vieraista.

Vieraanvaraisuuden yh-
teydessä täytyisi myös muis-
taa joissakin maissa hiljat-
tain säädetyt lait, jotka kri-
minalisoivat yösijan antami-
sen maassa laittomasti ole-
valle henkilölle. Tietääkse-
ni ne ovat ainakin Ranskas-
sa 1990-luvulla johtaneet oi-
keudenkäynteihin. Näin vie-
raanvaraisuus ja hyvänteke-
väisyys, jotka perinteisesti ovat olleet 
ihmisen yksityisiä asioita, ovat muut-
tuneet valtion ja virkamiesten asioiksi.

 

7
Näiden asioiden poliittinen ulottu-
vuus kohdistuu varsinkin kansalaisuu-
den 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 kir-
joittaneet siitä, että globalisaation 
myötä me tulemme näkemään uuden-
laisten kansalaisuuksien käsitteiden 
ilmaantumisen. Perusajatus on, että 
kansallisuus ja kansalaisuus erkaan-
tuvat yhä enemmän toisistaan. Suo-
messa, jossa kansalaisyhteiskunnan 
perinne on heikko, voi odottaa, että 
tämä tulee olemaan vaikeasti nieltä-
vä asia.

Kosmopoliittinen mielikuvitus (jo- 
ka ei perustuisi vain länsimaisen kos-
mopoliittisuuden perinteisiin) tar-
koittaisi ainakin sitä, että yksilöä, 
kansallisvaltiota, kapitalismia, ym-
päristöä, kansalaisuutta, rajoja, kulu-
tusta jne. joutuisi hahmottamaan uu-
sin tavoin. Perinteistä universalismia 
se ei ole, sillä oli aivan liian selkeä läh-
tökohta omassa ”sivilisaatiossa”. Sen 
sijaan lähtökohtien tulisi olla konk-
reettisissa, yksittäisissä ja paikallisis-
sa kokemuksissa, jotka eivät perustu 
kollektiivisiin identiteetteihin. Mutta 
mitä asenteisiin tulee, maailma ympä-
rillä menee tietysti aivan toisenlaiseen 
suuntaan.

8
Kun identiteetti on kol-
lektiivin tai kansakunnan 
sijasta yksilössä, se myös 
muistuttaa  haa voittu-
vuudesta ja elämän enna-
koimattomuudesta. Kun 
sivistys unohtaa tämän, sii-
tä tulee kylmää ja kalskah-
tavaa, ellei vielä pahem-
paa. Tosin suurin osa siitä, 
mihin sanalla sivistys epä-
määräisesti viitataan, on 
aina nostanut esiin yksi-
lön, elämän haavoittuvuu-
den ja ennakoimattomuu-
den. Kun Cervantes, joka 
kuului marginaaliin ajet-
tuihin konversoihin, juu-
talaisten jälkeläisiin, an-
taa Don Quijoten lähteä 

maailmalle heittämällä ohjakset kä-
sistään eli antamalla ratsun määrä-
tä suunnan, hän ei tarkoita sitä, et-
tä Don Quijote olisi niin pöyhkeä ja 
itsevarma, että uskoo selviytyvänsä 
mistä tahansa seikkailuista ja vastuk-
sista. Cervantes näyttää, että maail-
ma on avoin, tapahtumat ja kohtaa-
miset eivät ole omissa käsissä, ku-
ten kenenkään elämänkulkukaan ei 
ole. Kolmesataa vuotta myöhemmin 
toinen juutalainen, Sigmund Freud, 
kertoo sunnuntairatsastaja Itzigistä, 
jolta kysytään, mihin hän on menos-
sa. Itzig vastaa: ”En tiedä, kysy he-
voselta!”

 Joskus kun on kävellyt ulko-
mailla tai kotipuolessa kansallisten 
monumenttien liepeillä, esimerkik-
si Mannerheimin ratsastajapatsaan 
ohi, mielessä on käynyt millaisia 
monumentteja syvällisesti Cervan-
tesin ja Freudin 
henkeen sivisty-
nyt yhteiskunta 
pystyttäisi itsel-
leen. Voisiko mo-
numentin sokke-
lissa olla esimer-
kiksi seuraavan-
lainen vuoropu-
helu: 

”Herra mar-
salkka, mihin te 
ratsastatte?”

”Ei tiedä… Ky-
syä hevonen!” 

 Ei siksi, että 
olisi tarkoitus pi-
lailla, vaan siksi 
että vastaus ker-
too mihin sivistys-
tä tarvitaan.       n

   

Samalla tavoin 
kuin 1800- 
luvulla  
Suomessa ja 
muualla Euroo-
passa luotiin 
kansallinen  
mielikuvitus,  
pitäisi tänään 
luoda kosmopo-
liittinen mieli-
kuvitus.

Maailma  
on avoin,  
tapahtumat ja 
kohtaamiset  
eivät ole  
omissa käsissä, 
kuten kenenkään 
elämänkulku- 
kaan ei ole.
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Matka Salehardiin, Jar-Saleen ja 
Sunai-Saleen Jamalin niemimaalle 
katsomaan elokuvaa Sukunsa vii-
meinen (ohj. Markku Lehmuskallio 
ja Anastasia Lapsui) maaliskuussa 
2010. 
Lyhyt, sivistävä oppimäärä.

POHJOISEN JUNA
Ymmärtääkseen arktisen yön, sitä pi-
tää itse koskettaa, ihon pitää olla kyl-
mässä kiinni.

Matka Venäjälle alkaa perintei-
sesti rautatieaseman Minuuttibaaris-
ta ennen kuin Lev Tolstoi kohti Mos-
kovaa nytkähtää liikkeelle. Siperiaan 
ovat lähdössä yksi ranskalainen, yksi 
nenetsi ja kolme suomalaista. Junassa 
kuuluu syödä tatti-juliennet ja kilistää 
menohuikka vodkaa. 

Seuraavana päivänä Moskovan Ja-
roslavlin asemalta ostetaan 100 rup-
lalla (kaksi euroa) kuuden snapsilasin 
setti kolmen vuorokauden maitojuna-
kyytiä varten koillisen Labytnangiin, 
jonne rata päättyy Ob-joen rannalle. 
Ylimääräinen lasi on kulkuamme suo-
jelevalle hengelle.

Pitkä matka on kuuman tunkkai-
nen, mitään läpeä ei saa auki. Maise-
massa tapahtuu minimaalisia muutok-
sia. Samanlaisia kaupunginlaitoja, ky-
liä ja metsää, joka Uralin yläpäässä har-
venee ja vähitellen häviää. Välillä sataa 
lunta, välillä paistaa aurinko petollisen 
keväisesti, mutta mitä pohjoisemmak-
si edetään sitä kohmeisemmaksi ulkoil-
ma hyytyy. Näkyy syrjäisiä kyliä lumen 
keskellä, siellä täällä kajastaa yksinäi-
sen mökin valo, joku katsoo huuruisen 
ikkunan takaa kun juna jyskyttää ohi, 
kulkijoita katoaa himmeitten katu-
lamppujen valaisemille teille, jonnekin 
pimeään hiljaiseen lumisateeseen.

Junan tupakointi- ja viileätila on 
tutiseva ja tärisevä jäinen vaunujen-
väli, jonne sataa lunta. Vessan reiästä 
nousee huuruinen patsas. Ylilämpi-
män hytin ikkuna on sisältä jäässä, jo-
ten siihen nojaava mehupänikkä pysyy 
kylmänä.

Matkalla kohti pimeyttä pysähdel-
lään pikkukaupungeissa. Aikaa jää so-
pivasti tutkailla asemantienoo. Ase-
marakennuksen takana on yleensä au-
kio, jolla seisoo Lenin palttoon helma, 
parrantynkä tai sormi milloin mihin-
kin suuntaan sojottamassa, torin reu-
nalla myydään kotitekoisia säilykkei-
tä, kirjavia ilmapalloja ja vihtoja, ja  
ainahan voi hyödyntää assan vessan,  
kun Tamara on estänyt junan huusis-
sa käynnin.

Pohjoisen junan palveluksessa 
työskentelevä Tyly-Tamara nimittäin 
menee ja läimäisee vessan oven luk-
koon nenän edestä, vaikka juna ei ole 
vielä lähelläkään asemaa, vähän niin 
kuin että mitäs täältä haluatte lännen-
nenänne-joka-paikkaan-tunkevat ih-
miset. No ei ainakaan hänen vaunu-
pomon virkaansa hikisessä junassa, jo-
ka loputtomasti sahaa rataansa samaa 
ankeaa väliä. Tamara putsaa vessoja ja 
käytäviä ämpäri-luuta -yhdistelmäl-
lä, sulattaa jäätä vaunun alta asemalla, 
vahtii samovaaria, kun toiset vaan is-
tuvat ja räpättävät sekokieliään ja kai-
vavat aika ajoin esiin makkarat ja juus-
tot, ranskalaiset mantelikakut ja lei-
vät, teet, mukit ja puukot, kaatavat 
huikkia snapsilaseihinsa vodkapullos-
ta nimeltä Viisi järveä, nauraa hohot-
tavat päälle, notkuvat hetkensä ase-
malaitureilla, nukkuvat. 

Tamara-Vaunupalvelijan on seistävä 
rappujen juurella topakasti virka-asussa 
ja väijyttävä, ettei kukaan jää kyydistä. 
Ohijäävillä pikkuisilla asemilla keskel-
lä tyhjyyttä seisoo asennossa vastaavia 
virkanaisia, jotka käsi pystyssä pitele-
vät pyöreää kepin päässä olevaa merk-
kiä junan tuksuttaessa ohi. 

Taakse hämärään ja usvaan jää lu-
meen peittyviä pieniä kyliä ja kaupunke-
ja, hylättyjen tehtaiden luurankoja, jät-
timäistä 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 sii-
nä on vaatimaton rajapyykki, jossa lu-
kee vasemmalla Aasia, oikealla Eu-
rooppa. Uraa, he huutavat ja naukkaa-
vat Viidestä järvestä. Ural hohtaa mas-
siivisen salaperäisenä ja kellertävän 
valkoisena taustalla. Kuu hohkaa um-
pisinisellä taivaalla.

Kolme Siperianjunan eksotiikka-
päivää tekevät kuitenkin tehtävänsä, 
ja niiden perusteella hän päättää halu-
ta palata lentäen Moskovaan, kolmes-
sa tunnissa.

Perillä Jamalin niemimaan etelä-
osassa on vaihtelevasti miinusastei-
ta kymmenestä kahteenkymmeneen 
ja pienikin tuuli moninkertaistaa kyl-
myyden hetkessä, kun kasvillisuutta 
ei ole. Sormet jäätyvät sen kymmenen 
sekunnin aikana, joka menee kame-
ran esiin ottamiseen ja napin painal-
lukseen. Miltei joka paikassa sisällä on  
järjettömän kuuma; taloissa, kaupois-
sa, virastoissa, pitkälti yli 25 astetta. Mi-
tään keskivertoa ei ole missään, asioil- 
la on vain ääripäät.

ELÄKÖÖN JAMALIN MILIISI!
Salehardin tervetuliaisiksi saamme 
kutsun miliisin pakeille.

Hän on vuosia aiemmin tutus-
tunut lähituntumalta miliisiin Jeka-
terinburgin vastaavasssa yksikössä 
erään ryöstön yhteydessä. Siellä oli 
mukava nuori poliisi, joka kirjoit-
ti vasemmalla kädellä ja aloitti kir-
joittamisen keskeltä arkkia. Tämän-
kin paikan keskeinen miliisi on nuori 
ja vasuri, mutta ei ollenkaan niin hy-
väntuulinen kuin virkaveljensä Uralin 
toisessa päässä. 

Kuten yleensä, kyse on rahasta-
misesta. Meillä ei ole muka oikeanlai-
sia viisumeita. Ne eivät oikeuta oles-
keluun Jamalin suljetulla alueella, jos-
sa on öljyä ja kaasua ja ikäviä etni-
siä ihmis- ja porokohtaloita, joita ei 
ole tarkoitus ulkomaalaisille esitellä. 
Seuraa kolme tuntia kestävä kuulus-
telu, hohhoijaa. Siihen tarvitaan kuu-
si virkahenkilöä, joista yhdellä on Ka-
lashnikov, yksi on tulkki ja koko hös-
selssönistä syntyy melkoinen nivas-
ka ties minkä sisältöisiä papereita. K 
sanoo vänkäämisen loppukaarteessa, 
ettei tunne ketään, joka olisi valtion 
palveluksessa, vaikka on session alka-
jaisiksi kertonut tuntevansa T-presi-
dentin. Hän taas kertoo osoitteensa 
venäjäksi, josta miliisi on tyytyväinen 
ja helpottunut, mutta auts! saa hepu-
lin, kun hän kuulustelun hyväksymi-
sen sinetiksi tuikkaa allekirjoituksen-
sa jätkän juuri lyömän oikeanmuotoi-
sen punaisen kostean leiman päälle. 
Tai siis noin kaksi milliä nimen en-
simmäisestä kirjaimesta osuu leiman 
alareunaan, kello viiden paikkeille. 
Kuulusteluja ei kuitenkaan aloite-
ta virheen takia uudelleen, vaan läh-
detään autolla maksamaan sakkoja 
pankkiin, sillä jos maksaisimme ne 
miliisin rakennuksessa, olisi se kor-
ruptiota. Miliisi saa rahansa, me re-
kisteröintimme, mutta jos vielä il-
mestyisimme maisemiin, pamahtaisi 
potku takalistoon.

Kukkuu Vanja, ei hän olisikaan 
toiste tulossa tänne öljyrahankatkui-
seen kaupunkiinne, vaikka übertar-
mokkaasti askeltavat, kahta numeroa 
liian pieniin kuteisiin ahtautuneet vei-
jarit Putte ja Nalle niin iloisesti erään-
kin talon päädyssä mammutinkokoi-
sina hymyilevät. Eroavat isoveli-edel-
täjistään vain tympeän tekohymynsä 
verran. Toisaalla erään talon päätysei-
nä huutaa vakoojan kokoisin kirjaimin 
Eläköön Jamalin Miliisi! Tosi on, hur-
raa, tiedetään!

teksti ja kuvat Marja Pensala
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

SIPERIANKOHTAUKSIA
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RAKENNEKYNSIÄ, MELONEJA JA  
OPPRESSIOTA
Salehardissa ei auta paljon maleksia, 
ellei ole hyvin suojautunut kylmyydel- 
tä, ja vaikka olisikin, on aihetta ottaa  
taksi paikasta toiseen. Ne sahaavat 
kaupunkia koko ajan. Azerikuskit ny-
käisevät kyydistä enemmän, mut-
ta ovat mukavampia kuin halvem-
mat tuppisuut venäläiset. Kauppahal-
lin ulkopuolella nenetsit myyvät isoja 
jäisiä kaloja, ja maassa makaa verinen 
ruhonkylki, josta voi sahauttaa halua-
mansa siivun. Kalakioskin pikkuisesta 
luukusta blondi leidi kyselee kuulumi-
sia ja esittelee kaloja, jotka ovat pinos-
sa ja päällekkäin suut auki kioskin ul-
kopuolella. Sisällä kauppahallissa Bra-
siliasta lennätettyjä hunajameloneja 
myyvät abhaasit ovat uteliaita ja iloi-
sia. Hedelmävalikoima on runsaampi 
kuin Stokkan herkussa.

Jos kaikkea ei olisi saatavilla, jak-
kupukuiset rakennekyntiset botox-
sihteerit eivät kenties haluaisi olla töis-
sä hellepaitaisen aluejohtajan kontto-
rissa pohjoisella napapiirillä. Pomon 
kaulassa roikkuu kultaristi ja sihteerin 
valkoiseksi lakatut tasalaitaiset talt-
takynnet tikuttavat tietokoneen näp-
päimistöä, ja se naksuttelee parkettia 
edes takaisin ylimittaisilla korkkareil-
laan. Eteisessä nenetsit poronnahka-
maalitsoissaan ovat odottaneet vuo-
roaan jo tunteja. Hävettää.

Venäjällä paksut itämaiset matot ri-
pustetaan yleensä seinille, koristeeksi, 
lämmönpitäjiksi, äänieristeeksi. Tääl-
lä arktiassa matot ovat ulkoportailla, 
ja syy onkin hyvin järkevä: ne toimivat 
liukuesteinä, muutenhan kompastelisi 
nenällään jäisillä portailla. Nuoret nai-
set kipittävät jäistä pääkatua käärme-
piikkareissa ja sääriä myötäilevissä far-
kuissa siinä missä normaali-ihminen 
laittautuu hyhmään turkeissa ja huo-
pasaappaissa. Saapa trendikäs likka ki-
pittää, ettei jäädy matkalla.

 Nenetsien tönkkövauvat poro-
vaatteissaan nukkuvat kaupan ulko-
puolella odottelevissa kelkoissa sivuil-
le sojottaen, venäläisvauvat on pakat-
tu pinkkiin toppaan. Nenetsilapsi ha-
luaisi kurkistaa lelukauppaan, mut-
ta myyjien virkaa toimittavat huma-
laiset venäläiset nuorukaiset sulkevat 
oven ja jatkavat pelejään. Äiti nostaa 
pikkuisen kurkkimaan kaupan aar-
teita lukitun oven ikkunan takaa. Ul-
kona sosiaalitoimiston portailla vuo- 
roaan odottavan äidin vauvasta saa ot-
taa vain yhden kuvan.

Pääkadun varrella on puuhökke-
li, jonka ikkunat on peitetty porontal-
joilla. Se on juoppoluola, jossa asusta-

vat elämänsä menettäneet, poskipään-
sä ruskeiksi palelluttaneet nenetsit, 
joita hoipertelee tiellä ohikulkijaan ta-
kertuen. Kun elinkeino on viety ja ne-
netsi pantu asumaan kaupunkiin, tu-
lee tekemisen puute. Venäläinen lyö 
vodkapullon alkuasukkaan kouraan, 
sanoo: – Siinä sulle tekemistä poromies. 
Alkoholisoitumisprosessi voi alkaa.

Öljy ja kaasu ovat tuoneet muka-
naan lännen ihmeet. Oma kuski ha-
kee meidät kylään poliittisen päämie-
hen amerikkalaistyyliseen taloon city-
maasturilla. Joka huoneessa on plas-
matelevisio, ulkoseinässä lautasanten-
ni, hyllyillä muovitavaraa rinnan mam-
mutinluisten veistosten kanssa, sei-
nällä outo kokoelma seinäkelloja, jot-
ka kilvan tikittävät aikaa, jääkaappia 
peittää magneettimerkkien värikäs ar-
meija. Päämies vuolee hanskat kouras-
sa jäisestä muksukalasta lastuja. Veri 
roiskuu suupielistä pitkin ruokapöy-
tää, kun valkoista kalaa dipataan kuu-
maan poronverisoppaan ja rouskitaan 
reippain leuoin. Sormenpäät jäätyvät 
kalasuikaleita näpeissä pidellessä.

Kaupungin etnografisessa muse-
ossa lepää 40.000 vuotta vanha mam-
muttivauva Ljuba, joka on kuollut 
muutaman kuukauden ikäisenä. Se on 
vasikan kokoinen ja muistuttaa nor-
sunpoikasta. Meille näytetään myös 
takahuoneen lukitussa komerossa laa-
tikossa uinuva suosta löydetty tytön 
muumio, joka on mytyssä olevaa mus-
taa kuivunutta nahkaa ja vaatteenrie-
kaleita. Sitten museonjohtaja tarjoaa 
kahvit ja konvehdit.

Porofestivaaleilla istumme tiipiis-
sä lämmittelemässä ja syömässä poro-
keittoa. Paikalliset nuorukaiset ovat 
ihmeissään: –Ettäkö lomalla täällä? Suo-
mesta? Hullujako olette. Keskustelu on 
leppoisaa ja pojat hyvin kohteliaita ja 
kiinnostuneita.

OLE VALMIS!
Koirat ovat kylänraittien kuninkaita, 
ne vahtivat asumuksia, jahtaavat kil-
paa ja vauhdilla juosten ja haukkuen 
erilaisia ajoneuvoja. Raitilla näkyy kar-
valämpäreitä ja nahanriekaleita koira-
tappelujen ja veristen raatelujen jäljil-
tä. Koiria varten on käytössä kaarevat 
puiset koirakepit, joilla elukoita hä-
tistellään sekä irrotetaan toisistaan li-
sääntymistilanteista. Koirien haukun-
taa kuuluu yötä päivää joka suunnalta. 
Niitä lakkaa pelkäämästä ja oppii so-
himaan etäämmälle. Kaikkialla, missä 
elokuvaa esitetään, koirat ovat myös 
ensimmäisten joukossa valppaina pyr-
kimässä sisään, mutta aina ne jäävät 
ulkopuolelle.

Paraatipaikalle Jar-Salen kulttuu-
ritalon eteen ikuisuutta varten asen-
toonsa jäykistynyt Lenin-setä ei kom-
mentoi koirien toimia ovella, josta sa-
manaikaisesti yleisöä kiiruhtaa eloku-
van juhlaesitykseen. Elokuvan lopun 
Ole valmis!-laulu internaattiin pakote-
tun nenetsitytön suusta on niin suora 
poliittinen tälli ja järjestelmän ivaa, et-
tä hymytön Lennu näyttää entistäkin 
nyreämmältä sekarotuisten äänekkäs-
ti paritellessa ulkotasanteella. Katso-
mossa nauretaan suureen ääneen. Lo-
puksi pikkupoika rientää juosten teat-
terin lavalle kommentoimaan: –Minä 
ja mun kaveri me tykätään elokuvasta. 

Nenetsinuorten internaatti on 
olevinaan ylpeyden aihe, mutta siinä 
on jotain hyvin surullista. On televi- 
siot, amerikkalaiset sarjat, dvd:t, kän-
nykät, pelit, farkut, tupakat, värjätyt 
tukat, haaveissa ammatit lentoemän-
tinä, pilotteina, lääkäreinä, näyttelijöi-
nä. Useimmat unelmista ropisevat sir-
paleina tundran reunalle, kun perus-
koulu loppuu. Valkoiselle aavalle on 
vaikea palata kaiken materiaalisen roi-
nan keskeltä. Nenetsin kieltä opete-
taan yksi tunti viikossa, kaukana koto-
na käydään jouluna ja kesällä. Lopulta 
et enää ole nenetsi, et venäläinen.

Jar-Salen pienen paikallismuseon  
vankileiriosio on hyytävä. Joku on ai-
koinaan kursinut kasaan naamaansa  
varten toppasuojan, jossa on reiät sil-
mille, sieraimille ja suulle. Naamari 
muistuttaa arktista naamiotaidetta. 
Puuhökkeleissä asuminen, laiha sop-
pa ja raaka ilma ovat tehneet tarpeet-
toman rautatien viattomista rakenta-
jista nopeasti selvää. Siinä ymmärtää, 
että vuosien tuomio jäiseen Siperiaan 
on kuolemantuomio. Tuossa läjä ken-
kiä, reikäinen peltilautanen, väänty-
nyt itse tehty lusikka, rypistynyt ma-
horkka-aski, piikkilanganpätkä, repa-
leinen työrukkanen. –Voi Venäjä, min-
ne parhaat lapsesi paiskasit, veljen veljeä 
vastaan laitoit, sanoo Grigori, vanha 
nenetsi, majapaikkamme isäntä, jon-
ka koiran nimi on Koba, vaikka se on 
kiltti ja vähän pelokas otus.

Putinin luottolasten, Nashi-nuor-
ten käsitys menneestä on toinen: -Joi-
denkin mielestä Stalin oli suuri tyranni, jo-
ka tappoi miljoonia. Mutta he unohtavat, 
että hän teki sen maan ja meidän kaik- 
kien hyväksi.

Historia, nuoret, historia pitää 
kirjoittaa oikein. Lähistöllä Vorkutan 
tienoossa on aikoinaan rakennettu 
rautatietä poikineen, ja siellä sitä ma-
kaa pitkin maisemaa ruostuneena ja 
vääntyneenä, tarpeettomana, raken-
tajiensa hintana. Miten mahtoi kaik-
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ki tuo kauheus tulevaisuuden hyväk-
si toimia?

Käymme tutkimassa kaupungin 
uuden viiden tähden hotellin. Eteises-
sä pokkuroi portsari, alakerrassa voi-
si pelata biljardia ja käydä saunassa. 
Viereisessä ravintolapöydässä istuvat 
vetysuperoksiidit juovat rapusalaa-
tin kyytipoikana pullon ranskalaista 
valkoviiniä, kännykät pirisevät, kyn-
net naksuttelevat tekstiviestejä, rok-
ki soi. Hotellin viereen on kuin huu-
tomerkiksi pystytetty ortodoksikirk-
ko, jonka kultakupolit majakan lailla 
loistavat kauas lumiseen tyhjyyteen. 
Kirkossa käynevät harvakseen valloit-
tajat, jos kukaan. Ravintolan ikkunan 
pitsiverhojen takaa melkein näkee 
juoppoluolan kulmalle. Nenetsien ju-
mala on Num ja tundra pyhättö.

Muutama vuosi sitten Jar-Salen ka-
dut olivat puuta, tänään jäätä ja lunta, 
mutta nytpä kolmea pääkatua voi jau-
haa maastureilla, joilla ei kuitenkaan 
ole asiaa tundralle tai Obin jäälle. Siellä 
mennään järeillä peleillä, panssarivau-
nuilla, moottorikelkoilla ja jättimönki-
jöillä. Teitä ei ole, mutta joen pintaa la-
nataan varsinkin silloin, kun tulee lun-
ta. Moottorikelkka toimii parhaiten 
olosuhteissa, joissa käsite tiestä muut-
tuu päivittäin. Arktisessa yössä ollaan 
solidaarisia; jos joku tuntuu olevan pu-
lassa, mennään ja kysytään, onko kaik-
ki hyvin. Moni on suistunut pimeään 
aukkoon muuttuvissa jääolosuhteissa. 
Taivaalla jyräävät helikopterit. Niillä 
kulkevat öljy- ja kaasuhenkilöt.

Majatalomme ikkunan verhoku-
viossa seikkailee talvihorroksesta he-
rännyt lihava kärpänen, jota hän ku-
vaa. Tai oikeastaan sen takana tiellä 
touhuavia, tundralle matkaan lähtöä 
tekeviä nenetsejä. Nenän alle ei keh-
taa mennä. He pakkailevat moottori-
kelkkojaan, jotka ovat puulaatikoita ja 
niihin mahtuu kaikki, perhe ja tavarat. 
Lapset laskevat odotellessa kirkuen ja 
nauraen liukumäkeä, koirat hyppivät 
ja haukkuvat, on melkein kuin aurin-
ko lämmittäisi.

KUUN PINNALLA
Pienessä Sunai-Salen nenetsikylässä 
yövytään vanhassa koulussa, jossa elo-
kuvaa kuvattiin. Talo on vain osittain 
lämmitetty, mutta yön pelastaa mu-
kaan otettu yhden euron avaruushuo-
pa. P:lle, joka on vaeltanut Saharat, 
Himalajat ja Jemenit, arktinen yö on 
odottamaton ja erilainen tälli; se alkaa 
laskea ranskaksi nollasta sataan ja pu-
hua itsekseen. -It is so funny, it is so fun-
ny, se toistelee. 

Illalla kylän kulttuurisali täyttyy 
katsojista, koirat jo jonottavat ovel-

la. Yleisö on värikkäissä perinnetami-
neissa. Eteisessä pienestä umpinaises-
ta jalaksisesta vanerilaatikosta kuuluu 
vauvan itkua. Seinällä on lasten piir-
roksia, kuvia sotilaista toiminnassa: 
-Ja budushii soldat, minusta tulee sotilas, 
on pieni poika kirjoittanut haaveek-
seen. Mistä sellaisen unelman saa pää-
hänsä täällä tundran viimassa, keskel-
lä ei mitään?

Kylässä on kauppa nimeltä Karina, 
jossa suikkalakkinen tyttö myy edul-
lisia viinirypäleitä, mandariineja ja 
verkkolankakeriä. Ikkunalaudalla on 
viherkasveja. Ihmiset asuvat taloissa, 
joiden kuistin kaiteilla roikkuu veri-
siä porontaljoja, pihalla jääkimpaleet 
tai siis juomavesivarastot nojaavat toi-
siinsa hiilikasojen ja puupinojen vie-
ressä. Talot ovat puoliksi lumeen hau-
tautuneita, koirat ärhäkkäämpiä kuin 
isommissa paikoissa. Pororeki seisoo 
kumpareella lähtöä odotellen, jalakset 
kohti usvaista tyhjää. Paikka on kuin 
kuun pinnalla lievästi nouseva kohou-
ma, joka auringon laskiessa muuttuu 
sinertävän ja harmaan sävyiksi, pii-
puista ylöspäin kohoaviksi savukieku-
roiksi. Horisontissa näkyy utua, tai-
vaan ja tundran väliä ei pystyisi veitsel-
lä leikkaamaan. Ei kuulu kuin koirien 
haukuntaa, pakkaslumen narskuntaa 
huopikkaiden alla, hengityksen huu-
rua, lasten kiljahtelun kaikua.

HYVÄSTI YÖ
Matka tundralla pomppivassa jätti-
mönkijässä jättää ihmiseen samanlai-
set jäljet kuin haloilla suoritettu koko-
vartaloselkäsauna, vaikka olemme pa-
lanneet arktisesta yöstä nopeasti, nel-
jässä tunnissa. Menomatka kesti kuu-
si tuntia, mutta silloin oli päivä ja py-
sähdyttiin pyhälle paikalle uhraamaan 
ruokaa ja juomaa jumalille matkan on-
nistumiseksi.

Palaamme yöllä, joka on valon kan-
nalta parempi, kuski erottaa lumisen 
pinnan muodot hyvin mönkijän ajova-
loilla. Suunnistusapuna on navigaatto-
ri, jonka pieneltä näytöltä voi seurata 
etenemistä kartalla.

Olemme varanneet huoneet ho-
tellista läheltä lentokenttää. Tunnit 
mönkijän ryskeessä pimeässä paina-
vat, yö on jo pitkällä. Respan Tatjana 
onkin yllätykseksemme tiukempi ja 
töykeämpi kuin miliisi-Vanjat. Meil-
lä ei ole taaskaan oikeita papereita ei-
kä rekisteröintejä ja mitä kaikkea niitä 
on. Monsieur Pascal on saapunut pai-
kalle aikaisemmin, päässyt luontevas-
ti sisään, hänelle on jopa tarjottu teet. 
P tulee aulaan kuullessaan tutut rähjä-
äänet. Respa-Tatjanan amerikkalaisen 
toimintaelokuvan katselu keskeytyy, ja 

se menee punertuville laikuille, jotka 
lisääntyvät ja suurenevat sana sanalta, 
huuto huudolta. Kaikki kypsyvät. Tat-
jana on kauttaaltaan punaisten ihoreak- 
tiolämpäreitten ja kohtauksensa val-
lassa, marssii kesken lauseen tupakoin-
tipisteeseen vetämään kiihkeitä her-
mosavuja. Se selvästi pettyy, kun taju-
aa, että olemme ranskalaisen kanssa 
samaa sakkia ja lähdemme kaikki pa-
rempaan hotelliin, sellaiseen mistä voi 
ostaa mammutinluuesineitä. 

M:sta on merkillistä, ettei kansa 
ryhdy kapinaan, kun kaikki yksinkertai-
setkin asiat ovat ihmisten pompotusta.

Hän alkaa kuvata, kun lentoko-
ne 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 Lubjan-
kan. P kysyy, mikä massiivinen raken-
nus on? M: –Se on talo, josta tullaan ulos 
ilman takaraivoa.

Maan pinnalla selviää myös, että 
kaupungissa on juuri itsemurharäjäy-
tetty pommeja metrossa, miliisit koi-
rineen nuuskivat paikkoja, kuulutuk-
set kehottavat tarkkailemaan ja vahti-
maan nyssyköitä.

Emme näin ollen lähdekään seik-
kailemaan metrolla, vaan jäämme tut-
kimaan aseman tienoon runsasta pi-
raattitarjontaa 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 po-
rotaitojaan, lassonkäyttöään, pitäneet 
catwalk- ja räppäriesitykset ja myy-
neet valmistamiaan esineitä, he lähte-
vät kotiin.

Illalla lähellä usvaisen kellertävää 
auringonlaskun hetkeä joelle ilmaan-
tuu surumielinen ja kenties historial-
linen näky – pororekien pitkä kara-
vaani matkaa pois kaupungista kohti 
pohjoista, palaa tundralle. Se luikerte-
lee tummana liikkuvana vanana jäisen 
pinnan lumiuomissa, kevyenä katoa-
vana kaarena, kuin irti pinnasta, pie-
nessä lennossa, lumen ja ilman välil-
lä ei ole näkyvää rajaa, rekiletka sulaa 
maisemaan. Pienimmät siellä jo nuk-
kuvat taljojen suojassa, pää syvällä tur-
kishupussa, ilmapallot tyhjenevät hil-
jakseen, 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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Kesällä 2003 pidin yksityis-
näyttelyn Reina Sofia -mu-
seossa – Espanjan nykytai-
teen museossa – Madridis-

sa. Näyttelyaikaa jatkettiin museon 
toimesta kaksi kertaa. Näyttely kes-
ti lopulta viisi kuukautta saavuttaen 
noin 750 000 katsojan määrän.

Marraskuussa madridilaisen mai-
nostoimiston edustaja soitti minul-
le ja ilmoitti haluavansa tehdä työ- 
tarjouksen asiakkaansa puolesta.Voi- 
sinko tulla neuvotteluun?

Viikkoa myöhemmin istuin Gran 
Vialla Madridissa kolmen mainos-
ihmisen edessä. He ilmoittivat näh-
neensä näyttelyni ja uskoivat, että oli-
sin oikea kuvaaja heidän asiakkaansa 
tarpeisiin. 

Asiakas oli Amerikan Coca Cola 
Corporation, joka suunnitteli erilais-

ta maailmanlaajuista mainoskampan-
jaa kesän 2004 Lissabonin EM-jalka-
pallotapahtuman yhteyteen.

Toimisto ehdotti, että kuvaisin 
yhtiölle sarjan jalkapalloaiheisia ryh-
mäkuvia kuuluisista ihmisistä ’omal-
la tavallani’ – joko Lissabonissa, Parii-
sissa 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 työs-
kentelisin ison ryhmän kanssa edes 
Amerikan Coca Colalle. Ja sitä pait-
si suunnitelmiini ei kuulunut mainos-
kuvaus.

Madridilaisten pettymykseksi 
kieltäydyin jatkoneuvotteluista, jotka 
olisivat mahdollisesti muuttaneet ko-
ko elämäni suunnan. 

Kieltäytymiseni suurin vaikutin  
oli se, että muitten epävakaisten hank-
keitteni ohella halusin viedä eteenpäin 
erästä vielä hyvin hämärää dokument-
tielokuvien ajatusta. 

Olin joutunut arkkitehti Juhani 
Pallasmaan kanssa käymieni valoa ja 
tilaa pohtivien iltakeskustelujen vai-
kutuspiiriin. Sen seurauksena halusin 
tehdä ’jotakin konkreettista’ arkkiteh-
tuurista.

Maailman mestaritalot   
Käytännössä hämärän ajatuksen kir-
kastuminen vaati eteensä yhden lyhyt-
elokuvan toteutumisen täsmälleen oi-
keasta aiheesta.

Juhani Pallasmaan alustuksen poh-
jalta tein pienen tutkielman Alvar Aal-
lon suunnittelemasta Villa Maireasta 
kesällä 2004.

Yksi 
sivistyksen 

Odysseia

Seuraava on lyhyt kertomus siitä,  

mitä viiden tunnin mittaisen ja eri  

maanosissa kuvatun dokumentti- 

elokuvasarjan tekeminen vaatii. Sekä vähän  

sivistyksestä – tai sen puutteesta.

Rax  
Rinnekangas

Kirjoittaja on  
ohjaaja, kirjailija  

ja valokuvaaja
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Kuvaukset toisen maailmanso- 
dan kynnyksellä Noormarkun ruukki- 
alueen mäntymetsään valmistunees- 
sa Gullichsenin perheen ex-kodissa 
kesän valoissa olivat ovi jonnekin, jos-
ta en päässyt sitten enää ulos. 

Muistan ajatelleeni, että ympä-
ristöille tuhoisien kaavasuunnitelmi-
en ohella arkkitehtuuri voi todellakin 
luoda myös jotakin tällaista: kestävän 
yksilöllistä, läpeensä kaunista ja kaikin 
tavoin ainutlaatuista.

Nuoruuteni puukorttelit betoni-
teollisuudella menettäneenä olin aina 
ylenkatsonut arkkitehtuuria. 80-lu-
vulla olin tehnyt kriittisiä reportaaseja 
mm. suomalaisten pikkukaupunkien 
miljöökuvasta Suomen Kuvalehteen. 

Nyt Mairean innostamana päätin 
tehdä kunniaa luovalle arkkitehtuuril-
le: itsenäisistä tunnin mittaisista elo-

kuvista koostuvan sarjan modernin ai-
kakauden merkittävistä yksityistalois-
ta eri maanosissa ja niiden suunnitteli-
joiden suhteesta noihin taloihin.  

Sarjassa 1900-luku otettaisiin hal-
tuun sivistyneistön talojen kautta. 
Elokuvat olisivat hyvin hitaita rytmil-
tään. Niiden kuvastossa olisi rinnak-
kaisia stereokuvia ja kuvakvartetteja. 
Katsojilla olisi todella aikaa paneutua 
näkemäänsä.

Valmiita elokuvia katsoessaan ih-
miset voisivat siirtyä talojen maail-
moihin, ymmärtää niitä ja kuvitella, 
millaisen unelmiensa talon itse raken-
taisivat, jos kansainvälisen arkkiteh-
tuurin kärki ja riittävä rahoitus olisi-
vat käytössä.

Eri kokoisista taloista koostuva 
sarja ilmentäisi myös universaalia ko-
ti-käsitettä. Onhan koti ihmiselämän 

kehto. Meksikolaista julmaa katuvii-
sautta lainaten: Jopa kodittomat ihmi-
set uneksivat omasta kodista.

 Juhani Pallasmaa ymmärsi tavoit-
teeni heti. Samoin Suomen Rakennus-
taiteen museon tuolloinen johtaja Se-
veri Blomstedt, josta tuli toinen tärkeä 
henkinen tukija hankkeelle.

Esteitä projektin alkumatkalla
Työmetodiksi tuli se, että aluksi Juhani 
Pallasmaa listasi kaksitoista eri man-
tereilla sijaitsevaa yksityistaloa, joista 
valitsin sarjaan sopivimmat kohteet. 
Sitten kirjoitin elokuvien  käsikirjoi-
tukset ja Pallasmaa tarkasti sisällöt.    

Kuvasin talot niin Venäjällä, Suo-
messa, Japanissa, Ranskassa kuin Mek-
sikossa, ja vasta kuvatessani kunkin 
elokuvan ydinajatus muotoutui. Sar-
jan elokuvat leikkasivat Tuuli Kuitti-

Le Cabanon
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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, hal-
litsivat arvovaltaiset säätiöt. En saa-
nut vastauksia kirjeisiini ja kuvauslu-
papyyntöihini suhtauduttiin torjuvas-
ti. Tällä tavoin kuvattavien talojen lo-
pullinen lista alkoi itse muodostaa it-
seään. Jälkikäteen voi todeta: Luojal-
le kiitos siitä.

Oli pakko muuttaa taktiikkaa. 
Laajarintamaisen lähestymisen sijas-
ta oli keskityttävä yhteen kohteeseen 
kerrallaan. Tätä edellytti myös rahoi-
tuksen järjestyminen.

Juhani Pallasmaan avulla sain ku-
vausluvan venäläisen arkkitehdin 
Konstantin Melnikovin 1920-luvulla 
keskelle Moskovaa suunnittelemaan 
Melnikovin taloon – kahdesta sylinte-
rinmuotoisesta rakennuksesta koos-
tuvaan utopiataloon, jonne Stalin oli 
eristänyt arkkitehdin 13 vuodeksi ta-
lon valmistuttua. 

Siitä projekti varsinaisesti alkoi. 
Samoin rahoituksen etsinnän suo.

Rahoituksen realismia   
YLE Teema lähti tukemaan Melniko-
vin Talo -elokuvaa, mutta ei koko sar-
jaa. Alun myönteisen asenteen jälkeen 
AVEK ei antanut tuotantotukea elo-
kuvalle. Sen jälkeen ei lähestytty enää 
AVEKia  –  eikä  SES:iä  – tuotantotu- 
kien osalta, vaan keskityttiin hake-
maan rahoitusta muualta. 

Graham Säätiö (Chicago) antoi 
apua Melnikovin Talolle. Muita sarjan 
osia tukivat myöhemmin pätkissä The 
Japan Foundation (Tokio), Villa Mai-

rean säätiö, Artek, Valtion Rakennus-
taidetoimikunta ja Suomen Kulttuu-
rirahasto, joka tuki ratkaisevasti kah-
den viimeisen jo kuvatun elokuvan 
loppuunsaattamista.

Fondation Le Corbusier (Parii-
si) ja Alvar Aalto säätiö ja The Barra-
gan Foundation/Vitra Museum (Sveit-
si/Saksa) luovuttivat kuvamateriaale-
ja käyttöön. AVEK myönsi jälkitukea 
valmiiden elokuvien kansainvälisiin 
versioihin. 

Jo aivan aluksi Suomen Kulttuu-
rirahasto oli tukenut talojen kuvaus-
matkoja eri mantereille – mahdollis-
taen koko hankkeen käynnistymisen.

 Rahoituksen etsintään kului yli 
kolme vuotta. Niiden aikana vaiva-
sin 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 ehdit-
tiin rakentaa.

Mittavasta tukijakaartista huoli-
matta ilman aiemmin myönnettyä val-
tion viisivuotista työskentelyapurahaa 
hanke ei olisi koskaan toteutunut. Sen 
antaman perustoimentulon ansiosta – ja 
myös sen velvoittamana, kuten apura-
han käyttöohjeet kirjaimellisesti tulkit-
sin – saatoin siirtää kaikki ohjaajan, ku-
vaajan ja käsikirjoittajan palkkiot eloku-
vien 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 levittä-
mistä seuraaville sukupolville uudessa 
muodossa – vaikeuksista huolimatta.

Sivistystyötä ei ole se, jos jättää 
kulttuurisen hankkeensa kesken talou- 
dellisten vaikeuksiensa vuoksi ja va-
litsee helpommin rahoitettavia hank-
keita.

Tässä mielessä koen tehneeni ’si-
vistystyötä’. Samalla uskon, että talo-
elokuvilleni ei ole juurikaan elintilaa 
normaalissa dokumenttielokuvien to-
dellisuudessa.

En usko, että yhteiskunnallisia ja 
poliittisia ongelmia ja sukupuolten sy-
viä kriisejä arvostavia maailman fes-
tivaalijuryjä kiinnostaa yhden talon 
identiteettiä ja rakentamista pohtiva 
hidas taide-elokuva.

 Talo-elokuvien festivaalielämä tu-
lee jäämään taide-elokuviin erikois-
tuneisiin festivaaleihin, joista Mont-
realin FIFA on esittänyt taloja sitä 
mukaa, kun elokuvat ovat valmistu-
neet. Ja aikoo esittää ne kaikki filmi-
viikkona runsaan vuoden kuluttua.

Entä mahdollisuudet televisioka-
navilla?

Eri maista saatu ennakkotieto ker-
too, että mahdollisuuksia on vähän. 

Kulttuurikanavia on harvassa, ei-
vätkä pääkanavat arvosta arkkiteh-
tuuria ja sen tuloksia arkkitehtuurin 
omilla ehdoilla – hitaasti lähestyttävi-
nä, staattisina objekteina – vaan halu-
avat niistä tv-ohjelmia.

Maailman harvojen arkkitehtuuri-
dokumenttien päävirta toteuttaa tuo-
ta ohjelmapolitiikkaa. Elokuvat ovat 
nopeita potpureita aiheistaan.  

Näin televisiokanavat eivät toi-
mi taidekasvattajina, vaan katsojien-
sa manipuloijina samaan pikakokemi-
seen kuin kanavien muissa sisällöissä. 

Hidas taide-elokuva saa luvan siir-
tyä museoon – konkreettisesti.

Tähän viittasi myös kokemukseni 
kolmannen talo-elokuvan valmistumi-
sen jälkeen. Havaijilta tuli yhteyden-
otto säätiöltä, joka omistaa mm. sa-
demetsiä ja arvokkaita vanhoja talo-
ja Honolulussa. Säätiö tiedusteli kiin-
nostustani tehdä ’kauniiden talo-elo-
kuviani’ kaltaiset dokumentit kolmes-
ta sikäläisestä talosta havaijilaisella ra-
hoituksella.

Ennen kuin ehdin mitenkään asen- 
noitua elämäni toiseen amerikkalai-
seen työtarjoukseen saapui toinen säh-
köposti: ”Säätiömme hallituksen eräi-
den jäsenten mielestä hyvin vaikutta-
vat talo-elokuvasi ovat aivan liian hi-
taita. Mutta voitko tehdä meidän ta-
loista nopeampia elokuvia?” 

En voinut kuin kieltäytyä runsaas-
ta vuodesta Havaijilla, jossa kyseiset 

Melnikovin talo
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talot ovat seisoneet samoilla sijoillaan 
liikkumattomina useiden sukupolvien  
ajan.  

Aikakauden arvot
Uskon, että sivistystyössä on kuiten-
kin kyse muusta kuin tämän päivän 
rytmi-riippuvuudesta ja katsojalu-
vuista.

Kyse on meitä kauempana olevas-
ta tuntemattomuudesta, jossa kuna-
kin aikana tehdyt kulttuurianalyysit 
elävät eri tavalla kuin jokin ’ajan her-
moon’ tuotettu ohjelma tai jonkin so-
siaalisen ongelman raportointi.

Sinne kaukaisuuteen on kuitenkin 
yhä työläämpi päästä, kun dokument-
tielokuvien tuen rinnalla ei ole ole-
massa taide-elokuvien tukikiintiöitä. 

Tuloksena taide-elokuva elää eri 
maissa tänä päivänä yhtä turhana kuin 
abstrakti taidenäyttely normaalin ka-
dunmiehen näkökulmasta. 

Koko käsite Taide on hajonnut tai-
teenlajien pirstouduttua ja muututtua 
median sisäisten kriisien ja kuraatto-
rikartellien säätämien uusien arvojen 
mukaiseksi julkisuustaiteeksi. Puhdas 
porno ja väkivalta ovat vallanneet en-
tiset laatubiennaalit.  

Vakava taide koetaan todellisuu-
delle vieraana maailmana – todelli-
suudelle, jonka kestäviksi tuntomer-
keiksi hyväksytään erilaiset tragediat, 
täystuhot, konkurssit ja sukupuoliset 
julmuudet, mutta ei käsitteitä kuten 
henkisyys, kauneus ja sielukkuus.

Tämänkään vuoksi taide-elokuvia 
– ja taidetta pohtivia dokumenttielo-
kuvia – ei tarvita aikamme menesty- 
jien esitysliikenteessä. 

Ahdistuneiksi ja eksyneiksi itsen-
sä tuntevia ihmisiä ei tule lähestyä hi-
taalla humanismilla. Ahdistukseen on 
pumpattava itseään toistavaa paniik-
kia, jotta riippuvuus efektiivisestä ko-
kemisesta ja sisäisen yksinäisyyden 
pelko pysyvät vakioina.  

Todellisuuksien jyrkät erot
Vaikutelmani on, että rakennustaidet-
ta ei koeta läheisenä asiana Suomes-
sa arkkitehtipiirien ja taidepiirien ul-
kopuolella. Arkkitehtuuria ei pidetä 
meillä kaikkien taiteiden ’pääovena’ 
kuten vanhoissa kulttuurimaissa.  

Miljöökuvamme on runneltu kaa-
va-arkkitehtien, kunnallispolitiikko-
jen, markkinavoimien ja väärien ihan-
teiden toimesta viime vuosikymme-
ninä – suomenruotsalaista rannikkoa 

lukuun ottamatta. Meiltä on mennyt 
usko arkkitehtuuriin identiteettimme 
kehyksenä.

Filosofisella tasolla arkkitehtuuril-
la ei ole meille muuta virkaa kuin olla 
rakennustaiteen ikonien kieli ja teo-
reettinen luentokieli. Samanaikaisesti 
suomalaisessa muotoilussa alati rikkaa-
na esiintyvät Kauneus ja Luonnollinen 
Harmonia ovat kadonneet (luterilai-
sesta) ympäristösuunnittelustamme.  

Rakennusperinteensä varjelleissa 
katolisissa maissa yksi ainoa yksityis-
talo koetaan vertauskuvana paljon laa-
jemmasta. Ja siitä avautuu ovi plastis-
ten taiteiden ymmärtämiseen ja lähei-
seksi kokemiseen. 

Miksi on näin? 
Koska katolisten kaupunkien säi-

lytetyt ikivanhat ytimet edustavat sa-
maa esteettistä ja henkistä kokemusta 
kuin tuo yksi talo. 

Vanhoissa kulttuurimaissa myös 
arkkitehti koetaan taiteilijana, jonka 
luovuus elää parhaiten yksilöllisen ti-
lauksen ja sen kauneutta ja harmoniaa 
kunnioittavan toteuttamisen kautta.  

Ei siis ihme, että juuri Espanja on 
ensimmäinen maa, jossa Maailman 
Viisi Mestaritaloa -sarjan elokuvia le-
vitetään parhaillaan DVD -kirjojen 
muodossa katalonialaisen arkkiteh-
tuurisäätiön toimesta. 

Keskitetty DVD –levitys on tä- 
mänkaltaisten taide-elokuvien tule-
vaisuuden elinmuoto – museo- ja ope-
tuskäytön ohella. 

Sillä sektorilla hiljaiset elokuvat 
voivat tehdä työtä myös suomalaisen 
– luovan – arkkitehtuurin puolesta. Ja 
asennekasvatuksen puolesta yleisem-
minkin.                                                       n

Maailman Viisi Mestaritaloa
Bad Taste Ltd:n tuottamaa Maailman Viisi Mestaritaloa -sarjan  
jokaisessa noin tunnin mittaisessa osassa esitellään yksi modernis-
min merkittävä yksityistalo ja analysoidaan talojen sisältö ja identi-
teetti sekä esitellään arkkitehtien suhde luomuksiinsa. Sarjan eloku-
vat 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, Rans-
ka, 1952 (elokuva 16 neliön piilotalosta, josta tuli arkkitehtinsä kohtalo)

Koshino Talo



30

Tuhansien tuliperäisten kuumien 
lähteidensä ansiosta Kiushun saa-
rella sijaitseva Beppu on Japanin 
tunnetuin kylpyläkaupunki. Kenen-
kään kummeksumatta liikenteen 
seassa köpöttelee kylpytakkeihin 
sonnustautuneita pariskuntia, jotka 
suunnistavat lähteeltä seuraavalle. 
Kierros keskeytyy, kun emäntäni 
Tomoko pysähtyy polvistuakseen 
kadunkulmassa nököttävien ihmis-
hahmoisten minipatsaiden puoleen. 
Keskittyneesti hän sitoo punaisen 
nyörin kymmensenttisen kivihah-
mon ympärille. Tomoko muistaa 
syntymätöntä lastaan vähäeleisellä 
solmurituaalilla. Kansallisuskonto 
šintolaisuudessa esineen voi pyhit-
tää sitomalla nauhan tai köyden sen 
ympärille.

V
uosituhansien ajan 
kaikkialla maailmas-
sa on ollut rituaaleja, 
joissa kehoa ja miel-
tä manipuloimalla 
on kurkotettu kohti 

jumaluutta, nautintoa ja muuntunei-
ta tajunnantiloja. Haitilainen voodoo-
transsi, intiaanien aurinkotanssi, sha-
maanien rummutus ja dervissien pyö-
riminen ovat näitä menetelmiä, joista 
kinbaku, japanilainen sidontataide on 
hienostunein ja kaunein. Kun kinba-
ku-mestari sitoo mallinsa taidokkaak-
si ihmispaketiksi, kehosta, solmuista 
ja köysistä muodostuu pyhä tila. Keho 
on kangas ja köysi taiteilijan sivellin. 
Esteettisen lopputuloksen ohella toi-
mituksessa korostuu sitomisen psyko-
loginen ulottuvuus ja puolen vuositu-
hannen taakse ulottuva historia. Sido-
tuksi pääseminen ja oman kehon us-
kominen toisen hallintaan on vapaut-
tava kokemus. Japani on stressaava yh-
teiskunta, jossa puurretaan pitkiä työ-
päiviä. Kinbaku tarjoaa mahdollisuu-
den pysähtyä ja vapautua arjen vaati-
muksista, rutiineista ja stressistä.

Sitomistekniikoiden takaa löytyy 
soturiperinne ja oikeuslaitoksen iki-
aikaiset kidutustekniikat. Herkkyys, 
kyky aistia kauneutta, yksityiskohtien 
kunnioittaminen ja käsityötaito ovat 
jalostuneet ajan kuluessa sidontatai-
teeksi, jossa köysi kohtaa lihan. Ja mi-
kä on kaunista, siitä voi kehittää vielä-
kin kauniimpaa muotoilemalla ja yk-
sityiskohtia muokkaamalla. Omaksi 

taidemuodokseen sitominen kehittyi 
aikana, jolloin Japani eristäytyi vuo-
sisadoiksi muusta maailmasta. Kuten 
kivipuutarhat, origami ja bonsai-puut, 
myös kinbaku on enemmän kuin pelk-
kää fyysistä askartelua, jossa raaka-ai-
neesta – olipa se sitten ihmiskeho, pa-
peri tai puu - muokataan täydellisyyttä 
tavoittelevia taideteoksia. Rikas his-
toria yhdistyy jokapäiväisten arkisten 
toimintojen ritualisoimiseen.

Kabuki-teatteri on kinbakun ke-
hityksen keskeinen elementti. Mo-
net suosituimmista samurai-aiheisis-
ta näytelmistä sisältävät kohtauksia, 
joiden pääosassa ovat sitominen ja tai-
dokkaat solmut. Kultainen paviljon-
ki -näytelmän prinsessa sidotaan kir-
sikkapuuhun. Hän piirtää varpaallaan 
hiiren maahan pudonneisiin kirsikan-
lehtiin. Hiiri herää henkiin ja vapaut-
taa prinsessan järsimällä köydet poik-
ki. Köysi on seitsemän metriä pitkä; 
kaksi kertaa tatamimaton pituus - juu-
ri sopiva ihmiskehon ympärille.

Saduissa sitomisella on usein eroot- 
tinen vivahde. Japanin valtauskonnot  
buddhalaisuus ja šintolaisuus eivät 
syyllistä seksuaalisuutta kuten juuta-
lais-kristillinen perimä, vaan seksuaa-
lisuuden erilaiset ilmenemismuodot 
ovat sallittuja. Yksi kiihottavimmista 
asioista kahden ihmisen välillä on täy-
dellinen antautuminen toiselle. Se, et-
tä luovuttaa kontrollin ja antaa toisen 
ottaa ohjat.

Köysi on suuri halaus.
Tokiossa, sadomasokismin ja köysitai-
teen maailman pääkaupungissa otan 
tehtäväkseni selvittää sidottaviksi ha-
luavien motiiveja. Tuntikausia kestä-
vien keskusteluiden myötä esiin nou-
see kaksi päälinjaa, jotka voivat esiin-
tyä myös samanaikaisesti. Kivun, kär-
simyksen ja nöyryytyksen kokemiseen 
liittyvä, perinteistä sadomasokistista 
lähestymistapaa myötäilevä halu juon-
taa juurensa historiallisista kidutus-
tekniikoista. Päällimmäisenä tavoit-
teena on kivun ja häpeän kokeminen, 
jolloin eroottinen puoli on sivuseikka. 
Vastapainoksi tälle moni kokee sito-
misen aistillisen tai eroottisen stimu-
laation välineenä. 

Ulkomaailmaa usein hämmentää  
japanilaisten kyky yhdistää kauhu ja 
kidutus kauniiseen ja taiteelliseen. Si-
toja käyttää sidottavan mieltä tuot-

taakseen ja lisätäkseen tämän nautin-
toa. Sitominen saattaa kohteensa rau-
haan ja liikkumattomuuden olotilaan. 
Koskettamalla ja stimuloimalla ihoa 
ja kehon shiatsupisteitä köysin ja sol-
muin kehon energia alkaa virrata. Ke-
ho alkaa erittää endorfiinia, luonnon 
huumetta, joka tuottaa äärimmäis-
tä hyvää oloa. Sidotun mieli on vapaa 
vaeltamaan nautinnon polkuja syvälle 
omaan sisimpään.

Modernit köysimestarit ammen-
tavat oppinsa 500 vuoden takaa jul-
mista ja hengenvaarallisista kidutus-
keinoista. Köysimestareilla on taka-
naan samankaltainen vuosien harjoit-
telu ja perehtyminen kuin vaikkapa 
ikebanan, kukkien asettelun tai cha-
don, teeseremonian taitajilla. Kaiken 
taustalla on sielunrauhan ja harmo- 
nian tavoittelu. Sidontarituaali joh-
dattaa kaksi ihmistä sisäiselle matkal-
le, jonka tavoitteena on tarjota sidot-
tavalle spirituaalinen kokemus.

Japani on historiallisesti häpeän 
kulttuuri, ja tätä sidottavan ilmeet ja 
reaktiot usein ilmaisevat. Jotta sidot-
tava pysyy varmasti aloillaan ovat sito-
misessa käytettävät köydet hampun ja 
juutin kaltaisia lujia ja karkeakuituisia 
luonnonmateriaaleja. Mitä karkeampi 
kuitu, sitä pitävämpi solmu. Kamppai-
lu ja pyristely eivät kuitenkaan ole sitä, 
mitä sidottava haluaa. Tavoitteena on 
meditatiivinen kokemus, matka nau-
tintoon. Monen sidontamallin kasvot 
ilmaisevat tyyneyttä ja rauhallisuutta. 
Keskeistä on kauneus ja taide, hengi-
tys ja meditaatio.

Suurin ero sadomasokismin ja to-
dellisessa elämässä tapahtuvan alista-
misen välillä on se, että ensin mainit-
tu perustuu täysin haluun ja vapaaeh-
toisuuteen. 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 väkivaltai-
suus ei kuvaa yhteiskunnan väkivaltai-
suutta. Japani on oivallinen esimerk-
ki siitä, ettei populaarikulttuurin fik-
tiivinen väkivalta korreloi yhteiskun-
nan väkivaltaisuuden kanssa. Hurmei-
set verileikit, sitominen ja brutaalit ri-
kokset ovat kuuluneet japanilaiseen 
taiteeseen vuosisatojen ajan; silti Ja-
panin rikosmäärät ovat kehittyneiden 
maiden alhaisimmat.                               n

T U H A N S I E N  S O L M U J E N  M A A

Jouni  
Hokkanen

Kirjoittajan oh-
jaama, japanilaista 
köysitaidetta doku-
mentoiva Kinbaku 
– sielun solmuja on 

palkittu Santiago 
de Compostelan ja 
Monterreyn eloku-

vajuhlilla.

Kinbaku – sielun  
solmuja,  
ohj. Jouni Hokkanen,  
Hakalax Productions 
Oy, 2009



31

T U H A N S I E N  S O L M U J E N  M A A



32

Ryhtyessäni kirjoittamaan 
tätä päivitin Facebook-sta-
tukseeni kysymyksen: On-
ko internetissä etiikkaa/eetti-

siä sääntöjä? Jos on, miten ne poikkeavat 
fyysisen todellisuuden etiikasta? Opis-
keluaikainen ystäväni Jarmo, jonka 
kanssa suoritin käytännöllisen filoso-
fian approa yhden kesän ajan 90-lu-
vun alussa, ja jonka kanssa minulla ei 
ilmeisesti olisi ollut ajatuksenvaihtoa 
enää vuosiin ilman Facebookia, tart-
tui heti koukkuun: ”Sama etiikka ke-
sät talvet. Kaikki mistä ei jää kiinni on 
sallittua. Internetissä voi helpommin 
toimia kasvottomana joutumatta vas-
tuuseen. Fyysisessä maailmassa pelko 
pitää etiikan mielessä.” 

OMISTAJUUS
Internetiä ei omista kukaan. Johtaa-
ko tämä tieto aristoteelisessä logiikas-
sa siihen, että kun sitä ei kukaan omis-
ta, ei kukaan voi laatia toiminnan oh-
jeita ja arvoja, legitimoida sen moraa-
lijärjestelmää?  Kysymys ei taida olla  
nykyään mitenkään merkityksellinen. 
Käytännössä internetin edelleen ke-
hittyvässä kosmoksessa toimijat luo-
vat jatkuvasti säännöstöä uusiksi, tar-
kentavat 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 laa-
jetessa ja käyttäjämäärien kasvaessa 
palvelun kehittäjät joutuvat yhä uusi-
en arvo- ja sääntökysymysten äärelle – 
ja samalla vetämään rajoja esimerkik-

si tietoturvan tai yksityisyydensuojan 
osa-alueilla. 

Kun suomalaisella Reidar Wase-
niuksella oli syksyllä 2007 FB:ssä 773 
ystävää, ja ylläpitäjien mielestä liian 
usein käyntiä palvelussa, hänet hylly-
tettiin palvelusta epäilyttävän aktii-
visena käyttäjänä. Reidarin kohtalos-
ta nousi iso häly ja kannatusjoukot ko-
koontuivat tukemaan kaltoin kohdel-
tua 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 julkais-
tavan tiedon oikeellisuus tulee yhtei-
sön taholta tarkistetuksi keskimäärin 
kolmessa minuutissa. Mutta pitääkö 
tämä paikkansa kaikkien Wikipedia-
artikkelien kohdalla, sitä emme voi 
tietää.  Netti on täynnä luokittelema-
tonta infomaatiota, ihan meteliksi as-
ti. Kokematon tiedon käsittelijä ei ai-
na pysty arvioimaan tiedon oikeelli-
suutta.  

Viranomaisille päänvaivaa on ai-
heuttanut  perinteisen käsityksen mu-
kainen tekijänoikeus- ja immateriaali-
oikeuskysymys netissä.  Omistajuuden 
käsite ei erityisesti sosiaalisissa me- 
dioissa ole enää ennallaan, yksittäiset 
ihmiset haluavat jakaa kaikille sisäl-
töä vapaasti, ja yhteisöt luovat kollek-
tiivista sisältöä open-source -henges-
sä. Tällaisen sisällön edelleen hyödyn-
täminen liiketoiminnassa voi olla vai- 
keaa ja ainakin eettisesti kyseenalaista. 

Tätä varten on luotu Creative Com- 
mons -lisenssijärjestelmä, jonka puit-
teissa tekijä voi hallitusti kuvata teok-
sensa tekijänoikeudelliset osat sekä 
vapaassa käytössä olevat osat. 

TOIMIVUUS
Ehdin siis saada kysymysyhdistelmää-
ni yhden vastauksen. Sitten Facebook 
kaatui. FB:n kaatuminen on harvinais-
ta muttei tuntematonta, tosin tällä 
kertaa sen pystyyn nouseminen kesti 
yllättävän kauan. Kun ihmiset siirtävät 
kanssakäymisensä isolta osaltaan sosi-
aalisen median piiriin, niiden toimin-
tavarmuudesta tulee kriittinen asia. 

Klassikoksi muuttunut retorinen 
kysymys – mitä jos autojen toiminta-
varmuus olisi samaa luokkaa kuin tie-
totekniikan? – muuttuu käyttäjälleen 
vakavaksi siinä vaiheessa, kun yritys-
ten liiketoiminta nojaa verkkomai-
nontaan tai digitaalisiin logistiikkajär-
jestelmiin, ja ohjelmat tai koneet me-
nevät niin sanotusti ”kyykkyyn”. Pal-
velun tarjoajalla on eettinen ja moraa-
linen velvollisuus pitää palvelunsa yllä, 
myös ilmaispalvelut. Tämä velvollisuus 
on, vaikka käyttöohjeissa olisi listattu 
kaikki mahdolliset juridiset disclaime-
rit ongelmien ja vastuiden varalta.  

KÄYTTÄJIEN ETIIKKA
Kiinnostava on myös Jarmon vastauk-
sessaan esiin nostama käyttäytymis-
säännöstö. Internetissä voi toimia kas-
vottomana, hieman peitellysti tai täy-
sin omilla tiedoillaan. Liian sinisilmäi-
set tai varomattomat käyttäjät antavat 
itsestään liikaa tietoa toisten käytettä-
väksi. Pankkitilejä on tyhjennetty ne-

Internetin 
etiikka  
KÄYTTÄJIEN WILD WILD WEST

Kati  
Uusi-Rauva

Kirjoittaja on 
kulttuuriantro-

pologi ja digi-
mediamanageri
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tissä laveasti kerrottujen tietojen pe-
rusteella. Netistä löytyy valtava mää-
rä sellaista tietoa, jota voi hyödyntää 
kuin omaansa, jopa väittää sen olevan 
omasta kynästä.   

Monet keskustelupalstat ovat 
täynnä äärimmäisiä, salanimien taak-
se kätkeytyviä näkökulmia. Muistan  
omasta keskustelumoderaattorin uras- 
tani sen, miten joka kerran hämmäs-
telin noita jopa sairaalloisia mielipi-
teen ilmaisuja uskonnosta, maahan-
muuttajista, poliitiikasta tai parhaim-
millaan kaikista näistä sekaisin ja se-
kavasti. Netissä voi kertoa mustimmat 
ajatuksensa ilman nimeä ja ilman, et-
tä on välitöntä pelkoa seuraamuksista. 
Näin toimi muuan Pekka-Eric Auvi-
nen suunnitellessaan karmeaa projek-
tiaan Jokelassa. Vasta jälkikäteen pal-

jastui isolle yleisölle, millaista eettises-
ti epäilyttävää keskustelua nuorisom-
me voi netissä käydä. 

UUDEN MAHDOLLISUUS
Onhan eettisesti villissä ilmapiirissä 
paljon myös maaperää uusille ajatuk-
sille. Kasvottomuus ja matala sosiaa-
linen hierarkia mahdollistavat uuden-
laisten yhteisöjen ja uudenlaisten toi-
mintatapojen muotoutumisen.  Face-
bookissa toimiva ”Ei menny niinku 
Strömsössä” -ryhmä purkaa sosiaali- 
sen onnistumisen paineita huumorin 
keinoin jakamalla epäonnistuneista 
vapaa-ajan harrastuksista otettuja va-
lokuvia ilman, että kukaan kyttäisi to-
dellista osaamistasoa puutöissä. Inter-
net ja sen epämuodollinen ilmapiiri in-
nostavat ihmisiä keksimään uutta, täs-

tä esimerkkinä ideakilpailut ja sosiaa- 
lisen median foorumit, joissa ihmiset 
julkaisevat valokuviensa lisäksi runo-
jaan, musiikkiaan tai linkkejä kiinnos-
taviin ilmiöihin. 

Tässä piilee netin tarjoama mahdol-
lisuus johonkin aiemmin tunnistamatto-
maan. Villissä lännessä kasvaa uuden ta-
louden verso, joka antaa jokaiselle käyt-
täjälleen periaatteessa mahdollisuuden 
toteuttaa itseään. Odotan innolla, mil-
laisia uusia yhteisöjä ja talouden malleja 
internet synnyttää – kunhan vielä kaikki 
maanosat ja eri kulttuurien edustajat eh-
tivät täysillä mukaan. 

Ja siinä samalla ihaillen seuraan kun 
FB-kaverini Jarmo julkaisee joka päivä 
vaimolleen linkin You Tuben rakkaus-
lauluihin.  Mikä ihana tapa olla roman-
tikko virtuaalitodellisuudessa.              n

Young Mind 
-videoinstallaatio,  
Selja Raudas, 2010
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Kirjailija Milan Kundera kir-
joittaa uusimmassa essee-
kokoelmassaan Une ren-
contre, 2009 (The Encoun-

ter, 2010) havainnoistaan Ranskan 
kulttuurielämästä. Ajoittain satiirikon 
ääni muuttuu vakavaksi. “Elämme tai-
teen jälkeistä aikakautta!”, Kunde-
ra kärjistää. Taide on hänen mukaan-
sa katoamassa, koska taiteen tarve, 
herkkyys sen kokemiseen ja rakkaus 
sitä kohtaan ovat kuolemassa. Havah-
duttavinta on se, että kirjailija kirjoit-
taa Ranskassa ja Ranskasta.

Aloitan dokumentaarisen eloku-
van professorina ajassa, jossa doku-
mentaarinen laji ja sen tuotantokult-
tuuri on monensuuntaisten jännittei-
den puristuksessa. Koetaan menes-
tystä ja samalla pelätään koko lajin 

TAIDETTA VAI SILLEJÄ?! 
A J AT U K S I A  D O K U M E N TA A R I S E N  E L O K U V A N  P R O F E S S U U R I A  A L O I T TA E S S A N I

Susanna  
Helke

Kirjoittaja on 
 elokuvaohjaaja ja 

dokumentaarisen 
elokuvan professori 
Aalto-yliopistossa.

kuolemaa tuotannollisten resurssien 
kaventuessa eurooppalaisen rahoi-
tusmallin murroksessa. Niin Suomen 
kuin Euroopan keskustelutilaisuuk-
sissa huhutaan jo ohi hujahtaneesta 
kultakaudesta, jolloin dokumentaa-
ri sai tukea ja puolustajia, rahoitusta 
ja kannustusta elokuvataiteen muo-
tona myös televisiokanavien rahoit-
tamana.

Saman aikaisesti suomalainen  
dokumentaarinen elokuva leviää  
kansainvälisillä festivaaleilla parem- 
min kuin mikään muu elokuvan laji.  
Se on musiikin jälkeen yksi laajim- 
min maailmalla esil lä olevista  
suomalaisen kulttuurin muodoista. 
Dokumentaariset elokuvat saavat  
yhä suuria yleisöjä teattereissa,  
niin Suomessa kuin muualla. 

Elokuvaa ei voi opettaa ilmatii-
vissä tilassa, ilman suhdetta alan rea-
liteetteihin. Dokumentaarisen eloku-
van opetuksen mielekkyys nojaa us-
koon, että lajillamme on tulevaisuus, 
ja että kansakuntamme keskeiset ins-
tituutiot näkevät sen merkityksen. 

Korkeakoulutasoinen elokuvan 
opetus on tilan luomista kriittisel-
le suhteelle lajin perinteeseen ja kas-
vualustan varjelua uuden syntymisel-
le. Kriittinen ei tarkoita perinteen 
kieltämistä, eikä uusi ole itsetarkoi-
tus. Uudet tavat tehdä ja nähdä syn-
tyvät siitä välttämättömyydestä, että 
historia ja yhteiskunnallinen todelli-
suus muuttavat järjestystään jatku-
vasti. Myös dokumentaarinen eloku-
va voi olla konformistista, historian ja 
nykyhetken suhteen uneliasta. Näyte-
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tään sellaista, mitä katsojien on help-
po nähdä. 

Yhteiskunnallinen elokuva on 
usein näennäisellä tavalla poliittista.  
Käytetään varhaisempien vuosikym-
menten poliittisten ilmiöiden kuvastoa 
ja retoriikkaa, jolloin oman aikamme 
todelliset murtumat jäävät havaitse-
matta. Raha, valta, osallisuus ja osatto-
muus näyttäytyvät toisin kuin 1800-lu-
vun patruunakapitalismissa. Ihminen 
on kiinni paljon hullummassa ja vai-
keammin hahmottuvassa koneessa. 

Uusien näkökulmien esiin haasta-
minen liittyy myös historiamme kat-
somiseen. Historiallisen dokumentaa-
rin valtavirrassa, samalla tavalla kuin 
kassavirtoihin pyrkivässä fiktiivisessä  
elokuvassa, kansakuntien tarinoita 
kerrotaan uudestaan ja uudestaan sa-
mojen murroskohtien valossa. Pienil-
le ja homogeenisille kansoille oman 
kansallisen tarinan kertominen samo-
ja sankaritekoja toistaen on erityisen 
ominaislaatuista. Luutunut kuva men-
neisyydestä tekee kansakunnat suun-
tavaistottomiksi.

Poliittinen ja poeettinen
Ensimmäisen syksyn aikana tulen pai-
nottamaan dokumentaarisen eloku-
van linjan opetuksessa poeettisen ja 
poliittisen elokuvan rajankäyntiä, en-
nen kaikkea itä-eurooppalaisen eloku-
van valossa.  Sahausliike alan keskuste-
lussa, jossa milloin korostetaan taitei-
lijuutta, milloin poliittisuutta, milloin 
muotoa ja elokuvailmaisua, milloin yh-
teiskunnallisuutta, toistaa taiteen his-
torian vanhaa juopaa realismin ja for-
malismin välillä.  Toinen tarkoittaa toi-
sen kieltämistä. Tämä puoluejako tois-
taa itseään köydenvedossa, jossa kei-
nutaan, vuosikymmen toisensa jäl-
keen, minnekään koskaan etenemättä. 
Poliittisuuden ja yhteiskunnallisuuden 
korostaminen tarkoittaa sitä, että tär-
keä aihe perustelee huonon elokuvan. 
Yhtälailla “taiteellisuuden” korostami-
sesta voi tulla piilopaikka sille, ettei oi-
keastaan tiedä, mitä ajattelee ja maail-
masta näkee. 

Voimakkaimman jäljen minuun 
ovat jättäneet ihmisen poliittista tai 
yhteiskunnallista todellisuutta käsit-
televät elokuvat, jotka ovat yhtäaikai-
sesti äärimmäisen poeettisia. Poeetti-
sella tarkoitan sitä, että tekijä pystyy 
kohottamaan havaintonsa arkihavain-
non ja todellisuuskohinan yläpuolelle. 
Katsoessaan ajallista, ihmisen koke-
musta historiansa voimakenttien pu-
ristuksessa, tekijä koskettaa myös jo-
tain ajatonta. Syntyy kokemus elämän 
ja historian, kaiken olemassaoloamme 
kannattelevan merkityksellisyydestä. 
Uskottelevat taloustieteilijät ja kasvun 

promoottorit mitä tahansa, emme voi 
elää ilman kokemuksia, jotka kohotta-
vat meidät jokapäiväisen arkipuurom-
me yläpuolelle. 

Erityisesti anglo-amerikkalaises-
sa perinteessä poliittinen dokumen-
taarinen elokuva on ymmärretty jok-
sikin, jonka tekijällä on – tietoinen tai 
tiedostamaton – ohjelma. Poliittisuus 
on kuin toimintasuunnitelma tai krii-
sinhallintaohje. On olemassa ongel-
ma ja sen ratkaisu. On olemassa maa-
ilma, joka pitää korjata ja tekijä tietää 
miten. Elokuvien poliittisuuden vaa-
timukseen kätkeytyy usein alitajuinen 
oletus siitä, että tekijän on kerrottava 
todellisuudesta sellaisena, kuin me sen 
jo ennalta tiedämme. 

Monien ilmeisellä tavalla poliit-
tisten elokuvien katsominen on miel-
lyttävintä ennen kaikkea silloin, kun 
olemme tekijän kanssa samaa miel-
tä. Michael Mooren 2000-luvun elo-
kuvat olivat tästä hyvä esimerkki. Hä-
nen elokuvillaan oli tilausta ajassa, jos-
sa vallitsevan järjestyksen vastustajien 
joukko riitti massayleisöksi. Poliitti-
nen sellaisissa elokuvissa, joiden teki-
jän näkemystä vastustamme, leimau-
tuu dokumentaariseen elokuvaan va-
kavasti suhtautuvan yleisön katseen 
alla hyvin nopeasti propagandaksi.

Tehtävä, jonka taiteen työkaluin 
voi parhaiten suorittaa on maailman 
paljastaminen tottumuksen aiheutta-
man turtumuksen alta.  Tämä on jo ve-
näläisten formalistien julistamana tai-
teen tehtävä: saada kivi tuntumaan ki-
veltä, saada aistimme heräämään ja nä-
kemään sellaista, jonka arkipäiväinen 
katseemme ohittaa banaalina ja joka-
päiväisenä. 

Tämä koskee myös poliittista ja 
yhteiskunnallista olemassaoloamme. 
Tieto ja tosiasiat jättävät ihmisen kyl-
mäksi, olivat ne kuinka hälyttäviä ta-
hansa. Ne eivät muuta kärsimystä, yh-
teiskunnallisen todellisuuden jännit-
teitä, osattomuutta, yhteiskunnalli-
sen kuulumisen ja kuulumattomuu-
den osingonjakoa yhtään ymmärrettä-

vimmiksi. Merkityksellisyyden koke-
mus on aistien varaista. Runous reso-
noi meissä jossain muualla kuin tiedon 
ja information käsittelyn alueella. 

Kultakaudet syntyvät yksittäisten 
ihmisten näystä ja entusiasmista. Joku 
uskoo, ja se usko tarttuu.  Myös kuole-
man profetioilla on itseään toteuttava 
voima. Luovuttamisen tunnelma leviää  
ja tekee ihmisistä, myös asianosaisis-
ta itsestään, syyntakeettomia. Taiteen 
kuoleman julistuksilla annetaan kaik-
ki valtuudet laskennallisen arvon kon-
sulteille ja kauppamiehille. 

Unohtuu se, että hyperkapitalis-
tisessa ajassamme kaikkea, jota ei voi 
perustella rahan, vaihdannan tuotos-
ten ja panosten sekä tehokkuuden 
työkaluilla, on vain yksinkertaisesti  
puolustettava kuin omaa henkeään. 
Rahasta on tullut substanssi, syy, pää-
määrä, jotakin, jolla on ihmisoikeuksia 
korkeampi koskemattomuuden status.  
Siksi sellaisten aineettomien asioi- 
den kuin taide, hoiva, tieto, ymmärrys 
ja sivistys perustelu on muuttunut yhä 
vaikeammaksi. 

Olen viettänyt neljä viimeistä 
vuotta Yhdysvalloissa, ja kokemukset 
dokumentaarisen elokuvan tuotanto-
edellytyksistä siellä sekä suhteellista-
vat alan hädän että muistuttavat sii-
tä, mitä on välttämätöntä puolustaa. 
Ilman eurooppalaista elokuvataiteen 
tukijärjestelmän kaltaista rakennetta 
vapaan tekemisen edellykset ovat hy-
vin kapeat. Dokumentaarisen eloku-
van valtavirta on yhtä sentimentaalis-
ta, elokuvan keinoiltaan degeneroitu-
nutta ja maailmaa yksinkertaistavaa  
kuin suuri osa valtavirtafiktiosta. Ru-
nous elokuvassa on harvinaista, yksit-
täisten tekijöiden lähes yli-inhimilli-
sen sinnikkyyden ja heidän rikkaiden 
sukulaistensa varassa.   

Myötätunnon aisti
Venäläisen absurdistin Daniil Harmsin  
ja kumppaneiden Neuvosto-Venäjäl-
lä perustaman Todellisen taiteen yh-
distyksen leikkisä mutta totinen ma-
nifesti osuu ytimeen: “Runot eivät ole 
piirakoita, emmekä me sillejä!”. Ru-
nous ei ole hyödyllistä. Sillä ei voi täyt-
tää ihmisen vatsaa,  mutta se on täysin 
välttämätöntä.   

Runous, kaikissa ilmentymissään,  
antaa meille aistit toisen ihmisen ko-
kemuksen käsittämiseen. Kyky myö-
tätuntoon lajitovereitamme ja mui-
ta olentoja kohtaan on aisteistamme 
jaloin ja sivilisaatiomme säilymisen 
edellytys.  Dokumentaarista elokuvaa 
katsoessaan voi nähdä toisen itsessään 
ja itsensä toisessa. Tämä on pitkä, hi-
das ja hiljainen matka valon nopeudel-
la edetessäänkin.                                      n

Kyky myötätuntoon  
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on aisteistamme jaloin  
ja sivilisaatiomme  
säilymisen edellytys. 

Leikkipuisto, 
ohj. Susanna  
Helke,  
tuotanto For 
Real Productions 
Oy, 2010 
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Jaron Lanier: Et ole koje.  
Manifesti
Terra Cognita 2010

Jaron Lanierilla on projekti: 
hän haluaa rakentaa ohjel-
miston, joka hylkää proto-
kollan ajatuksen. Sen sijaan 

jokaisen ohjelmistomoduulin on toi-
siin moduuleihin kytkeytyäkseen käy-
tettävä hahmontunnistustekniikoita, 
emergenttejä. Näin toimimalla ohjel-
mistot välttäisivät protokollavirheet. 
Samalla päästäisiin myös ennalta mää-
riteltyjen ja lukkiutuneiden ontolo- 
gioiden vankilasta. 

Manifestissaan Et ole koje (You 
Are Not a Gadget)  Jaron Lanier tuo 
esiin jo varhain internetin alkuaikoina 
tehdyt lukkiutuneet ontologiat, ohjel-
mistoratkaisut, jotka johtivat muiden 
mahdollisten ratkaisujen kuolemaan. 
Ratkaisut ovat rohkaisseet kapeita fi-
losofioita, jotka kieltävät kokemuksen 
olemassaolon. Myös muusikkona tun-
nettu Lanier nostaa esimerkiksi kek-
sinnön nimeltä MIDI. 

MIDI toimii digitaalisen musiikin 
tiedonsiirtojärjestelmänä ja soittimien 
digitaalisena rajapintana. Se rakennet-
tiin digitaalisista hahmoista, jotka vas-
taavat tilanteita ’kosketin alas’ ja ’kos-
ketin ylös’. MIDIn kehitti musiikki-
syntetisaattoreiden suunnittelija Da-
ve Smith 1980-luvun alussa. Ennen 
Smithin keksintöä musiikin nuotti oli 
pohjaton ajatus, jota ei voinut määri-
tellä tyhjentävästi. 

MIDIssä taas musiikin nuotti on 
jäykkä, pakollinen rakenne. Se ei voi 
kuvata esimerkiksi laulajan vivahtei-
kasta ilmaisua. Kuitenkin MIDI va-
kiintui tavaksi esittää musiikkia, ja se 
elää nyt puhelimessasi ja kaikissa niis-
sä muissa laitteissa, joista kuulemme 

musiikkia. Populaarimusiikki on ra-
kennettu tälle alustalle. Mutta sillä on, 
kuten sanottu, hintansa: jotta käyttä-
mämme teknologian rajat eivät tulisi 
vastaan, olemme kaventaneet sen kä-
sitettä, mitä ymmärrämme musiikki-
ääneksi. 

Lanier esittää, että sama ongelma 
pätee Unixiin: se muistuttaa enem-
män kirjoituskonetta kuin tanssi-
kumppania. Unix toimii kuin todelli-
suus olisi nopeiden konekirjoittajien 
verkosto. Jopa tiedoston käsite on jo 
niin lukkiutunut, että käytämme sitä 
kuin se olisi osa luontoa. Koko ajatte-
lumme pohjautuu tiedostoille. Näin ei 
kuitenkaan ole aina ollut, sillä esimer-
kiksi Macintoshin ensimmäinen ver-
sio ei sisältänyt tiedostoja, vaan käyt-
täjän koko materiaali kasautui erään-
laiseksi henkilökohtaiseksi verkkosi-
vustoksi. Macintoshin ensimmäinen 
versio ei kuitenkaan koskaan tullut 
myyntiin asti.  

Toinen tähänastisessa digitaalises-
sa maailmassa tapahtunut epäonnistu-
minen liittyy Lanierin mukaan ihmi-
sen käyttäytymiseen. Hän väittää, että  
se, mitä tapahtui musiikin nuoteille ja 
tiedostoille, voi tapahtua lopulta ihmi-
sen määritelmälle. Kannattaa yrittää 
nähdä, milloin myös filosofiat muut-
tuvat lukkiutuneiksi ohjelmistoiksi: 
onko esimerkiksi anonymia ja salani- 
mien käyttö internetissä hyvä asia?  
Onko nimettömyys käytäntö, johon 
me todellakin haluamme lukkiutua?  
Lanier puhuu internetin trolleista,  
verkon nimettömistä häiriköistä. Trol-
lien tekemät blogikommentit, maut-
tomat videokepposet ja mashupit saat- 
tavat näyttää merkityksettömiltä ja 
viattomilta, mutta Lanierin ajatuksen 
mukaan tällainen pirstaleinen ja per-
soonaton toiminta on jo nyt alentanut 
ihmisten välistä viestintää.

Turingin testi
Lanier tuo kirjassaan esille ihmisen 
pyrkimyksen älyllistää koneet. Turin-
gin testi on koe, jossa tietokone ase-
tetaan keskustelemaan kokeen tark-
kailijana toimivan ihmisen kanssa - il-
man että tarkkailija tietää keskustelu-
kumppanin olevan kone. Koe toteu-
tetaan kirjoittamalla tekstiä. Mikäli 
tietokoneen vastauksia ei pysty erot-
tamaan ihmisen vastuksista, on kone 
älykäs. Turingin testin läpäisevä teko-
äly onnistuu siis ainakin vaikuttamaan 
ajattelevalta. Mutta Lanier esittää, et-
tä on mahdotonta sanoa, onko koneen 
äly riittävä simuloimaan ihmistä, vai 
laskeeko tarkkailija omaa tasoaan, jot-
ta kone tuntuisi älykkäältä. Hän väit-
tää, että ihmiset alentavat itsensä kai-
ken aikaa saadakseen koneet näyttä-
mään älykkäämmiltä. Käsi sydämel-
le – tiesikö hakukone tosiaankin, mitä 
haluat, vai myötäiletkö sitä, ja alennat 
vaatimuksiasi, jotta kone vaikuttaisi 
fiksummalta ja voisit olla tyytyväinen 
tietokoneeseesi?

Lanier kirjoittaa, että viestintä ha-
lutaan kokea yli-inhimillisenä ilmiö-
nä, joka nousee yksilöiden yläpuolelle. 
Hän sanoo, että uusi sukupolvi on tul-
lut täysi-ikäiseksi vähentynein odotuk-
sin siitä, mitä persoona voi olla,  ja ke-
neksi kukin persoona voi tulla. Miljoo-
nille internet on vain musiikin, videoi-
den ja muiden ilmaisun muotojen lo-
puttomien ilmaisten kopioiden lähde. 

Mutta ilmaiseen kulttuuriin liitty-
vä katastrofi on tulossa. Musiikkia ja 
sanomalehtijournalismia, joita Lanier 
kuvaa ihmisen ilmaisun kapean kais-
tanleveyden muodoiksi, työnnetään 
tällä hetkellä surkeaan jamaan. Sama on 
tapahtumassa suurien kaistanleveyk- 
sien ilmaisumuodoille, kuten elokuval-
le. Lanier esittää, että – ironista kyllä – 
mainonta tuntuu olevan ainoa ilmai-
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sun muoto, joka ansaitsee aitoa kau-
pallista suojelua uudessa maailmassa. 
Jos raha virtaa mainontaan eikä muu-
sikoille, journalisteille tai taiteilijoille, 
on yhteiskunta kiinnostuneempi ma-
nipuloinnista kuin totuudesta tai kau-
neudesta. Lanier kutsuu luovia ihmi-
siä uusiksi talonpojiksi, ja esittää, että 
’ilmaisen’ todellinen merkitys tulevai-
suudessa on se, että muusikot, kirjai-
lijat ja elokuvantekijät joutuvat selviy-
tyäkseen vetäytymään kankeisiin in-
stituutioihin. Kaupallisesti kannatta-
va taide jää historiaan, ja jokainen toi-
meentuloa tavoitteleva taiteilija siir-
tyy jonkin yhteiskunnalliseen tai po-
liittiseen linnoituksen suojiin - tai vau-
raan mesenaatin lemmikiksi. Tämä 
pätee erityisesti Yhdysvaltoihin, mut-
ta kehitys on samansuuntainen myös 
Suomessa. 

Nostalginen mielipaha
Muusikkona Lanier suomii armotto-
masti aikamme musiikin hengettö-
myyttä. Hän esittää, ettei 1990-luvun 
lopulta tähän päivään luodulla teollistu-
neen maailman populaarimusiikilla ole 
erottuvaa tyyliä, sellaista, joka antaisi 
sen parissa kasvaneille nuorille identi-
teetin. Ensimmäistä kertaa käsillämme 
on aika, jolloin nuorisokulttuuri on ver-
houtunut nostalgisiin tyyleihin. Lanier 
sanoo, että popkulttuuri on siirtynyt 
merkityksettömään nostalgiseen mie-
lipahaan. Verkkoa dominoivat triviaa-
lit mashupit kulttuurista, joka oli ole-
massa ennen mashupien tuloa. Ikään 
kuin kulttuuri olisi jähmettynyt sijoil-
leen juuri ennen kuin siitä tuli digitaa-
lisesti avointa. Tämä on kaikkien kan-
nalta jokseenkin noloa. Mediateknolo-
gian keskeinen ajatus kun oli, että ke-
hittäjät olivat keksimässä uusia, häm-
mästyttäviä kulttuurin ilmauksia!

Mutta Lanier haluaa antaa vaihto-
ehdon: hän tuo esiin kirjassaan kehit-
tämänsä humanistisen digitaalisen ta-
louden mahdollisuuksia. Esimerkkinä 
hän käyttää Ted Nelsonin jo 1960-lu-
vulla keksimää ”hypermediaa”. Nelson 
ehdotti, että digitaalisen median kopi-
oimisen asemesta olisi verkossa pidet-
tävä käytännössä vain yksi kopio kusta-
kin kulttuurisesta ilmauksesta. Tämän 
tekijälle olisi maksettava pieni summa 
aina, kun teos haettiin palvelusta. Täs-
sä järjestelmässä kuka tahansa voi tul-
la toimeen luovalla työllä. Lanier us-
koo, että useimmat hyväksyisivät yh-
teiskuntasopimuksen, jossa biteillä oli-
si hinta. Jokaisella olisi pääsy muiden 
luoviin bitteihin kohtuuhintaan, ja te-
kijöille maksettaisiin heidän biteistään. 
Ratkaisu korostaisi ihmisyyttä, sillä 

tässä järjestelmässä henkilökohtaisella 
ilmaisulla olisi arvo. Toki tämä tarkoit-
taisi jatkossa myös sitä, että esimerkik-
si valtio tunkeutuisi informaatiovirtoi-
hin valvoakseen taiteilijoiden työn kor-
vauksiin liittyviä lakeja. 

Ei nimettömyydelle
Vaikka Lanier kirjassaan maalaa mus-
tia skenaarioita internetin ja sitä kaut-
ta ihmisyyden tulevaisuudelle – nyt, 
kaksikymmentä vuotta internetin 
keksimisen jälkeen – hän näkee myös 
uusia, positiivisia mahdollisuuksia. 
Meidän tulisi juuri nyt pysähtyä ajat-
telemaan mitä ratkaisuja ja käytäntö-
jä haluamme lukita käyttöömme. Mei-
dän tulee vastustaa helppoja uria. Jos 
käytämme työssämme ohjelmistosta 
muodostuvaa välinettä, on aina ole-
massa vaara, että joudumme jonkun 
toisen keskeneräisten ja huolimatto-
mien ajatusten uhriksi. 

Tulevaisuudenuskonsa tueksi La-
nier kehottaa kirjassaan lukijaa ole-
maan julkaisematta verkossa mitään 
nimettömänä, ellei lukija ole todel-
la vaarassa. Hän kehottaa lukijaa luo-
maan verkkosivuston, joka kertoo luo-
jastaan enemmän kuin mihin sosiaali-
sen verkoston sivustomallit antavat ti-
laa. Hän pyytää lukijaa aina ajoittain 
julkaisemaan sellaisen videon, jonka 
tekemiseen kului sata kertaa enem-
män aikaa kuin sen katseluun, ja kir-
joittamaan blogiviestin, jonka ajatte-
lemiseen meni viikkoja ennen kuin se 
oli pakko julkaista. 

Ja lopuksi: jos chattailet tai twiit-
taat, keksi tapa kuvata sisäinen tilasi 
turhanpäiväisten ulkoisten tapahtu-
mien sijasta. Näin vältät vaanivan vaa-
ran uskoa itsekin, että objektiivisesti 
kuvatut tapahtumat määrittelevät si-
nut, kuten ne tekevät koneiden koh-
dalla.                                                            n
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Nicholas Carrin “The Shal-
lows. What the Internet 
is Doing to Our Brains” 
on tuore kriittinen pu-

heenvuoro kiihtyvässä pohdinnassa, 
jossa vastausta informaatioteknolo-
gian vaikutuksista yksilöön ja yhteis-
kuntaan haetaan aivotutkimuksesta. 
Se ravistelee ajattelemaan omaa suh-
detta informaatioteknologioihin ja 
mediaan. Erityisesti internettiin.

Carr hakee neurotieteiden avulla 
vastausta siihen, uhraammeko kykym-
me lukea ja ajatella syvällisesti verkon 
alttarille. Carrin vastaus on kyllä, sil-
lä informaation löytämiseen, säilö-
miseen ja jakamiseen käyttämämme 
teknologiat muokkaavat aivoja tähän 
suuntaan. Osaamme hyvin hakea ja sil-
mäillä informaatiota, mutta olemme 
menettämässä kykyämme keskittyä ja 
pohtia syvällisesti.

Carr aloittaa kirjansa pohtimalla 
teknologian erilaisia merkityksiä ih-
miskunnalle. Kategorioita on neljä. 
Teknologiat voivat 1) vahvistaa fyysistä 
voimaamme, näppäryyttämme tai asi-
oiden sietokykyämme 2) laajentaa ais-
tiemme toimintasädettä tai herkkyyt-
tä 3) auttaa meitä muokkaamaan luon-
toa palvelemaan paremmin tarpeitam-
me 4) laajentaa tai vahvistaa henkisiä 
kykyjämme – löytää tai luokitella in-
formaatiota, muotoilla tai sanoa ää-
neen ideoita, jakaa tietoa, mitata tai 
tehdä laskelmia, laajentaa muistikapa-
siteettiamme. Viimeisintä ja inhimil-
lisen kehityksen kannalta keskeisintä 
luokkaa hän kutsuu ”älyllisiksi tekno-
logioiksi” (intellectual technologies).  
Tällaisia teknologioita ovat mm. kel-

lo ja internet. Carr kuvaa, miten älylli-
sistä teknologioista syntyneet ”mielen 
työkalut” (tools of mind) ovat vuosisa-
tojen aikana muokanneet inhimillis-
tä ajattelua.  Näihin työkaluihin kuu-
luvat kellon ja internetin lisäksi mm. 
kartta, aakkoset, sanomalehti, kirja, 
helmitaulu, kello ja tietokone. Kun ne 
luodaan yleensä ratkaisemaan tiettyä 
ongelmaa, niiden laajempia vaikutuk-
sia ei huomata.  Esimerkiksi esi-isäm-
me, jotka keksivät kartan, eivät ajatel-
leet, miten se kehittäisi ihmisten ka-
pasiteettia käsitteelliseen ajatteluun .

Lue syvällisesti,  
ajattelet syvällisesti
Carr hakee niin historiasta kuin neu-
rotieteistä todisteita siitä, että aivom-
me muuttuvat kokemustemme myötä. 
Teknologiat, joita me käytämme in-
formaation löytämiseen, säilömiseen 
ja jakamiseen rakentavat uudelleen ai-
vojemme neuroverkot.

Kirjassa puhutaan paljon kirjasta.  
Ehkä siksi, että se on yksi parhaiten  
asemansa säilyttänyt mediamuoto in-
ternetin puristuksessa. Carr puhuu sii-
tä, miten tekstin ilmestyminen painet-
tuna sivuille ei tarjoa ihmisille mahdol-
lisuutta ainoastaan lisätä tiedon mää-
rää. Kirjat saavat myös ihmisen oman 
mielen liikkeeseen. Lukiessamme kir-
jaa mieli tekee omia assosiaatioitaan,  
päätelmiään ja analogioitaan. Kun ih-
minen lukee syvällisesti, hän ajattelee 
syvällisesti. 

Carr nostaa esille niin Platonin 
kuin Marshall McLuhanin osoittaes-
saan, että jokainen informaatiotekno-
logia  pitää sisällään älyllistä etiikkaa 

– joukon olettamuksia tiedon ja älyk-
kyyden luonteesta. Hän selittää, mi-
ten painettu kirja auttaa meitä keskit-
tämään huomiomme ja näin edistää sy-
vää ja luovaa ajattelua. Jyrkkänä vasta-
kohtana tälle Carr tuo esille internetin, 
joka kannustaa nopeaan ja huomion  
hajauttavaan, pienten informaatiosir-
paleiden keräämiseen eri lähteistä. 

Jälkimmäinen on Taylorin jalan-
jäljissä kulkevaa teollista etiikkaa: no-
peuden, tehokkuuden sekä optimoi-
dun kulutuksen ja tuotannon etiikkaa.  
Carr vie ajattelun niin pitkälle, että to-
teaa internetin hiljalleen muokkaavan 
meidät omaksi kuvakseen. Meistä on 
tulossa etevämpiä tiedon haravoijia ja 
monia asioita samanaikaisesti helpos-
ti tekeviä kansalaisia. Samalle me kui-
tenkin menetämme kykyämme kes-
kittyä, suunnitella ja mietiskellä.

Aivot kehittyvät koko eliniän
Yksi kirjan kiehtovimmista osista 
muodostuu aivojen muutoksen perus-
telu neurotieteiden ja aivotutkimuk-
sen löydösten kautta. Niiden mukaan 
tietokoneiden, älypuhelimien, hakuko-
neiden ja muiden välineiden käyttö sti-
muloi aivosoluissa muutoksia ja aivojen 
välittäjäaineen vapautumista. Vähitel-
len 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 tule-
vaisuudessa. Olit nuori tai vanha.

Eräässä tutkimuksessa tarkkailtiin 
eroja aivojen toiminnassa ihmisten lu-
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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. 
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kiessa www-sivuja ja kirjoja. Tutkijat 
havaitsivat, että netistä informaatio-
ta etsivien ihmisten aivoissa aktivoi-
tuivat täysin toiset alueet kuin heidän 
lukiessaan kirjaa. Kirjanlukijoiden ai-
voissa aktiivisuutta oli runsaasti alueil- 
la, jotka liittyvät kieleen, muistiin ja 
visuaaliseen asioiden prosessointiin, 
mutta vain vähän aktiivisuutta alueil-
la, jotka liittyvät päätöksentekoon ja 
ongelmanratkaisuun. Nämä alueet he-
räävät henkiin webissä. Nopeasti pää-
teltynä voisi ajatella, että tarvitsemme 
molempia – sekä muistamista että ky-
kyä tehdä päätöksiä

Tästä pääseekin ajatusleikkiin sii-
tä, mitä muistamisen kannalta tärkeän  
kirjan kohtalo merkitsee ihmiselle. 
Kirjaa sinänsä ei uhkaa häviäminen, 
kun informaatioteknologia ahmii ”van-
hoja” medioita vaikutuspiiriinsä. Se 
on kuitenkin ainakin osittain muutta-
massa muotoaan. Sähköinen kirja ete-
nee kovaa vauhtia erityisesti USA:ssa.  
Kirjan sivujen siirtyminen näyttöruu-
dulle ja sen mukanaan tuomat lisäpiir-
teet mullistavat lukukokemuksen aivo-
jen kehityksen näkökulmasta. Kun lu-
kemisen ohella tekstiä voi kommentoi-
da tai käydä reaaliaikaista keskustelua 
teoksen tietystä kohdasta,  syvä luke-
minen muuttuu internetin selailun kal-
taiseksi toiminnaksi. 

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 sii-
tä, miten rekisteröimämme informaa-
tio siirtyy lyhytkestoisesta muistista 
mielen syvempiin kerroksiin ja pitkä-
kestoiseen muistiin. Miten tämä vai-
kuttaa meihin. 

Lyhytkestoisesta muistista asioi-
den siirtyminen pitkäkestoiseen muis-
tiin vie aikaa. Tutkimukset ovat osoit-
taneet, että tämä siirtymä, lujitusvai-
he, on erittäin tärkeä. Verkon käytölle  
on tyypillistä, että ihminen hyppää 
nopeasti paikasta toiseen, seuraa link-
kiä, vilkaisee Facebookia. Aivojen 
kannalta se merkitsee sitä, että kuor-
mitamme työmuistiamme. Muistami-
seen tarvittava lujittaminen ei pääse 
edes alkuun.  Koska aivojemme her-
moradat ovat kuitenkin joustavia, mi-
tä enemmän käytämme nettiä, sitä 
enemmän harjoitamme aivojamme ha-
jauttamaan huomiota – prosessoimaan 
informaatiota hyvin nopeasti ja tehok-
kaasti. Mutta ilman pysyvää huomion 
kiinnittämistä. Aivomme sopeutuvat 
unohtamaan. 

Carr epäilee, että kasvava riippu- 
vuutemme netin informaatiovarastois- 
ta kuten Googlesta, saattaa olla tu-
losta oravanpyörästä, jossa pyörim-
me. Koska meidän on entistä vaike-
ampi kerätä informaatiota biologiseen 
muistiimme nettikäyttömme vuoksi,  
meidän on pakko luottaa enemmän 
verkon laajaan ja helppohakuiseen kei-
notekoiseen muistiin. Vaikka se tekisi 
meistä pinnallisempia ajattelijoita. 

Palataan takaisin alun kirjaesi-
merkkiin. Toki ihmiset kykenevät  
yhä lukemaan tai jopa kirjoittamaan  
kirjan. Kun alamme käyttää uutta 
älyllistä teknologiaa, emme hetkes-
sä siirry yhdestä mentaalisesta mal-
lista toiseen. Aivot eivät toimi näin. 
Älylliset teknologian hiljalleen siirtä-
vät ajattelumme painopistettä. Vaik-
ka teknologian ensimmäisen suku-
polven käyttäjät voivat huomata 
muutoksen huomion kiinnittymises-
sä, keskittymisessä ja muistissa aivo-

jen sopeutuessa uuteen välineeseen, 
perustavaa laatua olevat muutokset 
tapahtuvat hitaammin useiden suku-
polvien aikana. Samaan aikaan tekno-
logia nivoutuu yhä tiiviimmin työhön, 
vapaa-aikaan ja koulutukseen.

Carr myös muistuttaa, että muis-
tin ulkoistaminen tietopankeille ei uh-
kaa pelkästään yksilön omaa  minuut-
ta ja erottuvuutta. Se uhkaa myös yh-
teisen kulttuurimme syvyyttä ja erot-
tuvuutta. Meistä tulee koneen kaltai-
sia. Internet tekee meistä hiljalleen 
pannukakkuja – tiedonsirpaleinemme 
laajalle levinneinä, mutta ymmärryk-
seltämme ohuina liitymme laajaan in-
formaatioverkostoon.

Carr päättää kirjansa Stanley Kubl-
rickin mustaan profetiaan elokuvasta 
2001– Avaruusseikkailu: Kun alamme 
luottaa siihen, että tietokoneet voivat 
toimia ymmärryksen välittäjinä maail-
masta, oma ymmärryksemme latistuu 
keinoälyn tasolle.                                     n
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Impressio

ulien on tarttunut 
rohkeasti ja  itsevar-
masti vaikeaan aihee-
seensa. Yritystä piir-
tää tai edes kevyesti 
hahmotella muoto-
kuvaa Kiinan kaltai-
sesta kompleksises-
ta maasta voitaisiin 
pitää mahdottoma-
na tehtävänä. Kult-
tuurinen represen-
tointi ja itselle vie-

raan kulttuurin kuvaaminen ei ole on-
gelmatonta. Julien operoi teoksessaan 
laajalla akselilla ja pyrkii kuvaamaan 
aihettaan monikerroksellisesti, mikä 
lienee aiheen haastavuuden huomioon  
ottaen välttämätöntä. Yhteen nivou- 
tuu maan monitahoinen historia myyt-
teineen ja legendoineen sekä nykyhet-
ki, eksponentiaalisen talouskasvun 
Kiina.  

Julienin teoksessa fakta ja fik-
tio sekoittuvat ja rinnastuvat. Hänen 
käyttämänsä kuva ja äänimaailma on 
varsin elokuvallista. Juuri suurelle ylei-
sölle tutulla kuvakielellä ja vaikutta-
valla visuaalisuudella Julien pitää kat-
sojat taitavasti otteessaan. Taiteilijan 
tapa rakentaa teoksensa mielikuville ja 
tunnelmille sekä runouden kielelle on 
toisaalta teoksen vahvuus, mutta pai-
koitellen myös sen heikkous. Vahvuus 
se on siksi, että tämänkaltaista aihet-
ta voidaan tarkastella vain abstrakti-
na kokonaisuutena, teoksen luodes-
sa ohikiitäviä impressioita, ikäänkuin 
”muistikuvia” jostakin, kaikille niin 
tutusta ja lopultakin sangen vieraas-
ta. Valitettavaa on kuitenkin Julienin 
käyttämän kuvaston tuttuus. Eteem-
me piirtyy stereotyyppinen ja hiukan 
kliseinenkin kuva Kiinasta. Shanghain 
ultramoderni arkkitehtuuri ja ihmis-
paljous monikaistaisine teineen tun-

tuu turhan helpolta kuvalliselta sym-
bolilta Kiinan kiivaasta, jopa väkival-
taisen nopeasta modernisoitumisesta. 

Paikoitellen teos sortuu pastissi-
maisuuteen, etenkin elokuvista tut-
tua Kiina-kuvastoa uusiokäyttäessään. 
Historiallisten elokuvien ja myyttien 
referoiminen on tietysti Julienin tapa 
tutkia refleksiivisesti käyttämäänsä 
mediaa, elokuvaa ja sen Kiinasta tuot-
tamia representaatioita. Tutun kuvas-
ton kierrättäminen ei refleksiivisyy-
destään huolimatta tunnu mielekkääl-
tä ratkaisulta, vaikka taiteilijan lähtö-
kohdat rinnastuksille olisivatkin aika 
ajoin oikeutettuja. 

Mazun, meren jumalattaren käyt-
tö ja merihätään joutuneista kalastajis-
ta kertovan Yishan saaren tarinan rin-
nastaminen Morocambe Bayn trage-
diaan, jossa 23 kiinalaista simpukanke-
rääjää joutui Luoteis-Englannissa vuo-
roveden hukuttamaksi, on vaikuttava. 

Kymmenentuhatta aaltoa

Jani  
Ruscica

Kirjoittaja 
on media- 
taiteilija, 

 jolle on 
myönnetty 

vuoden 2010 
AVEK- 

palkinto

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.
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Nämä jaksot rakentavat sillan men-
neisyyden ja nykyisyyden välille upeal-
la ja hienovaraisella tavalla. Jaksot tuo-
vat teokseen myös sen paljon kaipaa-
maa konkretiaa, kertoen jostakin spe-
sifimmästä vailla yleistyksiä. Ehkä juu-
ri nämä turhan lyhyeksi jäävät jaksot 
ovat teoksen koskettavinta ja samalla 
visuaalisesti kiinnostavinta antia ja pe-
lastavat teoksen vaipumasta elokuval-
liseen tunnelmointiin.  

Kuluneen vuosikymmenen menes-
tyselokuvat, Wong Kar-Wain ”In the  
Mood for Love” sekä Ang Leen ”Hii-
pivä tiikeri, piilotettu lohikäärme” tul-
vivat väkisinkin katsojan mieleen Ju-
lienin teosta katsoessa. Julienin Mazu-
jumalatar, Maggie Cheung, esittää pää-
osaa myöskin ”In the Mood for Love” 
-elokuvassa.  ”Kymmenentuhatta aal-
toa” installaatioteoksessa näyttelijä-
tär Zhao Tao astuu Maggie Cheungin  
kenkiin ja esittää ulkoisesti hyvin sa-
mankaltaista henkilöhahmoa kuin 
Cheung kymmenen vuotta sitten. 
Vaikkakin Wong Kar-Wain ja Isaac Ju-
lienin elokuvat sijoittuvat täysin eri 
aikakausille, ”In the Mood for Lo-
ve” 1960-luvun Hong Kongiin, ”Kym-
menentuhatta aaltoa” mm. 1930- ja 
2000-luvun Shanghaihin, assosioin-
nilta on vaikea välttyä. 

Tosiasiassa Julien viittaa näytteli- 
jätär Zhao Taon tähdittämillä, Shang-
haissa kuvatuilla kohtauksillaan vuon-
na 1937 tehtyyn ”The Godess” nimi- 
seen kiinalaiselokuvaan, jota tähdit- 
ti Kiinan oma ”Greta Garbo” Ruan  
Linguy. Viittauksen taustalla olevan  
elokuvan sosiaaliset ulottuvudet ovat  
jääneet harmillisesti Julienin versios- 
sa unholaan. Alkuperäisteos käsitte- 
lee katunaisen ponnisteluja kasvat-
taa lapsensa mahdollisimman ”perin-
teisesti” 30-luvun korruptoituneessa 
ja paheellisuuden valtaamassa Shang-
haissa, olosuhteissa, jotka tekevät sen 
yksinkertaisesti mahdottomaksi. Ju-
lienin versiossa jäljelle on jäänyt vain 
kuori, taiteilijaa mahdollisesti miellyt-
tänyt ”In the Mood for Love”-estetiik-
ka vailla sisältöä. Kaupungin redusoi-
minen näyttämöksi tai sarjaksi sette-
jä ei riitä kommentiksi sen monitahoi-
sesta historiasta. 

Toinen teoksen keskeisistä hah-
moista, liitelevä Mazu-jumalatar on 
kuin suoraan Ang Leen ”Hiipivä tiike-
ri, piiloitettu lohikäärme” elokuvasta. 
Kummastelemisen arvoista ei ole ju-
malatteren käyttö teoksessa, sillä se 
sitoo teoksen eri ajalliset tasot hienos-
ti yhteen. Kyseenalaista sen sijaan on 
jumalatteren ulkomuoto. Se herättää 
vahvan assosiaation Ang Leen eloku-

Vaihtoehtoinen näkökulma  
aiheeseen:
Omanlaistaan hyvin kiinnostavaa 
muotokuvaa Kiinasta on viime vuo-
sina rakentanut guangzhoulainen Cao 
Fei (s.1978) vuorovaikutteisella se-
cond life projektillaan ”RMB City” 
sekä muilla teoksillaan.

www.caofei.com                             n

vaan ja harhauttaa katsojaa hahmon 
varsinaiselta merkitykseltä. Kaikki 
Mazu-jumalattaresta vuosisatojen saa-
tossa luodut veistokselliset represen-
taatiot ovat Julienin luomaa jumalhah-
moa moni-ilmeisempiä. Asusteet ovat 
värikkäitä, päähineet suuria ja koris-
teellisia, kullalla kyllästettyjä. Liekö 
juuri tässä Julienin teoksen kompas-
tuskivi? Omat esteettiset mieltymyk-
set ovat ohjanneet taiteilijaa liikaa. 
Karnevalistisen värikäs taruolento saa 
Julienin versiossa väistyä viileän tyy- 
likkään, hulmuavan valkoiseen asuun 
puetun tähtinäyttelijän tieltä. Kat-
sojan helpotukseksi Julien viittaa 
studiossa kuvatuissa kohtauksissaan 
tarun luomiseen ja esittämänsä kuvas-
ton keinotekoisuuteen. Jokainen luo-
tu kuva on uudelleen tulkinta aiem-
min olevasta. Kollektiivisessa muis-
tissamme säilyvät kuvat ovat nykyään 
juuri median, etenkin elokuvan luo-
maa oman aikamme tarukuvastoa.

Julienin teoksen vahvinta antia on 
lopulta ehdottomasti runoilija Wang 
Pingin tulkinta ”Kymmenentuhat-
ta aaltoa” installaation lähtökohtana 
olleesta Morecambe Bayn tragedias-
ta. Wang Pingin äärimmäisen kaunis 
teksti ”Pienet veneet” tulkitsee vai-
kuttavasti Julienin teoksellaan esit-
tämää kysymystä siitä, mikä saa ihmi-
set jättämään kotinsa, omaisensa, juu-
rensa ja lähtemään paremman elämän 
toivossa kauas kotoaan. Wang  Pingin 
runo on luettavissa kokonaisuudes-
saan 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)

Kuvat: Ten Thousand Waves, Isaac Julien, 2010
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Kohtaamisia

Maaliskuisena viikonloppuna  
AVEKin Kohtaamisia-sarjassa 
kaksi tanskalaista käsikirjoittaja-
ohjaajaa kertoi työstään lähes 
täydelle salilliselle suomalaisia elo-
kuvantekijöitä K13:ssa. Otsikkona 
oli I Make Film for an Audience.  Per-
jantai-iltapäivänä asian äärellä oli 
dogmaohjaaja Thomas Vinterberg, 
sunnuntaina Susanne Bier.  
Molemmat moninkertaisesti palkit-
tuja tekijöitä.

Kummassakin tilaisuudes-
sa painopiste loppujen lo-
puksi oli otsikon alkuosas-
sa, elokuvien tekemisessä. 

Yleisö nimettynä ja määriteltynä aja-
tuksen kohteena oli suoranaisesti läs-
nä keskustelussa vain hetkittäin. Mut-
ta välillisesti koko ajan. Kun puhum-
me tekemisestä ja tarinoista, puhum-
me kommunikaatiosta ja pyrkimyk-
sestä tulla ymmärretyksi. Tarinaa ei 
ole olemassa ilman vastaanottajaa – 
vaikka tuo vastaanottajien joukko jois-
sakin tapauksissa saattaa olla vain hy-
vin kapea ja erityinen ryhmä ihmisiä, 
kuten Thomas Vinterberg totesi.    

Tekijä haluaa ajatella yleisöään ja 
olla tietoinen sen mielenliikkeistä sa-
malla tavalla kuin nuotion ääressä is-
tuva tarinankertoja haluaa olla tietoi-
nen kuuntelijoidensa reaktioista. Elo-
kuvaa tehtäessä välitöntä kontaktia 
vastaanottajiin ei ole, sillä yleisö on 
ajallisesti ja paikallisesti kaukana. Vin-
terberg tunnusti olevansa ymmällään 
tanskalaisten katsojien suhteen. Miksi 
tanskalaiset elokuvissakävijät suosivat 
pimeitä, provokatiivisia tarinoita? Jos 
heille tarjoaa kotimaista elokuvaa, jo-
ka on jollain tavalla mukavaa, salit jää-
vät tyhjiksi.  

Susanne Bier ajattelee, että elo-
kuvantekijän tulee olla kaiken aikaa 
kiinnostunut siitä, miten hänen ker-
rontansa tulee ymmärretyiksi. Teki-
jän tulee jatkuvasti olla herkkä aset-
tautumaan ”toiselle puolelle”, katso-
jan näkökulmaan. Miten juuri tämä 
käsillä oleva yksittäinen kohtaus to-
dennäköisesti koetaan?  Joskus katso-
jien enemmistön tulkinta voi olla teki-
jälle yllätys. Väärin ymmärretyksi tu-
lemisen kokemus on tärkeä. Siitä voi 
oppia. Jos epäonnistumisistaan ei ota 
opikseen, luulee olevansa nero ja val-
mis. Silloin ei voi enää koskaan kehit-
tyä paremmaksi.  

Perhe
Molempien tekijöiden työssä keskei-
senä teemana on perhe. Perhe on tär-
keä tarinoiden aihe. Perhe on sana, jo-
ta kumpikin ohjaajista käytti kuvates-
saan elokuvan työryhmää. Oman per-
heen merkitys elämän kokonaiskuvi-
ossa ja sen suhde työelämän valintoi-
hin nousi myös esille.  

Vinterberg totesi, että pohjois-
mainen elokuva on aina onnistu-
nut parhaiten käsitellessään perhei-
tä ja niiden ongelmia. Meillä on vank-
ka perhe(helvetti)tarinoiden traditio: 
Strindberg, Ibsen, Bergman. Siitä on 
ollut hyvä jatkaa. Perheenjäseniään 
kukaan ei voi valita, ja siksi perheestä 
muodostuu helposti konfliktien kent-
tä. Perheenjäsenillä on myös yhteinen 
historia. Siksi taustatarinat muodos-
tuvat kiinnostaviksi.  

Työryhmä jatkuvasti koossapy-
syvänä perheenä on Bierille sekä ins-
piroiva että vaarallinen osa ohjaajana 
toimimista. Liiallinen turvallisuus voi 
johtaa rutiininomaisiin ratkaisuihin. 
Hän on käyttänyt uransa alusta asti 
samaa leikkaajaa ja säveltäjää. Kuvaa-
jat ovat vaihtuneet. Myös Vinterberg 
on vaihtanut kuvaajaa usein. Kuvaajan 
suhteen pitää suorittaa casting, kuin 
valitsisi näyttelijän, hän sanoi. Kuvaa-
jan pitää sopia elokuvaan samalla ta-
valla kuin näyttelijän rooliinsa.  Kun 
elokuvan työryhmä on koossa, se alkaa 
toimia kuin perhe. Kullakin on oma 
ainutlaatuinen paikkansa ja funktion-
sa. Kaikki perheet ovat erilaisia.   

Teatteri ja sen perinne
Elokuvasta Festen/Juhlat on tehty 
näyttämöversio, jota on esitetty useis-
sa maissa, myös Suomessa.  Vinterberg 
ja Mogens Rukov ovat kirjoittaneet ta-
rinalle jatko-osan Das Begräbnis/Hau-
tajaiset, joka sai ensi-iltansa Wienin 
Burgtheaterissa tämän vuoden maa-
liskuussa Vinterbergin ohjaamana.  
Vinterbergiä motivoi teatterin pariin 
mahdollisuus työskennellä näytteli-
jöiden kanssa. Euroopassa elokuvaoh-
jaajan realiteetit ovat näinä aikoina ai-
ka karut: voi pitää itseään onnekkaa-
na, jos pääsee elämänsä aikana ohjaa-
maan kuusi tai kymmenen pitkää näy-
telmäelokuvaa. 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 vähäl-
lä harjoituksella? Suurin osa ohjaajan 
työvuosista kuluu projektien valmis-
teluun ja rahoituksen varmistamiseen. 
Teatterissa elokuvaohjaaja pääsee kos-
ketukseen näyttelijän kanssa. Teatte-
rissa on aikaa. Vinterbergin mukaan 
työ teatterissa pitää elokuvaohjaajan 
apparaatin kunnossa. 

Myös Bier vannoi teatterin nimeen.  
Elokuvatyössä eteen tuleviin ongel-
miin hänellä on yksi yksinkertainen 
lääke: klassikkonäytelmien lukemi-
nen. Hän aloitti tavan jo opiskeluaika-
na, jolloin lukulistalla olivat kaikki Ib-
senin näytelmät. Draaman tajun pitää 
olla elokuvantekijän sisäistetty omi-
naisuus. Klassikot kehittävät herk-
kyyttä ja vaistoa. Klassikkojen pariin 
palaaminen auttaa fokusoimaan koh-
ti olennaista.  

Rajat ja olosuhteet 
Vinterberg totesi, että dogman sään-
nöt eivät tunnu enää lainkaan kiinnos-
tavilta nyt vuosia niiden keksimisen 
jälkeen. Mutta työmetodina hän kui-
tenkin piti erilaisten rajojen asetta-
mista hyvänä ajatuksena.  Käsikirjoit-
tajan on viisasta asettaa itselleen ta-
voitteita, jonkinlaiset raamit.  Alkaes- 
saan maalata taulua taiteilija päättää 
kankaan koon ja värit, joita aikoo käyt-
tää.  Samalla tavalla kirjoittaja voi ra-
kentaa itselleen puitteet: kirjoitan sa-
ta sivua.  Tai: kirjoitan tämän kahdes-
sa viikossa.  Yksinkertaiset tavoitteet 
tuovat työhön ryhtiä.  Tanskan eloku-
vakoulun perinteen tärkeä osa on aja-
tus siitä, että esteet voivat olla inspi-
raatio.  Toisaalta Vinterberg myönsi, 
että inspiraatio ei tule itsestään.  Kir-
joittajan pitää odottaa hetkeä, jolloin 
materiaali alkaa puhutella.  Aina sitä 
hetkeä ei tule.  

Bier myös puhui rajoista ja peli-
säännöistä. Hänen mielestään ohjaa-
jan työssä on tärkeätä, että ohjaaja pi-
tää lupauksensa, pysyy budjetissa ja ai-
kataulussa. Avoimuus ja sopimusten 
noudattaminen ovat tärkeitä kaikkiin 
suuntiin. Muussa tapauksessa ener- 
giaa kuluu hukkaan. Näyttelijöille pi-
tää olla rehellinen. Näyttelijä ei ole 
vastustaja tai painostettava manipu-
loimisen kohde.  Ohjaajan tehtävä on 
auttaa näyttelijää antamaan parastaan.   
Bierin mielestä käsikirjoitukset, jois-
sa toiminta on tarkkaan määritelty, ei-

Raija  
Talvio

Kirjoittaja on 
käsikirjoittaja

ELOKUVAA TEKIJÄLTÄ YLEISÖLLE



43

vät ole kiinnostavia. Teksti, joka sisäl-
tää pääasiassa vain dialogin, on parem-
pi. Se antaa tilaa ohjaajan ja näyttelijän 
prosessille. Bierin näyttelijät saapuvat 
kuvauspaikalle aamulla, ja aamupäivä 
käytetään kohtauksen rakentamiseen 
ja harjoittelemiseen. Kamera käy vas-
ta iltapäivällä.  Bier ei koskaan tee sto-
ryboardeja. Hän pitää hyvänä sitä, että 
elokuvia tehtäessä kohtaukset kuva-
taan epäkronologisesti. Se on kiinnos-
tavaa ja haastavaa. Jatkuvuuden tuoma 
turvallisuus voisi olla lamauttavaa.  

Vinterberg kertoi harjoittelevan-
sa näyttelijöiden kanssa intensiivises-
ti kaksi tai kolme viikkoa ennen ku-
vauksia.  Harjoituksissa ei välttämättä 
käydä läpi elokuvan kohtauksia. Työs-
kentely voi keskittyä kohtauksiin, jot-
ka tapahtuvat käsikirjoituksessa ole-
vien kohtauksien välissä. Tai tilantei-
siin roolihenkilöiden menneisyydestä. 
Vinterberg on kiinnostunut asioista, 
jotka ovat piilossa. Kohtauksista joi-
ta emme näe, salaisuuksista, joita hen-
kilöillä on.  

Oma ääni
Sekä Vinterberg että Bier ovat ohjan-
neet elokuvia myös Hollywoodissa. 
Kumpikin kuitenkin tuntui näkevän 
oman ohjaajuutensa eurooppalaisen 

auteurismin määritelmän mukaisesti, 
kaukana tuotantokoneistoa palvele-
vasta amerikkalaismallisesta ammat-
tilaisuudesta.  

Vinterberg kertoi joutuneensa 
pohtimaan, haluaako hän tehdä elo-
kuvia, joita kuka tahansa voisi tehdä 
vai sellaisia elokuvia, jotka voisivat ol-
la vain ja ainoastaan hänen eivätkä ke-
nenkään toisen tekemiä. Uran alussa 
on tärkeää, että löytää oman juttunsa, 
oman sisäisen melodiansa. Hän tun-
nusti ottaneensa nuorena liian helpos-
ti vaikutteita toisilta tekijöiltä. Nyt on 
tärkeämpää uskaltaa olla oma itsensä. 
Se vaatii rohkeutta ja työtä. Tietoista 
toimintaa rohkeuden ylläpitämiseksi.  

Elokuvantekijällä on aina yksi kes-
keinen pakkomielle, jota hän teoksis-
saan käsittelee, sanoi Bier.  Hän muis-
tutti myös, että taiteilijan on tärkeä 
oppia kestämään sekä menestyksiä et-
tä tappioita.  Menestyksen ei saa antaa 
sokaista itseään, eikä vastoinkäymis-
ten lannistaa. Molemmista voi oppia.

Vinterbergin mukaan menestys ei 
välttämättä tarkoita suuria katsojalu-
kuja tai palkintoja. Tärkein kysymys 
jokaisen elokuvan kohdalla on, oli-
ko elokuvalla merkitystä. Jättikö teos 
jälkensä yksittäiseen katsojaan tai yh-
teiskuntaan?

Tuottajan rooli
Kansainvälisten kokemustensa pe-
rusteella Bier halusi tuoda esiin asian,  
joka on ongelma Pohjoismaiden elo-
kuvatuotannoissa: meiltä puuttuvat 
oikeat luovat tuottajat.  Bierin kär-
jistyksen mukaan elokuvan epäon-
nistuminen on aina tuottajan syy-
tä. Hänen mielestään pohjoismaiset 
tuottajat ovat heikkoja. Heillä ei ole 
todellista intohimoa elokuvaan ei-
kä kykyä kommunikoida tekijöiden 
kanssa. Tuottajan pitää osata lukea 
käsikirjoituksia ja ymmärtää syväl-
lisesti, miten käsikirjoitukset toimi-
vat ja rakentuvat. Nykyään elokuvan 
tuotanto käynnistetään heti kun ra-
hoitus on varmistunut, vaikka käsi-
kirjoitus olisi vielä keskeneräinen. 
Heikoista tuottajista ei ole sparraus- 
partnereiksi käsikirjoittajalle ja oh-
jaajalle.  

Tuottajan roolin määrittelyssä 
Bierin mielestä rahoittajilla, erityises-
ti elokuvasäätiöillä, on tärkeä tehtävä. 
Näiden tulisi vaatia tuottajalta enem-
män vastuuta, varsinkin suhteessa kä-
sikirjoituksiin. Huonosta käsikirjoi-
tuksesta on mahdotonta tehdä hy-
vää elokuvaa. Hyvän käsikirjoituksen 
pohjalta se hyvällä onnella onnistuu – 
joskus.                                                        n

Thomas  
Vinterberg ja  
Susanne Bier.  
Kuva Hannes 
Vartiainen
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YLE tuo merkittävän osan leiväs-
täni. Se tuo myös merkittävän osan 
aistejani ja aivojani hyväilevistä 
hetkistä. Tämän hyvän jatkamiseksi 
ehdotan kymmentä alla mainittua 
asiaa.

Ehdotukseni ovat vapaasti käy-
tettävissä,  ja luovutan ilomielin 
kaikki omat ja lainaamani tekijän-
oikeudet YLElle, vaikka normaalis-
ti en niin teekään.

Kaksinkertaistetaan YLEn 
rahoitus. YLEn rahoitus 
koostuu jatkossa puoliksi 
kotitalouksilta kerättävis-

tä mediamaksuista ja toinen puolikas 
valtion budjettirahoituksesta, joka on 
tarkoitettu suomalaisen sisältöteolli-
suuden edistämiseen.

Jokainen lisäeuro käytetään häpei-
lemättömästi suomalaisen sisällön os-
tamiseen. YLE rahoittaa jatkossa vuo-
dessa 10 suomalaista pitkää elokuvaa, 
ostaa 10 pitkää draamasarjaa, 10 uut-
ta suomalaista viihdeformaattia, las-
tenohjelmia, dokumentteja ja asiaoh-
jelmia, uusia konsepteja YLEn uusiin 
palveluihuin, radioon ja televisioon. Ja 
paljon muuta.

YLEn nykyiset toimintamenot 
puolitetaan samalla.

YLE lopettaa oman ohjelmatuo-
tantonsa. Uutiset YLE voi tuottaa it-
se. YLE keskittyy suunnittelemaan 
millaisia sisältöjä se välittää suomalai-
sille ja kilpailuttaa jatkuvasti sisällön-
tuottajia keskenään ja poimii parhaat 
ehdotukset itselleen.

YLE yhtiöittää tekniset palvelun-
sa, joista tulee pohjoismaiden paras 
tuotantotekniikan yritys. Se kilpailee 
markkinahintaan alan muiden toimi-
joiden kanssa.

Lopetetaan Tohloppi. Uuden 
YLEn 500 sisältöosaajaa mahtuvat 
Isoon Pajaan ja muista kiinteistöistä 
voidaan luopua. Tampereelta voi teh-
dä myös etätyötä.

 Luovutaan musiikkitalosta ja 
RSO:sta. Hienon orkesterin ylläpitä-
jäksi voidaan perustaa Veikkauksen 
voittovaroilla säätiö. Julkista palvelua 
se ei ole.

Säätiöidään myös FST. Säätiöt ra-
hoittavat sen toiminnasta jo nytkin 
valtaosan, miksei myös loppua.

Lopetetaan nykyiset maakuntatoi-
mitukset. Luodaan alueille aivan uu-
denlainen toimintamalli, jossa kulut-
tajat tuovat sisällöt. 

 YLE hankki toimitusjohtajakseen 
yhden Euroopan parhaista lobbareis-
ta. Laitetaan Lauri lobbaamaan nämä 
ehdotukset.                                                n

10 ehdotusta YLEstä ja YLElle
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AVEKin tuotanto-
neuvojan työhuo-
neessa on kaksi pöy-
tää. 

Kahdenkymme-
nen vuoden ajan olen 
istuutunut AVEKin 
pöydän toiselle puo-
lelle, hakemaan rahaa 
ohjaamiini ja tuotta-
miini elokuviin. Noi-
na vuosina olen ha-
kenut ja saanut kaik-

kia AVEKin tukimuotoja, mutta myös 
kielteisiä päätöksiä. Nyt olen istunut 
pari viikkoa pöydän toisella puolella. 

Edeltäjäni Pia Andell sisusti tuo-
tantoneuvojan huoneen uudelleen. 
Hän halusi, että keskusteluja elokuva-
hankkeista ei käydä pöydän yli, vaan 
matalan pöydän äärellä. Tuen hakija-

Tuotantoneuvojat

PÖYTÄ
na asetelma tuntui paremmalta. Ja sil-
tä se on tuntunut myös lyhyenä tuo-
tantoneuvojan aikanani. Keskusteluja 
ei käydä erottavan barrikadin yli, vaan 
pöydän ympärillä. Jo nyt on ollut kieh-
tovaa asettua tuoleihin ja yrittää hah-
mottaa, mitä kukin tekijä syvimmäl-
tään tavoittelee.

Jo tänä aikana olen huomannut, 
että aiheiden kirjo pöydällä muistut-
taa runsasta illallista. Makuja ja väre-
jä 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 täs-
sä käy niin kuin illallisella, jossa uskal-
taa maistaa uusia makuja, ja ne antavat 
enemmän kuin osaa odottaa. 

Tuotantoneuvoja ei päätä, millai-
sia hankkeita hänelle tuodaan. En aio 

sitä yrittääkään. Puhelin soi tiheään, ja 
joka kerta langan päässä on intohimoi-
nen ihminen. Tässä työssä saa todella 
työskennellä asiaansa sitoutuneiden ja 
lahjakkaiden ihmisten kanssa. Kaikki-
en 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 te-
kemässä samaa elokuvaa. Että tuotan-
non yhteinen linja on keskusteltu läpi, 
ennen kuin istumme yhdessä alas. Et-
tä pöydässä tietää, kuka pitää kattilaa 
tulella ja kuka on vastuussa mausta.

Kari Paljakka sanoi aikoinaan tä-
tä tehtävää aloittaessaan, että kai täs-
tä selviää pari vuotta vaikka päällään 
seisten. No, kai tästä selviää, matalan 
pöydän äärellä istuen.                             n

Odotus 
-videoteos,  
Liisa Karvonen & 
Ulla Väätäinen, 
2010  

Timo  
Korhonen

Tuotanto- 
neuvoja
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Mitä on sivistys? Se ei ole 
pelkkää oppineisuut-
ta. Sivistyneen ihmisen 
maailmankuvaan mah-

tuu arvon antaminen aineettomalle-
kin hyvälle, kauneuden kaipuu ja jon-
kinlainen luonteva hyvyys kanssaihmi-
siä ja koko yhteisöämme kohtaan.

Mikä sitten olisi tällaisen sivistyk-
sen vastakohta? Vastaus on helppo: 
ahneus. Ahneelle mikään ei riitä, vaan 
kaikkea on hamuttava lisää, vaikka ai-
tat olisivat jo täynnä. Ahne tietää kai-
ken hinnan, muttei minkään arvoa.

Sivistys tai ahneus eivät ole ainoas-
taan yksilön ominaisuuksia, niillä voi 
määritellä myös kansakunnan tilaa.

Muistanette Mahatma Gandhin 
keskustelun länsimaisen journalistin 
kanssa. Toimittaja: ”Mr Gandhi, mi-
tä mieltä olette länsimaisesta sivistyk-
sestä?” Mahatma Gandhi: ”Minusta se 
olisi oikein hyvä ajatus.”

Tätä mietin kävellessäni Eliel  
Saarisen suunnitteleman 
Helsingin rautatieaseman 
lävitse. Rakennus on ilo sil-

mälle, kansallinen ylpeytemme ja ark-
kitehtuurimme käyntikortti. 

Lähtöhallin päädyssä olevia ikku-
noita peittävät alkoholia mainosta-
vat lakanat. Köyhä suuriruhtinaanmaa 

pystyi talon rakentamaan, rikas Suo-
men tasavalta ei pysty näemmä edes yl-
läpitämään rakennusta ilman sen arkki-
tehtuurin peittäviä alkoholimainoksia.

Olemmeko nyt köyhempiä kuin 
sata vuotta sitten? Emme kai. Olem-
meko siis ahneempia vai sivistyneem-
piä kuin sata vuotta sitten?

Osa julkisen rakentamisen kustan-
nuksista käytetään taiteeseen. Kuten 
Kampin metroasemalla, jossa ilahdut-
ti Ipi Kärjen taulu Maa, ilma, tuli ja ve-
si. Kunnes se poistettiin ja korvattiin 
mainoksella – ei edes toisella taideteok- 
sella.

Rautatientorin metroaseman lai-
turihallin seiniin tilattin rakennusvai-
heessa 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 um-
peen mainoksilla. Viesti on selvä: jos 
olet lapsi, köyhä tai muutoin vailla 
omaa autoa, ei sinun tarvitse uloskaan 
nähdä. Sivistystä vai ahneutta?

Yksityisen kopioinnin hy-
vitysmaksu on käytän-
nön esimerkki suomalai-
sesta sivistyksestä. Muu-

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

tamalla kolikolla tallennusalustaa 
kohden taataan kaikille ihmisille laa-
ja käyttöoikeus taiteen ja luovan työn 
tuloksiin. Samalla luodaan edellytyk-
siä sille, että luova työ voi jatkua ja ol-
la saatavilla.

Hyvitysmaksulle näyttää silti käy-
vän ikävästi. Tallennus siirtyy laitteil-
le, joista maksua ei peritä, ja maksun 
tuotto lähes puolittuu. Se ei huoles-
tuta kulttuurista vastaavaa ministeriä 
tai valtioneuvostoa, jotka eivät maksu-
pohjaa ajantasaistaneet.

Syy on arvattavissa: hallituksem-
me kuuntelee tarkasti laitevalmistajia, 
jotka maksua vastustavat. Se on kuu-
lemma huono bisnekselle ja syrjivä, 
vaikka maksu kohdistuu samansuuri-
sena kaikkiin.

Eikö hallituksen linja sitten syrji? 
Kyllä, se syrjii suomalaista luovaa työ-
tä ja kulttuuria, mutta suosii kiinalai-
sia elektroniikkatehtaita.

Onko se sivistystä? Jääkö istuva 
kulttuuriministerimme historiaan mi-
nisterinä, joka onnistui näivettämään 
vuodesta 1984 periytyvän hyvitysmak-
sun?

Urho Kekkonen julkaisi vuonna 
1952 kirjan Onko maallamme malttia 
vaurastua? Pitäisikö kysymys muokata 
uudelleen: Onko maallamme malttia 
sivistyä?                                                       n

Heikki  
Jokinen

Kirjoittaja on  
arvostelija  

ja vapaa  
toimittaja

SUOMI 

Kierre – Spiral 
-videoteos,  
Sebastian  
Lindberg, 2010
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FAQ

Mitä kuolleen tekijän perillisten 
tulisi tietää tekijänoikeuksista ja 
niistä maksettavista tekijänoikeus-
korvauksista?

Tekijänoikeuslaki antaa 
teokselle yksinoikeuden 
suojaa, myös sen tekijän 
kuoleman jälkeen. Mitä tä-

mä yksinoikeuden suoja eli tekijänoi-
keus tarkoittaa? Teoksen tekijän omai-
sille voi olla epäselvää, kenelle tekijän-
oikeus jatkossa kuuluu, missä laajuu-
dessa se on vielä voimassa ja kuinka 
kauan tekijän kuoleman jälkeen.

Tekijänoikeus on yksinoikeutta
Kun joku luo kirjallisen tai taiteelli-
sen teoksen, saa hän – eli tekijä – teki-
jänoikeuden luomaansa teokseen. Te-
kijänoikeus tarkoittaa, että tekijällä 
on yksinomainen oikeus määrätä sii-
tä, miten ja missä yhteydessä hänen 
teostaan käytetään. Tähän yksinoi-
keuteen kuuluu sekä moraalisten oi-
keuksien että taloudellisten oikeuk-
sien hallitseminen. Sen lisäksi, ettei 
kenelläkään ole oikeutta esittää teos-
ta omanaan, vaan alkuperäinen teki-
jä on teoksen esittämisen yhteydes-
sä aina mainittava, ei kenelläkään ole 
oikeutta muuttaa teosta siten, että 
alkuperäisen tekijän kunniaa louka-
taan (moraaliset oikeudet). Halutes-
saan tekijä voi myydä teoksensa, mut-
ta sen jälkeenkin on alkuperäisen te-
kijän moraalisia oikeuksia kunnioi-
tettava. Tekijällä on myös mahdolli-
suus sopia teoksensa käyttämisestä  
korvausta vastaan, jolloin hän ei myy 
teostaan vaan antaa ainoastaan teki-
jänoikeuslupia sen käyttämiseen (ta-
loudelliset oikeudet).

Suoja-aika jatkuu vielä pitkään 
tekijän kuoleman jälkeen
Tekijänoikeus ei pääty tekijän kuole-
maan. Tekijänoikeudellinen suoja-aika 
on voimassa pääsääntöisesti 70 vuotta 
lukien siitä vuodesta, jolloin tekijä on 
kuollut.  Esittäviä taiteilijoita ja taval-
lisia valokuvia koskee lyhyempi suoja-
aika, joka on 50 vuotta esityksen tal-
lentamisvuodesta ja 50 vuotta valoku-
van ottamisvuodesta. Elokuvateoksen 
suoja-aika päättyy vasta kun 70 vuotta 
on kulunut viimeksi kuolleen pääoh-

jaajan, käsikirjoittajan, vuoropuhelun 
kirjoittajan tai nimenomaisesti kyseis-
tä elokuvateosta varten luodun mu-
siikin säveltäjän kuolinvuodesta. Esi-
merkiksi 70 vuoden suoja-aika ei ala 
vielä kulua vaikka ohjaaja on jo kuol-
lut, jos käsikirjoittaja elää. Suoja-ajan 
päätyttyä on teos vapaasti kaikkien 
hyödynnettävissä.

Tekijänoikeus on siis voimassa vie-
lä pitkään tekijän kuoleman jälkeen, ja 
teoksesta saattaa kertyä Kopiostolle 
tekijänoikeuslupien kautta tekijänoi-
keuskorvauksia, jotka Kopiosto tilit-
tää edelleen. Mutta kenelle siirtyy oi-
keus 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, käteisva-
rat pankkitilillä tai vaikkapa osak-
keet. Tästä syystä myös tekijänoikeu-
det siirtyvät kuolinpesän osakkail-
le eli tekijän perillisille, jollei tekijä 
ole elinaikanaan tehnyt testament-
tia, jossa hän olisi määrännyt tekijän-
oikeuksien poikkeuksellisesta siirty-
misestä. Tekijän perillisiä ovat ensisi-
jaisesti hänen omat lapsensa. Mikä-
li omia lapsia ei ole, perinnön saa te-
kijän aviopuoliso, tai jos tekijä ei ol-
lut naimisissa, hänen vanhempansa 
tai sisaruksensa tai sisarusten lapset. 
Jollei perintöön oikeuttavia sukulai-
sia ole jäljellä, siirtyy tekijän perintö 
viimesijassa valtiolle. 

Avioehtosopimus tekijän ja hänen 
aviopuolisonsa välillä samoin kuin te-
kijän jättämä testamentti mutkista-
vat toisinaan kuolinpesän osakkuuden 
määrittymistä. Epäselvissä tilanteissa 
on varminta kääntyä alan asiantunti-
jan eli juristin puoleen.

 
Menettely Kopiostossa
Kopiostolle voi siis kertyä tekijänoi-
keuskorvauksia senkin jälkeen, kun 
tekijä on kuollut. Tekijänoikeuskor-
vaukset voidaan maksaa joko jakamat-
tomalle kuolinpesälle tai jaetulle kuo-
linpesälle eli kullekin perilliselle erik-
seen. Kertyvät tekijänoikeuskorvauk-
set voidaan tilittää kuitenkin vasta sen 
jälkeen, kun kuolinpesä on toimitta-

nut Kopiostolle selvitykset jaetusta tai 
jakamattomasta kuolinpesästä.

Kuolinpesä voidaan jakaa pelkäs-
tään tekijänoikeuskorvausten osalta  
siten, että perilliset sopivat keskenään 
kullekin kyseisistä tekijänoikeuskor-
vauksista prosentuaalisesti tulevan 
osuuden muun kuolinpesän omaisuu-
den jäädessä vielä jakamatta. Jakami-
nen on myös mahdollista järjestää si-
ten, että esimerkiksi vain yksi perilli-
sistä saa kaikki tekijänoikeuskorvauk-
set. Kaikkien perillisten tulee tieten-
kin hyväksyä tekijänoikeuskorvausten 
jakautuminen perillisten kesken, ta-
pahtuipa se missä suhteessa tahansa.

Siinä tapauksessa, että perilliset ei-
vät halua jakaa kuolinpesää heti teki-
jän kuoleman jälkeen, voivat he pitää 
kuolinpesää jakamattomana heidän 
yhteishallinnassaan. Tällöin Kopios-
tolle toimitetaan pankkiyhteystiedot 
siitä pankkitilistä, jolle tekijänoikeus-
korvaukset tulee jatkossa tilittää. Tie-
dot tulee toimittaa Kopiostolle kirjal-
lisesti kaikkien kuolinpesän osakkai-
den allekirjoittamina.

Riippumatta siitä, haluavatko pe-
rilliset hallita tekijän kuolinpesää ja-
kamattomana vai haluavatko he jakaa 
sen, on heidän muistettava selvittää 
Kopiostolta, onko tekijä elinaikanaan 
antanut Kopiosto-valtakirjan. Kysei-
sen valtakirjan nojalla Kopiosto tilit-
tää perillisille automaattisesti tekijäl-
le kulloinkin kertyneet tekijänoikeus-
korvaukset siten, kuin he ovat Kopios-
tolle edellä esitetyin tavoin ilmoitta-
neet. Mikäli tekijä ei elinaikanaan an-
tanut Kopiosto-valtakirjaa, tulee pe-
rillisten toimittaa Kopiostolle vapaa-
muotoinen maksuvaade, jonka nojalla 
Kopiosto tilittää perillisille kulloinkin 
kertyneet korvaukset. Perilliset voivat 
myös antaa Kopiostolle valtakirjan te-
kijän kuoleman jälkeen, jolloin peril-
listen ei tarvitse esittää erillistä mak-
suvaadetta. 

Perintönä tai testamentilla tule-
va tekijänoikeuskorvaus on perillisille 
pääomatuloveronalaista tuloa.

Tarkempia ohjeita Kopiostolle toi-
mitettavien selvitysten sisällöstä saa 
Kopioston Internet-sivulta (www.ko-
piosto.fi) kohdasta ”Palvelut oikeu-
denomistajille” sekä Kopioston laki-
miesneuvonnasta.                                    n

Leena 
Suuronen

Kirjoittaja 
toimii

 lakimiehenä  
Kopiosto 

ry:ssä

Perillisten oikeudet
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Keskustelu

Tarkastellessa Suomen elo-
kuvakenttää voi - erityises-
ti fiktioelokuvien osalta - 
nopeasti todeta, ettei sen 

mistään osasta puutu niinkään am-
mattitaitoa ja teknistä osaamista kuin 
rohkeutta persoonalliseen, vilpittö-
mään ja sielukkaaseen elokuvailmai-
suun. Tekijät ovat katsoneet tarkas-
ti esikuvaelokuvansa ja oppineet ker-
ronnan ”säännöt”, mutta niiden rikko-
mista ja oman äänen löytämistä ei ole-
kaan seurannut. Teokset jäävät usein 
pinnalliselle ja yhdentekevälle tasolle.

Yksi vaikutusmahdollisuus tähän 
valitettavaan asianlaitaan on maam- 
me ainoana korkeakoulutasoisena  
elokuvakoulunamme alalle jatkuvasti 
taiteellisia tekijöitä kouluttavan Aal- 
to-yliopiston Taideteollisen Korkea- 
koulun Elokuvataiteen laitoksen 
(myöhemmin ELO) tämän hetkisen 
– ja sen nykyiseen tilanteeseen johta-
neen – opetuksen ja henkisen ilmapii-
rin kriittinen tarkastaminen.

Ainoassa elokuvakoulussa ope-
tetaan opiskelijoille elokuvan perus-
muotoa ja neuvotaan opettelemaan 
ensin peruskaavat, ennen kuin niitä 
voi rikkoa. Opetusfilosofia rakentuu 
”perusteiden opettamisen” ajatuksel-
le, mutta luvattua syventävää kurssia 
ei koskaan kuulu. ELO:n opetus tun-
tuu jäävän sille samalle kaavamaiselle 
ja pinnalliselle tasolle, jolla suomalai-
nen fiktio-elokuva tällä hetkellä ylei-
sestikin liikkuu.

Voidaanko elokuvakoulussa sitten 
koskaan näyttää opiskelijalle tietä hä-
nen omiin sisältöihinsä ja omaan kä-
sitykseensä elokuvataiteesta? Onko 
elokuvakoulun tehtävä opastaa opis-
kelijoita niiden asioiden äärelle, joita 
he henkilökohtaisesti haluavat töil-
lään käsitellä? Paikkansa on kai myös 
näkemyksellä, jonka mukaan yleises-
ti taidekoulussa voidaan opettaa vain 
muoto, ne käytännön työkalut, joi-
den avulla opiskelija voi itse toteut-
taa omia pyrkimyksiään saattaa jotain 
henkilökohtaista ulos taideteoksen 
muodossa. 

Tähän näkemykseen liittyy kui-
tenkin ongelmia. Samalla, kun kou-
lussa 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 tut-
kimaan omaa elämäänsä ja kirjoitta-
maan niistä asioista, jotka ovat saa-
neet heidät alunperinkin taiteen ää-
relle, voidaan nuori taiteilijan alku vie-
dä väärille poluille, vääristyneen ver-
tailun ja tuskaisen yrittämisen maail-
maan, jossa nuoren tekijän kunnianhi-
moisten ponnistusten pyhänä tavoit-
teena on ainoastaan ulkoisesti ”onnis-
tua”, saada työlleen tunnustusta.

On toki kohtuutonta vaatia, että 
ELO:n tuntiopettajat voisivat nähdä 
jokaisen elokuvaopiskelijan sieluun ja 
kohdata tämän syvällä henkilökohtai-
sella ja taiteellisella tasolla. Oppimi-
nen, oma taiteellinen kehitys ja koulun 
ilmapiirin luominen on kuitenkin vii-
me kädessä aina opiskelijoiden omalla 
vastuulla. Tämä ei kuitenkaan vapauta 
ELO:n henkilökuntaa luomasta omal-
ta osaltaan osastolle sellaisia oppimis-
olosuhteita ja henkistä ilmapiiriä, jos-
sa opiskelija tuntee voivansa aukaista 
itsensä ja keskittyä olennaisimpaan il-
man pakottavaa tarvetta täyttää tiet-
tyjä ulkoisia, muodollisia ja oikeastaan 
täysin abstrakteja vaatimuksia taiteel-
lisille prosesseilleen ja niiden lopputu-
loksille. Tarkoituksenmukaisinta kou-
lutusta olisi sellainen, jossa opiskelijan 
ei tarvitse turhautumiseen ja ahdis-
tukseen asti taistella erilaisen tekemi-
sen tapansa tai persoonallisen eloku-
vallisen ajattelunsa takia.

Yhtenä esimerkkinä ELO:n ny-
kytilanteesta on sen opiskelijaryhmän 
osallistuminen vuoden 2010 alussa jär-
jestetyille Göteborgin elokuvafesti-
vaaleille, johon sisältyi pohjoismaisten 
elokuvakoulujen tapaaminen. Muut 
koulut olivat tuoneet paikalle omia 
harjoituksiaan – suurimmaksi osak-
si pieniä ohjausharjoituksia tai hen-
kilökohtaisia pieniä harjoitusteoksia. 
ELO:lta oli esillä vuonna 2009 järjeste-
tyn Kauhu-workshopin tuotos: kalliil-
la ja hartaasti tehty, mutta muuten sie-
luton audiovisuaalinen tuote. Muiden 
koulujen ihmetys ei ollut vähäinen. 
Kuinka teillä tällaista tehdään? Onhan 
se komea, mutta missä ovat TEIDÄN 
elokuvat? ELO:n opiskelijat saattoi-
vat vain ajatella itsekseen: ”Moni op-
pi 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 yliopistokoulu-
tuksen laatuyksiköksi vuosiksi 2010-
2012,  sillä on lisää rahaa käytettävissä. 
Kuluvana lukuvuotena käyttöön tul-
leet rahat valuvat Scifi 3D -worksho-
piin, jonka lisäksi muuta maisteriope-
tusta ei laitoksella tänä syksynä ole-
kaan. 

Samaisella Göteborgin matkal-
la olivat opiskelijat nähneet vaikutta-
van, Göteborgin elokuvakoulun opis-
kelijoiden toteuttaman lyhytelokuvan. 
Opiskelijat olivat kertoneet, että hei-
dän ensimmäinen harjoitustyönsä oli 
saanut alkunsa tilanteesta, jossa opet-
tajat olivat ohjanneet oppilaat kerto-
maan merkittävistä hetkistä. Lopul-
ta oppilaat olivat keskenään valinneet 
erään heistä kertoman hetken, jonka 
ryhmässä ollut käsikirjoittaja oli kir-
joittanut käsikirjoituksen muotoon. 
Lopputulos oli yksinkertainen, vahva 
ja toimiva lyhytelokuva.

Tällainen yhteistyö vaatii käsi-
kirjoituslinjan saumatonta yhteistyö-
tä muiden linjojen kanssa. Eikä käsi-
kirjoittaja ole elokuvan ainoa kirjoit-
taja: elokuvaan ainutlaatuisena taide-
muotona liittyy sen ominaisuus muut-
tuvana prosessina, jota useat ihmiset 
yhdessä ohjaajan kanssa kirjoittavat. 
Tämän takia jokaisen ELO:n linjan 
osalta voidaan todeta ensisijaisen ope-
tustavoitteen olevan oppilaiden itse-
näinen ja rohkea ajattelukyky, ei niin-
kään kyky vastata elokuvan tekemi-
sen 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 ku-
vitella lukijan kiinnostuvan ihmiskoh-
talosta ja asioista, jotka ovat jättäneet 
kirjoittajankin kylmäksi.”

Kaikki tekeminen saa alkunsa rak-
kaudesta, ja tämän rakkauden synnyt-
täminen oppilaissa saa heissä aikaan 
voimakasta motivoitumista ja siten 
ajaa heidät elokuvan tekemiseen liit-
tyvien teknisten ja alati muuttuvien 
yksityiskohtien perinpohjaiseen tut-
kimiseen ja omaksumiseen. Siksi kou-
lun tulisi konkreettisten elokuvan te-
kemiseen liittyvien taitojen opettami-

”Ennen kaikkea sinun on kirjoitettava siitä, mitä rakastat”

Markus 
Lindroos

Kirjoittaja 
opiskelee elo-

kuvaohjausta 
Taideteollisen 
korkeakoulun 

Elokuvataiteen 
laitoksella

K U U L U M I S I A E L O : S TA
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sen ohella saada oppilaansa löytämään 
ne asiat, jotka heitä oikeasti kiinnos-
tavat, joita he rakastavat. 

On toki todettava: eivät elokuvat 
synny pelkästään ajattelemalla. Oman 
viestinsä ilmaisemiseen tarvitaan sisäl-
lön lisäksi kielen hyvä ja monipuolinen 
tuntemus. Mutta tänä päivänä ELO:n 
resurssit valuvat liioiteltuun ammat-
titaidon hankkimiseen. Kuten elo-
kuvantekijä Alfred Hitchcock (1899-
1980) sanoi: ”Kuka tahansa voi oppia 
tekemään elokuvia viikossa.” Opiske-
lijalle sekä henkisesti että fyysisesti 
vaativampaa – ja opettajilta enemmän 
panosta vaativaa – on hänen oman ää-
nensä kuuleminen ja oman elokuvalli-
sen ajattelunsa luominen. ELO:n fik-
tio-puolella tuntuu olevan pyrkimys 
kouluttaa pikemminkin viihdekoneis-
ton rattaiksi sopivia ammattimiehiä ja 
-naisia kuin itsenäisiä taiteilijoita.

Monopoli-asemassa olevan elo-
kuvakoulun tulee ymmärtää, että sen 
tehtäviin ei kuulu ainoastaan toimivan 
draama-koneiston tuottaminen ja yl-
läpitäminen, vaan myös elävän ja mo-
nipuolisen suomalaisen elokuvatai-
teen synnyttäminen ja uudistaminen. 
ELO ei saa kompastua omaan ainut-
laatuisuuteensa, vaan sen tulisi kiin-
nittää huomionsa ainutlaatuisen lah-
jakkaiden opiskelijoidensa resurssien 
käyttöönottamiseen. ELO:lla vallit-
see opiskelijoiden erityisominaisuuk-
sia tasapäistävä ja heidän potentiaa-
liaan aliarvioiva ilmapiiri, joka toimii 

opiskelijoiden henkilökohtaista kehi-
tystä vastaan.

Dokumentaarisen elokuvan lin-
ja on pysynyt erillisenä saarekkeena 
muuten kangistuneemmassa henki-
sessä ympäristössä. Linjan professuu-
rin vaihtuminen Kanerva Cederstö-
miltä Susanna Helkeelle tuo toivotta-
vasti vielä linjan teoreettisen ajattelun 
rinnalle konkreettisemman opetuksen 
otteen. Tuolloin toimivan elokuvakou-
lutuksen tasapaino voi kyseisen linjan 
sisällä löytyäkin. Todellinen haaste 
ELO:lle on kuitenkin fiktio-opetuk-
sen vapauttaminen sen kaukaa hae-
tuista sisällöistä ja siitä jäykkyydestä, 
jota tällä hetkellä osa opettajakunnas-
ta tietoisesti tai tiedostamattaan yllä-
pitää. Tämä muutos vaatii perustavan-
laatuista opetusfilosofian tarkastelua.

Osaston pidetty johtaja, fiktio-oh-
jauksen vastaava opettaja Jarmo Lam-
pela on kolmen vuoden professuurinsa 
aikana jo saanut hyviä asioita aikaan, 
ja puhetta on myös ollut mahdollises-
ti lähivuosina toteutettavasta ELO:n 
opetuksen kokonaisvaltaisemmasta 
rakenteellisesta muutoksesta. Toivot-
tavasti tässä yhteydessä uskallettai-
siin myös kyseenalaistaa fiktio-puolen 
kaavamaisen prosessin, kangistuneen 
käsikirjoitus- ja tuotantokulttuurin 
opettaminen opiskelijoille ”normaali-
mallina”, ja annettaisiin opiskelijoille 
virikkeitä ja inspiraatiota uuden, en-
tistä rehellisemmän ja rohkeamman 
elokuvataiteen luomiseen. Suurim-

pana yksittäisenä haasteena tässä on 
käsikirjoituslinjan sulattaminen or-
gaaniseksi osaksi muuta osastoa, ja 
samalla käsikirjoittamisen opetuk-
sen ulkokohtaisuuden ja kaavamai-
suuden muuttaminen vapaammaksi, 
englanninkielisistä käsitteistä ja mää-
rittelyistä riisutuksi puhtaaksi eloku-
van ilmaisuopiksi. Tällainen muutos 
ei taida saada kovinkaan tervetullut-
ta vastaanottoa käsikirjoituslinjan tä-
mänhetkiseltä opettajakunnalta, joka 
on – tiedostaen tai tiedostamattaan – 
etääntynyt elokuvataiteen monimuo-
toisista ja merkittävistä ilmaisullisista 
mahdollisuuksista.

Tänä Aalto-yliopiston määrittä-
mänä innovaatioiden aikana paineet 
osaston opiskelijoiden ja muutamien 
vakinaisten opettajien kuten Lampe-
lan, Anne Lakasen, Jaana Puhakan ja 
Ilkka Mertsolan kannatteleman voi-
makkaan hengen ylläpitämiselle ovat 
entistäkin kovemmat. Nyt jos kos-
kaan ELO:n henkilökunnan on kyet-
tävä luomaan laitokseensa koherentti 
ja vapaa ilmapiiri, jossa opiskelijat ko-
kevat olevansa turvassa ja inspiroitu-
neita tekemään parhaansa elokuvatai-
teen hyväksi. Opiskelijoiden on myös 
taisteltava oman äänensä, ilmaisun 
vapautensa ja vahvan henkisen ilma-
piirin puolesta. Näin ELO voi omal-
ta, hyvin merkittävältä osaltaan olla 
jatkossa vaikuttamassa suomalaisen 
elokuvailmaisun monipuolisuuteen ja 
korkeaan tasoon.                                     n

Into Eternity,  
ohj. Michael  
Madsen,  
Magic Hours 
Films ApS, 2010
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Nepalilainen lounas
Idea hautomoon lähti lounastauol-
la nepalilaisessa ravintolassa (ruoka ja 
tauot ovat selvästi hyväksi ajatustyöl-
le). Mietimme käsikirjoittamisen vai-
keutta, yksinäisyyttä ja sitä, kuinka vä-
hän Suomessa on tehty pitkiä animaa-
tioelokuvia. Ehkä käsikirjoittamis-
ta voisi harjoitella jonkun opastuksel-
la? Ryhmässä? Hörpimme inkiväärillä 
ja kardemummalla maustettua jakin-
maitoteetä ja idea kirkastui - meidän 
oli järjestettävä animaation käsikirjoi-
tushautomo. Siitä tulisivat hyötymään 
niin animaationtekijät kuin suuri elo-
kuvista nauttiva yleisökin! 

Päätimme rajata osallistujat ani-
maation ammattilaisiin. Toiveena 
meillä oli ollut, että käsikirjoitusideat 
olisivat aikuisille suunnattuja ja enem-
mänkin taiteellisista kuin kaupallisis-
ta lähtökohdista ponnistavia. Ei sillä 

etteivätkö taiteellisuus ja kaupallisuus 
mahtuisi samaan elokuvaan. Järjeste-
lyjen, puhelinsoittojen, sähköpostien 
ja tiedotusten jälkeen saimme pinon 
hakemuksia kiinnostuneilta tekijöil-
tä, joista hautomon dramaturgeiksi 
lupautuneet Leo Viirret ja Tarja Kyl-
mä valikoivat kahdeksan hautomolais-
ta elokuva-ideoineen. Olisimme mie-
lellään ottaneet hautomoon mukaan 
enemmänkin osallistujia, mutta luku-
paketit kasvoivat tälläkin määrällä jo 
aika isoiksi.

Valitut käsikirjoitukset olivat hy-
vin erilaisia – humoristisesta yhteis-
kuntakritiikistä päänsisäiseen surrea-
lismiin ja tulevaisuuden avaruusseik-
kailusta kansanperinteestä kumpua-
vaan ihmissuhdedraamaan. 

Kahvia ja pullaa
Ilmoitimme valituille päivämäärän ja 

kohtaamispaikan ensimmäiseen tapaa-
miseen. Kukaan ei vastannut! Olimme 
hyvin hermostuneita, olihan mahdol-
lista, että he olivat menettäneet kiin-
nostuksensa koko hommaan. Valmis-
tauduimme suureen päivään ostamalla 
fläppitaulun, kahvia ja pullaa. 

Ensimmäinen kokoontuminen oli 
Nahkahousuntiellä Animaation Apu-
pyörä ry:n tiloissa. Ja kaikki saapuivat 
paikalle, pelkomme oli ollut turhaa. 
Hautomossa luettiin toisten käsikir-
joituksia, puhuttiin, kyseltiin ja ehdo-
teltiin innokkaasti. Katsottiin eloku-
via ja kaaviokuvia käännekohdista ja 
konflikteista. Dramaturgeilla oli eri-
laiset lähestymistavat käsikirjoittami-
seen, Leolla teoreettisempi ja Tarjalla 
henkilölähtöisempi. Näkemykset tu-
kivat toisiaan, ja molemmilla oli antaa 
paljon ajattelemisen aihetta ja järkeviä 
kommentteja.

Leena 
Jääske- 
läinen  

ja  
Aiju  

Salminen

Animaation 
käsikirjoitus- 

hautomosta pitkän 
elokuvan 
eväät

Viime talvena käynnistynyt, AVEKin koulutus- 

jaoston tukema animaation käsikirjoitus- 

hautomo on päässyt onnellisesti ensimmäisen 

osansa päätökseen. Koulutushankkeen aikana  

kahdeksan animaationtekijää työsti kukin omaa 

pitkän elokuvan käsikirjoitustaan  

dramaturgien ohjauksessa.

Luonnos eloku-
vaan Ruuhka / 
Ami Lindholm
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Huono pizzeria
Tapaamiset olivat pääosin viikonlop-
puisin. Tapaamisten välillä kirjoitet-
tiin uusia versioita käsikirjoituksista. 
Edellisessä tapaamisessa saadut kom-
mentit auttoivat muokkaamaan juttu-
ja parempaan suuntaan, ja edessä hää-
möttävä deadline pakotti työskentele-
mään.

Kirjoittaminen tuntui välillä han-
kalalta. Kumpi on vaikeampaa: maala-
ta seinää tunti, vai ajatella tunnin ver-
ran seinän maalaamista ilman, että aja-
tukset harhailevat jonnekin muualle?

Tapaamiset olivat välillä näännyt-
täviä – dramaturgit huomasivat käsi-
kirjoituksessa kohtia, jotka eivät toi-
mineet, ja hautomolaiset antoivat eh-
dotuksia, jotka johdattivat aivan uu-
sille poluille. Kahvia kului ja lauttasaa-
ren ruokapaikat koluttiin läpi. Niis-
sä ei juurikaan ole kehumista, mut-
ta surkein kaikista oli pizzeria, jossa 
kesti kolme tuntia saada kymmenel-
le henkilölle pizzat. Viivästystä yritet-
tiin korvata antamalla meille viisi pul-
loa kaljaa. Kun pizzat vihdoin saatiin 
paikalle, olivat ne jo jäähtyneitä. Edes 
paha pizza ei lannistanut hautomolais-
ten intoa, uutta materiaalia syntyi et-
tä kohisi. 

Ryhmätapaamisia oli viisi puolen 
vuoden ajalla, ja käsikirjoitukset ve-
nyivät yhden sivun idealuonnokses-
ta 13-20 sivun treatmenteiksi. Välissä 
kukin hautomolainen tapasi jomman-
kumman dramaturgin myös kahden 
kesken. Oli hienoa päästä näkemään 
läheltä kuinka käsikirjoitukset kehit-
tyivät kukin omaan suuntaansa.

Helleaalto ja rantakaljat
Hautomon ykkösosan lopetusviikon-
loppu osui toukokuun helleaalton, jo-
ten osa käsikirjoituksista käytiin lä-
pi Kasinonrannassa. Tunnelma oli 
mainio, ja keskustelu jatkui vilkkaa-
na puolille öin. Hautomolaiset olivat 
kokonaisuuteen tyytyväisiä ja drama-
turgitkin siitä päätellen, että suostui-
vat mukaan myös suunniteltuun kak-
kososaan. 

Lisää kahvia ja pullaa
Kakkososassa hautomon toiminta 
muuttuu hieman luentomaisemmak-
si, ja kuulemaan pääsee myös muuta-
mia alan ammattilaisia hautomon ul-
kopuolelta. Haluamme pitää ryhmät 
pieninä, jotta jää aikaa keskustella.  
Luentojen yhteydessä käsitellään  
myös hautomolaisten keskeneräi-
siä käsikirjoituksia, joten ryhmäkoon  
täytyy olla rajattu. 

Jan Andersson
Valmistunut Turun taiteen ja viestin-
nän oppilaitoksen animaatiolinjalta 
1998.Tehnyt lyhytelokuvia, musiikki-
videoita, mainoksia, multimediaa, ko-
keellista.....
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 kä-
sikset, ryhmän kannustus.... 
Entä vaikeinta? Keksiä kaikille omil-
le hahmoille nimet. 
Isoin muutos käsiksessä? Loppu 
tuntuu muuttuvan joka versiossa. 

Mariko Härkönen
Käsikirjoittaja, ohjaaja, tuottaja. Tai-
teen maisteri TaiK Elokuvataiteen 
osasto 1998. Animaatiotyöt mm. Turi-
las & Jäärä-sarja ja Jääkarhu soitti ker-
ran Afrikkaan -lyhytelokuva yhdessä 
Ismo Virtasen kanssa.  Hautomon ai-
kana Sirius Express -hankkeesta on 

pitkän 
elokuvan 
eväät

Ja sokerina pohjalla hautomon 
osallistujat esittelyssä:

valmistunut pilottijakso eli Kosmi-
nen kulkuri -lyhytelokuva, joka kier-
tää parhaillaan Ranskan ja Brasilian 
elokuvafestivaaleilla. Lisäksi Kosmi-
sen kulkurin hahmoista on tekeillä 
lastenkirja, jonka Lasten keskus -kus-
tantamo julkaisee syyskuussa. 
Oma suosikkielokuvasi? Dersu 
Uzala, A.I, Hohto, Barry Lyndon, Ja-
li ja suklaatehdas, Barton Fink, Kah-
deksan surmaluotia...vaikea valita 
suosikkia, on niiiiiin paljon hyviä. 
Käsikirjoituksesi päähenkilö? Pit-
kän elokuvan käsikirjoituksessa seik-
kailevat samat hahmot kuin Kosmi-
nen kulkuri -lyhytelokuvassa eli ava-
ruusposteljoonirobotit Io ja X-Moo 
sekä heidän levoton pehmonallen-
sa Bingo. 
Mikä on ollut hautomossa parasta? 
Loistava yhteistyö ja -henki 
Entä vaikeinta? Kirjoitusajan löyty-
minen 
Isoin muutos käsiksessä? Teeman ja 
konfliktin kirkastuminen 

Erkki Lilja
Työskennellyt animaattorina eri mais-
sa pitkästä elokuvasta televisiosarjoi-
hin ja mainoksiin. Yhtä 3 minuuttis-
ta lyhytelokuvaa lukuunottamatta ei 
aiempaa kokemusta käsikirjoittami-
sesta.
Oma suosikkielokuvasi? Father and 
Daughter
Käsikirjoituksesi päähenkilö? Kui-
vakka tilastotieteilijä
Mikä on ollut hautomossa parasta? 
Ryhmätyö. On saanut analysoida dra-
maturgien sekä toisten kirjoittajien 
kanssa omaa tekstiään. On löytänyt 
ideoita sekä saanut ymmärrystä juo-
nen rakenteen samankaltisuuksista 
toisten - keskenään varsin erilaisten - 
tarinoiden analysoinnista.
Entä vaikeinta? Ajan löytäminen kir-
joittamiseen.
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Isoin muutos käsiksessä? Päähenki-
lön alkutilanteen muuttuminen kai-
ken saavuttaneesta itsekeskeisestä ih-
mishirviöstä muutoksia pelkääväksi 
ujoksi nörtiksi.

Aiju Salminen
Valmistunut Turun Taideakatemian 
animaatiolinjalta v.2005. Tehnyt lyhyt-
elokuvia, musiikkivideoita, sarjaku-
via. Työskentelee kuvittajana.
Oma suosikkielokuvasi? Siili sumus-
sa, Buffalo 66 
Käsikirjoituksesi päähenkilö? Suo-
hirviö Kerno ja vampyyri Elvi. 
Mikä on ollut hautomossa parasta? 
Uudet tavat ajatella, ryhmän tuki, te-
kemistä helpottavat kaaviot, deadli-
net ja rakentava palaute. 
Entä vaikeinta? Eri versioiden erot-
taminen toisista, muistaminen mitä 
on jättänyt pois ja miksi 
Isoin muutos käsiksessä? Päähen-
kilön tavoitteiden selkiytyminen, toi-
nen päähenkilö vaihtoi sukupuolta ja 
nimeä 

dakon Ykä ja Myrskyn ratsastajat. Pa-
ras animaatio on Persepolis. 
Käsikirjoituksesi päähenkilö? 
Kymmenvuotias Natta, joka kasvaa 
aikuiseksi metsänpeitossa. 
Mikä on ollut hautomossa paras-
ta? Ryhmän tuki ja tsemppihenkisyys, 
toisten juttujen lukeminen ja kehitty-
misen seuraaminen, elokuvakäsikir-
joitusprosessin selkiytyminen. 
Entä vaikeinta? Oman tekstin luke-
minen uusin silmin versioiden välissä, 
lankojen pitäminen käsissä, ettei ko-
konaisuus leviä. 
Isoin muutos käsiksessä? Fiilistelyn 
muuttaminen toiminnaksi. 

Kaisa Penttilä
Opiskellut animaatiota Turussa, val-
mistunut -98. Sen jälkeen freelance 
animaatio- ja kuvitustöitä; lyhytelo-
kuvia, mainoksia, musavideoita, net-
tianimaatioita jne. Vuodesta 2004 
Osuuskunta Animaatiokoplan jäsen.
Oma suosikkielokuvasi? Polkupyö-
rävaras, Poliisiopistot, Sub! 
Käsikirjoituksesi päähenkilö? Koi-
ra, joka kasvaa ihmisenä 
Mikä on ollut hautomossa paras-
ta? Oivallus pitkän elokuvan käsikir-
joittamisen reunaehdoista, ja kun on 
saanut dramaturgien ja kanssahauto-
jien jakamattoman huomion omalle 
käsikirjoitukselleen 
Entä vaikeinta? Kirjoittaminen, jän-
nitteen rakentaminen tekstiin 
Isoin muutos käsiksessä?  Lyhyeen 
parin kappaleen synopsikseen on pi-
tänyt rakentaa aika paljon lisää sisäl-
töä, juonta ja hahmoja, jotta siitä voi-
si saada pitkän elokuvan. 

Kim Helminen 
valmistunut Turun Taideakatemi-
an animaatiolinjalta v. 2002. Sen jäl-
keen työskennellyt animaation paris-
sa, mm. lyhytelokuvia, mainoksia ja 

internet-animaatioita yms, väsännyt 
käsinukkeja sekä animoinut Itsevalti-
aita ja Pasilaa. 
Oma suosikkielokuvasi? Vaikea sa-
noa, mutta lyhäreistä ehkä Mark Ba-
kerin 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 eteen-
päin, kun jää jumiin, sekä ehdotto-
masti dramaturgien ja ryhmäläisten 
hyvin aktiivinen osallistuminen käsi-
kirjoitusten ruotimiseen.  
Entä vaikeinta? Käsikirjoituksen  
loogisen rungon paukuttaminen 
muotoonsa sekä vaikeutta löytää ai-
kaa keskittyneeseen kirjoittamiseen.  
Isoin muutos käsiksessä? Hahmo-
jen ja vastavoimien selkeytyminen. 
 

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

Leena Jääskeläinen
Turun animaatiokoulun kasvatti, ly-
hytelokuvien ja animaatioiden tekijä. 
Oma suosikkielokuvasi? Stalker, Vii-

Viereinen sivu, 
kuva:
Luonnos elo- 
kuvaan The End / 
Jan Anderson 
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“On mukavaa istuskella katukahvi-
loissa ja kuunnella, kuinka paljon 
ihmiset puhuvat elokuvista keske-
nään. Täällä se on lähes elämänta-
pa.” Näin tunnelmoi kokkolalaisesta 
H5 Film Sound -yrityksestä ääni-
suunnittelija ja foley-artisti Heikki 
Kossi. Hän toteutti observointimat-
kansa Sound One äänistudiolle New 
Yorkiin AVEKin koulutustuen ja 
Filmikaari-hankkeen avustuksella.

Reilun kahden viikon ob-
servointimatkansa aikana 
Heikki Kossi sai mahdol-
lisuuden mm. seurata mai-

neikkaassa Sound One studiossa ääni-
suunnittelija Dominick Tavellan työs-
kentelyä. Tavella ja hänen yrityksensä 
ovat maailman huippuja. Kossin mie-
lestä oli äärimmäisen mielenkiintoista 
huomata, kuinka intensiivisesti myös 
ohjaajat omistautuvat elokuvan tai tv-
sarjan äänityöskentelyyn. Kossin vie-
railu on jo jatko-osa New York–Kok-
kola -yhteistyölle, sillä Tavella on ollut  
aiemmin H5 Film Soundin vieraana 
Suomessa. 

Filmikaari apuna  
kansainvälistymisessä
H5 Film Sound on yksi esimerkki Fil-
mikaari-hankkeessa mukana olevis-
ta yrityksistä, joiden kansainvälisty-
misen ja liiketoiminnan kehittämi-
sen apuna se toimii. Mukana on peli-
kehittely-, palvelu- ja tuotantoyrityk-

siä Suomen, Norjan ja Ruotsin poh-
joisosista. Näillä yrityksillä on maan-
tieteellisen sijainnin lisäksi muutakin 
yhteistä: ne tuottavat omaperäistä ja 
mielenkiintoista sisältöä, ja niillä kai-
killa on H5 Film Soundin tapaan vah-
va halu saada työnnettyä jalkansa kan-
sainväliseen ovenrakoon. Yhteistyö-
kumppaneita yritykset ovat jo löytä-
neet niin Euroopasta, Aasiasta kuin 
uudelta mantereeltakin.

Observointimatka New Yorkiin ei 
ole H5 Film Soundin ensimmäinen yh-
teistyö Filmikaaren kanssa. Sen lisäk-
si Heikki Kossi on osallistunut hank-
keen järjestämiin koulutustyöpajoihin, 
jotka tuovat kaikkien alueiden yrittä-
jät yhteen, sekä uusinut myyntityöka-
lujaan, kuten yrityksensä showreelin. 
Kossin mielestä Filmikaaren tukemat 
toiminnat ovat olleet onnistuneita ja 
hyviä väyliä yrityksille lisätä yhteistyö-
tä ensin Skandinaviassa ja laajentaa si-
tä sitten pikkuhiljaa maailmalle. 

Ammattitaidon karttumisen ja 
kontaktien lisäksi maailmalta jää mie-
leenpainuvia muistoja. ”Yksi sykähdyt-
tävimmistä hetkistä New Yorkin mat-
kalla oli se, kun sain jättää suomalaisen 
foley-puumerkin amerikkalaiseen po-
liisisarjaan”, Heikki Kossi sanoo ja jat-
kaa, että yhteistyö Sound Onen kanssa 
jatkuu varmasti tulevaisuudessa. 

Lisää Heikki Kossin matkasta: 
http://filmarc.net/

Johanna Arffman

Lyhyesti

Käsikirjoituksesi päähenkilö? Äi-
ti ja isä, jotka elävät maailmassa, jos-
sa sekä perheet että työpaikat on te-
hostettu äärimmilleen ja yt-neuvot-
telut ovat yhtä tavallisia kuin kah-
vitauot.
Mikä on ollut hautomossa paras-
ta? Että on saanut mahdollisuuden 
edes ajatella pitkän animaation te-
kemistä. Heitin kasaan kaiken, mi-
kä minua ärsytti nyky-yhteiskunnas-
sa ja aloin miettiä, minkälainen tari-
na siitä voisi syntyä. Maailman kek-
siminen on  jännittävää, ja aika pian 
se alkaa toimia loogisena kokonai-
suutena, jossa tietyt asiat ovat mah-
dollisia ja toiset eivät. Pitkässä ani-
maatiossa tarinassa voi mennä sy-
vemmälle kuin lyhyessä, toisaalta 
virheet tarinan logiikassa paljastu-
vat heti. Käsiksen tekeminen itses-
sään on niin kiinnostava prosessi, 
ettei toistaiseksi tarvitse ajatella mi-
tään käytännön asioita (kuten että 
onko sitä mahdollista saada tuotan-
toon). Pitkän käsikirjoittaminen on 
kuitenkin niin monimutkaista, että 
ilman ryhmää ja dramaturgien ohja-
usta se olisi varmaan jäänyt ideata-
solle. Dramaturgit ovat loistavia, ja 
on uskomatonta, miten heikot koh-
dat aina löytyvät ja päätyvät jatkoke-
hittelyyn.  
Entä vaikeinta? Se, että pitää men-
nä heti asiaan. Maailman esittelyyn 
jää lyhyt hetki, kun jo ensimmäisen 
mullistuksen pitää alkaa. Esittelyä 
voi jatkaa siinä sivussa, mutta tari-
nan on käynnistyttävä heti.  
Isoin muutos käsiksessä? Perus-
idea on pysynyt aika samana, mutta 
tilanteita ja maailmaa on joka tapaa-
misella liioiteltu ja viety pidemmäl-
le. Jos joku käänne on tapahtunut si-
vuhenkilölle, siitä on tehty suurem-
pi ja se tapahtuu päähenkilölle, kos-
ka päähenkilöiden pitää olla kaiken 
ytimessä.                                                 n

New Yorkista Kokkolaan  
ja toisin päin
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Festivaalit

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

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

Suomen ainoasta kuvatai-
teen yliopistosta Kuvatai-
deakatemiasta lähtöisin 
oleva festivaali on vuosien 

varrella tuonut Suomeen merkittäviä 
poliittisen elokuvan ja taiteen tekijöi-
tä. Suurin osa heistä on ollut suoma-
laiselle yleisölle ennennäkemättömiä. 
Joka vuosi Lens Politica on esittänyt 
tuoreimmista poliittisista dokument-
ti- ja fiktioelokuvista koostuvan ohjel-
miston sekä esitellyt uusia kykyjä kan-
sainvälisen elokuvan ja taiteen saral-
ta. Yhteistyö Kuvataideakatemian se-
kä Taideteollisen korkeakoulun kanssa 
on muodostanut festivaalin ainutlaa-
tuisen pedagogisen ulottuvuuden: op-
pilaitoksissa on järjestetty poliittisen 
teorian, elokuvan ja taiteen kursse-
ja, joiden kautta opiskelijat ovat osal-
listuneet ohjelmiston koontiin sekä 

tuottaneet ajankohtaisia teoksia festi-
vaalin taidenäyttelyihin.

Lens Politica -festivaali koostuu 
elokuvanäytöksistä, taidenäyttelyistä, 
keskustelutilaisuuksista ja klubi-illois-
ta. Tavoitteena on aina ollut herättää 
keskustelua teoksissa käsiteltävistä ai-
heista sekä tutustuttaa yleisö eloku- 
vien ja taideteosten kotimaisiin ja kan-
sainvälisiin tekijöihin. Festivaaleilla on 
mm. vieraillut ohjaaja Erik Gandini, 
amerikkalainen aktivistitaiteilija Ste-
ve Kurtz, Kuuban legendaarinen oh-
jaaja Manuel Perez Paredes ja ameri-
kanjuutalainen politiikantutkija Nor-
man Finkelstein.

Festivaali on tullut tunnetuk-
si myös erinäisistä aktivistisista tem-
pauksistaan, 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 miet-
timään kulutustapojaan: amerikkalai-
nen aktivistitaiteilija Reverend Bil-
ly oli tuolloin Lens Politican avajais-
vieraana. Reverend Billy kokosi Lens 
Politica -työryhmän avulla suuren tu-
kijoukon mukaan tempaukseensa, ja 
esitysryhmä lähti Kampin kauppakes-
kukseen kovaäänisesti messuamaan 
kulutusyhteiskunnan vaaroista. Esitys 
sai valtavaa huomiota mediassa ja pai-
kan päällä esitystä seurasi satoja häm-
mentyneitä mutta huvittuneita ohi-
kulkijoita.

Vuonna 2009 Lens Politica kaap-
pasi Maaseudun tulevaisuus –lehden 
ja teki siitä oman painoksensa, jota 
jaettiin hämmentyneille helsinkiläisil-
le eräänä marraskuisena aamuna. Leh-
titempaus oli kunnianosoitus sen vuo-
den avajaisvieraille, amerikkalaiselle 
The Yes Men -ryhmälle, joka oli teh-
nyt vastaavia uutis- ja lehtikaappauk-
sia kotimaassaan.  Lehti oli Maaseu-
dun tulevaisuus -lehden näköispainos 
ja ajoittui vuodelle 2025. Artikkelit 
olivat kannanottoja ajankohtaisiin uu-
tisaiheisiin ja tärkeisiin kysymyksiin, 
joita tempauksen kautta haluttiin 
nostaa julkiseen keskusteluun. Leh-
den tarkoitus oli kiinnittää huomio-
ta yksittäisiin aiheisiin, kuten ilmas-
tonmuutokseen ja eläinten oikeuksiin 
sekä näiden aiheiden käsittelytapaan 
mediassa.

Tämän vuoden juhlaohjelmistossa 
on luvassa paljon nuorten, kansainvä-
listen elokuvatekijöiden teoksia, sar-
ja aasialaisia dokumentteja sekä pari 
suomalaista ensi-iltaa. Ohjelmistos-
sa on ensimmäistä kertaa myös Open 
Call –valinnan kautta tulleita eloku-
via. Taidenäyttelyssä pureudutaan ar-
kipäivän nationalismiin taiteilijapa-
rin Minna Henrikssonin ja Sezgin  
Boynikin sekä Kuvataideakatemian 
taideopiskelijoiden avulla. 

Festivaalin vieraaksi saapuu mm. 
intialainen Hindu-uutislehden toimit-
taja P. Sainath. Sainath on suomalais-
intialaisen dokumentin Neron vieraat 
(ohj. Deepa Bhatia, 2009) päähen-
kilö. Sainath tulee festivaaleille kes-
kustelemaan Intiassa ajankohtaises-
ta aiheesta: maanviljelijöiden huimaa 
vauhtia kasvavasta työttömyydestä ja 
kriisiytyvästä maaseudusta. 

Vieraaksi on myös kutsuttu kol-
me slovenialaista taiteilijaa, joista jo-
kainen otti vuonna 2007 virallisek-
si nimekseen Janez Janša, joka tuol-
loin oli myös Slovenian konservatiivi-
sen pääministerin nimi. Nimenvaih-
dokseen liittyvät dokumentit ja sitä 
seuranneet yllättävät byrokraattiset 
kiemurat muodostavat rungon taitei-
lijoiden NAME - Readymade – näytte-
lyille. 
Lopullinen ohjelmisto julkaistaan  
lokakuussa sivuilla  
www.lenspolitica.net

Lens Politica
Yhteiskunnallisen elokuvan ja  
taiteen festivaali
Helsingissä 3.-7.11.2010

Nina Toppila
Tuottaja

Reverend Billy ja 
Kampin keskuk-
sen valtaus Lens 
Politica festi-
vaalilla 2008. 
Kuva: Mauro  
Fariñas
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tetään Suomen meri-
museossa Saara Tam-
misen videoinstallaa-
tio Komituinen Ont-
ti, työväenlaulukonsert-
ti Yhteisrintama kot-
kalaisen harrastajateat- 
terin voimin, valokuva- 
ja julistenäyttely Työn 
kuvia (Kansan arkisto) 
sekä paneelikeskustelu 
aiheesta Paperittomat. 

KINO UNION ha-
luaa viritellä keskuste-
lua yhä haastavammak-
si käyvän työelämän il-
miöistä sekä pohtia sen 
arvoja. Valkokankaal-
la ei kuitenkaan ole tar-
koitus ainoastaan surra 
kaiken kurjuutta ja et-
siä epäkohtia, vaan löy-
tää myös uusia näkökul-
mia huumorin ja ironi-
an kautta. Ohjelmiston 
ydin koostuu suomalai-
sista lyhyt- ja dokument-
tielokuvista (mm. Jouti-
laat, Kone 17) sekä am-
mattiliittojen arkistojen 
uumenista kaivetuista 

aarteista (Australian merimiesunio- 
nin Fighting Films, Rakennusliiton 
elokuvat). Vuoden 2010 festivaali-
teemoista ”Paperittomat” ja ”Perhe 
työelämän puristuksessa” nähdään 
niin sosiaalisen realismin mestarin 
Mike Leigh’n kuin useiden euroop-
palaisten lyhytelokuvantekijöiden-
kin näkemyksiä. 

KINO UNION on myös julis-
tanut käsikirjoituskilpailun koti-
maisille elokuvantekijöille. Kotkan 
kritiikkipäivillä helmikuussa ava-
tun kilpailun tarkoituksena on ollut 
löytää uusia lyhytelokuva-käsikir-
joituksia (max. 15 min). Kilpailun ai-
heina ovat valta, vapaus ja työ. Tuo-
maristoon ovat lupautuneet Aleksi 
Bardy, Marjut Komulainen, Claes 
Olsson ja Iikka Vehkalahti. Järjes-
täjien toiveena on, että työn, työt-
tömyyden, vallan, vapauden ja va-
pautuksen tematiikka nousisi esiin 
myös kotimaisessa elokuvatuotan-
nossa.

Lisätietoja festivaalista: 
www.kinounion.fi

Tuula Kumpunen
KINO UNION -työryhmä, Kotka

KETTUPÄIVÄT  
JUHLISTAA 40-VUOTIASTA ELOKUVAKONTAKTIA
Lyhytelokuvafestivaali Kettupäivät kokoaa marraskuus-
sa 27. kerran yhteen elokuvanystävät, tekijät ja näkijät Suo-
men elokuvakontaktin 40-vuotisjuhlan merkeissä. Neli-
päiväisellä festivaalilla nähdään tuoreita kotimaisia lyhyitä 
dokumentti-, fiktio- ja animaatioelokuvia, kokeellisia elo-
kuvia, musiikkivideoita sekä erikoisnäytöksiä.

Kettu-palkinnot jaetaan parhaille
Kettupäivät palkitsee jälleen parhaat kotimaiset lyhyt-
elokuvat. Kettu-palkinnot jaetaan parhaille dokument-
ti- ja fiktioelokuville sekä ammattilais- että opiskelijasar-
jassa, kokeelliselle elokuvalle ja alle 3-minuuttiselle eloku-
valle FoxOff-sarjassa, jonka aihe on tänä vuonna ”Kontak-
ti”. Paras animaatio palkitaan Hinku & Vinku -palkinnol-
la. Hinku & Vinku -kilpailun organisoi tänä vuonna Ani-
maatioklinikka. 

Musiikkivideoita ja pohjoismaista lyhytelokuvaa
Kilpailusarjojen lisäksi Kettupäivät tuo Andorran valko-
kankaalle harvinaista herkkua: maailman merkittävimmil-
lä lyhytelokuvafestivaaleilla – kuten Clermont-Ferrand ja 
Toronto – palkittuja elokuvia muiden muassa Kroatias-
ta, Yhdysvalloista, Saudi-Arabiasta ja Uudesta-Seelannis-
ta, sekä avajaisnäytöksen verran arkiston aarteita Elokuva-
kontaktin 40-vuotisen olemassaolon ajalta. Lisäksi Kettu-
päivät pistää pinoon Oulun musiikkivideofestivaalin pum-
peloidut perjantai-illan näytöksessä. Lapsia ja nostalgian-
nälkäisiä hemmotellaan aamupäivän Skidisti-lasteneloku-
vanäytöksellä sekä Minikino-näytöksellä, jonka päätähtiä 
ovat muiden muassa Hinku ja Vinku -porsaat – tietenkin 
16 mm:n filmillä. 

Kettupäivät huipentuu palkintojenjakogaalaan ja pal-
kittujen elokuvien näytökseen lauantaina 20.11., jonka jäl-
keen verrytellään elokuvien katsomisesta turtuneita istu-
malihaksia Marjo Leinonen Undercoverin rockin tahdissa 
päätösklubilla Dubrovnik Lounge & Lobbyssa. 

Kettupäivät  
17.–20.11.2010
Kulttuuri- 
kompleksi  
Andorra,  
Eerikinkatu 11, 
Helsinki
www.
kettupaivat.fi

KINO UNION
Kansan Sivistystyön Liitossa on ha-
vaittu puute festivaalikartalla: Suo-
mesta puuttuu vielä labour film festi-
val eli työstä ja sen tekijöistä kertovien 
elokuvien tapahtuma. Kanadassa, Yh-
dysvalloissa, Etelä-Afrikassa, Argen-
tiinassa, Koreassa, Thaimaassa, Irlan-
nissa, Sveitsissä, Espanjassa, Ruotsis-
sa ja Norjassa tällaisia elokuvatapahtu-
mia on jo järjestetty. Festivaalin taus-
tavoimina ja/tai sponsoreina toimivat 
yleensä ammattiliitot. Liitot ovat nyt 
kääntämässä katsettaan myös eloku-
vantekijöiden suuntaan: elokuva on 
erinomainen keino viedä viestiä eteen-
päin omalle väelle sekä tavoitella uu-
sia jäseniä. 

Suomeen festivaalin idean toi KSL 
ry:n pääsihteeri Pekka Pättiniemi, jo-
ka ryhtyi selvittelemään edellytyk-
siä tällaisen labour film -tapahtuman 
perustamiselle ja pyysi Katariina Lill-
qvistin mukaan selvittämään asiaa. Ki-
no Unionin työryhmään kuuluvat li-
säksi Marjut Komulainen, Terhi Pieti-
käinen ja Sini Salmenjoki. 

Ensimmäinen festivaali – KINO  
UNION – vapautuksen elokuvia – 
starttaa tänä syksynä Kotkassa 12.–
13.11.2010. Näytöksiä on tusinan ver-
ran, ja tapahtuman kyljessä järjes-
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Valtion elokuvataidetoimikunta myönsi v. 
2010 elokuvataiteen valtionpalkinnon oh-
jaaja Saara Cantellille ja elokuvaaja Ma-
rita Hällforsille. Elokuvataidetoimikun-
ta perusteli valintaansa Cantellin ja Häll-
forsin yhteistyön tuloksena syntyneellä 
Kohtaamisia-elokuvalla, jota se luonneh-
ti kauniiksi ja koskettavaksi. Elokuvassa 
molempien herkkävaistoisuus ja kuvalli-
nen rytmitaju pääsevät raadin mukaan oi-
keuksiinsa. ”Cantellin dialogiin perustuva 
käsikirjoitus ja herkkä henkilöohjaus te-
kevät elokuvasta poikkeuksellisen vaikut-
tavan. Lähes kaikki kohtaukset on kuvat-
tu yhdellä kuvalla niin hienovaraisesti, et-

Louhivuori ja Kivihalme  
elokuvasäätiön  
tuotantoneuvojiksi
Joona Louhivuori ja Elina Kivihalme 
ovat Suomen elokuvasäätiön uudet 
tuotantoneuvojat. He seuraavat tuo-
tantoneuvoja Miia Haavistoa, jonka 
kausi päättyy 31. joulukuuta 2010.

Louhivuori aloitti 9. elokuuta sää-
tiön neljäntenä tuotantoneuvojana 
vastuualueenaan lyhytelokuvia kos-
kevat päätökset sekä OKM:n vuo-
sille 2010–2011 myöntämän nuorten 
elokuvantekijöiden ja alalla toimivien 
nuorten ammattilaisten tukemiseen 
tarkoitetun erillismäärärahan käyt-
tö. Louhivuori on toiminut aiemmin 
leikkaajana useissa kotimaisissa elo-
kuvissa.

Kivihalmeen vastuualueena ovat 
dokumenttielokuvat, ja hän aloittaa 
perehtymisen tuotantoneuvojan teh-
täviin 15. marraskuuta. Kivihalme on 
toiminut aiemmin elokuvasäätiössä 
Haaviston sijaisena syksystä 2007 ke-
sään 2008. Elokuva-alalla Kivihalme 
on työskennellyt sekä ohjaajana että 
käsikirjoittajana ja useissa koulutus-
tehtävissä.

Joonas Berghällin ja Mika Hotakaisen oh-
jaama elokuva Miesten vuoro on Suomen eh-
dokas seitsemännen Pohjoismaiden neu-
voston elokuvapalkinnon saajaksi. 47 000 
euron arvoinen palkinto myönnetään tai-
teellisesti merkittävälle, pohjoismaisena 
tuotantona tehdylle kokoillan elokuvalle. 

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapal-
kintoa tavoittelevat elokuvat julkaistiin 24. 
elokuuta. Suomen ehdokkaan lisäksi pal-
kinnosta kisaavat Thomas Vinterbergin oh-
jaama Submarino Tanskasta, Dagur Kárin 

Lyhyesti

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

tä seuratessaan roolihenkilöiden vaikeita 
valintoja katsoja miltei unohtaa katsovan-
sa fiktiivistä elokuvaa”, palkintoperuste-
luissa todetaan.

Kuvataiteen valtionpalkinnon sai ku-
vataiteilija Catarina Ryöppy ja valokuvatai-
teen valtionpalkinnon valokuvataiteilija Jor-
ma Puranen. 15 000 euron arvoiset palkin-
not jaettiin 21.9. Helsingissä.

Eri taiteen alojen valtionpalkinnot 
myönnetään tunnustuksena kolmen vii-
meksi kuluneen vuoden aikana valmistu-
neesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaises-
ta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin tai-
teen alan hyväksi.

M I E S T E N  V U O R O  K I L P A I L E E
 

The Good Heart Islannista, Sara Johnsenin 
Upperdog Norjasta sekä Tarik Salehin ohjaa-
ma Metropia Ruotsista. Vuoden 2010 Poh-
joismaiden neuvoston elokuvapalkinnon 
saaja selviää 20. lokakuuta. 

Miesten vuoro on valittu myös Suomen 
viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi parhaan vie-
raskielisen elokuvan kategoriaan. Tämä on 
ensimmäinen kerta, kun Suomen ehdok-
kaaksi valittiin dokumenttielokuva. Lopul-
liset Oscar-ehdokkuudet julkistetaan 25. 
tammikuuta 2011.

Elokuvataiteen valtionpalkinto Saara Cantellille ja Marita Hällforsille
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Vuonna 2010 AVEKin joh-
tokunta valitsi keskuudes-
taan AVEK-palkintoraa-
tiin mediataiteen asian-

tuntijoina mediataiteilija Marita Liu-
lian, elokuvaohjaaja Mika Taanilan ja 
kuraattori-tutkija Minna Tarkan. Pal-
kintoraadin kokoonpanoa täydennet-
tiin AVEKin mediataiteen tuotanto-
neuvoja Heidi Tikalla. 

AVEK pyysi mediataiteen ken-
tältä ehdotuksia palkinnon saajaksi. 
Avoin haku toteutettiin netissä, ja eh-
dotuksia perusteluineen tuli määrä-
aikaan 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 kä-
vi lukuisia keskusteluja mediataiteen 
kentällä tapahtuneista muutoksista ja 
kiinnitti erityisesti huomiota eloku-
vallisuuden ja monimediallisuuden ko-
rostumiseen suomalaisessa mediatai-
teessa. Mediataideteokset ovat usein 
muodoltaan elokuvateoksia, joista to-
teutetaan sekä galleriassa esitettäväksi 
tarkoitettu installaatioeditio että fes-
tivaalilevitykseen suunnattu yksikana-
vainen editio. Kokeellisen audiovisuaa- 
lisen ilmaisun keinojen tutkiminen ei 
myöskään rajoitu vain mediataiteen 
piiriin. Näyttäisi siten siltä, että ly-
hytelokuvan ja mediataiteen rajapinta 
elää jatkuvasti. 

Tilanne, jossa mediataitelija jou-
tuu pohtimaan erilaisten esityskon-
tekstien merkitystä työlleen ja raken-
tamaan useita rinnakkaisia tuotanto-
polkuja, on haastava. Kriittiseksi ky-
symykseksi nousee teosten integri-
teetti: laadukkuus, joka parhaimmil-
laan näkyy ajattelun monitasoisuute-
na, eri esityskontekstien erityispiirtei-
den ymmärtämisenä ja audiovisuaali-
sen tuotannon ammattitaitoisena to-
teutuksena. 

Vuoden 2010 mediataidepalkin-
non saaja, Jani Ruscica (s. 1978) toimii 
edellä kuvaillulla mediataiteen ja elo-
kuvan rajavyöhykkeellä. Hänen teok-
siaan on menestyksekkäästi esitetty 
kansainvälisissä elokuvan ja kuvatai-
teen tapahtumissa. Ruscican teosten 
teemoja ovat paikkaan ja paikantunei-
suuteen liittyvät kysymykset sekä in-
himillisen ja ei-inhimillisen suhteiden 
tarkastelu. Teoksissa kysymyksiä lä-
hestytään yhteisöllisten tuotantopro-
sessien 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 run-
saasta tuotannosta on syytä erikseen 
mainita viimeaikaisimpina teoksina 
elokuvapari Evoluutioita (2008) ja Lo-
pun alkuja (2009). Evoluutiossa nuo-
ret 12–19-vuotiaat harrastajanäytteli-
jät tuottavat esityksiä, joissa evoluutio 
ja henkilöhistoria nivoutuvat yhteen. 
Lopun alkuja -teoksessa aikuisten har-
rastajanäyttelijöiden aiheena ovat tu-
levaisuuden visiot. Molemmat teok-
set on toteutettu elokuvastudiossa 
tavalla, jossa elokuvatuotantoproses-
si tuodaan näkyväksi osaksi kerron-
taa. Näistä yhteisöllisesti tuotetuista 
teoksista välittyy kunnioitus osallistu-
jien työtä kohtaan. Ruscican työtapo-
jen eettisyys oli yksi keskeinen palkin-
toa puoltava seikka.

Teosten galleriaesitykset on raken- 
nettu tilallisiksi mediainstallaatioik-
si, joissa valokuvaa ja liikkuvaa kuvaa 
hyödynnetään moninäkökulmaisen ta-
pahtuman tuottamiseksi. Esimerkiksi 
Evoluutioita-teoksessa nuorten osal-
listujien muotokuvat heidän omassa 
kotiympäristössään laajentavat evo-
luutiokertomusten tilaa ja täydentä-
vät siten elokuvan tarinaa. Evoluutioi-
ta on ollut Suomessa esillä mm. Kluu-
vin Galleriassa. Lopun alkuja -teos on 
Suomessa esitetty vuoden 2010 aika-

na mm. Valokuvagalleria Hippolytes-
sä, Turun taidemuseossa ja Tampereen 
lyhytelokuvajuhlien kotimaisessa kil-
pailusarjassa. Evoluutioita voitti Köl-
nin KunstFilmBiennalen pääpalkin-
non v. 2009.

Ruscican viimeisin teos, Travelo-
gue (2010) on muodoltaan lyhyteloku-
va, joka rinnastaa kaksi paikan esit-
tämisen teknologiaa: liikkuvan pano-
raaman ja matkakuvauksen. Se on to-
teutettu yhteistyössä Lontoon Cam-
denin taidekeskuksen kanssa. Teok-
sen aiheen valinta heijastaa Ruscican 
työskentelytavoille ominaista kosmo-
poliittisuutta, monet hänen teoksis-
taan ovat syntyneet residensseissä eri 
puolilla maailmaa. Ruscican teosten ja 
residenssivierailuiden rinnakkainen 
tarkastelu osoittaa, että hän on onnis-
tunut mielekkäällä tavalla hyödyntä-
mään suomalaisen taiteen kansainvä-
lisyyttä oman taiteellisen ajattelunsa 
selkeyttä kadottamatta.  

Travelogue kertoo myös siitä, mi-
ten Ruscican yksittäiset teokset elä-
vät vahvan mediateoreettisen poh-
jan kannattelemina, mutta kuitenkin 
omalakisesti. Travelogue purkaa pai-
kan esittämisen käytäntöjä ja osoit-
taa, että esittämisen tavat ovat aina 
omaan aikaansa ja sen välineisiin si-
dottuja. Elokuva esittää toiminnas-
sa olevan, tyhjää valkoista esityskan-
gasta pyörittävän panoraamalaitteen. 
Kysymys ei kuitenkaan ole abstraktis-
ta eleestä, sillä laite paikantuu Lon-
tooseen Travelogue-elokuvaan raken-
netun ja tunnistettavan äänimaise-
man kautta. Lontoo on läsnä myös 
historiallisina tekstisitaatteina, jotka 
omalta osaltaan tuovat esiin aistitta-
van paikan ja sen esittämisen teknolo-
gioiden väliin jääviä katkoksia. 

Myös edellä kuvattuja teoksia 
edeltävä Ruscican tuotanto, kuten ly-
hytelokuvat Batbox (2007) ja Beatbox 
(2007), kertoo lahjakkaasta nuoresta 
taiteilijasta. Hän on onnistunut suh-
teellisen lyhyessä ajassa rakentamaan 
audiovisuaalisten teosten kokonai-
suuden, jossa merkitykselliset ja mo-
nitasoiset tarinat avautuvat sekä elo-
kuvailmaisun että installaatiotai-
teen keinoin. Ruscicalle luovutettava 
AVEK-palkinto toimii tunnustuksena 
tästä työstä. 

AVEK-palkintoraadin puolesta

Heidi Tikka
mediataiteen tuotantoneuvoja

 

AVEKin MEDIATAIDEPALKINTO 2010

JANI RUSCICA
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AV E K I N  T U K E M I A  VA S TAVA L M I S T U N E I TA  
LY H Y T-  J A  D O K U M E N T T I E L O K U V I A
Kuvaukset ja tiedot perustuvat tuotantoyhtiöiden AVEKille toimittamaan aineistoon.

Travelogue
Lyhytelokuva
Kesto 8 min

Travelogue on ajaton kuva tyhjästä liik-
kuvasta 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

Palavan kaupungin alla
Lyhytelokuva
Kesto 17 min

Palavan kaupungin alla on elokuva so-
dan merkeistä Helsingin arkkitehtuu-
rissa ja kaupunkilaisten mielissä. Lap-
sena sodan kokeneita on vielä jäljellä, 
mutta heistä monien tarinat ovat jää-
mässä kertomatta. 75-vuotias Mum-
mo ja 12-vuotias Ilona etsivät yhteis-
tä kieltä, jolla kertoa toisilleen pelois-
taan. Toisen ajan ymmärtäminen ei 
ole helppoa, vaikka traumat olisivat-
kin 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 liikkei-
tä, joissa hevonen nostaa itsensä irti 
maan pinnasta. Lipizzan hevonen on 
olemassa, jotta se voisi tuottaa ihmi-
selle kauneutta. Katsomme eläimen 
liikkeitä ja näemme palan ihmisen 
historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.
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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 kuoriutu-
nut perhonen kohtaa tuhonsa. Eloku-
va on rakennettu ullakoilta ja ikkunoi-
den väleistä löydetyistä, hämähäkin-
seitteihin kuivuneista hyönteiskohta-
loista. Se yhdistelee erilaisia animaa-
tiotekniikoita klassisesta stop-motion 
-animaatiosta animoituihin, röntgen-
skannattuihin 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

AV E K I N  T U K E M I A  VA S TAVA L M I S T U N E I TA  
LY H Y T-  J A  D O K U M E N T T I E L O K U V I A

Edith
Animaatio
Kesto: 6 min

Edith on piirrosanimaatio vanhuksen  
ihmisarvosta.  Elokuvassa Edithin 
muistot, todellisuus ja unet kietoutu-
vat 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 / Elokuva-
osuuskunta Camera Cagliostro 
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Taistelu joesta
Dokumenttielokuva
Kesto 73 min

Taistelu joesta kertoo tarinan talou-
den globalisaatiosta ja sen seurauksis-
ta. Suomalainen yhtiö Metsä-Botnia 
rakensi maailman siihen asti suurim-
man selluloosatehtaan Uruguayhin 
Latinalaiseen Amerikkaan. Tehdas ra-
kennettiin Argentiinan ja Uruguayn 
välisen rajajoen Rio Uruguayn rantaan 
ja se aiheutti maiden välille konflik-
tin, jota selviteltiin Haagin kansain-
välisessä oikeusistuimessa. Botnian 
tehdasta vastaan perustettu kansan-
liike Asamblea Ambiental de Guale-
guaychú piti maiden välistä siltaa sul-
jettuna seitsemän vuotta. Suomalaiset 
nähtiin valloittajina, kuten espanjalai-
set 500 vuotta sitten. Sielunpelastajat

Dokumenttielokuva
Kesto 78 min

Dokumenttielokuva uuden Nokia 
Missio -kirkon perustamisesta ja liik-
keen johtajasta Markku Koivistosta. 

Ohjaus:Saku Pollari 
Tuottaja: Ilkka Hynninen 

Vaktmästaren
Fiktio
Kesto 42 min

Vahtimestari kertoo tarinan oma- 
laatuisesta Eliaksesta, joka pitkästä 
aikaa ottaa yhteyttä veljeensä.

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

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
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Tukipäätökset kevät 2010

Koulutusapurahat
Silvasti Maiju 824
Metropolia AMK:n Sosiaalisen median käyttö työ-  
välineenä -kurssi 14.1., 18.2. ja 25.3.10 (Hki) 

Tuomisto Vappu 300
Nisi Masa Associationin European Short Pitch -käsi-  
kirjoitustyöpaja (Andé, Ranska) 18.-23.1. ja  
(Bucarest, Romania) 16.-18.4.10 

Reinhard Aurora 934
School of Visual Artsin After Effects 1 - ja Photoshop   
Intermediate -kurssit (New York, 30.-31.1.10 ja 9.-11.2.)

Jahnukainen Sami 4 000
EURODOC 2010 -koulutus 28.2.-7.3.10 Bohinj (Slovenia),  
5.-12.6.10 Timisoara (Romania) ja 20.-27.9.10 Ranska 

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

Haukkamaa Essi 5 000
EAVE - European Producers Workshop -koulutus   
Luxemburgissa 15.-22.3., Tirolissa 29.6.-7.7. ja   
Belgradissa lokakuussa -10 

Juntunen Liisa 4 000
EURODOC 2010 -koulutus 28.2.-7.3.10 Bohinj (Slovenia),  
5.-12.6.10 Timisoara (Romania) ja 20.-27.9.10 Ranska 

Rickman Pia 1 200
”Engage 2010” -draamajalostamo Dublinissa huhti-  
kuussa, Edinburghissa kesäkuussa ja Tallinnassa   
syyskuussa -10 

Ryynänen Juhana 2 000
Sources 2 Script Development Workshop -koulutus   
(MEDIA-ohj.) 15.-23.4.10 (Rotterdam) & työpaja 

Friman Tuula 900
Languages & The Media -konferenssi 6.-8.10.10 Berliinissä 

Louhimies Aku 3 500
Judith Weston -elokuvanäyttelemisen työpaja 4.-8.8.10  
sekä muut koulutustapahtumat (Los Angeles) 

Hakala Jyri 1 400
”An introduction to color correction in Final Cut Studio,  
Color 101” -kurssi Lontoossa syksyllä 2010 

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 3 240
Perehtyminen Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska)  
sopimuskäytäntöihin ja ohjaajaliittojen sopimuksiin 

Simma Paul-Anders 1 100
DSLR Filmmaking -työpaja Oslossa 21.5.10 

Peltomaa Petja ja Talli Marko 3 000
Parasta aikaa -tv-sarja Banff World Television -  
festivaalilla (Banff, Kanada) 12.-16.6.10 

Kivi Erkki & työryhmä 4 000
”Kuinka kuvat puhuvat - elokuvaäänen pidempi oppi-  
määrä” -teoksen kirjoittaminen 

Turunen Kimmo 3 000
”Ruutu valaisee huoneen - Lavastus ja visuaalinen   
ilmaisu televisiossa” -kirjan kirjoittaminen 

Uljas Ditte 1 500
Rogue Film School/Werner Herzog -koulutus   
11.-14.6.10 New Jerseyssä (USA) 

Koulutustapahtumien tuki
Ilmaisuverstas ry / Liinamaa Sanna   1 200
Elokuvanäyttelemisen kurssi yhteistyössä elokuva- ja  
lavastustaiteen laitoksen kanssa 6.-8.3.10 (HKI) 

H5 Film Sound / Kossi Heikki 2 800
Foley-äänitehostekurssi, opettajana Dominick Tavella   
(Kokkola) 25.-29.1.10 

Kuvataideakatemia / Toppila Niina 800
Elokuvaohjaaja Philip Hoffmanin vierailun järjestäminen  
22.-30.4.10 

Suomen Elokuvaohjaajaliitto Ry / Eeva Siivonen 2 800
Ohjaajadelegaation osallistuminen Sodankylän   
elokuvafestivaalille 16.-20.6.2010  

Dokumenttikilta / Liinamaa Sanna 2 000
Dokumentaristien ja dramaturgien kohtaaminen -  
seminaari syksyllä 2010 

Suomen Elokuvaohjaajaliitto Ry / Eeva Siivonen 2 120
Käsikirjoituslukupiiri yhdessä Käsikirjoittajien Killan  
ja Suomen Näytelmäkirjailijoiden liiton kanssa 20.5.-31.12.10 

Suomen Näyttelijäliitto Ry / Vesajoki Helena 7 000
Kokeiluja, kokemuksia ja korjausliikkeitä -elokuva- ja  
tv-näyttelemisen intensiivikurssi Suvirannassa 25.-31.7. 

Lavastus- ja pukusuunnittelijat Ry / Karttunen Anne 2 700
SketchUp-3D -mallinnusohjelman johdantokurssi 

Kulttuurivientituki
Jänkälä Tita 1 800
Toinen ovi - lyhytelokuva FIFA-festivaalilla Montrealissa  
18.-23.3.2010 

Kristallisilmä Oy / Pohjola Ilppo 3 000
Eija-Liisa Ahtilan näyttelykuluja DHC/Art-museoon   
Montrealiin 29.1.-9.5. sekä Biennale Cuvée- näyttelyyn  
Linzissä  

Kuosmanen Juho 829
Kettupäivien 2008 palkintomatka 

Jokinen Heikki 1 120
Suomalaisen animaatioelokuvan esityssarjan järjestäminen  
Aleksandriassa ja aiheeseen liittyvät luennot Kairossa ja  
Miniassa (maalis-huhtikuu 2010) 

Bad Taste Oy / Rax Rinnekangas 3 500
Holokaustin värit - dokumenttielokuvan kv.levitys ja  
Scandinavian Housen ensi-illan matkakulut (New York) 

NDFC Helsinki Oy / Hellén Kare 1 582
The Sampo - animaatioelokuvan kv. rahoitus Lyonin  
Cartoon Movie-tapahtumassa (3.-6.3.2010) 

First Floor Productions Oy / Pentti Pauli 5 000
Epäilyksen varjo - dokumenttielokuvan kv.versio 

Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro /  
Kaipainen Jyrki 1 325
Kuori-animaatioelokuvan kv.rahoitus Cartoon Movie-  
tapahtumassa Lyonissa 3.-6.3.10 

For Real Productions Oy / Cilla Werning 588
Malmi Murderaz-elokuvan kv.rahoitus Cinemart-  
rahoitustapahtumassa Rotterdamissa 31.1.-4.2.10 

Elokas osuuskunta / Nick Dorra 274
Sirius Express - animaatiosarjan kv.rahoitus  BUFF   
Financing Forum rahoitustapahtumassa Malmössä 17.-19.3.10 

Vertigo Productions Oy / Minna Virtanen  4 000
Alamaailman Trilogia- ja Morsian-sarjojen kv. vienti  
ja markkinointi 

Ramezan Hamy 519
Viikko ennen vappua - lyhytelokuva Berliinin Talent  
Campus-tapahtumassa 12.-19.2.2010 

Kronman Linda  800
Killer Fashion Revolution -  mediataideinstallaatio  
International Human Rights Arts -festivaalilla   
23.-25.4.10 Silver Springissä (USA) 

Helminen Anja & Ormio Kaarina  759
Rain of Down -videoscreening -tapahtumasarjan   
järjestäminenTallinnan Taidehallin Linnagalleriassa  
26.-28.3.10 sekä elokuussa ja marraskuussa 

Suomen taiteilijaseura / Marketta Tuomainen  9 000
Suomalaisten mediataiteilijoiden matkakulut Arctic  
Hysteria - näyttelyyn Salamancaan (Espanja)   
30.3.-31.5.10 ja Permiin (Venäjä) 10.6.-31.8.10 

Standup Etcetera Oy / Ilpo Murtovaara  1 989
Useiden hankkeiden kv. rahoitus Cannesin MIPTV-  
tapahtumassa 11.-15.4.2010 

Finnanimation Ry / Liisa Vähäkylä  3 000
Ohjaajien matkakulut Annecyn kv.animaatiofestivaalille 
(7.-12.6.10) ja elokuvamarkettiin (9.-11.6.10) 
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Snapper Films Oy / Hyvärinen Aleksi  3 500
Kansainväliset elokuvahankkeet Cannesin elokuva-  
festivaalilla 12.-22.5.2010 

Hakalax Productions Oy / John Hakalax  534
Kinbaku-dokumenttielokuvan kv. esityskopiot 

Hauru Hannaleena  740
Catching- ja Älä kuiskaa ystävän suuhun -lyhytelokuvat  
Oberhausenin elokuvafestivaalin kilpailusarjoissa 29.4.-4.5.2010 

Pölkki Miika  1 220
ITO- Kilvoittelijan päiväkirja - dokumenttielokuva   
Toronton Hot Docs - dokumenttielokuvafestivaalilla  
29.4.-9.5.2010 

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  1 200
EES TAAS-installaation esityskulut Berliinin Brotfabrikin  
Memory Traces-näyttelyyn  

AVEK / SES  1 000
Tampereen elokuvajuhlien kansainvälisille ja kotimaisille  
vieraille, yhdessä Suomen elokuvasäätiön kanssa järjestetyn  
tapaamisen kuluja 

Oktober Oy / Berghäll Joonas  457
Journals of Death-hanke Pitching du Rèel -rahoitus-  
tapahtumassa 16.-21.4.10 (Nyon, Sveitsi) 

Vertigo Productions Oy / Virtanen Minna  1 200
Hard Luck- ja The World is Yours-hankkeet  EAVE:n   
Film Finance Forum -tapahtumassa (15.-18.4.10, Luxemburg) 

Kinovid / Humaloja Timo  815
Kinnvika-dokumenttielokuvan kv.rahoitus Sunny Side of  
the Doc -tapahtumassa La Rochellessä 21.-25.6.10 

Videokuu Oy / Oroza Juhani  373
Tarinateltta-konsepti INPUT-tapahtumassa   
Budapestissa 8.-12.5.10 

Navy Blue Bird Oy / Niska Markku  1 919
Yli Lohikäärmeen portin-dokumenttielokuvan kv.rahoitus  
Toronton Hot Docs -tapahtumassa 1.-9.5.10 

Making Movies Oy / O’Connor Camilla  3 000
Neljän hankkeen kv.rahoitus Cannesin Producers´   
Network Forum - ja European Producers´Club - 
tapahtumissa 12.-23.5.10 

Bad Taste Oy / Rinnekangas Rax  1 905
Maailman viisi mestaritaloa -sarjan kahden viimeisen  
osan (”Le Cabanon” ja ”Casa de Estudio”) kv. versiot 

Kivinen Kati  200
AV-arkin levittämän suomalaisen mediataiteen  
esittelymatka Künstlerhaus Mousonturmiin (Frankfurt) 27.6. 

Stolt Tea & työryhmä 840
Dial Alan - mediataideinstallaatio Palazzo Medici   
Riccardissa (Firenze) ja ACM Interactive Conference   
on Multimedia 2010 -konferensissa, 25.10.-6.11.10 

Piknik Frequency Ry / Huuskonen Juha  1 300
Suomalaisten taitelijoiden matkakulut Mal au pixel -  
tapahtumaan Pariisissa 21.-27.6.10 

Lehto Pekka & Purola Mika  1 002
An Ordinary Capitalist -dokumenttielokuvan kv.rahoitus  
Moskovan yhteistuotantoforumissa 20.-22.6.2010 

Bitar Films Oy / Jean Bitar  750
Katri ja Kaitsu - dokumenttielokuvan kv. levitys 

Kokko Jaana  336
Lukupiiri-teos S.Low-festivaalilla Berliinissä 12.8.2010 

Jokinen Heikki  780
Cartoonin hallituksen kokous sekä MIFA-rahoitustapahtuma  
Annecyssä 11.6.2010 

AVEK/SES 25 000
Kulttuurivienti, vuoden 2010 1. erä 

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien  
tuotantotuki
 
Käsikirjoitustuki
Hdez Iván Torres  3 000
Rare Within Itself  Kokeellinen elokuva suomalaisuuden  
ytimestä  

Vehaskari Aira  1 500
Death and Reverly in the Cresent City Dokumenttielokuva  
kolmesta henkilöstä suunnittelemassa  New Orleansin  
Mardi gras- tapahtumaa ja kaupungin hitaasta toipumisesta

Lehto Pekka & Ahlroth Jussi  4 000 
Varastettu elämä  Dokumenttielokuva virtuaalihahmon  
varkaudesta, virtuaalisista ja immateriaalisista oikeuksista  
meillä ja muualla 

Aleksi Raij  2 000
Finnsurf  Dokumenttielokuva viidestä erilaisesta  
surffaajasta, joiden pakkomielteenä on päästä surffaamaan  
syysmyrskyn aikaan Hangossa

Vilhunen Selma  2 000
Kaksi laulajaa Seurantadokumentti kuvataiteilija  
Hanneriina Moisseisesta, joka alkaa opiskella vanhoja  
kalevalaisia lauluja runonlaulaja Jussi Huovisen kotona 

Heinilä Ari  3 000
Pelastetaan merenlahti   
Dokumenttielokuva yksityisen ihmisen kamppailusta 
itselleen tärkeän luonnonmaiseman puolesta  

Piela Mikko  2 000
Tuftaaja Lyhytdokumentti Sonja Salomäestä, joka rakentaa  
ryijytekniikalla kuvia itä-Helsingistä 

Maggi Matteo  3 500
Helsinki – Peking Rail Trip Dokumenttielokuva kuudesta  
nuoresta lautailijamiehestä junamatkalla tutustumaan  
siperialaisiin kaiteisiin ja tatuointeihin  

Laakso Antti  2 000
Kesäretki Animaatiosatu aikuisille, nukkien retkestä  
suljettuun huvipuistoon 

Heikkinen Markku  3 000
Kainuun kongolaiset  Dokumenttielokuva kainuulaisten  
ja uusien kainuulaisten eli entisten kongolaisten välisistä  
suhteista 

Turpeinen Katja  2 000
Ingen skam i kroppen Dokumenttielokuva SUBfrau- 
teatteriryhmän toiminnasta ja sukupuolirooleilla leikkimisestä 

Rahikainen Eriikka  1 500
Snow White Lumikki ja seitsemän kääpiötä - satuun  
pohjautuva lyhytelokuva 

Humaloja Timo  4 500
Pahan valta Dokumenttielokuva Rauni Mollbergistä,  
nähtynä hänen tyttärensä Eiran silmin 

Hänninen Pertti  2 500
Minun pimeyteni  Dokumenttielokuva taiteilija Riina  
Hännisestä ja siitä, miten pelon ilmapiirissä toisista  
poikkeava nähdään koulusurmaajana 

Koski Kari J  4 000 
Ahneus Dokumenttielokuva kahden maailman  
törmäämisestä pienessä rannikkokaupungissa, Hangossa  

Lampinen Timo  1 500
Nappulakengät   
Lyhytelokuva Rekosta, 11-vuotiaasta jalkapallopojasta,  
ja siitä kuinka opitaan aikuisten tavoille  

Kokko Jari  4 500
Itärajalla ei mitään uutta   
Dokumenttielokuva Suomesta, ryssävihasta ja ja sen  
lietsomiseksi tai suitsimiseksi perustetutuista ryhmistä  

Karrento Johan & Punkki Pauliina  2 000
How to Catch a Fly With Chopsticks Dokumenttielokuva  
positiivisen ajattelun mestarista, ja ammattilaiskehon- 
rakentajasta Pauliina Taluksesta

Elo Miika & Elo Juliana  1 000
Ei muuta Lyhytelokuva ennakkoluuloista ja väärinkäsityksistä 
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Kohtamäki Kimmo  2 000
Confessing Finns Dokumenttielokuva amerikan- 
suomalaisista, jotka tunnustavat kokemiaan häpeän hetkiä  

Ruuskanen Sauli & Paavola Harri  4 500
Autiotalo Dokumenttielokuva siitä kuinka luonto ottaa  
autiotilan haltuunsa  

Mandart Pamela & Melén Linda  2 000
Vad ser jag? Dokumenttielokuva valokuvaaja Per Olov  
Janssonista, joka 89-vuotiaana ottaa itsellensä tilan  
taiteilijana 

Turunen Ulla  4 000
Nuudelit Seurantadokumentti kiertävästä aasialaisen ruoan   
kauppa-autosta  

 
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   

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

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

Art Films Oy / Arto Halonen  6 000  
Lahti 2001 Dokumenttielokuva suomalaisten hiihtäjien  
doping- kärystä 

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

Illume Oy / Ville Suhonen  6 000
Jäämarssi  Dokumenttielokuva jatkosodan aikaisista   
vankileireistä Suomessa  

Medeia Ltd / Marita Liulia  4 500
Jumalattaren paluu Kuolematriptyykin ensimmäinen  
tanssielokuva, joka kuvaa jumalattaren paluuta tuhansien  
vuosien karkoituksesta, tanssijana Virpi Pahkinen 

For Real Productions Oy / Susanna Helke  9 000
American Vagabond  Kolmesta erillisestä episodista  
koostuva dokumenttielokuva kotoa karkoitetuista pojista  
San Franciscossa  

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

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  4 000 
Elämää tehtaan piirissä  Arkistomateriaaleihin perustuva  
dokumenttielokuva Ahlströmin tehtaan ympärille  
rakentuneesta yhteiskunnasta  

Pohjankonna Oy / Hannes Vartiainen &  
Pekka Veikkolainen  8 000  
Reviiri Musikaalinen dokumentti Helsingin  
kaupunkiluonnosta

4KRS Tuotannot Oy / Oskar Forstén  5 000  
Soramonttuprinsessat Dokumenttielokuva jokamiesluokan  
rallia harrastavista 16-vuotiaista kaksostytöistä  

Motion Oy / Heinilä Ari  5 000  
Pelastetaan merenlahti Dokumentti rehevöityneestä  
Täktominlahdesta, ja siitä mitä yksi ihminen voi alueen  
pelastamisen eteen tehdä

Ikistroori Oy / Mattea Maggi  9 000  
Siberia Teaches Dokumenttielokuva nuorista lautailija- 
miehistä junamatkalla tutustumaan idän ihmeisiin  

 
Tuotantotuki
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   

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

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

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

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

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

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

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

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

Giron Filmi Oy / Lehmuskallio Markku &  
Anastasia Lapsui  40 000 
Kaksikymmentäseitsemän ihmisen kuvaa Dokumentti- 
elokuva Suomen ja maailman kalliomaalauksista ja ihmisen  
kuvasta niissä silloin ja nyt  

Nostalgia Film Ky / Georg Grotenfelt  20 000
Hermanfilmen Dokumenttielokuva 94-vuotiaan  
Herman Parlandin kesäpäivästä Joroisten Välttilässä  

Inbreed Film / Johan Karrento  10 000
Liv  Lyhytelokuva Liv-tytöstä, jonka isä ja hänen uusi  
poikaystävänsä tuntuvat unohtaneen  

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  /  32 000
Katariina Lillqvist  
Faruza Animaatioelokuva tytöstä, joka ei hyväksy  
alistavaa naamioperinnettä 

Kristallifilmi OY / Kristina Schulgin  40 000
Koditon koti Dokumenttielokuva autiotalon kohtalosta  
ja sen omistajista Suomessa ja Ruotsissa perintöä jaettaessa  

Illume Oy / Mohamed El Aboudi  32 000
Dance of Outlaws Dokumenttielokuva ”kastittomista”  
Sheikhat-tanssija-prostituoidusta ja heidän asemastaan   
marokkolaisessa yhteiskunnassa  
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Luxian Productions Oy / Mika Koskinen  35 000
Punaisen metsän hotelli  Dokumenttielokuva Kiinan  
valtion ilmasto- ja metsäpolitiikasta, ihmisoikeuksista  
ja Stora-Ensosta   

First Floor Productions Oy / Pekka Lehto  40 000
FC Haka - Murros Dokumenttielokuva Valkeakoskesta  
ja jalkapallosta, kesäteatterista ja muutoksen tuulista 

Långfilm Productions Finland Oy / Riikka Riihonen  25 000
Jouko Lehtolan elämän valo  Dokumenttielokuva  
valokuvaaja Jouko Lehtolan elämästä ja sairastumisesta  

Illume Oy / Joe Davidow  37 000
Ice Age and the American Apartheid  Dokumenttielokuva  
Yhdysvaltojen afrikkalaisamerikkalaisen väestönosan  
kurjistumisesta ja siihen johtaneista syistä 

Illume Oy / Suhonen Ville  45 000
Jäämarssi Dokumenttielokuva jatkosodan aikaisista  
vankileireistä Suomessa  

Kinoproduction Oy / Joakim Chardonnens  5 000
Kyrkogårdsö Runollinen dokumenttielokuva  
Ahvenanmaan saariston lasten koulureitistä  

Kinosto Oy / Elina Kivihalme  14 000
Tuntematon emäntä Dokumenttielokuva maaseudun  
naisista sotiemme aikana  

Lucifer Sam Audiovisual Productions Oy / 20 000
Mikko Kanninen  
Pompeijin viimeiset päivät  Fiktio suomalaisesta  
miesnäyttelijästä, teatterista ja monologinäytelmästä,  
jossa tulivuori syöksee tulta ja laavaa  

Navy Blue Bird Oy / Mika Mattila  30 000
Yli lohikäärmeen portin Dokumenttielokuva Kiinan  
nykytaidemaailmasta, kerrottuna viiden henkilön kautta  

Jälkituotantotuki
Soundsgood Productions Oy / Päivi Takala &  
Hanna Brotherus  6 000
Balettitunti  Lyhytelokuva tanssijasta joka sairastuttuaan  
syöpään joutuu arvioimaan suhdettaan omaan kehoonsa 

Tv-draaman käsikirjoitustuki
Porkka Kirsi  7 000
Opettaja Tuntinen tv-fiktio väkivallasta ja  
sen seuraamuksista 

Varpio Timo  9 000
Kylä  Neliosainen tv-sarja uudesta, hyvinvoivasta omakoti- 
alueesta metsän keskellä 

Mononen Paula  4 000
Sata euroa Kolmiosainen mini-tv-sarja varhaisteineille  
kiusaamisen seurauksista 

Mantila Auli  9 000
Selvitys Tullilaitoksen maailmaan sijoittuva kaksiosainen  
psykologinen trilleri 

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

Niemi Juuli & Niemi Ilari  6 000
Kesäkaverit Neliosainen tv-sarja kolmesta nuoresta  
naisesta, jotka yhdistää sama kesätyöpaikka 

Syrjä Heikki  7 000
Haaveet kaatuu  Neliosainen tv-sarja siitä kuinka  
haaveet kaatuu 

Valasti Rebekka & Kuukka Samu  9 000
Tavikset tekee ryöstön 3-4-osainen huijari/ryöstötarina,  
jonka toimijat ovat espoolaisia perusinsinöörejä  

Mediataide
Käsikirjoitustuki
Tervaniemi Sari  2 000
About The Concept of Finnish Nature Mediataideteos  
kriittisesti suomalaisuutta esittävän ja kv. levitykseen  
suunnatun mediakuvaston luontosuhteesta 

Hujala Miina 1 500
National Romance Videoteos, joka käsittelee kansallista  
identiteettiä siirtolaisuuden ja suomalaisen elokuvan kautta 

Kokko Jaana  2 000
Metsä on nuori ja täynnä elämää  Elokuvallinen teos, joka  
rakentaa dialogia kahden erilaisen maailmankuvan  
kohtaamisesta kaupunkimetsässä 

Straschnoy Axel  2 000
New Artist Film Project New Artist -teoksen tuotanto- 
prosessin dokumentaatiomateriaalin järjestäminen ja  
dokumentin suunnittelu 

Tuotantotuki
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 

Jälkituotantotuki
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 tietokone- 
pohjaista musiikki- ja audiovisuaalista ympäristöä,  
Pikseliähky 2010  

Rossi Vappu  1 300
Kotiutuminen Kotiutumista käsittelevä videoinstallaatio,  
Turun taiteilijaseuran Å-galleria   

Lindberg Sebastian  2 000
Kierre – Spiral Suomalaisen kulttuurin väkivaltaisuutta  
käsittelevä animaatio, Galleria Huuto ja Hämeenlinnan  
taidemuseo 

Parkkinen Minna  2 200
Circle Kokeellinen elokuva ja kolmas osa trilogiasta, joka   
käsittelee läheisen menettämistä ja surusta toipumista,  
Orion, El Marron (Madrid), Galleria Huuto  

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

Ziegler Denise  3 500
Poeettisen piirteistä  Kaksi videoteosta absurdeista arjen  
tilanteista, Taidehalli  

Paterson Andrew  2 000
Window Farms Finland & Herbologies Workshops   
Osallistuvan, New Yorkissa käynnistyneen Window Farms  
-hankkeen installointi ja dokumentointi, Kiasma, Pikseliähky  

Kausalainen Essi  2 250
Performance Portraits Viisiosainen videoteos ruumiin  
performatiivisuuden rajoista ja mahdollisuuksista,  
MUU Galleria  

Ojamo Hanna  200
Archive Triptych Kolmen, arkistomateriaaliin pohjautuvan  
lyhytelokuvasarjan esityskulut, Galleria13  

Mäki-Jussila Juha  2 000
Vajoaminen Kokeelliseen animaatioon perustuva  
mediainstallaatio, MUU Galleria  

Lindblad Christian  3 000
Trilogia – Värien sinfonia Kolmiosainen kokeellinen  
animaatio, joka tutkii värin, muodon ja rytmin suhdetta  

Liksom Rosa  4 000
Finlandia – Historical Monuments Kolmiosaisen  
videoteoksen viimeinen osa, joka kuvaa  burkhaan  
pukeutuneita naisia Suomen historiallisten  
monumenttien äärellä  

Korkeaoja Aapo & työryhmä  3 300
Alteredo-elokuva Kokeellinen dokumentti Leena Kelan  
performanssista Alterego  
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Puhto Piritta & työryhmä  5 000
New Artist Kahden robotin rakentamisesta muodostuvan  
teoksen video-osuuksien jälkituotanto, Pikseliähky 2010  

Ylikoski Maria  6 500
Displacements – Kalliset  Monikanavainen video- 
installaatio, joka dokumentoi paluumuuttajaperheen kokemusta,  

Virtanen Lassi  4 000
Performanssiryhmä MVET:n Euroopan kiertue   
Messiaanisen Visuaalisen Etiikan Tutkimus - performanssi- 
ryhmän Euroopan kiertueesta toteutettava dokumentti, 

Ung Ingrid  3 000
Älva Del 2 Moniosainen mediainstallaatio, joka rakentaa  
eri elementtien avulla keijukaismaailmaa, Galleria Huuto 

Niemi-Junkola Fanni  6 000
1+1 – Kertomus erilaisesta perheestä  Videoteos, tarina  
toisenlaisista perheistä ja hevosista, Forum Box 

Tanttu Ville & työryhmä  7 000
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 

Ruscica Jani  3 000
Travelogue Lyhytelokuva, joka tematisoi esittämisen  
ehtoja tyhjän tilan, poissaolevan kaupungin ja sitä  
käsittelevän tekstin avulla, Camden Arts Centre  

Nauha Tero  1 000
Mitä on työ? Haastattelujen avulla työn käsitettä tutkiva  
videoteos, Hyvinkään taiteilijaseura 

Palosaari Sari  3 000
Momo City / Prospect Luminosity Videoteos, joka  
pohjautuu rakennettuihin, valaistuihin elementteihin,  
MUU Galleria 

Saloranta Elina  350
Huone Videoteoksen esityskulut, Taidehallin studio  

Hietanen Jari  1 500
Etääntyvä jumala  Kokeellinen lyhytleokuva  
uskonnollisesta kokemuksesta ja menetyksistä, YLE  

Rajapolvi Sanni  6 800
Inadequency of Existence Kokeellinen lyhytelokuva pojasta,  
joka todistaa äitinsä  kuoleman ja toistaa traumaa leikeissään,  
Galleria Rajatila  

Nevanperä Tiina Maria  500
Journey On The Backyard  Videoteos, jossa taiteilija  
seikkailee omalla takapihallaan, Taidekeskus Mältinranta &  
Galleri Kakelhallen  

Pulkkinen Anssi & Siitonen Eeva  3 677
Jälkiä Mediainstallaatio, joka dokumentoi Tuulikki Pietilän   
ateljeen valokuvalliseksi ja audiovisuaaliseksi tapahtumaksi,  
LUME  

Halonen Henna-Riikka  3 000
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) 

Niilola Aada  6 500
Entä jos elämämme on vain aivojen luomaa illuusiota   
Kokeellinen lyhytelokuva kehosta irtaantumisen  
kokemuksesta, Sinne Galleria  

Keski-Korsu Mari  3 000
Follow Me 1800-1900-luvun suomalaista Amerikkaan  
suuntautunutta muuttoliikettä nykypäivään peilaava teos  

Puha Tero  4 000
Plumber Videoteos, jossa päähenkilön sukupuoli- 
identiteetti muuttuu häilyväksi, Valokuvataiteen museo  

Waegelein Aiko Samuli  500
Fragmentteja sukupuolesta Videoteos transsukupuolen  
ruumiin kielestä, Pispalan Hirvitalo & Galleria  
Akaruiheya (Tokio) 

Lecklin Johanna  4 500
Story Cafén tarinoita: Terapiaeläinsatu Story Café- 
projektissa kerättyyn tarinaan perustuva, eläinhahmojen  
kautta kuvattu videoteos eräästä avioliitosta, Kiasma &  
Lönnströmin taidemuseo (Rauma) 

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

Viita Milja  2 000
Linnunlaulun kotiinpaluu Videoinstallaation esittämis- 
kuluja, Taidehalli  

Ripatti Mika J. 3 600
Poistoja Kokeellinen videodokumentti muistamisesta,  
vanhenemisesta ja kadonneista elokuvateattereista, YLE  

Kella Heli Marjaana & työryhmä  2 000
Päättymätön kuva Videoteos, joka tutkii sitä miten  
henkilö asettuu valokuvattavaksi, Turku 2011  

Haro Taneli, Tertsunen Mika & Saine Anna-Tuuli  2 500
Luomiskertomuksia Suhdetta erilaisiin luontoelementteihin  
käsittelevän tanssivideon installaatioversio,  
Fiskarsin taiteilija-osuuskunnan kesänäyttely  

Stolt Tea & työryhmä  7 750
Dial Alan Mediainstallaatio, joka käsittelee Alan Turingin  
elämää ja ihmisen ja tietokoneen kommunikaatiota,  
ACMM Interactive Art Exhibition, Firenze  

Salminen Pauliina  2 000
Muistin kalusteet Interaktiivinen installaatio, joka  
käsittelee muistoja, vanhuutta ja vanhenemista  

Klemola Sami  4 000
Kaksi ääni-installaatiota Kaksi paikkasidonnaista  
ääni-installaatiota Mäntän kuvataideviikoille  

Braun Ulu  5 000
Park Urheilua ja mediaa tematisoiva videopanoraama   
projisoitavaksi julkiseen kaupunkitilaan, Media Facades-  
festivaali Helsingin juhlaviikkojen yhteydessä  

Nousiainen Markku & työryhmä  5 000
Giants of the Mood / Kulmakunnan jätit Videoprojisointi,  
jossa yleisö voi ohjata animaatio-hahmoja tanssimalla  
VJ-ohjatuissa katubileissä, Media Facades-festivaali,  
Helsingin juhlaviikot  

Koivumäki Juhani  3 600
Tietoinen eläin Lyhytelokuva, jossa joukko nuoria joutuu  
vastaamaan kysymykseen omasta tulevaisuudestaan,  
AV-arkki 

Kalleinen Tellervo & Oliver Kochta-Kalleinen  5 000
Valkopukuiset Haastatteluihin pohjautuva videoteos  
lääkäreistä mielenterveyspotilainen silmin, Madness and  
Arts -festivaali, Harlem  

Brander Pirjetta  5 000
Aquarium Akvaariota kuvaava elävä maalaus,  
2D-tietokoneanimaatio, Kakelhallen (Maarianhamina),  
Pariisin Suomiinstituutti 2011 sekä Taidehalli 2012  

Rinne Miia  250
Pori-Helsinki Pori-Helsinki -elokuvan esityskustannukset,   
Diamondpori-näyttely kesä 2010 

Koski Kaisu  1 500
Pharmakon Kehon ja synteettisten lääkkeiden interaktiota  
tutkiva videoinstallaatio, Utrechtin kuvataidekeskus  

Ivars Hanne  5 500
Good For Nothing? Kaksi nukkeanimaatiota, jotka  
pohdiskelevat etiikkaa rujouden estetiikan kautta,  
AV-Arkki & FIX-C  

Liljeström Emilia Johanna & työryhmä  2 000
Nocturnal Awe Nukkeanimaatio yhden yön tapahtumista,  
MaaTila - galleria, Suomenlinna  

Renvall Seppo  4 500
Muotokuva / Ihmisiä kiinni koneissa Elokuvateos, jossa  
kuvattavaa kohdetta lähestytään aikaa muovaavan  
kokeellisen apparaatin avulla  

Laitinen Tuomas  3 100
Rising / Nousu  Videoinstallaatio, joka käsittelee  
tulevaisuutta ja energian tuotantoa, Taidehalli,  
Art+Shanghai-galleria  
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Tervaniemi Sari  5 000
Essence of Natural Endurance Videotaideteos, jossa  
käsitellään suomalaista mediakuvaa ja sen luontosuhdetta  
ironisella otteella, Ateneum 

Kekäläinen Annu  2 000
Pakolaiskaupunki Pohjois-kenialaista pakolaisleiriä  
käsittelevä installaatioteos, Suomen valokuvataiteen museo  
& Helinä Rautavaaran museo  

Niskanen Pekka & työryhmä  7 000
Youth as Refugees Nuorten turvapaikanhakijoiden  
yhteisötaiteellinen internet-sivusto ja mediainstallaatio,  
Dortmundin MedienKunstVerein, Wienin Kunstlerhaus,  
Tampereen Werstas, Forum Box  

Näsänen Elena  7 000
Round Videoteos, jossa tavallisten ihmisten toiminta  
putoaa raiteiltaan, Forum Box  

Karjalainen Hannu  1 400
Nostokurki Videoteos, jossa arkipäiväisestä havainnosta  
muodostuu veistoksellinen tapahtuma, Galleria Rotwand, 
Zurich, Valokuvataiteen museo, Taidehallin Studio  

Cederström Kanerva & Tanner Riikka  4 000
Trans-Amerika – Soul Sicks   
Matkan kokemusta ja Amerikan mantereen aikaa   
tutkiva kolmiosainen videoinstallaatio, Pariisin Suomi-  
instituutti ja Union Docs, New York  

Tutkimus- ja kehittelytuki Vieteri
Turun Anikistit / Nina Suominen 13 000
Pimeät otukset Turun pääkirjaston sisäpihan ulkoseiniin  
heijastettavia animaatioita yön ja unien visioista 

Kantonen Pekka & Kantonen Lea  7 000
Videokuvan sukupolvittelu Liikkuvan kuvan kuvaamisen,  
katsomisen ja reflektoinnin metodin kehittely 

Niskanen Pekka & työryhmä  6 000
Nuoruus pakolaisena - nettisivusto Nettisivusto, jonka  
kautta pakolaiskeskuksen nuoret voivat käydä keskustelua  
keskenään ja muiden kanssa 

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  5 000
Kingdom 3D kuvan mahdollisuuksia ihmisen ja muiden  
lajien kohtaamisen visualisoijana tutkiva installaatio- ja  
lyhytelokuvahanke 

Talvi International / Klaus Haydemann  4 000
Omega Lyhytelokuvan kerronnallisten ratkaisujen  
tutkiminen 3D elokuvassa 

Motion & Time Company Oy / Tuukka Konttinen  5 000
Slack Vedenalaisen kuvauksen ja 3D-ilmaisun  
mahdollisuuksien tutkiminen lyhytelokuvassa  

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

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  1 500
Balettitunti Camera obscura-tekniikan kokeileminen  
tanssielokuvassa  

Paakkunainen Nikopetri & työryhmä  5 000
Sessiosedät Internetissä toimivan äänenjälkityöstö- 
hallintajärjestelmän arkkitehtuurin kehittäminen 

Vapaa taiteilija tmi / Renvall Markus  7 000
Kokeellinen tv-ohjelmasarja Kokeellinen tv-ohjelma- 
tuotantomalli, jota päiväkodit voivat soveltaa lasten kanssa  

Valoaurinko tuotanto / Metsämarja Aittokoski  5 000
Jotain rajaa Monimediakonseptin käsikirjotus, kuvausten  
ennakkovalmistelu ja kuvauksen suunnittelu 

Laine Tiina & työryhmä  6 000
Este-video Este-saavutettavuuselokuvan kehittäminen 

Osuuskunta Animaatiokopla / Maria Björklund  5 000
Helsingin kesä Kokeellinen, dokumentaarinen piirros- 
animaatio kesäisestä Helsingistä 

Fisher King Production Oy / Matti Halonen  7 000
Virtuaalistudiotutkimus Virtuaalistudiorakenteiden ja  
-tekniikoiden resurssien kartoittaminen 

Gullsten Maria & työryhmä  3 000
Hetkinä joina muista Multimediateoksen sisällön  
kehittäminen kokeelliseksi lyhytelokuvaksi  

Festivaali- ja muu audiovisuaalisen  
kulttuurin tuki
AV-Arkki Ry / Kokko Jaana 4 000
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

Mediakulttuuriyhdistys M-Cult / Tarkka Minna  10 000
Eurooppalaisen kaupunkitilan mediataidefestivaali,  
”Media Facades 2010” -tapahtuma Helsingin Juhla-  
viikkojen yhteydessä 27.8.–3.10.10 

Suomen elokuvakontakti / Louhivuori Jasmin  9 032
Skidisti-lastenelokuvahankkeen verkkolevitys 

Sodankylän elokuvafestivaali ry / Lehtola Ari 17 000
Sodankylän 25. kv.elokuvafestivaali 16.-20.6.2010 

Aboa Vetus & Ars Nova / Lehtonen Silja  5 000
Kansainvälinen Klangi-äänitaiteen näyttely Turussa  
9.9.-31.10.2010 

Yli-Annala Kari & Punzo  3 000
AAVE - Alternative Audiovisual Event -tapahtuma  
Helsingisssä 15.-18.4.2010 

DigiDemo
Dream Path / Sanna Väätänen 4 000
Wildlife Ranger Naisille suunnattu iPhone-peli  
(konseptisuunnittelu) 

Recoil Games Oy / Samuli Syvähuoko 12 000
Rochard Avaruushenkinen toimintaseikkailupeli (demo) 

TT13-Laser / Tatu Tyni 15 000
Kolmiulotteinen laser/diginäyttelijä  
Laser-diginäyttelijä (demo) 

Intervisio Oy / Antti Seppänen 20 000
Midas-monimediahanke Kosketusnäytön avulla  
pelattava kilpailuohjelmaformaatti (demo) 

Relationship Games Oy / Mari Parviainen 15 000
Relationship Games Selainpohjainen parisuhdepeli 

Cano Arias José Manuel 4 000
Baltic Sea Boje Ympäristön suojeluun tähtäävä peli  
(konseptisuunnittelu) 

Jäppinen Sanna & työryhmä 4 000
Omakirja Verkkopalvelu, missä ihmisen elämänkaaren   
voi linkittää yleiseen historiaan (konseptisuunnittelu) 

Ookoohko Oy / Jarkko Salminen 10 000
Invasion! Satuavaruuteen sijoittuva 3D-peli  
kannettaville alustoille (demo) 

Audio Riders Oy / Tommi Harju 15 000

Lauantai-sauna Ikääntyneille suunnattu musiikkia ja  
liikeimprovisaatiota yhdistävä palvelu (demo) 
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Mauno Jukka & Heinonen Markko 4 000
Aputoimittaja Automatiikka hyväksi käyttävä  
uutistoimituspalvelu (konseptisuunnittelu) 

Kerätär Kaisa, Rapinoja Anni & Timonen Heikki 4 000
Meripuro Videoteoksen tuote- ja yhteisöformaatti  
(konseptisuunnittelu) 

Gemilo Oy / Tomi Teretjeff 4 000
Thigs I Did Today Internetpalvelun kautta sisältöä  
tv-sarjaan (konseptisuunnittelu) 

Bottomlands Productions Oy / Mikko Soukkala 4 000
Ohjelmatoimisto Vuorovaikutteinen tv-sarja  
(konseptisuunnittelu) 

Kasanen Antti 4 000
100 Steps to Success Satiirinen mobiili tv-sarja  
(konseptisuunnittelu) 

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

yhteisö luo kansainvälisen yrityksen (demo) 

Helmi Stoori työryhmä / Minni Niemelä 3 000
Music and machinima=musicnima  Virtuaaliympäristössä  
kuvatut musiikkivideot (konseptisuunnittelu) 

Jussiniemi & Autio työryhmä / Jussi Autio 4 000
Digitaalinen lautapeli Painetun elektroniikan  
solveltuvuus pelikäyttöön (konseptisuunnittelu) 

Uplause Oy / Veli-Pekka Marin 4 000
Uplause Hockey Challenge Väliajoilla pelattava  
interaktiivinen yleisöpeli (konseptisuunnittelu) 

Kuetku Games / Markku Pylkkö 20 000
SoMeGa Sosiaalisessa mediassa pelattavat, kilpailulliset  
pelit ja niiden tuotantomalli (demo) 

GameMiner Oy / Harri Ketamo 15 000
Vaalipelit Äänestämisen ja päätöksenteon tarinaksi   
avaava peli (demo) 

Tuonela Productions Oy / Mikko Lahtinen 18 000
Rock Concert iPhone-peli, jossa pelaaja kontrolloi  
konserttiyleisöä (demo) 

Undo Oy / Ville Rousu 18 000
Ghost Town 3D website Stereoskooppinen  
internetsivusto (demo) 

Elmorex Oy / Jyrki Korhonen 20 000
Monikanavaiset karaokepelit Karaokelaulamisen  
virtuaaliyhteisö ja musiikkipelien virtuaalinen  
kilpailuareena (demo) 

NDFC Helsinki Oy / Kare Hellén 15 800
Aurora Nord / The Sampo-video-blog Kalevalan tarinat  
uusin keinoin (demo) 

Cornfox & Brothers Oy / Jukka Viljamaa 4 000
Slicks On Fire Hiekkalaatikkoon sijoittuva autopeli  
iPhone/iPad -alustalle (konseptisuunnittelu) 

Powderlove-työryhmä / Juha Salonen 4 000
Powderlove MobileLasketteluun ja lumilautailuun liittyvä,  
paikkatietoa hyväksikäyttävä sosiaalinen verkkopalvelu  
(konseptisuunnittelu) 

Screening Agency Oy / Jape Kantola 15 000
Tietokilpailu, jossa kaikki voi voittaa Internetpohjainen,  
yhteisöllinen mobiilikilpailu (demo) 

Multi Solution Oy / Miika Kopperoinen 17 000
Virtual Voice Facebookissa pelattava, poliittiseen  
virtuaalimaailmaan sijoittuva strategiapeli (demo) 

ValoAurinko osk.  / Metsämarja Aittokoski 4 000
Jotain rajaa Kiusaamista käsittelevän monimedia- 
kokonaisuuden netti- ja peliosiot (konseptisuunnittelu) 

Samuli Laiho Publishing Oy / Samuli Laiho 4 000
MixMe Nettiyhteisö Internetissä kisattava pop-tähti  
-kilpailu (konseptisuunnittelu) 

Laulau Oy / Minna Lappalainen 4 000
Lau&Lele Musiikkipitoinen tv-animaatiosarja ja  
internet-peli lapsille (konseptisuunnittelu) 

Moido Games Oy / Tero Laukkonen 15 000
BubbleBook Facebookiin integroitu yhteisöllinen  
verkkopalvelu, jossa käyttäjät luovat sarjakuvia (demo)

Alpakka Media Oy / Niina Veittikoski  16 000
Pearl’s Game World Monistettava, pienille lapsille  
suunnattu virtuaalinen pelimaailma (demo) 

OiOi Collective / Sami Kämppi  4 000
Action Flocking Paikannukseen perustuvia, kollektiivisia  
pelejä (konseptisuunnittelu) 

Fantastec Oy / Juha Väisänen 18 000
Virtual Paradise 3D-elämysmaailma (demo) 

D2-pitchauskilpailun palkitut 
 

Brunberg Nina 2 000
Your mobile guide 24/7 

Hellén Kare  2 000
Sampo 

Marjamaa Raija  2 000
Vartalonmuoto-pelin kehityshanke 

Kosonen Markus  2 000
Warp 

Morimoto Taro  2 000
Charity Catalog 

Oesch Klaus & työryhmä  2 000
Viipuri-hybridikirja 

Ketamo Harri  2 000
Vaalipeli 

Niemelä Minni & Räsänen Heli  2 000
Machinimaa 

Olkinuora Robert  2 000
Urheiluseurojen tulospalvelu 

Virta Katja  2 000
Uniikkituotteita suunnittelijan pöydältä 

Valola Jonne  2 000
Lastekanssaretkelle.fi 

Nurminen Tapio  2 000
Nomen est Omen 

Kohonen Jyrki  2 000
Club Musaxion! 

Kari Matti  2 000
Bandcreator 

Marttinen-Envall Tittamari  2 000
Linnunrata 100 

Lahtinen Mikko  2 000
Rock Concert 

Korkeela Tilda & Seppänen Hanna  2 000
Audiokomediaa iPodeihin 

Aittokoski Metsämarja  2 000
100 + tähteä - peli 

Salminen Janne  2 000
Youtube-DJ 

Sulopuisto Olli  2 000
Etkö osaa lukea? 

Kantola Jape  2 000
Mobiili sienitunnistus 

Hakemusten sisäänjättö

Lisätiedot ja hakulomakkeet:  

www.kopiosto.fi/avek.
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