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Näkökulmia

A Finnish Fable 2011, 
ohj. Niina Suominen, 
2011

Elokuvan tekeminen alkaa kahdella asialla: aiheen  ja nä-
kökulman valinnalla. Ensimmäinen on helppo, toinen vaa-
tii työtä, josta käsikirjoittajan ja/tai ohjaajan pitää huoleh-
tia. Se on tärkeää. Kyse on tekijän näkökulmasta, joka täs-
sä särkyvien maailmankuvien todellisuudessa on muo-
dostunut edellytykseksi sille, että kykenemme hahmotta-
maan, mitä maailmassa tapahtuu.

Näkökulma on mielenkiintoinen, mutta vaikeasti mää-
riteltävä ja ehkä ”vaarallinenkin” käsite; näkökulmasta 
riippuen lähes mikä tahansa lähestymistapa tai suhtautu-
minen asiaan kuin asiaan voidaan perustella.

Erityisen tärkeä näkökulma on dokumenttielokuvalle. 
Näkökulmaton dokumenttielokuva jää epäkiinnostavaksi 
torsoksi. Ylipäätään näkökulmattomuus on huono vaihto-
ehto missä tahansa luovassa työssä.  

En jatka käsitteen pyörittelyä. Iikka Vehkalahti tekee 
sen paljon oivaltavammin omassa jutussaan. Seuraavassa 
sen sijaan pari näkökulmaa ajankohtaisiin asioihin.

YLEn rahoituskriisi on johtanut ajatukset suomalai-
sen viestintäpolitiikan kummallisuuteen. Televisioyhtiöis-
tä vain YLElle on sälytetty vastuuta kotimaisesta elokuvas-
ta, josta se on ennen nykykriisiä oman osansa hoitanutkin. 
Kriisin seurauksena yhtiö on nyt huomattavasti vähentä-
nyt sekä dokumenttielokuvan esityspaikkoja että osallis-
tumistaan niiden rahoittamiseen. Yksi peruste yhtiön puo-
lelta on, että varastossa olevien esittämättömien elokuvien 
määrää pitää vähentää. Yhtiö myös ymmärrettävästi työl-
listää vakituisen henkilökuntansa, eikä näitä ohjelmia teh-
dä varastoon. Tässä tilanteessa yhden yhtiön vähennetyt 
esityspaikat eivät tietenkään riitä. YLEn ratkaisuna on ol-
lut uusien tuotantojen määrän vähentäminen, mikä yhtiön  
näkökulmasta on looginen ratkaisu. Mitä tekevät muut 
tv-yhtiöt? Eivät mitään, sillä niiden näkökulmasta doku-
menttielokuvan huono tilanne ei kosketa niitä. Yhteiskun-
takaan ei näytä tekevän mitään, mikä sekin on ymmär-
rettävää tietystä näkökulmasta. Käynnissä on niin suuria 
yhteiskunnallisia muutoksia, että dokumentaristien ase-
ma on pieni huoli. Niinpä keskeisen ja maailmalla hyvin 
menestyneen kotimaisen kulttuurin osa-alueen alasajami-
nen näyttää saavan aikaan vain huolestunutta puhetta, ei 
muuta.

Toinen näkökulma: miten todellinen YLEn nykyinen 
kriisi on? Voiko olla, että koko kriisi on pohjimmiltaan yh-
tiön taseeseen liittyvä ja siten ”vain” kirjanpidollinen? Pit-
kään jatkunut elokuvavarastojen kerääminen saavutti ti-
lanteen, jossa kipuraja ylitettiin ja jotakin oli tehtävä? Mut-
ta paniikkijarrutus!? YLE uhkaa menettää riippumattoman 

elokuvakentän tuen, ja sillä voi olla seurauksia, jos yhtiön 
aseman tarkoituksellinen huonontaminen jatkuu.

Jos vaihdetaan vielä näkökulmaa, voidaan väittää, et-
tä nykyinen tilanne on vain seurausta resursseihin näh-
den ylimitoitetusta koulutuspolitiikasta ja liian hölläkäti-
sestä tuen jakamisesta, jotka ovat kasvattaneet meille re-
sursseihin nähden ylimitoitetun dokumentaristien joukon. 
Evoluution seurauksena tilanne vain normalisoituu. Doku-
mentaristit vaan muihin töihin, iloisesti kohti transmediaa 
tai crossmediaa, tai millä nimellä tätä uutta suuntausta pi-
täisikään kutsua…

AVEKin mahdollisuudet osallistua dokumenttieloku-
vien rahoittamiseen ovat myös radikaalisti huonontuneet.  
Löytyy kuitenkin näkökulma, jonka kautta asiaan voidaan 
suhtautua rauhallisesti ja luottavaisesti. Vuoden 2012 val-
tion tulo- ja menoarvioesityksessä todetaan taide- ja kult-
tuuripolitiikan kohdalla mm.: ”Luovan työn tekijöiden 
toimintaedellytyksiä parannetaan kehittämällä taiteen ja 
kulttuurin tukijärjestelmiä, monipuolistamalla taiteilijoi-
den toimeentulomahdollisuuksia…”. 

Hyvitysmaksulla ja sen varassa toimivilla edistämis-
keskuksilla on luonnostaan ollut merkittävä rooli näiden 
tavoitteiden toteuttamisessa ja on edelleenkin, jos vain hy-
vitysmaksujärjestelmä saadaan kuntoon, ts. maksu ulote-
taan kaikkiin laitteisiin, joilla ihmiset kopioivat toisten te-
kemiä teoksia. Kulttuuripolitiikan tavoitteisiin on myös 
kirjattu kulttuurin talouden ja luovan talouden vahvista-
minen, johon siihenkin hyvitysmaksu sopii loistavasti. Ja 
mikä parasta, kyse ei ole verovaroista tai siitä, että raha oli-
si poissa muulta kulttuuritoiminnalta. 

Kun uusi hallitus nyt pikkuhiljaa pääsee aloittamaan 
työnsä kaikilla rintamilla, on AVEKin tulevaisuuden suh-
teen siis syytä optimismiin. Hallitusohjelmassakin maini-
taan, että hyvitysmaksujärjestelmää uudistetaan turvaa-
maan alan toiminnan taloudelliset edellytykset nopean 
teknologisen kehityksen olosuhteissa. 

Loppuun vielä yksi näkökulma, joka pohjaa Kanerva 
Cederströmin jutussaan esittämään kysymykseen: kuka 
päättää, millaisia dokumenttielokuvia meillä tehdään. Ny-
kytilanteesta voisi päätellä, että tämä taho olisi YLE, mutta 
näinhän asia ei saa olla. Päätösvallan tässä asiassa pitää ol-
la tuotantoyhtiöissä ja viime kädessä tekijöillä. 

Nykytilanne voi edesauttaa muutosta tähän suuntaan, 
mutta kyllä sen hinta on kova.

Juha Samola
28.9.2011
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HUKASSA NÄKÖKULMIEN 
MAASTOSSA
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Huomaan olevani sanan ”näkökulma” vanki.  
En löydä sen ”tosinimeä”, mitä se dokumenttielokuvan 
toteuttamisessa merkitsee, voi merkitä tai pitäisi  
merkitä. Tai millaisesta näkökulmasta dokumentti- 
elokuvaa tänä päivänä pitäisi katsoa.

iikka vehkalahti

Kirjoittaja on vierailijaprofessori Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikössä

HUKASSA NÄKÖKULMIEN 
MAASTOSSA

0. 
Olen tätä toista ker-
taa  kirjoittaessani ju-
nassa matkalla Parii-
sista Nîmesiin.  Vas-

takkain ristiin yli käytävän kanssani  
istuu Erkki Astala.

Kysyn häneltä, mitä tarkoittaa 
”Point of view”. Ohjaajan näkökulmaa 
aiheeseensa vai sitä kenen kautta, nä-
kökulmasta tarinan tapahtumat näh-
dään?  Erkin mielestä hän ajattelee 
useimmiten  juuri ohjaajan asennetta, 
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lähtökohtaa ja vasta tarkemmin eritel-
tynä elokuvan sisäistä näkökulmaa.

Päädymme siihen, että meillä käy-
tetään sanaa näkökulma silloin, kun 
englanninkielessä käytössä on kaksi 
sanaa ”point of view” ja ”angle”.

Jatkaessamme Erkki toteaa, että 
hyvin usealta suomalaiselta ohjaajalta 
puuttuu juuri näkökulma heidän esi-
tellessään hankkeitaan.

Mitä  sitten näkökulma on? Mitä 
sanalla haetaan?

Erkki ottaa esimerkin:  ”Laitos-elo-
kuvasta ajattelin, että Taanilan Mikan 
näkökulma on Daavid ja Goljat. Olin 
väärässä”.

Ajattelin:onko näkökulma mielipi-
de, silmälasit, joilla aihetta katsotaan? 

Erkin päätettyä ottaa torkut kirjoi-
tan:

Näkökulma on, miten rajaten ja 
mistä kulmasta ohjaaja tarkastelee ai-
hettaan  hypoteettisella otaksumalla, 
jonka paikkaansapitävyyttä elokuvan 
tekoprosessin aikana todellisuus tes-
taa.

1. 
Muistan  miten vuo-
sia sitten sain ope-
tuksen, johon olen 
palannut uudestaan 

ja uudestaan.
Thomas Balmes ryhtyi tekemään 

pyynnöstäni elokuvaa Nokiasta. (Do-
kumenttiprojektin tuottajana olin pari 
vuotta etsinyt ohjaajaa, joka olisi mil-
lä tahansa tavalla tarttunut Nokiaan: 
”vaikka sitten kuvaamalla  Keilanie-
men ovien käyntiä”.)

Balmesin valinta perustui hänen 
Uudessa-Guineassa kuvaamiinsa do-
kumentteihin. Lähdimme ajattelus-
ta, jossa Balmes katsoisi suomalaisia 
ja nokialaisia outona heimona suur-
yritysten maailmassa. Ranskasta tule-
vana Balmes näki suomalaiset paljon 
eettisempinä, rikkauteen varovaisesti 
suhtautuvina ja hyvin erilaisina kuin 
normaalit monikansalliset yhtiöt.

Lähtökohta sai mm. Nokian tiedo-
tuksesta vastanneen, nykyisen Ylen 
pääjohtaja Lauri Kivisen suhtautumaan 
hankkeeseen myönteisesti ja Balme-
sille avautuivat Nokian ovet. (Myö- 
hemmin Kivinen oli tosin tulokseen 
kitkerä.)

Niinpä Balmes vietti aikaansa no-
kialaisten kanssa melkoisen tiiviisti 
toista vuotta pyrkien löytämään konk-
reettista näkökulmaa. Välillä elokuva 
oli kietoutumassa Esa Saarisen ym-
pärille, kunnes Saarisesta loppui polt-
toaine. Sitten vuorossa olivat tehtaat 
Meksikossa, juuri USAn rajan toisella 
puolella. Välillä nuoren johtoportaan 
moottoripyöräretket.

Loppujen lopuksi elokuva lähti 
liikkeelle Nokian eettisen toiminnan 
johtajasta Hanna Keskisestä, missä 
kaikessa kömpelyydessään yhdistyi 
suomalaisuus, eettisyys, globaalisuus 
ja nokialaisuus.

Ja elokuva Säädyllinen tehdas oli 
parin vuoden ponnistelun jälkeen 
pääasiassa kolmessa päivässä kuvat-

3. 
Aikoinaan näkökul-
ma aiheeseen mer-
kitsi dokumenttielo-
kuvassa usein oh-

jaajan poliittista asennetta asiaan. Ja 
kun ohjaaja pyrki ja/tai onnistui sa-
laamaan oman näkökulmansa aihee-
seen lopputulos oli  propagandaa. 
Koska: ohjaajan avoimesti kertoessa 
asenteensa ja lähtökohtansa katsoja 
voi käydä dialogian tämän näkemyk-
sen kanssa.

Taidetta ja taitoa on, että tekijä 
pystyy antamaan tilaa katsojalle ko-
kea dokumentti omasta näkökulmas-
taan, tulla elokuvan yhdeksi luojaksi.

4. 
Kun ajatellaan doku-
menttielokuvaa, jon-
ka tarkoituksena on 
”parantaa maailmaa”, 

on toinen nyt jo klassinen lähtökohta 
ainakin näennäisesti hyvin erilainen: 
”Dokumentissa seurataan kolmea pää-
henkilöä usean vuoden ajan heidän 
pyrkiessään............. yhteiskunnan/
perheen/elämän asettamista vastus-
tuksista huolimatta”. 

Cinéma vérité, totuuselokuva, fly 
on the wall – mikä harha! Taitelijan ja 
elokuvantekijän tärkein ominaisuus 
on osata ja uskaltaa tehdä valintoja.

Ja samanaikaisesti, mitä vähem-
män ohjaaja asettuu näkökulmansa, 
asenteidensa, mielipiteidensä kanssa 
tarinan ja katsojan väliin, sitä autent-
tisemmin katsoja kokee tapahtumien 
totuudellisuuden ja luo niistä oman 
käsityksensä.

Mutta väliin asettuminen on eri 
asia kuin omata näkökulma.

5. 
Pirjo Honkasalo ker-
toi viime syksynä 
Amsterdamissa ki-
teytetysti oman läh-

tökohtansa kuvaamiseen. Hän oli juu-
ri kertonut, että voi kävellä kameran 
kanssa – jopa kamera olkapäällä – tun-
teja kuvaten vain minuutin tai kak-
si. Kysyin: ”Mutta etkö silloin mene-
tä paljon tilanteita, tapahtumia?”. Jo-
hon Pirjo vastasi: ”Ei siitä kannata olla 
huolissaan. Jos tilanne tai tapahtuma 
oli arvokas, tulet löytämään sen uu-
destaan – muodossa tai toisessa.”

6. Olen purkanut Victor 
Kossakovskyn kym-
mentä käskyä (joista 
ensimmäinen kuvaa-

misen pakosta on muuten  mukaelma 
Leo Tolstoilta) keskittyen erityisesti 
sääntöön numero neljä:

”Kuvaa vain, jos rakastat ja vihaat 
samanaikaisesti”.

Siinä erinomainen lause jokaiselle 
elokuvaa suunnittelevalle ohjaajalle. 

7.  
Minulla oli aikoinaan 
kova väittely Jenni-
fer Foxin kanssa sii-
tä, voidaanko eloku-

van aikana vaihtaa elokuvan ”point of 
view”ta, näkökulmaa, josta elokuvan 

tu tarina siitä, miten Nokian eettinen 
johtaja menee Kiinaan tarkastamaan 
saksalaisen suuryrityksen omistamaa 
Nokian alinhankintayritystä, jossa 
kolmetuhatta nuorta naista työsken-
telee.

Elokuvan aikana paljastuu, että 
tehtaalla työpäivät ovat raportoitua 
pitempiä, ja palkka on alittanut mini-
mipalkkamäärätykset. Tämän kerto-
minen ja löytyminen johti siihen, et-
tä saksalaisyritys yritti estää elokuvan 
esittämisen, tehtaan nimi poistettiin 
digitaalisesti kaikista videomateriaa-
leista, ja BBC uskalsi esittää elokuvan 
vasta Ylen esityksen jälkeen.

Mutta elokuvan näkökulma ei ol-
lut suinkaan näissä paljastuksissa. 
(Monet totesivat, että tämähän on 
ihan kesy juttu, Kiinassa kohdellaan 
monessa paikassa työtenkijöitä paljon 
huonommi, ja New York Times kir-
joitti arvostelussaan koko dokumen-
tin olevan Nokian mainosta.)

Elokuvan  merkitys – ja juuri tämä 
teki Säädyllisestä tehtaasta elokuvan 
– on sen näkökulmassa, joka näkee 
niin Nokian eettisen johtajan ja teh-
taan australialaisen johtajan kuuluvan 
suuressa globaalissa mittakaavassa sa-
maan maailmaan. Heille työntekijät 
ovat  kamera-ajon ohikiitäviä kasvoja, 
kuin marsilaisia länsimaalaisten maa-
pallon päällä.

Selkeimmin tämän hienovarai-
sesti kerrotun, subtextina elävän nä-
kökulman tajuaa sinä yhtenä kerta-
na, kun tehtaan työntekijöitä haasta-
tellaan. 

Heillä on vain kaksi toivomusta. 
Että ruoka olisi kelvollista ja että heitä 
kohdeltaisiin säädyllisesti. Ei valitusta 
palkoista, asuinolosuhteista, työnteki-
jöiden oikeuksista, ay-liikkeestä. Kai-
kesta siitä, mitä me teemme.

 Vaatii paljon ymmärtää, että kun 
teet 12 tuntia päivässä työtä kuutena 
päivänä viikossa, ja kun tämä lieveilmi-
öineen merkitsee kuitenkin elintaso-
si huomattavaa nousua verrattuna olo-
suhteisiin maaseudulla, niin tärkein-
tä on silloin, että syömäsi ruoka olisi 
mahdollisimman hyvää ja että sinua ih-
misenä kohdeltaisiin säädyllisesti.

Ihmisarvo on tärkeämpi köyhälle-
kin kuin palkan suuruus.

Elokuvan tarina on Hanna Keski-
sen toiminta, elokuvan näkökulma on 
säädyllisyyttä toivovien ihmisten.

2. 
Vuosien aikana olen 
lukenut tuhansia do-
kumenttielokuvaeh-
dotuksia, joista on 

puuttunut näkökulma, toinen lause, 
ohjaajan näkemys asiaan. Parhaimmil-
laan muistan yrittäneeni kahlata viisi-
kymmentä sivua ranskankielistä teks-
tiä, jossa koko elokuvan toteutus  ja oh-
jaajan näkemys kerrottiin kolmella ri-
villä. Kaikki muu oli aiheesta kertomis-
ta. Ilman elokuvallista näkökulmaa.

Aihe ei ole elokuva. Ensimmäis-
tä lausetta tärkeämpi on lause nume-
ro kaksi.

Cinéma  
vérité,  
totuus- 
elokuva, 
fly on the 
wall  
– mikä  
harha!  
Taiteilijan 
ja elo- 
kuvan- 
tekijän  
tärkein 
ominai-
suus on 
osata ja 
uskaltaa 
tehdä  
valintoja.

ARTIKKELIN KUVAT
 
Edellinen aukeama:  
Kerjäläiselokuva,  
ohj. Hanna Maylett,  
Avanton Productions,  
2011 

tämä aukeama: 
Jäämarssi – Suomen  
matkaopas 1941-42,  
ohj. Suhonen Ville,  
Illume, 2011

seuraava aukeama:
Punaisen metsän  
hotelli, ohj.  Mika  
Koskinen, Luxian  
Productions Oy
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sämme että Totuutta ei ole, totuudelli-
suus – itselleen, asialleen, näkemyk-
silleen, tapahtumille, tarinalle – muo-
dostuu elokuvan selkärangaksi, jonka 
murtuminen tuhoaa koko elokuvan.

Kohtaus John Websterin elokuvas-
sa Katastrofin aineksia on tästä hyvä 
esimerkki. Koko elokuvahan painis-
keli erityisesti leikkausvaiheessa kah-
den Websterin painia: elokuvassa elä-
vä ”tyhmä” Webster ja elokuvaa to-
teuttava ”viisas” Webster. Kun eloku-
van loppupuolella ohjaaja-Webster 
ryhtyy poistamaan kotoaan vanho-
ja muoviastioita päähenkilö-Webste-
rin roolissa, elokuvan totuudellisuus 
saa kolahduksen. Alitajuisesti tai tie-
toisesti  katsoja kokee, että muovias-
tioita tempova Webster toimii eloku-
van ohjaajan näkökulmasta – kuiten-
kin sen salaten. 

10. 
Juuri nyt mi-
nua kiinnos-
taa dokument-
tielokuvan to-

teutuksessa kysymys katsojasta eloku-
van luojana, toteuttajana. 

Hyväksymme ja ymmärrämme 
laajasti sen, että taideteoksen osalta 
tavoitteena on yleisön, kokijan osal-
listuminen teoksen lopputuloksen 
muovaamiseen. Että vastaanottaja on 
myös luoja: hän tekee omat johtopää-
töksensä, täyttää aukkoja, sitoo ko-
kemaansa laajempaan yhteyteen ja 
omaan elämäänsä.

Dokumentaristit ovat perinteises-
ti halunnut kertoa, miten asiat maail-
massa ja yhteiskunnassa todella ovat. 
Ja miten maailmaa pitäisi muuttaa. 
Tässä ajattelussa katsojalle ei ole ai-
na haluttu jättää mahdollisuutta omi-
en johtopäätösten tekemiseen.

Miten tehdä katsojasta luoja: rik-
komalla rakenteen johdonmukaisuut-
ta, lineaarisuutta ja loogisuutta tietoi-
sesti  kysymysten, ihmettelyn ja oi-
vallusten aikaansaamiseksi? Jättämäl-
lä jaettuun tietoon puutteita ja aukko-
ja, jotka katsoja täyttää itse oman ky-
kynsä mukaan? Yksinkertaisen tari-
nan alle rakennetaan subtext ja risti-
riitoja luodaan leikkauksella ja äänen-
käytöllä? Voice over ei jaa tietoa, vaan 
muuttuu dramaturgiseksi välineek-
si, jolla lisätään elokuvan kerrokselli-
suutta?

Vai onko kyse paljon syvemmästä: 
asenteesta koko tarinan kertomiseen, 
vajavaisuuden tunnustamisen näkö-
kulmasta?

11. 
Dokumentt i -
elokuvan maa-
ilmassa  on vii-
meisen viiden-

kymmenen vuoden aikana toistuvasti 
korostettu ns. totuudesta kertomises-
ta luopumista. Että on tärkeämpää he-
rättää kysymyksiä kuin jakaa vastauk-
sia. Kertoa tarina sen sijaan, että ker-
toisi miten tarinan pitäisi olla. Jättää 
tilaa katsojalle vetää omat johtopää-
töksensä.

tapahtumia seurataan. Minä pidin si-
tä yhtä mahdollisena dokumentissa 
kuin fiktiossakin, Jenniferin mieles-
tä se on tarinankerronnallisesti doku-
mentissa tuhoisaa.

Olen eri mieltä ja samaa mieltä 
siitä, että jos point of view:ta ei tun-
nista, lopputulos on sotkua.

8. 
Ajattelin tänä syksy-
nä ensi-iltaan tule-
via elokuvia, millai-
nen näkökulma niis-

sä on? Kimmo Koskelan näkökulma 
Kimmo Pohjoseen on Pirun palkeissa 
arvostava/ihaileva. Pohjosen musiikki 
on pyritty tallentamaan mahdollisim-
man näyttävästi ja musiikin äänittä-
miseen on kiinnitetty paljon huomio-
ta. Elokuva on oodi Pohjosen musiikil-
le ja onnistuu tavoitteessaan hyvin. Ja 
autenttisuudessaan elokuva tulee elä-
mään pitkään. Näkökulman rajaami-
sessa elokuva on kaksikärkinen: elä-
mänkerta ja musiikkielokuva.

Hanna Maylettin Kerjäläisen lau-
lussa ohjaaja kertoo lähtökohtansa 
avoimesti. Nuoren romanialaisen ro-
maniäidin karkottaminen oli havah-
duttanut hänet. Mutta elokuvan ko-
konaisnäkökulmaksi tulee etsiminen, 
johon mahtuu erehdyksiä, tietämät-
tömyyttä, ihmettelyä ja aitoutta. Ja 
Hanna onnistuu hyvin kulkemaan lä-
pi karikkoisen kerjäläiskysymyksen 
saaden katsojan vetämään omat joh-
topäätöksensä.

Ville Suhosen Jäämarssi on vah-
va, äärimmäisen tärkeä elokuva suo-
malaisten vankileireistä – ei vain Kar-
jalassa vaan myös Suomessa. Suho-
sen näkökulma kohdistuu vuosiin 41-
42 eli aikaan, jolloin suomalaisten in-
to olla saksalaisten liittolaisia oli vah-
vimmillaan, ja jolloin vielä puhuttiin 
Suur-Suomesta. Näkökulma: rajattu 
aika, rajattu aihe. Miten tällaista on ta-
pahtunut Suomessa ilman, että sitä on 
meille kerrottu.

Mika Koskisen Punaisen metsän 
hotelli lähtee liikkeelle ilmastonmuu-
toksesta, saastuttamisesta, maailman 
pelastamisesta. Ohjaajan näkökulma 
on läsnä selkeästi, liiankin selkeäs-
ti. Mutta sitten elokuvan tapahtumat 
kuljettavat päähenkilöä – Koskista it-
seään – tavalla, joka on paljon kriit-
tisempi suurten metsäyhtiöiden toi-
mintaan kuin yksikään selkeän ten-
denssimäinen elokuva. Lopputulos 
on rehellisyydessään onnistunut, osin 
thrilleri, jossa Stora Enso ei saa suin-
kaan puhtaita papereita.

9. 
Kirjoitin aikoinani 
Steps by Steps -kirjaa-
ni lauseen, jota olen 
toistanut myös itsel-

leni hyvin usein: ”When The Truth is 
not existing, it is the truthfullness we 
desire”. Eli kun totuutta ei ole olemas-
sa, me janoamme totuudellisuutta.

Voidaanko totuudellisuutta kutsua 
näkökulmaksi? Perinteisesti ajatellen 
ei, mutta  samanaikaisesti, hyväksyes-

Onko ajatus siitä, että vastausten 
sijasta on herätettävä kysymyksiä, oi-
kea vai ei ?  Georg Henrik von Wright 
totesi Wittgensteinin lauseesen viita-
ten, että  on aikoja, jolloin filosofian 
tehtävä on  hävittää, hävittää ja hävit-
tää, jotta uutta pääsisisi nousemaan ti-
lalle. Jos filosofia ei sitä tee – tai ei ai-
nakaan näytä tekevän – onko tällainen 
tehtävä sitten dokumenttielokuvalla?

12. 
A j a t e l l a a n 
katsojan nä-
kökulmaa do-
kumenttielo-

kuvaan.
Omasta elämästä kertovan tarinan 

välittäminen toisille on ollut olennai-
nen osa ihmisen minuuden muodos-
tumista ja sen kokemista tärkeäksi, ol-
koon kyse ystävien tapaamisesta, ni-
mipäivistä, sukujuhlista tai mistä ta-
hansa sosiaalisesta kanssakäymises-
tä. Mikäli hyväksytään väite, että sosi-
aalinen kanssakäyminen on muuttu-
nut välillisemmäksi tai tavoitehakui-
semmaksi, merkitseekö tämä myös 
sitä, että ihmisen oman tarinan, elä-
män merkityksellisyys on radikaalisti 
vähentynyt, erityisesti jos ihminen ei 
pysty näkemään sitä muodossa tai toi-
sessa välineellistyneessä sosiaalisessa 
kanssakäymisessä.

Kun  
totuutta  
ei ole  
olemassa, 
me  
janoamme 
totuu- 
delli- 
suutta.
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c) pyrkimällä siihen maailmaan 
(BB, Idols, minusta tulee huipputoi-
mittaja a2:een, helsingin sanomiin – 
mutta ei Maaseudun Tulevaisuuteen)

d) vetäytymällä fragmentoituneen 
alakulttuurin maailmoihin, olen eläin-
suojelija, pelaan wow:ta, elän omassa 
segmentissäni, joka  ruokkii ja vahvis-
taa segmenttisitoutumistani

 e) rakentamalla virtuaalisen, hy-
väksyttävämmän toisenlaisen minäni 
esim. sosiaaliseen meediaan:  FB

TAI:  suhtautumalla vihamielisesti 
maailmaan, josta olen jäänyt syrjään, 
vaikka sitä ihailenkin/halajan – ja sik-
si haluan sen kumota tai  tuhota.

Kun suuri osa ihmisistä kokee ole-
vansa poliitiikan, talouden ja kulttuu-
rin päätösmekanismin ja vallankäytön 
ulkopuolella, ja kun ihminen kokee 
tämän tilanteen jatkuvasti juuri me-
diassa ja median välityksellä, on do-
kumenttielokuvankin suuria haastei-
ta se, miten elämämme suuret draa-
mat – joita meillä on lähes päivittäin 
olkoon kyse vaikka rakastumisesta, 
suhteista lapsiimme, työpaikan valta-
tilanteista –  suhtautuvat merkittäviin 
arvovalintoihimme – perhesuhteis-
sa, työpaikalla, kansalaisaktivismissa 
jne. –   ja esiintyisivät  myös mediassa 
merkittävinä ja tärkeinä, kiinnostavi-
na ja koskettavina.

Keskustelimme AVEKin tuotan-
toneuvojan Timo Korhosen kans-
sa siitä, kuinka moni dokumentaris-
ti näkee kohteensa, elokuvansa ih-
miset  samalta silmän korkeudelta. 
Yhteinen arviomme oli, että hyvin 
harva.

Ei ole sattumaa, että kaksi viime 
vuonna erinomaisesti menestynyttä 
dokumenttielokuvaa Miesten vuoro 
ja Reindeerspotting olivat lähtökohdil-
taan useimmista dokumenttielokuvis-
ta poikkeavia. Eräänlaisena Tarinatel-
tan vieruskaverina Miesten vuoron  
miehet kertovat elämänsä tärkeimpiä 
tarinoita käsittämättömällä kosketta-
vuudella.

Miesten vuoro on asetelmallinen, 
ohjaajilla on selkeä ja rajattu näkökul-
ma, ja silti tuntuu kuin miehet olisivat 
elokuvan subjekteja, eivät elokuvan-
tekijän objekteja.

Reindeerspottingin toteuttaja/oh-
jaaja oli itse huumeidenkäyttäjä, osa 
päähenkilönsä maailmaa.Tuloksena 
oli paras huumeiden käytöstä kerto-
va elokuva, mitä Suomessa on tehty. 
Koska sen näkökulma ei ollut opetta-
van, julkistavan, muutosta haluavan 
elokuvaohjaajan, vaan sisältäpäin ta-
pahtumia tallentavan tarinankerto-
jan.                                                    n

Eli samaan aikaan, kun hahmo-
tamme maailmaamme entistä enem-
män median välineiden ja niiden lä-
hettämien ärsykkeiden ja mielikuvi-
en avulla, suuri määrä ihmisiä tuntee, 
että heidän ns. normaalielämällään ei 
ole sijaa tässä median rakentamassa ja 
heijastamassa maailmassa.

Televisio, aikakausilehdet, elo-
kuvat: niiden sankarat, subjektit, toi-
mijat, vaikuttajat, mallit ovat kauka-
na siitä jokapäiväisestä elämästä, jos-
sa suurin osa ihmisistä Suomessakin 
elää. 

Suuri kysymys on, jos maail-
mani hahmottaminen tapahtuu ai-
empaa enemmän median kautta ja 
avulla, ja jos minulla – minun elä-
mäntavallani – ei ole sijaa siinä maa-
ilmassa, jos elämä jota minä elän, ei 
ole riittävän rikasta, mielenkiintois-
ta jotta siitä kerrottaisiin mediassa: 
minkä arvoista minun elämäni sil-
loin on? Tai jos minun elämäni ku-
vataan tai siitä kerrotaan tavalla, jos-
sa en koe sen saavan arvostusta tai 
minua ei nähdä subjektina – oman 
elämäni herrana.

Miten ratkaisen ongelman:
a)  masentumalla: ” elämälläni ei 

ole tarkoitusta”
b) tyytymällä kohtalooni:  ”its my 

destiny”
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K
aikkien kulttuurien en-
simmäiset tarinat ovat 
luomiskertomuksia. 
Keitä  me olemme? Mis-

tä olemme tulleet? Miksi asiat ovat 
niin kuin ovat?

Kerromme tarinoita luodaksem-
me järjestystä kaaokseen ja löytääk-
semme tapahtumille syitä sekä ym-
märtääksemme, mikä on oikein ja mi-
kä väärin, mikä hyvää ja mikä pahaa.

Elokuvaleikkaajana olen eläviä 
kuvia käyttävä tarinankertoja, mikä 
ilmenee parhaiten leikatessani do-
kumenttielokuvia. Kun ohjaaja astuu 
leikkaamooni kaoottisesta ja hallitse-
mattomasta todellisuudesta, aineistos-
ta löytyy usein kymmenen muutakin 
tarinaa kuin se, mikä heidän oli tar-
koitus kuvata. Lähtökohtana ollut idea 
osoittautuu monitahoisemmaksi ja 
useampia käänteitä sisältäväksi kuin 
ohjaaja odotti. Niin pitääkin olla do-
kumenttielokuvia tehtäessä. On vain 
heittäydyttävä kaaokseen ja tutkitta-
va todellisuutta rehellisesti yrittämät-
tä muuttaa sitä omien ennakkotulkin-
tojen ja -luulojen mukaiseksi.

Aineistoa on yleensä paljon − jo-
pa satoja tunteja, ja se on tiivistettä-
vä ohjaajan kanssa yhdeksi tarinak-
si. Työssä on aina lähdettävä ohjaajan 
visiosta, mutta minä leikkaajana olen 
peili, jota ohjaaja voi käyttää tulkitak-
seen materiaaliaan. Eräs tärkeimpiä 
ominaisuuksiani elokuvaleikkaajana 
on, etten ole ollut mukana kuvaus- 
paikoilla, vaan tarkastelen tapahtu-
mia pelkästään näytöltä. Olen eloku-
van ensimmäinen katsoja. 

TODELLISUUDEN 
LEIKKAAMINEN

Ensikatseluni on prosessin tär-
keimpiä hetkiä, ja sellaisena ainut-
kertainen. Tätä elämystä minun on 
hyödynnettävä tulevina kuukausina, 
joten se ei saa kadota mielestä. Mo-
nien vuosien kokemus on opettanut 
minulle tietyn menettelytavan, jota 
käytän katsellessani aineistoa ensim-
mäistä kertaa. Yritän katsoa aineis-
toa mahdollisimman ennakkoluulot-
tomasti. Ajattelen, että se on ensim-
mäinen koskaan leikkaamani eloku-
va, en tunne aihetta, enkä mietti sen 
rakennetta tai kerronnan kulkua. Yri-
tän saada aineistosta mahdollisimman 
aidon elämyksen.

Ohjaajat selittävät minulle usein 
aineistosta kaikenlaista, hyvää tarkoit-
taen, mutta pyydän heitä ystävällises-
ti vaikenemaan, ja antamaan aineis-
ton puhua puolestaan. Sitä, mitä en it-
se ymmärrä, ei ymmärrä yleisökään, 
joten asiaa on selvennettävä leikkaa-
malla, mutta tärkeintä ovat materiaa-
lin piilomerkitykset (subtext). Eloku-
vat välittävät tunteita ja piilomerki-
tyksiä, ja yhtä tärkeää kuin mitä sa-
notaan on se, miten se sanotaan. Siksi 
kerron ensikatselun aikana siitä, mitä 
koen. Näin syntyy yhteinen kokemus-
tila, jonka muistamme, ja jota voimme 
käyttää jatkossa. Voimme aina analy-
soida ja ymmärtää tekstiä lisää, mutta 
kuukausien leikkaamisen aikana pii-
lomerkitysten kokemus häviää.

Luulen, että elokuvaleikkaajan 
työssä minua viehättää erityisesti se, 
että me ihmiset olemme kiinnostavia. 
Tarkoitan tällä sekä elokuvissa esiin-
tyviä ihmisiä että niitä lukuisia ohjaa-

jia, joiden kanssa olen vuosien mit-
taan työskennellyt. Elokuvan voima 
on hyödyntää sitä kaunista, inhimil-
listä ominaisuutta, jonka avulla kyke-
nemme samaistumaan toisiin ihmi-
siin ja näkemään asiat toisen näkö-
kulmasta ja ajattelemaan, mitä itse te-
kisin hänen asemassaan. Sen vuoksi 
on tärkeää, että me elokuvien tekijät 
emme pidä itseämme kuvaamiamme 
ihmisiä parempina, se loisi vaan etäi-
syyttä ja vähentäisi kokemuksen in-
tensiteettiä.

Yksikään ihminen ei ole epäinhi-
millinen, ja minun on tarkasteltava 
omia heikkouksiani ja virheitäni, jot-
ta voisin ymmärtää kuvattavia hah-
moja ja samaistua heihin. Arvostelu 
on yleisön, ei  minun tehtäväni. Vaik-
ka siis käytänkin työssäni dramatur-
gisia työvälineitä ja arkkityyppejä, on 
tärkeää, että pyrin välttämään kliseitä 
ja psykologisia vakiomalleja, joita dra-
maturgia on täynnä. Maailmassani ei 
ole good guys ja bad guys, vaan meil-
lä kaikilla on erilainen määrä hyviä 
ja huonoja puolia. Inhimillinen rois-
to on vaarallisempi kuin pelkkä rois-
to, ja virheitä tekevään sankariin on 
helpompi samaistua, koska tiedämme 
varsin hyvin, ettemme ole täydellisiä.

Yleisesti ottaen sekä fiktio- että do-
kumenttielokuvissa on nykyään liikaa 
dramaturgiaa.  Luulen sen johtuvan 
siitä, että osaamme pukea sen sanoik-
si ja keskustella siitä. Elokuvan teke-
minen on kallista, joten kun rahoitta-
jien on suhteellisen vähistä varoistaan 
valittava tukemansa hankkeet, he ha-
luavat varmistaa, että valinta osuu oi-

Niels Pagh  
aNderseN

Kirjoittaja on 
tanskalainen  

elokuvaleikkaaja

Maailma on pelkkää kaaosta ja elämä täynnä  
sattumia ja asioita, joita me itse emme voi hallita 
emmekä ymmärtää. Siksi kerromme tarinoita.

Artikkelin kuvat:  
Melancholian  

3 huonetta,  
ohj. Pirjo Honkasalo,  

Magic Hour Films, 
Lisbet Gabrielsson 
Film & Millennium 

Film, 2004
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keaan. Käsikirjoitus ja tarina antavat 
heille turvallisuudentunteen, ja niistä 
voidaan keskustella ohjaajan ja tuot-
tajan kanssa. Ongelma vain on siinä, 
että elokuvan vahvuus piilee sanojen 
ja rivien välissä, ´subtekstissä´. Tari-
na muodostaa ainoastaan kehyksen. 
Se mitä kehyksiin laitetaan, on tärke-
ää, emmekä saa unohtaa unohtaa et-
tä dramaturgia on vain todellisuuden 
ymmärtämisen ja jäsentämisen väli-
ne, eikä se saa olla koskaan yleisön 
havaittavissa.

Yleisöni on viisasta, ja siksi on tär-
keää, että jätän tilaa heidän omalle 
tulkinnalleen, ja että he voivat nähdä 
omaa elämäänsä elokuvien tarinoissa. 
Jokaisessa leikkausprosessissa kyse 
on kerronnan oikean tasapainon löy-
tämisestä. On vältettävä niin asioiden 
liiallista kuin liian vähäistäkin selittä-
mistä. Jos tapahtumia selitetään liian 
vähän, elämyksestä tulee kaoottinen, 
eikä katsoja saa kiinni juonesta, sillä 
me elokuvan tekijät emme ole anta-
neet tarpeeksi aineksia katsojalle oi-
keaan tunnetilaan pääsemiseksi.

Kun tapahtumia selitetään liikaa, 
tarjoamme katsojille liian paljon ”val-
miiksipureskeltua” tietoa, jolloin kat-
sojien omille elämyksille ei jää tilaa. 
Elokuvasta tulee ennakoitava, jolloin 

katsoja on tari-
naa edellä ja al-
kaa pitkästyä.

Fiktioita ja do-
kumentteja leika-
tessani haen sa-
moja asioita – ai-
toutta, tunne-elä- 
mystä, eheitä hen- 
kilökuvauksia se-
kä visuaalista ja 
esteettistä ulottuvuutta – mutta nii-
den välillä on yksi ratkaiseva ero. Do-
kumenttielokuvissa ollaan tekemi-
sissä todellisten ihmisten kanssa, joi-
den elämän on jatkuttava elokuvan 
esittämisen jälkeen. Jos todellisessa 
elämässä vahingoitan fyysisesti tois-
ta ihmistä, saan rangaistuksen, mut-
ta elokuvan kohdalla ei ole juuri mi-
tään oikeudellista vastuuta. Viralli-
sesti vastuu on ohjaajalla, mutta olen 
leikkaajana osasyyllinen, enkä pääse 
vastuusta mihinkään. Eettiset pulmat 
ovat osa dokumenttielokuvan leikka-
usprosessia, eikä niihin ole olemassa 
helppoja ratkaisuja eikä vastauksia.

Samalla on todettava, että tämä 
on yksi niistä keskeisistä asioista, joi-
den vuoksi dokumenttielokuvan leik-
kaaminen on minulle tärkeää. Maail-
ma ja elämä tulevat lähelle, ja minun 

on otettava kantaa. En voi piiloutua 
estetiikan tai vaikuttavien tarinoiden 
taakse, vaan minun on käyttäydyttävä 
kuin vastuullinen ihminen, joka katse-
lee ja tulkitsee maailmaa.

Maailma on täynnä kaaosta, min-
kä vuoksi tarvitsemme tarinoita. Mut-
ta meidän on kerrottava ne rehellises-
ti, yksilöllisesti ja vastuullisesti, sillä 
muuten luulen, että maailmasta tulee 
vielä kaoottisempi.                            n

 

Eettiset pulmat ovat 
osa dokumentti- 
elokuvan leikkaus-
prosessia, eikä  
niihin ole olemassa 
helppoja ratkaisuja 
eikä vastauksia.
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Niels Pagh Andersen Film-editor (1958)

Robert Award winner  Dying – a part of living by Dola Bonfils.

The Oscar-nominated feature film  Pathfinder by Nils Gaup.

Christian by the Oscar-winning director Gabriel Axel

The Disney production Shipwrecked.

The winner of the Nordic Panorama prize 1995 Betrayal by Fredrik 
von Krusenstjerna.

The war within John Fuegi and Jo Frances. Winner of The  
International Documentary Association`s  (IDA) best documentary 
in 1996.

Portal to Peace by Thomas Stenderup. Winner of The Grand Prix  
of Krakow International film festival 1997.

The adventure of Aligama by Andra Lasmaris. Winner of  
Guldbaggen 1998, best short film in Sweden 

Ghetto princes By Cathrine Asmussen, Grand Prix, Odense  
Filmfestival, 2000

The Epedemic by Niels Frandsen, Grand Prix, Odense  
Filmfestival, 2001

The boys from Vollsmose by Jørgen Flint Pedersen and Anders Riis 
Hansen, Best TV-program 2002 at the Danish TV-festival

Wellcome to Denmark Odense Filmfestival, Best Documentary 
Film 2003

The 3 rooms of Melancholia by Pirjo Honkasalo 2004, Venice film-
festival  Amnesty price, IDFA filmfestival  Amnesty price, CPH-dox 1. 
price, PrixItalia (with Pirjo Honkasalo)

Prositution behind the veil by Nahid Persson 2004,  
Winner of The Grand Prix of Krakow, One world award,  
Emmy-nominated, Krystallen, Guldbaggen

The German secret by Lars Johansson 2004,  
The Grand Prix of Nordic Panorama and Odense Filmfestival 

Flying – Confessions of free woman by Jennifer Fox 2006 

Recipes for disaster by John Webster 2008, The Jussi-award  
best documentary

Everlastning moments by Jan Troell  2008, 5 time Guldbagge  
and nominated for the Golden Globe

Last cowboy standing by Zaida Bergroth 2009, Pusan International 
Filmfestival , Flash Forward Award
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Kerjäläiselokuva, ohj. Hanna Maylett, Avanton Productions, 2011
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Kiti Luostarinen

Dokumentaristin 
elämää
On dokkaristilla outo kaali,
ei glamouria kaihoo, ei miljoonia haali.
Hän maailmaa tutkii, hän vangitsee aikaa,
ja ratkoo skarvien visaista taikaa.

On hommassa tässä kamera tärkeä.
Hyvä on olla myös hiukan järkeä.
On oltava semmoset vehkeet ja rahkeet,
et menoss’  ei tutise tissit, ei lahkeet.

On leffoja nähty, festareita bongattu,
on pitsingeissä rahaa vongattu.
Ei aina jää käteen tuoksuva lilja,
vaan joskus myös paska, tuo vatsan vilja.

Janoo demoja kurjia rahan mieli,
vaikka  siihen ei taipuisi elämän kieli.
Kulkee dokkarin polku luo tulevan hetken.
Kuinka sinne voi tehdä ennakkoretken?

Ja joskus jää projekti aivan mottiin,
ei oo sille kotia, ei mahdu slottiin.
On silloin kollegat suuresti avuksi,
ei kukaan murheissaan yksin maleksi.

No,  
kun vuosikaudet saa rahoja vuotella,
ei tartte solkenaan leffoja tuotella.
Voi rauhassa rampata pitkin mäkiä,
kiireettä heräillä, kattoon räkiä.

Ei keikuta maineen katalat laineet,
ei oo meillä niskassa julkkispaineet.
Voi kuteissa rennoissa kylillä kulkea,
ei tartte lihojaan lurexiin tunkea.

Voi dokkaristin vaikk’  monttuun viskata,
jo kohta alkaa hän kuopassa vislata.
Ei kurjuutta kiroo, ei asettaan lataa,
vaan kuopan pohjalla tyynenä makaa.

”Oi kiitos kohtalo potkusta tuosta.
Ei tartte nyt ylhäällä ees taas juosta.
On intresantti kulma tää,
ei tänne korkeuksista nää.

Hän mutaa maistaa ja suoristaa niskaa,
pian valoa tutkii, visioita vispaa.
Kun kerran on käynyt luksuksen kato,
voi sielun lumota pienikin mato.

Pian työryhmä urhea jeesaamaan pomppaa,
se maalla ja ilmassa ohjaajaa komppaa.
Piuhoja, plugeja yhteen lykkii,
puskissa kylmissä kiltisti kykkii.

Vaikk touhuni tolkkua usein emmin.
Ain’  lumoa valkokankaan lemmin.
Ja rakastan tarttua taikasauvaan.
Mua ihminen kiehtoo, vaarista vauvaan.

Niin kummasti kulkee elämän latu,
et yhtä on joskus tosi ja satu.
Mä haluan kohdata kirkkaan ja syvän,
löytää ihmisen sielusta kultaisen jyvän.

Kirjoittaja on dokumenttiohjaaja, joka esitti oheisen runon  
ottaessaan vastaan Aho&Soldan -elämäntyöpalkintoa  
vuoden 2010 DocPoint-festivaalilla
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 ilanteessa, jossa   
elokuvan viihtel-
liset ja kaupalli-
set arvot ovat ko-
rostumassa, täl-
lainen pohdinta 
tuntuu tarpeelli-
selta. Katsojalu-

vut eivät enää kiinnosta vain rahakirs-
tustaan huolehtivaa fiktiotuottajaa, 
vaan ovat nousseet jonkilaisen johto-
tähden asemaan myös dokumenttien 
ja lyhytelokuvien rahoituskuvioissa ja 
TV-levityksessä. Onko ”kapeilla” elo-

kuvilla ylipäätänsä mitään sijaa tä-
mänpäivän elokuvateollisuudessa? 

Kulttuurielämässä törmää tä-
nään usein asenteisiin ja käytäntöi-
hin, jotka tarkemmin tarkasteltui-
na osoittautuvat kaupallisuuden pii-
ristä, business-elämästä lainatuiksi: 
taidenäyttely on sitä onnistuneem-
pi mitä ennemmän kävijöitä, eloku-
va sitä parempi mitä enemmän kat-
sojia. Kirjailijoista elämäntapoineen 
tulee aikakausilehdistössä hyödyn-
nettyjä brändejä. Amerikkalaisen 
museon imagolla halutaan houkutel-
la turistivirtoja Helsinkiin. Elokuvat 
tuotteistetaan, niihin liitetään omi-
naisuuksia ja oheistarvikkeita, joil-
la on vähän tekemistä alkuperäisen 
elokuvan kanssa. Mainonta on edel-
lytys menestykselle. Dokumentti-
elokuvissa käsitellään ajankohtaisia 
aiheita laajasti ja monipuolisesti kat-
sojan tarpeet huomioiden. Mennään 
yli siitä, missä aita on matalin. Suo-
sitaan laveaa tietä.

Viihde-elokuvassa (jota suurin osa 
draamaelokuvistakin edustaa) ohjaaja 
toivottaa meidät tervetulleeksi kum-
mitusjunaan, jossa liikumme kahden 
tunnin aikana hänen määräysvallas-
saan. Hän käyttää kaikkia mahdollisia 
keinoja pitääkseen meidät otteessaan: 
arkkityyppisiä tarinoita, sentimentaa-
lisuutta, kliseitä, hollywoodilaisia plot-

pointeja, efektejä, seksiä ja väkival-
taa, joukkokohtauksia, äänitehosteita, 
musiikkia. Ja me nauramme, nautim-
me, itkemme, pelästymme, jännitäm-
me, kiihotumme ja viihdymme. Yh-
denmukaisesti, ohjaajan ja tuottajan 
ennakoimalla tavalla. Kun astumme 
ulos elokuvateatterista olemme aivan 
poikki, vaikka henkisesti meiltä ei ole 
vaaditttu mitään. Harvoin tekee mieli 
katsoa elokuva uudestaan, eikä koke-
mus siitä syvene. Viihde-elokuva ali-
arvioi katsojaansa. Elokuvasta on tul-
lut kulutushyödyke.

Taide sensijaan operoi aivan eri 
maailmassa. Taiteen, myös elokuva-
taiteen, tehtävänä on laajentaa tie-
toisuuttamme. Se aktivoi vastaanot-
tajan, vaatii häneltä omaa panosta. 
Valkokankaan ja katsojan väliin jää 
hengitystilaa. Taide-elokuva kunni-
oittaa katsojaansa. Kukin katsoja voi 
tulkita elokuvan omalla tavallaan, 
omasta kapeasta näkökulmastaan - 
suhteuttaa näkemänsä omiin koke-
muksiinsa, muistoihinsa, uniinsa ja 
unelmiinsa. Elokuvaan voi palata, 
sitä voi selailla kuin kirjaa. Mitä use-
ampia tulkintoja, mitä erilaisempia 
tapoja vastaanottaa elokuva, sen pa-
rempi. ”Katsokoon jokainen katsoja 
elokuviani kuin peiliin, niin hän nä-
kee oman itsensä” (Andrej Tarkovs-
ki).

KAPEA   
NÄKÖ- 
KULMA

Miten taide-elokuva eroaa  
viihteestä ja muista elokuvan 
lajeista? Miten dokumenttielo-
kuva asettuu elokuvien laajaan 
kenttään, ja voiko sillä olla  
taiteellisia pyrkimyksiä?   
Onko ylipäätänsä mielekästä  
pohtia elokuvataiteen syvintä  
olemusta, eikö taide pakene 
kaikkia määritelmiä? 

 

georg groteNfelt

Kirjoittaja on dokumenttiohjaaja
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Tekijä sanansaattajana
Ohjaaja ainoastaan asettaa esille luo-
mansa elokuvan, näyttää kapean siivun 
näkemästään maailmasta ja ojentaa sen 
katsojalle. Kaikenlaiset pyrkimykset 
eläytyä keskivertokatsojan maailmaan 
ja löytää jokin pienin yhteinen nimit-
täjä ovat tuomittuja  epäonnistumaan. 
Yleisön maun perässä juokseminen 
näivettää taidetta ja mitä tahansa kult-
tuuri-ilmiötä. Taiteilijan, elokuvanteki-
jän, tehtävänä ei voi olla miellyttämi-
nen. Taideteoksen arvo tai laatu ei voi 
olla sidottu siihen kohdistettuun huo-
mioon tai sen saamaan yleiseen arvos-
tukseen. Pyrkiessään miellyttämään, 
eläytyessään keksimäänsä katsojaan ja 
hakiessaan laajoja ja huomiotaherättä-
viä aiheita tekijä kadottaa itsensä, me-
nettää yhteyden omaan sisäiseen mai-
semaansa ja kapeaan henkilökohtai-
seen näkökulmaansa.

”Minst av allt vill någon läsa vad 
du skriver. Därför skall du skriva vad 
du innerst tänker och anar, dvs. skri-
va det som du knappast själv begriper. 
Och håll noga i minnet att ingen vill 
läsa eller begripa dig. Därför skall du 
skriva bara vad du menar, liksom för 
din egen håg, och skriva utan hänsyn 
till den ovillige läsaren. – Att betvinga 
honom.” (Gunnar Björling) 

Taide näyttää sen mitä muilla kei-
noilla ei pysty ilmaisemaan. Se liik-

kuu tuntemattomilla vesillä. Tekijä 
on vain sanansaattaja, hän ammentaa 
kollektiivisesta alitajunnastamme, ko-
kemuksistaan ja muistoistaan. Hänen 
perimmäinen voimansa on peräisin 
hänen ulkopuoleltaan, viime kädessä 
jumalilta. Dostojevskin kellari-ihmi-
sen vuodatus on kuin transsissa ole-
van shamaanin viesti tuonpuoleisesta, 
kun hän hulluuden partaalla tarkaste-
lee maailmaa  avaimenreiästään. 

Taide on henkilökohtaista ja yk-
silöllistä. Se ei voi olemukseltaan ol-
la poliittista, yhteisiä asioita ajavaa, 
vaikka se voidaan valjastaa poliittisiin 
tarkoituksiin tai sen vaikutukset voi-
vat olla poliittisia. Siitä huolimatta esi-
merkiksi elokuvafestivaalien palkitse-
mispäätökset ovat usein luonteeltaan 
poliittisia. Palkinnon taustalta saattaa 
löytyä jokin tärkeäksi koettu teema 
tai sorrettu vähemmistö, kun yksin-
omaan taiteellisen laadun vertailu on 
käynyt liian vaikeaksi. 

Interaktiivinen tai sosiaalisia pro-
sesseja tutkiva taide jää usein ohime-
nevän puuhastelun tasolle, jos muo-
toseikat jäävät vähälle huomiolle ja 
teoksesta on vaikea löytää tekijän sie-
lua. Taustalla ei ole pelkästään kau-
pallisuuden kentästä opittujen arvo-
jen tunkeutuminen kultuuriin (”asia-
kas on aina oikeassa”), vaan myös ko-
ko demokratiakäsityksen ja siihen liit-

tyvän laajan näkökulman suora siirtä-
minen taiteisiin. 

Taiteissa ei voi kuitenkaan olla de-
mokratiaa. Enemmistön maku tai tai-
teelliset pyrkimykset eivät ole tae tai-
teelliselle laadulle, eikä taidetta voi 
tehdä demokraattisesti, tasavertaisena 
ryhmätyönä.  ”Kansa” ei voi haluta sel-
laista, mitä ei ole koskaan nähnyt tai 
kokenut, eikä elokuvantekijä voi jul-
kisesti tehdä selkoa siitä, mitä ei osaa 
edes itselleen selittää. 

Taide luo sellaista, mitä ei ole ai-
kaisemmin ollut ja siihen liittyy ris-
kinottoa ja sattumaa. Taide-elokuvan 
tarkan käsikirjoituksen tekeminen on 
hankalaa ellei mahdotonta. Taideteok-
sen ydin voi syntyä vain yhden ihmi-
sen sisäisen kamppailun tuloksena. 
Sen vastaanotto perustuu kahden ih-
misen, tekijän ja kokijan kapean näkö-
kulman kohtaamiseen.

”En enda läsare som visar varaktig 
uppskattning är för författaren dyrba-
rare än tusen som lyssnar med halvt 
öra. Dessutom är denne ende läsa-
re objektivt kulturellt sett av betyd-
ligt större vikt. Ty han är såningsman-
nen.” (Rabbe Enckell) 

  
Pornografinen kulttuuri
Tänään mediassa, mainosmaailmassa, 
taiteissa ja elokuvassa – kaikkialla mis-
sä välitetään kuvia – vallitsee saman-

Artikkelin kuvat:
Merkintöjä valkeasta 
kaupungista, ohj.  
Georg Grotenfelt, 
Nostalgia Film, 2011
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tyyppisiä agressiivisia ja ekspansiivi-
sia pyrkimyksiä kuin rahan ehdoil-
la tapahtuvassa globalisaatiossa, jossa 
luonnonvaroja estoitta käytetään hy-
väksi. Kaikki on näytettävä, hyödyn-
nettävä ja paljastettava. Ei ole enää 
yhteisön luomia rajoituksia, ei tabuja, 
ei tyhjyyden tai henkevyyden alueita. 
Tällaista visuaalista kulttuuria voisi 
kutsua pornograafiseksi riippumatta 
siitä, onko aiheena seksuaalisuus vai 
jokin muu.

Sen vastakohdaksi voidaan asettaa 
pyhyyden käsite, rationaalisen ajatte-
lun tuolla puolen oleva transkenden-
taalinen maailma, jossa taide voi liik-
kua rahasta ja vallasta riippumatto-
mana. Pyhän käsite sisältää paitsi pel-
kistämisen ja näkökulman kaventa-
misen (esim. ikonissa tai Bergmanin  
elokuvassa ”Tystnaden”), myös yli-
luonnollisen ja metafyysisen. Tar-
kovskin elokuvissa on runsaasti ”yli-
luonnollisia” yksityiskohtia, esim. 
”Stalkerin” lopussa tyttö pystyy kat-
seensa voimalla siirtämään pöydällä 
olevaa lasia.

Elokuvassa, jos missään, näkökul-
man kaventaminen, näkökentän su-
pistaminen, nousee välttämättömyy-
deksi. Kamera ja mikrofoni tallentavat 
niiden edessä olevat tapahtumat (do-
kumentaariset tai näytellyt) aivan lii-
an tarkasti sellaisenaan, viimeistä yk-

sityiskohtaa myöten – toisin kuin kir-
jallisuudessa ja maalaustaiteessa, jot-
ka jo lähtökohdiltaan sisältävät teki-
jän tulkinnan. Elokuvataiteen suurin 
haaste ei ole lisääminen, runsaudes-
sa kylpeminen, näkökulman laajenta-
minen, vaan päinvastoin riisuminen, 
elementtien vähentäminen, pelkis-
täminen, abstrahoiminen – näkökul-
man kaventaminen. 

”Kaiva siinä missä seisot. Älä lipeä 
muualle. Asioiden kaksinkertainen, 
kolminkertainen pohja. (...) Pieni aihe 
saattaa antaa tilaisuuden moninaisiin 
ja syvällisiin sommitelmiin. Vältä lii-
an laajoja tai liian etäisiä aiheita, jois-
sa mikään ei varoita, kun joudut har-
haan. Tai ota niistä vain se, mikä voi-
si sekoittua elämääsi ja kuuluu koke-
muspiiriisi”. (Robert Bresson) 

Kuvan vapauttaminen mekanises-
ta toistosta ja realismin pakkopaidasta 
voi käytännössä tapahtua esimerkiksi 
kuvaamalla todellisuuden fragment-
teja ja yksityiskohtia, hyödyntämällä 
videon rosoisuutta tai arkistomateri-
aalin kehnoutta, vääristävillä linsseil-
lä (Sokurov), kuvaamalla sateessa, su-
mussa, hämärässä ja yöllä, epätarkoil-
la kuvilla, erikoislähikuvilla, heiluval-
la kameralla (60-luvun kokeellinen 
elokuva), värien valikoivalla käytöllä 
tai tekemällä elokuvasta mustavalkoi-
nen. Myös välittömästi kuvarajauksen 

ulkopuolelle jäävä tila voi olla ohjaa-
jalle hedelmällistä maata jne.      

Erityisesti dokumenttielokuvas-
sa pelkistäminen nousee haasteeksi, 
kun kameran eteen  tarjoutuu pala-
nen todellisuutta kaikessa aineellises-
sa moninaisuudessaan.

Vallitsevat trendit, kuten reality-
TV:lle sukua oleva tirkistelevä ”aitou-
den” etsintä ja valikoimaton hyperrea-
lismi, hukuttavat tekijän persoonalli-
sen äänen ja latistavat dokumenttielo-
kuvan televisioviihteeksi tai sosiaali-
reportaasiksi. Aihepainotteisuus ra-
hoituskäytannöissä johtaa usein ajan-
kohtaisten, poliitiikan piiriin kuuluvi-
en teemojen journalistiseen käsitte-
lyyn vailla omaperäisyyttä  kerronta-
tavassa tai elokuvan muodossa.       

Riisuttu todellisuus
Tekijän, ”auteurin”, tehtävänä on rii-
sua todellisuus todellisuuden paino-
lastista.

”Taiteen tärkein tunnus on, ettei 
sitä voi ottaa haltuunsa. Se hylkii ja 
halveksii ihmistä. Taidetta ei voi rais-
kata, vaikka se useinkin voi tunkeutua 
meidän päiviimme ja uniimme. Mi-
nua väsyttää puhe elämänläheisestä 
taiteesta, siitä että taiteen pitäisi olla 
”osa elämää” ja ”arjen tasolla”. Taide on 
elämän vihollinen. Toinen on katoa- 
vaa, toinen ikuista”. (Antti Nylén) 
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Asian voisi myös ilmaista siten et-
tä taide luo elämää uudestaan omilla 
ehdoillaan.

Kapeasta näkökulmasta voi il-
maista jotain yleistä ja ”suurta”, jo-
ka on uskottavaa juuri siksi, että sii-
hen on mahdollista samaistua. Robert 
Bressonin kaikkein ”kapeimmassa” ja 
pelkistetyimmässä elokuvassa ”Jean-
ne d´Arc” harvat vuorosanat ovat suo-
raan alkuperäisistä 1400-luvun oikeu-
denkäynnin pöytäkirjoista. Elokuvan 
vaikuttavuus perustuu päähenkilön 
liikkeisiin ja kasvonilmeiden vivahtei-
siin, leikkausrytmiin, toistoon ja as-
keettisiin kuvakompositioihin. Tark-
kaan harkittua, valikoivan minimalis-
tista äänenkäyttöä Bresson pitää ku-
vaakin tärkeämpänä. Ovenraosta oi-
keuden istuntoihin ja Jeannen selliin 
Bresson piirtää esiin koko keskiajan. 

Saksalainen kirjailija W.G. Sebald 
on sanonut tehtäväkseen tarkan his-
toriallisen perspektiivin kautta liittää 
yhteen mitä erilaisimmat ja usein sat-
tumanvaraisiksi koetut tapahtumat, 
havainnot ja yksityiskohdat asetel-
man omaiseksi kokonaisuudeksi, jota 
näkymättömät, ”yliluonnollisiksi” ko-
etut langat sitovat yhteen. Hänen ker-
rontatekniikkansa on omaperäinen 
ja monitasoinen. Puolidokumentaari-
nen esseemäinen proosa etenee usein 
päällekkäisten kertojahahmojen väli-

tyksellä eräänlaiseksi road-movieksi, 
joka sulkee sisäänsä koko Euroopan 
1900-luvun historian pimeimmät puo-
let. Juutalaisena hän maalaa sielun-
messua toisen maailmansodan kau-
huista, mutta siten että lukija joutuu 
lukemaan kaiken rivien välistä. Silkki-
matojen kasvatuksesta tulee juutalais-
vainojen metafora, kotikylän opetta-
jan kohtalo on kokonaisen kansakun-
nan. Pienistä kurkistusrei´istä, useas-
ta kapeasta näkökulmasta hän raken-
taa vaikuttavan kuvakudoksen.     

Kaikkein syvällisin ja mullistavin 
taide on yleensä edellä aikaansa. Tai-
dehistoria on täynnä esimerkkejä tai-
teilijoista, jotka vasta kuolemansa jäl-
keen ovat saaneet huomiota osakseen. 
Heidän näkökulmansa on ollut liian-
kin ”kapea”. Prahan vakuutuslaitoksen 
virkamies Franz Kafka vaistosi etukä-
teen erikoislaatunsa, kirjoitti omaan 
pöytälaatikkoonsa ja toivoi tuotanton-
sa poltettavan. Marcel Proust tuhlasi 
suurimman osan ajastaan pariisilaise-
na salonkidandynä ennen kuin joutui 
vuoteen omaksi ja ryhtyi muistinsa 
kautta loihtimaan esiin sen elämän, 
joka päivä päivältä karkasi käsistä. 
Seitsemän osaa sisältävästä teoksesta 
ehdittiin julkaista vain ensimmäinen 
hänen elinaikanaan.

Taide ui vastavirtaan. Kun kulu-
tusyhteiskunta perustuu jatkuvan ke-

hityksen ja kasvun välttämättömyy-
teen, runsauden ja yltäkylläisyyden 
ihanteeseen, taide uskoo että vain 
kaikkein henkilökohtaisin ja yksityi-
sin, vain kaikkein kapein näkökulma 
voi syvässä mielessä liikuttaa toisten 
ihmisten sielua ja tavoittaa jotakin, jo-
ka yhdistää kaikki ihmiset.              n

Merkintöjä valkeasta  
kaupungista 
(Nostalgia Film Ky 2011):
Gunnar Björling (1887-1960) oli modernismin 
läpimurron keulahahmoja massamme. 
Elinaikanaan hän koki paljon vastustusta ja 
ymmärtämättömyyttä, mutta tänään monet 
pitävät häntä yhtenä Pohjoismaiden merkit-
tävimpänä runouden uudistajana. Björling 
asui lähes koko elämänsä Helsingin Kaivo-
puistossa.

Elokuvassa kuljemme hänen jalanjäljissään 
kaupungin katuja ja puistoja perehtyen hä-
nen ajatusmaailmaansa ja runouteensa.

Grotenfelt on tehnyt kolme muotokuva-
maista essee-elokuvaa: ”Landskapet med 
den dubbla skuggan” (2005)  runoilija Rab-
be Enckellistä, ”Tonfall” (2006) arkkitehtuuri-
historian professori, kirjailija ja säveltäjä Nils 
Erik Wickbergistä sekä ”Merkintöjä valkeasta 
kaupungista” (2011) runoilija Gunnar Björlin-
gin Helsingistä.

Kaikki on näytettävä,  

hyödynnettävä ja paljas- 

tettava. Ei ole enää  

yhteisön luomia rajoituksia,  

ei tabuja, ei tyhjyyden tai 

henkevyyden alueita.  

Tällaista visuaalista  

kulttuuria voisi kutsua  

pornografiseksi riippumatta 

siitä, onko aiheena  

seksuaalisuus vai  

jokin muu.
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Meillä dokumenttielokuvassa on 
käytetty hyvin paljon ja hyvin 
usein fiktiota, näyteltyjä jaksoja 
“dokumentoimaan”.

K
urinalainen, autentti-
seen materiaaliin no-
jautuva dokumenttielo-
kuva lipsuu fiktioon. 

Genre-ajattelu on joskus sekavaa ja 
vie harhaan. Varsinkin kun joitakin 
teoksia luokitellaan “historiallisiksi”.

Risto Jarva -seuran Tapiovaara-
seminaarissa muutama fiktio-ohjaaja 
esitti epäilyksensä elokuvien lajityy-
pittelystä.

Amerikkalainen Richard Barsam 
on kärjistetysti sanonut:”Yritys mää-
ritellä mitä tahansa taiteen lajia voi 
usein olla uskallettu ja tarkoitukseton 
tehtävä.”

Britti Basil Wright hylkää doku-
menttielokuvan genre-ajattelun, laji-
tyypit: “dokumenttielokuva ei ole sitä 
tai tätä lajia elokuvaa, se on yksinker-
taisesti metodi lähestyä yleisesti tun-
nettua tietoa.”

Kaikenlaisten sekalaisten sitee-
raamisten joukkoon voisi “genroittaa” 
monen elokuvatekijän toteamuksen: 
“kerron tarinoita”. Ikiaikoja ihmiskun-
ta on kertonut tarinoita. Usein vedo-
taan nuotiolla istuneeseen tarinan-
kertojaan. Dokumenttielokuvan teki-
jällä on toiset keinot käytettävissään!

Narratiivinen ajattelu lähti Ame-
rikoista, aikakausilehtien toimituksis-
ta. Sittemmin se on ujuttautunut suo-
malaiseenkin ajatteluun. Myös do-
kumenttielokuvan tekijöiden tapaan 
mieltää dokumentin substanssia.

Kerro tarina -jankkaaminen johti-
kin siihen, ettei Suomessa tehty mui-
ta kuin subjektiivisia, yksilöllisiä, per-
hekeskeisiä, isistä ja äideistä sekä si-
sarista kertovia henkilökohtaisia do-
kumentteja.

Argentiinalainen elokuvaohjaaja 
Fernando Barri on todennut: “Doku-
menttielokuva on tärkeä todellisuu-
den hahmottaja. Usein todellisuutta 
ei muuten joko voida tai haluta näh-
dä.” Dokumentaristi Leo Hurwitz on 
sanonut, että “dokumenttielokuvassa 
ollaan tekemisesssä todellisuuden pa-
lasten kanssa. Ei koko todellisuuden 
virran kanssa. Ongelmana on se, mi-
ten rakentaa nuo palaset merkityk-
sen virraksi, dramaattisen kokemuk-
sen taiteeksi.”

Ville Suhonen on tehnyt doku-
menttielokuvan venäläisten sotavan-
kien leireistä jatkosodan aikana.

Tosin elokuvan aloittava fiktiivi-
nen kuvajakso tekee olon vaivautu-
neeksi. Suhonen tunnistaa elokuvan-
sa teeman suoran yhteyden vuoden 
1918 tapahtumiiin ja 1920-ja 19130-lu-
kujen ryssävihan lietsontaan.

Oikeuslaitoksessa on käsittääk-
seni usein langetettu tuomioita to-
disteiden puuttuessa “todennäköisin 
syin”.

Naiset
Naiset ovat olleet sodissa osa sotasaa-
lista. Sodan voittajat alistavat, häpäise-
vät voitettuja raiskaamalla näiden nai-
sia. Näin tapahtui Euroopassa muuta-
ma vuosi sitten. On tapahtunut sivu 
historian ja tapahtuu yhä.

Naisten seksuaalisesta hyväksi-
käytöstä Suomen sisällissodassa 1918 
ei juurikaan ole kirjallisia lähteitä.

Ja luonnollisesti tutkimusta on 
tuskin lainkaan. Miksi?

Porilainen Aune Ruohomäki ker-
toi 90-luvun alussa ensimmäistä ker-
taa tädistään Mari Grönrosista.

Vankityttö, nuori ja kaunis, oli ol-
lut Hämeenlinnan vankileirillä saksa-
laisten sotilaiden luona töissä.

Hän oli sotilaiden määräiltävissä. 
He hyväksikäyttivät Maria seksuaalises-
ti. Mari tuli raskaaksi. Myöhemmin hän 
sanoi, että kyllä hän tämän saksalaisen 
saa vatsastaan vielä pois. “No, Mari kul-
ki sitten talvella täällä ja lumeen tuli 
verivana. Siinä kai se sitten oli”, Aune 
Ruohomäki päätti kertomuksensa.

Sisällissotamme vertautuu Bosni-
an tapahtumiin. Ja Espanjan sisällis-
sotaan. Tampereen taistelut ja kau-
pungin tuho rinnastuu tuhottujen 
kaupunkien akselilla: Berliini, Guer-
nica, Sarajevo, Stalingrad...

Valkoisten Tampereen valtaus oli 
siihen mennessä suurin sotilaallinen 
operaatio Pohjoismaissa.

Valokuvat tuhoutuneesta kaupun-
gista ovat kuvottavaa katseltavaa.

Saksalaiset sotilaat olivat tottu-
neet ensimmäisessä maailmansodas-
sa julkisiin naisiin. Sotilaita varten 
oli monessa kaupungissa valvottuja 
bordelleita. Kaikille sotatoimialueil-
le ilmestyi kenttäbordelleja. Rattail-
la kulkevia ilotaloja (Mobile Feld-Fre-
udenhaus). Rintamantakaisilla seu-
duilla oli paljon lääkärin valvomia 
“tyttöpaikkoja”. Suomalainen jääkä-
ri Eino Hiltunen kertoo tällaisten lai-
tosten olleen ahkerassa käytössä. Mi-
taun kaupungista hän muistelee päi-
väkirjassaan: “Kuulemma käyttävät 
meidänkin pojat hyväkseeen valtion 
tyttölaitosta. Eilen heitä oli siellä ai-
ka liuta.” Matti Lackman mainitsee 
tutkimuksessaan “Jääkäreiden tun-
tematon historia. Suomen vai Saksan 
puolesta?” suomalaisten “partiopoi-
kakurssilaisten” käyneen ahkeraan 
bordelleissa.

Jos nuoret suomalaiset miehet ei-
vät aikaisemmin olleet päässeet nai-
sen makuun niin jääkärikoulutuk-
sen yhteydessä se viimeistään tapah-
tui. Toisaalta se oli arka asia monel-
le pohjalaiselle körttiläisperheen po-
jalle.

sePPo  
rustaNius

Kirjoittaja on  
dokumentti- 

ohjaaja

Kuvat:  
kirjoittajan  
arkisto
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Nälkä
Suomessa valkoiset ottivat 80 000 ih-
mistä vangeiksi ja tunkivat heidät van-
kileireihin. Punaiset puhuivat keski-
tysleireistä ja kuolemanleireistä. Eu-
roopassa ei vastaavia leirejä aikaisem-
min ollut ollut.

Punavankileireillä kuoli 14 000 
ihmistä nälkään ja nälän siivittämin 
tauteihin. Leireiltä vapautui huono-
kuntoisia, luurangoksi laihtuneita ih-
misiä. On arvioitu, että heistä kuoli 
välittömästi vapautumisen jälkeen 
kodeissaan noin 1000. Todennäköi-
sesti kuolleiden määrä oli paljon suu-
rempi.

Punaisten keskuudessa on pu-
huttu vankileirien nälkäkuolemista 
tyyliin: “Ne, valkoiset tappoivat mei-
dät nälkäänkin.” Tahallisuuteen viit-
taa se, että valkoiset kielsivät punais-
ten omaisia viemästä ruokapaketteja 
vankileireille. Ns. pakettikiellosta on 
olemassa virallisia dokumentteja. Ta-
hallisuudesta ei. Tässä voisi käyttää 
ilmaisua “todennäköisin syin”. Häm-
mästyttävän vähän tätä kansallista 
tragediaa, vankileirikatastrofia on tut-
kittu. Aiheita riittäisi vaikka kymme-
niin dokumenttielokuviin!

Ja aivan perusteltua olisi kysyä, 
miksi sivistysvaltion ihmisten silmien 
edessä 14 000 ihmistä kuoli valvotuis-
sa olosuhteissa nälkään ja tauteihin?

Moraali
Kuinka valkoisen armeijan sotilaat 
suhtautuivat vihollisen naisiin? Aseel-
lisessa punakaartissa taisteli 2 000 
naissotilasta. Suurin osa heistä oli pu-

keutunut housupukuihin. Muutama 
valkoinen sotilas mainitsee, miten 
he riisuivat näiltä taistelijoilta housut 
nähdäkseen, olivatko he naisia. Sodan 
aikana ja taisteluiden jälkeen juuri 
naispunakaartilaisiin kohdistui pidäk-
keetön teloitusvimma. Ehkä sotilaat 
sublimoivat seksuaalisuutensa viholli-
sen naissotilaiden surmaamisiin.

Punaisten naisten halventamises-
sa huippunsa saavutti kirjailija Ilma-
ri Kiannon kirjoitus: “Todistettu on, et-
tä Suomen kansalaissodassa ovat puna-
kaartilaiset petoja, monet heidän naisis-
taan susinarttuja, vieläpä naarastiike-
reitä. Eikö ole hulluutta olla ampumat-
ta petoja, jotka meitä ahdistelevat.”

Kesällä 1918 Santahaminaan kes-
kitettiin naisvankeja. Parhaimmillaan 
heitä oli lähes 5 000 eri-ikäistä nais-
ta. Virallisten raporttien mukaan siel-
lä majailleet saksalaiset sotilaat esiin-
tyivät hyvin mielivaltaisesti ja häirit-
sivät vankileirin järjestystä. Lisäksi 
vartijoilla oli vaikeuksia pitää sotilaat 
loitolla naisvangeista. Tilanne Santa-
haminassa näytti olleen hälytyttävä, 
koska ylipäällikölle lähti raportti: “...
saksalaisia ja suomalaisia merisotilai-
ta tunkeilee siveettömässä tarkoituk-
sessa Santahaminan naisvankileirei-
hin...”

Valkoiset upseerit ja sotilaat suh-
tautuivat punaisiin naisvankeihin yk-
sioikoisen ylimielisesti, halveksien. 
Vuoden 1918 muistitiedoissa maini-
taan vankileirioloista: “Vartijat ja up-
seerit pyrkivät seksuaalisessa mieles-
sä myöskin lähentelemään naisvan-
keja, jotka joutuivatkin heidän uhreik-

seen, varsinkin jos ei tehnyt vastarin-
taa. Vastarintaa tehdessä uhkasivat 
vartijat ja upseerit ampua, mutta ää-
rimmilleen tuskastuneet naiset huu-
sivat: “Ampukaa lahtarit vain, emme 
pelkää.”

Kyllä valkoiset ampuivatkin. Aivan  
erikseen he teloittivat lähes 10 000 
punakaartilaista tai siksi luultuja. Pu-
naisten vastainen propaganda ja ker-
tomukset punaisten tekemästä 1 600 
valkoisen teloituksesta antoi heil-
le pontta surmaamisiin. Tosin vuon-
na 1918 liipasin oli herkkä ja moraa-
linen sekä eettinen arvioperuste nol-
laantunut.

Raastavassa veljessodassa teloitta-
jat eivät kuitenkaan olleet vain kasvot-
tomia hirviöitä. Aatelissukuun kuulu-
nut Erik Grotenfelt, suomalaisruotsa-
laisen älymystön jäsen, kirjailija, ru-
noilija oli yksi heistä.

Seuraavana vuonna hän ampui it-
sensä. Painoivatko häntä pienet velat 
vai omatunto. Sitä ei tiedetä. Kohta si-
sällissodan jälkeen monet valkoiset 
teloittajat tekivät itsemurhan tai alko-
holisoituivat. Teloittajia oli monenlai-
sia. Sivistyneistä ja humaaneista ihmi-
sistä tuli historian arvottomassa, ruh-
jovassa myllyssä murhaajia.

Tosiasiat ja niihin sidottu mieliku-
vitus elävät yhdessä ja opettavat ny-
kyaikaa ymmärtämään paitsi mennei-
syyttä myös itseään.

Tarina
Johan Huizinga käsittää historian 
“henkiseksi muodoksi, jossa kulttuuri 
tekee itselleen tilityksen menneisyy-
destään”.

Ranskalaisen televisiokanava Ar-
ten dokumenttiohjelmien osaston 
johtaja Thierry Garrel muistuttaa sii-
tä, että “dokumenttielokuva ei ole pel-
kästään taidetta, vaan myös hyvin 
vahvasti tietämistä...mutta siten, et-
tä hyvät dokumenttielokuvat jättävät 
kysymykset avoimiksi. Dokumentti-
elokuva on siis ajattelun väline, joka 
parhaimmillan tarjoaa ajattelemisen 
nautintoa.”

Tietyllä tavalla dokumenttieloku-
van tekemisessä fakta ja fiktio kamp-
palevat koko ajan keskenään.

“Tarinan ylivalta” saattaa estää 
meitä ymmärtämästä yhteyksiä, ko-
konaisuuksia ja “tarinattomuus” voi 
joskus olla kuivaa kertomista tapahtu-
neista.                                               n

Tosiasiat  
ja niihin  
sidottu  
mielikuvi-
tus elävät 
yhdessä ja 
opettavat 
nykyaikaa 
ymmärtä-
mään pait-
si mennei-
syyttä  
myös  
itseään.
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Valtavirta ja vasta virta
Dokumentaarisen elokuvan tekijät ovat olleet huolissaan  
alansa tulevaisuudesta jo pitkään. Avointa, laajaa kriittistä  
keskustelua ei kuitenkaan ole syntynyt.
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Y
leisradion rahoi-
tuskriisin seu-
rauksena doku-
mentaarisen elo-
kuvan moni-il-
meisyys ja riip-

pumattomuus ovat uhattuina. 
Suomen elokuvasäätiön ja AVEKin, 

kahden päärahoittajan aktiivinen ja 
näkemyksellinen rooli on muuttunut 
yhä näkymättömämmäksi. Yleisradi-
ossa dokumentaarisen elokuvan pää-
toimijaksi siirtynyt Dokumenttipro-
jekti on ottanut aktiivisesti taiteelli-
sen ja muun sisällöllisen linjanvedon 
ohjelmaansa. Verrattuna 1990-luvun 
”kulta-aikaan” tämä linjanveto on nyt 
radikaalisti toinen kuin  silloin, kun 
TV1:n Yhteistuotannot ja TV2:n doku-
menttituotanto olivat uutta, yksilöllis-
tä elokuvailmaisua tukeva ja rohkai-
seva rahoittajataho. Nyt Yleisradion 
edustaja määrittelee, minkälaista elo-
kuvaa on mahdollista Ylen kanssa yh-
teistyössä tehdä. Meitä halutaan vie-
dä, ja me vikisemme. Ei ole taidemuo-
toa, joka olisi holhotumpi, kuin doku-
mentaarinen elokuva. Sille esitetään 
yhteiskunnallisia, viihteellisiä, totuu-
denmukaisuus- ja eettisiä vaatimuk-
sia ja erilaisia menestysreseptejä. Vai-
kuttaa siltä, kuin 1990-luvulta alkanut 
kehitys ja keskustelu dokumentaarin 
ulottuvuuksista olisi valunut tietymät-
tömiin, ja vanhat ennakkoluulot ja 
mekanistiset käsitykset nousseet pää-
töksenteon perusteiksi. Vuosien mit-
taan löydetty ymmärrys sille, että do-
kumentaarin alueella ei ole ”a priori” 
mitään rajoja, että se on mitä moni-
muotoisin taidemuoto, joka Suomes-
sakin kehittyi tunnustetuksi ja rohke-
aksi, maailmaa pohtivaksi ja tutkivak-
si elokuvan alueeksi. Kahdessakym-
menessä vuodessa marginaalisesta il-
miöstä kasvoi suosittu ja rakastettu, it-
senäinen taidemuoto.

Valtavirran takaisku
Rinnan tämän kehityksen kanssa vah-
vistui toisaalta Euroopan julkisen pal-
velun yhtiöissä näkemys, jonka mu-
kaan dokumentaarinen elokuva olisi 
integroitava kiinteämmin osaksi nii-
den ohjelmapolitiikkaa. Koska ne toi-
mivat osatuottajina ja levittäjinä, ne 
halusivat osallistua myös sisällön ja 
muodon normien asettamiseen. Tele-
visioyhtiöiden monien edustajien yk-
sipuolinen tai olematonkin elokuvalli-
nen sivistys vaikutti siihen, että tilaa 
ei jätetty monimuotoisuudelle eikä 
taiteellisia riskejä haluttu tai osattu ot-
taa. Tällä hetkellä kehitys tuntuu elo-
kuvataiteen kannalta menevän taak-
sepäin, formaattiajattelu ja kohdeylei-
söpakkomielle ovat televisioiden ul-

kopuoliseen tuotantoonkin ulottuvia 
malleja. Asenneilmapiiri on ”taide-
elokuva”-kielteinen. 

Ylen Dokblogissa Iikka Vehkalah-
ti kirjoittaa esseemuotoisesta doku-
menttielokuvasta kuolevana dinosau-
ruksena, ja assosiatiivisesta kuvaker-
ronnasta, jonka vaikeutena on ”löytää 
assosiaatioiden metaforisen ilmauk-
sen universaalisuus”. Toisin sanoen, 
assosiaatioiden on oltava yleismaail-
mallisesti ymmärrettäviä…Tutkija Ja-
ri Sedergren kirjoittaa samaisen blo-
gin puheenvuorossaan: Jos kohta itse 
en niin piittaa tekijän aurasta, joka sal-
litaan (sic! kirjoittajan huom.) ja var-
maan laakerinlehtien kanssa myön-
netäänkin itse kullekin taiteellisista 
tuloksista ja erityisesti osoitetusta luo-
vuudesta, niin ainakin tekijöiden pe-
rusteltu pyrkimys johonkin (!) totuu-
teen on perusvaatimus. Jos siis doku-
mentista puhutaan.”  Vuosikymmeni-
en kriittinen tutkimus ja taidefilosofi-
nen keskustelu totuuden ja todellisuu-
den suhteesta elokuvassa ja erityises-
ti dokumentaarissa ei ole jättänyt jäl-
keään vielä kyseiseen kirjoittajaan, jo-
ka lisäksi edellyttää, että ”tietysti tie-
toteoreettisen pohjan on oltava riittä-
vä”. Dokumentti on dokumentti, siitä 
ei taidetta saa väkisinkään.

Vime keväänä järjestetyssä teki-
jöiden ja rahoittajien tapaamisessa 
yllä mainittu  Dokumenttiprojektin  
pitkäaikainen päällikkö, nyt virkava-
paalle siirtynyt Iikka Vehkalahti vas-
tasi yleisökysymykseen Dokument-
tiprojektin linjasta, että tavoitteena 
on ”laatumainstream”. Poikkeuksena 
rahoitettavaksi voi nousta joskus jo-
ku Mestari, jonka ilmeisesti ei tarvit-
se täyttää tämän käsitehirviön kritee-
reitä. Suureksi kysymysmerkiksi jää 
myös pitempien dokumentaaristen 
elokuvien kohtalo. Jos niiden tuotta-
minen sidotaan yksinomaan teatteri-
levitykseen, odotuksena on katsojays-
tävällisiä elokuvia ja taiteellisesti vaa-
tivat, kunnianhimoiset teokset jäävät 
tekemättä.

”Laatumainstream” ja  
riippumaton elokuva
Riippumattoman elokuvan tulevai-
suuden kannalta on suuri ongelma, 
että yhdessä kolmesta dokumentaa-
risen elokuvan päärahoittajasta eli 
Yleisradiossa on tästä eteenpäin vain 
yksi taho päättämässä elokuvien ra-
hoituksesta. Mutta erityisen häiritse-
vältä tuntuu, että tämä taho on ainoa, 
joka esittää määritelmiä siitä eloku-
vasta, jota nyt on mahdollista tehdä. 
Missä ovat Elokuvasäätiön ja AVEKin 
linjapuheenvuorot, taiteellisten ta-
voitteiden julkistaminen ja niistä kes-

Valtavirta ja vasta virta
kaNerva  
Cederström

Kirjoittaja on  
elokuvaohjaaja

Artikkelin kuvat:  
Kanerva Cederström
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le, jotka eivät pilvin pimein Ylen dok-
kareita katsele”. Ajatus on keskeneräi-
syydessäänkin kestämätön. Voi olla, 
että television ohjelmatarjonnassa oli-
si syytä miettiä nuorisolle kohdistetta-
via tuotantoja, mutta ajatus elokuvan-
tekijöiden valjastamisesta tekemään 
eri ikäluokkien kohdeyleisöille “dok-
kareita” puistattaa. Tähän ei tarvitsi-
si paljoa huomiota kiinnittää, jollei sa-
mainen ikäpolviajattelu nostaisi pää-
tään myös muualla. Tekijät mielellään 
segmentoitaisiin omiin ikäryhmiinsä, 
ja vanhemmasta päästä voisi jo luo-
vuttaa. Mikä voisi olla vieraampaa tai-
teelle, kuin tekijöiden kilpailuttami-
nen keskenään iän perusteella?  Eri 
ikäisten tekijöiden vuorovaikutus on 
oman kokemukseni mukaan yksi te-
kemisen antoisimmista puolista. En-
kä ole vielä kohdannut yhtään nuor-
ta ohjaajaa, joka olisi miettinyt, mil-
le ikäryhmälle hän omaa elokuvaan-
sa on tekemässä. Jokainen katsoja on 
“toinen”, joka vastaanottaa elokuvasi 
yksilöllisellä tavallaan.

Upstream!
Dokumentaarisen elokuvan puolesta 
on ryhdyttävä miettimään näkemyk-
sellistä, television rahoituksesta ja le-
vityksestä riippumatonta strategiaa, 
jos Yleisradio luopuu, niin kuin uh-
kaa käydä,  perinteisestä velvoittees-
taan. Joka tapauksessa Suomen elo-
kuvasäätiö voisi kirkastaa taidepoliit-
tista profiiliaan, ryhtyä tutkimaan eri-
laisia mahdollisuuksia ei-kaupalliseen 
levitykseen, luoda yhteyksiä eloku-
van pienryhmiin, joita on syntynyt 
eri puolilla maata ja tukea tekijöiden 
kansainvälistä yhteistoimintaa. Se voi-
si käynnistää yhteistyöprojekteja, ko-
keiluja, keskusteluja eri taiteiden vä-
lillä.

Elokuvakoulun käytäntö nuorten 
ohjaajien koulutöiden kohdalla voisi 
olla sovellettavissa myös Elokuvasää-
tiössä ja AVEKissa: valmisteilla ole-
vaan nuoren tekijän elokuvaan kiinni-
tetään taiteellinen tutori, jonka kans-
sa käydyt keskustelut kirkastavat te-
kijän ajatuksia ja auttavat oman elo-
kuvallisen ilmaisun löytämiseen. Nyt 
uudet tekijät joutuvat elokuvallisesti 
useimmiten hyvin kapeaa näkemys-
tä edustavien televisiodramaturgien 
ja tuottajien pyöritykseen, minkä jäl-
keen omasta näkemyksestä ei usein 
jää jäljelle kuin ruotopahanen.

SES ja AVEK voisivat toimia etu-
rintamassa yhdessä tekijöiden kanssa 
uudistamassa suomalaista elokuvaa, 
olla  rohkaisemassa ja riskeeraamas-
sa. Jollei tätä tapahdu, uuden eloku-
van kehitys siirtyy melkoisen varmas-
ti  media- ja kuvataiteen puolelle… Ja 
elokuva jää edustamaan todellista di-
nosaurusta, valtavirrassa uivaa ajo-
puuta.                                               n

kusteleminen  katsojalukujen hypet-
tämisen sijasta? Tosiasiahan kuiten-
kin edelleen on, että Yleisradio ei sai-
si yhtäkään elokuvaa ohjelmistoon-
sa ilman näitä kahta toimijaa. Sen si-
jaan vaikuttaa siltä, että esim. Eloku-
vasäätiössä tukipolitiikkaa ja –päätök-
set ovat alkaneet myötäillä saman-
suuntaista ajattelua kuin mikä Yles-
sä näyttää olevan vallalla. Dokumen-
taarisiltakin elokuvilta on alettu vaa-
tia ominaisuuksia, jotka ovat tuttuja 
amerikkalaisista käsikirjoitusoppais-
ta, selkeän päähenkilön, vahvan tari-
nan  ja tunnekoukutuksen retoriikas-
ta tai konventionaalisista dokumentti-
koulukunnista. Huomiotta jäävät yhä 
useammin elokuvallisen ajattelun ja 
ilmaisun omaperäisyys, rohkeus, pu-
huttelevuus. Nuori uusi SES:n tuotan-
toneuvoja puhui keväisessä tapaami-
sessa lyhytelokuvista ”tuotteina”, joita 
tekijöiden pitäisi rohkeasti markkinoi-
da. Dialogi tekijän ja rahoittajan välil-
lä on tätä menoa pian umpikujassa.

Television asia ei ole  
määritellä taidetta
Iikka Vehkalahti kirjoittaa blogissaan 
20.5.2011Yleisradion uudesta linjauk-
sesta seuraavasti:

“Tietysti ohjelma-aika 21.30 aset-
taa omat vaatimuksensa ohjelmapai-
kan yleisöystävällisyydelle.” Eli myön-
teisesti tulkittuna jokainen tekijä jou-
tuu entistä enemmän katsomaan, et-
tä elokuva todella merkitsee katsojille 
jotakin, että se on niin tärkeä, hyvin 
tehty, koskettava ja mielenkiintoinen, 
että siitä oikeasti puhutaan seuraava-
nakin päivänä.

Parhaimmillaan nyt käy niin, että 
aihelähtöisiä tv-dokumentteja ryhdy-
tään kehittämään yhteisvoimin kan-
sainväliselle tasolle ja dokumenttielo-
kuvan tekijät skarppaavat tekemis-
tään niin, että yhä useammasta tuo-
tannosta tulee kansainvälinen menes-
tys, joka saa suomalaiset syttymään. 
Eli entistä vähemmän keskinkertai-
sia, ennakoivia, taaksepäin nojautuvia 
ja vain ”ihan hyviä” tuotantoja.”

Tekijänä koen tällaisen tekstin 
täysin vieraana sille elokuvapolitii-
kalle, jota riippumattoman elokuvan 
edustajat ovat ajaneet, ja häkellyttä-
vän suorapuheiselta tekijöiden alen-
tamiselta. Usuttaminen kamppaile-
maan “menestyksestä” kavahduttaa. 
Tällainen visio tuottaa taiteellisesti 
kunnianhimottomia, persoonattomia 
euro-elokuvia, jotka kyllä varmasti 
tyydyttävät televisioyhtiöitä, jotka nä-
kevät elokuvan osana laatuprofiiliaan, 
eivät itsenäisenä taiteena. 

Ikäpolviajattelu käyttöön?
Blogissaan Vehkalahti kirjoittaa viime 
kevättalvella: ”…  ja millaisia doku-
mentteja pitäisi tehdä alle 45-vuotiail-

Valtavirta ja vastavirta
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Dokumentaarisiltakin elokuvilta on alettu vaatia ominaisuuksia, jotka ovat tuttuja 
amerikkalaisista käsikirjoitusoppaista, selkeän päähenkilön, vahvan tarinan ja  
tunnekoukutuksen retoriikasta tai konventionaalisista dokumenttikoulukunnista.  
Huomiotta jäävät yhä useammin elokuvallisen ajattelun ja ilmaisun omaperäisyys, 
rohkeus, puhuttelevuus. 
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Unen näkökulma
harri larjosto

Kirjoittaja on valokuva- ja videotaiteilija
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Unen näkökulma Unen logiikka on usein käytetty ilmaisu kuvataidetta  
tai elokuvia kuvattaessa. Ilmaisulla viitataan yleensä  
tunnelmaan, mielleyhtymiin tai tapahtumaketjuun,  
joka poikkeaa tavanomaisesta arkikokemuksesta ja  
syy-seuraussuhteesta.
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muksen, päivittää sen kirkkaaksi ja teräväk-
si halusimme tai emme. Se ikään kuin toi-
mii vastoin psyykkistä itsesuojelua. Muisti 
on muuttuvainen ja luova. Muutamassa kuu-
kaudessa unohdamme, ja mielemme muok-
kaa lähes kaiken ja varsinkin sen, mistä em-
me ole kiinnostuneet tai mikä ei ole tärke-
ää jokapäiväisessä elämässämme. Petollinen 
muistimme kultaa menneisyyden, rikokset-
kin. Muisti antaa anteeksi, uni ei. Uni paljas-
taa, mistä on jäänyt lähtemätön jälki, tatu-
ointi aivoihin.

Aika- ja muistikokemukseen liittyvät li-
säksi vapaa liike ja mittasuhteet. Voi len-
tää, edetä läpi seinien, kulkea vetten päällä 
ja liukua mahdottomia paikkoja ylös tai alas 
mielikuvituksellisilla kulkupeleillä. Jättimäi-
set ovat mitättömiä ja minimaaliset valtavia. 
Omat jalat voivat painaa tonneja ja jähmet-
tyä liikuntakelvottomiksi, toisaalta rahtilai-
van vetäminen narusta hiekalla ei voimain-
koitoksena tunnu missään.

Myös ne osat aivoista, jotka kontrolloivat 
opittua aikakäsitystämme ja liikekokemus-
tamme, kuten kauanko jokin kestää, mitä 
kello on ja mikä oli eilen tai mistä voi astua 
turvallisesti tai mikä on todennäköisesti liu-
kas jne, ovat unennäön hetkellä lepotilassa.

Miksi näemme unia? Ja miksi ne ovat 
sellaisia? Psykologialla, aivotutkimuksella 
ja kulttuureilla on kullakin omat ajatuksen-
sa. Tieteelliseltä kannalta varmaa vastausta 
ei ole. Nukkuminen on välttämätöntä, unien 
näkeminen ei. Pieni osa ihmisistä ei koskaan 
muista nähneensä unia. Suurin osa muistaa, 
mutta ei pidä niitä tärkeinä. Jotkut antavat 
univisioille suuremman merkityksen kuin 
valvetajunnan tuotoksille.

Unet ovat minulle vertauskuva, omalaa-
tuinen tiivistelmä aistien ja tietoisuuden, 
kielen ja kokemuksen rakentamasta henki-
lökohtaisesta universumista. Unimaailman 
irrationaalisuuden, “sekavuustilan” – mikä 
tuntuu olevan ihmiskunnan syvin paradok-
saalinen perusolemus hereillä ollessakin – 
kudoksissa, säikeissä ja solmuissa on peilat-
tuna syvällistä ymmärrystä ja oivallusta pait-
si yksilöstä myös myyttisestä Ihmisestä koko 
ihmiskunnan ja sivilisaation mitassa. Se, mi-
tä unennäkemisen prosesseissa tapahtuu, on 
usein aitoa ja ehjää persoonallista kokemusta 
maailman hölynpölyn keskellä. Hyvin hen-
kilökohtainen on nykymaailmassa usein ai-
noa, mitä yksilö voi yrittää hallita ja mille voi 
antaa merkityksen. Kokemus ja tieto siitä, et-
tä todellisuudessa moniin asioihin ei vain voi 
vaikuttaa, on tyrmäävää. Uniennäkeminen 
ja ihmisen tietoisuus ovat mysteeri. Tietoi-
suuden ja tiedon kasvu saattaa johtaa parem-
paan – niin ainakin toivon. 

Sitten kun tekoälylle syntyy tai raken-
netaan tietoisuus, sen on pakko nähdä myös 
unia.

Päivätajunnan totuus liittyy yleensä aina 
opittuun, yksilön kokemuksiin ja kasvuun, 
yhteisön sosiaalisiin sopimuksiin, lakeihin, 
sopeutumiseen ja torjuntaan. Soveliaisuus 
ja sovinnaisuussäännöt, välttämättömät lait, 
yhteiskunnan hierarkiat ja vallankäyttö, kas-
vatus, propaganda, biologia jne. ohjaavat ja 
alistavat yksilöä suhteessaan yhteisöön ja 
muihin yksilöihin. Kaikki nämä opitut ja an-
netut rajat, estot, poliittiset korrektiudet jne. 
pyyhkiytyvät unissa pois. Tuntuu kuin unet 
ehdottaisivat ja näyttäisivät: entäpä jos…

Valvemaailman mysteerit
Innoittumisestani huolimatta en ole “unius-
kovainen”. Harvemmin unissani on mitään 
henkilökohtaista suurempaa merkitystä, 
merkittäviä yhteisöllisiä tai jumalallisia il-
mestyksiä unieni arkkityyppisistä elemen-
teistä huolimatta. 

Se, että ihmiskunnan – ja omani –  unet 
ovat pääasiassa negatiivisia, saa minut kui-
tenkin pohtimaan ennemminkin todellisen 
maailman sekavuustilaa kuin teoriaa unista 
uhkasimulaationa, joka kumpuaa geneetti-
sestä perimästämme. 

Elämme uhkailun ja syyllistämisen kult-
tuurissa. Toisaalla ovat ns. järkevät, viralliset 
ja asemansa lunastaneet vallankäytön tahot 
kuten poliitikot, virkamiehet, markkinavoi-
mat, toimittajat, kolumnistitutkijat ja erilai-
set aktivistiryhmät, jotka ajavat kukin omaa 
asiaansa – ilman suhteellisuudentajua. Ja sit-
ten ovat julistavat aatteelliset ja uskonnolliset 
tahot. Yhteistä kaikille ryhmille on muiden 
jatkuva pelottelu, uhkailu ja vihapuhe. Se on 
verhottu ”tietoon”, jonka perusteluna on mil-
loin taloudellinen, biologinen, ympäristöl-
linen, sivistyksellinen välttämättömyys, ja 
jonka päämääränä on turvata oma tai eduste-
tun tahon asema. Itse asiassa vihapuhekult-
tuurin ja eriarvoistumisen dynamona toimi-

Unissa tapahtuma, kuvat, 
mielikuvat ovat usein opti-
sesti hyvin selkeitä ja kirk-
kaita – kaikki näytetään. 
Mutta niihin liittyvä tun-
netila ja tarina saattaa ol-

la mahdoton ja kuitenkin yhtä aikaa yksin-
kertainen ja selkeä. Asiat assosioituvat ja dis-
sosioituvat vapaasti. Tunteet, ajatukset, aisti-
mukset ja teot eivät toimi yhteistyössä keske-
nään, muisti sulauttaa itseensä omat ja mui-
den kokemukset. Paradoksit ja irrationaali-
suus jylläävät.

Taiteilijana olen tarinan kertoja ja unet ko-
en usein äärimmäisen kiehtoviksi kertomuk-
siksi. Eri asia sitten on, miten kokemus välit-
tyy ja tulkkautuu eteenpäin muille vastaanot-
tajille, kun uniaan kertoo tai yrittää taideteok-
seksi sovittaa. Mielikuvitustani innostaa uni-
maailman “ilmaiset” ideat, ja käytän niitä aina 
kun on mahdollista. Unien soveltaminen on 
taiteen ja kulttuurin piirissä tunnettua. 

Kokemuksessani unieni dramaturgia on 
”ylivertaista elokuvaa”, joka ottaa kokonaan 
haltuun ja vie. Yhtä aikaa toteutuu totaalinen 
samaistuminen päähenkilöön ja muihin hah-
moihin sekä ulkopuolinen näkökulma koko-
naisuuteen ja vastakkainasetteluun. Ehyt to-
dellisuuden tuntu on täydellinen, ja kuiten-
kin käänteet ja tunnetilat ovat täysin arvaa-
mattomia, usein mielettömiä. 

Mistä tämä eheyden ja mahdollisen tun-
ne unen kokijalla syntyy? Se, että omalaatui-
sinkaan yhdistelmä ei kyseenalaistu? Nuk-
kumisen aikana aivot aktivoituvat eri tavoin 
kuin hereillä. Toiset alueet ovat ”sammuksis-
sa”, kun toiset taas voivat olla erittäin aktiivi-
sia kuten hereillä ollessa.

Unissa emootiot jylläävät eläimellisen 
vapaasti. Ei ole mitään estoja ja moraalisia 
tai sovinnaisia yksilöllisiä tai yhteisöllisiä pi-
däkkeitä. Kaikki käy, orgastisesta autuudesta 
ja rakkaudesta raivoon, inhoon ja äärimmäi-
seen nihilistiseen väkivaltaan. Pelko ja kau-
hu saavuttavat huippunsa. 

Elämänsä aikana ihminen oppii kontrol-
loimaan tunteitansa sosiaalisesti ja älyllises-
ti. Tämä menetetään nukkumisen aikana. 
Tarkasteltaessa tutkijoiden kirjaamia satoja 
tuhansia unia on huomattu, että suurin osa 
ihmisten unista on negatiivisia. Jopa vauvat 
ja lapset näkevät painajaisia, vaikka heillä ei 
olisi traumaattisia elämänkokemuksia.

Naisten ja miesten unet eivät olennaises-
ti eroa toisistaan. Aggressioissa miehet ovat 
useimmin suoraviivaisen väkivaltaisia, kun 
naiset alistavat, kiusaavat ja manipuloivat. 
Seksiunet ovat miehillä yleisempiä ja usein 
suoraviivaista aktiin pyrkyä tai pääsyä, nai-
silla seksiunia esiintyy hivenen harvemmin, 
ja ne ovat eroottisesti vivahteikkaampia. 

Unennäkijä hyväksyy täysin aikojen ja 
paikkojen limittymisen. Vuosia sitten taak-
se jäänyt ja nykyhetki ovat läsnä yhtä aikaa, 
tulevasta ei ole huolta. Aikaa tavallaan ei ole, 
eikä se haittaa. Kauan sitten kuolleet toimi-
vat elävien kanssa ja usein paikoissa, joissa 
eivät varmastikaan olleet eläissään käyneet. 
Oma keittiön pöytä saattaa olla ulkoilmata-
pahtuma ja sijaita toisella mantereella.

Uni on myös erittäin pitkämuistinen. 
On armeliasta, että jotkin asiat ajan myötä 
haihtuvat mielestä ja muistikuvat haalistu-
vat, unohtuvat traumaattisistakin kokemuk-
sista. Uni voi palauttaa tällaisen ikävän koke-

Artikkelin kuvat:  
Harri Larjosto
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vat media, poliitikot, erilaiset hyväosaisten 
etujärjestöt ja niiden mailapojat ja tanssity-
töt, jotka ylimielisesti tietävät kaikesta kai-
ken ja uhkailevat: tulee lama ja kurjuus, muu 
maailma tuomitsee, planeetta saastuu, EU tai 
netti kaatuu jne. Muilta edellytetään muutos-
ta ja sopeutumista, joka ei kuitenkaan koske 
itseä. Meitä mm. patistellaan vaikkapa eetti-
sin perustein: pitää asua ahtaasti, käyttää toi-
mimatonta ja kallista joukkoliikennettä, huo-
noa julkista tervey-denhuoltoa, tyytyä pie-
nempään palkkaan, laittaa lapset huonom-
paan kouluun, maksaa lisää ns. kulutusvero-
ja, jotka koskevat eniten varattomia ja uskoa, 
että rikkaat karkaavat maailmalle, jos varal-
lisuutta verotetaan. Kuka oikeasti haluaa kii-
reettömyyttä, tapahtumattomuutta? Ei mui-
ta ihmisiä edes näköpiirissä, saati lähellä? Ei 
mielekästä työtä, ei toimintaa jota tekisi edes 
ajankulukseen. Eivät ainakaan ne, jotka ovat 
syrjäytyneet, pysyvästi pakotettuja, työstä ja 
toiminnasta hyllytettyjä, taloudellisista mah-
dollisuuksista karkotettuja, sairaat, varatto-
mat ja osattomat.

Uupumuksesta kirjoitetaan huolestu-
neesti, mutta samantien siihen kannuste-
taan. Mitä enemmän töitä onnistuu suorit-
tamaan, harrastamaan ja omistamaan, sitä 
ihailtavampaa se on. Näin osoittautuu, että 

ihmisellä on yhteisössä elämä, merkityksel-
linen osa, jotakin jota tarvitaan ja joka hyö-
dyttää ja josta saa korvauksen. Ja tätä rataa, 
valvemaailman mysteeriä voisi jatkaa loput-
tomiin…

Minua unet tuntuvat ohjaavan ajatteluun, 
muutokseen ja kasvuun, suhteellisuuden ta-
juun. Ihmisen pitkä ikä antaa tähän mahdol-
lisuuden. Nuorena kaikki on koko ajan uutta 
ja tulemisen tilassa, tarvetta muutokseen ei 
ole, koska elämä itse ilmenee muutoksena, 
loputtomana mahdollisuuksien avaruutena 
ja fyysisenä kasvuna.

Viimeistään vanhemmiten ihmisen val-
taa tottumus, syvällisin muutoksen este. Uni-
kuvat murtavat tottumusta.

”Life is long, take it easy.” kuten kroatia-
lainen ohjaajaystäväni neuvoo. 

PS.
Ruokakaupassa tajuan, että voin varastaa 
tuotteita itselleni valitsemalla, aktivoimal-
la sen “sisäisellä” hiirelläni ja näppäimistöl-
lä. Copypeistaan  – kopioin tavaran ja sijoi-
tan sen itselleni kassiin. Eli varastan käteväs-
ti niin, ettei hyllyyn tule hävikkiä. Kauppias 
seuraa ja kyttää minua epäluuloisesti, mut-
ta hyllystä ei häviä mitään ja saan riemuiten 
kaiken haluamani.                                       n
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ARCHIPELAGO  SCIENCE    FICTION
Sain Oliver Kochta-Kalleisen kanssa kutsun uuden teoksen luomiseen kuva- 
taidemaailmalle epätyypilliseen tapaan jopa yli kahden vuoden varoitusajalla. 
Kyseessä oli Taru Elfvingin ja Lotta Petronellan kuratoima Contemporary Art 
Archipelago -nykytaidenäyttely, joka levittäytyi Turun saaristoon. 
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ARCHIPELAGO  SCIENCE    FICTION
Tässä jutussa kerron, miten 
päädyimme tekemään science 
fictiota – ja miksi meille tuli  
kuitenkin kiire.

SAARI LÄHTÖKOHTANA
li selvä, että vastaamme kut-
suun myöntävästi – saari 
toimi meille erittäin inspi-
roivana lähtökohtana. Koko 
tuotantomme läpäisevä kiin-
nostuksemme yhteisöllisyy-
den ja yksilöllisyyden väli-
sestä jännitteestä kulminoi-
tuu saari-kontekstissa erityi-

sen hienolla tavalla. Saarella kun yk-
silön rooli yhteisön muokkaajana on 
korostuneen tärkeä, ja yhteisöllisyys 
on perusedellytys. Samalla saarissa 
asuu kokemuksemme mukaan vah-
voja yksilöitä, joiden visio omasta elä-
mästään on kaukana valtavirrasta.

Kiinnostustamme lisäsi se, että 
kirjallisuudessa monet tunnetut yh-
teiskuntautopiat sijoittuvat saarille. 
Pieni vedellä rajattu alue on kiitollista 
maaperää yhteiskunnan dynamiikko-
jen pohtimiseen.

Olimme suunnitelleet göteborgi-
laisen elokuvaohjaajan Henrik An-
derssonin kanssa aikaisemmin yh-
teisprojektia naapuri-teemasta, joka 
ei kuitenkaan ollut koskaan löytänyt 
muotoaan. Ensimmäinen ajatuksem-
me kutsun saatuamme oli tehdä täs-
tä vihdoin se naapuri-teos, ja kutsuim-
me Henrikin työryhmäämme. Lopul-
ta teoksemme aihe muuttui – mutta 
Henrik jäi! 

IDEAN KEHITTYMINEN
Idean syntyä edelsivät monet vierai-
lut saaristoon. Niiden aikana kerroim-
me omasta työstämme saaristolaisille 
kahdessa eri yleisötilaisuudessa, kes-
kustelimme paikallisten kanssa ja tu-
tustuimme eri saariin. Tässä proses-
sissa kuraattoreiden työpanos oli mer-
kittävä: Turun saaristoon kuuluu tu-
hansia saaria, joista jokaisella tuntuu 
olevan aivan oma identiteettinsä. Ih-
miset asuvat ripotellen siellä täällä. 
Saariston hahmottamisen aloittami-
nenkin olisi ollut vaikeaa ilman Taru 
Elfvingin ja Lotta Petronellan syväl-
listä tuntemusta sekä saaristosta että 
meidän työskentelystämme. He osa-
sivat luoda yhteyksiä ihmisiin, joi-
ta emme olisi ikinä tulleet tavoitta-
neeksi. Tapasimme perunanviljeli-
jän, kauppiaana toimivan punkkarin, 
tiipiissä asuvan pariskunnan, saaris-
toon muuttaneen eläkeläisen, entisen 
kunnanjohtajan.  Epävarmuus kuiten-
kin kasvoi – mitä merkityksellistä voi-
simme tehdä näiden keskenään hyvin 
erilaisten saarelaisten kanssa ja kuin-
ka tavoittaa muutkin kuin meille var-
tavasten esitellyt yksilöt?

Muistan istuneemme Oliverin ja 
Henrikin kanssa Korppoon Strömin 
kalliolla ihmettelemässä, minne tä-
mä projekti loppujen lopuksi on mei-
tä viemässä. Olimme hylänneet alku-
peräisen teeman naapurisuhteista jo 
prosessin alkuvaiheessa ymmärretty-
ämme, kuinka tämä joskus niin pa-
lon-arka aihe olisi saariympäristössä 
tavallistakin herkempi. Aloimme sii-
nä istuskellessamme pohtimaan sitä, 

tellervo kalleiNeN

Kirjoittaja on helsinki-
läinen kuvataiteilija, jo-
ka yhdessä Oliver Koch-
ta-Kalleisen kanssa on 
tehnyt monia osallistu-
via elokuvateoksia.

Artikkelin kuvat:
Archipelago Science 
Fiction, ohj. Tellervo  
Kalleinen & Oliver 
Kochta-Kalleinen, 
Production  Company 
Firma Oy, 2011



32 avek-lehti 2/2011 

 

– saarissa, joiden asukkaisiin meil-
le oli syntynyt vuoden aikana luonte-
vin kontakti. Tässä vaiheessa oli tullut 
selväksi, että saaristossa toimiminen 
onnistuu parhaiten henkilökohtaisten 
verkostojen kautta.  

Työpajoja mainostettiin paikallis-
lehdistössä, ja ne olivat avoinna kai-
kille. Ne alkoivat sillä, että osallistu-
jat tutustuivat keräämiimme tulevai-
suuskuviin merkiten muistiin niistä 
itseään eniten kiinnostavat – edusti-
pa ne heille henkilökohtaisesti kauhu- 
tai toivekuvaa tai sitten vaan yllättä-
vää tai provosoivaa ajatusta. Sen jäl-
keen samoista aiheista kiinnostuneet 
muodostivat työryhmiä. Työryhmä-
työskentely oli kaksiosainen. Ensin 
heidän tuli kuvitella maailman ja saa-
riston tila sadan vuoden päästä. Toi-
sessa vaiheessa heidän tuli kehitellä 
tarina, joka tapahtuu kyseisessä maa-
ilmassa – jossakin päin Turun saaris-
toa. Tarinoista tuli pääsääntöisesti aja-
tuksiaherättäviä ja hauskoja, ja niiden 
lukeminen toisille oli luonnollisesti 
työpajan kohokohta.

Suosittu ajatus oli muun muas-
sa se, että tulevaisuudessa ihmisillä 
on kaikki mahdollisuudet elää tervee-
nä laadukasta elämää lähes niin kauan 
kuin itse haluavat. Kuolemisajan päät-
tää joko ihminen itse tai sitten vanhim-
pien on aika antaa tilaa nuorille, kun 
tietty ihmiskiintiö on täynnä. Kontrol-
loiduissa olosuhteissa tapahtuva kuo-
lema on tietenkin miellyttäväksi teh-
ty seremoniaalinen tapahtuma. Toistu-
via teemoja olivat myös ajatus saaris-
tosta jonkinlaisena jämähtäneenä mu-
seoidyllinä tai vaihtoehtoisesti pako-
paikkana muusta maailmasta. Saaristo 
nähtiin sinä ainoana puhtaana paikka-
na, joka maailmassa on jäljellä, tai sit-
ten ainoana paikkana, jossa on jäljellä 

elämänmuotojen moninaisuutta. Ky-
symys siitä, kuka saaristoon hyväksy-
tään asumaan, tuli vastaan jatkuvasti. 
Monissa tarinoissa sinne oli pääsy vain 
rikkailla ja terveillä.

TUOTANNON REALITEETTEIHIN
Maaliskuussa 2011 työryhmämme ve-
täytyi Korppoon hotelli Nestoriin pur-
kamaan työpajojen tuloksia ja kirjoitta-
maan niiden pohjalta käsikirjoituksia. 
Tavoitteemme oli yhdistellä element-
tejä eri tarinoista niin, että eri yksilöi-
den henkilökohtaiset ajatukset sulau-
tuisivat yhä enemmän kollektiiviseen 
lopputulokseen. Päädyimme siihen, 
että tarvitsemme neljä eri lyhyteloku-
vaa, jotta saisimme jokseenkin tyydyt-
tävästi keskeiset esiintulleet ideat ja 
teemat mahdutettua mukaan.

Käsikirjoitusperiodi päättyi ristirii-
taisiin tunnelmiin. Toisaalta riemuit-
simme syntyneistä käsikirjoituksista, 
toisaalta olimme järkyttyneitä ymmär-
rettyämme, että niitä emme tulekaan 
toteuttamaan pienellä budjetillamme, 
täysin talkoohengessä ja itse kuvaten, 
niin kuin olimme ajatelleet. Kuvauk-
siin oli siinä vaiheessa kaksi kuukautta 
aikaa ja avajaisiin kolme. 

Onnistumisestamme huolimatta 
en mielelläni muistele seurannutta ai-
kaa, jolloin meidän tuli olemattomas-
sa ajassa nelinkertaistaa olemassa ole-
va budjetti ja löytää ammattimainen 
ja joustava työryhmä. 

Hauskempi haaste oli alkaa etsiä 
saarelaisia valmistuneiden käsikirjoi-
tusten myötä avautuneisiin rooleihin. 
Se tapahtui levittämällä sanaa kaikil-
la mahdollisilla tavoilla. Osittain ih-
miset tarjoutuivat suoraan heitä kiin-
nostaviin rooleihin, ja osaksi pyysim-
me ihmisiä esittämään jotain tiettyä 
hahmoa.

Ilmiömäiseksi tuotantopäällikök-
si löytyi tätä kaikkea koordinoimaan 
kuvataiteilija Maija Blåfield. Saaristo-
laisten hyväntahtoisuuteen nojaava 
projekti todella hyötyi Maijan henki-
lökohtaisista laaduista olla sekä erit-
täin organisoitunut että kyvykäs vil-
jelemään innostuneisuutta ja huumo-
ria ympärilleen. Hän tuskaili monta 
kertaa, että ”tämä projekti perustuu 
täysin hyvään onneen luottamiseen”  
– ja järjesti samalla onnistuneesti mi-
tä vaativimpia kohtauksia. Yksi niis-
tä oli hankkia kolmekymmentä par-
rakasta miestä pitkähkön venekyydin 
takaiselle saarelle. Kohtauksesta tuli 
niin tunnettu ja suosittu, että jotkut 
kasvattivat parran pelkästään osallis-
tuakseen siihen.

Saaristolaiset alkoivat löytää tien-
sä rooleihin. Ainoat Helsingistä asti 
näyttelemään kuljetetut henkilöt oli-
vat kiinalaisemme, joiden tuli esittää 
kiinalaista pankkiiria, joka omistaa 
Turun saariston, sekä kiinalaista mi-
nisteriä, jolle pidetään paikan pääl-
lä opastettu kierros. Olen varma, et-
tä Maija olisi onnistunut löytämään 
meille kiinalaiset esiintyjät jostain 

kuinka erilaisia visioita eri saarelaisil-
la on paikan tulevaisuudesta. Muun 
muassa ihmisen elinkeino saattoi 
määritellä, kuinka paljon he halusivat 
olla teknisessä kehityksessä mukana. 
Niillä, joille saaristo edustaa vetäyty-
mismahdollisuutta muusta maailmas-
ta, oli negatiivisempi suhtautuminen 
muutoksiin kuin muilla. Jännitteestä 
erilaisten tulevaisuusvisioiden välillä 
alkoi muotoutua jännittävä lähtökoh-
ta teokselle. Sitten joku meistä sen sa-
noi: tehdään lyhytelokuvia, jotka ku-
vaavat saaristolaisten keskenään eri-
laisia tulevaisuusnäkymiä – niin, et-
tä saaristolaiset esiintyvät niin omis-
sa kuin muidenkin fantasioissa itse. 
Science fiction -elokuvia Turun saa-
ristosta talkoovoimin. Siinä vaiheessa 
avajaisiin oli vuosi aikaa.

TULEVAISUUSVISIOIDEN  
KERUU
Alkoi perusteellinen materiaalin ke-
ruu. Teimme kysymyslomakkeen, jos-
sa oli yhteensä 27 kohtaa. Kyselimme 
saaristolaisten pelko- ja toivekuvitel-
mia saaristosta sadan vuoden päästä 
liittyen asumiseen, tekniikan kehi-
tykseen, työelämään, terveydenhuol-
toon, ekologiseen tilaan, sosiaaliseen 
kanssakäymiseen, päätöksentekoon 
jne. Esitimme kysymyksiä sekä we-
bin kautta että haastatteluin. Pidimme 
huolta, että saimme vastauksia hyvin 
eritaustaisilta ihmisiltä, kesäasukkaita 
unohtamatta.

ENSIMMÄISET 
SCI-FI -TARINAT SYNTYVÄT 
Viiden kuukauden kyselyvaiheen jäl-
keen siirryimme työpajavaiheeseen, 
joka auttaisi kollektiivisesti proses-
soimaan materiaalia. Vedimme ne 
Houtskärissä, Utössä ja Korppoossa  

ARCHIPELAGO SCIENCE FICTION
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lähiseudun kiinalaisesta ravintolasta 
niin kuin oli tarkoitus, mutta siinä vai-
heessa loppui aika kesken!

Tuotannollisesti katsottuna projek-
tin räikeä ristiriita, mutta toisaalta sen 
uniikkius, piilee korkeatasoisen lop-
putuloksen vaatimuksessa suhteessa 
prosessiin luottavan, spontaanin ja or-
gaanisen työskentelytavan yhdistämi-
seen.

ANIMAATIO TULI KUVAAN 
Korppoolainen animaatiotaiteilija An-
tonia Ringbom osallistui yhteen työpa-
joistamme. Hän oli sen verran mielis-
sään kokemuksesta, että ehdotti voivan-
sa tuottaa elokuviin animaatioelement-
tejä. Hän ymmärsi, että monia työpa-
joissa nousseista ideoista ei noin vain 
elokuvallisin keinoin toteutetakaan. In-
nostuimme tästä yllättävästä uudesta 
mahdollisuudesta yhteistyöhön. 

Animaatioiden osuus lopputulok-
sessa etsi pitkään paikkaansa. Lopulta 
ymmärsimme, että animaatiot toimi-
sivat hienosti pieninä introina jokai-
sen lyhytelokuvan alussa. Tämä rat-
kaisisi ongelmamme siitä, kuinka saa-
da haluamamme informaatio mukaan 
lyhytelokuviin. Kaiken esittäminen 
draaman kautta olisi tuottanut vain 
jäykkää kerrontaa. 

Animaatioista tuli lopulta erittäin 
tärkeä osa lopputulosta. Antonia työs-
kenteli yötä päivää saaristudiossaan. 
Lopputuloksena oli hauskat ja idearik-
kaat teokset, jotka kuvasivat neljän eri 
lyhytelokuvan lähtökohdat: elämänta-
papakolaisten saaristo, terveysparatii-

si eläkeläisille, apokalyptinen hotel-
liraunioiden täyttämä periferia, sekä 
kiinalaisen pankkiirin omistama saa-
risto, jossa paikalliset esittävät turis-
teille entisiä aikoja käsikirjoituksen 
mukaan.

KUVAUKSET
Projektin viime hetkeen asti muokkau-
tuva luonne oli haaste työryhmälle. 
Puvustajat Maria Rosenqvist ja Venla 
Korvenmaa tekivät ihmeitä huolimat-
ta joskus täysin puuttuvista näytteli-
jätiedoista. Lopulliset näyttelijät var-
mistuivat joskus vasta kuvauspäivänä. 
Muun muassa hautajaiskulkueeseen  
kyselimme ihmisiä kuvauspaikan vie-
reiseltä terassilta kahta tuntia ennen 
kuvauksia. Lohdutukseksemme saim-
me monilta työryhmäläisiltä palautet-
ta, että oli vapauttavaa nähdä leffaa 
tehtävän näinkin. 

Toimimistamme auttoi suuresti 
se, että pitkän prosessin ansiosta pro-
jektista oli tullut yleisesti tunnettu. 
Ihmiset saattoivat hypätä spontaanisti 
mukaan, jos kuvaukset sattuivat koh-
dalle. Utön kuvauksiin saimme ilok-
semme pari lintubongaria, jotka Mai-
ja bongasi matkalla kuvauksiin. Lintu-
bongarit ovat oleellinen osa Utön elä-
mää, mutta heidän ja paikallisväestön 
suhde on välillä kiemurainen.

LOPPU
Kyllä, projektissa paljon perustui luot-
tamukseen hyvästä onnesta ja paikal-
listen myötämielisyydestä. Kantavan 
perusidean, lahjakkaan tuotantopääl-

likön, ammattimaisen kuvaustyöryh-
män sekä ennen kaikkea avoimella ja 
hienolla asenteella mukaan heittäyty-
neiden paikallisten osallistujien ansi-
osta uskallan sanoa, että lopputulos 
näyttää siltä kuin tuotantostressiä ei 
olisi ollutkaan. 

Yhtä tärkeää on, että ihmisillä oli 
hauskaa teosta tehdessä. Kuten Utön 
Hanna Kovanen totesi, eivät elokuvan 
aiheet loppujen lopuksi olekaan niin 
utooppisia. Elokuvan teemat ovat saa-
ristossa läsnä tälläkin hetkellä. Muun 
muassa Utössä kysymys siitä, kuka 
sinne voi muuttaa, on ollut ajankoh-
tainen jo pitkään. Toivottavasti eloku-
vamme antaa lisävälineitä keskustelu-
jen käymiseen.                                 n
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O
mia aiheita ja tarinoita etsiessä-
ni olen huomannut, että sen li-
säksi että ytimessä on aina ol-
tava jotakin henkilökohtais-
ta, on tarinassa oltava myös 
paljon ennestään tuntema-

tonta, uteliaisuutta herättävää maastoa. En innos-
tu käsikirjoituksista, joiden viesti on selkeä ja lop-
putulemat liian yksiselitteisiä. Liian selkeät moraa-
liset asetelmat tuntuvat kiusaannuttavilta, en kai-
paa elokuvantekijän opetuksia. Kaikenlainen ope-
tuksellinen asenne omalta kohdaltani tuntuisi yk-
sinkertaisesti valheelliselta: itse sitä on joka tapauk- 
sessa sen verran hukassa. 

Kun aloitan työskentelyn jonkin aiheen parissa, 
minulla ei siis saa olla liian selvää asennetta tai näkö-
kulmaa käsittelemääni aiheeseen. Pyrin luomaan ta-
rinoita, joissa toivon mukaan riittää pohdittavaa, mut-
ta joiden väittämät syntyvät vasta katsojan itsensä tul-
kinnan seurauksena, jos syntyvät. Tällaisista eloku-
vista ainakin itse huomaan eniten nauttivani.

Minulla on tapana rakentaa tarinoita henkilöi-
den kautta. Usein elokuvan ensimmäinen itu on kuva 
sen päähenkilöstä tai -henkilöistä, näin ainakin Hea-
vy Metal -lyhytelokuvan, Hyvän pojan, ja myös seu-
raavan, työnimellä Angela kulkevan projektin kohdal-
la. Elokuvan perusainekset ovat periaatteessa kasassa, 
kun minulla on käsissäni henkilöt, jotka samaan huo-
neeseen laittamalla saavat heti aikaan kiinnostavia, 
draamaa synnyttäviä törmäyskursseja. 

Hyvän pojan kohdalla minulla oli idea äidistä ja 
tätä väkivaltaisesti suojelevasta teini-ikäisestä pojasta. 
Vinksahtanut kuvio alkaa rakoilla, kun mukaan tulee 
ulkopuolinen: mies, johon äiti ihastuu. Mitään selkeää  
väittämää vanhempien ja lasten suhteesta minulla ei 
ollut, oli vain tilanne, jonka koin kiinnostavana ja tar-
peeksi monimutkaisena. Äiti on varmasti osasyylli-
nen tilanteeseen, mutta toisaalta poika myös selvästi 
nauttii asemastaan, eikä tätä voi typistää vain äitinsä 
”uhriksi”. Ilmaria kirjoittaessa mielessä välkkyi myös 
Kalevalan Kullervo, tämän kostonhimo ja raivo, rai-
von armoille heittäytymiseen liittyvä mielihyvä. Il-
mari on jossain määrin tahdoton, äitinsä (ja Karitan) 
manipuloitavissa, mutta silti mukana on myös omaa 
valintaa, aktiivista halua heittäytyä pyhän raivon vie-
täväksi. Eikä kuvion keskelle tupsahtava mieskään to-
ki ole viaton: Aimossa on sen verran machoa, että hän 
pahentaa tilannetta alentumalla mukaan lapselliseen 
nokitteluun.  

Minun on vaikea uskoa liian yksioikoisiin, helpos-
ti määriteltäviin hahmoihin, arkikokemus kun kui-
tenkin osoittaa, että toista on vaikeaa ellei mahdoton-
ta loppuun asti ymmärtää. Ainakin niin kauan kuin 
elokuvieni tyylilajina on draama koen, että velvolli-
suuteni on yrittää tehdä kaikille oikeutta, katsoa tari-
naa ja tapahtumia kunkin omasta näkökulmasta, yrit-
tää selittää heidän tekojaan. Hyvän pojan leikkausvai-
heessa taiteiltiinkin sen kanssa, kuinka paljon kunkin 
henkilön motiiveille ja taustatarinalle pystyttiin anta-
maan tilaa, ilman että tämä alkaisi hidastaa liiaksi kä-
sillä olevaa draamaa.

Vaikka toisaalta minulla on vahva tarve selittää, 
melkeinpä puolustellakin hahmojen tekoja, haluan 

taas toisaalta antaa heidän pitää mysteerinsä. He ovat 
kuitenkin osittain tuntemattomia, tarina ei saa paljas-
taa kaikkea. Tämä tietysti estää liian helppoja määrit-
telyjä, ja toisaalta tekee hahmot myös itselleni kiin-
nostaviksi ja eläviksi, näiden parissa kun pitää yrittää 
kuitenkin monta vuotta viihtyä. Esimerkiksi Karita on 
hahmo, joka voisi helposti kääntyä karikatyyriksikin, 
itseään ”erikoisena” pitävä pikkukaupungin tyttö. Tun-
tui tärkeältä, että Karita on paitsi ymmärrettävä ja lii-
kuttava, myös jollain tapaa aidosti arvoituksellinen. 
Tässä on kaiken romantiikan lisäksi myös vähän pelot-
tavaa nuoruuden viattomuuden julmuutta.

Kirjoitusprosessi ja työskentely näyttelijöiden kans-
sa on hahmoihin tutustumista, tietoisena siitä, että mi-
hinkään lopulliseen totuuteen hahmosta ei todennä-
köisesti koskaan päästä. Ilmarin hahmo eli ja muuttui 
käsikirjoituksesta harjoitusprosessiin siirtyessä. Har-
joitellessamme kohtausta, jossa äiti käy haukkumassa 
vieraitaan Gin toniceja sekoittelevalla Ilmarille,  Ilma-
ria näytellyt Samuli Niittymäki tekikin kohtauksen lo-
puksi, äidin jo lähdettyä, pienen ilkeän hymyn. Tämä 
paljasti jotakin, mitä emme olleet tulleet kirjoitusvai-
heessa tarpeeksi ajatelleeksi: Ilmari myös todella naut-
tii asemastaan, me vastaan muut -asetelmasta, jota äi-
ti tukee. Tämä teki Ilmarista hyvällä tavalla monimut-
kaisemman.

Joskus olen miettinyt, että onko tuo mainittu tar-
peeni tehdä kaikille hahmoille oikeutta jollakin tapaa 
rajoittava tekijä. Haluan tehdä iskeviä ja yllätykselli-
siä  elokuvia, mutta toisaalta en ole valmis luopumaan 
niistä draamaa hidastavista tekijöistä, jotka tekevät tari-
nan minulle todeksi ja aidoksi. Näiden kahden tarpeen 
välillä yritän sitten tasapainoilla. Hyvän pojan kohdal-
la pohdittiin paljon elokuvan loppua: olimme tietoisia 
siitä, että mikäli elokuvaa katsoisi ennen kaikkea tril-
lerinä, ei loppu välttämästä vastaisi odotuksia. Jossa-
kin vaiheessa meillä olikin huomattavasti hurjempia, 
pidemmälle vietyjä loppuja, jotka väänsivät elokuvan 
selkeämmin trilleriksi, ja tekivät siitä ehkä sitä kaut-
ta ”yleisöystävällisemmän”. Mutta lopulta ne tuntuivat 
mahdottomilta. Liian raflaava loppu ei olisi tehnyt oi-
keutta henkilöillemme ja olisi vetänyt mattoa jutun jal-
kojen alta, kun toivon mukaan uskottavan ihmissuhde-
kuvion kehittelyn lopuksi hypätäänkin ”elokuvamaa-
ilmaan”. 

Kateellisena katselen elokuvia, joiden lähtötilan-
teet ja vastakkainasettelut ovat selkeitä: jos taistellaan 
maata uhkaavia asteroideja vastaan, ei ihan kauheasti 
tarvitse pohdiskella asteroidien motiiveja. Välillä haa-
veilenkin jonkin suoraviivaisen kauhuelokuvan tai toi-
mintaseikkailun tekemisestä. Mutta jotenkin kaikki 
ideat lopulta vääntyvät draamaksi. Ehkä vielä joskus.

Vaikka kirjoitan avoimuudesta suhteessa tarinaan, 
on tietysti myös myönnettävä, että minulla on vahva 
oma näkökulmani. Totta kai katson henkilöitä ja tari-
naa juuri omalta, omasta elämänkokemuksestani kas-
vavalta kapealta katsantokannalta. Ja draama on joka 
tapauksessa aina valintaa ja yksinkertaistusta, moni-
mutkaisten asioiden järjestelyä jotenkin käsitettävään 
tarinamuotoon. Omaa näkökulmaa ei pääse pakoon, 
ja tästä on myös oltava tietoinen. Kun elokuva on kan-
kaalla, minun on kyettävä seisomaan sen välittämän 
maailmankuvan takana.                                              n

Zaida Bergroth

Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

Näkökulmasta ja Hyvästä pojasta
Innostun helposti erilaisista ideoista, kirjoittelen muistikirjaani pieniä hetkiä, piirtelen hahmoja. 
Osa kohtauksista alkaa sitten pikkuhiljaa elää ja vaivata mieltä. Joskus henkilöt etsiytyvät  
toistensa tarinoihin, ja hyvässä tapauksessa jotain draamallisesti kiehtovaa alkaa syntyä. 
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Omaa  
näkö- 
kulmaa  
ei pääse 
pakoon, 
ja tästä 
on myös 
oltava  
tietoinen.

Hyvä poika, ohj.  
Zaida Bergroth, 
Bufo Oy, 2011
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scene: kohtaus, näyttämö, la-
vaste, maisema, paikka, tapah-
tumapaikka, skene, näköala 
shift: muutos, siirtyminen,  
siirto, vaihto, vuoro

S
cene Shift on teat- 
teritermi, jolle ei 
ole olemassa suo-
raa suomenkielis-
tä käännöstä. Ot-
taen huomioon 

englannikielisten scene ja shift -sa-
nojen monimerkityksellisyyden, sai-
si sanojen yhdistelmästä mitä erilai-
sempia käännöksiä. Puhtaasti teatte-
riterminä se viittaa ennen kaikkea uu-
den kohtauksen lavasteiden vaihdok-
seen, toisin sanoen kohtauksen tapah-
tumien ympäristön tai miljöön muu-
tokseen. 

Sen sijaan että alkaisin tässä pur-
kaa teostani tyhjentävästi auki, käy-
tän tämän puheenvuoroni ennen 
kaikkea teoksen taustoittamiseen, sil-
läkin uhalla että ”näkökulmastani” tu-
lisi kuivakan informatiivinen. Aivan 
kuten aiemmat videoteokseni ’Scene 
Shifts, in six movements’ on moninai-
sen lähdemateriaalin ja usean yhteis-
työn tulos.

Joten... aloitetaanpa aivan alusta 
ja eräänlaisesta liikkeelle panevasta 
voimasta, nimittäin matkakertomuk-
sen käsitteestä, kirjallisesta ja eloku-
vallisesta genrestä, joka pyrkii luo-
maan (mieli)kuvia lukijalle tai kat-
sojalle vieraista paikoista. Historial-
liselta näkökannalta matkakertomus 
on suhteellisen eurosentrinen kirjal-
lisuuden laji, jonka kultakausi ajoit-
tuu jonnekin kolonialismin ”ruuhka-
vuosiin”. Matkakertomus oli kuiten-

kin hyvin suosittu kirjallisuuden laji 
jo keskiajalla. Etenkin arabialaisessa 
ja kiinalaisessa, Song Dynastian aikai-
sessa kirjallisuudessa matkakertomus 
sai hyvin luovia tulkintoja taipuen ru-
noudeksi, proosaksi, esseeksi sekä mi-
tä erilaisimpiin kertomakirjallisuuden 
muotoihin.

Nykyisellään matkakertomus ei 
nauti kovin suurta suosiota. Matkus-
telun räjähdysmaisesti kasvaessa la-
jityyppi on kuitenkin löytänyt net-
tiympäristöstä uuden, luontevan il-
maisukanavan. Eikä varmasti vähiten 
siksi, että omien matkakuvien ja vi-
deoklippien liittäminen tekstin kuvi-
tukseksi on nykyteknologian ansios- 
ta suhteellisen helppoa. Matkakerto-
mus-blogi lieneekin kasvanut yhdek-
si bloggauksen suosituimmaksi lajik-
si. Pitkä matka on tultu alle kahdes-
sa sadassa vuodessa liikkuvista pano-
ramaesityksistä, noista elokuvan esi-
asteista, niin sanotuista liikkuvista 
maalauksista, jotka kertojan siivittä-
minä loivat kuvia mitä eksoottisim-
mista maailmankolkista.  

Scene 1 ja Scene 5:
Bernard Dadié
Norsunluunrannikkolaisen Bernard 
Dadién 1950-60 -luvuilla kirjoitta-
ma matkakertomusten trilogia luo 
kiinnostavan näkökulman vaihdok-
sen kolmeen suureen läntiseen suur-
kaupunkiin; Pariisiin (Un Negre à Pa-
ris, 1959), New Yorkiin (Patron de 
New York, 1964) sekä Roomaan ( La 
ville où nul ne mort, 1969). 

Norsunluunrannikon kulttuurimi-
nisterinäkin tunnetun Dadién romaa-
nien päähenkilö on Tanhoe Bertin, 
kirjailijan alter ego, jonka kautta nä-

kymä vieraisiin kulttuureihin ja ym-
päristöihin avautuu. Kenties kiinnos-
tavinta Dadién tavassa kertoa on hä-
nen ymmärryksensä historian moni-
kerroksellisuudesta sekä sen vaiku-
tuksesta nykyhetkeen, tässä tapauk-
sessa 1950-60 -lukujen länsimaisiin 
suurkaupunkeihin. 

’Scene Shifts, in six movements’ 
-teoksessa Dadién, tai oikeastaan Tan-
hoe Bertinin näkökulmat peilautuvat 
elokuvateollisuuden käyttämään la-
vasteeseen, joka esittää hänen kuvai-
lemiaan Pariisia ja Roomaa.

Berliner Strasse
Potsdamissa, Saksassa sijaitseva Ber-
liner Strasse on 1:1 mittakaavaan ra-
kennettu ulkoilmalavaste. Babelsber-
gin studioilta löytyvä 200 metriä pitkä 
kadunpätkä rakennuksineen edustaa 
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
yleiseurooppalaista kaupunkiarkki-
tehtuuria. Lavaste voi esittää niin Ber-
liiniä, Pariisia, Roomaa, Lontoota, Var-
sovaa kuin vaikkapa Budapestia. Sen 
tunnetuimpia ”elokuvarooleja” liene-
vät esiintymiset Varsovana, Polanskin 
’The Pianist’ -elokuvassa sekä esiinty-
minen Pariisina Tarantinon ’Inglorious  
Bastards’ -elokuvassa.

Scene 2:
Maryam Hamadon
Maiseman vaihdoksista tietää jotakin 
myös Maryam Hamadon. Suomessa 
kasvanut Maryam on syntynyt Puo-
lassa syyrialais-romanialaiseen per-
heeseen. 19-vuotiaan Maryamin esi-
koisnovelli ’Seurapiirihai’ voitti vuon-
na 2009 Teos-kustantamon järjestä-
män ’Mikä Ihmeen Uussuomalainen?’ 
-kirjoituskilpailun. Kilpailulla etsittiin 

Scene Shifts, in six   movements

jaNi rusCiCa

Kirjoittaja on  
kuvataiteilija

’Scene Shifts, in six  
movements’ 

on 23.11.2011 – 
04.02.2012 esillä  

lontoolaisessa  
Hilary Crisp -galle-

riassa Jani Ruscican 
yksityisnäytelyssä.
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erityisesti maahanmuuttajataustaisia 
kirjoittajia. 

’Scene Shifts, in six movements’-
teosta varten Maryam kirjoitti lyhy-
en tekstin, joka tulee olemaan myös 
osa hänen parhaillaan työstämäänsä 
toista novellia ’Salomo’. Kerronta rin-
nastuu Maryamin kesälomillaan Syy-
riassa ottamiin valokuviin. Maryamin 
teksti saanee puhua puolestaan:

”Tämänvuotinen tulopäiväni on 
6.6., oikeastaan jo seuraavan päivän 
aamuyö. Minä joudun tulliin, koska 
ärsytän portinvartijaa, joka kysyy mis-
tä olen tulossa, ja kun saavun tuloau-
laan puhkun ja puhisen ja kasvan pi-
tuutta ja leveyttä vihan voimalla. Täti 
on minusta ylpeä.

Matkalla kaupungista toiseen mi-
nä pehmenen, ja maisema on yhtä vil-
liä aaltoviivaa.  Mutta nyt minä puhun 
kieltä ilmein, käsin, elein, joita en 
muista osanneeni, jokin pitkään pin-
nan alla uinunut nousee näkyviin. Mi-
nä isken vahingoniloisen nyrkin hie-
romaan avatun kämmenen keskustaa, 
jakaara fiike, ta´e u muute, repeä har-
mista ja kuole.”

Scene 3:
Egypti ja Beth Baron
’Egypt as a Woman, Nationalism, 
Gender and Politics’ -kirjan kirjoitta-
ja Beth Baron on tutkinut useita vuo-
sia Egyptin representointia taiteessa 
ja populäärikulttuurissa. Hänen kiin-
nostavimpia tutkimuskohteitaan ovat 
olleet Egyptiä esittävät naispuoliset 
hahmot 1800-luvun lopulla ja 1900-lu-
vun alkupuoliskolla julkaistuissa po-
liittisissa sarjakuvissa. ’Scene Shifts, 
in six movements’ -teosta varten Kim 
Helminen Animaatiokoplasta animoi 

kaksi tälläistä hahmoa, joille Beth Ba-
ron antoi puolestaan äänen teosta var-
ten kirjoittamillaan monologeilla.

Etenkin 1800-luvulla julkaistulla 
sarjakuvalehdellä Abu Nadarralla oli 
suuri merkitys informaation jakeluka-
navana. Elettiin aikaa, jolloin valtaosa 
väestöstä kärsi vielä lukutaidottomuu-
desta. Kuvallinen lukutaito oli merkit-
tävämmässä asemassa, sillä se oli ai-
noa keino pysyä ajan tasalla suurten 
poliittisten mullistusten keskellä. Mi-
kä näiden kuvien merkitys sitten laa-
jemmin ottaen on ollut? Kuvilla on 
pyritty vahvistamaan kansallistunnet-
ta vieraiden hallitsemassa maassa, ja 
niillä on ollut kyky luoda samaistumi-
sen kohteita kokonaiselle kansakun-
nalle. Juuri  yleisen lukutaidottomuu-
den vuoksi kuvat ovat olleet keino ta-
voittaa ja levittää kansallismielisyyt-
tä laajoihin, usein vaikeasti tavoitetta-
viin yhteiskunnan osiin. 

Scene 4:
Maple street ja Brook street 
Maynard, Massachussets
Postikortin kuvassa on risteys. Haa-
rautuvien hiekkateiden keskellä sei-
soo 1800-luvun lopulla rakennet-
tu viktoriaaninen talo. Maynardista, 
Massachusettista syyskuun 22. päivä-
nä vuonna 1914 Soinin kuntaan, Vaa-
san lääniin lähetetty postikortti on 
Elias-nimisen henkilön kirjoittama. 
Neiti Senni Salminen Toraselle osoi-
tettu kortti kertoo ajalle tyypillistä ta-
rinaa; Elias on todennäköisesti muut-
tanut Yhdysvaltoihn 1850-luvun jäl-
keen. Vuosina 1870–1914 siirtolaisista 
jopa 52 prosenttia lähti Vaasan läänis-
tä ja kolmannes Etelä-Pohjanmaalta. 
Pohjois-Amerikkaan suomalaisia ajoi 

niin työttömyys, sosiaaliset ongelmat 
kuin seikkailun halu.

Scene 6:
H.A. Hass Cembalo ja Francois 
Couperin: Les Chinois
Hampurilaiset Hieronymus Albrecht 
Hass ja hänen poikansa Johann 
Adolph rakensivat vuosina 1723-63 
useita chinoiserie-koristemaalattuja 
cembaloita.

Kööpenhaminan Musiikkihisto-
riallisesta Museosta löytyvä, vuonna 
1723 rakennettu cembalo on yksi la-
jityypin näyttävimmistä ja parhaiten 
säilyneistä esimerkeistä. H.A Has-
sin valmistama cembalo on varsinai-
nen taidonnäyte ja kiinnostava kurio-
siteetti chinoiserie-koristekuvioitujen 
soitinten maailmassa mm. siksi, että 
sen sisäkannen kuvio on melkoises-
sa ristiriidassa soittimen chinoiserie-
kuvioituun ulkokuoreen. Sisäkansi ni-
mittäin kuvaa 1700- luvun ranskalais-
ta hovielämää.

Chinoiserie oli laajalle levinnyt 
1700-lukulainen muoti-ilmiö, jossa 
ihailtiin kiinalaista estetiikka, ajatte-
lua ja tapoja. Ilmiö vaikutti etenkin 
Ranskassa, Alankomaissa, Englannis-
sa ja Saksassa.

Mahdollisesti samaisen muotivilli-
tyksen innoittamana myös ranskalai-
nen Francois Couperin on nimennyt 
’Scene Shifts, in six movement’ -teok-
sessa soitettavan sävellyksensä ’Les 
Chinois’’. Kiinnostavaa on, että Coupe-
rinin neljännen kirjan, 27. sarjan kol-
mantena sävellyksenä vuonna 1730 
julkaistu ’Les Chinois’ ei sisällä min-
käänlaisia musiikillisia vaikutteita kii-
nalaisesta kulttuurista. Nimen syvälli-
sempi merkitys jää arvoitukseksi.  n

Scene Shifts, in six   movements
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igimaailman pe-
tolliseen kevey-
teen pakolla tot-
tuneena olen jo  
miltei unohta- 

nut, millaista 
huolta peltipurkkei-

hin säilötyt negatiivit saat-
tavat aiheuttaa: olo on kuin sodasta pa-
laavaa sulhasta vartoillessa. Tuleeko 
kotiin jalkapuoli, kuuro vai sokea? Ar-
kiston pimeydestä esiin hätistetyt ani-
maatiot saapuvat kuitenkin kunnialla 
perille, ja kun järjestän purkkeja stu-
dion hyllyyn, tutkin hämmentyneenä 
niiden keltaisia etikettejä. Hiilisangolla 
ratsastaja, Kamarihaikara, Maalaislää-
käri... Ensimmäisestä täällä tekemäs-
täni elokuvasta on kulunut tasan kak-
sikymmentä vuotta!

Trnkan studioille tieni johti jo hie-
man aiemmin. Samettivallankumo-
uksen kolmannen kuun alussa, tam-
mikuussa 1990, matkustin liukastele-
van Wartburgin kyydissä Barrandovin 
elokuvakaupungin taikavuorelle. Oli 
keskitalven harmaa kivihiilikeli, tie-
tä reunustivat korkeat kinokset ja al-
haalle laaksoon jääneestä kaupungis-
ta näkyivät vain raskaan sumun lävis-
täneet tornit.

Yliopisto, jossa opiskelin, oli kaaok- 
sessa, sen professorit taistelivat keske-
nään raivokkaasti oikeudestaan toimia 

opettajina. Kommunistisen puolueen  
kaikensiunaavista jäsenkirjoista oli yl-
lättäen tullut häpeällisiä riippakiviä, 
joista yritettiin päätä eroon keinolla 
millä hyvänsä. 

Oma statukseni oli parantunut 
dramaattisesti vallanvaihdoksen myö-
tä, halusin tai en. Silmänräpäyksessä 
olin muuttunut epäilyttävästä rauta-
esiripun raottajasta vapaan lännen ai-
rueeksi. Kafka-aiheinen harjoitustyö-
ni, joka oli vielä puoli vuotta sitten ai-
heuttanut sekä tekijälleen että luki-
joilleen toistuvia hankaluuksia, oli yl-
lättäen hyväksytty viralliseksi opin-
näytteen aineistoksi. 

Normalisaatiokauden Tsekkoslo-
vakiassa Franz Kafka oli tabu, deka-
dentin 20-luvun sairas juutalaiskirjai-
lija, jonka teoksia ei löytynyt sosialis-
mille uskollisista kirjakaupoista sen 
paremmin kuin julkisista kirjastoista-
kaan. Koirankorville luettu suomen-
kielinen laitokseni kaltoin kohdellun 
mestarin novelleista sai siksi osak-
seen paljon kummastelua, ja vielä 
enemmän keskustelua herätti suunni-
telmani dramatisoida yksi kokoelman 
novelleista – Hiilisangolla ratsastaja – 
animaatioksi. 

Vanha professorini oli onneksi 
avarakatseisempi kuin koulun hallin-
tobyrokraatit.Hänen suojeluksessaan 
kehittelin projektia edelleen, ja tasa-

Loppukesän helteisenä ilta-
na Prahassa elohopea lähes-
tyy neljääkymmentä ja kau-
punki hiljenee kuuman  
ilman pakkautuessa yhä  
tiiviimmin Vltavan kattila-
laaksoon. Minä odottelen 
huolestuneena filmikuriirin 
saapumista: keskustan  
pölyiset kadut ovat autioitu-
neet, ulkona ei näy edes  
iltaoluelle hiipiviä koiranul-
koiluttajia. Koko maiseman 
ainoa liikkuva elementti on 
vastapäisen talon eksentri-
nen tohtori Prochazka, jonka 
pakkomielteenä on poimia 
teroitettuun kävelykeppiinsä 
jokaikinen korttelia rumenta-
va roska.  

A N I M O I T U  A I K A

katariiNa  
lillqvist

Kirjoittaja on  
elokuvaohjaaja ja 
käsikirjoittaja

tahtiin samettivallankumouksen ete-
nemisen kanssa eteni myös käsikir-
joitukseni. Marraskuun 17. päivän jäl-
keen mikä tahansa tuntui olevan uu-
dessa Tsekkoslovakiassa mahdollis-
ta – myös työharjoittelu salaperäisel-
lä Trnkan studiolla, joka siihen saakka 
oli vain kangastanut haaveissani kuin 
lumottu linna.

20-luvulla rakennettu, tsekkiläi-
sen funktionalismin parhaita puolia 
aikoinaan uljaasti manifestoinut Bar-
randovin studiokompleksi  tuntui rän-
täsateen vihmoessa silti miltei luokse-
pääsemättömältä. Vihdoin saatekirjeel-
leni löytyi tarpeeksi arvovaltainen lu-
kija, raskaat portit avautuivat naristen 
ja lumisateen edelleen yltyessä ajoim-
me mäkeä ylös kohti alueen pohjoisel-
la laidalla sijaitsevaa määränpäätä.

Julkisivun takainen studiokau-
punki muuttui pian parakkikyläk-
si, vetoisten äänistudioiden laitamil-
la oli lumen peittämiä puutarhatont-
teja kompostikasoineen ja hylätyis-
tä ikkunalaseista kyhättyine kasvi-
huoneineen. Kun astuin autosta ulos, 
olin keskellä jäätynyttä hedelmätar-
haa. Talven painamien kirsikkapui-
den mustat rungot  toivat mieleeni ta-
rinat Edo-kauden japanilaisesta nuk-
keteatterista. 

Vuonna 1635 antoi keisari alaisil-
leen Suljetun maan käskyn: se kiel-
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si ketään japanilaista lähtemästä Ja-
panista ja lähteneitä koskaan palaa-
masta. Saari ei halunnut rannoilleen  
myöskään muukalaisia, mutta sen 
eristyneissä kaupungeissa kehittyivät 
bunraku-nuket ja kabuki-näytelmät 
yhä täydellisempää estetiikkaa kohti. 
Koko aikakaudessa oli jotakin kovin 
samanlaista kuin vuoden 1968 jälkei-
sessä Tsekkoslovakiassa. Kun maasta 
ei matkustettu ulos, katse kääntyi si-
säänpäin ja löysi salattuja aarteita siel-
tä, minne järjestelmän valvonta ei yl-
tänyt: unista, kansansaduista ja ulla-
kolle hylättyjen marionettiteatterei-
den uumenista.

Havahduin ajatuksistani kuljetta-
jani kärsimättömään huutoon. Kah-
lasin hänen perässään kosteassa han-
gessa Trnkan studion pääovea kohti. 
Tämäkin rakennus oli arkkitehtuuril-
taan vaatimattomampi kuin Barrando-
vin paraatipuolen uljaat ateljeet: se oli 
myöhäisen 70-luvun tuotos, tasakattoi-
nen ja ulospäin vaatimattoman oloi-
nen betonikuutio, joka koostui kahdes-
ta siivestä ja niitä yhdistävästä sosiaali-
tilasta auloineen ja kanttiineineen. 

Aulassa vierailijoita tervehti valta-
va, pronssista valettu Jirí Trnkan pat-
sas, jonka ilme oli sisäänpäinkäänty-
neen mietiskelevä, mutta kuitenkin 
ystävällinen. 

Patsaan vieressä oli kaksi suurta 
vitriiniä, joissa esiteltiin Trnkan mai-
neikkaimpien elokuvien lavasteita ja 
hahmoja. Tunnistin heti Prinssi Baja-
jan sekä Kesäyön unelman lumoavan 
Titanian ja hengitin levollisemmin: 
näillä tarinoilla tapasi olla onnellinen 
loppu. 

Tutkiessani hevosen ja ratsasta-
jan taiturimaisia yksityiskohtia avau-
tui käytävän sivuovi äänekkäästi ja 
jäntevä, iättömän oloinen kiharatuk-
kainen nainen ryntäsi aulaan kesken-
eräinen piru mukanaan. Häntä seura-
si valtava, mustaan haalariin pukeutu-
nut punatukkainen jättiläinen kanta-
en laatikkoa, josta pursuili erivärisiä 
kankaita ja hiuskuontaloita. He väitte-
livät niin kiivaasti pirun tulevasta pu-
vusta ja kampauksesta, että väistyin 
vaistomaisesti vitriinin taakse toivoen 
sulautuvani seinään, mutta tarkkasil-
mäinen, virkeää oravaa muistuttava 
pirunkantaja purskahti sydämelliseen 
nauruun ja veti minut mukaansa stu-
dion loputtomalta tuntuviin, labyrint-
timaisiin käytäviin. 

Pian opin tuntemaan paremmin 
opastajani, silloisen Studio Trnkan 
ainoan naispuolisen ohjaajan Vlasta 
Pospisilovan persoonan. Hänellä oli 
ilmiömäinen kyky hallita seitsemäs-
sä eri työpajassa meneillään olevaa 
hahmojen, lavasteiden ja rekvisiitto-
jen valmistusta, ja monta kertaa hä-
nen myrskyisät vierailunsa eri työ-
pisteissä päättyivät käsityöläisten tus-
kanhuutoihin. Siviilissä mitä lempein, 
palstaviljelyä harrastava kolmen lap-

sen äiti muuttui studiolla tinkimättö-
mäksi perfektionistiksi, jonka sana oli 
laki: mahdottomasta tehtiin mahdol-
lista. Henkeä pidätellen seurasin, mi-
ten kaaoksesta muotoutui vähitellen 
mitä kiehtovin sovitus Jan Werichin 
vanhasta tarinasta ”Kun tammipuu 
pudottaa lehtensä”. 

Sain seurata Vlastan elokuvan val-
mistelua alusta lähtien ja kisällintyö-
näni tein samaan aikaan ensimmäis-
tä omaa nukkeani.  Ensimmäinen työ-
pisteeni oli metallipajassa, jossa val-
mistettiin nukkeluurangot: kellose-
päntyötä tarkkuudessaan muistutta-
va operaatio aloitettiin piirtämällä la-
vastajan tekemästä taiteellisesta luon-
noksesta tekninen kaavakuva. 

Nuken roolilla käsikirjoituksessa 
oli ratkaiseva merkitys sen luurangon 
muotoutumiselle. Jos kyseessä oli pi-
ru, jonka piti soittaa cembaloa, tehtiin 
sille pitkät ja notkeat kädet; jos taas 
kyseessä oli kylän juoruämmä, joka 
pirua huijatakseen pukeutui vuoheksi 
ja kantoi sankarin turvaan, kiinnitet-
tiin erityistä huomiota sen kantoky-
kyyn ja jalkojen kestävyyteen.

Mekaanikkojen pajassa tuoksui 
tulelle ja raudalle. Vesialtaaseen upo-
tessaan hehkuvat luurangot sihisivät 
pahaenteisesti. Jäähdyttyään ne kui-
tenkin taipuivat tekijänsä tahtoon ja 
nousivat kylvystä täydellisen ylpeinä 
olentoina, joiden karismaa ei hiukkaa-
kaan vähentänyt käsien, pään tai pu-
kujen poissaolo. Tulevina päivinä ne 
saisivat ylleen toppauksia ja vaateker-
toja, peruukkimestari ahersi viereisel-
lä käytävällä jo hiuksien ja partojen 
parissa mutta syntymähetkellään nu-
ket seisoivat suorina kuin kuninkaat 
ja nauttivat auringonlaskun heijastuk-
sista kupeillaan. 

Eräänä helmikuun varhain hä-
märtyvänä iltana sain valmiiksi en-
simmäisen oman nukkeluurankoni. 
Se kumarsi moitteettomasti ja pysyi 
asennossa vaikka puusta veistämäni 
lantio olikin hieman toispuoleinen, 
ja sillä hetkellä ymmärsin, miltä rab-
bi Lewistä oli tuntunut kun eloton Go-
lem oli herännyt henkiin saatuaan 
kultarahan kielensä alle.

Ajallaan sain myös käsikirjoituk-
seeni dramaturgin kaikkivoimaisen 
leiman ja niin ”Hiilisangolla ratsastaja” 
lähti tuotantoon. Kun loppuvuodesta  
1991 seisoin Gdanskin rannassa val-
mis työkopio repussani odotellen Hel-
sinkiin lähtevää Pomerania-laivaa 
tunsin suunnatonta helpotusta: en-
simmäinen vierailuni Taikavuorella 
oli onnellisesti ohi, mutta tiesin palaa-
vani takaisin. 

H
iilisankoa seu-
rasi Kamariha-
ikara ja Maa-
laislääkäri, ja 
pienestä alusta 
kasvoi lopulta 

molempien maiden kulttuurielämää 
rikastuttanut, tähän mennessä 15 ani-
maation, 2 dokumentin, 5 radiokuun-
nelman ja lukemattomien näyttelyi-
den, työpajojen ja tapahtumien koko-
naisuus. 

Tuotantojen puitteissa on kym-
menillä suomalaisilla ja tsekkiläisillä 
ammattilaisilla ja opiskelijoilla ollut 
mahdollisuus tutustua toisen kulttuu-
rin työmenetelmiin, tapoihin ja perin-
teisiin. Vuosien saatossa pelkästään 
Kafka-trilogia lienee jo matkustanut 
muutamaan kertaan maapallon ym-
päri festivaalireissuillaan. Taivalta on 
taitettu niin suihkukoneilla kuin re-
siinoilla ja peukalokyydilläkin, valta-
kunnat ympärillä ovat vaihtaneet ni-
miään ja valuuttojaan, studiot kukois-
taneet ja kaatuneet mutta alkuperäi-
sestä työryhmästäni on edelleenkin 
yhdessä seitsemän uljasta muskettiso-
turia.

Meillä oli onni aloittaa yhteinen 
tiemme suotuisten tähtien alla. Vac-
lav Havelin ensimmäisellä hallinto-
kaudella vallitsi Prahassa kaikenkatta-
va optimismi ja kokeilumieli, ja myös 
suomalaiset yhteistuottajat olivat 
avoimia aloittelevan animaatio-ohjaa-
jan ajatuksille. Hiilisangolla ratsasta-
jan krediitteihin kirjoitettiin Trnkan 
studion lisäksi kolmikanta YLE, SES 
ja AVEK, ja myöhemmin mukaan tu-
li osatuottajia niin Pohjoismaista kuin 
etelämpääkin. 

Mutta mikä lieneekään näiden 
marginaalisten ja monikulttuuristen 
tuotantojen tulevaisuus? Suomen 
politiikassa on juuri avattu puolivil-
lainen, ksenofobian ja kulttuurivas-
taisuuden vastenmielisesti tahmaa-
ma luku, ja vaalivoittajien teesit mo-
dernin taiteen arvottomuudesta tuo-
vat pahasti mieleen 30-luvun barba-
rismin. Taiteen määrärahoja leika-
taan tontilla jos toisella, eikä muu-
alla Euroopassa mene sen parem-
min: pitkäaikainen elokuvamuusik-
koni, alunperin odessanjuutalainen 
Arkadi Kopyt lähettää Amsterdamis-
ta toistuvan synkeitä anekdootteja 
muukalaisvihan sikiämisestä ennen 
niin liberaalien hollantilaisten kes-
kuudessa. Myös toinen läheinen kol-
legani, Tsekin mustalaisten kirjakie-
lelle muodon antanut käsikirjoitta-
ja Margita Reiznerova tekee hidas-
ta kuolemaa maanpakolaisena Bel-
giassa.

Hankalan ajan keskelläkin haluan 
uskoa ruohonjuuritason kansainväli-
syyden voimaan. Uskon, että 20-vuo-
tisen yhteistyömme tärkein anti on 
juuri tässä: kahden Euroopan unionin 
mittakaavassa pienen kansan yhteis-
voimin on luotu taidetta, joka luon-
teeltaan on rajoja rikkovaa ja karneva-
listista, jossa yhdistyy  pohjoinen me-
lankolia tsekkiläiseen satiiriin ja iki-
vanha käsityöläisperinne uuden ajan 
tekniikkaan.                                      n

Hiilisangolla  
ratsastaja, YLE TV2, 
1992
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R
anskan Suomen Insti-
tuutissa Pariisissa jär-
jestettiin keväällä Origi-
nes d’ailleurs -tapahtu-
ma, jossa esitettiin nel-
jän nuoren ulkosuoma-

laisen elokuvantekijän töitä ja keskusteltiin 
niiden taustoista. Kaikki ohjaajien elokuvat 
ovat toistaiseksi olleet lyhytelokuvia, mutta 
nelikolla on työn alla myös kokopitkiä fik-
tioita. 

Edustettuna tapahtumassa olivat: Hamy 
Ramezanin Viikko ennen vappua, Mazdak 
Nassirin Jalil, Zagros Manucharin Vielä tä-
män hetken ja Alejandro Pedregalin United 

We Stand. Kaikki elokuvat ovat valmistuneet 
vuonna 2009. Niitä on esitetty kansainväli-
silllä festivaaleilla ja palkittukin. Niitä yhdis-
tää myös tietty ulkopuolisuuden tuntu.

Novellielokuvahankkeen tuotos Viikko 
ennen vappua on kertomus lähiössä äitin-
sä ja pikkusiskonsa kanssa elävästä 16-vuo-
tiaasta Tomista. Tomi ei ole maahanmuutta-
ja, mutta kuten alkoholisoituneen äidin kän-
nikaveri asian ilmaisee, ”vitun matkamuisto”. 
Elokuvan teemoja ovat unelmien eläminen 
toisen kautta ja muutoksen pelko. 

Jalil tuntuu monella tapaa Ramezanin elo-
kuvan sisarteokselta, sillä sekin kertoo lähiö-
teinistä aikuisuuden kynnyksellä. Nassir kui-
tenkin käsittelee ulkomaalaisteemaa näky-
vämmin päähenkilön, iranilaistaustaisen Jali-
lin kokemien identiteettiongelmien kautta. 

Indie-elokuva Vielä tämän hetken poik-
keaa muusta nelikosta kokeellisemmalla tyy-
lillään. Manucharin installaatiota muistutta-
va työ kuvaa kuolemaan ja häviämiseen liit-
tyviä tuntemuksia. Elokuvan ainut roolihen-
kilö on selkeästi ulkomaalaistaustainen. 

United We Standissa vanha fraasi valjas-
tetaan draamakomedian palvelukseen kun 
espanjalainen muukalainen alkaa keriä auki 
yläluokkaisen suomalaisperheen peittelyn ja 
valheiden varaan kudottua elämää.

Mieluummin elokuvantekijä  
kuin tietyn maalainen  
elokuvantekijä
Pariisin näytöksessä paikalla olleet Nassir, 
Manuchar ja Pedregal haastettiin ranskalai-
sen yleisön taholta pohtimaan identiteet-
tiään ja maahanmuuttajataustan läsnäoloa 
omissa töissä. Kokevatko he itsensä eloku-
vantekijöinä ulkopuolisiksi vai ovatko he si-
nut taustansa kanssa?

– Henkilökohtaisesti pidän itseäni eh-
kä enemmän elokuvantekijänä kuin tietyn 
maalaisena elokuvantekijänä. En mielellä-
ni kategorisoidu mihinkään, sanoo iranilais-
taustainen Nassir heti alkuun. 

Espanjalainen Pedregal kertoo tällaisten 
asioiden määrittelemisen olevan vaikeaa, 
koska elokuvantekeminen on ryhmätyötä.

– Omassa elokuvassani suurin osa kuvaus- 
ryhmästä oli ulkomaalaistaustaisia. Tuottaja 
Mahsa Malka on iranilaistaustainen ja kuvaa-
ja Arsen Sarkisiants, joka kuvasi myös Ha-
myn elokuvan, on venäläinen. Yksi puku-

suunnittelijoista, Anna Machal on myöskin 
venäläinen ja kamera-operaattori espanjalai-
nen. Suurin osa lopusta kuvausryhmästä oli 
suomalaisia. Se on enemmän sisäinen kysy-
mys mistä olet. En leimaa itseäni kansalli-
suuteni mukaan. Kyse ei ole niinkään siitä, 
olenko espajalainen tai jotain muuta kansal-
lisuutta, mutta ulkopuolisuus on se mitä tah-
don käsitellä elokuvissani. Mutta tehdessä-
ni elokuvaa en mieti niin paljon, olenko ul-
kopuolinen vai en. Näen, että Suomessa on 
paljon helpompi olla ulkomaalainen kuin Es-
panjassa, Pedregal  pohtii.

Hän muutti joitakin vuosia sitten Suo-
meen suorittaakseen opintoja Kuvataideaka-
temiassa. Tie vei sittemmin Taideteollisen 
korkeakoulun elokuvataiteen osastolle, jon-
ka harjoitustyö United We Stand on. 

Pohjois-Irakin kurdialueelta kotoisin ole-
va Manuchar ei kiistä ulkopuolisuuden tun-
netta, mutta kiistää sen haittaavan häntä. 
– Asia on haitannut oikeastaan niin paljon 
kaikessa muussa, että tässä asiassa se ei enää 
tunnu.

Kulttuurillinen identiteetti ei yksin 
riitä elokuvan aiheeksi
Taideteollisessa korkeakoulussa elokuvaoh-
jauksen opintojaan viimeistelevän Nassirin 
saapuessa pakolaisena Suomeen 20 vuotta 
sitten, ulkomaalaiset olivat täällä uusi ilmiö. 
Nyt heihin on totuttu enemmän, mutta se ei 
tarkoita että yhteiselo sujuisi täysin seestei-
sesti. Esimerkiksi Ranskassa ongelmat pa-
rastaikaa kasvavat, vaikka maahanmuuttajia 
on ollut siellä paljon pidempään.

– Jännitys on nousemassa. Se on polit-
tista, median luomaa tunnelmaa. Tulin Suo-
meen 1990 ja muutin Jyväskylään. Siellä 
ei lisäksemme ollut paljon ulkomaalaisia. 
Muistan kun ihmiset tulivat kysymään, voi-
vatko he koskea tukkaamme. Nyt se on pois-
sa. Maahanmuuttoon suhtautuminen kulkee 
ylä- ja alamäkeä. Aina kun tulee talousongel-
mia, niin keskustelu nousee. Se mitä tahdoin 
sanoa Jalililla, oli se kuinka tässä kulttuuris-
sa elävä ulkomalaainen kokee ympäristönsä. 
Tietysti olen liioitellut sitä, Nassir pohtii.

Jalilissa päähenkilö tahtoisi tulla osak-
si kantaväestöä, mutta kotona isä painottaa 
puhumaan persiaa. Onko kahden kulttuurin 
välissä elämisen kuvaaminen ollut itsestään 
selvä aihe Nassirille?

NUORI MAAHANMUUTTAJA- 
SUKUPOLVI TUO KOTIMAISEEN  
ELOKUVAAN ULKOPUOLISTA  
NÄKÖKULMAA

Ruotsissa Josef Fares ja Saksassa Fatih  
Akin ovat ammentaneet immigrantti-
taustastaan ja tuulettaneet sikäläisiä 
elokuvakulttuureja. Myös Suomessa vii-
meiset kaksi vuosikymmentä kasvus-
sa ollut maahanmuutto ja pakolaisuus 
alkavat hiljalleen näkyä elokuvaken-
tällämme. Aikaisemmin lähinnä Neil 
Hardwickin harteille jäänyt ulkosuo-
malainen edustus on laajentumassa. 
Kasvamassa ja kehittymässä on 
kokonainen joukollinen monikulttuuri-
sia elokuvantekijöitä.

SUOMI  
UUSIN  
SILMIN

Kuvat vasemmalta: Jalil, ohj. Mazdak Nassir, Sputnik Oy, 2009 ;                     Viikko ennen vappua, ohj. Hamy Ramezan, For Real Productions, 2009; United We Stand, ohj. Alejandro Pedregal, TAIK / ELO, 2009
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– Ehdottomasti ei. Yritin vältellä koko ai-
hetta hyvin pitkään. Kuten sanoin, minua 
häiritsi että minulla on leima otsassa ja yritin 
vältellä lokeroitumista. Huomasin kuitenkin 
omia sukulaisia tarkkaillessani, että he käy-
vät näitä asioita läpi, ja minulla on tämä väli-
ne, jonka avulla voin kertoa, että he eivät ole 
yksin tämän asian kanssa. Mutta haluaisin 
jättää sen tähän. Koen kyllä ulkomaalaisuu-
den olevan osa elämääni. Koen olevani suo-
malainen, mutta en kuitenkaan monella ta-
paa. Ulkomaalaisuus ei ole enää aihe, jota ha-
luaisin käsitellä me- ja te -asetelmalla. Eloku-
vissa on hahmoja, on naisia, miehiä, eri am-
matteja ja ihonvärejä. Pitäisi päästä pelkän 
ulkomaalaiskysymyksen yli. Samalla tavalla 
suomalaisen yhteiskunnankin pitäisi kasvaa, 
Nassir pohtii.

Edellisessä elokuvassaan Näkökulma ra-
sismia ulkomaalaisten itsensä keskuudessa 
kuvannut Manuchar kertoo olevansa kiin-
nostunut elokuvissa olemisen kuvaamises-
ta ylipäätään ja sanoo tämän rikkovan hyvin 
nopeasti muut ulkoisemmat kysymykset. 
– En tarkoita, etteikö kysymys olisi minulle 
tärkeä. Ulkomaalaisuus tulee aina olemaan 
läsnä elämässäni – kun kävelen kadulla tai 
kun teen elokuvaa. Tosiasiassa siitä ei pää-
se ikinä eroon. Se tulee esiin mielikuvissa ja 
teksteissä, joita kirjoittaa, mutta se ei ole en-
sisijainen, läpi puskeva asia. 

Kulttuurillinen identiteetti ei ole Pedre-
galillekaan se elokuvantekemistä eteenpäin 
ajava voima, vaikka hän myöntää tuovansa 
sitäkin töihinsä.

– On siinä (United We Stand) mukana mi-
nua, havaintoja joita olen tehnyt Suomessa, 
mutta ei se ole pääasia elokuvassa. Olin viik-
ko sitten toiselle festivaalilla, jossa minulta 
kysyttiin, kuinka elokuvaan reagoitiin Suo-
messa. Sanoin, että elokuva on koettu epä-
mukavimmaksi Suomessa ja Espanjassa. Elo-
kuvassa ei ollut tarkoitus viitata Suomeen si-
nänsä, en yrittänyt tehdä espanjalaisen tai 
suomalaisen hahmon realistista muotoku-
vaa. Siinä on allegorinen taso, ja ihmiset saat-
tavat tuntea olonsa epämukavaksi sitä katso-
essaan. Mutta tämä ei ole pääasia projekteis-
sa, joita haluan tehdä.

Erilaisuus tulee aina  
muistuttamaan itsestään
Suomen sääolosuhteiden vaikutus kerrottui-

hin tarinoihin kiinnostaa ranskalaisia katso-
jia, mutta Manucharin mielestä vastakkain-
asettelut ovat turhia.

– Jos miettii Suomen sääolosuhteita, niin 
meillä on selkeä syksy ja selkeä talvi. Se he-
rättää kyllä monenlaisia tuntemuksia. En 
lähtisi kuitenkaan nojautumaan klassiseen 
ajatukseen, että kevät on valoisaa aikaa ja 
syksy synkkää. Valoa on löydettävissä yllät-
tävistä paikoista.

Vaikka kaikki kolme ohjaajaa kertovat viih-
tyvänsä Suomessa hyvin, tulee jatkuvasti esiin 
tilanteita, jotka muistuttavat erilaisuudesta.

– Vaikka omassa päässäni koen oleva-
ni suomalainen, vastakaiku, jota saan, ei tue 
sitä. Hyvin usein minulle puhutaan kaupas-
sa englantia. Hyvin usein suomalaisuuttani 
myös epäillään. Menin pari vuotta sitten en-
simmäistä kertaa käymään Iranissa poismuu-
ton jälkeen. Nousin taksiin ja kerroin mihin 
haluan mennä. Meni hetki ja kuski kysyi, et-
tä mistä herra on kotoisin. Perkele, jos en ole 
täällä suomalainen ja siellä iranilainen, niin 
mitä helvettiä tämä on, Nassir nauraa ja jat-
kaa vielä:

– Tämä on suurempikin kysymys ja on-
gelma. Muutamaa päivää sitten Britannian 
pääministeri sanoi, että siellä intergraatio ei 
ole toiminut. Se voi johtua muustakin kuin 
ulkomaalaisista itsestään. Esimerkiksi siitä 
ettei ihmisiä ikinä hyväksytä siihen kulttuu-
riin tai osaksi yhteiskuntaa. Silloin jää hyvin 
vähän vaihtoehtoja. Jokainenhan haluaa luo-
da juuriaan ja kuulua johonkin.

Pedregalin tilanne on muihin nähden eri-
lainen, hän on ollut Suomessa vasta joitakin 
vuosia eikä esimerkiksi puhu kieltä.

– En ole suomalainen enkä usko, että tu-
len koskaan olemaan. Olen asunut suurim-
man osan elämästäni Espanjassa ja käyn 
siellä usein. Omassa tapauksessani on paljon 
syitä, miksen tunne maata omakseni, mm. 
kielimuuri. Sitten on paljon kulttuuri- ja käy-
töskoodeja, jollaisiin en ole tottunut. Toisaal-
ta Suomi on kohdellut minua todella hyvin. 
En ole koskaan kokenut tulevani tuomituksi 
kansallisuuteni takia. Espanjassa sinua koh-
dellaan enemmän sen mukaan, keitä tunnet 
ja mistä tulet. Siinä mielessä Suomi on pal-
jon reilumpi yhteiskunta ja enemmän ”ko-
ti”. Minulla on Suomessa oma koti, rutiinit ja 
kaveriporukka, joista osa suomalaisia, osa ul-
komaalaisia. Muilla (Nassir, Manuchar) kysy-

mys identiteetistä on varmasti paljon moni-
mutkaisempi.

Manuchar muutti Suomeen nuorempana 
kuin muut, viisivuotiaana ja aloitti täällä pe-
ruskoulun. Identiteettiä hänelle on täällä yri-
tetty rakentaa alusta saakka.

– Tosin aika väkisin. Olen nyt 20-vuotias 
ja tietyt kysymykset tulevat minulla varmas-
ti vastaan myöhemmin. Tällä hetkellä koen 
Suomen kodiksi. Juurettomuus on kuitenkin 
läsnä. Oli hirvittävä kokemus käydä Irakin 
Kurdistanissa vuosi sitten  ja tavata isäni isä, 
jolla ei ollut vieläkään itsenäistä kotimaa-
ta.                                                                n

(Pedregalin ja osa Nassirin kommenteis-
ta kirjoittajan vapaasti englannin kielisestä 
keskustelusta kääntämiä.)

mete sasioglu

Kirjoitttaja on suomalais-turkkilainen toimittaja 
ja elokuvatuottaja

Mazdak Nassir (s. 1976) 
Jalil (2009),lyhyt fiktio 
High Hopes (2007),lyhyt fiktio 
Pako (2006),lyhyt fiktio

Työn alla: Ei ole omien sanojensa mukaan oppinut 
virheistään, eli ettei kirjoittaminen ole oma juttu. Kä-
sikirjoittaa parhaillaan muutamia lyhytelokuvia, pa-
ria pitkää elokuvaa sekä tv-sarjaa. Tekee myös näyt-
telijän töitä.

Zagros Manuchar (s.1990) 
Vielä tämän hetken (2009), lyhyt fiktio 
Näkökulma (2007), lyhyt fiktio 
Vastavirtaan (2006), lyhyt fiktio

Työn alla: Loppuvuodesta kuvattava pitkä fiktio ”Jo-
kainen sisälleni jätetty sana”. Lisäksi näyttelijäntöitä, 
rooli pitkässä elokuvassa ”Elokuu”.

Hamy Ramezan (s. 1979) 
Viikko ennen vappua (2009), lyhyt fiktio 
Auringon Lapset (2008), lyhyt dokumentti 
Maapallo (2008), lyhyt dokumentti 
Streetdog (2007), lyhyt fiktio 
Just Waiting (2007), lyhyt fiktio 
The Dictation (2006), lyhyt fiktio 
This is a Gypsy Life (2005),lyhyt dokumentti

Työn alla: mm. lyhyet fiktiot ”Paratiisin avaimet” ja 
”Vuosi vallankumouksen jälkeen”.

Alejandro Pedregal (s. 1977) 
United We Stand (2009), lyhyt fiktio 
Lighted void (2008), lyhyt fiktio

Työn alla: Käsikirjoittaa sekä uutta lyhyttä fiktiota 
”Awakening Heat” että kokopitkää elokuvaa ”In the 
Seams of Beauty”. Lisäksi tohtoriopintoihin liittyen 
työn alla elokuvakäsikirjoitus.

Kuvat vasemmalta: Jalil, ohj. Mazdak Nassir, Sputnik Oy, 2009 ;                     Viikko ennen vappua, ohj. Hamy Ramezan, For Real Productions, 2009; United We Stand, ohj. Alejandro Pedregal, TAIK / ELO, 2009
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Juttu sinänsä oli sympaattinen, mutta huo-
mautan, etten suinkaan ollut sitä itse tilan-
nut. Päinvastoin, olen periaatteessa taipuvai-
nen vanhan kansan tapaan ajattelemaan, et-
tä kellä tämmöisiä onnellisia pesäkkeitä jos-
sakin on, niin kätkeköön…

Koska ilmiö ilmeisesti askarruttaa ihmi-
siä, esitän sille erilaisia intellektuaalisia, ro-
manttisia, ajan muotiin liittyviä ja yhteis-
kunnallis-todellisia selitysmalleja, joista luki-
ja harsokoon mitä huvittaa.

a. 
Ostin viime keväänä Suo-
malaisen kirjallisuuden 
seuran alennusmyynnistä 
viidellä eurolla viime vuo-

sisadan alkupuolella estetiikan professorina 
toimineen Yrjö Hirnin vuonna 1928 kirjoitta-
man teoksen ”Valtameren saari”. Kirjan kun-
nioitusta herättävän oppineissa esseissä kä-
sitellään laajasti erilaisia sepitettyjä robinso-
nadeja sekä ennen että jälkeen Daniel Defo-
en 1700-luvulla kirjoittamaa varsinaista Ro-
binson Crusoeta.

Hirnin teos johdatti minut valitsemaan 
yhdeksi kesälukemisekseni saksalaisen 
H.J.C. von Grimmelshausenin veijariromaa-
nin ”Seikkailukas Simplicissimus” vuodelta 
1668. Tämä johtui myös siitä, että intuitiivi-
sesti ajattelen ja pelkään Euroopan ajautu-
van 30-vuotisen sodan kaaosaikoja muistut-
tavaan tilanteeseen.

Kuin sattuman kauppaa Grimmelshau-
senin romaanin alkupuolella on myös pai-
meninstituution historiaa valaiseva luku. 
(Olen nyttemmin ottanut siitä valokopion 
ja kiinnittänyt sen Kuusiluodon ulkohuusin 
seinään.)

b. 
Urho Rauhala väitteli 
vuonna 1965 aiheesta ”Am-
mattien arvostus ja yhteis-
kunnan sosiaalinen kerros-

tuneisuus”. Siinä on ammattien arvostusluet- 
telo, jonka mukaan vähiten arvostettu am-
matti on paimen. Toiseksi vähiten arvostet-
tu taas on ahtaaja. Ajan muoti on muuttunut, 
jos ajattelemme Aki Kaurismäen ”Le Hav-
ren” lausetta, jonka mukaan kengänkiillotta-
ja on seuraavaksi paras ammatti paimenen 
jälkeen, koska se on yhtä lähellä kansaa ja te-
kee todeksi Vuorisaarnaa.

Omassa paimenhommassani en juu-
ri kansaa nähnyt satunnaisia ulkoilijoita lu-
kuun ottamatta. Enkä oikein osaa kansaan 
laskea niitä lahden toiselle puolelle Arabian-
rantaan kohonneissa uudisrakennuksissa kal-
liita parkettineliöitään kopisuttelevia olento-
jakaan. Kulosaaren sillalla metro näkyy kyllä 
ajavan, ja siellähän sitä kansaa piisaa ja siellä-
hän sitä enimmäkseen itsekin istuskelen.

Sitaatti ”Simplicissimuksesta”: ”Sillä maa-
ilman alusta saakka on asian laita ollut niin, 

että suuret miehet ovat ensin olleet paime-
nia, kuten saamme Pyhästä kirjasta lukea 
Abelista, Abrahamista, Iisakista, Jaakobista 
ja hänen pojistaan, puhumattakaan Moosek-
sesta, joka paimensi appensa lammaslaumo-
ja, ennen kuin hänestä Israelissa sukeutui 
sotapäällikkö ja kuudenkymmenen tuhan-
nen miehen komentaja.”

Tässäkin suhteessa aika on muuttunut. 
Ainakin itselleni paimenen asema merkitsee 
yhteiskunnallisen urani huippua eikä mitään 
suurmieheyden lähtökohtaa. Semmoisia hai-
hatteluja ei ole eikä ole ollutkaan. Korkein-
taan komennan yhtä kameramiestä ehkä vie-
lä joskus ystävällisesti neuvotellen.

mikko Piela

Kirjoittaja on  
elokuvaohjaaja

Paimenen  
mietteitä

Moni tuttavani 
varmaan hieraisi  

silmiään lukies-
saan viime heinä- 

kuussa suurta 
mediaa eli Helsin-

gin Sanomien  
Nyt –liitettä:  

Miten ihmeessä 
Mikko Piela  

kekkaloi harjoitta-
massa paimenen 

jaloa ammattia 
Vanhankaupun-

ginlahdella sijait-
sevassa saaressa?

Paimen, ohj. Markku Lehmuskallio & Anastasia Lapsui, Millennium Film Oy, 2001
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c. 
Lisää yhteiskunnallisia ja to-
dellisia selityksiä ajautuen 
jälleen henkilökohtaisuu-
teen.

Kuin ohimennen tv-uutisissa viime hei-
näkuussa mainittiin, että 15 % suomalaisis-
ta on niin köyhiä, ettei heillä ole varaa vie-
dä lapsiaan kesälomalla ulkomaille. Kuulun 
8-vuotiaan poikani puoliyksinhuoltajana tä-
hän porukkaan. Mutta onneksi kuulun myös 
VKEK:hon eli Vanhankaupunginlahden kult-
tuuriekologiseen klubiin. Tämä yhdistys vas-
taa Kuusiluodon puukiinteistön hoidosta, 
huolehtii alueen luonnosta ja tuo sinne myös 
kesäisin pässejä. Kiitollisin mielin olen poika-

ni kanssa saanut klubin huomassa edullises-
ti nauttia kesistä ja juhannusjuhlien lammas-
padoista valistuneiden ekologisten keskuste-
luiden ryydittäminä. Eikä voi unohtaa myös-
kään kokemuksia talvisilla verkkoapajilla, jos-
kus hyvinkin ankaran luonnon armoilla.

Mutta mitäs tässä höpisen unohtaen saa-
ren päähenkilöt eli pässit. Nuori Venla-ni-
minen neito risti tämänkesäiset seuraavas-
ti: Vieno (valkoinen ja seurallisempi), Iha-
na (valkoinen sarvekas), Säikky (Ruskea pie-
nempi ja säikympi), Lihis (tummanruskea, 
pulleampi). 

Säikyllä oli elokuussa ilmeisesti ähky, joka 
parani, kun sille juotettiin pullollinen öljyä.

Ajattelen mennä vielä lokakuun ensim-
mäiseksi viikoksi saareen paimeneksi. Siihen 
aikaan on rauhallista, vain syystuuli vonkuu 
eikä tarvitse kuunnella lahden toiselta puo-
len rokkikonsertteja.

Joskus lokakuussa täytyy sitten tehdä nä-
mä luonnollisen surullisetkin asiat, mutta sääs-
tän teidät yksityiskohdilta. Ja eihän sitä tiedä, 
mitä tässä tapahtuu? Eilen kuulin, että maapal-
loa lähestyy ruskea kääpiö nimeltään Elenin, 
jonka tosin auringon massapurkaus on hajotta-
nut, mutta 27.9. maapallon ohittava avaruusro-
mu aiheuttaa kuitenkin jonkinasteisia luonnon-
mullistuksia. ”Dubioin” mielelläni varsinaista 
maailmanloppua, mutta katsotaan nyt.          n
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 IMPRESSIO

V
ene lipuu mustaa joen-
uomaa pitkin talvisen 
metsän keskellä. Verk-
kaisesti soutava mies 

ohjaa veneen rannalla istuvan hah-
mon luo, utuisessa hämärässä erottu-
vat nyt kaksi nuotiolla istujaa. Mus-
tavalkoiset kuvat ovat silmiä hivele-
vän kauniita, ja verkkainen kamera-
ajo korostaa tapahtumien unenomais-
ta tunnelmaa.

”Koin itseni muukalaiseksi”, mies 
kertoo kameralle, nyt värillisessä lä-
hikuvassa. Mies on Markku Mäkinen, 
Veli Granön (s. 1960) uusimman elo-
kuvan päähenkilö. Profeetta (2011) 
esittelee luontomystikon, joka jo lap-
sena kykeni kommunikoimaan luon-
nonhenkien kanssa ja liikkumaan 
metsän syvätasoilla. Tonttujen ja kei-
jujen parissa saaduista kokemuksis-
taan kertonutta poikaa kiusattiin kou-
lussa. Myöhemmin pettymys ihmi-
siin ja ihmiskuntaan sai hänet erakoi-
tumaan metsään. Mökissään elelevä 
Markku tuntee toisinaan halua kadota 
inhimillisestä maailmasta kokonaan.

Profeetta on intiimi tutkielma mie-
hestä, joka kokee vahvaa sulautumis-
ta luonnon kanssa, halua ”virrata läpi 
kotimetsien”. Granö pääsee lähelle ku-
vattavaansa, joka pohdiskelee todelli-
suuden ja totuuden häilyväistä laatua 

ja maailmankaikkeuden perimmäistä 
olemusta. Profeetta on pieni suuri elo-
kuva, jossa ollaan perimmäisten kysy-
mysten äärellä.

Elokuvan poeettisessa arvoituk-
sellisuudessa on jotakin ’tarkovski-
maista’, samoin siinä miten mustaval-
koinen ja värillinen kuvaus, lavastetut 
kohtaukset ja dokumentaarinen kuva-
materiaali vuorottelevat. Granöllä nä-
mä siirtymät, esimerkiksi taianomais-
ten trikkikuvien ja kiehtovien reaali-
maailman ympäristöjen välillä, ovat 
hienovaraisia ja kerronnallisesti funk-
tionaalisia. Hän kehystää profeetan 
muotokuvan melko tuntemattomaksi 
jääneen symbolisti Oscar Parviaisen 
(1880-1938) maalauksilla ja piirustuk-
silla, joiden oudot luonnonolennot ja 
rehevät värit korvautuivat myöhem-
min apokalyptisellä tyhjyydellä tai-
teilijan petyttyä ihmiskuntaan ensim-
mäisen maailmansodan seurauksena. 
Ne rinnastuvat profeetan näkyihin ih-
miskunnan kohtalosta, jotka ovat kuin 
vastaus Yrjö Kallisen neljä vuosikym-
mentä sitten kirjassaan esittämään 
kysymykseen Elämmeko unessa?, jos-
sa hän visioi tuhon uhkaavan ihmis-
kuntaa, ellemme herää maapalloa tu-
hoavista ajatustottumuksistamme. Me 
heräämme syvästä tieteellisen ja us-
konnollisen painostuksen unesta, en-

nustaa profeetta. Heräämme tiedosta-
maan mitä maailmankaikkeus todella 
on, mitä itse todella olemme.

Joella hiljaa lipuvasta veneestä siir- 
rytään Parviaisen harmaaseen maail-
manlopun maisemaan. Me herääm-
me, mutta pelastummeko? Markku 
Mäkinen itse lähti maaliskuussa vuo-
den kestävälle vaellukselle Suomen 
erämaihin, kulkemaan metsän joh-
datuksessa. Paluu riippuu siitä, mitä 
maailmassa tuona aikana tapahtuu.

Profeetta esitettiin ensi kertaa Tu-
run taidemuseossa kesällä 2011 Ve-
li Granön laajassa näyttelyssä, jossa 
oli uusien teosten lisäksi valokuvia ja 
installaatioita viimeisen kymmenen 
vuoden ajalta. Erilaisena eläminen, 
toisin näkeminen ja kokeminen sekä 
olemassaolon moninaisuuden ihmet-
tely ovat Granön herkkyydellä ja koh-
teitaan kunnioittavalla otteella toteu-
tettujen teosten ydintä. Rinnakkaiset 
todellisuudet, utooppiset fantasiat tai 
yhteys maan ulkopuoliseen elämään 
antavat merkityksen Granön teosten 
päähenkilöiden elämään, ja tätä arkea 
taiteilija on aina kuvannut lämmöllä 
ja myötäeläen.                                  n

Seuraavaksi näyttely nähdään 
Malmö Konstmuseumissa  
24.9.–6.11.2011.

tiiNa 
erkiNtalo

Kirjoittaja on 
tuotanto- 

koordinaattori 
Turku 2011 
-säätiössä

Ihmeellinen viesti  
metsänpeiton  

syvemmästä todellisuudesta

Kuva: Veli Granö
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 ARVIOT

S
aara Cantell väit-
teli Aalto-yliopis-
ton Taideteolli-
sesta korkeakou-
lusta tohtorik-
si toukokuussa. 

Cantellin väitöstutkimus käsittelee al-
le 15-minuuttisia fiktiivisiä lyhytelo-
kuvia; kirjallisen osuuden lisäksi tut-
kimukseen kuuluu viisi lyhyteloku-
vaa sisältävä taiteellinen osa. ”Timan-
tiksi tiivistetty – Kerronnalliset strate-
giat fiktiivisessä lyhytelokuvassa” on 
väitöstutkimus, joka toimii mainiona 
teoksena lyhytelokuvan teorian pe-
rustuntemukselle. Cantell on tehnyt 
tärkeää työtä koostaessaan (suomalai-
sen) lyhytelokuvan historiaa ja nyky-
tilannetta sekä ennen kaikkea tehdes-
sään perustellun tutkimuksen lyhyt-
elokuvasta omana itsenäisenä taiteen-
lajinaan. Saara Cantellin väitöskirjan 
ensimmäisen osan ”Lähestymistapoja 
lyhytelokuvan ymmärtämiseen” tuli-
si olla pakollista luettavaa kenelle ta-
hansa, joka on kiinnostunut eloku-
vista myös Makuunin, Finnkinon tai 
omien oppimäärään kuuluvien eloku-
vaharjoitustöiden ulkopuolella.  

Cantell tekee tärkeitä perushuomi-
oita lyhytelokuvan erityisluonteesta. 
Fiktiivisen lyhytelokuvan rinnastumi-
nen vitsiin tai runoon on tuttu vertaus 
selitettäessä lyhytelokuvan olemusta 
ummikolle, mutta Cantell tekee kes-
keisiä havaintoja nimenomaan koski-
en lyhytelokuvan muodon ja sisällön 
välistä suhdetta. Yhdeksi keskeisim-
mäksi valtiksi Cantell nostaa lyhyt-
elokuvan mahdollisuuden toimia ko-
konaisuudessaan metaforana. Pitkissä 
elokuvissa metaforat kulkevat osana 
kerrontaa, eivät lähes koskaan keskei-
sesti rakennetta määrittävänä tekijä-
nä. Cantell tuo pöydälle käytännölli-
siä teoriatyökaluja lyhytelokuvan la-
jityyppien tunnistamiseksi ja kerron-

takeinojen esiin nostamiseksi. Kes-
keisimmäksi näistä nousee professo-
ri Richard Raskinin ajatus ”seitsemäs-
tä parametristä”, joka perustuu käsite-
parien väliseen tasapainoon. Raskinin 
mukaan esimerkiksi kuvan ja äänen 
– tai johdonmukaisuuden ja yllätyk-
sen välinen tasapaino on edellytykse-
nä taiteellisesti toimivalle lyhyteloku-
vakokonaisuudelle. Cantell avaa myös 
valikoimiensa lyhytelokuvaesimerk-
kien avulla, miten lyhytelokuvan kiel-
tä voidaan lukea.

Elokuvatutkimuksen  
nolo nykytila
Elokuvasäätiön elo-syyskuussa julkai-
semassa ”Suomalaisen lyhytelokuvan 
strategia” -muistiossa Marja Pallassa-
lo ylistää Cantellin keväisen väitösti-
laisuuden kuuluvan ”suomalaisen elo-
kuvakulttuurin huippuhetkiin”. Mutta 
samalla kun voidaan iloita siitä, että 
viimein on saatavilla selkeä suomalai-
nen esitys lyhytelokuvasta omana tai-
teenlajinaan, ”Timantiksi tiivistetty” 
paljastaa karulla tavalla, missä jamas-
sa suomalainen elokuvatutkimus on. 
Taiteen tohtorin väitöskirjan pääteh-
täväksi jää toimia oppikirjamaisena 
perusteoksena ja puolustuspuheen-
vuorona tutkijan omalle taiteenlajil-
le. Samalla väitöstutkimukseen liitty-
vä taiteellinen osuus jää ohueksi suh-
teessa teoriaan, ja sitä kalvaa toistuva 
toteamus siitä, miten monimutkaista 
työn rahoittaminen on ollut.

Viisi lyhytelokuvaa, jotka ovat väi-
töskirjan mukana DVD-liitteenä, ovat 
vuosina 2002-2009 Cantellin käsikir-
joittamia ja ohjaamia alle 10-minuutti-
sia teoksia. Kaksi on tanssielokuvia, ja 
kolme metaforisia lyhytelokuvia, jotka 
käsittelevät peilien teemallisia mah-
dollisuuksia. Viidestä lyhytelokuvasta 
neljä on toteutettu erilaisten apuraha-
menetelmien ja omarahoituksen tur-

vin, ja tuorein,”Vaihtoehto”, on puoli-
toistaminuuttinen demo toteutumat-
tomasta lyhytelokuvasta. Cantell kä-
sittelee väitöstutkimuksessaan myös 
pitkää episodielokuvaansa ”Kohtaami-
sia” (2010), sekä sen eräänlaisena kata-
lysaattorina toiminutta ”Serendipity”-
lyhytelokuvasarjaa, jonka hän hylkäsi 
käsikirjoitusvaiheen jälkeen.

Taiteellisen osuuden lyhyteloku-
vat toki tukevat Cantellin esittämää 
lyhytelokuvateoriaa, niin kuin min-
kä tahansa taiteellisen työn voidaan 
jollain tavalla todeta tukevan taiteili-
jan teoreettista ajattelua. Tutkimuk-
sellisesta näkökulmasta Cantellin ly-
hytelokuvat jäävät kuitenkin haaleik-
si suhteessa esiteltyyn teoriaan. Syy-
nä saattaa olla alun perin löyhästi, va-
jain tiedoin ja/tai ilman ohjausta teh-
ty tutkimussuunnitelma. Cantellin al-
kuperäiseen suunnitelmaan kuulu-
neista viidestä lyhytelokuvasta lopul-
lisessa väitöstutkimuksessa on nimit-
täin toteutunut vain yksi. Muut nel-
jä ovat vaihtuneet toisiksi joko tuotan-
to-olosuhteiden takia tai osoittautues-
saan tutkimuksen kannalta vääriksi 
valinnoiksi. Alkuperäisessä tutkimus-
suunnitelmassaan Saara Cantell halu-
si tutkia lyhytelokuvan lajityyppejä, 
mutta väitöstyön edetessä hän luopui 
tästä genre-painotuksesta, ja keskiöön 
nousi lyhytelokuvan kerrontakeino-
jen kartoittaminen. 

Cantell toteaa: ”Jälkikäteen arvioi- 
den joidenkin tutkimuskysymysteni 
tarkastelun kannalta hedelmällisem-
pää olisi saattanut olla keskittyä pi-
demmäksi aikaa yhden ja saman ly-
hytelokuvan eri variaatiomahdollisuu-
den tutkimiseen.” Laboratoriomainen 
työskentely olisikin todennäköises-
ti vienyt tutkimuksen huomattavasti 
syvemmälle. Nyt taiteellisen osuuden 
pääyhteys teoriaan tuntuu olevaan sii-
nä, että Cantell peilaa Raskinin seitse-

Jotta jokainen tajuaisi  
lyhytelokuvan  
merkitykset

haNNaleeNa 
hauru

Kirjoittaja on  
lyhytelokuvaohjaa-

ja, käsikirjoittaja 
ja eurooppalaisen  

NISI MASA  
-elokuvaverkoston 

puheenjohtaja. 
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mää parametriä kuhunkin viiteen to-
teuttamaansa teokseen. Cantellin ly-
hytelokuvat jäävät sivuviitteiksi sen 
sijaan, että olisivat keskeinen osa tut-
kimustyötä.

Tekosyitä ei tule hyväksyä
Cantellin väitöskirjan teoreettisen ja 
taiteellisen osuuden epäsuhta osoittaa 
käytännön ja teorian yhdistämisen 
haastellisuuden elokuvakoulutukses-
sa. Teoreettisen ajattelun yhdistämi-
nen käytännön työskentelyyn tulisi 
olla jokaisen korkeakoulutetun eloku-
vantekijän hallussa. Cantellin väitös-
tutkimus valitettavasti osoittaa, että 
lähtötaso elokuva-alan akateemisessa 
jatkotutkimuksessa on alhainen. Tä-
mä johtuu siitä, että kandi- ja maiste-
ritason elokuvaopetus ei tähän men-
nessä ole antanut tekijöille riittäviä 
valmiuksia korkeatasoiselle tutkimus-
työlle. 

On turha puolustautua sillä, et-
tä elokuva on taiteenlajina niin nuo-
ri, ettei lyhytelokuvaa käsittelevää 
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”Lyhytelokuvien ohjaajana 
on välillä tuntunut, 

 että tarjoamiani runoja 
luetaan romaanin kriteerein 
tai sadan metrin juoksuun 

valmistautumiseeni 
tarjotaan maratonille 

sopivaa nestetankkausta.”

Lyhytelokuva mielletään usein 
vain harjoitustyöksi tai käyntikortiksi 

pitkää elokuvaa varten. 
Väitöstutkimuksessaan elokuvaohjaaja 

Saara Cantell esittelee uudenlaisen tavan 
ajatella alle viidentoista minuutin mittaista 

elokuvaa. Hän pohtii mitä lyhytelokuva 
tekee erityisen hyvin lyhyytensä vuoksi – ei 
siitä huolimatta. Millaiset ilmaisukeinot 

ovat mahdollisia ja luontevia nimenomaan 
lyhytelokuvalle? Keskeisenä strategiana 

lyhytelokuvan analysointiin itsenäisenä ja 
omaehtoisena taidemuotona Cantell tarjoaa 
rinnakkaisten tiivistettyjen ilmaisumuotojen, 

vitsin ja runon, kautta aukeavaa mallia.

Tutkimukseen kuuluva 
viisi lyhytelokuvaa käsittävä taiteellinen osa 
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teoreettista tutkimusta ole ollut edes 
ajallisesti mahdollista tehdä. Suomes-
sa on annettu jo yli 50 vuotta eloku-
vakoulutusta, jonka keskeisiin opetus-
metodeihin kuuluu lyhytelokuva. Jos 
koulutuksen yleinen ilmapiiri olisi tä-
hän mennessä suhtautunut lyhytelo-
kuvaan pääpainoisesti muuna kuin 
välineenä harjoitella pitkän elokuvan 
tekemistä, nykytilanne olisi toinen. 
Saara Cantell on tehnyt uraaurtavaa 
ja tärkeää työtä, mutta tämä tutkimus 
olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten – 
ja korkeintaan maisteritasolla. Vain 
akateeminen laiskuus ja suomalaisen 
elokuva-alan duunariperinne selittää 
sen, miksi Cantell joutuu käyttämään 
väitöstyössään niin paljon aikaa pe-
rustellakseen, että lyhytelokuva voi 
olla muutakin kuin käyntikortti. 

Ja vielä viimeiseksi: Cantellin väi-
töstutkimuksen taiteellinen osuus on 
toteutettu selvästi puutteellisissa tuo-
tanto-olosuhteissa. Elokuvatutkimuk-
sen rahoitukselle on oltava puitteet, 
jossa ymmärretään tutkimuksen mer-

kitys. Elokuvatutkimuksen rahoitus-
pohjaksi ei riitä tutkijan saama henki-
lökohtainen apuraha. On noloa lukea, 
millaisissa olosuhteissa Cantell on to-
teuttanut väitöstutkimuksensa taiteel-
lista osuutta. Esimerkiksi peilin takai-
seen maailmaan sijoittuva teos ”Tiis-
tai, päivävuoro” olisi mitä ilmeisim-
min tarvinnut studioresursseja, mutta 
”tähän ei budjettisyistä ollut mahdol-
lisuutta”. On käsittämätöntä, miksei 
Aalto-yliopistossa tohtoriksi väittele-
vä opiskelija ole voinut saada omalta 
koulultaan tarvittavaa työtilaa eloku-
vansa kuvauksiin. ”Tiistai, päivävuo-
ro” on kuvattu vastaanottotiskiksi tar-
koitetussa kopissa Hakaniemen Tyttö-
jen talossa. Jos edes tilaresurssit eivät 
ole kohdallaan, on turha miettiä, mi-
ten monimutkaista riittävien henkilö-
resurssien hankkiminen on ollut. Saa-
ra Cantell toteaakin omien lyhytelo-
kuvien rahoituksen vaikeudesta lako-
nisesti verratessaan tilannetta pitkään 
elokuvaansa ”Kohtaamisia”: ”Suomes-
sa voi olla huomattavasti helpompi 
saada rahoitus järjestymään pitkään 
elokuvateatterielokuvaan kuin viisi-
minuuttiseen lyhytelokuvaan”.

Cantellin tekemä pellonraivaus 
suomalaisen elokuvan perustutkimuk-
sessa ja lyhytelokuvan aseman kehit-
tämisessä on välttämätön työvaihe. 
Elokuvasäätiön julkaisema ”Suoma-
laisen lyhytelokuvan strategia” antaa 
samaan aikaan ymmärtää, että tahtoa 
elokuvakulttuurin kehittämiseksi on, 
ja työ on jopa etenemässä konkreet-
tisiksi teoiksi. SES:n lyhyelokuvastra-
tegiassa oleellisin jää kuitenkin unoh-
duksiin: lyhytelokuvan epäsuosion ja 
levityksen hankaluuden keskeisim-
piä syitä on yksinkertaisesti se, ettei 
yleisö osaa lukea lyhytelokuvaa. Täs-
sä on myös Saara Cantellin tekemän 
työn tärkeys: Cantellin väitöskirja an-
taa erinomaiset alkueväät lyhyteloku-
van kerrontakeinojen opetteluun. Sil-
lä jos lyhytelokuvaa todella halutaan 
tuoda uusille yleisöille, heidän on ym-
märrettävä näkemäänsä. Suomalaisen 
elokuvakulttuurin avain on yleisön 
elokuvalukutaidon kehittämisessä, ei 
siinä, että uusia yleisöjä houkutellaan 
lyhytelokuvan pariin pinnallisten vip-
paskonstien ja näennäisen glamourin 
avulla.                                               n

Saara Cantell:  
Timantiksi tiivistetty – Kerronnalliset  
strategiat fiktiivisessä lyhytelokuvassa (2011). 
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New York
New York on New York.  Se ei ole mikään 
Amerikka. New York on oma ainutlaatuinen 
saarekkeensa, joka ei koskaan nuku, ja jon-
ka asukkaat eivät koskaan nuku.   Kaupun-
gin asukkaat matkaavat jatkuvasti paikasta 
toiseen, liike ei lopu koskaan. Jos he joskus 
jäävät paikalleen johonkin, he tekevät töitä. 
Matkallaan paikasta toiseen, he sulkevat ul-
kopuolisen maailman pois. Kaikilla on kor-
vissaan kuulokkeet, ja käsillään he räpläävät 
iPhonea. Kukin on omassa ainutlaatuisessa 
newyork-maailmassaan. Luultavasti he te-
kevät töitä, tai tutkivat mahdollisuutta teh-
dä työtä. Kulttuurityöntekijät eivät nuku kos-
kaan, he korkeintaan sammahtavat hetkeksi 
johonkin teatterin nurkkaukseen ollakseen 
sen jälkeen jälleen virkkuina keskustelemas-
sa ja olemassa jotakin mieltä. Katutason ko-
juissa on aamusta iltaan vilske. Kiinalaises-
sa lähikaupassa henkilökunta oli nopeutta-
nut palvelunsa niin, että se tuskin ennätti sa-
noa huomenta aamuvarhaisella tai toivotel-
la iltamyöhällä iltoja. Paikka oli auki aamu 
kuudesta ilta kymmeneen seitsemän päivää 
viikossa, ja samat äidit ja tyttäret pyörittivät 
kauppaa. Hymyyn riitti aikaa, päivästä toi-
seen. 

Jokainen kadunpätkä on täynnä tuijotel-
tavaa, metriäkään ei voi kulkea hämmästele-
mättä. Kas tuolla on sitä ja täällä tätä; ja jos 
niska antaa myöten, voi tuijotella korkeuk-

siin. Kaikenlaisia kasvoja, kaikenlaisia ääniä, 
kieliä, huutoja, autoja, vauhtia, hajuja, loput-
tomiin kaikkea.  Ostettavaa ja myytävää. Mi-
kään ei koskaan lopu, paitsi puhdas ilma ja 
hiljaisuus. Kaikkea muuta on. Sitä ei ole kai-
killa. Osalla ei ole mitään. Osattomat eivät 
ole keskellä Manhattania, vaan sen laidoil-
la tai sen alla. Kullakin on vapautensa joko 
kiirehtiä tai vajota. Vierailijalla on kiire, jotta 
hän näkee ja kokee tämän kaiken. On kävel-
tävä paljon nähdäkseen paljon. 

New York on niin täynnä itseään ja täyn-
nä kiirettään, että siellä näyttää olevan vai-
kea ymmärtää, että on muukin maailma. To-
sin kaikki ovat jostakin muusta maailmasta, 
joten kaupungissa itsessään lienee taju, et-
tä sen ulkopuolella on jotakin, mistä kaikki 
ovat tulleet.

Muun maailman voi löytää myös lehdis-
tä.  Ne näyttävät, että Amerikan ulkopuolella 
on elämää. Televisiossa sitä ei näytetä tietä-
vän. Kanavaseikkailuilla löytää amerikkalai-
sen onnen ylistystä ja tietenkin vielä enem-
män ostamisen ylistystä. Ilmeisesti ihmiset 
haluavat kuitenkin nähdä muutakin maail-
maa.  Ehkä ei ollutkaan ihme, että DocPoin-
tin elokuvaesityksissä oli merkittävän paljon 
yleisöä.
 
DocPoint NYC
Emme matkustaneet historiattomina Nyk-
kiin. Olemme olleet siellä ennenkin.

DocPointin perustamisvuonna 2002 pie-
ni joukko tekijöitä kävi Manhattanilla esit-
telemässä suomalaista dokumenttia. Kym-
menvuotissynttäreiden kunniaksi lähdimme 
uudestaan matkaan.  Kesäkuun puolessa vä-
lissä meillä oli merkittävästi huomiota saa-
nut viisipäiväinen suomalaisen dokumen-
taarisen elokuvan festivaali tuossa isossa 
kaupungissa. Yhteistyökumppaneinamme 
olivat opetusministeriö, ulkoministeriö, elo-
kuvasäätiö, AVEK, Helsingin kulttuurikes-
kus, Aalto yliopisto sekä Suomen konsulaat-
ti New Yorkissa. Esityssarjamme oli mittava, 
kaiken kaikkiaan veimme 47 elokuvaa kat-
sottavaksi.  Esitimme dokumenttielokuviem-
me uusimpia sekä DocPointin kymmenvuo-
tistaipaleella esitettyjä merkittäviä teoksia 
kuten myös elämäntyöpalkittujen tekijöiden 
teoksia.  Esityksiämme oli MoMA:n  lisäk-
si Scandinavian House:ssa, 92YTribeca:ssa, 
ja UnionDocs:ssa. MoMA:n elokuvakuraat-
tori Sally Berger kävi DocPointin vierailija-
na tämän vuoden festivaalillamme ja keräsi 
MoMA:an esityssarjan, jossa jokapäiväinen 
elokuvasankari oli Reindeerspotting.  Ohjaa-
ja Arto Halonen kuratoi näytökset muihin 
esityspaikkoihin.  Matkalla oli parikymmen-
tä ohjaajaa ja liki saman verran tuottajia.  

Suosikkina Reindeerspotting
Varsinkin MoMa:ssa salit olivat täynnä ylei-
söä katsomassa elokuviamme ja keskustele-

erja dammert

Kirjoittaja on 
dokumenttielokuvaohjaja 
ja DocPointin taiteellinen 
johtaja

People in White, ohj. Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen,   
3rd International Madness & Arts Festival Harlem, 2010

Reindeerspotting, ohj. Joonas Neuvonen, Bronson Club Oy, 2010
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massa kanssamme. Suurimmat lehdet kirjoit-
tivat festivaalistamme, ja olimme kohtuulli-
sesti esillä myös radiossa. Newyorkilainen 
tiedottajamme Thessa Mooij uurasti muuta-
man kuukauden etukäteen mainonnan pa-
rissa ja loi meille näkyvyyttä. Ilman suurta 
panostusta kaupungissa hukkuu helposti nä-
kymättömyyteen. Nytkin ehkä useat omat 
esityspaikkamme kilpailivat keskenään, ja 
MoMA vei suurimman korren. Reindeerspot-
ting puhutti eniten. Tässä huumeiden luva-
tussa kaupungissa Reindeerspottingin kaltai-
nen syvälle luotaava ja kaunistelematon elo-
kuva herätti valtavasti keskustelua. Ilmeisen 
kiinnostavaa taisi olla ohjaaja Joonas Neuvo-
sen, leikkaaja Sadri Cetinkayan ja yleisön vä-
linen vuoropuhelu. 

MoMA:ssa menestyivät myös muut elo-
kuvat. Sarja kuvasi Suomea ja suomalaista 
dokumenttielokuvaa varsin monipuolisesti.  
Joonas Berghällin ja Mika Hotakaisen Mies-
ten vuoro, Mia Halmeen Ikuisesti Sinun, 
Jukka Kärkkäisen Kansakunnan olohuone, 
Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kallei-
sen People in White sekä Markku Tuurnan 
Salla – Selling The Silence kuvaavat todelli-
suutta kukin omalla tavallaan. Hienot nuor-
ten tekijöiden työt, Elina Talvensaaren Mi-
ten marjoja poimitaan, Mia Tervon Lumik-
ko ja Iiris Olssonin Between Dreams saivat 
myös kattavasti huomiota. Useimmat ohjaa-
jat vuoron perään kertoivat ilahtuneina kes-
kusteluista, joita elokuvat käynnistivät.  Vali-
tettavasti muilla esityspaikoilla ei ollut yhtä 
merkittävää katsojien tulvaa. Toki Scandina-
via Housen esityksiin tuli kohtuullisesti kat-
sojia, joukossa mukana amerikkalaistuneita 
suomalaisia, jotka halusivat olla näkemässä 
Suomea valkokankaalla. DocPointin lapsille 

suunnattu DOKKINO toi myös osansa fes-
tivaaliin.  DOKKINOlla oli muutamien elo-
kuvien sarjat, joita esitettiin pari kertaa ko-
konaisille koululuokille, ja esitysten jälkeen 
seurasi keskusteluja lasten ja nuorten doku-
menteista. 

Paljon hyvää puhetta
Ehkäpä onnistuneimpia tapahtumia olivat 
keskustelumme.  Pidimme kaksi seminaa-
ria. Ensimmäinen käsitteli dokumenttielo-
kuvan vaihtoehtoisia levitysmalleja sekä ra-
hoitusta, ikuista kipupistettämme maasta 
riippumatta.  Paneelikeskustelua veti kon-
sultti Kelly De Vine Tribeca Film Instituutis-
ta.  Koko joukko rahoitusalan ammattilaisia 
sekä Suomesta että jenkeistä puhuivat doku-
menttielokuvan rahoituksesta ja levitykses-
tä.  Ratkaisua ongelmaan ei tälläkään kertaa 
löytynyt.  Jenkkikollegat luovivat meitä tai-
tavammin netissä ja myös yksityisen sekto-
rin parissa.  Rahan keruussa ja ennakkoluu-
lottomuudessa meillä on heistä oppimista.  

Toisen Doc Salón seminaarin pidimme 
yhteistyössä Flaherty Seminaarin koulutus-
johtajan Mary Kerrin kanssa. Tässäkin semi-
naarissa oli koko joukko huomattavia tekijöi-
tä paikalla, kuten Sundancessa palkittu oh-
jaaja Jonathan Stack ja Oskar-ehdokkaana ol-
lut Alice Elliott. Seminaarin aiheena oli do-
kumentin paikka internetin valtakaudella ja 
siten myös dokumentin merkitys tässä ajas-
sa.  Innostavaa oli, että amerikkalaiset kolle-
gamme tulivat suurin joukoin paikalle, innok-
kaana puhumaan ja innokkaana tapaamaan 
meitä. Sorina seminaarien jälkeen oli mitta-
va ja uskoisin, että useat onnistuivat luomaan 
kelpo suhteita tulevan varalle. Ehkä jotakin 
uutta syntyi. Olimme myös luoneet mahdol-

lisuuden kotimaisille tuottajille tavata ame-
rikkalaisia kollegoita ja levittäjiä; monet kah-
denväliset kohtaamiset voivat edesauttaa ko-
timaisen dokumentin levitystä USA:ssa.   

Katse tulevaan
Kokonaisuus tuntui eheältä ja monipuoli-
selta. Esitimme 47 elokuvaa, meillä oli pal-
jon yleisöä, ja keskustelutilaisuudet poikivat 
uusia suhteita. Sally Berger MoMA:sta halu-
aa toistaa konseptia, ja vähintäänkin hän toi-
voi voivansa näyttää suomalaisia dokument-
teja jonkin erityisteeman nimikkeellä vuo-
sittain. Vaikuttaa siltä, että saimme yleisön 
kiinnostumaan elokuvistamme ja dokumen-
taristiemme näkemyksestä ja maailman tul-
kitsemista. Tapamme käyttää kuvaa ja ään-
tä ja leikkausta herätti ainakin joissakin kat-
selmuksissa keskustelua ja ihastelua. Suurin 
osa elokuvista oli pitkiä, niin kuin niiden on 
tapana olla, 70-90 minuuttisia elokuvia. Meil-
lä on siis jotakin mitä näyttää. Hyviä kiinnos-
tavia pitkiä ja lyhyitä dokumentaarisia eloku-
via, jotka saavat MoMA:ssa mittavasti katso-
jia. Voimme huoahtaa tyytyväisinä: hyvä on.  

Samaan aikaan toiset asiat, kuten koti-
mainen rahoitus, aiheuttavat toisenlaisia 
huokauksia tai  pikemminkin tuskaisia pa-
rahduksia. Tuntuu siltä, että nyt tapetaan 
hyvä tuote. Suomalainen dokumentaarinen 
elokuva on syntynyt parinkymmenen vuo-
den aikana, kiitos monien yksittäisten teki-
jöiden ja tekijöiden yhteistyön sekä kohtuul-
lisen rahoitusjärjestelmän. Nyt kun doku-
mentaarisella elokuvalla menee hyvin maa-
ilmanlaajuisesti, niin siltä katoaa merkittävä 
osa rahoitusta. Hyvästi vain! Jotakin on siis 
tehtävä, jotta voimme edelleen ylpeänä esit-
tää elokuviamme maailmalla.                    n

Salla – Selling the Silence, ohj. Markku Tuurna,  Filmimaa Oy, 2010
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S
uomesta Galleria toimii Berlii-
nissä tilana, jossa suomalaiset 
taiteilijat ovat esitelleet pro-
jektejaan vuodesta 2010. Näyt-

telyjen kirjo on ollut laaja ja tarjonta katta-
va. Galleria sijaitsee katutasossa entisessä 
liiketilassa, mikä tarjoaa satunnaiselle ohi-
kulkijalle matalan kynnyksen astua sisään. 
Näyttelyt vaihtuvat kuukausittain. Osa gal-
lerian toimintaa on alusta alkaen ollut jär-
jestää, varsinaisen näyttelytoiminnan lisäk-
si, kokeellisen musiikin ja liikkuvan kuvan 
esityksiä. 

Audio Spree -tapahtuma kokosi yhteen 
kokeellisen musiikin ja äänitaiteen paris-
sa työskenteleviä tekijöitä. Alkuperäiseen 
suunnitelmaan kuului yhtenä esityspaik-
kana aurinkopanelien tuottamalla sähköllä 
kulkeva kevyt alus, johon kuljettajan lisäksi 
mahtuvat esiintyjät, äänentoistoon tarvitta-
va kalusto ja muutaman hengen yleisö. Alus 
risteilee kaupungin kanavissa. Äänettömän 
sähkömoottorinsa ansiosta se voi kulkea reit-
tejä, jotka ovat suljettu polttomoottorikäyt-
töisiltä aluksilta. Aurinko paistaa, näkymät 
tutkimattomaan ja normaalisti yleisön ulot-
tumattomissa olevaan Berliiniin avautuvat 
erilaisten, ääntä materiaalinaan käyttävien 
esitysten myötä. Kunkin esityksen jälkeen 
alus palaa lähtösatamaan, jossa esiintyjä ja 
yleisö vaihdetaan.

Vaan ei. Berliinin päälle juuttunut sade-
rintama oli rummuttanut kaupungin katuja 
jo jonkin aikaa. Läpinäkymätön pilvipeite te-
ki aurinkopaneleista virtansa saavan aluksen 
käytön mahdottomaksi. Tapahtuma siirrettiin 
kokonaisuudessaan sisätiloihin ja esitykset ja-
kautuivat Suomesta Galleriaan sekä viereisiin 
Café Remiseen ja Walden Galleriaan. 

Antti Pussisen Audio Bike -teoksessa 
kuulija istutettiin kolmipyörään ja käärittiin 
avaruushuopaan. Hän sai käteensä suuren 
sateenvarjon ja korvilleen kuulokkeet, jois-
ta kuunnella reittiä varten valmistettua ää-
niraitaa. Hetkittäin ääniraitaan sekoittuivat 
voimakkaaksi yltyvän sateen ropina sateen-
varjosta ja matalataajuiset akustiset kahah-
dukset, jotka syntyivät kuulokkeiden joh-
don osuessa pyörän rakenteisiin tai kuulijan 
asusteisiin. Kuulokkeiden umpioima ääni-
maailma, johon ulkopuoliset äänet satunnai-
sesti tunkeutuivat ja johon yhdistyivät pyö-
rän ennakoimattomat heilahdukset ja tasai-
sesti etenevä liike, siirsi kuulijan hienovarai-
sesti varhaislapsuuteen: aikaan, jossa mat-
kaa taitetaan toisen liikuttamissa vaunuissa, 
ja jolloin kuuloaistimusten syy-seuraussuh-
teiden tulkitseminen on vasta rakentumas-
sa. Teoksen synnyttämä kokemus muistutti 

tilannetta konsertissa tai esi-
tyksessä, jossa yleisö muut-
tuu keskeiseksi osaksi tapah-
tumaa vaikuttamatta sen kul-
kuun aktiivisesti. Iki-innos-
tavan vuorovaikutteisuuden 
puute tuntui ilahduttavan 
tuoreelta.

Tapahtuman osana jär-
jestetty seminaari tiivistyi 
sarjaksi vapaamuotoisia imp-
rovisaatioita. Puheiden si-
jaan taiteilijoiden omat sekä 
yhteisesiintymiset toimivat 
alustuksina. Sen sijaan, että osallistuja olisi 
kertonut siitä mitä hän tekee, hän teki mi-
tä hän tekee.

Audio Spree -tapahtumaa voi ajatella ko-
konaisuutena, joka kerran käynnistyttyään 
toteutti itsensä viitteellisen käsikirjoituk-
sen varassa. Se oli mahdollisimman kaukana 
spektaakkelista, jossa tapahtuma itsessään 
on niin suuri, että sen puitteissa toteutuneet 
esitykset muuttuvat toissijaisiksi. 

Tekijöillä oli varsin erilaisia lähestymis-
tapoja ääneen. Sen ajallisen keston, paineen 
ja värin muutokset sekä näiden kerrostumat 
toteuttettiin laajalla kirjolla äänilähteitä: no 
input -perinteeseen sitoutunutta kiertävän 
äänen manipulointia, akustisia instrument-
teja, prosessointia, generoivia ääniohjelmia 
ja kenttä-äänityksiä. Akustinen sekä sähköi-
sesti tuotettu, prosessoitu ja vahvistettu ääni 
osana samaa esitystä toistui useissa esityksis-
sä. Yhteistä äänimaailmoille, jotka poikkesi-
vat paljon toisistaan, oli tilassa toteutunut ai-
kaan ja paikkaan sidottu improvisaatio.      n

Esitykset ja ääniteokset:

Lepke B, Daniel Bauert, Noelle-Anne Darbellay,  
Dominik Eggerman,

Dolores Flores (a.i.p. artists in progress), Christopher 
Fröhlich, Lucio Lo Gatto, Christian Gierden (Karl 
Marx Stadt), Hepa Halme, Jari Haanperä, Yoshewei  
Keva

Marius D. Kettler (a.i.p. artists in progress), Teemu 
Korpipää, Kaspar König, Mikko Maasalo. Helge  
Meyer, Antti Pussinen, Michael Rabuske, Pekka Sassi, 
Matze Schmitt, Semet Sengül, Samuel Stoll, Jone  
Takamäki, Aldo Vio

Videot:

Christopher Fröhlich: Tapeboard no. 3 
Pekka Sassi: Video Presentation 
Pink Twins: Live Video 
Jani Ruscica: Batbox

http://www.suomestagalleria.net 
http://audiospree2011.wordpress.com/artists/

Kokeellisen musiikin ja äänitaiteen tapahtuma 
Berliinissä 29.-30.7.2011

AudioSpree
Teksti ja  

kuvat
mikko  

maasalo

Kirjoittaja on  
kuva- ja ääni- 

taiteilija

Kuvassa  
Hepa Halme.
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M
edia-ohjelman esi-
isä näki päivänva-
lon vuonna 1991.  
Nykyinen MEDIA 

2007 on neljäs peräkkäinen monivuo-
tinen ohjelma eurooppalaisen av-alan 
tukemiseksi. Ohjelman syntyyn vai-
kutti 1980-luvulla muodotunut tilan-
ne, jossa televisiokanavien alkanut kil-
pailu johti ohjelmakysynnän kasvuun 
ja herätti pelon, että lisääntyneet ka-
navat täytetään halvalla ulkomaisella 
ohjelmistolla.  Samaan aikaa elokuvis-
sakäyntiluvut tipahtivat varsinkin ko-
timaisten elokuvien kohdalla. 

Kahdenkymmenen vuoden aika-
na MEDIA-ohjelma on tukenut tuhan-
sien elokuvien hankekehittelyä ja le-
vitystä sekä kolulutusta, festivaaleja 
ja promootiohankkeita. Vuosina 2001-
2006 yli 500 miljoonaa euroa on käy-
tetty yli 8000 hankkeen rahoittami-
seksi yli 30 maasta. 

Nykyinen seitsenvuotinen MEDIA 
2007 on kääntymässä kahdelle viimei-

selle vuodelleen ja pysyy vanhoilla tu-
tuilla urillaan. Useimmat syksyllä jul-
kistettavat hakuohjeet ovat pysyviä, 
eikä niitä enää muuteta tämän ohjel-
man kuluessa. 

Tämä 20. juhlavuosi on pitkälti 
värittynyt tulevaisuuden kautta. Ber-
linalen aikana helmikussa lähti liik-
keelle huhu että MEDIA-ohjelma olisi 
loppumassa tai ainakin sen jatkumi-
nen olisi vahvasti vaarassa. Alan am-
mattilaiset reagoivat huhuun nopeas-
ti keräämällä tuhansia allekirjoituksia 
ohjelman jatkumisen puolesta. Jopa 
komission puheenjohtaja Barroso saa-
tiin lausumaan sanasensa ohjelman 
jatkumisesta Turun kulttuuripääkau-
puvierailullaan. 

Tänään olemme siinä tilanteessa 
että komissio on tehnyt ehdotuksen-
sa vuosien 2014-2020 taloudellises-
ta viitekehyksestä. Siinä on osoitettu 
uudelle ohjelmalle nimeltä Creative 
Europe 1,6 miljardia. Luova Euroop-
pa sisältäisi MEDIA-, MEDIA Mundus  

MEDIA-OHJELMA 20 VUOTTA!
ja kulttuuriohjelman sekä uuden in-
novatiivisen vakuusrahaston luoville 
aloille. Komissio valmistelee uuden 
ohjelman ja sen sisältämien alaohjel-
mien sisältöehdotusta parhaillaan, ja 
se tultaneen antamaan neuvostolle eli 
jäsenmaille ja Euroopan parlamentil-
le tämän vuoden lopussa. 

Mikään ei ole varmempaa kuin 
muutos! Alan on taisteltava kiivaas-
ti koko ohjelman rahoituksen puoles-
ta, eikä alaohjelmien keskinäinen ja-
ko ole selvä. Varmaa on, että komis-
sio haluaa ohjelmien vastaavan edel-
leen alan muuttuviin tarpeisiin. Eu-
rooppalaisten tukimuotojen tarpeel-
lisuutta ja oikeutusta mitataan aina 
rakenteellisilla vaikutuksilla, ja siksi 
rajallinen budjetti tulee käyttää par-
haalla mahdollisella ja vaikuttavim-
malla tavalla. 

Olkaa valmiit kun kansallinen 
konsultaatio alkaa !

 

virve iNdréN

Education, Audio-
visual and Culture 
Executive Agency

Support for  
Independent  

producers
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aiteen Keskustoimikunnan kokouksessa 
tammikuussa tapahtui pieni, mutta mer-
kittävä ihme. Erimielisyydet kanavoi-
tiin yksimielisyydeksi, soraäänistä muo-
dostettiin harmonia, synnytettiin peri-
suomalainen konsensus. Puheenjohtaja 

Leif Jakobssonin johdolla kokous teki päätöksen lakkaut-
taa mediataiteen, sirkustaiteen ja lastenkulttuurin jaostot. 
Päätös oli tehty ja päätös oli yksimielinen. Eriäviä mielipi-
teitä esitettiin, mutta ne kirjattiin pöytäkirjassa erilliseen 
kohtaan.

Tähän ihmeelliseen kokoukseen johtanut tapahtuma-
ketju sai alkunsa viime kesänä, kun lakiesitystä Taiteen 
Edistämiskeskuksesta yritettiin pikavauhdilla survoa läpi. 
Luonnos lakiesityksestä julkaistiin 24.6.2010, päivää en-
nen juhannusaattoa. Kesän aikana taidekenttä aktivoitui 
vastustamaan tätä muutosta hämmästyttävän tarmokkaas-
ti, kymmenissä kannanotoissa haukuttiin sekä lakiesitys 
että sen valmisteluprosessi. Syyskuussa Stefan Wallin il-
moitti, että lakiesitystä ei yritetä toistaiseksi viedä eteen-
päin. Taidekenttä huokasi helpotuksesta ja asiasta ei kes-
kusteltu sen enempää.

Näytelmän seuraava osa tapahtui kaikessa hiljaisuu-
dessa, suljettujen ovien takana. Virkamiesten toimesta joil-
lekin taidejärjestöille lähetettiin kysely, jossa pyydettiin 
ehdotuksia Taiteen Keskustoimikunnan toiminnan tehos-
tamiseksi. ‘Edistäminen’ oli siis muuttunut ‘tehostamisek-
si’. Julkisesti ei ole kerrottu, millaisia ehdotuksia tämä ky-
selyn perusteella saatiin ja miten niitä käsiteltiin. Puheen-
johtaja Leif Jakobssonin johdolla tehostamistoimia lähdet-
tiin kuitenkin kuitenkin toteuttamaan tammikuussa 2011, 
tämän ihmeellisen yksimielisyyden kokouksen kautta.

Mediataiteen edustajat ottivat yhteyttä Jakobssoniin 
ja hämmästelivät päätöstä mediataidejaoston lakkauttami-
sesta. ‘Tehostamisen’ nimissä tämä uudistus on outo, sillä 
taloudellisia säästöjä ei tällä muutoksella paljon saavuteta. 
Jakobssonin vastauksista olikin ymmärrettävissä, että tä-
mä muutos ennakoi siirtymistä Taiteen Edistämiskeskuk-
seen. Eli paljon kiistelyä aiheuttanutta lakiesitystä yrite-
tään viedä läpi hiljaisen byrokratian voimin.

Tarinan sankariksi nousee valokuvataiteen toimi-
kunta, jolle siirrettiin vastuu mediataiteen hakemuksis-
ta. Jakobsson oli vihjannut toimikunnalle, että he voisi-
vat perustaa jonkinlaisen epävirallisen työryhmän, joka 
kävisi läpi mediataiteen hakemukset. Valokuvataiteen 
toimijat eivät tähän suostuneet. Lain mukaan toimikun-
nat voivat perustaa ainoastaan jaostoja, joten valokuva-
taiteen toimikunta perusti mediataidejaoston uudelleen, 
vain pari kuukautta sen lakkauttamisen jälkeen. Sirkuk-
sen ja lastenkulttuurin edustajat eivät ryhtyneet saman-
laiseen vastarintaan. Todennäköisesti siksi, että näiden 
alueiden rahoitusosuuksiin ei ole (ainakaan vielä) ka-
jottu.

Näytelmä ei ole vielä lopussa, monia ihmeitä ja tunne-
kuohuja herättäviä tapahtumia on varmasti luvassa. Virka-
miesten nykyinen tavoite on, että Taiteen Edistämiskes-
kus aloittaisi toimintansa vuoden 2013 alussa. Millaisiin 
taistoihin on taidekenttä valmis lähtemään? Vaivautuuko 
media uutisoimaan vallan väärinkäytöksistä? Millainen 
villi kortti tulee olemaan Paavo Arhinmäki? Kun Hesari 
haastatteli tuoretta kulttuuriministeriämme, hän ei tien-
nyt mitä sana ‘vertaisarviointi’ tarkoittaa. Arhinmäki tulee 
varmaan lähivuosina kuulemaan monia erilaisia tulkintoja 
tämän sanan merkityksestä.

Mediataiteen  
tuho ja nousu
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S
uomen elokuvakontakti 
ry on järjestänyt lyhyt-
elokuvafestivaalia ensin 
Kettupäivät-nimisinä ja 

nyt Helsingin lyhytelokuvafestivaa-
liksi muuttuneena. Tänä vuonna fes-
tivaali järjestetään jo 28. kerran.

Nimenmuutos tuo mukanaan jo-
takin vanhaa ja jotakin uutta. Kilpai-
lusarjat ovat yhä festivaalin ydintä. 
Festivaalilla nähdään ammattilais- ja 
opiskelijasarjat sekä dokumentti- että 
fiktioelokuvissa, kokeellisen elokuvan 
sarja sekä Hinku & Vinku -palkinnol-
la palkittava animaatioelokuvan sarja. 
FoxOff, alle 3-minuuttisten elokuvien 
kilpailusarjan teemana on tänä vuon-
na Mieluummin en. Suunnitteilla on 
myös uusi elokuvapalkinto, joka jaet-

Helsingin lyhytelokuvafestivaali
taisiin erityisen ansioituneelle lyhyt-
elokuvalle.

Tuomaristo koostuu nimekkäistä 
elokuva- ja taidealan sekä media-alan 
ammattilaisista. Dokumenttisarjaa 
tuomaroivat dokumenttielokuvien oh-
jaaja ja tuottaja Jouko Aaltonen ja toi-
mittaja Minna Joenniemi, fiktioeloku-
vien sarjaa ohjaaja Ville Jankeri sekä 
ohjaaja ja käsikirjoittaja Selma Vilhu-
nen, kokeellisen sarjan kuratoi pitkän 
linjan mediataiteilija Harri Larjosto ja 
sarjan tuomareina toimivat Ars Fen-
nica voittaja, taiteilija Anssi Kasitonni 
sekä taiteilija Maria Duncker, FoxOff-
sarjan tuomareina toimivat juontaja ja 
käsikirjoittaja Maria Veitola ja kuvatai-
teilija Jani Leinonen.

Festivaalilla nähdään perinteiseen 
malliin tuoreita suomalaisia lyhytelo-
kuvia, lyhytelokuvahuippuja maail-
malta ja lastenlyhytelokuvia. Uutuu-
tena festivaalilla nähdään kaksi sar-
jaa ennen näkemättömiä venäläisiä 
lyhytelokuvia. KAVAn kanssa yhteis-
työssä järjestetään Orionissa elokuva-

työpajoja lapsille sekä klassikkolyhyt-
elokuvanäytöksiä.

Teemme myös enemmän yhteis-
työtä alan muiden toimijoiden kans-
sa. Yhteistyön kautta pystymme tar-
joamaan monipuolisempia elokuvata-
pahtumia sekä kohtaamispaikkoja te-
kijöille ja yleisölle. Toteutamme elä-
myksellisiä elokuvaklubeja yhteis-
työssä mm. AV-arkin, Future Shortsin, 
Doc Loungen, Pinnan alta -klubin ja 
Kelaamon kanssa.

Tämän lisäksi järjestämme semi-
naarin, jossa käsitellään lyhyteloku-
vien tekemisen haasteita Suomessa 
ja Venäjällä. Lauantain päätösklubil-
la karistetaan pölyt kannoista Balkan 
Feverin ja loistavan tanskalaisen bi-
lebändin Afenginnin tahdissa.

Festivaali starttaa ennakkoon Doc 
Lounge -klubilla Cafe Talossa keski-
viikkona 12.10. 

www.hlef.fi
Facebookissa: Helsingin lyhytelo-

kuvafestivaali / Helsinki Short Film 
Festival

Kuinka marjoja poimitaan, ohj. Elina Talvensaari, Aalto yliopisto / TAIK, 2010

Helsingin lyhytelokuvafestivaali 
(aikaisemmin Kettupäivät)  
järjestetään Kino Andorrassa  
ja Elokuvateatteri Orionissa 
marraskuun pimenevissä illoissa 
8.–12.11.2011.
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his year for the first time, the Helsinki Ref-
ugee Film Festival will present two days 
of relevant films and interesting seminars. 
The especially low-threshold event is or-
ganised by the Refugee Advice Centre. It 
will then be held annually and is to evolve 
into a five-day festival. Its aim is to raise 
awareness of  issues related to migration, 
displacement, statelessness, human traf-
ficking, and political or other persecution. 
Addressed are not only experts in these 
topics, but simply everyone who enjoys 
film, art, politics of culture or simply con-
troversy. The films have been chosen to 
prove that learning about harsh issues in 
life does not mean that the audience has 
to suffer, too – but that it can be a pleasure 
to combine serious topics with beautiful 

Tekijäjärjestöjen yhteistyöelin Teki-
jäfoorumi kokosi syyskuussa yhteen 
nimekkäitä kirjailijoita, muusikoita, 
toimittajia ja taiteilijoita. Helsingis-
sä järjestetyssä Reilu sopimus -semi-
naarissa keskusteltiin eri alojen käy-
tännöistä ja kokemuksista tekijänoi-
keussopimusten teossa. Seminaarin 
puhujina kuultiin muun muassa kir-
jailija Anja Snellmania, kuvittaja Vil-
le Tietäväistä, muusikko Sami Kuop-
pamäkeä ja valokuvaaja Tanja Mik-
kolaa.

Seminaarissa ilmeni, että eri 
aloilla pitkäänkin toimineet taiteili-
jat joutuvat tekijänoikeussopimuk-
sia solmiessaan tyytymään yksipuo-
lisesti saneltuihin ehtoihin. Olipa ky-
se sitten kirjasta, levystä tai eloku-
van tekemiseen liittyvästä sopimuk-
sesta, taiteilijat kokevat olevansa so-
pimusneuvotteluiden heikompi osa-
puoli. Tämä epätasa-arvoinen suhde 
ilmenee usein sopimukseen sisälly-
tettyjen oikeuksien ja velvollisuuk-
sien epätasapainona, ja sopimuksen 
perusteella taiteilijalle maksettava 
korvaus on usein mitättömän pieni. 

Kirjailija Anja Snellman totesikin se-
minaarissa: ”Olen kohdannut jopa ni-
mittelyä, kun olen yrittänyt neuvotel-
la itselleni kohtuullisia sopimusehto-
ja. Taiteilijan odotetaan edelleen ole-
van nöyrä ja vaatimaton neuvottelija, 
ja tekevän ilmaista työtä.”

Reilu sopimus -seminaarissa ko-
rostettiin, että taidealalla on otettu 
ilolla vastaan hallitusohjelmakirjaus, 
jonka mukaan tekijänoikeuslailla tul-
laan säätämään nykyistä tarkemmin 
tekijänoikeuksien siirtämisen edel-
lytyksenä olevista kohtuullisista eh-
doista ja kohtuullisesta korvaukses-

Helsinki Refugee Film Festival
and professional filmmaking. This year 
has seen a change in the general public’s 
perception: refuge and migration are no 
longer dull, negative topics but regarded 
with interest and enthusiasm, creating a 
new sphere in the cultural sector.

The festival presents twelve films, some 
of which are cinematic premieres, from 
Finland and other Nordic Countries, Ger-
many, Poland, New Zealand, Congo – 
shorts and feature-length films, fiction 
as well as documentaries. Topics range 
from modern slavery to climate change, 
the destruction and survival of local tra-
ditions to the creation of new global 
identities.

Silke Brandt 

Helsinki Refugee 
Film Festival 
25.–26.11.2011
SES auditorio 
Kino K-13
Katajanokka.

Further information: 
www.helsinkirefu-
geefilmfestival.word-
press.com, 
www.pakolais-
neuvonta.fi, 
Facebook

Taiteilijat  
vaativat 
kohtuullisia 
korvauksia 
ja reiluutta

ta. Taiteilijoiden odotukset kulttuu-
riministeri Paavo Arhinmäen halli-
tuskautta kohtaan ovatkin korkealla. 
Reiluutta kaivataan lisää kaikilla tai-
dealoilla, koska reilu sopimus turvaa 
kaikkien sopimusosapuolten elinkei-
non jatkumisen.

Vuonna 2010 perustetun Tekijä-
foorumin tarkoituksena on yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen tekijänoi-
keusasioissa ja tekijä- ja taiteilijajär-
jestöjen keskinäisen tiedonkulun pa-
rantaminen. Tekijäfoorumiin kuuluu 
luovan työn tekijöitä edustavia jär-
jestöjä.

Aranda, ohj. Anu  
Kuivalainen,  
Filmimaa Oy, 2011
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Palkintoraadin 
lausunto
Pian voidaan juhlia video- ja media-
taiteen 50-vuotisjuhlia. Mitään tark-
kaa päivämäärää ei merkkipäivälle 
voida osoittaa, mutta ensimmäiset tie-
toiset hetket tuoda mediaa galleria- 
ja museokontekstiin voidaan ajoittaa 
1960-luvun alkuvuosiin. Joku toinen 
voisi tarkentaa videotaiteen syntyhis-
torian 1960-luvun puoliväliin, josta 
lähtien kannettavat videolaitteet ovat 
olleet myös taiteilijoiden käytössä.

Mitä sitten mediataiteella tänä 
päivänä tarkoitetaan? Ystävämme 
UCLA:n professori Erkki Huhtamo 
pohti mediataiteen määrittelyä ja rajo-
ja vuodenvaihteessa 2010 Ars Electro-
nica festivaaliraportissaan seuraavasti:

”Mediataiteesta on tullut niin arki-
päiväinen käsite, että harva huomaa 
miettivänsä sen ongelmallisuutta. 
Ei ole ollenkaan itsestään selvää mi-
tä sen alle pitäisi mahtua. Sikäli kun 
mediataiteilla tarkoitetaan ylipäätään 
uusilla elektronisilla tai digitaalisilla 
välineillä tehtyä taidetta, koko käsit-
teen voisi unohtaa. Video on nykyään 
yleisempi väline kuin pensseli. Eija-
Liisa Ahtilan videoinstallaatiota on 
turha luonnehtia mediataiteeksi: ne 
ovat nykytaidetta ja sillä siisti.” (Erkki 
Huhtamo, Taide ja design 10/2010)

Mediataide on aina omalla taval-
laan kärsinyt käsitteen laajuudesta 
ja rannattomuudesta. Sen on voinut 
aina parhaiten määritellä toiseutena 
suhteessa muihin taiteisiin ja tekno-
logiaa voimakkaasti käyttäviin me-
diantuotantotapoihin, kuten eloku-
vaan ja televisioon. Luonteenomais-
ta mediataiteelle ovat aina kuiten-
kin olleet pienet tuotantoryhmät, jo-
pa yksin tehtävät teokset ja jatkuvat, 
alkuperäisistä käyttötavoista poikke-
avat uusien menetelmien kokeilut ja 
käyttöönotot. Videokameran käyttä-
minen osana arkipäiväistä elämää 
oli uutta 1970-luvulla tavalla, joka 
nykyisin on arkipäiväinen sosiaali-
sen kommunikaation väline ja län-
simaisen elämäntapamme keskeisiä 
visuaalisuuden ilmenemismuoto-
ja. Kamerakatse on silmiemme glo-
baalinen, lähes reaaliaikainen ulot-
tuvuus.

Miten tämä kaikki liittyy nyt jaet-
tavaan AVEKin mediataiteen palkin-
toon?

Palkinnon saajat ansaitsevat eh-
dottomasti tunnustusta alan pionee-
reina. He aloittivat videoteosten teke-
misen jo 1980-luvun alussa. 1980-lu-
ku oli Suomessa videon, maataiteen 
ja performanssin kaltaisten uusien tai-
demuotojen ilmenemisen vuosikym-
men. Maa- ja performanssitaide yh-
distyivät Turppi-ryhmän vuonna 1982 
kollektiivisesti tekemässä videoteok-
sessa Earth Contacts. Lehtimäen poh-
joismaisen ympäristötapahtuman jäl-
kimainingeissa hiekkakuopalla kuva-
tun rituaalinomaisen performanssivi-
deon katsotaan käynnistäneen suoma-
laisen videotaiteen 1980-luvun. Turp-
pi-ryhmän muodostivat Marikki Ha-
kola, Pekka Kantonen, Lea Kantonen 
ja Jarmo Vellonen. Myöhemmin ryh-
mään liittyi myös Martti Kukkonen.

AVEKin mediataiteen palkinnon 
saavat vuonna 2011 Lea ja Pekka Kan-
tonen, jotka ovat jatkaneet taiteellis-
ta työskentelyään dokumentaarisen ja 
henkilökohtaisen videodokumentaati-
on parissa jo 30 vuotta. Tästä nähtiin 
myös vahva näyttö heidän Taidehal-
lissa keväällä 2011 olleessa näyttelys-
sään Kodin väreilyä, jonka teokset on 
koostettu yli 20 vuoden ajan kuvatus-
ta materiaalista, ja jotka liittyvät hei-
dän ajatukseensa henkilökohtaisesta 
videopäiväkirjan pitämisestä: kodin, 
ystävien ja arkitapahtumien säännöl-
lisestä tallentamisesta.

Ja prosessi jatkuu. Pekka Kanto-
nen kirjoitti AVEKin lehdessä vuonna 
2009, että tuolloin materiaalia oli 1100 
tuntia. ”Haaveeni on olla lopettamatta 
kuvaamista”.

Kantosten kohdalla ei ole kyse 
vain päiväkirjantapaisesta arkidoku-
mentaatiosta. Pekka Kantonen poh-
tii oman elämänsä dokumentaaris-
ta ulottuvuutta parhaillaan valmiste-
lemassaan taiteellisessa väitöskirjas-

Audiovisuaalisen kulttuurin edistä-
miskeskus AVEKin myöntämän AVEK-
palkinnon ovat saaneet kuvataiteilijat 
Lea (s. 1956) ja Pekka (s. 1955) Kan-
tonen. Mediataiteelle kohdennettu 
15 000 euron arvoinen palkinto jaet-
tiin 8.9.2011 AVEKin kauden avajaisis-
sa Mediakeskus Lumeessa. Palkinto 
myönnettiin kahdeksatta kertaa. 

Lea ja Pekka Kantoselle AVEK-pal-
kinnon saaminen on mieluisa osoitus 
siitä, että pariskunnan tekemää tai-
detta arvostetaan.  ”Meitä ilahduttaa, 
että pitkäkestoista koettamme altis-
tua eri medioille arvostetaan media-
taiteena yhtä lailla kuin teknisiä inno-
vaatioita kehittävää tai teknisesti hiot-
tua mediataidetta. Taiteen tekemises-
sä päähuomiomme on siinä, mitä ar-
jessa tapahtuu ja miten elämme me-
dian vaikutuspiirissä.”

AVEK-palkintoraadin muodostivat 
puheenjohtajana erikoissuunnitteli-
ja Perttu Rastas, jäseninä amanuenssi 
Kati Kivinen, taiteellinen johtaja Laura 
Köönikkä sekä AVEKin mediataiteen 
tuotantoneuvoja Heidi Tikka. Palkin-
non saajasta päätti raadin lausunnon 
perusteella AVEKin johtokunta.
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LEA JA PEKKA  
KANTOSELLE  
15 000 EURON  
AVEK-PALKINTO
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Valtionpalkinnoilla nostettiin esiin eri alojen tekijöitä

K
ulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki jakoi 15 000 euron arvoiset eloku-
va-, kuva- ja valokuvataiteen valtionpalkinnot Helsingissä syyskuun 27. päivänä. 
Eri taiteenalojen valtionpalkinnot myönnetään tunnustuksena kolmen viimek-
si kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta 

toiminnasta tietyn taiteen alan hyväksi. 
Valtion elokuvataidetoimikunta myönsi vuoden 2011 elokuvataiteen valtionpalkinnon eloku-

vaohjaaja Jalmari Helanderille ja tuottaja Petri Jokirannalle.  Palkinto myönnettiin palkit-
tavien yhteistyöstä elokuvassa Rare Exports. Perusteluissa todettiin, että elokuvaohjaaja Jalmari 
Helander (s. 1976) on nuori, näkemyksellinen oman tiensä kulkija. Petri Jokiranta (s. 1965) tun-
netaan kokeneena tuottajana ja elokuva-alan ammattilaisena. Elokuvassa Rare Exports perintei-
nen joulupukkitarina ja myyttinen kauhufantasia kohtaavat ennennäkemättömällä tavalla. Jal-
mari Helander vastaa elokuvan ohjauksesta, käsikirjoituksesta ja lavastussuunnittelusta, joten 
voidaan hyvin sanoa että Rare Exports on hänen elokuvansa. Toisaalta ilman sitoutunutta tuotta-
jaa elokuva ei koskaan pääse valkokankaalle saakka ja tässä tapauksessa Petri Jokiranta teki sen 
mahdolliseksi. Kaksikon yhteistyö on taidetta ja luovaa tuottajuutta parhaimmillaan.

Kuvataiteen valtionpalkinnon sai taiteilija Erkki Pirtola (s. 1950). Pirtola on suomalaisen 
vaihtoehtotaiteen johtohahmoja: taiteilija jonka yli neljäkymmentävuotiseen uraan mahtuu lä-
hes koko kuvataiteen muutosten kirjo. Palkinnon perusteluissa korostettiin, että Erkki Pirtola on 
sekä omaperäinen maalari että videon käytön pioneeri. Tämän lisäksi hänet tunnetaan työstään 
kuvataidekriitikkona ja opettajana.  Kaikissa toimissaan Erkki Pirtola on kulkenut valtavirrasta 
sivussa, kyseenalaistanut kulloisenkin aikakauden taidekäsityksiä, haastanut yhtä lailla työläis-
realismin kuin abstraktin taiteenkin hegemonian, luonut omaperäistä vastapuhetta ja innoitta-
nut lukemattomia ihmisiä tarttumaan taiteen mahdollisuuksiin. 

Valokuvataiteen valtionpalkinnolla palkittiin kuvallisen viestinnän ja valokuvataiteen pro-
fessori Merja Salo. Salo (s. 1953) on opetuksellaan, tutkimuksillaan ja julkaisuillaan merkittä-
västi osallistunut valokuvataiteen ja valokuvan monien roolien ja historioiden pohtimiseen se-
kä valokuvaan liittyvien teoreettisten ongelmien avaamiseen.  Palkinnon perusteluissa tode-
taan, että Salon asenne valokuvaa kohtaan on vakavan leikkisä. Salon Musta kasvisto -valokuva-
kirja vuodelta 1984, tyttökalenteri-kuvat 1980-luvulta, hänen muun muassa Valokuva-lehdessä 
julkaistut kirjoituksensa ja viimeisin kirjansa Carscapes (2011) henkivät älykästä kurittomuutta. 
Merja Salo on toimillaan kultivoinut valokuvataiteellista maaperää, jossa on tilaa samanaikaisel-
le lempeydelle, syvällisyydelle ja vakavuudelle.

Elokuva-alan  
ammattikuntapalkinnot

K
otimaisen elokuvan viikko on elokuva-alan tekijäliitto-
jen teemaviikko, joka järjestettiin viime vuonna toista-
kertaa. Tänä vuonna viikko järjestettiin syyskuussa yh-
teistyössä Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin kanssa. Vii-

kon erikoisnäytökset esittelivät loppuvuoden uutuuksia sekä toivat 
kuluneen vuoden elokuvia takaisin valkokankaalle. Näytösten yhtey-
dessä järjestettiin keskusteluja ja tekijävierailuja.

Elokuva-alan tekijäjärjestöjen jäsenet valitsivat keskuudestaan 
vuoden tekijöitä, jotka palkittiin Kotimaisen elokuvan viikon päätös-
juhlassa kukin 850 euron palkintosummalla. Sponsorina oli Veikka-
us, joka on mukana kehittämässä kotimaista elokuvaa; elokuvien jul-
kinen tuki jaetaan veikkausvoittovaroista. 

saan, jonka perustana on hänen ke-
hittämänsä videokuvan sukupolvitte-
lu -käsite. Siinä kotitallenteita katso-
taan ja kommentoidaan yhdessä eri 
ikäryhmien, asiantuntijoiden ja eri 
kulttuureihin kuuluvien katsojaryh-
mien kanssa. Menetelmän taustalla 
on etnografisen elokuvatekijän Jean 
Rouchin luoma jaetun antropologian 
menetelmä, jossa tekijä ei ole etäi-
nen tarkkailija, vaan osa keskustele-
vaa ryhmää. Samaan tapaan Kantoset 
ajattelevat, että heidän tekemisensä 
ei ole dokumenttielokuvan tekemis-
tä heidän omasta elämästään, koska 
he kieltäytyvät dokumentin narratii-
visuudesta esittämällä kuvatut arkita-
pahtumat pääosin leikkaamattomina 
versioina: otokset ovat enemmänkin 
valokuvan kaltaisia liikkuvia kuvia. 
Esittämällä niitä sekä taidekontekstis-
sa että muissa sosiaalisissa tilanteissa, 
jotka myös kuvataan, syntyy sisäkkäi-
nen sosiaalinen kerrostuma, joka ylit-
tää tai alittaa normaalin dokumentaa-
risuuden kontekstin.

Vaikka AVEKin mediataiteen pal-
kinto ei ole elämäntyöpalkinto, on täs-
sä tapauksessa tällä jo 30 vuotta kestä-
neellä videokuvaamisella ja 20 vuotta 
jatkuneella videopäiväkirjaprojektil-
la oma ainutkertainen asemansa suo-
malaisen ja kansainvälisenkin video-
taiteen historiassa. Projekti ja prosessi 
ovat ainutlaatuisia ja -kertaisia.

Video on enemmän kuin peili. 
Peilikuvaa ei oikein voi näyttää toisil-
le eikä varsinkaan tallentaa arkistoi-
hin. Siksi Kantosten toivottavasti pit-
kään jatkuva – sillä mitä pidempää 
se jatkuu, sen merkityksellisemmäk-
si se muodostuu – kuvausmatka ihmi-
syyteen on henkilökohtaisuudessaan 
meille muille ja tuleville sukupolvil-
le tärkeä.

Olavi Paavolainen kirjasi kirjansa 
Lähtö ja loitsu (Otava, 1937) motoksi 
filosofi Herman Keyserlingin aforis-
min: ”lyhin tie itseen vie maailman 
ympäri”. Toivottavasti itseensä matkaa-
jilla on usein videokamera mukanaan.

Perttu Rastas
Palkintoraadin puheenjohtaja

Kati Kivinen
Laura Köönikkä
Heidi Tikka

Vuoden 2011 palkinnot:
Elokuvanäyttelijä: Tiina Weckström elokuvasta Hella W
Elokuvaohjaaja: Zaida Bergroth elokuvasta Hyvä poika
Elokuvatuottaja: Petri Jokiranta elokuvasta Rare Exports
Käsikirjoittaja: Marja-Riitta Koivumäki
Vuoden työtoveri -palkinto: leikkaaja Tuuli Kuittinen

Dokumenttipalkinto 2011 omistettiin kaikille dokumenttien pää-
henkilöille. Palkinnon vastaanottivat marraskuussa elokuvateatte-
reissa ensi-iltansa saavan huostaanotettujen lasten elämästä kerto-
van Mia Halmeen Ikuisesti sinun -elokuvan päähenkilöt. Palkintora-
ha sekä Simo Ristan signeeraama teos Stadin taivaan alla -sarjasta 
luovutetaan heidän valitsemalleen tukijärjestölle, Suomen sijaiskoti-
nuoret, Sinut ry:lle. Palkinnon jakoi Dokumenttikillan puheenjohta-
ja, ohjaaja Iris Olsson.

Minimal Romantic Minimal Romantic, Sari Palosaari, 2011
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Pompeijin viimeiset päivät
Lyhytelokuva  
Kesto 12 min

”P” on suomalainen miesnäytteli-
jä jolla on takanaan loistava tulevai-
suus. Työt laitosteatterissa ovat supis-
tuneet lähinnä suuren näyttämön si-
vurooleihin. Tänään ohjelmistossa on 
kuitenkin monologi jossa hän antaa 
kaikkensa.

Käsikirjoitus: Sami Keski-Vähälä 
Ohjaus: Mikko Kanninen
Kuvaus: Tuomas Jaakkola
Äänisuunnittelu: Nuutti Vapaavuori
Leikkaus: Nina Forsman
Tuotanto: Mikko Kanninen / Lucifer 
Sam Audiovisual Productions Oy
Ensi-ilta: 2010

Paavo, viisi annosta elämää
Dokumenttielokuva 
Kesto 71 min

Karjaalaisnuorukainen Paavo Turti-
ainen tapasi v. 1970 Helsingin lento-
asemalla näyttelijä Ingrid Bergma-
nin ja tämän puolison, tuottaja Lars 
Schmidtin. Siitä käynnistyi menes-
tyksekäs kansainvälinen ura, joka 
johdatti Paavon new yorkilaisen ylä-
luokan catering -yrittäjäksi. 

Ohjaaja: Hanna Hemilä 
Kuvaaja: Ilmo Lintonen 
Äänisuunnittelija: Tero Malmberg 
Äänet, valot: Christian Amgwerd 
Leikkaaja: Pentti Kakkori 
Säveltäjä: Dani Strömbäck 
Tuotanto: Hanna Hemilä, Vesa Harju / 
Handle Productions Oy, Whooper LLC 
Ensi-ilta: 20.12.2010

Valmistuneita tuotantoja
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Minispektaakkelit 
Kesto 3x1 min

Minispektaakkelit ovat minuutin  
mittaisia teoksia, elokuvallisia haiku-
ja. Ensin valmistuneet Minispektaak-
kelit ovat Koskee, Korpee ja Sorsii. 
Jatkoa seuraa.

Ohjaus, käsikirjoitus, kuvaus, leikkaus, 
tuotanto: Maarit Suomi-Väänänen 
Äänisuunnittelu: Kyösti Väntänen,  
Pirkko Tiitinen 
Kuvaus: Sari Aaltonen 
Erikoistehosteet: Konsta Mannerheimo 
Musiikki: Pirkko Tiitinen 
On line leikkaus: Heikki Kotsalo 
Ensi-ilta: IDFA 2010

Pa
av

o,
 v

iis
i a

nn
os

ta
 e

lä
m

ää

Minispektaakkelit



avek-lehti 2/2011                59

 
Pö

he
ik

ön
 h

ön
kä

Pöheikön Hönkä 
Lyhytelokuva 
Kesto 12 min

Jorpakon kuusessa autiosaari, jossa 
leiri, jossa porisee pata, jonka alla  
savuttaa nuotio, jonka äärellä Pik  
Mama ja Likka, jotka viettävät metsä-
läisten kesäpäivää. Tapahtuu karvaita 
ja kummia. 

Ohjaus, käsikirjoitus, edit, lavastus: 
Maarit Suomi-Väänänen 
Kuvaaja: Sari Aaltonen 
Musiikki, äänisuunnittelu: Kyösti  
Väntänen 
Leikkaus: Ville Väänänen, Heikki  
Kotsalo 
Tuotanto: Maarit Suomi-Väänänen / 
Ex-Professo Arts Management 
Ensi-ilta: Mäntän kuvataideviikot 2011

Veljeni buddhalaismunkki
Dokumenttielokuva 
Kesto 29 min

Santeri (26) päättää lähteä munkiksi 
Thaimaahan ja luopua kaikesta mitä 
hänellä on koti-Suomessa. Hänen sis-
konsa, dokumentin ohjaaja Anja Aho-
la, haluaa ymmärtää pikkuveljen-
sä suurta ratkaisua jättää koko omai-
suus, ystävät ja perhe sekä ryhtyä  
askeettiseksi buddhalaismunkiksi 
loppuelämäkseen.

Käsikirjoitus, ohjaus, kuvaus: Anja 
Ahola 
Leikkaus: Anja Ahola ja Suvi West 
Tuotanto: Ima Aikio-Arianaick ja Anja 
Ahola/ Ima Filbma- ja Sátneduodji 
Ensiesitys 5.4.2011 

Eläimiä eläimille
Animaatioelokuva 
Kesto 10 min

Eläimiä eläimille on rakkaustarina, 
jossa päähenkilöiden fyysiset eroavai-
suudet aiheuttavat ylitsepääsemättö-
miä ongelmia.

Käsikirjoitus, ohjaus, hahmosuunnitte-
lu, taustat, animaatio & jälkituotanto: 
Mark Ståhle & Tatu Pohjavirta 
Musiikki: Petri Mattila 
Äänisuunnittelu: Salla Hämäläinen 
Tuotanto: Jyrki Kaipainen / Elokuva-
osuuskunta Camera Cagliostro 
Ensi-ilta 16.6.2011
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Musiikki: Stefan Paavola, Antti Hytti 
Tuotanto: Timo Humaloja / Kinovid Ky 
Ensi-ilta: 1.9.2011

Kerjäläiselokuva
Dokumenttielokuva 
Kesto 96 min

Maahan polvistunut romanikerjäläi-
nen aiheuttaa voimakkaita tunteita: 
syyllisyyttä, raivoa, sympatiaa ja tur-
hautumista. Suurin osa ihmisistä kä-
velee ohi, mutta aina on myös ihmi-
siä, jotka haluavat auttaa. Kerjäläis-
elokuva on elokuva auttamisen haas-
teista ja kahden erilaisen todellisuu-
den kohtaamisesta. 

Käsikirjoitus ja ohjaus: Hanna Maylett  
Kuvaus: Jyri Hakala 
Leikkaus: Tuula Mehtonen 
Äänileikkaus: Janne Laine 
Viulumusiikki: Sanna Salmenkallio 
Tuotanto: Sonja Lindén / Avanton  
Productions  
Ensi-ilta: 19.9.2011

noa.” Näin tilittää Veli-Pekka Salonen, 
ympäristögeologian professori, het-
keä ennen kuin kumivene irtoaa puo-
lalaisesta merentutkimusaluksesta 
Horyzontista, Nordauslandetin edus-
talla, Huippuvuorilla. Ollaan äärira-
joilla, niin maantieteellisesti kuin tut-
kijan elämässä.

Käsikirjoitus: Petteri Saario & Timo 
Humaloja 
Ohjaus: Petteri Saario 
Kuvaus ja leikkaus: Petteri Saario  
Ääni: Anton Leppälä & Jan Henriksson,  
Timo Humaloja & Petteri Saario 

Scene Shifts,  
in six movements
Lyhytelokuva 
Kesto 15 min

Runomuotoinen elokuvateos kulttuu-
risesta esittämisestä ja sen historial-
lista ja mediaalisista kerrostumista.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Jani Ruscica
Kuvaus: Anu Keränen
Leikkaus: Tiina Aarniala ja Jani  
Ruscica
Äänisuunnittelu: Anne Tolkkinen
Tuotanto: Jani Ruscica / Askel  
tuotannot ky
Ensi-ilta: 11.08.2011

Autiomaa
Dokumenttielokuva 
Kesto 72 min

“Tämä on koko tähänastisen elämä-
ni kohokohta. Enää minun ei tarvit-
se puhua siitä, mitä muut ovat koke-
neet. Nyt voin puhua omista koke-
muksistani. Sanalle tulee uutta pai-
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Tammi

Helmi
U & T  
9.2.

Maalis
DD  

31.3.

Huhti

Touko
U & T 
10.5.

Kesä

Heinä

Elo

Syys
U & T 
22.9.

Loka
DD 

30.10.

Marras
U & T 17.11.

Joulu

  

Jäämarssi – Suomen 
matkaopas 1941-42
Dokumenttielokuva 
Kesto 85

Dokumenttielokuva ker-
too jatkosodan aikaisista 
sotavankileireistä Suomes-
sa, siitä miten vankileirit 
suunniteltiin ja miten nii-
den toiminta toteutettiin. 
Päähenkilöinä ovat sodan 
ajan suomalaiset vaikutta-
jat puolustusvoimissa, po-
litiikassa ja teollisuudessa. 
He toteuttivat valkoisen 
Suomen suurta unelmaa, 
joka alun riemuvoittojen 
jälkeen kulki kohti  
katastrofia.

Ohjaus ja käsikirjoitus:  
Ville Suhonen 
Kuvaus: Pekka Uotila 
Leikkaus: Tuuli Kuittinen 
Äänisuunnittelu: Kirka  
Sainio 
Tuottaja: Venla Hellstedt 
Tuotanto: Pertti Veijalainen 
/ Illume Oy 
Ensi-ilta: 20.9.2011

LYHYESTI

U= mediataide   T= lyhyt-ja dokumenttielokuva   DD= DigiDemo   

AVEKin hakuajat  
kaudella 2011–2012

Uudet jäsenet
AVEKin johtokunta tekee kaikkia tukimuotoja koskevat yleiset linjaukset 
sekä yksittäiset päätökset audiovisuaalisen kulttuurin tuesta. Johtokun-
taan on valittu uusina jäseninä elokuvaohjaaja ja professori Susanna Hel-
ke, elokuvatuottaja Jarkko Hentula ja pukusuunnittelija Tiina Kauka-
nen.  Luottamuselimeen kuuluu puheenjohtaja (Georg Dolivo) ja yhdeksän 
jäsentä.

AVEKin koulutusjaostossa ovat aloittaneet uusina luottamusmiehinä 
näyttelijä Teijo Eloranta, elokuvatuottaja Sonja Lindén ja leikkaaja Mark-
ku Pulkkinen. Koulutus- ja kurssituesta päättävässä koulutusjaostossa on 
puheenjohtaja (Auli MAntila) ja kahdeksan jäsentä. 

(Kokoonpanot löytyvät AVEKin nettisivuilta: www.kopiosto.fi/avek)

Mediataiteessa siirrytty hakuaikoihin
Toimikaudella 2011–2012 mediataiteen tuessa siirrytään hakuaikoihin. Ha-
kuajat koskevat mediataiteen kaikkia tukimuotoja. Haun viimeinen sisään-
jättöpäivä on syksyllä 17.11.2011, keväällä päivät ovat 9.2.2012 ja 10.5.2010. 
Tukea haettaessa on käytettävä AVEKin sivuilla olevaa hakulomaketta.

Hankkeita voi esitellä tuotantoneuvoja Heidi Tikalle etukäteen ja hake-
muksen voi myös jättää AVEKiin ennen viimeistä sisäänjättöpäivää.

Merkintöjä valkeasta  
kaupungista 
Lyhytelokuva 
Kesto 54 min

Gunnar Björling (1887–1960) 
oli modernismin läpimurron  
keulahahmoja Suomessa. 
Elinaikanaan hän koki paljon 
vastustusta ja ymmärtämättö-
myyttä, mutta tänään monet 
pitävät häntä yhtenä Pohjois-
maiden merkittävimpänä ru-
nouden uudistajana ruotsin 
kielellä. Björling asui lähes 
koko elämänsä Helsingin Kai-
vopuistossa. Elokuvassa kulje-
taan runoilijan jalanjäljissään 
kaupungin katuja ja puistoja 
perehtyen hänen ajatusmaail-
maansa ja runouteensa.

Käsikirjoitus ja ohjaus,  
leikkaus: Georg Grotenfelt 
Kuvaus: Alexander Burov,  
Georg Grotenfelt 
Äänisuunnittelu: Sergey  
Moshkov 
Musiikki ja kuoron johto:  
Sanna Salmenkallio 
Muusikot: Koiton Laulu 
Tuotanto: Georg Grotenfelt / 
Nostalgia Film
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Turkulainen elokuvakoulutus 20 vuotta
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia on kouluttanut osaajia eloku-
va-alalle jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Oppilaitoksesta on valmistunut 
elokuva- ja televisioalalle yli 300 osaajaa. Heistä suurin osa on työllistynyt 
televisio- ja tuotantoyhtiöihin, oppilaitoksiin ja alalle ominaisesti perustanut 
oman yrityksen tai ryhtynyt freelanceriksi. 

Turkulaisen elokuvakoulutuksen 20-vuotista taivalta juhlistetaan syksyn 
kuluessa monin eri tavoin. Esimerkiksi Turun AMK:n Taideakatemian järjes-
tämän, elokuvaa käsittelevän luentosarjan teemaksi valittiin elokuvan teke-
minen ja tutkimus. YLE Teemalla nähdään syksyn aikana juhlakooste Taide-
akatemian elokuvatuotantojen helmistä vuosien varrelta. 

Turun AMK:n Taideakatemiassa opiskellaan elokuvan tekemistä koulu-
tusohjelmassa, joka on nykyään yksi neljästä suomalaisesta, korkeakouluta-
soista elokuvan ja television koulutusohjelmasta. Elokuvan ja television kou-
lutusohjelmassa voi erikoistua elokuvaan, animaatioon, mediatuotantoon tai 
mainonnan suunnitteluun.
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Tukipäätökset kevät 2011
Koulutusapurahat
Kujanpää Heikki 100  
Baltic Stories Exchange -työpaja 30.11.–3.12.2010   
Tallinnassa   
Valtonen Meira 685  
Frontline Clubin Final Cut Pro 7 -editointikurssi    
6.–10.12.10 Lontoossa   
Hara Pasi 1 000  
Tour Links -konferenssi sekä Top Dogs Awards-   
tapahtuma 27.–30.1.11 (Scottsdale, USA)   
Paljakka Arto 1 400  
International Federation of Translatorsin (FIT)    
konferenssi 1.–4.8.11 San Franciscossa   
Hellstedt Lenka 1 200  
Judith Westonin ”Acting for Directors” -työpaja    
16.–18.3.11 Amsterdamissa   
Honka Jussi 800  
”The Confession” The Motion Picture Sound Editors    
-yhdistyksen ”Golden Reel Awards” -tapahtuman   
paras ääni -sarjassa 20.2.11 (Los Angeles)   
Hautamäki Jukka 550  
”Neanderthal Electronics” -työpaja Berliinissä    
23.–27.2.11   
Cederström Kanerva  1 700  
School of Sound -tapahtuma 27.–30.4.11 Lontoossa   
Lehtinen Ulpu-Maria 500  
Nisi Masan (European Network of Young Cinema)   
”European Short Pitch 2011” -käsikirjoitustyöpaja    
17.–22.1. ja 4.–6.3.11 (Andé ja Strasbourg, Ranska)   
Pajala-Assefa Hanna 400  
Perehtyminen tanssielokuvatapahtuman järjestämi-  
seen Clermont-Ferrandin kv. lyhytelokuvafestivaa-   
lilla 4.–7.2.11   
Maikkula Melli 2 000  
Käsikirjoittajien Killan luentosarjaan perustuvan   
Käsikirjoittamisen prosessit -esseekokoelman    
toimittaminen   
Tampereen elokuvajuhlat ry / Alanen Juhani 4 000  
Tampereen elokuvajuhlien 40 -vuotishistoriikin   
toimitus-, taitto- ja painatuskulut   
Hyvärinen Aleksi 6 000  
EAVE:n tuottajakoulutus (MEDIA-ohjelma) 2011   
(Luxembourg, Ruotsi, Sveitsi)   
Luusuaniemi Antti 900  
Kamppailukohtauksen rakentaminen ja    
suunnittelu -koulutus 21.–28.3.   
Hakala Juha 860  
Selkokielikonferenssi Pohjoismaiden juridisesta   
kielestä 11.–12.10. (Reykjavik)   
Pohjanrinne Marko 1 500  
International Federation of Translatorin kääntäjien   
maailmakonferenssi San Franciscossa 31.7.–4.8.11   
Gröönroos Anna-Karin 1 400  
IDFA Summer Academy -tapahtuma 4.–9.7.   
Tikkanen Päivi 1 000  
International Federation of Translatorin kääntäjien   
maailmakonferenssi San Franciscossa 1.–4.8.11   
Semeri Jaana 700  
Boheemi elää -dokumenttielokuva suomalaisen   
dokumenttielokuvan katselmuksessa New Yorkissa   
8.–11.6.2011   
Pursiainen Juha 1 000  
Osallistuminen Taurus World Stunts Awards 2011-   
tapahtuman kilpailusarjaan 13.–16.5. (Hollywood)   
Kullström Niklas 315  
Say Hello in Slovio -lyhytelokuva Semaine de la    
Critique -tapahtumassa 16.–21.5. (Cannes)   
Vierimaa Timo 3 500  
MEDIA-ohjeman EuroDoc-koulutus 2011  
(Kroatia ja Ranska)   
Tahvo Hirvonen 420  
Digital Cinema -tapahtuma 13.–15.5. (Oslo)   
Hristov Tonislav 2 880  
Documentary Campus Masterclass -koulutus 2011   
(Praha, Sheffild, Munich ja Leipzig)   

Ihander Anna-Maija 1 500  
International Federation of Translatorin kääntäjien   
maailmakonferenssi San Franciscossa 1.–4.8.11   
Kainulainen Tommi 800  
Tokio Baby-elokuva INPUT-tapahtumassa Seoulissa  
9.–12.5.   
Keskimäki Pentti 700  
Norja elokuvainstituutin IMAGO-tapahtuma   
13.–15.5. (Oslo)   
Lehkamo Arto 2 500  
Mediterranean Film Instituten kv. käsikirjoitus-   
kurssi 23.6.–7.7. (Nissyros) ja 9.–16.11. (Samos)   
Niskala Janne 3 500  
MEDIA-ohjeman EuroDoc-koulutus 2011 (Kroatia   
ja Ranska)   
Penttilä Ville 5 643  
Media Business Schoolin MEGA Plus-koulutus   
(Media-ohjelma) 1.6.11–31.3.12 (Espanja)   
Raivio Miia 640  
Apple Training Centren Final Cut Pro 7 -koulutus   
22.–24.3. (Oxford)   
Ritola Merja 900  
EAVEn Finance Forum -koulutus 31.3.–3.4.   
(Luxembourg)   
Seppälä Jouko 1 350  
American Society of Cinematographersin    
International Cinematography Summit    
Conferece -tapahtuma 30.4.–6.5. (Hollywood)   
Waronen-Rantamäki Aune 667  
Oriveden opiston Natalie Goldberg-kurssi 4.–9.7.   
Korhonen Anna & työryhmä 2 225  
Leipzigin dokumenttielokuvafestivaalit 2011   
Kivi Erkki & työryhmä 1 000  
”Kuinka kuvat puhuvat - elokuvaäänen pidempi   
oppimäärä” -teoksen kirjoittaminen    
Pensala Marja & työryhmä 2 000  
”Konnia ja huligaaneja – Elokuvasukupolvien   
kohtaaminen” -kirjan toimittaminen   

 
Koulutustapahtumien tuki
Suomen Elokuvaajien Yhdistys F.S.C. /  3 000  
Ronkainen Rauno   
Digitaalisen elokuvauksen ominaisuuksien kartoitta-  
miseen liittyvä koulutuskokonaisuus ”Testit”,   
huhti-toukokuussa 2011  

Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry /  4 300  
Karttunen Anne  
SketchUp-peruskurssi ja 3-osainen jatkokurssi   
Suomen valo- ja äänisuunnittelijoiden liitto /  2 000  
Erlin Mia   
Kuultokulmia-seminaari äänestä taiteena ja taiteen   
osana 4.3.2011 (Teatterimuseo)   
M.A.R.I.N ry / Mäkelä Tapio  3 000  
Ympäristösensoreihin keskittyvä työpaja Pikseli-   
ähky-festivaalin yhteydessä Helsingissä 7.–12.3.11   
Oulun Musiikkielokuvafestivaalit / Jakku Hanna 3 000  
Elokuvaääneen keskittyvä MusiXine-seminaari   
musiikkivideofestivaalin yhteydessä 10.–20.3.11   
Suomen Näyttelijäliitto ry / Vesajoki Helena 7 000  
Polttopisteessä näyttelijä - kurssi Suviranassa   
11.–17.6.2011   
Ilmaisuverstas ry / Vesajoki Helena 2 000  
Kamera vastanäyttelijänä -kurssi (TEAK) 12.–14.2.11  
Ilmaisuverstas ry / Vesajoki Helena 3 000  
Elokuvanäyttelemisen master class -tasoisen   
täydennyskoulutuksen suunnittelu   
European Documentary Network / Opstrup Mikael 4 600  
Nuorten pohjoismaisten dokumentaristien Twelve   
for the Future -koulutus Tanskassa ja Suomessa    
2011–2012   
MADtanssimaisterit ry / Mononen Sini 5 000  
Pyhäjärven Täydenkuun tanssit-tapahtuman yhteydessä  
järjestettävä tanssielokuvan työpaja    
Risto Jarva -seura / Marttila Matteus 2 150  
Nyrki Tapiovaara 100-vuotta -tapahtuman järjestä-  
minen yhdessä KAVAn kanssa 10.–11.9.11 (Orion)   
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KAVA / Raitaranta Kirsi 800  
Ohjaajien keskustelutilaisuuksien järjestämien    
yhdessä SELOn kanssa 1.9.–31.12.  (Orion)   

Kulttuurivientituki

Gullsten Maria & työryhmä 1 148  
Hetkinä joina muistan-vuorovaikutteinen teos   
Suomi-asema -tapahtumassa Pietarissa 7.–12.2.11  
Malka Mahsa 500  
Hotelli-elokuvan kv. markkinointi Clermont-Fer-   
randin Euro Connection -tapahtumassa 7.–11.2.11  
NDFC Helsinki Oy / Hellén Kare 731  
The Sampo-animaation kv.rahoitus Cartoon    
Movie 2011 -tapahtumassa Lyonissa 2.–5.3.11   
Illume Oy / Hellsted Venla 1 585  
Kuningas Gesarin sanansaattaja –dokumenttielo-   
kuvan kv. rahoitus DocsBarcelona- ja Pitch Du Reel  
Nyon -rahoitustapahtumissa 31.1.–5.2. ja 11.–12.4.11   
Hakalax Productions Oy / Hakalax John 566  
Kinbaku-dokumenttielokuvan kv.esityskopio   
Slamdance-festivaalille, Park City, Utah 21.–27.1.11  
Reinola Kirsi & You&Me -työryhmä 2 175  
Kuvataiteilijoiden Marketta Ojan ja Oliver White-    
headin matkakulut 22-Pistepirkko -yhtyeen kanssa  
toteutettavalla Euroopan kiertueella helmikuussa   
FixC osuuskunta / Juha van Ingen 2 000  
Fixation 2011 -screening- ja installaatiotapahtuma   
(Malmö, Marseilles, New York, Barcelona)   
Helsingin Dokumenttielokuvafestivaali / 5 000  
Närekangas Leena   
Suomalaisen dokumenttielokuvan esityssarjan   
tekijöiden matkakulut New Yorkiin kesällä 2011   
For Real Productions Oy / Cilla Werning 1 029  
Paratiisin avaimet -lyhytelokuva Clermont Fer-   
rand-festivaalin ”Euro Connection 2011 -European  
Short Film Co-production Forum” -tilaisuudessa   
8.–9.2.2011   
MBMN Productions Ltd / Lwoff Paul 387  
Aman Iman -tuotannon kv.rahoitusmatkat    
Pariisiin ja Lyoniin maaliskuussa 2011   
AVEK / SES 50 000  
Kulttuurivienti, vuoden 2010 2. erä   
Finnanimation Ry / Liisa Vähäkylä 4 200  
Suomalaisten ohjaajien matkakulut MIFA   
Animation Film Market -tapahtumaan sekä   
Annecyn kv.animaatiofestivaalille 8.–11.6.2011   
Dokumenttikilta / Leena Kilpeläinen 1 000  
Venäläisen DOXPRO-koulutusohjelman edustajien  
tapaaminen 8.3. sekä suomalaisten dok.elokuvien  
sarjan järjestäminen Message to Man -festivaalilla  
Pietarissa syyskuussa 2011   
Bad Taste Oy / Rax Rinnekangas 925  
”Ikaros - langennut Eurooppa” -dokumenttielo-   
kuvan espanjankielinen versio   
Renvall Seppo 600  
Retrospektiivisen näyttelyn järjestäminen   
Berliinin Suomesta-galleriassa 6.–25.3.11   
Malkki Tomi 305  
Pelastakaa sarvikuonot -animaatio Annecyn    
kv.animaatioelokuvafestivaalilla 6.–11.6.11   
Vanhanen Johanna 1 200  
Kettupäivien 2010 dokumenttisarjan voittopalkinto  
Jääskeläinen Jarmo 250  
Voittajat ja voitetut -dokumenttielokuva Planet   
Doc -festivaalilla Varsovasssa 9.–11.5.2011   
Tuffi Films Oy / Toivoniemi Elli 1 000  
Kissanloukko ja Rakkaus kantaa -dokumenttien    
kv.rahoitus Sheffieldin dokumenttielokuvafesti-   
vaalilla ja Edinburgh Pitch-tapahtumassa   
Kristallisilmä / Ilppo Pohjola 2 000  
Marian ilmestys-teoksen kv. markkinointi   
(englannin-, ranskan-, espanjan- ja ruotsin-   
kieliset esityskopiot ja preview-DVD:t)   
Suomesta galleria / Haanperä Jari 1 864  
Kokeellisen musiikin ja äänitaiteen ”Audiopaatti”-   
tapahtuman järjestäminen Berliinissä 28.–29.7.11   

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien 
tuotantotuki
 
Käsikirjoitustuki
Lipsanen Heidi 3 500  
Alvares Family Dokumenttielokuva Intian Goalla  
asuvasta perheestä, jossa personoituvat Intian historia   
ja tulevaisuus  

Kuivalainen Anu & Koivisto Caroline 5 000  
Rikos ja rangaistus Dokumenttielokuva kolmesta  
erilaisesta ratkaisusta rangaista ihmistä, joka on  
riistänyt hengen toiselta ihmiseltä  

Kaihovaara Riikka & Järnström Sini 3 000  
Tosielämän koe Dokumenttielokuva transsuku- 
puolisen Ninon sukupuolen muutoksesta ja elämästä  
kahden sukupuolen välissä   

Koskimies Elias 3 000  
Taivaallinen nainen Lyhytelokuva, jossa kristillisen  
kansanedustajaehdokkaan kampanjan on pilata  
hybridimiehenä tunnettu piirimyyjä   
Naukkarinen Lasse 4 000  
Puu, tuuli, aurinko Dokumenttielokuva vihreistä  
vaalien alla vuosina 1983 ja 2011   

Kilpiäinen Jaakko, Munne Timo, Stranius Pentti 3 000  
Niin pitkä matka Dokumenttielokuva viihdetaiteilija  
Esa Pakarisen urasta ja elämästä  

Hakalax John 4 000  
Michelin Men Dokumenttielokuva kahdesta  
pohjoismaisesta keittiömestarista, jotka tavoittelevat  
ravintoloilleen kolmatta Michelinin tähteä 

Suutari Virpi 4 000  
Hilton ! Dokumenttielokuva nuorista aikuisista,  
jotka ovat jääneet ajelehtimaan vailla päämäärää   

Laatikainen Minna & Keso Lasse 3 000  
Joutsentanssi Dokumenttielokuva naisesta,  
joka aikoo tanssia pelkonsa pois   

Khalsa Iderjit 3 000  
Salamaviisaus Lyhyt animaatio pienestä pojasta,  
joka saa erityislahjan 

Lavonen Sussa 4 000  
Verona Lahtisen tapaus Lyhytelokuva Vertsusta,  
13 v., joka kuuluu Kampin kuninkaallisiin ja  
tietää miten pikku-räkikset pidetään kurissa   

Pynnönen Marko 3 000  
Vizitor Monitor - ikuista ihmistä rakentamassa   
Dokumenttielokuva siitä miten rakennetaan oman  
itsen kaltainen ikuinen elämä digitaaliseen todellisuu- 
teen ja ihmisistä, jotka uskovat tehneensä sen  

Marroquin Carlos Alberto & Majidi Gian 3 000  
Blind Lyhytelokuva sokeutuvasta maahanmuuttajasta  
seuranaan suomen kielen kasetit 

Lahdenpää Kaarle J.M. 3 000  
Tässä on mun Reino Lasten lyhytelokuva tytöstä,  
joka vie lampaansa halki Suomen lohduttamaan  
loukkaantunutta ystäväänsä 

Aikio-Arianaick Inger-Mari 3 000  
Saamelaisuuden kynnyksellä Dokumenttielokuva  
nuoren suomalaisen naisen ja perheenäidin kasvusta  
saamelaiskulttuurin jäseneksi  

Vainio Ville 3 000  
Kiviä repussa Lyhytelokuva 1990-luvun talouskriisissä  
velkaantuneen perheen pojasta, joka haaveilee   
paremmasta elämästä ja pyrkii ratkaisemaan   
myös aikuisten ongelmia  

Saramäki Heidi 2 350  
Sädesade Dokumentaarinen animaatio lapsuuden  
hetkistä kaksi päivää Tsernobylin ydinvoimala- 
onnettomuuden jälkeen    
Kokko Jari 3 000  
Seliger Impressionistinen lyhyt dokumenttielokuva   
venäläiseltä Putin-nuorten Seliger-leiriltä  
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Partanen Heikki 3 000  
Tori Portaat Kirkko Dokumenttielokuva Helsingin  
Senaatintorista ja tuomiokirkon portaista kansallisten  
tapahtumien näyttämönä 

Holopainen Mia 1 500  
Kone Lyhytelokuva keski-ikäisestä pariskunnasta,   
jonka parisuhteen asetelmat joutuvat ravistelluiksi  
käsiala-analyysin seurauksena 

Piela Mikko 2 000  
Kolme naista ja Itä-Helsinki Dokumenttielokuva  
Itä-Helsingistä kolmen lähimmäisiin humaanisti  
suhtautuvan naisen näkökulmasta 

Välimäki Kimmo & Turun Anikistit-työryhmä 6 000  
Mainoskatko Animaationa toteutettava  
mediakriittinen lyhytelokuva 

Smith Christopher 3 000  
The Good Cop Lyhytelokuva ylipositiivisesta  
poliisista    

Ennakkovalmistelu
4th Wall Productions Ky / Pekka Lehto 8 000  
Hätäpuhelu Dokumenttielokuva poliisin tekemästä  
rikospaikkatutkimuksesta  

Made Oy / Virpi Suutari 9 000  
Eden Dokumenttielokuva ihmisistä puutarhoissaan  

For Real Productions Oy / Inka Achté ja Marika 5 000  
Väisänen   
Alppikatu 25 Dokumenttielokuva viidestä miehestä  
Pelastusarmeijan asuntola Rälläkässä Helsingissä  

Kinoproduction Oy / Claes Olsson 15 000  
Taistelu Näsilinnasta Draamadokumentti sodan  
mielettömyydestä Näsilinnan taistelussa vuoden  
1918 Tampereella 

Pohjankonna Oy / Hannes Vartiainen & Pekka 6 000  
Veikkolainen   
Hätätila Lyhyt animaatioelokuva katastrofitilanteista  
ja auttajien päätöksenteosta paineenalaisissa tilan-  
teissa  

Osuuskunta IceBreaker Productions/ 5 000  
Kirsi Mattila   
Naisten Afganistan Dokumenttielokuva afganilaisesta  
naistoimittajasta, joka haluaa kertoa maansa  
naisille heidän oikeuksistaan  

Pohjola-filmi Oy / Elina Pohjonen 6 000  
Kummisetä Dokumenttielokuva keski-ikäisen  
suomalaisen miehen ja nuoren thaimaalaisen naisen  
rakkauden mahdollisuudesta  

Tuotantoyhtiö Eläväkuva Oy / Petri Luukkainen 6 000  
Tavarataivas Dokumenttielokuva, jossa päähenkilö  
vie kaikki tavaransa varastoon ja päättää hakea vain  
yhden tavaran päivässä vuoden ajan  

Mediatehdas Dakar Oy / Pasi Riiali 6 000  
Yrittäjät Dokumenttielokuva aloittavasta pelifirmasta,   
jonka tavoitteena on maailmanvalloitus  

Helmi Filmi Oy / Salla Sorri & Jessy Chisi 6 000  
Woman On Hold Dokumenttielokuva sambialaisesta  
Esther Phiristä, yksinhuoltajaäidistä ja nyrkkeilyn  
maailmanmestarista,  jota ura ja yksityiselämä repivät  
eri suuntiin  

Made Oy / Tuula Halttunen 6 000  
Naapurit Dokumenttielokuva sovittelutyötä tekevistä   
vapaaehtoisista    

Tuotantotuki
Filmill / Milla Moilanen 14 000  
Cycle Animoituihin valokuviin perustuva roadmovie   
sattumuksista matkan varrella  

Elokuvaosuuskunta Camera Gagliostro /  7 000  
Tatu Pohjanvirta & Mark Ståhle   
Eläimiä eläimille Animaatio hennon eläinkaupan- 
pitäjäneidon mahdottomasta rakkaudesta  
kaivinkoneenkuljettajaan  

Jaakko Ilkka Productions Oy / Arto Koskinen 40 000  
Suomen epävirallinen linja Dokumenttielokuva  
Suomen ja Viron välisestä kulissientakaisesta  
yhteistyöstä Viron itsenäistymisprosessin yhteydessä   

Avanton Productions Oy / Ewa Cederstam 10 000  
Kukaan ei uskalla muistaa Dokumenttielokuva  
raiskauksen monitahoisista vaikutuksista niin  
henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisella tasolla,  
ruotsalais-suomalainen yhteistuotanto  

Långfilm Productions Finland Oy / Anna Blom 22 500  
En rovfågel flyger in Dokumenttielokuva, jossa   
kehitysvammaisten DUV-teatern tekee  
Carmen-oopperan yhdessä Kansallisoopperan  
tähtien kanssa  

Osuuskunta Korpipaja / Susanna Kotilainen 10 000  
Kuorineen Lyhytelokuva tytön kasvusta  
hyväksymään seksuaalisuutensa ja pojan kasvusta  
siinä sivussa  

Kinosfilmi / Matleena Jänis 50 000  
Elämää tehtaan piirissä Neljän sukupolven  
kuvaajaperheen tallentama kertomus Varkauden  
tehdaskaupungin muutoksesta sadan vuoden aikana  

Illume Oy / Donagh Coleman 30 000  
Kuningas Gesarin sanansaattaja Dokumentti- 
elokuva tiibetiläisestä runonlaulajasta tuhoisan  
maanjäristyksen jälkeen  

Art Films Production AFP Oy/ Arto Halonen 40 000  
Lahti 2001 Dokumenttielokuva suomalaisen  
urheilun suurimmasta häpeän hetkestä  

Oktober Oy / Alejandro Cárdenas 15 000  
Oasis Dokumenttielokuva hiv-positiivisten maya-   
intiaanien turvapaikasta Meksikon Jukatanilla 

First Floor Productions Oy / Pekka Lehto 37 000  
Kaputt – A Man on A Mission Dokumenttielokuva  
talouskomissaari Olli Rehnin vuodesta talouskriisin  
ytimessä 

Askel Tuotannot Oy / Jani Ruscica 5 000  
Terra Nullius Kokeellinen, yhteisölliseen tekemiseen  
perustuva elokuva paikan kulttuurisesta esittämisestä  

Medeia Ltd / Marita Liulia 22 000  
Jumalattaren paluu Lyhytelokuva karkotetun  
naisjumalattaren paluusta  

Kinosto Oy / Taru Mäkelä 35 000  
Viru-hotelli   
Dokumenttielokuva Viru-hotellista, jonka tarinaan  
kytkeytyy Eestin, Suomen ja Neuvostoliiton historia  

Filmiryhmä Oy / Virke Lehtinen 25 000  
Frames tell the story Dokumenttielokuva elämän  
ennakoimattomuudesta  

Ima Filbma ja Sátneduodji / Anja Ahola 10 000  
Veljeni buddhalaismunkki Dokumenttielokuva  
nuoresta miehestä, joka lähtee buddhalaismunkiksi  
Thaimaahan ja isosiskosta, joka yrittää ymmärtää  
veljen ratkaisua 

Making Movies Oy / Jussi Hiltunen 30 000  
Musta tienpinta kimaltelee Lyhytelokuva  
väkivallan vaikutuksista niihin, joihin se ei  
kohdistu suoraan  

Indie Films Oy / Kalle Kotila 20 000  
Tärkeitä papereita Tragikoominen animaatioelokuva  
kahdesta toimistotyöntekijästä ja kahden erilaisen elämän-  
tavan aiheuttamasta tahattomasta konfliktista  

Bitar Films Oy / Jean Bitar 15 000  
Jumalainen Valo Dokumenttielokuva taiteilija  
Risto Vilhusesta, alias Leonardo Da Vilhusta  

Of Course My Films / Pia Andell 3 000  
Matkustaja Kaksi lyhyttä dokumenttielokuvaa   
Auschwitzin kokeneen miehen ja nuoren tytön  
tapaamisesta raitiovaunussa  

For Real Productions Oy / Michael Christoffersen 10 000  
Law of the Jungle Dokumenttielokuva perulaisen  
alkuperäiskansan oikeustaistelusta amerikkalaista  
öljy-yhtiötä vastaan, kansainvälinen yhteistuotanto 

Tuffi Films Oy / Selma Vilhunen 42 000  
Kaksi laulajaa Dokumenttielokuva Suomen  
viimeisestä runonlaulajasta ja tämän oppilaasta  

Funny Films Oy / Aleksi Bardy 40 000  
TP Seurantadokumentti ihmisistä, ajasta ja  
muutoksesta vahvan naisen kautta kerrottuna   
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Jälkituotantotuki
Ijäs Jan 1 000  
Sweet Mov(i)e Kokeellinen elokuva vastakkaisista  
sukupuolista liikkeessä  

Nostalgia Film Ky / Georg Grotenfelt 10 000  
Merkintöjä valkeasta kaupungista Dokumentti- 
elokuvaessee Helsingistä runoilija Gunnar Björlingin  
näkemänä   

Tv-draaman käsikirjoitustuki
Räntilä Kimmo & työryhmä 8 000  
Vapahtaja Kolmiosainen sarja lääkäristä, joka  
auttaessaan huumeriippuvaisia potilaitaan astuu  
lain ulkopuolelle ja määrittelee itse oikean ja väärän 

Nassir Mazdak & Myllylahti Mikko 8 000  
Vihankierre Kuusiosainen sarja Suomea uhkaavasta    
terroriuhasta suojelupoliisin soluttautujan näkökulmasta 

Kylmä Tarja 6 000  
Piikatyttö ja kuningas Kolmiosainen sarja yksilökoke- 
muksen löytämisestä 1830-luvun heräävässä Suomessa 

Urpelainen Liisa 8 000  
Läheinen Kolmiosainen trilleri, jossa kolmen  
lapsen äiti joutuu kokemaan pahimman painajaisensa 

Hartikainen Johanna & Hänninen Veli-Pekka 5 000  
Pahan päivän varalta Tv-sarja vakuuttamisesta ja  
vakuutuspetoksista

Suominen Maria & Saaren-Seppälä Iiris 6 000  
Helsinki East Kolmiosainen rikossarja kansainvälisestä    
huume- ja ihmiskaupasta Suomessa 

Norberg Aarne & Ahola Outi 8 000  
Rehellinen mies Todellisuuteen perustuva draamasarja    
1990-luvun pankkikriisin ytimestä 

Lappalainen Anna 5 000  
Lumikukkia Neliosainen sarja kolmesta parempaa  
elämää etsivästä thaimaalaisesta naisesta, jotka tulevat   
postimyyntivaimoina Pohjanmaalle 

Huttu-Hiltunen Heikki 6 000  
Kaksostutkimus Terapiakulttuuria, elämäntapakursseja  
ja guruja hulvattomasti tutkiva kolmiosainen sarja  

Mediataide

Käsikirjoitustuki
Korhonen Marjukka 2 000  
Halusin mennä uimaan Prosessiteos henkilökohtaisen  
rikosilmoituksen tekemisestä meren saastumisesta,  
teoksen dokumentaarinen osa 

Straschnoy Axel 2 000  
Planetarium Film Planetaarioprojisointina esitettävä  
kokeellinen lyhytelokuva 1900-luvun tieteellisen  
esittämisen tavoista ja visuaalisista teknologioista  

Åberg Kati 1 500  
Seeing Things Kolmen videoteoksen sarja, joka  
haastaa katsojan ja kuulijan pohtimaan näkemisen  
merkitystä 

Neittaanmäki Reetta 2 000  
Kutistettu kaupunki Kaupunkitilaa käsittelevä  
installaatio, joka koostuu kurkistuslaatikosta ja  
laatikosta katseltavasta stop-motion elokuvasta  

Sundholm Markus & työryhmä 2 000  
Monen tason Hamlet -matka Kokeellisen radio- 
kuunnelman visualisoinnin suunnittelu 

Griffiths David 2 000  
Naked in Pluto Online -pelin installaatioversion  
kehittely 

Haapalinna Sini & työryhmä 1 500  
Mash the News! Osallistuva, urbaani mediataide- 
happening, jossa uutispohjaista mediasisältöä  
projisoidaan kaupunkitilaan  

Tuotantotuki
Urbild / Sebastian Lindberg 4 500  
Spår Kirjailija Ann-Mari Lindbergin arkistoihin ja  
suvun muistikuviin pohjautuva teos talvi- ja  
 jatkosodasta, Jyväskylän taidemuseo, Poriginal  
Galleria, Porin taidemuseo  

Tarantella Zoom / Veli Granö 12 000  
Profeetta Kokeellinen elokuva, joka käsittelee ihmisenä  
olemista, valintoja ja ihmeen mahdollisuutta, Turun   
taidemuseo  

Production Company Firma Oy / Hanna Ojamo 4 000  
Negretina Eurooppalaista kollektiivista muistia tutkiva  
found footage-teos, materiaalina 1920-30-lukujen   
saksalainen Pathé filmimateriaali, ZendaiMoMa   
Himalayas Art Museum, Shanghai ja Galleria  
Rajatila, Tampere 

Askel Tuotannot / Jani Ruscica 5 000  
Terra Nullius Kokeellinen elokuva, joka luo  
kaleidoskooppisen kuvan kulttuuriseen esittämiseen,  
Forum Box   

Jälkituotantotuki
Capsula ry / Ulla Taipale 9 914  
Tutkimusmatka Itämerellä Neljä osahankketta, jotka  
käsittelevät Itämeren tilaa mediataiteen keinoin,  
Turku 2011  

Oblomovies Oy / Pia Tikka 1 000  
Kolmas nainen Mobiilielokuvapelin laajennettu versio,  
Galapagos Art Space (New York) 

Haaslahti Hanna tmi / Hanna Haaslahti 1 500  
Air Hunger Kokeellinen käyttöliittymäteos, jossa  
käyttäjän hengityksellä vaikutetaan kuvan  
muodostumiseen, Media Facades Festival, Helsinki ja  
Ars Electronica, Linz    

Kohdeapurahat
Ramezan Hamy 8 000  
On the Amphitheatre’s Ruins Videoteos, joka sekä  
dokumentoi että on osa prosessia, jossa etsitään uutta  
muotoa taiteen arvottamiseen ja taiteesta puhumiseen,  
Manifesta 8 (koa) 

Holmström Gun 2 000  
Power to Heal Kokeellinen elokuva Andeilla asuvan  
shamaanin hengellisestä opetuksesta, AV-arkki (koa) 

Abidin Adel 8 000  
Consumption of War Mediataideteos, joka kommentoi  
sodan ja bisneksen kytkeytyneisyyttä, Pariisin  
Suomi-instituutti (koa) 

Horelli Laura 6 797  
Talo  Unien, valokuvien, päiväkirjamuistiinpanojen ja   
videon avulla lapsuudenkotia Nairobissa käsittelevä  
teos, ARS 11, Kiasma ja Galerie Barbara Weiss (koa) 

Myllylä Salla 1 500  
Esikaupunki Videoinstallaatio, jossa piirrokset  
esikaupunkimaisemasta elävät liikkuvan projisoinnin  
mukaan, Titanik Galleria (koa) 

Bruno Diego 5 000  
Collective Improvisation for Three Linked Rooms   
Videoinstallaatio, joka tutkii kriittisesti kulttuurin    
tuotantoa, MFA näyttely, Kuvataideakatemia,    
Vault Gallery Prato, Rair#3, Rotterdam, Arte Ba,    
Buenos Aires (koa) 

Dufa Tomi 1 000  
Illuminating lakes Interaktiivinen mediainstallaatio,  
joka visualisoi suomalaisten järvien muutoksia ja  
veden laadun tilaa (koa) 

Myllylä Salla 1 972  
Esikaupunki Videoinstallaatio, jossa piirrokset  
esikaupunkimaisemasta elävät liikkuvan projisoinnin  
mukaan, Titanik Galleria (koa) 

Jokiranta Rita 5 000  
Here, and Beyond Videoinstallaatio, joka käsittelee  
vettä erottavana tekijänä, Ahvenanmaan taidemuseo  
(koa) 

Tuomaala Martta 1 000  
Äiti Installaatio, joka käsittelee yksinhuoltajuutta äidin   
ja lapsen ystävyyden kautta, Mäntän kuvataideviikot  
(koa) 

Söderlund Patrik & Suonpää Visa 7 620  
Teesejä yhteiskuntaruumiista Turussa sijaitsevaa  
ns. Gyllichin pylväikköä käsittelevä digitaalinen  
piirrosanimaatio historian ja  nykyisyyden  
kohtaamisesta, Forum Box (koa) 
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Klemola Sami & työryhmä 2 000  
Zone defunensemblen ja Kokeellisen elektroniikan seuran  
yhteistuotantona toteuttettava kokeellinen ääniteos,   
Pikseliähky (koa) 

Salminen Pauliina 3 000  
Muistin kalusteet Vuorovaikutteinen installaatio, jossa  
vanhusten tarinat avautuvat huonekalujen kautta, Live    
Herring-tapahtuma Saarijärven museo, Centre    
Social St Gabriel, Marseille (koa) 

Maarit Suomi-Väänänen & työryhmä 8 000  
Pöheikön Hönkä Kokeellinen lyhytelokuva kahden  
naisen erikois-laatuisesta suhteesta oudossa  
metsämaisemassa, Mäntän kuvataideviiikot, YLE,  
Grand Detour in Media (Portland), WARC galleria  
(Toronto), Instant Cinema (Rotterdam) (koa) 

Halonen Henna-Riikka 3 000  
Läpinäkyvä maisema Mediataideteoksen kolmas osa,  
jossa kahden sukupolven naiset kertovat menneisyyden  
ja nykyisyyden tulevaisuusvisioista, Loop Air Fair  
Barcelona, Carlow Center of Art (Irlanti), Aineen  
taidemuseo, Galleria Art Claims Impulse (Berliini),   
(koa) 

Oktober Oy / Anna Nykyri 5 000  
Viisi fragmenttia empatian luonteesta Lyhytelokuva  
ja videoinstallaatio naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja  
empatian puutteesta Suomessa,  YLE (koa)   
Palosaari  Sari  3 000  
Videoinstallaatio katsomisen arkkitehtuurista   
Videoinstallaatio modernien utopioiden jälkeisestä  
ajasta, Purnun taidekeskus (koa) 

Kantonen Pekka & Kantonen Lea 6 000  
Kodin väreilyä Sarja videoinstallaatioita, jotka  
käsittelevät kotia, aikaa, muistia ja perheen tulkintaa,  
Taidehalli (koa) 

Brander Pirjetta 5 000  
Flora & Fauna Liikkuva taulu, joka koostuu  
animoiduista vesivärimaalauselementeistä,  
Taidehalli (2012), (koa) 

Lecklin Johanna 3 500  
Singing Fans Videoinstallaatio, jossa viisi henkilöä  
laulaa fanikirjeistä Nick Draken musiikkiin sovitettua  
kappaletta, Project Space (Cork, Irlanti),  Bonington    
Galery Nottingham Trent University (Iso-Britannia),  
Kiasma (koa) 

Vehviläinen Vesa 1 500  
Inwards to Infinity Ääni-installaatio, joka perustuu  
kerroksellisiin äänivalleihin, Galleria Sculptor (koa) 

Ångerman Maria 3 200  
Journey Tanssielokuva naisesta, joka etsii tyhjässä  
laivassa aikaisemmin matkustaneiden ruumiinmuistoja,   
Lönnströmin Taidemuseo ja Vaasan Taidehalli, (koa)

Karhunen Jaakko & Razavi Bita 800  
How to do things with words Vihkiseremonian  
dokumentoiva teos, joka tekee näkyväksi maahanmuuton  
ja avioliittosopimuksen  kytköksiä, Limited Access 4,  
Mohsen Gallery  & Azad Gallery (Teheran),  
Galleria Oksasenkau 11, Biennial of Young Artists  
from Europe and the Mediterranean, Casablanca (koa) 

Decoster-Taivalkoski Maria 4 000  
Kohina Paviljonki / Sonic Seascape Terrace   
Kaksi paviljonkia, jotka yhdistävät reaaliaikaisesti   
sävellettyjä vedenalaisia äänimaisemia ja meri-   
maisemia, Turku 2011 (koa) 

Näsänen Elena 1 100  
Round Videoteos, jossa tavallisten ihmisen toiminta   
putoaa raiteiltaan, äänityöt, Forum Box 2011 (koa) 

Kuukka Raakel 3 500  
Kirje äidiltä Videoteos äidiltä saadusta ainoasta  
kirjeestä, Valokuvataiteen museo (koa) 

Viita Milja 7 000  
Coriolis Mediataideinstallaatio, joka käsittelee   
kansainvälisiä muuttovirtoja ja planetaarisista tuulia,  
Muu  Galleria (koa) 

Timonen Maija 3 500  
Aune Kokeellinen elokuvateos ja adaptaatio Immi  
Hellénin 1896 julkaistusta romaanista, kahden nuoren    
rakkaustarina kauhuelokuvan keinoin (koa) 

Siirtola Anne 3 000  
Nälkämaanlaulun uudet säkeet Yhteisöllisesti  
tuotettava videoteos, jossa kajaanilaiset maahan- 
muuttajat kirjoittavat Kainuun maakuntalauluun,  
Nälkämaan lauluun, omat sanoituksensa,  
Kajaanin taidemuseo (koa) 

Tuomivaara Jaakko 1 000  
Hide & See Interaktiivinen installaatio, joka käsittelee  
teknologistumisen suhdetta yksityisyyteen ja sosiaalisiin   
tilanteisiin, Museum of Moden Art, New York (koa)   

Tutkimus- ja kehittelytuki Vieteri
Blomstedt Anssi, Aine Pekka ja Veijalainen Pertti 6 000  
Maison Carrén ikkunat Arkkitehtuuria käsittelevän  
dokumenttielokuvan 3D-kuvaustekniikan testaaminen  
ja esteettinen suunnittelu  

Shinji Kanki 3 500  
Silakka radio show Lähiradion ohjelmapaikan kehit- 
täminen avoimeksi äänitaiteen koulutusohjelmaksi  

Humaloja Timo 6 000  
Ääni-ikkuna Cross-media -hanke, joka tähtää YLEn  
Radioteatterin verkkoesityspaikkojen hyödyntämiseen  
mediataiteen uutena toimintaympäristönä  

Merimaa Arttu & Hujala Miina 8 000  
Swapping the Practices Taiteilijan ammattikäytäntöjä  
ja kollegiaalista oppimista tutkiva yhteisöllinen työpaja  
ja dokumentti  

Kuoppala Riikka & työryhmä 8 500  
Uusi alku Päähenkilöiden kanssa yhteisöllisesti toteu- 
tettava kokeellinen dokumenttielokuva marilaisen   
kylän historiasta ja nykypäivästä, materiaalina mm.  
neuvostoaikana kylän elokuvakerhossa kuvattu laaja  
materiaali 

Rantama Marjaana, Ronkainen Rauno  8 000 
& Kaukanen Tiina  
Elokuvakerronnan tilalliset ulottuvuudet Elokuvallisen  
tilan kerronnallista voimaa ja fiktiivisen elokuvan  
visuaalisten ammattilaisten uusia yhteistyömuotoja  
tutkiva hanke  

Raekallio Johanna, Kaljonen JP, Motola Haidi 3 500  
Dublin 2-larp Henkilökohtaisen audiovisuaalisen  
median kokeellinen käyttö osana live-roolipelin  
maailmaa 

Torres Hdez Iván 4 100  
Eric by Mrs. Dolphy Kokeellinen elokuvateos, jossa  
filmimateriaalin kemiallista käsittelyä laajennetaan  
kerronnalliseen suuntaan  

Tuomisto Vappu 3 000  
Citykanin päiväkirja Piirrosanimaatiota ja livekuvaa  
yhdistävien av-kerronnan menetelmien tutkiminen  

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry/ Minna Tarkka 10 500  
Videocollaboratory Yhteistyöhön, videometadataan ja  
avoimiin sovellus- ja lisenssiympäristöihin perustuvan  
tuotantokäytännön kehittäminen M2HZ-kanavalle 

Filmimaa Oy / Markku Tuurna 8 000  
CV- Henkilöhahmo dokumentin ja fiktion rajalla   
Fiktiivisten henkilöhahmojen ja tv-sarjan konseptin  
kehittäminen ihmisten todellisista työttömyyttä  ja  
työelämän vaatimuksia koskevista tarinoista 

Oblomovies Oy / Pia Tikka 3 000  
Enaktiivinen avatar kerrontaelokuvassa Hanke, jossa  
tutkitaan hybridin elokuvakerronnan soveltamista  
traditionaalisen pitkän elokuvan formaattiin, vuoro- 
vaikutteisten osioiden käsikirjoittaminen ja tekninen  
konsultointi   

Festivaali- ja muu audiovisuaalisen kulttuurin 
tuki
Sodankylän Elokuvafestivaalit / Lehtola Ari 14 500  
Sodankylän elokuvafestivaalit 15.–19.6.2011 

Cineparadiso Oy / PV Lehtinen 771  
Vesikuvia keitaalla -tapahtuma Helsingin    
uimastadionilla 26.8.2011  

DigDemo
Brandroid Oy / Sami Jussinniemi 4 000  
Multigame Pelikonseptin kehittämishanke   
(konseptisuunnittelu) 
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mobilive entertainment Ltd. / Hasan Alkara 5 000  
Flying Squirrel Liito-oravan seikkailuja mobiili-   
pelissä (demo) 

Heikkinen Henri 4 000  
Kuvantunnistusta hyödyntävä peli   
(konseptisuunnittelu) 

Las Palmas Films Oy/Juho Harjula 18 000  
Falling in Love in Helsinki Animaatiosarja ympärille  
rakentuva transmediaalinen tuotanto (demo) 

Henriksson Taru & Rasmus Maija 4 000  
Naiset Suomenlahden rannoilla Osallistava iDoc  
Suomenlahden rannoilla elävistä naisista  
(konseptisuunnittelu) 

Halme Sasu 4 000  
Mehukoju Rahankäyttöä opettava peli lapsille   
(konseptisuunnittelu) 

Mediatuotanto Amigos Oy / Sauli Ruuskanen 17 000  
Cynical Strategist Joukkotiedotusta käsittelevä uutis-   
nettipeli (demo) 

LudoCraft Oy / Tony Manninen 12 000  
Robofonics iPhone alustainen rytmipeli (demo) 

Ovelin Oy / Mikko Kaipainen 20 000  
WildChords Soiton opettelua pelillisessä ympäristössä  
( demo) 

Penttinen-Lampisuo Tuuli 4 000  
Via video - ikkunagalleria Videotaidetta julkisessa  
tilassa (konseptisuunnittelu) 

Hahmota Oy /Tattersall Peter 5 000  
Veropuu Julkishallinnon taloutta visualisoiva   
peli (demo) 

Kaa Productions / Carita Forsgren 9 000  
Pimeän energian liiga eKirjaksi tähtäävä nuorten  
internetsarja (demo) 

Rantanen Katariina 4 000  
Fragrance Scentsations Yhteisöpeli tuoksuista   
(konseptisuunnittelu) 

Rantanen Matti 4 000  
Alternity Puutarhan muotoon rakennettu   
facebook-peli (konseptisuunnittelu) 

Kosmos Development Oy / Mikko Honkakorpi 4 000  
People Village Hyväntekeväisyyteen varoja keräävä   
internetpeli (konseptisuunnittelu) 

Bro’n Son Productions Oy / Pasi Jokinen 18 000  
Interaktiivinen Dr. Professors’s Thesis Of Evil   
Mobiilialustalla toimiva virtuaalimaailma elokuvasta  
(demo) 

Breitenstein Joakim 4 000  
Peili  Vuorovaikutus, tila ja aika digitaalisessa  
tiedonvälityksessä (konseptisuunnittelu) 

Air Dice Oy / Teemu Teräs 18 000  
Aurora Nord The Sampo-elokuvan maailmaan    
perustuva peli (demo) 

Zonear Oy / Pietilä Timo 20 000  
MonstroCity Paikkatietoon perustuva peli (demo) 

Grand Cru Oy / Markus Pasula 17 000  
Super Wonderful World Käyttäjien luomaan sisältöön  
perustuva peli (demo) 

Iiris Filmi / Vesa Kuosmanen  5 000  
Sarjisleffa RSS-syötteenä tilattava sarjakuvasarja (demo) 

Vanhamaa Kirsi 4 000  
KOKONI - TOTAL ME Pukeutumiseen liittyvä konsepti 

Kemppainen Jaakko 4 000  
After Now Archeology Peli, jossa vastauksia etsitään    
pelin ulkopuolisesta maailmasta (konseptisuunnittelu) 

UNDO Oy / Ville Rousu 4 000  
Ghost Town Game 3D-online -pelin konseptisuunnittelu 

Eterimo / Milla Turunen 4 000  
Puutarhasuunnittelu Selainpohjainen puutarhan- 
suunnittelupalvelu (konseptisuunnittelu) 

Tuonela Productions Oy / Mikko Lapinlahti 12 000  
Zombie Cruise Yhteisöllinen seikkailupeli iPhonelle   
(demo) 

Oblomovies Oy / Pia Tikka 20 000  
Enaktiivinen Avatar kerrontaelokuvassa   
Pitkän kerrontaelokuvan vuorovaikutteisia kohtauksia  
(demo) 

Karaoke World Cup Ltd. / Atte Hujanen 8 000  
KaraokeWorldCum.Com Kansainvälinen karaoke-kilpailu-   
portaali (demo)

Kaukomies Otso 4 000  
Ghosthunter Todelliseen ympäristöön sijoittuva   
haamujen metsästyspeli (konseptisuunnittelu) 

Studio Kombo / Risto Kuulasmaa 12 000  
Lullaboys Hub Nukkumatit monimediapalvelu   
(demo) 

Pink Rose tmi / Taru Saukkonen 12 000  
DoggyDog Koira-aiheinen Facebook -peli (demo) 

Hristov Tonislav &  Kaarle Aho 4 000  
Love & Engineering Crossmedia-dokumenttiprojekti   
insinöörien rakkauselämästä (konseptisuunnittelu) 

Tarinatalo Oy / Kari Tervo 20 000  
Awra Amba Story Interaktiivien web-dokumentti   
etiopialaisesta yhteisöstä (demo) 

Tuotantoyhtiö Tuokio Oy / Jouni Salonen 4 000  
Negaton Core Online-peliksi laajentuva peli   
iPadille (konseptisuunnittelu) 

Tarinatalo Oy / Aran Aflatuni 19 000  
Mikä se oli? TV-visailu äänen tunnistamisesta   
ja imitoinnista (TV-ohjelmapilotti) 

Standup etcetera Oy / Ilpo Murtovaara 7 500  
Poromiehet Realitysarja poromiesten elämästä   
(TV-ohjelmapilotti) 

Relationship Games Oy / Mari Parviainen 8 800  
BestMate Mobiili vuorovaikutuspeli   

D²-pitchauskilpailun palkitut 
Järvinen Jaakko 2 500  
Rehevä meininki   
Rudanko Hilla 2 500  
HUM:ARC   
Liukkonen Markku 2 500  
Global Community Radio   
Hallikainen Mariina 2 500  
Cursed Colony   
Rantanen Matti 2 500  
Alterniity   
Wright Timo 2 500  
Racist Code   
Kotila Kalle 2 500  
Falling in Love in Helsinki   
Tåg Oki 2 500  
LoudEvents   
Känsälä Kaisa 2 500  
Pyhiinvaelluskonsepti   
Teräs Teemu 2 500  
Aurora Nord   
Breitenstein Joakim 2 500  
Peili   
Garritzen Hans 2 500  
Discovery Helsinki in 15 Questions   
Roine Atte 2 500  
Age of Dinosaurs   
Rantanen Katariina 2 500  
Fragrance Scentsations   
Autio Jussi 2 500  
Pelien historia popularisointi   
Pietilä Timo 2 500  
Shadowsquare   
Havulinna Teemu 2 500  
Playmusic   
Kari Matti 2 500  
Piiri-verkkopalvelu   
Thür Christoph 2 500  
StarEyes   
Thür Christoph 2 500  
StarEyes / paras pitchaus-lisäpalkinto   
Kuosmanen Vesa 2 500  
Sarjakuvaelokuva   
Määttä Kalle 2 500  
Vapaa Kauppa   
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