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altaan sisältyy paradoksi. Valtaa halutaan
kiihkeästi ja toisaalta sitä ollaan tilaisuuden
tullen heti valmiit luovuttamaan muille. Valta
on vaativaa, sen mukana tulee vastuuta. Jos ihminen ei ole vallanhimoinen, hän välttääkseen
vastuuta antaa vallan muille. Monilla lienee kokemuksia koulujen vanhempainilloista tai taloyhtiöiden kokouksista. Emme juuri tiedä mitään niiden
arvomaailmoista, jotka ilmoittautuvat halukkaaksi vanhempain toimikuntiin tai taloyhtöiden hallituksiin, mutta
olemme tyytyväisiä, että joku ottaa huolehtiakseen asioista ja luovutamme heille mielellään päätösvallan.
Valtaa pitää haluta. Ikävä seuraus tästä on se, että valtaan pääsevät ovat vallanhimoisia, eivätkä halua siitä luopua, varsinkin jos kyse on todellisesta vallasta. Kekkosella
oli valtaa, mutta oliko Halosella? Esimerkkejä vallasta luopumisen vaikeudesta löytyy yllin kyllin, Lähi-Idästä, Afrikasta, Etelä-Amerikasta, Venäjältä…
On todellista valtaa ja symboleihin sidottua valtaa. On
erilaisia valtarakenteita ja vallanmerkkejä. Vallan esittäminen on näiden merkkien – vaakuna, valtikka, kruunu, tiaara, viitta, valtaistuin, miekka, omena – kautta ollut helppoa.
Vaikka jotkut vallanmerkeistä ovat nykyisin lähinnä naurettavia, oli niillä selvä funktio; abstrakti vallan käsite näkyväksi ja alamaisille ymmärrettäväksi. Nykyisin ulkoisia
merkkejä ei enää ole kuin diktaattoreilla.
Valtaan liitetyt symbolit ja henkiset arvot ja ulottuvuudet ovat tarkan huomion kohteena, ja vaikka vallanmerkit
ovat nykydemokratioissa väistyneet, näyttää suhtautuminen olevan yhtä herkkää kuin itsevaltaisina aikoina. On jotenkin ymmärettävää, että jos diktaattoria pilkataan, niin
tämä loukkaantuu. Mutta kun kyse on abstraktimman vallan pilkasta, mikä silloin aiheuttaa yleisen suuttumuksen?
Valtaan halutaan samaistua, ja kun vallan symboleita kyseenalaistetaan, loukkaannutaan. Demokratian tasoa voitanee mitata sen kritiikin sietokyvyllä.
Montesquieu esitti vallan kolmijako-oppinsa vuonna
1748. Hän erotti toisistaan lainsäädäntövallan, tuomiovallan ja toimeenpanovallan. Montesquieun päivistä on tilanne muuttunut monisyisemmäksi.
Valtaa on erilaista, ja se on enemmän hajallaan. Todellinen valta pyrkii olemaan piilossa. Nykyvalta liittyy rahaan. Lontoon pankkiireilla on valtaa. Valtaa on myös yli-

kansallisilla yrityksillä. Valtioilla ollut valta luisuu finanssiruhtinaille, niin kuin joku on hiljan osuvasti todennut.
Internet tulo on hämmentänyt tilannetta lisää. Aiemmin ns. neljännellä valtiomahdilla oli selvä tehtävä valtakoneistojen valvojana. Nykyisin kritisoiminen on kaikkien
ulottuvilla, mikä voi myös aiheuttaa virheellisen vallantunteen. Kaikki voivat kritisoida kaikkea, mutta se, että
voi kirjoittaa kriittisen kommentin netin keskustelupalstalle, ei tarkoita vielä mitään. Lehdistön aikakaudella yleisönosaston kirjoituksilla oli vielä painoarvoa. Ilmiö voi toimia myös toiseen suuntaan; muutama kriittinen kirjoitus
saattaa aiheuttaa muutospainetta. Muuttuuko demokratia
”hyppydemokratiaksi”, jossa pienen, mutta kovaäänisen
vähemmistön mielipiteillä on niiden todellista merkitystä enemmän painoarvoa? Diktatuurit ovat tietysti tässäkin
poikkeus. Siellä yksikin mielipide voi onneksi saada aikaan
prosessin, joka voi olla tuhoisa valtaapitäville.
Valtaa on vaikea kuvata. Eikä siihen kotimainen fiktio
ole viime vuosina kovin montaa kertaa tarttunut. Muualla
kyllä tehdään hienoja ja moniulotteisia draamoja vallasta.
Dokumenttielokuvan puolella on tuoreempia esimerkkejä,
mutta kuten niistä näkyy, ei vallan kuvaaminen ole helppoa. Vallan kritisoiminen sen sijaan on. Demokratioissa
vallan olemukseen kuuluu itsestään selvänä kritiikin sieto.
Valta pitää saada kritisoida, ja välillä keinot voivat olla halvatkin, mutta se kuuluu asiaan.
Valtaa on siis monenmoista. Tässä numerossa fokus on
poliittisen vallan sijasta tekijän vallassa sekä rakenteiden
kautta vaikuttavan vallan tarkastelussa.
VEKin mediataiteen tuotantoneuvoja on vaihtunut. Tehtävää neljä vuotta hoitanut Heidi Tikka
on lopettanut ja Elena Näsänen on aloittanut
vallankahvassa. Kiitokset Heidille ja onnentoivotukset Elenalle! Niin ja AVEK täytti 25-vuotta. Onnea meillekin ja kaikille 8 264 tekijälle
ja tuottajalle, jotka vuosien varrella ovat tukea saaneet!
Kiitos myös Erkki Astalalle numeron teemasta. Jäämme odottamaan dokumenttielokuvaa Suomen vaikutusvaltaisimmista ihmisistä: valtiovarainministeriön budjettineuvoksista.
J uha S amola
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ENSIMMÄINEN ASKEL EETTISESSA TAISTELUSSA
VALLAN TURMELEVAA VAIKUTUSTA VASTAAN,
ON TUNNISTAA OMA VALLANKÄYTTÖNSÄ
JA SEN VIEHÄTYS.
I ikka V ehkalahti
Kirjoittaja on dokumenttielokuvatuottaja YLEssä.

Käytän ammatikseni valtaa. Tapaan elokuvantekijöitä ja päätän, meneekö elokuva tuotantoon tai ei.
Tähän saakka olen saanut tehdä päätökseni hyvin itsenäisesti – käytettävissä olevan
budjetin puitteissa ja tulosten ollessa palkanmaksajieni mielestä riittävän tyydyttävät.
Englanninkielinen nimitys ihmisille kuten minä on Commissioning Editor. Termiin
liittyy ehdottomasti vallan aura. Selvimmin
tämä on aistittavissa kansainvälisissä foorumeissa, joissa elokuvantekijät esittelevät
hankkeensa muutamassa minuutissa kymmenille commissioning editoreille, jotka – osa
nauttien vallastaan – osoittavat peukalonsa
ylös tai alaspäin.
Vuodet Dokumenttiprojektin tuottajana
ja sitten vuosi yliopistossa ovat opettaneet
monia asioita tämän vallankäytön luonteesta.
Vallankäyttöä
dokumenttituotannossa

Kun aloitin Dokumentiprojektissa ja saavuin uutena  tulokkaana kansainväliselle dokumenttiareenalla itsetuntoani hivelevä asia
oli, että niin monet viehättävät, sensuellit ja
älykkäät naisdokumentaristit tulivat esittelemään minulle projektejaan viestien samalla
kuinka fiksuna he minua pitivät.
Kesti jonkin aikaan ennen kuin tunnustin
itselleni, että he tekivät sen – eivät siksi että
olin niin komea ja älykäs – saadakseen Ylen
mukaan hankkeisiinsa. No, YLElle onneksi
suhtauduin kaikkein varauksellisimmin juuri tällaisiin ehdottajiin ja vastasin pääsääntöisesti ei (Chantal Ackerman oli eri asia).
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Opetus tässä tarinassa on, kuinka helposti vallankäyttäjä viehättyy vallastaan ja sen
mukanaan tuomista ”etuisuuksista” luullen
niiden johtuvan hänestä itsestään.
Juttelin muutama viikko sitten Helsingin
Sanomien pitkäaikaisen päätoimittajan Janne Virkkusen kanssa. Kysyin, oliko eläkkeelle siirtyminen ollut vaikeaa, koska ollessaan
päätoimittaja hän oli tärkeä, ja hänen ympärillään pyöri paljon ihmisiä. Ei oikestaan, vastasi Virkkunen, koska jo silloin pyrin ja mielestäni pystyin erottamaan toisistaan todelliset ystävät ja ne, jotka olivat ystäviäni asemani takia.
1.

Elokuvantekijän näkökulmasta myönteinen
tai kielteinen päätös YLEstä, Elokuvasäätiöstä, AVEKista tai ulkomaisesta tv-yhtiöstä tapahtuu usein tilanteessa, jossa päätöksentekijä ja elokuvantekijä kohtaavat toisensa kasvokkain.
Tämä synnyttää ymmärrettävän harhakuvan, että päätöksentekijä olisi vallankäytössään itsenäinen henkilö, joka voi täysin
omatahtoisesti päästää tai olla päästämättä
hanketta tuotantoon. Commissioning Editor
on tällöin hyvin tärkeä henkilö, oikeastaan
elintärkeä.
Valta on ominaisuus, jonka puuttumista
ei ole helppo myöntää. Useimmat commissioning editorit eivät halua kertoa, että he
ovat pieniä vallankäyttäjiä omissa televisioyhtiöissään. (Olen verrannut Dokumenttiprojektin budjettia porilaisen elokuvatuottaja Visa Mäkisen nakkikioskin liikevaihtoon.)

Hyvin usein commissioning editoreiden
on esitettävä ehdotuksensa hyväksyttäväksi
esimiehelleen tai useammallekin esimiehelle. Tämä selittää myös sen niin tutun asian,
että joku lupaa paljon rahoitusfoorumissa,
mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään.
Tilanne, jossa kuvitellaan että Commissioning Editor on ehdoton vallankäyttäjä ja
elokuvantekijä hänen vallankäyttönsä kohde
tai uhri, synnyttää helposti vastakkainasettelua. (Kun YLE leikkasi rajusti dokumenttien
rahoitusta, useimmille tuottajille riitti, että
he valittivat asiasta minulle viestittämättä hätäänsä YLEn johdolle tai poliitikoille.)
Dokumenttielokuvien asema televisiossa
on viime vuosina selvästi heikentynyt. Niinpä Leipzigin elokuvajuhlien johtaja Claas Danielsen totesi muutama vuosi sitten avajaispuheessaan, että commissioning editorit ja elokuvantekijät ovat samalla puolella aitaa, liittolaisia taistelussa dokumenttielokuvan säilymisen ja kehittymisen puolesta. Tämä pitää paikkansa myös Suomessa. (Palasin YLEen elokuun alussa, ja tähän mennessä olen saanut jo
puolisentusinaa viestiä, jossa minut ja YLE samaistetaan yhdeksi ja samaksi toimijaksi aina
”haista sinä p.... ”-viestiin saakka.
2.

Oma asemani YLEssä on ollut poikkeuksellinen. Dokumenttiprojektin ollessa TV
2:ssa sain käyttää sille annetun budjetin vapaasti (ja synnyttää myös projekteja kuten
Steps For The Future, Toinen Suomi, Why
Democracy?) niin kauan kuin esimehet (Timo Järvi ja Ilkka Saari) olivat tyytyväisiä
tuloksiin.
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Yhteisesti oli myös sovittu, että Dokumenttiprojekti on ennen kaikkea dokumenttielokuvien
esityspaikka, jossa nähdään maan ja maailman
parhaat elokuvat.
Yleisradio päätti kanavaprofilointien, rahan
ja monen muun syyn takia sulauttaa Dokumenttiprojektin ja Ykkösdokumentin yhdeksi ohjelmapaikaksi, jossa on kaiken näköisiä dokumentteja. Kärsijä oli kansainvälinen dokumenttielokuva, joille ei paljon tilaa jäänyt. Päätöksessä oli
kysymys vallankäytöstä, jossa Dokumenttiprojektin tuottajan sana ei paljon painanut.
Kansainväliset, maailman parhaat ja vaativatkin dokumenttielokuvat ovat olleet Dokumenttiprojektin toinen tukipilari. Kotimaiset tekijät ovat joutuneet niiden rinnalle arvioitaviksi, kansainvälisesti orientoituva aktiivi-nuoriso on päässyt näkemään halajamiaan dokumentteja, ja maailman kulttuuriin kuuluvat tuotannot ovat ollet kaikkien suomalaisten nähtävillä.
Valtaa käyttävät ovat nähneet asian toisin
”lillukanvarsien karsimisena”. Ja päätöksentekijöillä on tietysti päätöksiinsä omista näkökulmistaan perustelut.
Tapahtumalla on opetuksensa. Kun on kyse vallankäytöstä, on hyvä tunnustaa ja tietää
oman asemansa rajoitukset, on hyvä tunnustaa liikkumavaransa ja vapautensa – tämä auttaa käyttämään olemassaolevan häkin tilaa maksimaalisesti. Häkin murtaminen tai laajentaminen taas edellyttää vallankäytön rakenteen ja
käytännön muuttamista. Mikäli tarve tähän kasvaa riittävän suureksi, seurauksena on luopuminen, väistyminen tai vallankumouksellinen toiminta.

Kun on kyse vallankäytöstä,
on hyvä tunnustaa ja tietää
oman asemansa rajoitukset,
on hyvä tunnustaa liikkumavaransa ja vapautensa
– tämä auttaa käyttämään
olemassaolevan häkin tilaa
maksimaalisesti.

Vallankäyttäjät
dokumenteissa

Dokumentaristit kertovat vallankäytön kohteista ja sen uhreista. Ymmärrettävistä syistä. Köyhät, kärsivät, väärinkohdellut, syrjäytetyt, kaikki he herättävät meissä sympatiaa, ja kokemamme syyllisyys saa meidät toimimaan heidän
puolestaan.
En kiellä näiden elokuvien tärkeyttä, mutta
miksi elokuvat kertovat niin usein juuri uhreista
eikä vallankäyttäjistä.
Syy yksi on luonnollinen. Köyhä antaa kuvata itseään ja elämäänsä. Pankkiiri, pörssikeinottelija tai ministeri ei – ainakaan työtään suljettujen ovien takana.
Syy kaksi. Dokumentaristit ovat oman kulttuurinsa vankeja ja seuraavat niitä tienviittoja,
malleja ja esikuvia, joita on aikaisemmin asetettu. Meillä on kymmeniä, satoja, tuhansia esimerkkejä siitä, kuinka kuvata köyhiä ihmisiä.
Mutta harvoja hienoja ja kriittisiä dokumentteja,
joista ottaa viitteitä, miten tehdä elokuvia poliitikoista tai talouden vallankäyttäjistä.
Syy kolme. Dokumentin tekeminen vallankäyttäjistä vaatii paljon enemmän työtä, sisäänpääsyn löytämistä, luottamuksen rakentamista,
liikkumarajojen asettamista jne. Se on yksinkertaisesti työlästä.
Syy neljä. Dokumentaristit, jotka elämänarvoiltaan, tuloiltaan ja koulutukseltaan eivät kuulu
yhteiskunnan eliittiiin, eivät pysty rakentamaan
tasa-arvoista suhdetta poliittiseen ja taloudelliseen eliittiin eivätkä pysty saamaan aikaan sitä
luottamusta, jota dokumentin teossa vaaditaan.
Edellisen aukeaman kuva: Liikkumavara, ohj. Annika
Grof, Illume, 2009. Tämän aukeaman kuva: Epäilyksen
varjossa, ohj. Pekka Lehto, First Floor Productions, 2010
6
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Syy viisi. Dokumentaristit eivät ole kiinnostuneita vallankäyttäjien maailmasta. Oman
maailmansa – kulttuurin – eliittiä he eivät taas
näe vallankäyttäjinä, jotka ovat arvoiltaan ja elämäntavoiltaan irtaantuneet suuresta osasta väestöä. Niinpä dokumentaristit eivät elokuvissaan
tarkastele kultuurin edustajia kriittisesti.
Inside Job -elokuvan voima on pitkälti siinä, että ohjaaja Charles Ferguson on itse London
School of Economicsin kasvatti ja miljonääri, joka puhuu samaa kieltä ja tulee samasta kulttuurista kuin hänen elokuvansa päähenkilöt.
Entä Suomi? Mieleen ei heti tule montaa nimeä. Ensimmäisinä muistiin nousevat Annika
Grof (Liikkumavara), Pekka Lehto (Epäilyksen
varjossa) ja Arto Halonen (Sinivalkoinen valhe).
Kaipaisin dokumentteihin Eduskunta I:n tai
II:n tasoisia teoksia.
Dokumentaristi vallankäyttäjänä

Tokiossa ei ole useita elokuvakouluja ja vielä vähemmän niitä, joissa olisi dokumenttikursseja.
Olin vähän aikaa sitten luennoimassa yhdessä
niistä. Kuuntelijoina viitisenkymmentä jo varttuneempaa dokumentaristia.
(Koulun johtaja oli kuin elokuvasta. Roikkuvaan, mustaan pukuun pukeutunut laiha ja kumara hahmo, pyöreät vahvasankaiset mustat silmälasit ja hiljainen, ymmärtävä hymy. Ja oli tietysti tehnyt Chris Markerin kanssa Sans Soleil
-elokuvan japaninkielisen version.)
Koko viisituntisen luennon eniten keskustelua herättänyt kohta oli kysymys elokuvan ja
elokuvantekijän totuudellisuudesta ja huomaamattomasta vallankäytöstä, joka voi tuhota elokuvan totuudellisuuden.
Huomaamaton vallankäyttö. Yritin avata
käsitettä muutamalla esimerkillä tapauksista, jotka katsoja taas alitajuisesti tai tietoisesti tajuaa.
1.

Dokumentaristit ovat oman
kulttuurinsa vankeja ja
seuraavat niitä tienviittoja,
malleja ja esikuvia, joita
on aikaisemmin asetettu.
Meillä on kymmeniä, satoja,
tuhansia esimerkkejä siitä,
kuinka kuvata köyhiä ihmisiä.Mutta harvoja hienoja
ja kriittisiä dokumentteja,
joista ottaa viitteitä, miten
tehdä elokuvia poliitikoista
tai talouden vallankäyttäjistä.
8
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Olen puhunut paljon ”flag first”-elokuvia vastaan. Erityisesti USA:ssa tämä on dokumentaristien kansansairaus. Flag first -ajattelulla tarkoitan sitä, että elokuvantekijä näkee yhteiskunnassa tärkeän asian, johon haluaa tarttua. Ja haluaa muuttaa maailmaa.
Mutta motivaatio ja tarkoitusperä eivät ole
elokuva. Elokuva ei muutu katsojan omaisuudeksi, jos elokuvantekijä yrittää karttakepillä
opastaa mitä ajatella. Tai sofistikoidummin: kun
elokuvantekijä näyttää todellisuuden sellaisena
kuin haluaisi sen nähdä. Siis: haluaisi nähdä.
Hiukan yksinkertaistaen: kun elokuvantekijä on valinnut teemansa, fokusoinut sen (valinnut päähenkilön jne.) hänen pitäisi unohtaa tarkoitusperänsä ja motivaationsa ja antaa valta itse
tarinalle, siirtyä vallankäyttäjästä todellisuuden
vallankäytön ”uhriksi”.
2.

Toinen esimerkki. On dokumenttielokuva, joka
on luonteeltaan cinéma vérité ja seuraa päähenkilön elämää vuoden ajan. Tarkemmin sanottuna
kolmen päähenkilön elämää, joilla ei ole elävässä
elämässä mitään tekemistä toistensa kanssa.
Heitä yhdistää ohjaajan pyrkimys valaista
elokuvan teemaa eri näkökulmista – tai varmistaa, että edes yksi tarina olisi kiinnostava.
Ratkaisu toimii, mikäli elokuvan ”päähenkilö” on abstrakti teema, jota valaistaan päähenkiSinivalkoinen valhe, ohj. Arto Halonen, Art Films Productions AFP, 2012. Seuraavan aukeaman kuva: Liikkumavara, ohj. Annika Grof, Illume, 2009
avek-lehti 2/2012
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löiden kautta, tai jos elokuva on selkeästi ohjaajan näkökulmasta kerrottu tarina.
Mutta miksi ratkaisu ei toimi, jos elokuva
pyrkii olemaan cinéma véritéä?
Kun elokuvantekijä seuraa yhden ihmisen
elämää, hän on elokuvansa päähenkilön ”vanki”,
vaikka käyttääkin valtaa kuvatessaan tämän elämää: mitä kuvataan ja mitä ei tai mitä jättää lopullisen elokuvaan ja mitä ei. Elokuvantekijä on
yhdessä ja ainoassa junassa.
Sen sijaan sijoittaessaan elokuvaansa kaksi tai kolme päähenkilöä, joiden elämän tekijä
risteyttää, ohjaaja asettuu henkilöidensä ulkopuolelle; poistuu yhdestä junasta toiseen jumalaisilla kyvyillään ja rakentaa elokuvaan oman
vallankäyttäjän asemansa.
Elokuvan valtasuhde erityisesti katsojan
mielessä on muuttunut.

Kun elokuvantekijä on
valinnut teemansa,
hänen pitäisi unohtaa
tarkoitusperänsä ja
motivaationsa ja
antaa valta itse tarinalle.

3.

Vielä yksinkertaisempi esimerkki.
On seurantaelokuva, jonka rakenne on määrätyllä aikajanalla, jossa tapahtumat seuraavat
toisiaan luonnonjärjestyksessä.
Ok. Elokuvantekijä on tehnyt tärkeän haastattelun yhden tai useamman ihmisen ryhmän
kanssa määrätyssä tilanteessa ja määrättyyn
aikaan. Haastattelu on sijoitettu elokuvan alkupuolelle. Ja sitten: miten ollakaan elokuvan
edetessä päähenkilö on jälleen antamassa samaa haastattelua. Haastattelu ei ole luonteeltaan ajatonta, ikuista, filosofista tai abstraktiotasoltaana riittävän erilaista kuin itse elokuvan
peruskerronta.
Näin toimiessaan ohjaaja asettuu tarinan ja
katsojan väliin, hallitsee jopa aikaa.
4.

Vielä yksi esimerkki. Ohjaaja tekee elokuvaa
Fukushiman hevosista.
Elokuvan alussa näemme raunioituneet hevostallit ja tuhon. Sitten alue suljetaan kahdeksi viikoksi, ennenkuin alueen ihmiset pääsevät
vierailemaan kotiseudullaan.
Näemme päähenkilön ajamassa kohti kotikyläänsä ja lähestyvät talot.
Seuraava kuva: mies seisoo keskellä vaurioituneita hevostalleja. Tämän jälkeen näemme
miehen avaamassa kotitalonsa ovea, jonka sisällä on hänen äitinsä.
Tapahtuma tökkii. Miksi? Siksikö, että raunioituneiden hevostallien näyttäminen ensimmäiseksi on takaperin kulkemista elokuvan tarinassa vain leikkausteknisistä syistä.
Ei, vaan siksi, että todellisuudessa elokuvan
henkilö olisi ensimmäiseksi mennyt kotiinsa ja
vasta sen jälkeen katsomaan tallien raunoita.
Ohjaaja oli vain, koska oli tekemässä elokuvaa
hevosten kohtalosta, halunnut sijoittaa tallit ensin vahvistaakseen elokuvansa teemaa.
(Esimerkiksi Melancholian 3 huonetta -elokuvan pelmen-kohtaus on tässä suhteessa ongelmallinen.
Kyllä: kohtaus kertoo äidin rakkaudesta ja
huolesta poikaansa kohtaan, ja pelmenien syöminen on paljon vähämerkityksellisempi ja naturalistinen tapahtuma. Silti toinen puoli minusta seuraa pelmenien määrän todellisuuden
vastaista muutosta lautasella.)
Kummallinen juttu, mutta lukuisia kertoja dokumentin tarinankerronnalliset ongelmat
ovat ratkenneet palaamalla siihen, ”mitä oikeasti tapahtui” ja ”missä järjestyksessä”.
Todellisuuden valta on yllättävän vahva.
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VENÄJÄN
VAPAIN
MIES
“Taiteilija on kaikista vaarallisin hahmo.

Itsenäinen ja itseriittoinen ihminen, joka ei
tarvitse yhteiskunnan eikä yhteisön tukea,
on yleensä taiteilija, kirjailija tai muusikko,
toisin sanoen kulttuuri-ihminen. Siksi
juuri hän on täällä aina vihan kohteena.”
– Andrei Jerofejev, taidekuraattori
A ri M atikainen
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

aimme viime kesänä seurata Pussy
Riot -yhtyeen Venäjän presidentti Putinin ja ortodoksisen kirkon yhteyksiä kritisoivan performanssin aiheuttamaa kohua, pidätyksiä ja oikeudenkäyntiä. Eikä kuohunta ota laantuakseen, pidätyksistä
huolimatta.
Kun aloitimme Venäjän vapain
mies -elokuvan kehittelyn kolmisen
vuotta sitten, ei tämän päivän tapahtumia voinut kuvitellakaan tapahtuvaksi, mutta näin jälkeenpäin katsottuna tämä oli väistämätöntä. Venäläisittäin ajateltuna sitä kuuluisaa
kohtaloa.
Ajatus elokuvan tekemisestä tämän päivän itänaapuristamme oli
muhinut aiempien töitteni aikana
päässäni jo vuosia. Mistä tässä naapurin systeemissä on oikein kyse, oli
askarruttanut minua. Ehkäpä siksi,
että itärajalla kasvaneena Venäjä tai
Neuvostoliitto, kuten oli poliittisesti
korrektia sanoa, oli todellakin suuri
ja tuntematon. Se, jonka vallan varjo lankesi arkeemme – myönnämme
sitä tai emme.
Neuvostoliiton propaganda kaikessa kauneudessaan ja kauheudessaan oli myös taiteellisessa mielessä
merkittävää. Tunnetuimpina tuon
aikakauden julisteet ja elokuvat, jotka ovat piirtyneet ainakin omaan tajuntaani lähtemättömästi.
Näitä ja muita vallan koukeroita pyöritellessäni käsiini ajautui kirjailija Viktor Jerofejevin omakohtainen kirja ”Hyvä Stalin”, jossa hän
kertoo diplomaatti-vanhempiensa
elämän vaiheista sekä omasta kamppailustaan neuvostovallan hampaissa. Kirjan luettuani olin vakuuttunut, että jos tämä tarina pitää paik-

kansa, voisin sen kautta tuoda abstraktille yksilön ja vallan suhteelle
kasvot ja historian. Näin voisimme
tunteen kautta ymmärtää venäläisiä
ja vallan toimintaa ilman paperin
makuista teoriaa.
”Korruptio on käytännössä sosiaalinen hissi, joka mahdollistaa liikkeen. Ilman korruptiota on vain pysähtyneisyys. Korruptio mahdollistaa
liikkeen: Annan rahaa, nousen ylös.
Se on kauheaa, mutta näin Venäjä toimii. Se on historiallisen kehityksen tulos. Korruptiota tuetaan, koska jos annan rahaa, tunnen olevani syyllinen.
Silloin maan johdolla on mahdollisuus painostaa minua. Kaikki perustuu syyllisyyteen.” – Viktor Jerofejev
Kirjailijan valta

Jätin siis vallan kolmijaon teoreettisen tarkastelun Venäjällä ja keskityin Viktorin tarinan kautta yksilön
ja vallan suhteeseen. Tuottaja Liisa Juntusen kanssa oli ajatuksemme madaltaa henkistä raja-aitaa Venäjälle – todellisuutta unohtamatta.
Kirjan ”Hyvä Stalin” kääntänyt Jukka Mallinen on Viktorin ystävä, mikä tasoitti tietä siihen, että muutaman viikon kuluttua istuimme mos-

Artikkelin kuvat: Venäjän vapain mies, ohj. Ari Matikainen,
Kinocompany Finland, 2012. Pikkukuvassa Victor Erofeyev,
kuva Juha Myllymäki.
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Tehtävä ei ole antaa vastauksia,
vaan herättää lisää kysymyksiä.
Näin ne myytit purkautuvat.
kovalaisessa kodissa keskustelemassa elokuvan tekemisestä.
Viktor Jerofejev on venäläinen
kirjailija ja toisinajattelija, joka
on ollut valtaapitävien silmätikkuna niin Neuvostoliiton aikoina kuin
Putinin valtakausillakin. Viktor on
myös ns. kultaisen sukupolven lapsi,
joka vietti lapsuutensa osin Pariisissa
diplomaattivanhempiensa ansiosta
ja eli hyvin etuoikeutettua elämää venäläisen vallan lähipiirissä. Isä Vladimir oli Stalinin ranskankielen tulkki
ja Molotovin henkilökohtainen avustaja. Vanhempiensa kommunistitaustasta huolimatta, tai ehkäpä juuri siksi, Viktor edustaa Venäjällä länsimielistä liberaalien joukkoa ja kuuluu
venäläiseen intelligentsiaan. Hänet
tunnetaan Venäjällä kirjallisten ansioidensa lisäksi myös radio- ja tv-ohjelmistaan sekä räväkästä ja ironisesta, jopa rienaavasta tyylistään tarttua
Venäjän ongelmiin.
Veikkaan, että yksi suomalaisten
harhaisimpia mielikuvia Venäjästä on käsitys siitä, ettei siellä saa sanoa tai kirjoittaa oikein mistään mitään. Se puhetapa ja ironian määrä,
jolla asioista puhutaan esimerkiksi
televisiossa on jotakin sellaista, mitä en suomalaisilta tv-kanavilta odota näkeväni. Venäläiset ovat huumorin ja ironian mestareita, varsinkin
kun kyseessä ovat erilaiset tempaukset valtaapitävien kustannuksella. Samaan hengenvetoon on toki todettava sanan- ja ilmaisunvapauden
rajoittamisen surullinen puoli, jossa
toimittajia murhataan raakalaismaisesti, eikä sitä voi millään perustella
saati hyväksyä.
”Minusta tuntuu, että Viktor on
tehnyt sen, mikä on yleisempää kuvataiteessa kuin kirjallisuudessa, eli kirjailija on tullut esille kirjojensa takaa.

14
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Viktor on esimerkki kirjailijasta, joka
pyrkii vaikuttamaan ihmisten ajatusmaailmaan” – Andrei Jerofejev, Viktorin veli.
Viktorin ensimmäinen ehkä
merkittävin askel kirjailijana oli olla osallisena kirjallisen kokoelman
suunnittelussa ja julkaisussa. Vuonna 1979 joukko venäläisiä kirjailijoita ja muita taiteilijoita julkaisi Metropol-almanakaksi ristityn kokoelman ohi virallisen sensuurin sillä
seurauksella, että Viktorin isän loistokkaasti alkanut diplomaatti-ura
päättyi, ja Viktor pelastui ihmeen
tai isänsä suhteiden avulla vankilalta ja maastakarkoitukselta. Isä uhrasi oman uransa ja pelasti poikansa.
Viktorille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin kirjoittaa ja näyttää toteen,
ettei isän uhraus ollut turha.
“Vahvat kulttuuriset jännitteet tekevät Venäjästä kiinnostavan ja epätyypillisen maan. Se on minulle kirjailijana tarpeellista ja välttämätöntä.
Venäjä on kirjailijoille paratiisi, mutta monille lukijoille helvetti, jossa on
ratkaisematta paljon erilaisia ongelmia. Siksi minua hämmästyttää, että
kirjailijat lähtevät Venäjältä, mutta en
ole lainkaan yllättynyt siitä, että lukijat lähtevät. Päinvastoin hämmästelen niitä, jotka eivät edes harkitse lähtemistä.” –Viktor Jerofejev
Kirjailijan asema, kuten monen
muunkin taiteen alan edustajan asema, on Venäjällä hyvin erilainen
kuin esimerkiksi Suomessa. Elokuvaa varten haastattelemamme kirjailija Vladimir Sorokin kertoi, että
kirjailijalla ja kansalla on toisiinsa
suora yhteys, johon vallanpitäjät eivät ole sensuurinsa kanssa päässeet
väliin – vielä, kuten hän totesi. Asemaa selittää tietysti osaltaan kirjallisuuden vahvat perinteet, joiden jatkajia nykykirjailijatkin ovat. Venäjän vapain mies -elokuvaa tehdessä
saimme hyvän mahdollisuuden tutustua myös moskovalaisiin taidepiireihin laajemmin ja siihen mikä vaikutus taiteella venäläisessä yhteiskunnassa on. Olen pohtinut paljonkin, missä ovat meidän poliittiset
elokuvamme ja kantaaottava taide.
Ja tällä tarkoitan taidetta, joka ei ole
politisoitunutta, jonkin asian, puolueen, presidenttiehdokkaan tai liikkeen puolestapuhujaksi, vaan taidetta, joka tarkastelee asioita omasta
näkökulmastaan tuoden uuden ulottuvuuden keskusteluun. Tästä esimerkkinä vaikkapa venäläinen Vojna -taiteilijaryhmä, joka tuli ainakin meillä kuuluisaksi maalaamalla
valtavan falloksen Pietarissa siltaan,
jolloin se yöksi ylösnostettaessa sojotti suoraan FSB:n ikkunoihin.

Elokuvan mahdollisuudet

Elokuvan roolin näen hyvin tärkeänä, kun puhutaan vaikka suomalaisesta arvokeskustelusta. Asioita tulisi pystyä tarkastelemaan eri puolilta
eikä jäädä nykyisen ”oikein-väärin”-,
juupas-eipäs -keskustelun tasolle. Taiteen ja varsinkin elokuvan tehtävä
on nousta näiden jargonien yläpuolella ja avata rohkeasti uusia näkemyksiä, eikä pyrkiä aina olemaan oikeassa. Tehtävä ei ole antaa vastauksia, vaan herättää lisää kysymyksiä.
Näin ne myytit purkautuvat.
Se, että tällä saralla ilmaisu Suomessa on aika hajutonta ja mautonta, kertoo tietysti meistä yhteiskuntana ja ihmisinä. Muiden muassa poliitikot ovat saanet olla rauhassa. Se
on ollut maan tapa. Kyse on vähän
samanlaisesta metaforan taakse kätkeytymisestä kuin sanonnassa: ”venäläistä sielua ei voi ymmärtää”. Siihen, kuinka ymmärryksen voi saavuttaa, on tietysti erilaisia metodeja, kertojasta riippuen. Sen voi nähdä myös sumuverhona, jonka taakse venäläisten itsensäkin on helppo häivyttää kaikki epämääräisyys.
Kuitenkin ihmiset ovat täysin ymmärrettäviä, kun hieman vaivautuu
pohtimaan vaikkapa elokuvan kautta maailmaa, jossa he elävät.
”Maataan voi rakastaa, silmät sulkien. Tai sitä voi rakastaa ymmärtäen,
että maa voi olla sairas ja jopa kuolemaisillaan, mutta silti sitä haluaa
auttaa, tehdä siitä paremman.” –Viktor Jerofejev
Venäjän vapain mies –elokuva
leikkauksen ollessa jo hyvässä vauhdissa puuttui ”kohtalo” taas peliin.
Viktor oli kertonut meille lähes kaksi vuotta, kuinka kansa on Venäjällä tyytymätöntä ja pinnan alla kuohuu. Moskovassa oli luvallista osoittaa mieltä aina kuukauden 31. päivä. Näitä mielenilmauksia olimme
toki kuvanneet, mutta kun saimme
tietää, että 4.12.2011 ollaan suunnittelemassa suurmielenosoituksia,
päätimme keskeyttää leikkaamisen
ja kuvata lisää. Tämä ensimmäinen
vallan ja kansan ”kohtaaminen” sujui suhteellisen rauhallisesti, kuten
jouluaaton mielenosoituskin. Moskovasta ei tullut uutta Taivaallisen
rauhan aukiota ja hyvä niin. Tarina
jatkuu.
”Jos huomenna järjestettäisiin koko maassa vapaat vaalit, presidentin valtaistuimelle voisi nousta hirviö.
Valtaan voisi nousta muukalaisvihaaja, julma totalitaristi, stalinisti. Edessä voisi olla katastrofi. Siksi voi sanoa,
että Putin on jossain määrin kuin kilpi, joka suojaa tuholta.” – Viktor Jerofejev
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MEIDÄN
TEKIJÄN
BÄNDI, VALLASTA
MEIDÄN TEOKSEEN
BIISI
J armo
L ampela
Kirjoittaja on
elokuvaohjaaja.

Elon vuosia

Artikkelin kuvat:
Miesten välisiä keskusteluja, ohj. Jarmo
Lampela, Vegetarian
Films, 2013

Ensin puuduttavaa taustoitusta. Kestäkää. Kuusi vuotta sitten tulin valituksi hoitamaan Taideteollisen Korkeakoulun Elokuvataiteen laitoksen Elokuva- ja tv-ohjauksen professuuria vuoden 2007 alusta lähtien. Ennen nimitystä olin ollut ELOlla Lauri Törhösen pestaamana Janne Kuusen sijaisena ohjauksen lehtorina sekä myöhemmin tuntiopettajana. ELO oli siis jossain
määrin tuttu opinahjo, ja sieltähän minäkin aikoinaan valmistuin.
Ennen viran hoidon aloittamista
minulla oli silti varsin pintapuolinen
tietämys mitä professorin virkanimike
tarkoittaa. Miten professori eroaa opettajasta tai lehtorista. Kuluneet vuodet
ovat asiaan tuoneet valaistusta, ja jos
asialla ei oppilaitoksen ulkopuolella
ole merkitystä, niin itselle työn määrittämisestä on ollut hyötyä. On helpompi tehdä työtä, kun tietää mitä on
tekemässä.
Eli virallisesti; professori määritellään henkilöksi, joka on tehnyt julkisen tunnustuksen omistautumises-

ta oppialalleen, vastuustaan jonkin
oppialan ylläpidosta ja edistämisestä.
Professuuri taas on instituutionalinen
asema, joka on varattu tällaiselle henkilölle. Tämänsuuntainen lauselma oli
myös allekirjoittamassani TAIKin työsopimuksessa, vaikka tarkkaa sanamuotoa en painanut mieleeni. Sanamuoto herätti kuitenkin ajatuksen, että millä hemmetillä minä mitään edistän, jos olen koko ajan opettamassa.
Opetuksen tulokset näkyvät aikaisintaan viiden-kymmenen vuoden päästä, jos näkyvät.
Työsopimuksessa, kuten myös
ELOn strategiassakin oli, jos ei nyt velvoite niin ainakin kehotuksen omainen huomautus, että professuurin hoitamiseen kuuluu myös oman taiteellisen toiminnan jatkaminen. Yhtälö tuntui utopistiselta, koska opettaminen ja
opetuksen suunnittelu sekä etenkin
opiskelijoiden tutorointi on intensiivistä ja aikaa vievää touhua. Ennakkoon
mietitytti myös, onko oma tekijyys
pantava viran hoidon ajaksi kokonaan
naftaliiniin. Tuli usean kerran pohdittua, haluanko sitä edes tehdä.
Tekijyys taustalle

Parhaat työkokemukset olivat produktioista,
joissa tuotannon rahallinen resurssi oli
onnistuneimmin jaettu ajalliseksi resurssiksi.
Se, mikä hämmästytti, oli se, että suurimpien
budjettien produktiot eivät sijoittuneet kovin
lähelle kärkeä.
16
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Ensimmäisen kolmen vuoden
aikana pahin pelko kutakuinkin toteutui. Ei ollut kysymys
siitä, halusiko vai ei ohjata tai
olla ohjaamatta, koska aikaa
yhdenkään uuden projektin
aloittamiselle ei tuntunut jäävän. Tiivis työskentely ELOlla
aiheutti myös sen, että keskeneräisten elokuvahankkeiden
loppuun vieminen päivätyön
ohella venyi. Pisin dead linen
ylitys tapahtui SES/YLE rahoittaman 12 näkökulmaa -doku-

menttielokuvan kohdalla. Elokuva valmistui 2,5 v ensimmäisen suunnitellun valmistumispäivän jälkeen, joten
kärsivällisyydestä kiitoksen vielä kerran asianosaisille.
Opetustyön viedessä ajan ja energian elokuvan ohjaaminen alkoi tuntua kaukaiselta ja taakse jääneeltä elämän osa-alueelta. Siihen ei ollut resurssia, ei ajallista eikä henkistä. Samalla, kun ohjaamiseen tuli ajallista
etäisyyttä, kasvoi myös tietoisuus siitä, että taideopettajana kosketus taiteen tekemiseen (ja elokuvan opettajana kosketus ammattikenttään) rakentaa uskottavuutesi opettajana. Samaan
aikaan ELOlla aloittamisen myötä räjähti myös muutos filmistä digitaalisuuteen nopeudella, jota ei pystynyt ennakoimaan. Nyt voi sanoa, että
ELOlla sitä on saanut olla seuraamassa aitiopaikalta.
Valmiimmaksi
opettajaksi

Mitenkään yleispätevä ei väitteeni uskottavuuden rapistumisesta tietenkään ole, vaan henkilökohtaiseen tuntemukseen perustuva havainto. Silti
toisen ja kolmannen vuoden aikana alkoi tuntua, että mitä enemmän pölyä
laskeutuu edellisen tuotannon päälle, sitä vähemmän tuntuu, että itsellä
on annettavaa. Huvittavaa sinänsä, sillä opettamisessakin toisto on kehittymisen ydin. Kurssit paranevat yleensä toisella ja kolmannella kerralla ja
muutaman kerran jälkeen näkee, miten kurssin sisältöä voi freesata.
Uskallan siis väittää, kuten vanhan
kansan viisaus kuuluu, että työ tekijäänsä opettaa. Ja kollegat ohjeistavat.
Heti professuurin hoidon alkumetreillä pitkän kokemuksen omanneet pro-

fessorit Esa Vuorinen ja Rekku Kuortti totesivat, että systeemiin sisään pääsyyn menee kaksi-kolme lukukautta,
eikä kannata stressata, jos tuntuu, että on aluksi aika pihalla. Samaa viestiä olen nyttemmin yrittänyt toistaa
ELOlla aloittaneille lehtoreille ja professoreille. Toiset ottavat homman haltuun nopeammin, mutta itselläni meni suurin piirtein tuo kolme lukukautta, ennen kuin pääsin ymmärrykseen
tutkintovaatimuksista, pedagogisista
pyrkimyksistä ja mitä se opetuksellisesti tarkoittaa. Pari vuotta vei myös
laitoksen toimintojen vuosikellon hahmotus. Vasta tämän jälkeen ambitiot
ohjata taas elokuvaa heräsivät.
Kuten professuurin velvoite oli,
niin omistauduin oppialan ylläpitoon
opettamalla ja opetusta suunnittelemalla. Oman oppialan edistäminen
tai uudistaminen oli kuitenkin omasta
mielestä todella vähäistä, koska oma
taiteellinen toiminta on kenttä, jolla
sitä on helpointa toteuttaa. Tehdä jotakin toisenlaista tai tehdä jotakin toisin.
Ammattianalyysiä

Viimeinen ohjaukseni ennen ELOa oli
YLEn in-house tuotantona tehty Tove
Idströmin neliosainen sarja Jumalan
Kaikki Oikut keväältä 2006. Oikut oli
päättänyt osaltani viidentoista vuoden
jakson, jossa olin kirjoittanut ja ohjannut sekä tuottanut niin lyhyttä kuin
pitkää elokuvaa, tv-draamaa elokuvana sekä sarjana ja välillä käynyt sähläämässsä eri teattereissa käsikirjoittajana ja ohjaajana. Juuri ennen Oikkuja
olin ohjannut Jarowskij Finlandin tuottaman 8-osaisen rikossarja MTV3:lle ja
ollut yhdeksän kuukauden aikana kuvauksissa reilut sata päivää.

Tauko ohjauksesta, elämä ilman
seuraavaa produktiota, aiheutti aluksi henkisiä vieroitusoireita. Olotilaan
mukautui kuitenkin nopeasti ja tunne
kääntyi, jos ei euforiaksi, niin kuitenkin rauhallisuudeksi asian suhteen.
Opettamisen myötä omaa ohjaajuutta,
ammatin merkitystä ja omaa tapaa ohjata sai ruotia kaikessa rauhassa. Ensimmäistä kertaa ammatissa toimimisen aikana oli aikaa käydä läpi produktioita ja miettiä, mistä työssä onnistumisen tunne oli rakentunut. Fokus oli
nimenomaan omissa tuntemuksissa.
Onnistunutta materiaaliahan voi helposti syntyä, vaikka ohjaajaa vituttaisi, ahdistaisi tai itkettäisi.
Pohdinnan tulos oli mielenkiintoinen. Parhaat työkokemukset olivat produktioista, joissa tuotannon rahallinen resurssi oli onnistuneimmin
jaettu ajalliseksi resurssiksi. Se, mikä hämmästytti, oli se, että suurimpien budjettien produktiot eivät sijoittuneet kovin lähelle kärkeä.
Tyytyväisyysbarometrin
partikkelit

Omassa työtyytyväisyys barometrissani kaksi tuotantoa nousi ylitse muiden. Ne olivat vuonna 1994 kuvattu
Lasihelmi Filmin ja teatteri Eurooppa Neljän tuottama, kirjoittamani puolituntinen lyhytelokuva Pidetty hiljainen mies sekä Blind Spot Picturesin
tuottama tuntinen, Tove Idströmin
kirjoittama, Rakastin epätoivoista naista. Keskenään ne olivat hyvin erityyppisiä tuotantoja, mutta yhdistävä tekijä oli, että yhden kohtauksen valmisteluun ja kuvaamiseen oli riittävästi aikaa. Kummassakaan produktiossa ei
ollut kiireen tunteen aiheuttamaa perusstressiä.
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vauksissa kukki ja ongelmanratkaisu
oli vaivatonta, työryhmän jäsenet toivat esiin omia ehdotuksiaan. Molemmat bändit tunsivat biisinsä, osasivat
soittaa sen ja improvisoida tarvittaessa lisää.

Kuva Patrick Boullenger

Ensemblen kasaantuminen

Pohdinnat herättivät myös kiinnostuksen ohjata, ja ensimmäinen ELOn
aikainen ohjaustyö lähti varkain liikkeelle. Asun Suomenlinnassa, missä
asuu taiteilijoita näyttelijöistä kuvataiteilijoihin. Olin perustamassa vuonna 2007 muutaman näyttelijän, pukusuunnittelijan, graafikon, ohjaajan ja
kuvaajan kanssa työosuuskuntaa, jotta saisimme organisaation, joka toimisi päävuokralaisena työhuonetilassa.
Varsin nopeasti osuuskunnan väki aktivoitui muutoinkin, ja puheeksi tuli,
että voisimme jossakin välissä tehdä
elokuvan. Vaikka ilman rahaa, ja mikä
tärkeintä, ihan vaan omaksi iloksemme. Amatöörileffa.
Ajatus suokkilaisten elokuvasta
alkoi hehkua viiveellä. Ja koska päällekkäiset ajatusprosessit synnyttävät
parhaimmillaan ideoita, joissa muutama mielessä liikkunut asia fuusioituu, niin lopulta syntyi idea tehdä elokuvan tarina, niin
että ensin synnytetään
henkilöt ja sitten ihmetellään, syntyykö siinä
ohessa vielä kuvattava
tarinakin. Aloimme siis
lauttamatkoilla ja raitilla tavatessamme rakentaa projektiin lähteneille näyttelijöille henkilöä,
Suomenlinnassa asuvaa
tyyppiä, jolle valitsimme
ammatin, luonnostelimme historiikin ja piirsimme luonteeseen ainakin
kaksi ominaisuutta.
Luonnosteluun meni reilut puoli vuotta. Lopulta, kun henkilögalleria oli kasassa,
haimme ja saimme työtapakokeiluun
AVEKin Vieteritukea ja lähdimme rakentamaan tarinaa henkilöiden ympärille. Koossa oli nippu sekalaista seurakuntaa  puuartesaani, ex-talouspäällikkö, Kaartin soittokunnan trumpetisti, keraamikko, päiväkodin opettaja,
monta työtä tekevä nainen
Henkilöitä läpikäydessä heille löytyi yhdistävä tekijä. Keraamikkoa lukuun ottamatta kaikki muut olivat ja
elivät ilman kumppania. Tämä ratkaisi tarinan kehyksen, sillä yksi projektin keskeisistä lähtökohdista oli halu tehdä kuvaus yhteisöstä. Henkilöiden myllytyksen jälkeen elokuvalle
rakentui löyhä tarinallinen kehys. Nämä kumppanittomat henkilöt järjestäytyivät yhteisöksi keraamikon toimesta, koska hän halusi aktivoida pari
vuotta aiemmin leskeksi jäänyttä puuartesaani-ystäväänsä, ja perustaa dreijauskurssin.
Tarinan rakentaminen tehtiin pelkän keskustelun avulla. Päätimme, et-

Omalla kohdallani rahoituksen saannin jälkeen
on tapahtunut tietynlainen kangistuminen.
Hyväksynnästä on aiheutunut myös se, että enää
käsikirjoitukseen ei pahemmin kajota, eikä sitä
enää elokuvaa tehtäessä arvioida, koska se on jo
hyväksytty.
Carpi, Italia, loc
scouting, MertsolaKukkonen-Lampela.
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Pidetyn kuvausryhmässä oli 7 jäsentä, ja tarvittaessa jokainen työryhmän jäsen hyppäsi omasta ruudustaan
auttamaan kaveria. Puolituntista leffaa kuvattiin 16 päivää ja aikataulu sovitettiin E4-kesäteatteriesitysten rytmin mukaan. Yhtenä päivänä tehtiin
2-3 kohtausta päivän pituuden ollessa
5-8 tuntia. Luksusta.
Epätoivoisessa naisessa ryhmä oli
kooltaan keskiverto suomalainen leffaryhmä, jolla oli kuvauksissa aikaa
näyttää osaamisensa. Ryhmän toimivuuteen vaikutti se, että ennakkosuunnitteluun oli varattu hyvin resursseja. Elokuva kuvattiin loppusyksyllä,
mutta koko ennakkosuunnittelu ehdittiin tehdä hyvissä ajoin ennen kuvausten alkua.
Molemmissa leffoissa toistui sama kuvio. Käsikirjoituksen olin ehtinyt keskustella läpi taiteellisesti vastaavien tekijöiden kanssa erikseen ja
yhdessä, ja dialogin kautta oli löytynyt
yhteinen tahtotila ja suunta. Molemmissa tuotannoissa myös luovuus ku-

tä koska kyseessä on työtapakokeilu,
ja meillä on vapaus tehdä asioita toisin, en kirjoita käsikirjoitusta, vaan
briiffaan etukäteen suullisesti tarinan, kun se on kunnossa. Ja sitten,
kun alamme kuvata elokuvaa, minulla on lupa kirjoittaa kunkin kuvauspäivän kohtaukset korkeintaan puolitoista tuntia ennen sovittua kuvausten alkua.
Näin toimimme. Pian tarina ja luurankomainen juoni oli kasassa. Tällainen. Keraamikko Masa Siikala perustaa dreijauskerhon ja pyytää sinne parasta kaveriaan Tapsaa, joka suuttuu
tarjouksesta. Yksinhuoltajana hänellä ei ole aikaa istua joidenkin helvetin hörhöjen kanssa kädet paskassa ja
kuunnella niiden jorinoita, että kädellä tekemisessä sitä on fiilistä. Ja vielä
enemmän Tapsa hermostuu, kun hän
saa kuulla, että Masa ja hänen nuorehko tyttöystävä Kisu ovat olleet jo vuoden naimisissa. Tapsanhan piti olla
bestman.
Tapsa tyrmää Masan. Mutta ei aikaakaan, kun mies hieman nöyrtyy
ja ilmoittautuu dreijaajaksi. Kerho alkaa, mutta on tyssätä jo lähtötelineistä irtoamisen jälkeen, koska keraamikko Masan nuori vaimo, Kisu kuvataideopiskelija, lähtee
yks kaks assistentiksi kuvanveistäjä
Väisäselle Pariisiin.
Masa masentuu eikä kykene enää olemaan kotona. Masa päätyy pyytämään yösijaa Tapsalta, joka sen ilomielin
myöntää, mutta joka työntää Masan pian eteenpäin seuraavalle dreijauskerholaiselle, kunnes Masa pääsee tolpilleen
ja pystyy palaamaan
takaisin kotiin. Ja
totta kai ennen kuin
Kisu palaa Pariisista.
Simppelissä tarinassa yhteisö huolehtii
huonovointisesta jäsenestään.
Projektista kasvoi elokuva, Parittomat. Projekti myös
venyi ja venyi, sekin, koska sitä on tehty, kun aikaa on
sille liiennyt. Syynä on tietenkin se,
että ajatus oli tehdä puolituntinen,
mutta kun kuvattiin ja kuvattiin, niin
leikkausversio oli lopulta 75 minuuttia. Nyt leffa on äänisuunnitteluvaiheessa. Sieltä se hiljakseen valmistuu.
Kokeilusta
kokonaisuudeksi

Parittomissa menimme kuvauspaikalle ja aloimme valmistella kohtausta. Käytimme tuttujen asuntoja, kioskeja yms. koska rekvisiointi tai lavastusresurssit olivat pienet. Kohtauksen

valmistelu ja ohjaus olivat yhtäaikaisia
prosesseja. Näyttelijät opettelivat dialogia samalla, kun pukivat roolivaatteita ja hoitivat maskinsa, minä huutelin väliin kommentteja joko valaisun tai ruoanlaiton lomasta. Kohtausta mentiin niin kauan läpi, tiivistettiin tai lavennettiin, että se oli valmis
kuvattavaksi. Metodi oli nautinnollinen, koska kohtauksesta tuli toistettava, ja se oli joustavasti muutettavissa.
Työ tuntui enemmän aikuisten leikiltä
kuin vakavalta elokuvanteolta. Teke-

Kohtausta mentiin niin kauan läpi, tiivistettiin
tai lavennettiin, että se oli valmis kuvattavaksi.
Metodi oli nautinnollinen, koska kohtauksesta
tuli toistettava, ja se oli joustavasti muutettavissa. Työ tuntui enemmän aikuisten leikiltä kuin
vakavalta elokuvanteolta.

mistämme kohtauksista syntynyt tyytyväisyyden tunne oli vahva, vaikka
lopputuloksesta ei ollut käsitystä.
Meillä ei ollut siis tietoa, mitä
olimme tekemässä. Parittomia edeltävissä tuotannoissa minulla ja työryhmällä oli olemassa lupa kuvata. Rahoituksen tuoma status, että meidät on
evaluoitu hankkeeksi, joka on tarpeeksi hyvä ja arvokas, että siihen voidaan
sijoittaa rahaa. Vähän institutionaalista rahaa oli toki Parittomissakin, mutta
siinä oli takana lupaus käyttää se hörhöilyyn. Ja niin me teimmekin. Mutta
samalla syntyi myös oivallus siitä, että

Kirjailija Mairisaari,
muusansa ja
menestysteos,
Juha Kukkonen,
Pihla Penttinen
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se mitä me teimme, oli paljon enemmän. Olin osallisena prosessissa, joka
käsitykseni mukaan vastasi professuurin hoitamiseen kuuluvaa vaatimusta oppialan kehittämisestä. Heräsi kysymys, olisiko vakiintuneen rahoitusmallin rinnalle tuotavissa ammattilaisten tekemä indie-elokuva?
Mitä jos aletaan keväällä
kuvaamaan leffaa?

Kysymys ammattilais-indiestä jäi pyörimään mieleen ja joskus alkusyksystä 2009 ehdotin Juhalle, että alettais
kuvaamaan keväällä leffaa. Ehdotin
myös, että mitä jos seuraavan 25 vuoden aikana tehtäisiin 20 yhteistä elokuvaa? Juhan vastaus oli, yllätys yllätys: ”Tehdään vaan. Hyvä idea.” Koska
olin jo ehtinyt asiaa pohtia, niin esitin vielä, että elokuvat pitäisi tehdä vakiintuneella ensemblella.
Saman syksyn lokakuussa idea oli
esitelty myös kolmelle muulle tekijälle. Kolmikko, tuottaja Ilkka Mertsola,
äänisuunnittelija Patrick Boullenger ja
kuvaaja-opiskelija Aarne Tapola, piti
ideaa kokeilemisen arvoisena. Startta-

Fast track ideasta
kuvauksiin

Meillä oli hiukan alle puolen vuoden aikaikkuna ennen kuvausten alkua. Rahaa käytössä niukasti, mutta mielenkiintoinen missio edessä.
Idea elokuvaan syntyi parissa viikossa,
Juhan kanssa yhteisten saunakeskustelujen aiheena oli ollut
oma ikäluokka, oma
suhtautuminen taiteeseen ja sen tekemiseen. Olimme molemmat todenneet,
että siinä mitä tekee,
pitää olla mukana statement. Taiteella pitää olla merkitystä itselle ja sitä kautta toivottavasti myös katsojalle. Tältä pohjalta syntyi tarina ikäisestämme toimittaja-

Valta. Kun ottaa vallan itselleen ja päättää tehdä
toisella tapaa, saa myös kantaa vastuun, täysin ja
kokonaan. Mitä siis uskallan sanoa lopputuloksesta? Se on enemmän kuin mitä lähdimme
tekemään. Se on jotakin muuta.
simme elokuvahankkeen tietäen ainoastaan sen, että toimimme osuuskunnan puitteissa ja aloitamme kuvaukset
maaliskuussa 2010.
Aikaa kuvausten alkuun oli puolisen vuotta eikä ajatustakaan, mitä me
tekisimme. Halusimme kokeilla elokuvan kuvaamista vastikään markkinoille tulleella Canonin 7D-kameralla, joten osuuskuntaan hankittiin kaksi varsin kattavaa kamerasettiä objektiiveineen, on-board monitoreineen ja käsivararigeineen. Osuuskunnalla oli mahdollisuus hankkia releet, koska sen jäsenet J. Lampela ja J. Kukkonen olivat
kouluttaneet väkeä kursseilla ja päättivät rahoittaa tuloilla vapaata taidettaan.
Päätöksen kuvata elokuva ilman
perinteistä rahoituksen hankkimista oli
vapauttava, haastava ja velvoittava. Pitkän elokuvan rahoitusmalli on luultavasti kaikkien tiedossa, mikään nopean
toiminnan aparaatti se ei ole koskaan
ollut, koska normaalisti fiktiivisen teatterielokuvan tuotantoon käytetään miljoona euroa. Kukaan ei halua ehdoin
tahdoin ottaa riskiä, että lopputuote ei
toimi, joten kehittelyvaiheeseen käytetään aikaa.
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taustaisesta kirjailijasta, joka olisi jonkinlainen Ilkka Kylävaaran ja nuoren
Jari Tervon yhdistelmä – sanavalmis
ja kuvia kumartelematon kulttuuripersoona.
Kirjailija sai nimekseen Kari Mairisaari. Elokuvan tarina yksikertaisuudessaan on se, että Mairisaari kirjoittaa
yhdeksättä kirjaansa, mutta hyytyy aiheeseen ja alkaa kirjoittaa jotakin ihan
muuta. Mairisaaren kirjallinen historia koostuu kulttuurielämän ja poliittisen eliitin satiireista ja parodioista:
Mairisaari on kirjailija, joka myy. Nyt
hän kirjoittaa kirjaa sotarikollisesta.
Epäröi osaako.
Idean tultua sen kehittely oli nopeaa. Kehittely myös tapahtui erilailla kuin mikään, mitä olin tehnyt aiemmin. Kerroin tarinaa Juhalle, Ilkalle,
Patrikille ja Aarnelle ja sain palautetta ja ehdotuksia sisältöön. Koska olimme päättäneet tehdä elokuvan perinteisestä tavasta poiketen, niin luontevaa oli, että myös työtapa oli poikkeava. Tarinaa kehitettiin niin pitkälle, että pystyin kirjoittamaan siitä auki 60
kohtauksen mittaisen outlinen ja siitä
auki 20 kohtausta.

Ideamme oli myös tehdä resurssien mukainen tuotanto, joten tarina kirjailijasta, joka kirjoittaa romaania, oli meille mahdollinen. Pystyimme sopimaan, että kuvaamme elokuvaa maaliskuusta jouluun, 10 kuukautta. Elokuva sai nimekseen Miesten välisiä keskusteluja, koska ajattelimme
elokuvan muodon lähentelevän 70-luvun ranskalaista keskustelevaa elokuvaa. Elokuvan kaksi keskeistä miestä istuvat keskustelemassa ravintolan
pöydän ääressä muutamaankin otteeseen elokuvan aikana.
Kehittyvän tarinan
tuotanto

Kuvasimme elokuvaa päivän kaksi
kerrallaan. Pisin yhtenäinen jakso kotimaassa oli kolme perättäistä kuvauspäivää, Kroatiassa kuvasimme viitenä
perättäisenä päivänä ja Italiassa neljänä. Kuvasimme lähes kaiken kronologisesti. Pisin taukomme kuvausten välillä oli neljä viikkoa. Meillä ei ollut käsikirjoitusta, mutta meillä oli kartta, joka täydentyi. Kuvatut kohtaukset vaikuttivat vielä auki kirjoittamattomiin
kohtauksiin, kohtauksia syntyi lisää,
ja tarinan sisältö oli koko ajan työryhmän keskustelun kohteena. Siihen oli
syynä se, että käsikirjoitus osaltaan sekä tarkentui että suurelta osin syntyi
vasta kuvausten välissä, mutta myös
se, että arvioimme sitä, mitä olimme
tekemässä.

Jälkeenpäin ajatellen ehkä suurin
syy keskusteluihin ja sisällön arviointiin oli virallisen evaluonnin puute. Aiemmassa projekteissa, muutamaa varsin lyhyttä lyhytelokuvaa lukuun ottamatta, käsikirjoitus oli saanut hyväksynnän rahoittajilta, se oli virallisesti tekemisen arvoinen. Rahoitusmalli on toimiva, käsikirjoituksia kehitellään, ja tuotantoon menevät ovat käyneet monessa mankelissa ja myllyssä.
Omalla kohdallani rahoituksen saannin jälkeen on tapahtunut tietynlainen kangistuminen. Hyväksynnästä
on aiheutunut myös se, että enää käsikirjoitukseen ei pahemmin kajota, eikä sitä enää elokuvaa tehtäessä arvioida, koska se on jo hyväksytty. Miesten
välisiä keskusteluja tehtäessä prosessi
meni toisin, materiaalia ja tarinaa arvioitiin ja sen sisältöä punnittiin jokaisessa välissä.
Entä työtyytyväisyys? Järjetön.
Sain pienellä työryhmällä toimimisesta pysyvän vamman. Sain avoimesta
sisältökeskustelusta työkalun, jota aion käyttää ohjaan sitten mitä tahansa. Kuvauspäivä on helppoa aloittaa
kysymyksellä: ”Mitä me tänään teemme?”, ja panna keskustelu käyntiin.
Ensemblen hyödyntäminen käsikirjoituksen kehittämisessä synnytti halun
tutkia asiaa enemmän ja pani jo liikkeelle seuraavan projektin – teatteri tekee leffan.

Vallasta vastuuseen

Valta. Kun ottaa vallan itselleen ja päättää tehdä toisella tapaa, saa myös kantaa vastuun, täysin ja kokonaan. Mitä siis uskallan sanoa lopputuloksesta? Se on enemmän kuin mitä lähdimme tekemään. Se on jotakin muuta. Se
on onnistumisineen ja virheineen haluamme. Elokuvassa ei ole yhtään hetkeä, jota katuisimme tai häpeäisimme.
Miesten välisiä keskusteluja on
ensimmäinen kahdestakymmenestä
elokuvastamme. Vähintään kahdestakymmenestä, koska projektin myötä siirryimme ensemblessamme kvartaaliajatteluun. Ensimmäisen kvartaalin tavoite on 20 leffaa ja määrää nostetaan, jos tavoite tulee täyteen aiemmin. Koska valitsemamme yksikkö on vuosisata, ensimmäisen kvartaalin täyttyessä 2034 olen 70-vuotias.
Ansemblemme nestori, näyttelijä Jyrki Nousiainen on tuolloin yli 90, mutta Jykke ilmoitti jo nyt olevansa val-

mis leffahommmiin toisella kvartaalilla. Niin minäkin.
MVK tulee talvella teatterilevitykseen. Mielenkiinnolla odotamme, miten elokuva vastaanotetaan. Markkinoisin sitä mielelläni K-30 elokuvana.
Miksi? Siksi, koska Kylävaara ja Tervo
ovat olleet innoittajina. Ja oikeastikin,
se on elokuva sille vaikeasti tavoitettavalle aikuisyleisölle.
Ilman professuuria en olisi voinut
lähteä kuvaamaan. Ilman työnantajani, Aalto yliopiston hyväksyntää projektia olisi ollut mahdoton toteuttaa.
Ilman vakituisia tuloja kukaan meistä ei olisi voineet osallistua. Ilman
osuuskuntaa projekti olisi ollut hankala viedä läpi. Suuri kiitos myös elokuvasäätiön suunnalle, joka myönsi tukea kopion valmistuskustannuksiin. Kaisu ja Irina, Miesten välisiä
keskusteluja -projektista on tulossa
pidempi kirjallinen selvitys julkaisuna talvella 2013.

Elokuva tulee talvella teatterilevitykseen.
Mielenkiinnolla odotamme, miten elokuva
vastaanotetaan. Markkinoisin sitä mielelläni
K-30 elokuvana.
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Olen oppinut dokumentin
tekijänä, miten tärkeää on
kirjoittaa hyvä ja luotettava
synopsis, mutta yhtä tärkeää on myös laittaa se
valmistumisen jälkeen
pöytälaatikkoon ja reagoi-

E rkko L yytinen
Tuottaja
Dokumenttitoimitus, Yleisradio

Vielä tuohon aikaan oli tekeillä toinenkin elokuva Mannerheimista, mutta sillä rintamalla oli pitkään ollut hiljaista. Vaikka tämä toinen elokuva oli
ajautunut monta kertaa rahoitusvaikeuksiin, oli kansan syvissä riveissä varmasti vielä vähän uskoa, että elokuva
Mannerheimista suurena kansainvälisenä sotasankarina voisi toteutua. Vertailin aluksi eri maita ja eri tuotantotapoja:
Suomessa ja Keski-Euroopassa, jossa Solarin kilpaileva Mannerheimtuotanto haluttaisiin kuvata, hinnaksi tulisi noin 12 milj.€ Elokuvasta tulisi liian kallis kotimaisin varoin tehtäväksi, eikä markkinoita
pienen kulttuurin sankarille voisi olla rajojemme ulkopuolella. Intian
Bollywoodissa tuotannon hinnaksi tulee noin 50t €, sielläkin kustannukset ovat nousussa...

Artikkelin kuvat: Suomen Marsalkka,
ohj. Gilbert Lukalia, YLE, 2012

Ratkaisu löytyi Keniasta. Tuottajakollegani Ken Saan Virosta oli vain vä-

da tapahtumiin. Luin tätä
artikkelia varten Suomen
Marsalkkaa varten kirjoittamani synopsikseni,
joka on päivätty 28.3.2011.
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Se alkaa näin:
Operaatiomme salainen suunnitelma on seuraava: Toteutamme Mannerheim-elokuvan Riverwoodissa
paikallisin voimin. Yhdessä kenialaisten kanssa työstetty käsikirjoitus
toteutetaan paikallisten näyttelijöiden ja kuvausryhmän kanssa kahdessa viikossa.

hän aikaisemmin kertonut omasta kokemuksestaan kuvata elokuva Nairobissa: Kenian perinteisempien filmistudioiden rinnalle oli kasvanut Riverwoodin tuotantoalue, joka oli edullinen ja turvallinen vaihtoehto afrikkalaisessa mittakaavassa. Oikeastaan elokuvan olisi voinut tuottaa vielä huomattavasti halvemmalla Nollywoodissa, Nigeriassa, mutta Ken teki selväksi, että sinne ei kannattaisi lähteä kokeilemaan onneaan. Nigerian turvallisuustilanne oli jo silloin heikko, ja elokuvan tekeminen saattaisi olla lähes
mahdotonta.
Kirjoittaessani tätä synopsista en
koskaan ollut käynyt Afrikassa saati
Keniassa. En tiennyt juuri mitään afrikkalaisesta elokuvateollisuudesta.
Kaikki tietoni olivat joko puhdasta kuvitelmaa tai perustuivat tuottaja Ken
Saanin tiedonmurusiin, jotka nekin
olivat kaksi vuotta vanhoja.
Haaveilin silti todella nopeasta
tuotannosta:
Kenialaiset kykenevät tekemään käsikirjoituksen muutamassa päivässä. Kuvausjakso on suunniteltu kolmeksi päiväksi, ja mikä parasta,
kustannustehokas, tingitty tuotannon hinta vaihtelee 5-10t euron välillä! Niinpä Yleisradion Mannerheim-elokuvan tuotanto voidaan
toteuttaa Kenian Riverwoodin studioilla.
avek-lehti 2/2012
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Tämä osoittautui tietysti täysin vääräksi kuvitelmaksi. Kaikista pahin yllätys selvisi vasta ennakkotutkimusmatkalla: koko Riverwood oli hävinnyt jo aikaa sitten. Surkea
laatu, Nollywood ja piratismi olivat tappaneet hetken kukoistaneen halpatuotantokulttuurin. Löysimme nuoren pienen tuotantoyhtiön, Savane Productionsin, tekemään elokuvan kanssamme pienellä budjetilla. Silti
elokuva tuli lopulta maksamaan reilusti yli
20 000 €. Elokuvan tekeminen ei todellakaan
ole erityisen halpaa missään päin maailmaa.
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Mies ja missio

Raha-asioiden jälkeen synopsiksessa tullaan
hankkeen kovaan ytimeen, joka epäilyksenkin hetkellä kantoi aina vaikeimman yli. Minulle oli syntynyt missio, lähes pyhä ristiretki, joka motivoi kaiken sen hullunrohkean tekemisen, mitä tähän hankkeeseen on alusta
lähtien kuulunut.
Synopsiksen ensimmäisen sivun alalaitaan kirjoitin näin:
Haluan tutkia, kuinka kiveen kirjoitettu
on käsityksemme kansallisista legendoista ja kuinka paljon myyttisen sankarihahmon olemusta voi tulkita yli kansallisten rajoitteiden. On myös mielenkiintoista, kuinka ihmiset aivan toisesta kulttuurista luovat
uuden kuvan sankaristamme. Ja onko heillä oikeutta siihen? Miksi hyväksymme americanan, mutta emme africanaa?
Halusin nähdä oman kulttuurimme toisesta näkökulmasta. Tuohon aikaan Suomi oli ajautunut henkisen ummetuksen tilaan, josta en nähnyt ulospääsyä. Koko yhteiskunnallinen keskustelu ja rasistiset ääri-ilmiöt nostivat kevään aikana irvokkaasti
esille sen toisen Suomen, joka oli rauhassa
saanut kasvaa ihmisten oikeutetustakin tyytymättömyydestä valtaapitäviä kohtaan. Silloin keväällä minusta tuntui, että jotain todella suurta oli tapahtunut. Jopa ruotsin kielen puhuminen kadulla herätti huomiota. Suvaitsemattomuudesta oli tullut julkisesti hyväksyttävää.
Halusin rakentamaa näille molemmille
suomille todellisen yllätyksen ja tutkia, mitä
siitä seuraisi. Vaikka jokainen, joka aikaisemmin oli samaan aiheeseen tarttunut, oli siihen myös hukkunut.
(Tätä kirjoittaessani näin ei ole vielä käynyt, saas nähdä kuinka tässä vielä käy…)
Mannerheim Goes Cross Media

Hankkeen konkreettinen toteutustapa, suuri
tarinankuljetus, vaati vielä toimivaa oivallusta. Meitä suomalaisia yhdistää suuri tarve olla
jotakin mieltä Mannerheimista. Tämä kollektiivinen osallistuminen toimisi eräänlaisena
katalyyttinä kansakunnan paranemisprosessille, jota mielessäni suunnittelin. Tämä hanke toimisi eräänlaisena terapiavälineenä, jossa jokainen voisi vaikuttaa Mannerheim-elokuvan sisältöön.
Jo aikaisemmin olin kokeillut cross media -tuotantotapaa Sohvasurffaajat-hankkeessa. Innoittajani aiheeseen oli brittikanava
Channel 4 ja heidän käkkäräpäinen neronsa Adam Gee. Hän on luotsannut tämän perinteisen broadcasting-kanavan tekemään uskomattoman vaikuttavia tapahtumallisia konsepteja. Ne puhuttivat ja koskettivat usein ko24
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ko kansakuntaa. Mr Gee on rakentanut Suomessa pienelle huomiolle jääneet todella vallankumoukselliset hankkeet kuten Big Fish
Fight, Big Art Project ja Embarassing Bodies.
Tavoittelin myös Operaatio Mannerheimista mahdollisimman reaaliaikaista tv-vetoista produktiota, jossa elää ja vaikuttaa voimakkaasti myös kansalaismielipide. Halusin tuottaa reaaliaikaisen ilmiön, ei pelkästään tv-ohjelmasarjaa ja elokuvaa. Hankkeesta syntyikin monimediallinen tuotanto,
johon kuuluivat lopulta elokuva, tv-sarja ja
suomenmarsalkka.fi-sivusto sankaruuskampanjoineen.
Yhdessä tekemisen ensimmäinen askel
löytyi jo synopsiksesta:
Tuotantoryhmä luo audiovisuaalisen leikekirjan arkistomateriaalista, jossa kuvataan
Mannerheimia, hänen elämäänsä ja suomalaisten suhdetta sankariinsa. Tähän leikekirjaan haastatellaan myös suomalaisia merkkihenkilöitä Matti Klingestä presidentti Tarja Haloseen. Aivan tavalliset ihmiset saavat kertoa elokuvantekijöille, kuinka Mannerheim pitäisi kuvata elokuvassa.
Tämä leikekirja toimii elokuvan käsikirjoituksen pohjana ja taustamateriaalina kenialaisille.
Verkkosivustolle kerättiin suomalaisten
kertomuksia Mannerheimista ja luotiin yleisölle kokonainen tarina elokuvan tuotantoprosessista. Yhdeksi oleelliseksi osaksi osal-

listumista ja mielipiteen ilmaisemista muodostuivat pian netissä levinneet meemit. Nämä median ite-taiteen teokset ovat olleet jotakin ainutlaatuista, riemastuttavaa ja äärimmäisen motivoivaa.
Käsitän cross media -hankkeet ikään kuin
niissä sisältö olisi joessa tai purossa, joka virtaisi eri kohdissa maisemaa eri tavalla. Välillä vesi mutkittelee ja hidastuu, ja samalla tapaa sisältö käyttäytyisi eri välineissä eri tavalla. Sisältöä ei pakotettaisi yhden välineen
muotokieleen, vaan se voisi levitä eri kohderyhmille ja laajemmalle kuin vain yhden välineen synnyttämä kiinnostus.
Halusin siis tarjoilla oikeaan aikaan sisältöä eri välineissä niihin sopivalla tavalla.
Uskon, että tässä ajattelutavassa on paljon tv-välineen tulevaisuutta. Somen kehittyminen myös sisällön rakentajana ja jakelijana on selkeä tulevaisuuden suunta, johon
televisio välineenä voi nojata ja integroitua.
Mielenkiintoista on nähdä, milloin suomalaiset kaupalliset kanavat muuttavat toimintansa tähän suuntaan. Jos mainosraha valuu
pois perinteisestä mediasta, niin samoin sisältö liikkuu mediasta toiseen, ja kai mainosrahakin? Nettisisällön ei tarvitse olla äänestämistä, vaan todellista interaktiivisuutta, jossa
sosiaalinen media luo itse sisältöä todellisen
substanssin ympärille. Minun tuottajana pitäisi kyetä ottamaan koppi näistä some-kampanjoista, rakentaa itse vastaavia ja siirtää sisältöä muihin medioihin.

Kansa yllättyy, kansa raivostuu

Jo varhaisessa vaiheessa tiesin, että tämän
hankkeen elämän ja kuoleman kysymys olisi mediakäsikirjoittaminen: tiedon ja yllätyksien rakentaminen osaksi mediaperformanssia, joka alkaisi keväällä kuvausjärjestelyiden
merkeissä ja päättyisi ensi-iltahuipennukseen. En vain tuntenut yhtään ihmistä, joka
tätä olisi tehnyt Suomessa. Pyysin mukaan
Emma Taulon, joka oli valmistunut aluksi yliopiston viestinnän laitokselta, myöhemmin
käsikirjoittamisen koulutusohjelmasta ja tehnyt töitä sekä tiedottajana että käsikirjoittajana. Lisäksi hän oli käynyt kouluista kovimman, eli toiminut DocPointin tiimin jäsenenä, jossa paineensietokyky tulee testattua.
Tässä tuotannossa on paljon yhteistä festivaalitoimintaan. Emman kanssa rakensimme
mediakäsikirjoituksen ja ryhdyimme toteuttamaan sitä tammikuussa.
Päädyimme monien pohdintojen kautta
salaamaan kuvausmaan mahdollisimman pitkään. Syitä oli monia; Uralin perhonen osoitti, että mitään erilaista M-sanalla alkavaa hanketta ei tässä maassa katsottaisi kovin suvaitsevasti, ja on hankalaa kuvata elokuvaa julkisen paineen alla. Elokuvan valmistuminen oli
vaikeissa kuvausolosuhteissa Keniassa epävarmaa viime metreille saakka. Minulle merkittävin syy oli projektin tarinallinen luonne, hankkeen alun rakentaminen kansallisten
odotusten mukaiseksi ja kaiken kääntyminen
yllätykseksi. Pystyimme kuitenkin aluksi vain

kuussa. Elokuvan tekeminen itsessään on tylsää ja ennalta arvattavaa, joten tiettyjä tapahtumia ja tilanteita piti korostaa. Kaikkein vaikeinta oli esittää elokuvatuottaja Erkko Lyytistä ja ajaa itsensä tietynlaiseen mielenhäiriöön. Toinen vaikeasti hallittava asia oli se,
kuinka oma esiintyminen kameran edessä ja
julkisuudessa pysyy uskottavana. Suomessa
mocumentary ei ole kovin yleinen tai hyväksyttävä tapa tehdä tv-ohjelmaa. Tätä kirjoittaessa en tiedä miten tämä tarina päättyy. Ehkä
julkisuuden tarinassa sankari täytyy tuhota?
Monet kysyivät jaksamistani ja olivat aidosti huolissaan turvallisuudestani. Oli erittäin tärkeää tuntea olevansa turvassa. Suuri
talo ja prosessit loivat illuusion tarvittavasta
voimasta suojella työntekijää. En tähän päivään mennessä ole kokenut todellista uhkaa,
uhkailuista huolimatta. En tätä kirjoittaessa
osaa suhtautua julkisuuteen tai siinä esitettyihin asioihin muuta kuin pienellä huvittuneisuudella. Olen tajunnut paljon lööppityön
ankaruudesta ja siitä kuinka vaikeassa tilanteessa päivittäinen printtimedia nykyisin on.
He myyvät vanhoja juttuja, joita kadun mies
voi päivittää kännykällä ilmaiseksi. Tämäkin
kirjoitus julkaistaan kuukauden päästä.
Synopsis päättyy ennustukseen:
Samaan aikaan kun tuotanto on ajautunut rämeeseen, alkavat huhut Yleisradion
uudesta Mannerheim-elokuvasta levitä iltapäivälehtiin. On lähes kansallinen trauma, jos kokoillan elokuvaa itsenäisen Suomen merkittävimmästä ja palvotuimmasta
sankarista ei vieläkään saada tehtyä. Rahat ovat loppu, eikä elokuvasta näytä valmistuvan kelvollista.
Kamppailimme monesti jakomielitautisen ongelman kanssa: jos kohtasimme pettymyksen elokuvanteossa, se oli suuri onnistuminen reality-sarjassa. Jos taas elokuvanteko
olisi sujunut suunnitelmien mukaan, olisimme saaneet täyspitkän elokuvan taistelukohtauksilla, mutta tylsän realityn. (Näin ei valitettavasti käynyt.) Uskon silti, että elokuva itsessään on riittävän hyvä osoittamaan oleellisen: meidän on syytä katsoa sankaria ihmisenä, ja hänen elämäänsä ohjasivat samat perusvietit kuin muitakin ihmisiä.

aavistamaan, miten kansakuntamme reagoisi,
kun selviäisi, että elokuva tuotettiin Keniassa.
Mutta mikä olisi todellinen reaktio? Olisiko se
innostus vai ahdistus, jopa täystyrmäys?
Kun kaikki sitten paljastui Iltalehdessä
14. elokuuta, oli valtava sirkus alkanut. Puolentoista vuoden ajan valmisteltu hanke oli
nyt kokonaan julkinen ja kansa alkoi todella osallistua verkossa ja muualla mediassa.
Olimme viestinnässä panostaneet ikonisiin Pävitettyä sankaruutta
Suuri myytti vaatii suuren ironian. Tämä
kuviin, kuten ratsastajapatsaaseen tai Marshanke ei ole kansakuntamme merkkihenkikiin päämajassa kartan äärellä. Näissä kulön häpäisy-yritys, vaan nuoren sukupolvissa oli voimaa, joka sysäsi Suomen hetkekven harkittu irtiotto. Mannerheim on pysi pois tolaltaan. Kansalaisten mielissä velloi
synyt ”toteemihahmona, johon voidaan
toivottavasti vain kysymys: onko tämä totta?
kohdistaa mitä erilaisimpia toiveita ja usOnneksi moni todella yllättyi positiiviseskomuksia”. Minun velvollisuus on toteuttaa
ti, ja hanke saavutti tärkeimmän tavoitteenmonen kansalaisen unelma, saada kansasa: halun tarkastella omia ennakkoluuloja ja
kuntamme ikoni vihdoin valkokankaalle.
uskomuksia siitä, mikä on tässä ajassa sopiva elokuvatulkinta Mannerheimista. Eivät
Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on olsuomalaiset ihan tavattomasti sitä perinteistä
lut päivittää käsityksemme sankaruudesta.
kerrontaa olleet kaivanneetkaan.
Uskon, että nyt on sopiva aika nostaa esille ja
Julkinen todellisuus
arvottaa kansakuntamme sankaruuden käsitToinen oleellinen osa hanketta on seurannal- teet paremmin nykypäivään sopiviksi. Olen
linen dokumentaarinen tv-sarja Operaatio tyytyväinen hankkeen aikaansaamaan karMannerheim. Sarja on kertomus elokuvan te- nevaalitunnelmaan menneisyyden traumokoprosessista, kenialaisesta elokuvatuotanto- jen käsittelyssä, olivat ne sitten Talvisota tai
kulttuurista ja ristiriidoista kahden kovin eri- ikuinen tavoite saada aikaan elokuva Suomen
laisen kulttuurin välillä. Samalla se on kerto- marsalkasta Gustaf Mannerheimista. Toivon
vilpittömästi, että tämä hanke saa aikaa tahtomus mediasodasta hankkeen ympärillä.
Aloitimme sarjan kuvaamisen heti eloku- tilan, jossa myös muita tulkintoja Mannerheivahankkeen julkistamisen yhteydessä tammi- min elämästä kuvataan elokuvan muotoon.
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Kun aloitimme Rouva Presidentti -elokuvan
suunnittelun, listasimme kiinnostavia teemoja. Yksi niistä oli valta. Presidentin valtaoikeudet ovat muuttuneet – kaventuneet –
merkittävästi sekä ennen Tarja Halosen
virkaantuloa että sen jälkeen. Ns. lautaskiista
oli poliittista draamaa parhaimmillaan, eri
valtainstituutioiden kamppailua siitä, kuka
edustaa Suomea ulkomailla.
A leksi B ardy
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja

VALTAA
Artikkelin kuvat:
Rouva Presidentti,
ohj. Aleksi Bardy,
Helsinki-filmi &
Funny Films, 2012
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Valmiissa elokuvassa poliittisen vallan tematiikka
ei esiinny käytännössä lainkaan. Kamera voi tallentaa vain sellaista, mikä näkyy tässä ja nyt. Lautaskiista oli mennyttä. Emme nähneet kertaakaan presidentin määräävän mitään maan ulkopoliittisesta linjasta. Vai tapahtuiko se aina sen jälkeen, kun kuvausryhmän edestä oli suljettu ovet? Onko kyse suomalaisille ominaisesta vaatimattomuudesta tai ujoudesta, jonka takia vallan näkyvää käyttämistä pidettäisiin röyhkeänä?
Luulen, että suljettujen ovienkin takana ulkopoliittinen vallankäyttö on kuorolausuntaa. Sitä samaa, mitä kuulemme julkisissa puhetilaisuuksissa. Osallistujat
toistavat mantran omaisesti erilaisia ajatuksia ja havaintoja. Tavoitteita ei tuoda välttämättä julki suoraan, vaan
ne piilotetaan sanavalintoihin ja siihen, mitä ei sanota.
Täytyy tuntea koodi ja tunnistaa siitä poikkeaminen, jotta osaa tulkita sen, mitä puhuja tarkoittikaan.

  ETSIMÄSSÄ
Pitkät ja tylsät puheet ovat elokuvassa vaikeita, erityisesti sellaiset, joiden todellisen sisällön ymmärtääkseen täytyy olla töissä ulkoministeriössä.
Tai kenties ovet suljettiin, jotta valtionpäämiehet
pystyivät puhumaan suoraan, kerrankin. Sitä ei tämän
elokuvan puitteissa saatu tietää.
Varmasti Tarja Halonen käytti virkakaudellaan paljon valtaa. Mutta miten ja missä?
Presidentillinen valta on mielipidevaltaa. Hän saa
puhua paljon ja valita, mitä asioita nostaa puheeksi.
Suomessa se ei tosin enää hirveästi kiinnosta tiedotusvälineitä. Tiedotusvälineisiin tarvittaisiin vahvaa draamaa, joka syntyy näkyvästi ja selkeästi tahtovien ihmisten ympärille. Dokumenttielokuva on tässä suhteessa
myös tiedotusväline.
Yllättäen valta esiintyy Rouva Presidentissä vahvimmin siinä, miten vähän presidentillä on valtaa vaikuttaa
arkeensa ja ohjelmaansa. Presidentti on tyytymätön kalenteriinsa. Näkyy selvästi, että kyseessä ei ole ensim-

mäinen eikä viimeinen kerta, kun hän joutuu tilaisuuksiin, joista ei ole itse kiinnostunut. Päivien kulkua leimaa odottaminen. Presidenttiä odotetaan, ja presidentti
odottaa, eikä hän voi kiirehtiä asioiden kulkua. Presidentin ympärillä on koneisto, joka turvaa hänet ja maksimoi
hänen ajankäyttönsä tehokkuuden – ja tekee hänestä samalla vangin.
Minulle prosessi osoitti, miten suurta valtaa on saada
päättää omasta jokapäiväisestä elämästään.
Elokuvan voima taidemuotona on kuvata sitä, mikä on konkreettista ja lähellä, käsinkosketeltavaa. Karismaattisen ja älykkään ihmisen läsnäolo omassa elämässään on kiinnostavaa. Näemme kultaisen häkin problematiikan ja seuraamme työpaikan ihmisiä – presidenttiä ja hänen esikuntaansa. Kiinnostumme enemmän
turvamiehestä, joka on presidentin lähellä joka päivä,
kuin Venäjän pääministeristä. Abstraktit asiat eivät tartu
muistikortille, EU, suomalaisen ulkopolitiikan pitkä linja ja kaikki se, mistä vaikeneminen on huutamista.
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Timo Bergholm
syntyi 14. elokuuta 1941 Helsingissä. Hän on teatteriohjaaja, joka
valmistui Teatterikoulun korkeakouluosastolta 1965 (myöhemmin
Teatterikorkeakoulu). Yleisradion Televisioteatterin ohjaajana hän toimi vuodesta 1966, teatteripäällikkönä 1967–1986. 90-luvulla hän ohjasi “Hyvä veli“ ja “Presidentin mies“ -sarjat, joita seurasi “Kylmä muuri“
2002. Bergholmin maailmaa ovat yhteiskuntakriittisyys ja vallankäytön
riisuminen näkyväksi…

VALLAN
TULKITSIJA

TIMO BERGHOLM
Tv-teatterista se alkoi

”Olin käynyt teatterikorkeakoulun ja
tullut tv-teatteriin, joka oli vuoteen
-66 asti tehnyt nimenomaan teatteria
televisiossa. Minusta tuli hyvin nuorena teatteripäällikkö Yleisradiossa ja
ajattelin, että tv-teatteri on yksi toimitus muiden lailla. Teimme teatteritoimituksessa ohjelmia ehkä vähän eri
lailla, mutta yhtä kaikki samaan välineeseen kuin muutkin toimitukset
– televisioon. Silloin oli luontevaa, että ei tarvinnut miettiä, ovatko ohjelmat teatteria ja ovatko ne draamaa, ne
olivat vaan ohjelmia. Sitten alkoi perinteinen draama aika nopeasti muuttua: Emme tehneet niinkään teatteria
vaan ihan televisiolle kirjoitettuja käsikirjoituksia. Teimme myös muuta: esimerkiksi minä tein tällaisia kabareita kuten”Tuhannen ja yhden työn tarinat”. Ne olivat viihteellisiä kokoomaohjelmia, jotka eivät olleet lainkaan
draamaa. Mutta koska niissä käytettiin
näyttelijöitä, ne olivat meidän toimituksemme ohjelmaa.”
Mahdollisuuksien tie

Kuva Ida Stenros
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”Kun tulin televisioon, oli Eino S. Repo
pääjohtajana. Se oli minulle hyvin tärkeätä, koska se vaikutti kaikkeen mitä tein. Revollehan oli tyypillistä, että
hän luotti ihmisiin, otti nuoria tekijöitä ja antoi heille vastuuta. Muistelimme Aarre Elon kanssa pari vuotta sitten vanhoja aikoja – hän oli samaan aikaan tv-viihteessä, kun minä olin tvteatterissa. Arska sanoi hyvin, että Repo, jota hän usein tapasi, ei ikinä sanonut mitä pitäisi tehdä, mutta kannusti
ja tuki aina. Sellainen ajattelu mahdollisti sen, että voi tehdä jotain erilaista,
jotain ihan muuta.”

N ina
S tenros
Kirjoittaja on
YLEn
Dokumenttitoimituksen
ohjaaja ja
tuottaja

Pyhä kolminaisuus: valta, vastuu
ja oikeudenmukaisuus

”Minua kiinnostavat tällaiset valtaan,
vallankäyttöön ja ihmisen vastuuseen
ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset. Niiden äärelle olen palannut usein. Aika kuvaavaa on, että ensimmäisiä sellaisia töitäni oli ”Oppenheimerin tapaus”. Se käsittelee ihmisten vastuuta suhteessa kauheisiin tieteellisiin keksintöihin – kuten atomipommi – mutta myös vallankäyttöä
mccarthyismin aikaan, ja sitä, miten
ihmisiä aletaan vainota.”
Muotokin on mahdollisuus

”Sitten minua kiinnosti ihan tämmönen, sanoisinko kysymys tekijän näkökulmasta… ”Oppenheimerin tapaus”
oli puhenäytelmä, jossa ei tapahdu juuri mitään. Sen lisäksi siinä ei yhdelläkään henkilöllä ole mitään privaattielämää. Näytelmässä käsitellään hieman kyllä privaattielämää, mutta toiminnassa sitä ei ole mukana. Henkilöt
eivät mene hakemaan lapsia päivähoidosta, heillä ei ole vaimoa, jolle he soittaisivat saati edes tapaisivat, heillä ei ole
avio-ongelmia eikä mitään – vain puhuvia päitä. Ajattelin, että tämä on juuri sellainen ohjelma, joka ei ole oikein
hyvä teatterissa. Vaikka se on teatterille
kirjoitettu, siitä puuttuu se ”teatterileikki”. Ei se ole oikein hyvä leffanakaan,
koska eivät ihmiset halua mennä pimeään saliin kokemaan jotain, joka on vain
puhuvia päitä. Mutta se on juuri sitä, mitä ihmiset televisiosta katsovat! Sitähän
on sanottu, että vaikka television ohjelmat eivät välttämättä ole älykkäitä niin
katselutilanne on älyllisempi…”
”1977 tein neuvostoliittolaisen
Aleksandr Gelmanin näytelmän ”Palk-

Eivät ihmiset halua
mennä pimeään saliin
kokemaan jotain, joka
on vain puhuvia päitä.
Mutta se on juuri sitä,
mitä ihmiset televisiosta
katsovat! Sitähän on
sanottu, että vaikka
television ohjelmat eivät
välttämättä ole älykkäitä
niin katselutilanne on
älyllisempI.
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Oppenheimerin tapaus (1967)
on Bergholmin ohjaama näytelmä atomipommin keksijää Robert Oppenheimeria vastaan käydystä oikeudenkäynnistä. Heinar Kipphardtin
kirjoittama näytelmä kertoo “McCarthyismin“ ajoista Yhdysvalloissa,
kun Oppenheimeria alettiin epäillä kommunistisympatioista. Oppenheimer alkoi muuttaa mieltään vetypommin kehittämisen suhteen...

VALLAN
TULKITSIJA
kio”, joka oli hyvin hyvin kriittinen.
Ei siis Neuvostoliittoa vastaan mutta
kriittinen näytelmä heidän oloistaan.
Se oli jännä juttu, siinä oli vähän samaa kuin Oppenheimerissa. Yksi kokous, ei mitään actionia, kaikki tapahtuu ajatuksen tasolla.”
Vallankäyttöä ja vaikuttamista

Koko 60-luvulle
oli ominaista
hirveä yhteiskunnallinen optimismi
taiteilijoiden ja
tutkijoiden keskuudessa. Perustetaan
yhdistys tai joku
liike, tehdään sarja
tai näytelmä, niin
asiat on hoidettu. Oli
meilläkin tällainen
ajatus, että teemme
koululaitoksesta
näytelmän, niin se
on siinä, ja kun
teemme armeijasta
näytelmän, niin se
on siinä.

”Tottakai minulla on omat mielipiteeni, olen ollut ainakin 40 vuotta julkivasemmistolainen. Kaikki tietävät sen.
En minä niitä mielipiteitä mihinkään
salaa enkä työnnä pois. Mutta kun
teen ohjelmia, niin ei minulla ole mitään muita tavoitteita, kuin olla niin
totuudenmukainen ja niin oikeudenmukainen suhteessa aiheeseen kuin
ikinä. On se sitten tällainen ”Oppenheimerin tapaus” tai pankkikriisijuttu,
niin kyllä minä yritän olla niin objektiivinen kun mahdollista. Tietenkään
se ei poista sitä, että aihevalinnoissani
näkee sen, että minä olen vasemmistolainen.”
”En ole koskaan pitänyt järkevänä väittää, että ohjelmat eivät jotenkin
vaikuttaisi. Totta kai niillä on vaikutusta, se on päivänselvä. Ne ovat kaikki
yhteiskunnallisia omalla tavallaan, ja
ne voivat olla sitä kamalan eri lailla.
Itsekin tein kolmiosaisen ”Pesärikko”draaman, Marjut Komulaisen dramatisoinnin mukaan Orvokki Aution romaanista. Eihän siinä nyt politiikkaa
eikä yhteiskunnallisuuttakaan hirveästi ole. Silti sekin oli minulle hyvin rakas juttu ja vaikutti varmasti katsojiin.”
”Sitten taas joku näistä pankkikriisijutuista on selvästi poliittinenkin
mutta eihän niissä mitään poliittista
sanomaa ole. Vaikka itse olen ollut poliittinen, niin en ole tehnyt yhtään ohjelmaa, jossa olisi puoluepoliittinen sanoma puhumattakaan, että ohjelmassa kehotettaisiin johonkin.”
”Kun 1973 oli Chilen kaappaus,
niin tein Nerudan runoista ohjelman.
Kaikki, jotka tietävät Nerudan, tietävät, ettei hänkään runoissaan avoimesti propagoi mitään politiikkaa. Minä halusin puuttua Chilen tilanteeseen nimenomaan tekemällä Nerudan
runoista ohjelman eikä tekemällä jotain poliittista ohjelmaa.”
Draamaa poliittisesta ja siihen
aina liittyvästä taloudellisesta
vallasta

Ohjaaja Timo Bergholm
ja näyttelijä Matti
Oravisto.
Kuva Erkki Suonio, Yle
Valokuva-arkisto
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”Minusta nämä pankkikriisijuttuni eivät ole taidetta. En todellakaan halua
alkaa riidellä, että mikä on viihdettä,
mikä taidetta. Se on äärimmäisen vaikea kysymys, ja aika turhanpäiväinenkin. Minusta tällaiset ”Hyvä veli” –sar-

jan tapaiset jutut ovat teoksia, mutta ne eivät ole taidetta, sillä ne eivät
käsittele elämää kokonaisesti ja rikkaasti. Palaan siis jälleen muotoon:
niissä ei ole kokonaisia ihmisiä, niistä on leikattu yksityiselämä pois. Se
on jännää, että minusta juuri siinä on
ohjelmien voima. Niistä voi tehdä rajumman, kun henkilöt puhuvat vain
asiaa.”
”Muistan, että meillä oli pitkiä keskusteluja käsikirjoittaja Mauno Saaren
kanssa. Kun Suomessa tapahtuu pankkikriisi, vallitsee yhteiskunnassa täydellinen läpinäkymättömyys ja ihmisiä kusetetaan. Tässä kohdin palaan
muotokysymykseen: jos me emme
näe mitä tapahtuu, niin minusta hämäisimme näkyvyyttä entistä enemmän, jos tunkisimme ihmissuhteet
kerrontaan. Niillä ei ole mitään tekemistä perusaiheen kanssa – vaikka onhan niillä oikeassa elämässä tietenkin
merkitystä, enhän minä nyt sitä kiellä.”
”Ihmissuhteet ja ns. keltainen lehdistö, eiväthän ne muusta ole kiinnostuneitakaan. Kaikki naisjutut, miesjutut, abortit ja lapsiasiat… Siistein asia
on aivoinfarkti tai sydänhalvaus. Totta
kai niillä on vaikutusta, mutta jos me
yritämme ottaa selvää pankkikriisistä,
meidän pitäisi tehdä selväksi, että päätöksiä tekevät ovat hekin ihmisiä, mutta että päättäjät ovat aina tietyssä järjestelmässä, ja he eivät voi tehdä mitä
haluavat. He tekevät niin kuin kyseisessä järjestelmässä pitää tehdä, ja se
on näytettävä kirkkaasti.”
”Jos ajattelemme suurmieselokuvia, niin niissä on aina vähän semmonen ongelma, että niiden täytyy
yrittää seurata oikeata historiaa. Kuitenkin tulisi tehdä rikasta elokuvaa,
yleensä isolla rahalla ja hyvillä näyttelijöillä. Elokuvista tulee kyllä siistejä ja
upeita, mutta siitä huolimatta ne eivät
ole varsinaisesti sykähdyttäviä. Luulen, että se johtuu siitä, että leffoissa
yritetään kummasti olla oikean henkilön ja draaman välissä.”
Vain poliittinen parodia ja
sketsit sopivat tulosta metsästävän tilaajaosapuolen pirtaan?

”Jos minä nyt tulisin freelancerina käsikirjoituksen kanssa ja minulle sanottaisiin, että ei tämä saa miljoonaa
katsojaa, niin ei minun auttaisi sanoa
muuta, kuin että ei todellakaan. Tämä
saa korkeintaan 300 000 katsojaa, mikä
minusta on erittäin paljon.”
”Pahinta tilaajajutussa on, että valitsijoiden vallankäyttö vaikuttaa tekijöihin monella tasolla. Tekijöille muodostuu itsesensuuri, sillä totta kai teki-
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VALLAN
TULKITSIJA

Hyvä veli (1995–1996)
on kuusiosainen näytelmäsarja. Se kertoo KOP:n ja SKOP:n viimeisistä vaiheista, pankkikriisistä ja saaliinjaosta pankkikriisin raunioilla.
Siitä, kun rehellisyydestä tuleekin kauppatavaraa.
Presidentin mies (1998)
on kolmiosainen näytelmäsarja, joka kertoo ajasta, jossa pankkikriisiä
ei enää murehdita. Lama on ohi, Suomi ja sen johtajat kulkevat kohti
uutta. Valta turmelee, mutta vielä pahemmin turmelee vallan puute.

En minä niitä mielipiteitä mihinkään salaa enkä työnnä
pois. Mutta kun teen ohjelmia, niin ei minulla ole mitään
muita tavoitteita, kuin olla niin totuudenmukainen ja niin
oikeudenmukainen suhteessa aiheeseen kuin ikinä.

Molemmat sarjat on käsikirjoittanut Bergholmin pitkäaikainen yhteistyökumppani Mauno Saari.

jät yrittävät miettiä ehdotuksia, jotka
menevät läpi. Ei parhaita tekijöitä pyydetä koskaan tekemään juuri sitä, mitä he haluaisivat tehdä. On tavallaan
kaksi tapaa lähestyä aihetta – kuten se
on ollut historiassakin: kun taidetta
on mesenoitu, yksi sanoo, että saat rahaa niin kauan kun teet hyviä tauluja, mutta maalaa mitä maalaat. Toinen
puolestaan sanoo, että saat rahaa, jos
maalaat semmosia tauluja, joista minä
pidän ja sanon vähän vielä mimmoisia...”
Ovatko tekijät
hukanneet siviilirohkeutensa
kerman miellyttämisen
tuoksinassa?

”Kyllähän sitä aina haluaa uskoa, että taiteilijat ja tekijät uskaltavat. On
kuitenkin ihan selvää, että kun ohjelmien valintasysteemi ei ole tekijälähtöistä niin kyllä se johtaa siihen, että
tekijät eivät muodosta toisiaan tukevaa kollektiivia. Tekijöistä tulee keskenään kilpailevia osapuolia. Joku tai
jotkut valitsevat ja luovat kuvan siitä,
mitä katsojille tarjotaan. On ihan luonnollista, että tämä johtaa miellyttämiseen, eikä siinä välttämättä miellytetä
vain jotain establishmentia vaan myös
päätösprosessia.”
”Tietysti on tekijöitä, jotka eivät
anna periksi, ja heitä voi vain ihailla.
He ovat pitäneet kiinni omasta linjastaan silloinkin, kun eivät ole olleet
vahvoilla. Duuni hämärtyy myös silloin, kun vaikkapa ohjaajana teet tämmösiä ikuisuussarjoja tv:ssä. Jos ajattelee ohjaajan tärkeimpiä hommia,
niin mitä jää, kun käsis on tehty, näyttelijät on valittu, lavastukset on tehty... Alat itsekin ajatella, että tällaista
tämä duuni on. Asetelma kalvaa ja vaikuttaa siihen, että kun sellaista tekee
viikon, niin kuka lähtee seuraavalla
viikolla miettimään jotain suurta projektia sen sijaan, että ajattelee että tämä menee nyt helpommin näin. Kauhean salakavalia juttuja.”
Eikö miekkailija,
joka hakee pistopaikkaa
poliittisiin valtarakenteisiin,
koskaan turhaudu?

Presidentin mies Mälkki (Pertti
Sveholm), presidentti (Antti Litja),
pääministeri (Kari Heiskanen).
Kuva Jyrki Valkama,
Yle Valokuva-arkisto
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Kylmä muuri (2002)
on tv-elokuva, jossa suurvallat päättävät rauhanomaisella ydinräjäytyksellä muuttaa Golfvirran kulkua selvitäkseen ilmastonmuutoksesta.
Käsikirjoittana jälleen Mauno Saari.

”Suhtaudun nyt kyllä ihan eri tavalla kuin 60-luvulla. Koko 60-luvulle oli
ominaista hirveä yhteiskunnallinen
optimismi taiteilijoiden ja tutkijoiden
keskuudessa. Perustetaan yhdistys tai
joku liike, tehdään sarja tai näytelmä,
niin asiat on hoidettu. Oli meilläkin
tällainen ajatus, että teemme koululaitoksesta näytelmän, niin se on siinä,
ja kun teemme armeijasta näytelmän,

niin se on siinä. Tämä optimismi on
tietenkin kadonnut, se nyt vaan oli koko 60-luvulle ominaista. Into oli suuri,
ja vaikka sille nyt naureskelee, niin en
minä sitä yhtään pilkkaa enkä väheksy. Se oli sitä aikaa.”
”Mutta toisaalta on tullut entistä
lujempi usko siihen, että on ihan järjetöntä ajatella, etteivät ohjelmat vaikuttaisi. Totta kai ne vaikuttavat; joka
ikinen hyvä teko synnyttää hyvää, joka ikinen paha teko synnyttää pahaa.
Se on jotenkin näin yksinkertaista viime kädessä. Jos yritän tehdä ohjelmat
rehellisesti, niin ne edistävät ihmisten
kykyä nähdä asioita, tarttua niihin ja
ryhtyä toimimaan. Siksi ei ole tullut
turhautumista.”
”Sitten tuli 70-luku, joka oli kauhean poliittinen, mutta siitäkin haluan
sanoa sen, että jos me puhumme esimerkiksi poliittisesta draamasta, niin
pitää kyllä tarkkaan erottaa tekijöiden poliittisuus ja ohjelmien poliittisuus. Ne ei välttämättä kulje yhtään
samaa tahtia. 60-luvulla tv-teatteri oli
hyvin poliittinen, ja yksikään meistä
ei kuulunut mihinkään puolueeseen,
hyvä kun äänestettiin. 70-luvulla puolestaan olimme paljon poliittisempia, mutta ohjelmamme olivat paljon
vähemmän poliittisia. Aloimme tehdä dramatisointeja kirjoista, kunnon
draamaa ja kollaasit jäivät pois. Minäkin aloin tehdä vasta 90-luvulla näitä
pankkikriisijuttuja.”
Tämä maapallokirurgia avaa viillolla talouden ja poliitikan umpisolmut
(Mauno Saari, Kylmä muuri)
”Mauno Saaren kanssa oltiin jännä työpari: hyvin erilaisia ihmisiä,
hyvin eri mieltä monista asioista,
mutta työt me teimme yhdessä hyvässä sovussa. En kokenut, että olisin koskaan joutunut luopumaan mistään näkemyksistäni. Maunolla on
hieno kyky tehdä lauseita, jotka kiteyttävät juttuja. Esimerkiksi „...rahat
siirtyvät harvempiin ja varmempiin
käsiin.” Kaunista.”
Tämä teidän läpinäkyvä maanne
on sairas, ei täällä voi toimia tehokkaasti (Mauno Saari, Kylmä muuri)
”Hyvin sanottu. Kyllähän kaikki
pankkikriisiohjelmat, Kylmä muuri ja
Presidentin miehet, kaikissa niissä oli
keskeisenä yritys tehdä asioita läpinäkyvämmäksi ja herättää katsojat ymmärtämään. Hirveän paljon päätöksistä tapahtuu siten, että niistä ei tiedetä
yhtään mitään. Ohjelmat demonstroivat sitä, miten meitä kokonaisuutena
hämätään ja kusetetaan.

Konkari-Bergholm palaa aina
vallan äärelle – muut juuri eivät

”Varmaan on ainakin osittain niin, että tekijät eivät yksinkertaisesti ole olleet kiinnostuneita mutta minua tämän tyyppinen tekeminen on aina
kauheasti kiinnostanut. Jo silloin tvteatterin alkuaikoina meidät leimattiin ihan väärin... muistan jonkun tvkeskustelun, jossa Edvin Laine sanoi,
että ”Bergholm, sinä se vaan niitä kollaaseja sinne teet”, kun teimme muutaman hassun kollaasin draaman rinnalle. Ne leimasivat koko tv-teatterin.”
”Kyllähän 80- ja 90-luvulla on tekijöiden keskuudessa paljon vähemmän poliittista sitoutumista. Politiikasta on yleinen käsitys, että se on tylsää
ja likaista – ja sitähän se paljolti on.
Ja ennen kaikkea, sellaisena se näytetään nyt lehtijuttujen kautta. Kaikki
tuo hämärtää sen, että koskaan maailmassa ei ole ollut niin pienellä jengillä kaikki raha ja valta. Toinen juttu on,
että demokratia on kaventunut. Eurooppa ei ole ikinä ollut näin vaarallisessa tilanteessa. Tähän liittyy asia, joka ei ole vain rahakysymys: hyvin pieni joukko omistaa nyt melkein kaiken
rahan, ja sen myötä vallan.”
”Tietenkin olen nyt miettinyt, että minkä takia kukaan ei näytä nyt miten valta sijaitsee EU-komissiossa ja
Euroopan keskuspankissa? Muutamat
jätkät päättävät kaiken. Ja samaan aikaan on tulossa kunnallisvaalit, ja sinne valitaan ihan tosissaan ihmisiä, jotka kyllä hirveän vähän saa päättää
todellisista tärkeistä asioista. Ei ole
helppoa, miten sen näyttäisi kiinnostavasti? Vaikeata, en osaisi tältä tasolta
tehdä mitään.”
”Olen aina kuitenkin ollut optimisti. Kuten Minna Canth sanoi, kun Kansallisteatterissa haukuttiin ja potkittiin
pois hänen äärimmäisen vallankumouksellinen ”Kovan onnen lapset”-näytelmänsä, että vielä tulee uudenlainen
aika, ja senkin jälkeen tulee vielä uudenlainen aika...”
”Kyllä se uudenlainen aika tulee,
mutta samanaikaisesti ajattelen sitä, että
tiedonvälitys on muuttunut totaalisesti
entiseen nähden. Nykyajan nuoret saavat niin mielettömän määrän kuvallista
informaatiota. Aivotutkijatkin pohtivat,
että kun ihminen ottaa kaiken vastaan
mitä tulee, ja kun aivojen täytyy jotenkin puolustautua, etteivät ne räjähdä,
niin jotain putoaa pois. Pelätään, ja tätä
pelkoa tukevat tutkimuksetkin, että pois
jäävät sosiaaliset taidot ja moraaliset kysymykset. Eli vaikka tuleekin uudenlainen aika, niin tylsistyvätkö ihmiset, ehtivätkö he tyhmistyä?”
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”  Poliittisten prosessien seuraaminen, ehkä myös
     poliittisen pelin seuraaminen, tuntuu olevan
     joskus tärkeämpää kuin asioiden aikaan
     saaminen.”

SOKKELO
     (Pääministeri Jyrki Katainen (kok), HS 17.8.12)

”  Politiikalle voi antaa mahdollisuuden, mutta
     politiikka ei ole ura, jota(sic) voi valita.”
     (Kokoomuksen kansanedustaja
     Lasse Männistö, HS/Nyt-liite 17.8.12)

T ove I dström
Kirjoittaja on
käsikirjoittaja

Artikkelin kuvat:
Borgen / Vallan linnake.
Kuvat: DR / Mike Kollöffel. YLE Kuvapalvelu
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allan ensimmäinen edellytys
on himo. Joka muuta väittää,
valehtelee. Valtaa on himoittava, jotta sen voi saada. Mikään
vähättely, ”teen parhaani ja katsotaan mihin se riittää”-tyyliin,
ei ole uskottavaa. Läpi ei mene
myöskään vaatimattomuus, jossa johtaja asettaa puolueensa ja kansalaiset itsensä edelle.
Timo Soinin(ps)persoonapronomini on ”minä”, hän ei haastatteluissa juuri koskaan sano
”me”. Se on rehellistä puhetta.
Toiseksi, valta eristää. Poliittisen johtajan, vaikkapa pääministerin tai nousevan
parlamenttiedustajan, työaika on määrittelemätön ja kohtuuton. Tilanne on paradoksaalinen: jotta pääsisi yksin vallan huipulle, on
oltava joka hetki muiden käytettävissä. Liittolainen pettää; vastustaja julkistaa katalan
juonen, josta omat vakoojat eivät ole osanneet varottaa; puhkeaa kansainvälinen selkkaus, josta pitää lausua medialle ja kone Brysseliin lähtee illansuussa. Julma rikos tai hurja luonnonmullistus järkyttää kansalaisia, jotka kaipaavat rauhoittavia sanoja. Brysselissä
saa kokoustaa aamuun asti. Kokouksesta pitää raportoida oman maan parlamentille heti aamulla. Tätä pääministeri Jyrki Katainen
kutsuu ”fantastiseksi duuniksi.”
Samaa elämäntapaa Paul Abbottin luoma
Työväenpuolueen kansanedustaja Stephen
Collins himoitsee niin, että häneltä hämärtyy kaikki muu: perhe, ystävä, oikea ja väärä.
Ei hän ole mikään erityisen huono ihminen,
narsisti tai sosiopaatti, kovin itsekeskeinen ja
kunnianhimoinen vain. Hän on antautunut
himoitsemaan valtaa.
Elämä vallan linnakkeissa johtaa siihen,
että yhteys enemmistön arkeen ja moraaliin
katkeaa. Todellisuus hämärtyy ja sen myötä minuus. Presidentti Richard Nixon oli aivan varmasti itse vakuuttunut siitä, ettei ”ollut konna”. Pääministeri Margaret Thatcher
alkoi käyttää itsestään kuninkaallisille varattua monikkoa: ”Meistä on tullut isoäiti”, hän
julisti. Hänen fiktiivinen kollegansa Birgitte
Nyborg puhuu itsestään kolmannessa persoonassa ”pääministerinä”, joka tekee sitä tai tätä.
Adam Pricen sarjan ”borgen” on Tanskan
hallituksen linna Christiansborg Kööpenha-

minan Slotsholmenilla. Linnoituksessa ei päivä paista eikä kuu kumota, töissä ollaan kellon ympäri ja hämmästytään kun ulkona on
yö tai seuraava aamu. Ollaan aina julkisessa
tilassa. Kaikkein pyhimpäänkin, pääministerin työhuoneeseen on ainakin tietyllä lähipiirillä pääsy MILLOIN tahansa. Price käyttää
ja näyttää muitakin sokkelomaisia linnakkeita. TV1:n uutistoimitus, jossa Katrine Fönsmark on töissä on yksi niistä, kallis yksityinen mielisairaala, jonne Birgitten tytär pääsee hoitoon, on toinen. Pääministerin virallisessa kesäpalatsissa ei pysty lomailemaan,
linnake sekin.
Muotoa ja
rakenteita

Pricen monikymmenosainen sarja on tietenkin henkilövetoinen. Birgitte kulkee kriisistä kriisiin, yksityiset ihmissuhteet rakentavat
jatkuvaa juonta. Birgitten kaari nousee työssä ja laskee kotona. Paul Abbott käyttää kuusituntisessa sarjassaan perinteistä trilleri- tai
rikostarinakaavaa: selvitetään mitättömältä
tuntuvaa tapausta, joka paljastuu joksikin aivan muuksi. Selvittely tuottaa juonta ja juoni
vetää tarinaa.
Molemmat käsikirjoittajat käyttävät samaa, toimivaa kolmiota politiikka – media –
ihmissuhde. Pricellä poliitikot ovat pääosassa, Abbottilla toimittajat. Pricellä ihmissuhdejuoni jakautuu kahtia: toisaalta Birgitten
perheen kriisiytyminen, toisaalta hänen tiedottajansa Kasper Juulin ja toimittaja Katrine
Fönsmarkin kehkeytyvä rakkaussuhde.
Valta pelissä -sarjan keskiössä on kahden
miehen välinen ystävyys, jonka Stephenín valehtelu tuhoaa. Cal ei osaa varoa vaan haluaa
luottaa; hehän ovat tunteneet jo vuosia, vaikka eivät ole muutamaan vuoteen olleetkaan
yhteyksissä. Hän haluaa pitää Stephenistä,
haluaa auttaa rakastettunsa menettänyttä
miestä, haluaa tukea ystävänsä vaimoa, jolle
miehen uskottomuus paljastuu julmasti tiedotusvälineiden kautta. Calin ja Annin suhde
on tarinassa vain episodi; toimittajan ja poliitikon ystävyys läpäisee koko teoksen. Uskon,
että kun Cal lopussa itkee toimituksen hissiaulan nurkassa, hän itkee menettämäänsä
ystävää, ei menettämäänsä naista.

Vallan linnake
(Borgen, 2010–)

Valta pelissä
(State of Play, 2003)

Sarjan luoja ja pääkäsikirjoittaja Adam Price,
muut kirjoittajat Jeppe Giervig Gram, Tobias
Lindholm
Useita ohjaajia
DR

Käsikirjoitus Paul Abbott
Ohjaus David Yates
BBC
Nuori poika ammutaan kadulle. Samaan aikaan parlamenttiedustajan
avustaja jää metrojunan alle. Heraldlehden toimittajat selvittävät tapauksia
ja paljastavat niiden välisen yhteyden,
joka johtaa valheiden ja poliittisen korruption jäljille.

Maltilliset-puolueen puheenjohtaja Birgitte Nyborg nousee yllättäen Tanskan
pääministeriksi. Alkuvaikeuksien jälkeen
hän onnistuu työssään ja tavotteissaan
hyvin, sekä kotona Tanskassa että maailmalla. Birgitte maksaa menestyksestään kovan hinnan. Hänen miehensä jättää hänet toisen naisen vuoksi ja hänen
tyttärensä alkaa kärsiä vakavista mielenterveysongelmista.
YleFem esittää syksyllä 2012 Vallan linnakkeen kaudet 1 ja 2 uusintoina,
ja ensi vuonna tulee kolmas ja viimeinen kausi.

Toimittaja Cal tukee parlamentaarikkoystäväänsä Stepheniä, jonka rakastajatar metrossa kuollut nainen oli. Miesten välejä kiristää Calin ja Stephenin
vaimon Annin välinen suhde. Mitä pidemmälle toimittajien (ja poliisin) tutkimukset etenevät, sitä likaisemmaksi peli ja Stephenin toiminta paljastuu. Cal menettää sekä ystävänsä että
rakastamansa naisen. Lehti julkaisee
skuuppinsa.
Vuonna 2009 Valta pelissä-sarjasta
tehtiin ns. Hollywood-versio. Abbottin käsikirjoituksen muokkasivat valkokankaalle Matthew Michael Carnahan,
Tony Gilroy ja Billy Ray, elokuvan ohjasi Kevin McDonald.

Vallan eristävä, maailmaa kaventava vaikutus näkyy vallan linnakkeen henkilögalleriassa. Kohtaamme vaurasta, keski-ikäistä keskiluokkaa. Se kertoo, että maailma on
SEN. Kaikki sarjassa esiintyvät henkilöt toimivat politiikassa tai sen liepeillä, siitä riippuvaisina. Emme näe, miten Birgitten johtaman hallituksen politiikka vaikuttaa tanskalaisiin.
Valta pelissä-sarja tarkastelee todellisuutta toisesta kulmasta, sen henkilögalleria piirtää laajemman kaaren. Saamme tavata niin
kodittoman 15-vuotiaan tytön kuin hallituksen ministereitä – ja melkein kaikkia muita
siltä väliltä. Abbott kertoo koko Britanniasta ja jakaa kanssamme näkemyksensä siitä,
miksi se on sellainen kuin on. Samalla lailla
hänen vanhempi kollegansa Charles Dickens
kulki tarinoissaan koko luokkayhteiskunnan
läpi surkeimmasta hylkiöstä parfymoiduimpaan aateliseen.
Hyvät tyypit

Toimittajat esitetään fiktiivisissä tarinoissa
usein renttuina, korruptoituneina – vähintäänkin epäilyttävänä paskasakkina. Vallan
linnakkeessa tästä näkökulmasta on kuvattu jotkut Katrinen nuoret mieskollegat TV1:n
uutisissa ja ennenkaikkea Ekspres-tabloidin päätoimittaja, entinen poliitikko Michael
Laugesen. Hänen temppuihinsa kuuluu paitsi paparazzien passittaminen mielisairaalaan
Birgitten tyttären kimppuun, myös erään miavek-lehti 2/2012
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Katsoja ei halua tarinalta opetusta,
hän haluaa tietää miten tarina liittyy
hänen elämäänsä.
nisterin homoseksuaalisuuden paljastaminen palkatun rattopojan avulla. Ministeri tappaa itsensä. Vallan linnakkeen keskeiset toimittajat Katrine ja Hanne ovat toista maata.
He ovat lahjomattomia, rohkeita, lojaaleja,
yleensä aina oikeassa – varsinaisia neiti Etsiviä. Mitä nyt Hanne on alkoholisoitunut sarjan ensimmäisellä kaudella, mutta toisella
juoppous on taaksejäänyttä elämää, kiitos solidaarisen Katrinen.
Kun on kyse niin hyvästä sarjasta kuin
Vallan linnake, on tietysti pikkumaista ärtyä
moisesta poliittisesta korrektiudesta. Tiedän
kyllä, että pitkä, suurelle yleisölle suunnattu sarja vaatii katsomista helpottavat kiiltokuvansa. Minisarjaa voi tehdä ankarammin askelmerkein.
Paul Abbottin mestarillinen Valta pelissä
taitaa olla harvoja viime vuosikymmenten tarinoita, joissa toimittajat ovat oikeasti hyviä
ihmisiä. He tosin käyttävät kyseenalaisia keinoja päästäkseen totuuden perille, mutta samalla he pitävät tekemänsä sopimukset ja lupaukset. Päähenkilö, tähtitoimittaja Cal McCaffrey on oikeasti kiltti ja luottavainen. Päälle kolmikymppinen poikamies ei ole mikään
luuseri, hänen kotinsa on siisti, jopa vähän
aikaa sitten remontoitu. Hän haluaa vilpittömästi auttaa Stepheniä, joka rakastajattarensa menetettyään ei tunnu hallitsevan peliä.
Cal myös rakastaa Stephenin vaimoa Anniä
syvästi. Tottakai myös Cal valehtelee, mutta
ritarillisesti, suojellakseen ystävää tai rakastamaansa naista.
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Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) ei
muistuta tuttua poliitikkokuvaa. Hän on oikeasti valovoimainen ja yksinkertaisesti kiva. Ne ovat hänen luonteenpiirteitään ja näkyvät silloinkin, kun hän tekee lehmänkauppoja, häätää luotaan tärkeimmän tukijansa ja
opettajansa (puolueen entinen puheenjohtaja Bent Sejrø), juonittelee yritysjohtajien
kanssa, ummistaa silmänsä moraalisesti vähintäänkin kyseenalaisilta liiketoimilta.
Kukaan ei jaksa katsoa ikävää ihmistä 20–
30 jaksoa. Paraskaan ihminen ei ole hyvä kaiken aikaa. Aloin erityisesti rakastaa Vallan
linnaketta, kun ensimmäistä kautta oli kulunut muutama jakso, ja Birgitte höpisi perheelleen itsestään kolmannessa persoonassa
”pääministerinä”. Katsojan mieleen hiipi, että
Birgittellä ei ehkä ole kauhean hyvä huumorintaju. Tosikkous on hieno piirre fiktiivisessä
henkilössä. Itsestä puhuminen julkisen valtaaseman kautta on ehkä Birgitten käsitys vitsistä? Se on myös se tarinan kohta, jossa hänen vallanhimonsa tulee näkyviin. Vähän irvokkaasti, kömpelösti, hienosti. Tilanne kulminoituu, kun Birgitte haluaa rakastella miehensä kanssa. Philip sanoo, ”Rakastan kyllä
vaimoani, mutta pääministeristä en oikein pidä.” Hän torjuu vaimonsa rauhallisesti, jopa
hellästi; hän on vakavissaan ja varmaan kiusaantunutkin vaimonsa puolesta.
Taloustieteilijä Philip Christensen (Mikael Birkkjaer) on melkein liian hyvä ollakseen
totta. Birgitten pääministeriys sotkee perheen elämän, mutta Philip pyörittää yksin ko-

tia, luopuu kiinnostavista sijoitus- ja työmahdollisuuksista vaimonsa aseman takia – kunnes rakastuu toiseen naiseen ja muuttaa pois.
Philip ei kuitenkaan ole poliittisesti korrekti,
idealisoitu vaihtoehtomies. Kun näemme hänet ensimmäisen kerran, hän luennoi yliopistolla isolle joukolle opiskelijoita. He ovat keskittyneitä ja aktiivisia, Philip on hyvä opettaja. Ilman sen kummempia selittelyjä kamera poimii opiskelijajoukosta hieman sivussa
istuvan tytön. Katsovatko he Philipin kanssa
toisiaan vähän liian pitkään? Asiaan ei palata; kyseessä on lyhyt, näyttelijöiden kasvoilla toteutuva hetki, mutta se näyttää Philipistä kulman, jota emme muuten näkisi. Hän on
muutakin kuin jokaisen menestyvän naisen
toive-aviomies. Kun hän sitten rakastuu, meitä odottaa uusi yllätys. Philipin uusi rakas ei
ole nuori opiskelijakaunotar, vaan keski-ikäinen, pätevä lastenlääkäri.
Päähenkilö Birgittellä on paljon tilaa
näyttää, että hänessä on ”muutakin”. Häntä
kuvataan aluksi ulkonäön kautta: hän on lihonut edustusvaatteistaan, joita nyt kipeästi
tarvittaisiin, kun yllättävä vaalivoitto toteutuu. Hänen tukkansa on auki ja hapsottaa.
Philip sanoo mitä hänen tulee laittaa päälle.
Parin hienovaraisen vaiheen jälkeen Birgittellä on aina istuvat, tilanteeseen sopivat kävelypuvut. Vähän niinkuin Anneli Jäätteenmäellä aikoinaan, slimmattua linjaa. Jäätteenmäellä ei ollut pääministerihetkenään koskaan käsilaukkua, enkä muista sellaista Birgittelläkään nähneeni. Parhaiten Birgitten ko-

kema muutos, se miten hänessä näkyy että
hän on linnakkeen komentaja, ovat hänen
hiuksensa: aluksi auki, sitten tyttömäisellä
poninhännällä, lopuksi napakalla, kiiltävänmustalla nutturalla.
Arvot

Kun sekä Vallan linnake että Valta pelissä käsittelevät valtaa, ne käsittelevät väistämättä
myös moraalia. Valta eristää käyttäjänsä, ja
heidän arvomaailmansa alkaa eriytyä, erottua kansalaisten arvomaailmasta.
Valta pelissä -sarjan jaloin henkilö on nuori skottilaistoimittaja Della Smith, jota näyttelee The Boardwalk Empiressakin loistava Kelly McDonald. Jalo kuulostaa ehkä turhan korkealentoiselta. Elokuvadramaturgian kielessä käytetään termiä Center of Moral Good
(CMG). Della on totinen, kunnianhimoinen
ja sen verran yksinäinen, että hän ihastuu peräti kahteen eri poliisimieheen, jotka kohtaa
jutunteon yhteydessä. Hän asettaa sekä toimittajatovereilleen että päätoimittajalle selkeät rajat, miten pitkälle on valmis menemään
lähteiden lahjomisessa, uhkailussa ja kiristyksessä. Hän myös pitää nuo rajat. Lisäksi Della
pitää jokaisen tekemänsä sopimuksen.
Ollapa kuin Della. Suurimmalle osalle
meistä huojunta on tutumpi asento: ”toisaalta on niin, mutta toisaalta voi olla myös näin”.
Moraali on vaikea laji, siksi suhtaudumme
siihen ristiriitaisesti – tiedämme mikä on oikein, mutta tiedämme myös miten vaikea on
toimia oikein. Silloin käytetään termiä Cen-

ter of Moral Complexity (CMC). Vallan linnakkeessa tuo ristiriitojen
repimä henkilö on Birgitten lehdistöavustaja
Kasper Juul (Pilou Asbaek). Jos Della kelpaisi esikuvaksi meille kaikille, on Kasper jokainen meistä. Häntä ei perimmältään aja vallan- tai kunnianhimo, vaan rakkaus Katrineen.
Kasper ja Katrine ovat Vallan linnakkeen
mahdoton yhtälö, ”tähtien kiroamat rakastavaiset”. Miten pitkälle he uskaltavat seurata
tunteitaan, jotka uhkaavat menestystä työssä? Katrine on sarjan alkaessa jo kerran hylännyt Kasperin, hän voi toimittajana käyttää hyväkseen kaikkea, mitä Kasper vahingossakin hänelle pääministerin kanslian tapahtumista kertoo; Katrinen mielestä ei ole
liian alhaista penkoa salaa Kasperin työsalkkua. Rakkaus edellyttää vilpittömyyttä ja Kasper puolestaan elää valhetta. Hän on luonut
itsensä tyhjästä, keksinyt itselleen nimen ja
menneisyyden. Toisin sanoen hän ei ole se,
joka sanoo olevansa. Kukaan ei tiedä tätä, ennen kuin hän lopulta uskoutuu Katrinelle ja
vain hänelle.
Englanniksi Kasperin titteli on spin doctor. Hän antaa ikävillekin asioille kiintoisan
kierteen, osaa muotoilla monimutkaiset aiheet uutisten insertteihin mahtuviksi sound
biteiksi. Valta pelissä -sarjassa Työväenpuolueen spin doctor toteaa kylmästi olevansa
”siivooja”. Samoja hommia myös Cal on tehnyt aikoinaan Stephenin menestyksekkäässä

parlamenttikampanjassa.
Adam Priceltä on
melkein nerokasta, että mies, jonka työ on
selittää parhain päin pääministerin ja hallituksen toimet, elää keksittyä elämää. Mieleen tulee Hitchcockin Vaarallisen romanssin Roger Thornton, joka joutuu pakenemaan henkensä edestä, koska häntä luullaan
mieheksi jota ei ole olemassa. Mad Menin
Don Draper ei myöskään ole se, joka sanoo
olevansa. Hän elää kuolleen miehen elämää.
Kasperissakin tosin on käsikirjoitukselliset ongelmansa. Adam Price ja muut käsikirjoittajat onnistuvat yleensä väistämään amerikkalaisten network-sarjojen kuluneimmat
juonikuviot ja psykologiset latistukset. Suorastaan itkettävän tuttu on valtavirtasarjojen
psyko- tai sosiopaatti, jonka hirmuteot kumpuavat painajaismaisesta lapsuuden seksuaalisesta hyväksikäytöstä. SE näytetään katsojalle takaumin.
Vallan linnakkeen kahden ensimmäisen
kauden aikana takaumaa käytettiin vain kerran: sillä selitettiin Kasperin vale-identiteetti. Rukoilin erilaisia korkeampia voimia, että
taustalla ei olisi pedofiliaa ja insestiä – mutta
tulihan se sieltä. Isä ja hänen kaverinsa olivat
käyttäneet poikaa hyväkseen. Äiti oli tiennyt
asiasta, mutta ei suojellut poikaa. Se on kauhea kohtalo, mutta onko se sarjan aihetta, liittyykö se Vallan linnakkeeseen millään lailla?
Vai oletetaanko vain, että pitkässä sarjassa pitää olla julmuutta lapsia kohtaan siinä missä
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Sarajevon elokuvafestivaali

Laki  on  kaikille sama
vain  tuomiot vaihtelevat
P ekka L ehto
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja
Kahden vuoden ajan, ja kahden täysin
toisistaan poikkeavan elokuvaprojektin kautta, olen joutunut läheltä katsomaan vallankäyttöä, joka meitä säätelee ja keikuttaa.
Komissaari

Komissaari, ohj.
Pekka Lehto, First
Floor Productions,
2012

pirtsakoita naistoimittajiakin? Kuka olettaa?
Minätön spin doctor on niin hyvä henkilö, että on sääli perustella häntä tv-sarjaklisheellä.
Ei kai kukaan kaipaa lapsuuteen asti yltävää,
traumaperäistä perustelua sille, miksi Birgitte viihtyy niin hyvin vallankahvassa?
Klisheisestä menneisyydestä ja tarpeettomasta takaumasta huolimatta taitava, erehtyväinen ja rakastava Kasper on Vallan linnakkeen henkilögalleriasta suosikkini, jalokivi
sarjan kruunussa.
Samaan aikaan,
samalla kanavalla

Olen nähnyt Vallan linnakkeen kaksi Suomessa esitettyä kautta kerran. Seurasin sitä uskollisesti viikosta viikkoon, järjestin ilta-aikatauluni sen mukaan. TV-sarjan idea
on säännöllisin välein etenevissä jaksoissa
ja katsojan sitoutumisessa. Nykyään tv-sarjat yhä useammin katsotaan isoissa klönteissä, boxeina. kaikki heti mulle nyt. Sarjan rytmi ja katsojan kaipaus muuttavat muotoaan
ja katoavat kenties kokonaan.
Muistan Vallan linnakkeesta Kasperin
rakkauden, Birgitten voitonvarman hymyn ja
kiiltävän nutturan ja Philipin kauheat sanat,
”Rakastan vaimoani, mutta pääministeristä en oikein pidä”. Kun yritin kuvata kahden
tässä artikkelissa käsittelemäni sarjan juonta
huomasin, että Adam Pricen 20 tuntia oli helpompi vetää yhteen kuin Paul Abbottin kuusi
(jotka olen nähnyt monta kertaa).
38
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Olen kuvannut lukuisissa Euroopan
maissa kahden viimeisen vuoden aikana, kun EU:n Talouskomissaari ja Euroopan Komission Varapuheenjohtaja
Olli Rehn kertoo pelastavansa Euroopan tulevaisuutta.
Vielä ei mitään konkreettista ole
nähty talaustaantuman lievittämiseksi. Spekulointia, arvailua, uusia spekulointeja päivittäin ja Suomen hallituksen omahyväiset vaatimukset erityistakuista Kreikalle myönnettäville
lainoille. Talouden asiantuntijat kiistelevät keskenään ilman päätösvaltaa. Dokumentti tuli valmiiksi, esitettiin ja ohitetttiin vähin äänin. Itselle-

ni reissusta jäi sekava, tyytymätön, haalea ja mitäänsanomaton
olo.
Aihe oli aivan liian laaja. Lisäksi elokuvan keskushenkilön,
Komissaarin, suu oli sordiinolla, etteivät lausunnot heiluttaisi pörssikursseja tai vaikeuttaisi yksittäisten jäsenvaltioiden
asemaa.

Valta näyttää muuttuvan subjektiiviseksi
yksinoikeudeksi ja
pyrkii alistamaan
meitä tottelemiseen,
minkä seurauksena on
itsesensuuri.

Auer

Toinen elokuvaprojekti astuu aivan
toisenlaiseen todellisuuteen, jossa laki tuntuu olevan selvästi ihmistä vahvempi. Kuvaukset ovat vieneet meidät oikeussalin ja poliisiputkan kautta Turun vankilaan tapaamaan keskiikäistä perheenäitiä, joka ensin tuomitaan miehensä surmasta elinkautiseen
vankeuteen ja seuraavana vuonna vapautetaan hovioikeuden yksimielisellä päätöksellä.

Päätodisteena ja keskeisenä
näyttönä molemmissa tuomioissa
on käytetty naisen soittamaa hätäpuhelutallennetta. Ensimmäisen tuomion perusteluksi kirjattiin, että kun hätäpuhelusta ei kuulu taloon tunkeutuneen murhaajan ääntä, niin talossa ei
voinut olla vierasta miestä.
Uutta tuomiota sorvatessa hovioikeus pyöritti nauhaa uudelleen. Yksimielisen vapauttavan tuomion perusteluksi kirjattiin: vaikkei nauhalta kuulu
vieraan miehen ääniä, se ei välttämättä
todista, etteikö talossa olisi voinut olla
tuntematonta kolmatta henkilöä.
Voivatko oikeusvaltion tuomiot tällä tavalla heittelehtiä laidasta toiseen?

Paineiden alla pyristelevät,
sokkelossa harhailevat henkilöt
ovat niin kiehtovia, niin lähellä meitä,
ettei heitä voi olla tuijottamatta silmät
selällään ja suu vähän auki.

Valta pelissä -sarjasta muistan Calin tavan
kerätä kaappiinsa minibaari-kokoisia viinapulloja, sen miten hänellä aina on puhtaat vaatteet, ja kotona on siistiä. Muistan päätoimittaja-isän ja hänen freelance-toimittajapoikansa hankalan, lämpenevän suhteen, Dellan oudot vaatteet. Ja muistan sen, että Labourin nouseva tähti Stephen valehtelee jokaikisessä kohtauksessaan. Kun hän jää valheesta kiinni, hän korjaa vähän, peruu, paikkaa. Cal uskoo, mitä hänelle sanotaan kun
puhuja on ystäväksi luultu. Della puhuu aina totta. Näitä asioita Paul Abbott toistelee
ja varioi käsikirjoituksessaan. Juonella ei ole
niin paljon merkitystä, aihe löytyy siitä, mitä käsikirjoittaja toistaa. Valta pelissä -sarjassa puhutaan paljon, kuunnellaan ja salakuunnellaan puhetta, muistellaan mitä joku
tuli puhuneeksi. Purkamalla puhetta toimittajat pääsevät SEN TAAKSE JA kipeän totuuden jäljille. Katsoja ei halua tarinalta opetusta, hän haluaa tietää, miten tarina liittyy hänen elämäänsä. Abbottilla se liittyy näin: valehteleminen on kaiken pahan alku, luottavaiset ja luotettavat kärsivät valehtelijoiden
käsissä. Se on Valta pelissä -sarjan katsojan
haastava väite.
Mikä toistuu Vallan linnakkeessa? Sarjassa tila on taidokkaasti rakennettu sisällön metaforaksi. On linnoja ja linnoituksia:
Christiansborg ja pääministerin palatsimai-

nen kesäasunto.
On ikkunattomia
pitkiä käytäviä
kuin West Wingissä ikään, paksuja seiniä, korkeita oviaukkoja. Linnoitus on
oikeasti sokkelo. Osaakohan kukaan liikkua
siellä, hallitseeko sen kukaan? Usein huomaa kääntyneensä väärästä kulmasta, löytää
itsensä umpikujasta, on hukannut suunnat.
Tarina työtään opettelevasta pääministeristä
ja tila, jossa se tapahtuu, ovat Vallan linnakkeessa yksi ja sama. Tilat nielaisevat ne ihmiset, jotka tekevät niissä työtä, jotka antautuvat himolleen ja suostuvat eristettäviksi.
Mistä Adam Price kertoo? Etsimättä tulee mieleen tv-tuottajan kuvaus kahdesta hermostuneesta haastateltavasta, joiden outoa käytöstä toimittaja taivastelee. Tuottaja sanoo, ”He ovat tavallisia ihmisiä joilla on tavattomat paineet. Mitä sinä oikein odotit, eleganssia ja johdonmukaisuuttako?” Repliikki on Eric Rothin
käsikirjoittamasta elokuvasta The Insider,
jonka on ohjannut Michael Mann. Vallan linnake kertoo juuri siitä. Valta kasaa tavattomat paineet, miehen uskottomuus, lapsen sekoaminen, kollegan itsemurha, kriisi kaukana toisella mantereella; rakkaus, joka ensin
ei saa vastakaikua, mutta sitten saakin. Paineiden alla pyristelevät, sokkelossa harhailevat henkilöt ovat niin kiehtovia, niin lähellä
meitä, ettei heitä voi olla tuijottamatta silmät
selällään ja suu vähän auki.
avek-lehti 2/2012
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Voivat.
Hämmentävää oli kuulla, että keskusrikospoliisin oma ääniekspertti
kertoi leikanneensa alkuperäisestä äänitallenteesta pois perheen vanhimman lapsen kirkaisun, kun tämä näki
surmatun isänsä. Ääniekspertti päätti
tuhota todistusaneiston, koska ei pystynyt kuuntelemaan alaikäisen lapsen
tuskaista huutoa.
Tuomitun ja myöhemmin vapautetun äidin häilyvä asema kahden vastakkaisen tuomion välissä herättää kysymyksiä. Kuvottavaa on todistaa oi-keusvaltiomme viranomaisten, syyttäjien ja
poliisin toistuva välinpitämättömyys
esitutkintalain suhteen.
Epäiltyä tulee lain mukaan kohdella syyttömänä, kunnes hänet on tuomittu kiistattoman näytön perusteella. Periaate on tässä tapauksessa lain
kuollut kirjain. Poliisi ja syyttäjä saavat
myös valtamedian leimaamaan naisen
syylliseksi ennen oikeuskäsittelyä.
Elokuva-alan käytännöistä

Laki on niinkuin se luetaan, tuttu fraasi. Näin taitaa olla myös meidän oman
elokuva-alamme hakemusten käsittelyn kanssa. Jakolaitos lupaa, että sähköinen käsittely on tasavertainen ja
kaikille hakijoille yhdenvertainen.
Vallankäyttö on vastustuksen murtamista ja poikkevan tarjonnan torjumista. Meidät saadaan toimimaan päättäjän toiveiden mukaisesti. Kenen käyttöön valtion rahat suunnataan? Tekijöiden hakemuksessa esittämän suunni40
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telman toteuttamiseksi vai päättäjien
mieltymysten suuntaan?
Vallankäyttäjän ja vallanalaisen
vääntövälineenä on raha. Pelkomme
on, ettei taloudellista tukea myönnetä
hankkeelle.
Uusi määräys hämmentää: kielteisen tukipäätöksen saaneelle hankkeelle
tai samalle aiheelle ei saa hakea uudestaan tukea.
Onko tukiohjeiden periaate demokraattisten toimintaperiaatteiden ja tasavertaisuuden vastainen?
Jakolaitos lähettää postissa kielteisen tukipäätöksen monistetut perusteet: ”verrattuna niihin hankkeisiin, joille
tukea on myönnetty, kysymyksessä oleva
hanke ei sisällöllisenä ja ilmaisullisena kokonaisuutena arvioituna täytä tukiohjeistossa ilmaistun tavoitteen mukaista laatuja omaperäisyysvaatimusta”.
Vallankäyttäjä perustelee kielteisen päätöksensä vertaamalla hakemusta myönteisen tukipäätöksen saaneisiin hankkeisiin. Ovatko nämä verrokki-hakemukset olleet käsittelyssä
samaan aikaan ja samassa päätöskokouksessa? Voidaksemme ymmärtää
kielteisen päätöksen perustelut meidän tulisi saada tutustua kilpaileviin
hankkeisiin ja saada nähdä myös myönteisten päätösten perustelut. Miten ne
vastaavat jakolaitoksen edellyttämiä
laatu- ja omaperäisyysvaatimuksia?
Syrjinnästä

Jakolaitoksen esittämä vertailu on
spekulatiivista, eikä perustu tilantee-

seen, jossa olisi tasapuolisesti verrattu kaikkien hankkeiden omaperäisyyttä ja niiden laatua (välitön syrjintä). Perustelu on näennäisesti puolueeton ja
määrää negatiivisen päätökseen saaneen hakijan epäedulliseen asemaan
vertailun kohteena oleviin nähden (välillinen syrjintä).
Syrjinnällä tarkoitetaan:
1) sitä, että jotakuta kohdellaan
epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa
(välitön syrjintä);
2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen
asemaan muihin nähden, paitsi jos
säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot
ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä).
3) syrjinnallä tarkoitetaan henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä);
Valta näyttää muuttuvan subjektiiviseksi yksinoikeudeksi ja pyrkii alistamaan meitä tottelemiseen, minkä
seurauksena on itsesensuuri.
Ylhäältä ohjattua ja määräysvaltaan perustuvaa sensuuria ei näin tarvita. Päättäjät laittavat kerran kuukaudessa näytille tekemänsä myönteiset

Kun itse sain
negatiivisen
tukipäätöksen
komedialle ”Pekka
& Pätkä homoina”
päättäjän käyttämä
metodi hakemukseni
analysoimiseksi oli
varsin tekninen eikä
ollenkaan narratiivinen: ”tässähän
menee väline
pilalle.”

tukipäätökset ohjeeksi elokuvista, joita jakolaitos haluaa nähdä valkokankaalla.
Kielteisten päätöksen saaneista
hankkeista ja niiden aiheista, tavoitteista ja sisällöstä emme saa tietää mitään. Emme pääse vertaamaan hankkeiden keskinäisiä eroavaisuuksia. Miten laatu- ja omaperäisyysvaatimukset
ilmenevät, kun elokuvista näitä ominaisuuksia saa hakea.
Mikä on jakolaitoksen käyttämä
metodi, kun se tekee vertailevan tukipäätöksen. Aineiston analyysimenetelmän valintaan vaikuttaa, millaiseen
ongelmanasetteluun halutaan saada
vastaus.
Metodina voisi käyttää narratiivista analyysiä. Koska kohteena on teksti, kertomus tai kuvallinen ilmaisu, siis
elokuva, joka ymmärretään kertomuksenkaltaisena rakenteena. Jakolaitoksen perusteluissa ei analysoida eikä
eritellä hakemukseen liitetyn kertomuksen rakennetta, tarinan kuljetusta tai käänteitä.
Kun itse sain negatiivisen tukipäätöksen komedialle ”Pekka & Pätkä homoina” päättäjän käyttämä metodi hakemukseni analysoimiseksi oli varsin
tekninen eikä ollenkaan narratiivinen:
”tässähän menee väline pilalle.”
Tiedustelin päättäjältä, mikä väline ja millä tavalla menee pilalle?
Meidän on siis opittava nielemään
päättäjän perustelu, miten absurdi tahansa. Oikaisun saa tehdä jakolaitoksen Jakopäällikölle ja sen jälkeen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös
ei tosin tule muuttumaan – koska:
Sähköinen käsittely on kaikille
hakijoille sama – vain tukipäätökset vaihtelevat.

Mutta vaihtelu tunnetusti piristää.
Meille ei jää täyttä varmuutta, onko päättäjä ymmärtänyt, mitä hakija on tekemässä? Suunnitelma on alkuvaiheessa haavoittuvainen. Käsikirjoitushakemus on helppo ampua alas
muutamalla hauskalla letkautuksella. Päällimmäiseksi käteen jää yhden
henkilön subjektiivinen päätös ja vallankäyttö.
Siirtyminen hakemusten sähköiseen käsittelyyn on etäännyttänyt elokuvantekijän päätöksentekijästa. Viimeksi mainitun eduksi. Onko tässä
vaarana että jakoväline menee pilalle?
Keskustelua tekijöiden kanssa elokuva-aiheesta ja suunnitelman tavoitteista on viime aikoina pyritty rajoittamaan. Jakolaitos ei näe tärkeänä tekijöiden tapaamisia. Tiedämme, että
pelkästään kirjallinen selvitys elokuvasuunnitelmasta ei takaa, että suunitelman tavoitteet tulisivat ymmärretyksi. Tueksi tarvitaan kahdenkeskinen tapaaminen. Tämä on myös keskeinen juridinen ja yhdenvertaisuuteen liittyvä kysymys.
Onko meillä vaihtoehtoja? Tukipäättäjiä, laitoksia, ostajia on kolme tai
viisi, riippuu laskutavasta ja navigaattorin asetuksista. Tehokkain valta tun-

tuu olevan rajoitettu valta,
joka on annettu harvoihin
käsiin.
Neuvoja nuorille hakijoille

Oikeudessa tuomiosta päättää
yleensä kolme
tuomaria. Nettihakemukseni
käsittelee ja päättää
yksi henkilö, joka
voi istua samalla
päätösjakkaralla
kymmenenkin
vuotta.

Kun toimintavaihtoehtoja rajoitetaan, meidät saadaan toimimaan haluttuun
suuntaan.
Jos haluat päästä tekemään elokuvan, suosittelen
vertaamaan omaa suunnitelmaasi jakolaitoksen tekemiin myönteisiin päätöksiin. Yritä löytää päätösten
takaa aiheet ja vallitsevat
trendit. Näin saat arvokasta tietoa päättäjien omista mieltymyksistä.
Vinkkinä, että edelleen kannattaa
kirjoittaa nuorten naisten välisiä suhteita ja ystävyyttä käsitteleviä kevyitä
komediakäsikirjoituksia.
Syntymääni odottava äitini oli kertonut naapurin rouvalle toivovansa
tyttölasta. Nimikin oli jo valmiina: Rebekka, mutta Pekka-poika syntyi maailmaan. Rebekka-tyttönä elämäntilanteeni olisi toisenlainen.
Olisin jo nuorena tyttönä päässyt ohjaamaan romanttisen ja hassunhauskan komedian ”Rebekan valinta”
nuoren aikuisen naisen vaikeasta valinnasta luotettavan ja naisen itsenäisyyttä arvostavan elämänkumppanin
löytämiseksi.
Levittäjän asema tässä valtapelissä oli vallan unohtua. Hakemuksesi ei
saa tukea eikä sitä rahoiteta, jos ei sinulla ole levitystä. Voit helposti bongata levittäjän vallan jakolaitoksen päätöslistoilta. Laske kuinka monelle yritykselle, jonka (pää)omistaja on levitysyhtiö, tukea on myönnetty. Levittäjän näkemys lymyää tuotantoyhtiön omistuksessa ja taustalla. Se on valloista vahvin, koska se käyttää laatu- ja
omeräisyysvälineenä lippuluukkua.
Jakolaitoksen myönteisen tukipäätöksen todellinen peruste on kaupallinen tuottoennuste, joka pyydetään levittäjältä. Onko se luotteva? Ei.
Se on spekulatiivinen etukäteisarvio elokuvan tulevista lipputuotoista, arvio rahavirroista, jotka kertyvät
levittäjän, vuokraajan ja elokuvateatterin kassaan. Painopiste ei ole lipputuloissa, jotka virtaisivat tuottajan
pussiin, koska tuottaja joutuu odottamaan tilitystä ensi-illan jälkeen kuukausikaupalla. Tämä lipputulojen
osuus elokuvan kokonaisrahoituksesta on yleensä marginaalinen, mutta välttämätön tuotantosunnitelman
kannalta.
Jakolaitos paukuttaa meille sähköposteja kotimaisten ensi-iltojen katsojaluvuista eli lipunmyynnistä, ikäänkuin jakolaitos olisi yksin saanut positiivisen tuloksen aikaan. Myyntitulosten vyöryttäminen on jakolaitokselle tärkeä ja todiste oikeansuuntaisesta tukipolitiikasta ja myös vastaus sekä opetus- ja kultturiministeriölle että
vielä julkisesti esittämättömälle kritii-

kille jakolaitoksen tukipolitiikkaa kohtaan.
Jakolaitos osoittaa tukivaroja kotimaisen elokuvan taiteellisen tason ja monipuolisuuden takaamiseksi. Ei näissä jakoperusteista löydy mainintaa omaperäisyydestä. Tämän vuoksi se kenties onkin otettu
käyttöön kielteisen tukipäätöksen perusteluksi.
Vallasta

Valta muovaa meidät tottelevaisiksi. Kysymys vallasta muuttuu kysymykseksi,
miten sisäistämme vallan käsitteen.
Haluammeko mukautua taatakseemme tulevaisuuden työllemme? Vallanalaisena joudun hyväksymään vallitsevat olosuhteet. Vallankäyttäjä pitää
valtaansa oikeutenaan. Raha on tässä tehokas vääntöväline. Siinä taipuu
paksumpikin parru. Jakolaitos suhtautuu usein hakijaan kuin rikoksesta
epäiltyyn. Silloin soisin olevani se äitini toivoma Rebekka.
Suomen lain mukaan virkavallalla on velvollisuus osoittaa epäilty kiistattoman näytön avulla syylliseksi rikokseen, ei vertailemalla häntä muihin samaan aikaan epäilemiinsä henkilöihin.
Näyttötaakka on viranomaisella,
vaikka usein käytännössä epäilty itse joutuu keräämään todisteet syyttömyytensä vahvistamiseksi.
Oikeudessa sinua kuullaan, asiasi
käsitellään ja päätetään suullisen käsittelyn kautta. Tuomitulle jää aina valitusoikeus ensin hovioikeuteen ja sen
jälkeen korkeimpaan oikeuteen, tarvittaessa valittaa voi myös Euroopan
ihmisoikeustumioistuimelle.
Hakijana minun pitää aina uudelleen todistaa oma lahjakkuuteni, omaperäisyyteni ja osoittaa esittämäni elokuvasuunnitelman korkea laatu.
Oikeudessa tuomiosta päättää
yleensä kolme tuomaria. Nettihakemukseni käsittelee ja päättää yksi
henkilö, joka voi istua samalla päätösjakkaralla kymmenenkin vuotta. Tukipäätöstä säätelee ja ohjaa vahvasti
päättäjän omat mieltymykset, tykkäämiset ja arvot.
Hakijat asetetaan toisiaan vastaan,
hakijoita verrataan keskenään ja muistutetaan kiristyvästä kilpailusta ja päivitellään anomusten suurta määrää.
Se sapettaa. Mutta joskus tapahtuu
myös positiivista, mikä on tuottanut
iloa ja antanut mahdollisuuksia jatkaa
elokuvantekemistä. Siksi myös ryhdyin kirjoittamaan tätä hirtehistyylistä
artikkelia vallan olemuksesta.
Mustaa ja kovaa huumoria voi
luonnehtia hirtehiseksi, kun ihminen
on työväenopiston kurssilla valmistanut itselleen ruumisarkun ja käyttää
sitä vuoteena, ennenkuin kirstu joutuu alkuperäiseen, lopulliseen käyttötarkoitukseensa (lainaus urbaanista
sanakirjasta).
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TAPAUS   Virtual War

Tšetšeenipakolaisista kertova
dokumenttielokuvani Virtual
War esitettiin ensimmäisen kerran YLE:n Dokumenttiprojektissa maaliskuun 12. päivä 2012, jonka jälkeen Yleisradio päätti lyhentää elokuvaa. Elokuva esitettiin seuraavan kerran lauantaina
19.3. kolme minuuttia lyhyempänä. Sensuroitu kohtaus on leikattu elokuvaan Juha Molarin, evankelisluterilaisen kirkon entisen
pastorin, YouTubeen lataamasta videosta. Videolla Molari kertoo tšetšeenivastarinnan islamilaisen verkkosivuston, Kavkaz Centerin, yrittäneen pilata hänen maineensa. Videolla Molari vetoaa Venäjän federaation turvallisuuspalvelu FSB:hen verkkosivuston palvelemien ja toimituskunnan tuhoamiseksi: ”…ja nyt minun harras pyyntöni tulee teidän puoleen,
Venäjän federaation turvallisuuspalvelu FSB. Minä en tunne teitä
henkilökohtaisesti, ettekä tekään
minua tarkemmin tunne, mutta
kysyn sitä apua, että ettekö te voisi yksinkertaisesti sanoen tuhota,
tuhota Kavkaz Centerin toimituskunnan kokonaisuudessaan. […]
Nämä tietyt henkilöt te löydätte
helposti, ne kaikki olennaiset henkilöt eri puolilta Eurooppaa.
Nämä tietyt henkilöt voi tuhota,
kun elämässä voi sattua kaikenlaista. Kuin myös palvelimet voi
räjäyttää. [...]”
P ekka N iskanen
Kirjoittaja on kuvataiteilija

Artikkelin kuvat: Virtual
War, ohj. Pekka Niskanen,
Illume, 2012
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Elokuvan taustoja

Virtual War -dokumenttielokuva kertoo eri puolilla maailmaa asuvista
tšetšeenipakolaisista, jotka yrittävät
rakentaa virtuaalista Tšetšeniaa. Elokuva kertoo myös Istanbulista Suomeen pyrkivistä tšetšeeneistä ja heidän arjestaan moskeijan alakerrassa
sijaitsevassa pakolaiskeskuksessa.
Elokuvan päähenkilöt ovat Suomeen pakolaiseksi päätynyt Hazman
ja tämän perhettä auttanut suomenruotsalainen ihmisoikeusaktivisti Mikael Storsjö. Hazmanin sisarenpoika pääsi Suomeen Storsjön avustamana, minkä seurauksena tämä haastettiin oikeuteen laittoman maahantulon
järjestämisestä. Omien laskelmiensa mukaan Storsjö on auttanut Suomeen lähes 70 tšetšeeniä. Hovioikeus
tuomitsi Storsjön lopulta neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen kolmen laittoman maahantulon järjestämisestä.

Storsjö nousi ensimmäisen kerran
julkisuuteen tarjottuaan serveritilaa
Kavkaz Center -verkkosivustolle. Suojelupoliisin ja sisäasiainministeriön
painostuksen seurauksena Storsjö joutui siirtämään serverin Tukholmaan.
Vaikka Venäjän suurlähettiläs vastustikin siirtoa, antoi Ruotsin oikeuskansleri serverin jäädä maahan. Oikeuskansleri perusteli päätöstään sananvapaudella. Storsjö on edelleenkin Kavkaz
Centerin kustantaja.
Elokuvassa nousee esiin myös
Helsingin yliopiston dosentti Johan
Bäckmanin ja pastori Juha Molarin
kritiikki Storsjötä ja tämän toimintaa kohtaan. Bäckman ja Molari pitävät Storsjön kustantamaa Kavkaz
Centeriä Dokka Umarovin johtamien
tšetšeeniterroristien tiedostuskanavana. YK:n turvallisuusneuvoston alainen komitea 1267 on listannut Dokka
Umarovin henkilöksi, jolla on yhteydet Al-Qaidaan. Sekä Yhdysvallat että

Venäjä luokittelevat Umarovin johtaman Kaukasuksen Emiraatin terroristijärjestöksi. Bäckmania on haastateltu
usein venäläiselle Russia Today -kanavalle, jonka yleisesti katsotaan edustavan Kremlin näkemyksiä.
Vuonna 2010 Storsjö johti menestyksekästä kampanjaa Juha Molarin
erottamiseksi Pohjan kirkkoherran virasta. Molari on väittänyt omassa blogissaan Suomeen saapuneen Venäjän Kaukasiasta turvapaikanhakijoita “terroriyhteyksiensä tähden”. Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen Mika Illman
totesi Molarin blogikirjoittelun täyttävän kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkit, ei syyttämiskynnys
ylittynyt teon vähäisyyden vuoksi. Espoon tuomiokapituli pidätti kuitenkin
Molarin virastaan huhtikuussa 2011 sopimattoman ja vihamielisen kielenkäytön vuoksi. Saman vuoden toukokuussa tuomiokapituli myönsi Molarille eron
tämän omasta pyynnöstä.

Ohjaajan näkökulma

Virtual War -elokuvan lähtökohta perustuu postmoderniin filosofiaan, jossa nousee esiin sekä perspektivismin
ajatus että genealoginen lähestymistapa identiteettien rakentumiseen.
Yleisin postmoderniin liittyvä väärinkäsitys syntyy, kun postmodernismi
ja postmoderni samastetaan toisiinsa. Postmoderni on ajattelu- ja tarkastelutapa, kun taas postmodernismi liittyy tiettyyn taiteen ja arkkitehtuurin tyylisuuntaan. Perustan käsitykseni ranskalaisiin filosofeihin,
Michel Foucault’hon ja Jean-François
Lyotardiin sekä suomalaisen valtiotieteilijä Tuija Pulkkisen filosofiaan.
Postmodernin käsite on elokuvani
kannalta tärkeää useastakin eri syystä: se politisoi ajattelua, sen avulla on
mahdollista ymmärtää politiikkaa ilman yksimielisyyden vaatimusta, se
tunnistaa kulttuurisen moninaisuuden, erilaiset totuudet ja moraalijärjes-

telmät universaalien arvojen sijaan,
ja se esittää näkemyksen vastuullisen
moraalikyvyn omaavasta kulttuurisesti tuotetusta yksilöstä. Postmoderniin
liittyy myös käsitys perspektivismistä, jonka mukaan olevaa voidaan tarkastella vain eri näkökulmista, sen sijaan että oleva pystyttäisiin näkemään
kokonaisena “totuuden” näkökulmasta käsin. Perspektivistisessä ajattelutavassa on olemassa vain vähemmistöjä
ja näiden vähemmistöjen heterogeenisia totuuksia. Länsimaisuuden historiassa muita “perspektiivejä” on tuhottu
erilaisten imperiumia yhtenäistävien
perspektiivien nimissä, jolloin postmodernin ajattelun tehtävänä on vastustaa tällaisia kansakuntaa yhdenmukaistavia näkemyksiä.
Ajatus identiteettien kulttuurisesta rakentumisesta liittyy elokuvassa virtuaalisen Tšetšenian rakentamiseen. Näkemys kulttuurisesti tuotetuista subjekteista merkitsee kunnioitusta eri arvojärjestelmiä kohtaan.
Vaikka virtuaalinen Tšetšenia lopulta epäonnistui, merkitsi se diasporassa eläville tšetšeeneille mahdollisuutta pohtia pakolaisuuteen liittyvää uutta identiteettiä. Postmodernista ajattelutavasta käsin tarkasteluna
tšetšeenidiasporan erilaiset identiteetit rakentuvat tietyssä paikassa ja tietyssä ajassa. Tähän rakentumisprosessiin vaikuttaa keskeisesti myös epäoikeudenmukaisuuksien tunnistaminen. Juuri epäoikeudenmukaisuudet
tuottavat identiteettejä ja näiden identiteettien eroja toisiin identiteetteihin.
Postmoderniin liittyy epäusko
universaalia arviointia kohtaan. Ajatus universaalista arvioinnista ja moraalinäkemyksestä tukee hegemonista valtaa ja sen pyrkimyksiä. Postmoderni, tietyssä ajassa ja paikassa, tehty
arvio korostaa vähemmistöjen heterogeenisia totuuksia. Lyotard ei hyväksy
ajatusta kriteeristä, jonka avulla olisi
mahdollista verrata eri moraalijärjestelmien paremmuutta.
Virtual War -elokuvassa on heti
alusta alkaen selvää, etten elokuvan
ohjaajana usko universaaliin moraaliin tai mahdollisuuteen tehdä moraalista arviota jostakin kuvitellusta objektiivisesta paikasta käsin. Universaaliksi väitetty moraali on aina myös
lähtöisin tietystä paikasta ja ajasta.
Rakentaessani yhdessä tšetšeenidiasporan kanssa virtuaalista Tšetšeniaa sitouduin samalla näkemykseen
tietystä ajasta ja paikasta käsin tehtävään moraaliseen arvioon. Kun genealogisessa ajattelutavassa subjekti on
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Väkivalta ja
terrori ovat epätoivoisia keinoja
saada aikaan
yksimielisyys ja
yhdenmukaisuus
hiljentämällä
toisten erimieliset
mielipiteet ja
näkökulmat.
Tästä
kertominen
kuuluu
kuitenkin
sananvapauden
piiriin.
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vallan muotoilema, täytyy myös yksilön moraalikyvyn ja yksilön omaksumien moraalisten uskomusten muotoutua tämän saman vallan seurauksena. Postmoderni selittää sekä yksilön identiteetin että tämän moraalikyvyn kulttuurisesti tuotetuiksi. Moraalikyky ja moraaliset uskomukset rakentuvat jatkuvassa kulttuurisessa toistossa. Postmodernissa on mahdollista tutkia ja kritisoida myös toisten kulttuurien arvojen ja arvojärjestelmien oikeutusta, kunhan samalla omaa arviota ei
universalisoida. Koska en usko mihinkään utooppiseen totuuden tai universaalin objektiivisuuden näkökulmaan,
pyrkii Virtual War -elokuva kertomaan
toisistaan eroavista näkökulmista pitämällä samalla esillä myös elokuvan
ohjaajan tiettyyn aikaan ja paikkaan
sidotun näkökulman.
Elokuvan sensurointi

Yleisradion sensurointipäätös poisti
elokuvan lopusta jakson, jonka avulla pyrin kertomaan tšetšeenidiasporan
sananvapautta ympäröivästä konfliktisesta tilanteesta. Vaikka Molarin YouTube-videollaan esittämä ehdotus voiman ja väkivallan käyttämisestä on
ristiriidassa postmodernin perspektivismin kanssa, on jakso tärkeä elokuvani kannalta. Molarin YouTube-videon viestin voi tulkita pyrkimykseksi hiljentää eikä kuunnella, jolloin se
on myös askel kansalaisyhteiskunnan
ja siihen sisältyvien erimielisyyksien ulkopuolelle. Postmoderniin liittyy
oleellisesti epäsopu ja heterogeenisuus, jotka vahvistavat samalla myös
kykyämme sietää yhteismitattomuutta. Väkivalta ja terrori ovat epätoivoisia keinoja saada aikaan yksimielisyys
ja yhdenmukaisuus hiljentämällä toisten erimieliset mielipiteet ja näkökulmat. Tästä kertominen kuuluu kuitenkin sananvapauden piiriin.
Yleisradio perusteli Virtual War
-elokuvan lyhentämistä rikokseen yllyttämisellä, jota ei kuitenkaan tehnyt elokuva vaan pastori Juha Molari. Yleisradion mukaan Molari yllyttää YouTube-videollaan “suoraan rikokseen yhtä kansanryhmää vastaan”.
Myös Yleisradio olisi syyllistynyt näkemyksensä mukaan rikokseen yllyttämiseen välittämällä Molarin vies-

män mukaan on myös otettava huomioon ihmisoikeussopimusten ja perustuslain määritelmät sananvapaudesta
ennen kuin säännöstöä voidaan soveltaa. Onko siis mahdollista että Virtual War -elokuvan sensuroinnin yhteydessä puututtiin aiheettomasti sananvapauteen? Ainakin luonnos mietinnöksi rangaistavan vihapuheen levittämisestä internetissä vaikuttaisi tukevan tätä näkemystä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että
sananvapaus koskee “myös loukkaavia, järkyttäviä ja huolestuttavia tietoja ja ajatuksia”. Sananvapauden suoja
ei koske kuitenkaan vihapuhetta, joka
saattaa loukata henkilöitä tai henkilöryhmiä. Tätä perustetta Yleisradio ei
kuitenkaan tuonut esiin sensuroidessaan elokuvan.
Valtakunnan syyttäjänviraston
mietintöluonnoksessa korostetaan ettei lehdistön toimintaa saa rajoittaa
silloin, kun se “raportoi yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista”. Mietintöluonnoksessa nostetaan esiin Tanskan yleisradioyhtiön toimittajan Jens
Olof Jersildin tekemä ajankohtaisohjelma rasistisesta ja ulkomaalaisvihamielisestä nuorisoryhmästä. Jersild
tuomittiin sakkoihin avunannosta rikokseen kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi kuitenkin, että tuomio loukkasi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan tarkoittamaa sananvapautta. Tuomioistuin korosti, ettei Jersildin tarkoitus ollut rasistinen. Jersild pyrki sen sijaan “antamaan suurelle yleisölle tietoa erään
ryhmän ulkomaalaisvastaisista asenteista”.
Jersildin tapaus on vaikuttanut
myös Suomen rikoslakiin, sillä Jersildin tuomioon viitataan rikoslain 11 luvun 10 § säätämiseen vaikuttaneessa
hallituksen esityksessä. Esityksessä
todetaan, että toimittajan tulee saada
kirjoittaa ja raportoida mediassa myös
rasistisista ryhmistä joutumatta tuomituksi rikoksesta. Vaikka ohjelmaan liittyisikin kansanryhmää panettelevia ja
solvaavia lausumia, ei kysymys ole rikoksesta, jos uutisoinnin tarkoitus ei
ole “selkeästi edistää rasistisen materiaalin levittämistä.” On epäselvää millä
perusteella Yleisradio olisi voitu tuomita kiihottamisesta kansanryhmää
vastaan, jos minua elokuvan ohjaajana
ei olisi voitu tuomita rikoksesta.
Elokuvassa esiintyvät Bäckman
ja Molari ovat omilla puheenvuoroillaan osallistuneet mediassa Suomeen
paenneiden tšetšeenien määrittelyyn. Storsjö on auttanut aktiivisesti
tšetšeenipakolaisia Suomeen ja tukenut tšetšeenivastarinnan uutisivustoa.
Elokuvan päämäränä ei ollut rasistisen
materiaalin levittäminen, vaan niiden
olosuhteiden kuvaaminen, joiden keskellä tšetšeenidiaspora elää Suomessa
ja Euroopassa.

tin. Väite on vähintäänkin erikoinen.
Mikäli Yleisradio noudattaisi samaa
periaatetta myös muissa ohjelmissaan, se estäisi käytännössä osan uutistoiminnasta. Molari ei myöskään nimeä kuvaamassaan YouTube-videossa
tšetšeenejä tai mitään muutakaan kansanryhmää. Hän väittää sen sijaan Kavkaz Centerin tukevan ja avustavan
Kaukasian emiirikunnan terroristijärjestöä.
Virtual War -elokuvan lyhentäminen rikokseen yllyttämisen perusteella joutuu erikoiseen valoon, kun tarkastellaan valtakunnan syyttäjänviraston työryhmän luonnosta mietinnöksi
rangaistavan vihapuheen levittämisestä internetissä huhtikuulta 2012. Työryhmän puheenjohtajana toimii valtionsyyttäjä Mika Illman, joka jätti aiemmin syyttämättä Juha Molaria kansanryhmää vastaa kiihottamisesta. Illmanin johtaman työryhmän mukaan
rangaistavan vihapuheen määrittely
perustuu muiden lainkohtien ohella
rikoslain 11 luvun 10 §:ssä (511/2011)
säädettyyn tunnusmerkistöön, joka
koskee kiihottamista kansanryhmää
vastaan: “Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan
jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen,
seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin
rinnastettavalla muulla perusteella, on
tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen
enintään kahdeksi vuodeksi”. Mietintöluonnoksen mukaan edellä mainittua
tunnusmerkistöä täytyy tulkita tarkkarajaisesti. Se, mikä jää tunnusmerkistön ulkopuolelle, ei voi olla myöskään
lain kohdan tarkoittama uhkaus.
Kavkaz Centerin toimitus ei voi olla yllä mainitun lainkohdan tarkoittama ryhmä, sillä Molari ei liitä YouTube-videossaan Kavkaz Centerin toimitukseen mitään lainkohdassa määriteltyjä tunnuspiirteitä. Yleisradion esittämä perustelu Virtual War -elokuvan
sensuroimiseksi ei voi myöskään siten
perustua edellä mainittuun rikoslain Virtual War -elokuvan on tuottanut
kohtaan. Illmanin johtaman työryh- Illume Oy / Pertti Veijalainen.

YLPEYS KÄY
LANSEERAUKSEN EDELLÄ
uh, sanoi Kyylä, kun alan rahoituskriisi ohitse meni. Sitten Kyylä katsoi ympärilleen ja ihmetteli: miten niin ohi meni? Täällähän se on ja sitkeästi kuin Kreikka eurossa, kestävyysvaje Suomessa ja punkki pusikossa. Poliitikot saivat onneksi ratkaistua Yleisen radioyhtiön rahoituksen, yhtiön kannalta vielä sangen
kunniallisesti. Ylellä on nyt tuhannen taalan
paikka kehittää toimintaansa ja vastata niihin
moninaisiin haasteisiin, joita siihen kohdistuu
eri puolilta. Kaupallisten kilpailijoiden lobby ei
sittenkään purrut. Kyylää jopa hieman hymyilytti, kun luki lehdistön ja erityisesti pääkaupungin pääaviisin katkeria kommentteja. Harvoin on kateutta ja kiukkua noin huonosti saatu kätkettyä, edes huonossa saippuasarjassa.
Kaikki hyvin siis maassa, mediassa ja elokuva-alalla? Kissan posket! Elokuvasäätiön rahat ovat loppu, pyyt pienenevät kuin AVEKin
tuotantotuki maailmalopun edellä ja kaikkialla
on entistä tiukempaa rahasta. Mitä tekee Yle?
Järjestää tiedotustilaisuuden alalle ja kertoo
pitkästä paluusta ”entiseen”, siihen kultaiseen
aikakauteen, kun suomalainen dokumenttielokuva kukoisti ja elokuvantekijät saivat tehdä
nerokkaita elokuviaan. Paluu on pitkä, samaa
sarjaa Mooseksen erämaavaelluksen ja Maon
pitkän marssin kanssa. Ylen tuki on samalla tasolla kuin muinoin vasta vuonna 2015. Se on
pitkä aika tässä tilanteessa. Siihen asti kärvistellään. Tai lähdetään alalta.
Kriisit ovat siitä mielenkiintoisia, että ne
tuovat valtarakenteet näkyviin. Elokuva-alan
ravintoketju konkretisoitui: elinkeinoelämä
kyykytti poliitikkoja, poliitikot kyykyttivät

Yleä, Yle kyykytti tuottajia ja tuottajat duunareita, duunari tuli vihaisena kotiin, haukkui puolison ja potkaisi kissaa. Köyhät kyykkyyn ja kissat
kumoon. Onneksi sentään eläintensuojelijat puolustavat kissojen oikeuksia.
Ainahan yksittäisen tuottajan ja Ylen väliset neuvottelut ovat olleet epäsymmetrisiä. Vahvempi osapuoli on kutsunut neuvottelemiseksi sitä, että valmis sopimus on lähetetty sähköpostissa. Ylen kriisissä ilmoitusluontoisesti leikattiin jo keskusteltujen tv-oikeuksien hintaa jopa puoleen. Ota tai jätä. Kyylä kunnioittaa kyllä tuottajia, jotka urheasti vikisivät vastaan – rohkeimmat korottaen äänensä mutinaksi asti – ja
sitten ottivat, jos jotain tarjottiin. Sittenhän hana
meni kokonaan kiinni. Monelle katkos synnytti pahoja ongelmia, joita paikkaillaan vielä vuosikausia.
Nyt Yle on puhkeamassa kukkaan. Se uusii
ohjelmistoaan, vaihtaa katsojiaan, viettelee nuorison ja kirjoittaa kansakunnan historiankin uusiksi. Uusi uljas Yle on itseriittoinen, omnipotentti ja vahva. Saattaa olla, ettei se enää tarvitse näitä vikiseviä ja kitiseviä ulkopuolisia, kaiken
maailman freelancereita, independenttejä ja impotentteja. Mutta ylpeys käy lanseerauksen edellä, ja niitä voi seurata lankeemus. Ehkä Kyylä
vain kuvittelee, mutta tuntuu kuin ilmassa haisisi ihan rehellinen suomalainen hybris. Kyylä
kääntyy iltatwiitissään taivaan ja taivaskanavien kaikkivaltiaan puoleen ja toivoo, ettei Yle
sairastuisi hybriksen kavalaan tautiin, ja että
kaikki valtiaat muistaisivat myös meidän maan
mediamatosten olemassaolon.
Kyylä fanittaa rohkeasti Yleä, mutta ilmoittaa
samalla kyyläävänsä herkeämättä mitä talossa
oikein puuhaillaan.
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PERFORMATIIVINEN
VALTA MEDIATAITEEN
KENTÄN

Koska mediataiteen kenttä on monen
muun taiteen alan rinnalla vielä
marginaalinen ja vakiintumaton,
tarvitsemme menestystarinoita. Ne
valaisevat suotuisasti koko kenttää
ja auttavat sitä säilymään julkisen
vallan kiinnostuksen ja rahoituksen
kohteena. Samalla on kuitenkin
tärkeää nähdä että menestystarinat
harvoin syntyvät puhtaasta lahjakkuudesta.

RAHOITUKSESTA

Millaista on rahoittajan valta? Työskentelin AVEKin
mediataiteen tuotantoneuvojana vuosina 2008–2012.
On aika tehdä tilinpäätös. Haluan haastaa ajatuksen
siitä, että rahoitus toimisi neutraalina instrumenttina, joka mahdollistaa mediataiteilijoiden teossuunnitelmien toteutuksen ikään kuin tekijät ja teokset
olisivat valmiina ja vain odottaisivat toteutumistaan.
Sen sijaan aion tarkastella sitä, miten rahoitus ohjaa
mediataiteen tuotantoa ja sen kentän muotoutumista:
syntymässä olevia teoksia, tekijöiden toimintatapoja
ja identiteettejä. Millaiset toimintamallit palkitsevat tekijöitä ja millainen merkitys näillä malleilla
on kentän muotoutumisessa? Onko sattumaa, että
Suomessa tuotettu mediataide on juuri sellaista kuin
se on?
äkökulmani on rakentunut
neljän vuoden aikana seuratessani tuotantoneuvojan
paikalta mediataidetuotantoja. Mutta arjen havainnoista syntyneen näkymän
taustalla on myös Michel Foucaultin
H eidi T ikka
ajatus vallan performatiivisesta luonKirjoittaja on
teesta: vallasta tuottavana pikemminmediataiteilija
kin kuin rajoittavana valtana. Rahoija toimi AVEKin
tuksen valta tuottaa sekä teoksia että
mediataiteen
tuotantoneuvojana toimijoita, menestyneet toimintatavat
tarjoavat kentälle malleja, jotka vähitoimikausina
2008/09 – 2011/12. tellen vakiintuvat tavoiteltaviksi käytännöiksi.
On tärkeää, että rahoituksesta
vastuussa olevat organisaatiot, kuten
AVEK, tunnistavat oman performatiivisen roolinsa kentän muovaajana,
sillä rahoituksen rakenteet eivät vain
mahdollista syntymässä olevan luovan
potentiaalin toteutumista. Ne kanavoivat sitä historiallisesti ja kulttuurisesti paikantunein tavoin. Näissä tavoissa ei ole kysymys yksittäisen toimijan,
kuten tuotantoneuvojan, mielivallasta,
vaan moniulotteisesta päätöksentekoympäristöstä, joka on jatkuvassa muutoksessa, kuin palapelistä, jonka paloja
jatkuvasti veistetään uusiksi.
Vallan performatiivisuutta korostava näkökulma asettaa uuteen valoon
monia niistä tarinoista, joilla organi46
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saatiot perustelevat toimintansa ja sen
jatkumisen. Esimerkiksi voidaan ottaa tarina mediataiteen menestyksestä. Koska mediataiteen kenttä on monen muun taiteen alan rinnalla vielä
marginaalinen ja vakiintumaton, tarvitsemme menestystarinoita. Ne valaisevat suotuisasti koko kenttää ja auttavat sitä säilymään julkisen vallan kiinnostuksen ja rahoituksen kohteena.
Samalla on kuitenkin tärkeää nähdä,
että menestystarinat harvoin syntyvät
puhtaasta lahjakkuudesta. Niiden takana on usein rahoittajaorganisaatioiden pitkäaikainen sitoutuminen: vähitellen karttuvat investoinnit tuottavat
menestystarinoita.
Aikomuksenani on siis rajautua
tarkastelemaan sitä, miten suomalaisen mediataiteen toiminnan kenttä piirtyy esiin rahoituksen näkökulmasta. Näkökulma on tärkeä siksi, että
kenttä on näiden neljän vuodan aikana osoittautunut monimuotoisuudessaan haastavaksi. Audiovisuaalisen ilmaisun genret sekoittuvat. Uusia avkulttuurin muotoja syntyy jatkuvasti.
Toivon, että teosten taiteellisen substanssin rajaaminen tarkastelun ulkopuolelle auttaa hahmottamaan kentän
muotoutumisen dynamiikkaa ja niitä
toimintastrategioita, joita mediataiteilijat ovat omaksuneet.

Mediataiteen rahoituksesta
Suomessa

AVEKin mediataiteen tukivaroista on
lähinnä tuettu pienimuotoisia mediainstallaatioita ja kokeellisia audiovisuaalisia teoksia, joiden pääasiallisina esityspaikkoina ovat museot ja galleriat
sekä alan keskeiset festivaalit. AVEKin
tukikäytännöstä syntyvä mediataiteen
kentän rajaus on suhteellisen laaja. Se
on myös paikantunut, kansallinen tulkinta mediataiteen kentästä. Rajaus
ylittää sen kuilun, joka kansainvälisessä keskustelussa usein avautuu nykytaiteen kentässä toimivan audiovisuaalisen taiteen (cinematic art, video art)
ja digitaalisen median uusia mahdollisuuksia tutkivan mediataiteen (new
media art) välille. AVEK on toistaiseksi ollut mediataiteen suurin yksittäinen tukija, vaikka kaudellani on tapahtunut merkittävä tukimäärän pudotus hyvitysmaksun määrän vähenemisen vuoksi. Aloittaessani tuotantoneuvojana vuonna 2008, oli ensimmäisellä kaudellani jaettava tuki lähes
300 000 euroa. Viimeisellä kaudellani, tänä vuonna se on pudonnut alle
200 000 euroon.
AVEKin ja VISEKin lisäksi mediataidetta tukee myös Taiteen keskustoimikunta, 170 000 eurolla vuosittain. Mediataiteen apurahoista esitykset tekevä

Consumption of War,
Adel Abidin, 2011

Mediataidejaosto on toiminut vuodesta 2011 Valokuvataidetoimikunnan
alaisuudessa. Näiden synergia on epäilemättä vahvistanut mediataiteen asemaa osana visuaalista kulttuuria. Apurahapäätösten perusteella näyttäisi siltä, että Mediataidejaoston, AVEKin ja
VISEKin tuet kohdistuvat suurin piirtein samalle tekijäjoukolle, jonka laajuudeksi Taiteen keskustoimikunta on
selvitysten perusteella arvioinut noin
350 toimijaa. Tämän lisäksi mediataiteilijat ovat saaneet tukea eri säätiöiltä. Tuen määrä vaihtelee vuosittain,
sillä monissa säätiöissä tukea kohdistetaan eri vuosina eri taiteen alueille.
Taiteen kentällä rahoituspäätökset perustuvat vertaisarviointiin, jossa lähtökohtana on taiteilijan autonominen suhde taiteelliseen tuotantoonsa. Olen seurannut tätä käytäntöä, joka jossain määrin poikkeaa muusta audiovisuaalisen alan tuotantokulttuurista, esimerkiksi elokuvaohjaajan, tuottajan ja rahoittajien välisestä neuvotteluprosessista, joka toimii elokuvan kehitysympäristönä. Suurin osa AVEKin
mediataiteen tuesta on kaudellani
jaettu pieninä kohdeapurahoina, jotka ovat täydentäneet muuta projektirahoitusta, esimerkiksi juuri Taiteen
keskustoimikunnan vuosi- ja kohdeapurahoja. Tukisummat ovat vaihdel-

leet 1000-10 000 euron välillä, ja vain
poikkeustapauksissa ylittäneet tuon
10 000 euron rajan.
Koska lyhyt- ja dokumenttielokuvan ja mediataiteen kontekstissa esitettävän elokuvallisen teoksen välinen raja on häilyvä, on ainakin periaatteessa mahdollista, että elokuvallisia teoksia toteuttavat mediataiteilijat
voisivat hakea rahoitusta elokuvarahoituksen puolelta ja täydentää AVEKin rahoitusta Elokuvasäätiön ja YLEn
tuella. Ajoittain mediataiteen kontekstissa toimivat tekijät ovat onnistuneet
saamaan teokselleen kyseisen rahoituspohjan. Edellytyksenä on ollut TVlevityssopimus ja YLEn ennakko-osto, joka on toiminut osarahoituksena.
Elokuvasäätiön rahoituksen edellytyksenä on ollut elokuvatuotannon toimintatapojen omaksuminen, joka kuvataiteilijan koulutuksen saaneille on
saattanut merkitä uuden ammattikäytännön opettelua. Rahoitusmallilla tekijät ovat kuitenkin saaneet mahdollisuuden toteuttaa teoksensa paremmilla resursseilla kuin ne, jotka muu
mediataiteen tuki yleensä mahdollistaa. AVEKin näkökulmasta ei ole ollut
poissuljettua sekään, etteikö hanketta
sen eri vaiheissa olisi voitu tukea sekä
lyhyt- ja dokumenttielokuvan että mediataiteen tukivaroista.

Varsinkin viime vuosina tätä lyhytja dokumenttielokuvan rahoitusmallia
on vaikeuttanut YLEn tilanne. YLEn
ja AVEKin mediataiteen tuen yhteisrahoituksella on viimeisen parin vuoden
aikana toteutettu vain muutama teos,
joista pari on saanut rahoitusta myös
elokuvasäätiöstä.
Digitaalisten mediateosten ja erilaisten esitys- ja kehityshankkeiden
osalta AVEKin mediataiteen tuen lisäksi tekijät ovat voineet hakeutua
DigiDemo-rahoituksen piiriin. Vaikka AVEK jakaa molempia tukia, on
niiden rahoitus peräisin eri lähteistä. Siinä missä mediataiteen tuki kertyy hyvitysmaksuvaroista, on DigiDemon lähteenä opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain myöntämä määräraha digitaalisten sisältöjen kehittämiseen. Vaikka rahoituksen pääasiallisena tavoitteena on tukea luovien alojen liiketoimintaa, voi innovatiivisten
hankkeiden piirissä syntyä synergiaa
näiden kahden rahoitusmuodon välillä. Tämä edellyttää kuitenkin, että rahoitusta etsivästä mediataideprojektista on erotettavissa kehityshanke, jolla
on liiketoimintapotentiaalia niin että
toteutettu demo ei jää vain yksittäiseksi taideteokseksi.
Mediataiteen kentän jännitteet

Mediataiteen kentälle näyttäisi edellä
kuvatun perusteella sijoittuvan tekijöitä, jotka edustavat erilaisia taustoja ja
tuotantokulttuureita. AVEK-tuen rajaus on ollut perusteltu, se on pyrkinyt
olemaan avoin kulttuurisille muutoksille ja uusille avauksille. Mediataiteen
tuki on toiminut eräänlaisena koelaboratoriona, jonka turvin tekijät ovat
voineet tutkia audiovisuaalisen ilmaisun uusia mahdollisuuksia ja digitaalisen median tuottamaa kulttuurista
muutosta. Mediataiteen laaja tulkinta
on myös mahdollistanut kentän vireän
toimeliaisuuden ja avoimuuden uusille tekijöille ja genreille. Kaudellani sekä hakemusten määrä että hakijakunta ovat lähes kaksinkertaistuneet.
Samalla kentän monimuotoisuus
on tuottanut jännitteitä, jotka ovat tehneet rahoituspäätöksistä ajoittain vaikeita. Näkyvä viime vuosina vahvisavek-lehti 2/2012
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tunut ilmiö on ollut siirtyminen taiteilijavetoisesta tuotantotavasta perinteisen elokuvatuotannon mallia noudattavaan työnjakoon, jossa taiteilija
omaksuu ohjaajan roolin. Ilmiön taustalla on monia tekijöitä: mediataiteilijoiden lisääntynyt kunnianhimo lopputuloksen ja sen viimeistelyn suhteen, mutta myös kansainvälisen taidemaailman esimerkki, viime vuosien
biennaalien ja suurnäyttelyiden teokset, jotka edustavat huippuunsa vietyä
tuotannollista laatua. Elokuvatuotantomainen työnjako eli elokuva-ammattilaisten näkyvän työpanoksen tuottama lisäarvo teokselle saattaa olla muodostumassa odotushorisontiksi, jota
vasten mediataiteen esittäjät, jakelijat
ja markkinat tekevät valintansa. Elokuvallisten mediataideteosten tuotantokulttuurin muutos on kasvattanut
haettuja tukisummia merkittävästi.
Mediataideteoksen ja toisaalta lyhyt- ja dokumenttielokuvan välisen
rajan häilyvyys on toisaalta tullut näkyviin myös ”kokeellinen” -käsitteen
käytön inflaationa. Valtaosa mediataiteen tukihakemuksista kohdistuu
lyhytmuotoisiin elokuvallisiin teoksiin, jotka joko esitetään ”yksikanavaisina mediataideinstallaatioina” eli
videoprojisointeina galleriatilassa tai
ne suunnataan suoraan festivaalijakeluun. Tämän laajan ja rajoiltaan häilyvän genren sisällä on viime vuosina
toteutettu monia hienoja teoksia, joista useat ovat saaneet merkittävää kansallista ja kansainvälistä levitystä sekä
voittaneet palkintoja kansainvälisillä festivaaleilla. Joukossa on myös aidosti kokeellisia, av-ilmaisullisia riskejä ottavia teoksia. Silti olen välillä joutunut kysymään, onko ”kokeellisuudesta” muodostunut koodisana, jolla
haetaan toteutusmahdollisuutta lyhytmuotoisille elokuvateoksille, joille ei
syystä tai toisesta ole varmistunut TVlevitystä ja sitä kautta lyhyt- ja dokumenttielokuvatuotannoille vakiintunutta YLE-Elokuvasäätiö-AVEK yhteisrahoitusta.
Mediataiteen tuki on saattanut
ajoittain tarjota rinnakkaisen kanavan
niille tekijöille, jotka eivät ole onnistuneet varmistamaan teossuunnitelmalleen TV-levitystä. Tämä on epäilemättä auttanut monia uransa alussa olevia
tekijöitä luomaan ”käyntikortin”, joka on myöhemmin avannut ovia elokuvarahoituksen ja -levityksen puolelle. Lyhytmuotoisten elokuvallisten teosten kokeellisuus on kuitenkin osoittautunut tulkinnanvaraiseksi. Joskus
hakuvaiheessa kokeellisina esitetyt teossuunnitelmat ovat tuottaneet teoksia, jotka ovat kerronnallisilta keinoiltaan perinteisempiä kuin monet viime vuosina toteutetut dokumentti- ja
lyhytelokuvat. Näyttäisikin siltä, että
viime vuosina mediataiteen ja lyhytmuotoisen elokuvan raja on osittain
ollut levityksen sanelema. Rajalinjana on toiminut varmistunut TV-levitys
tai sen puuttuminen. Mediataiderahoitusmallissa tukisummat ovat jääneet
48
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olennaisesti pienemmiksi kuin elokuvarahoituksen puolella, millä on ollut
seurauksia teosten toteutumiselle.
Mediataideteokset ovat osa taidemaailmaa. On kiinnostavaa tarkastella mediataideteosten tuotteistumista taidemarkkinoilla suhteessa edellä kuvattuihin mediataiteen tuotantokulttuurin muutoksiin. Taidemarkkinoilla ansainnan logiikka on takapainotteinen. Toisin sanoen, julkisen tukirahoituksen lisänä toimii teoksen
myyntitulo, jonka määrä riippuu taiteilijan markkina-arvosta. Myyntitulot eivät ole julkisia. Niillä ei myöskään pääsääntöisesti rahoiteta uusien
teosten tuotantoa. Olen kerran viimeisen neljän vuoden aikana nähnyt rahoitussuunnitelman, jossa hakija investoi osan myyntitulosta seuraavan
teoksensa tuotantokustannuksiin. Taidemaailman käytäntö poikkeaa elokuvatuotantorahoitusmallista, jossa TVkanavan ennakko-osto on etupainotteisesti käytettävissä teoksen tuotantokuluihin.
Olen myös joutunut pohtimaan
mediataiteen esityspaikkojen ja mediataidetuotantojen rahoituksen välistä suhdetta. Mikäli mediataiteilija
onnistuu sopimaan museonäyttelystä, hän saattaa saada museolta joidenkin tuhansien eurojen tuotantorahan
näyttelyn toteuttamiseen. Sitä vastoin
gallerianäyttelystä hän joutuu maksamaan vuokraa, joka varsinkin suurempien, installaatioteosten esittämiseen
sopivien gallerioiden osalta saattaa olla suurikin kustannus. Tämän lisäksi
tulevat esityslaitekustannukset, jotka
taiteilijan edellytetään pääsääntöisesti
kattavan. Ammattimaistumisen paine
näkyy myös esityslaitteiden ja niiden
asennusten siirtymisessä yhä enemmän palveluksi, joka ostetaan alan yritykseltä. Joitakin vuosia sitten, kun
AVEKin mediataiteen tuen huomattava pieneneminen kävi ilmeiseksi, tein
päätöksen rajata tukea kattamaan vain
uusien teosten tuotantoa. Tavoitteena oli paitsi varmistaa, että tuki kanavoituu tekijöille mahdollisimman täysimääräisenä ja että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti, myös asettaa kyseenalaiseksi se itsestäänselvyys, että taiteilija automaattisesti vastaisi esitysinfrastruktuurista sellaisten peruslaitteiden kuin videoprojektorin ja
sen asennuksen osalta. Tällä hetkellä
mediataiteilija joutuu kantamaan raskaan rahoitusvastuun, joka näkyy sekä teoksen tuotantorahoituksessa että esityslaitteiden kustannuksissa. Onnistuneella myynnillä nämä kustannukset saadaan yleensä katettua, mutta mikäli myyntiä ei tapahdu, ne jättävät taiteilijalle velkataakan, josta selviämiseen saattaa mennä kohtuuttoman pitkä aika. On syytä kysyä, voisivatko museot, galleriat ja muut mediataiteen esityspaikat osallistua mediataideteosten tuotantoon etupainotteisemmin, esimerkiksi ennakkoesitys-,
ennakkomyynti-, tai tilaussopimusten
muodossa.

levitykseen ja monikanavainen teos
galleriaan.
Kehitystyötä voidaan pilkkoa osaprojekteiksi ja hakea näille erillisrahoitusta. Tämä edellyttää usein sitä,
että tekijä kykenee kääntämään hankkeesta esiin eri puolia eri rahoittajille.
Myös erilaiset yhteistuotannon muodot saattavat auttaa lisäresurssien hankinnassa.
Tekijät voivat myös tuottaa mediataideteoksen rinnalla esimerkiksi
valokuvasarjan, kirjan tai muun taidemarkkinoilla helposti myytävän tuotteen, jonka myyntituloja voidaan käyttää kattamaan tuotantokustannuksia
tai taiteilijan palkkiota. Mediataideteoksen tuotteistaminen voi myös saada pitemmälle meneviä muotoja. Olen
uteliaana seurannut, yleistyykö Suomessa kansainvälinen käytäntö, jossa
mediataiteilija tilaa av-teoksen tuotantoyhtiöltä, esimerkiksi mainostoimistolta, tuotantokäsikirjoituksen pohjalta. Globaaleilla mediamarkkinoilla
päästään näin hyödyntämään kustannustehokkaita alihankintaketjuja, samalla kun mediataiteilija kykenee pitämään yllä taidemaailman odottamaa
tuotteliaisuutta.
Menestymisen strategiana voidaan nähdä myös niukkuuden estetiikka; kuinka tekijät ovat toteuttaneet tarkasti ajateltuja ja hyvin rajattuja teoksia, joiden mittakaava on sovitettu käytössä oleviin resursseihin.
Tulevaisuuden
haasteita

Sohva, televisio ja videot, Riikka Kuoppala, 2012

Valtaosa mediataiteen hakemuksista kohdistuu teoksiin, jotka tuotetaan vakiintuneille esitysratkaisuille: yksi- tai monikanavaiseksi videoprojisoinniksi galleriatilaan. Vuosittain vain kourallinen tekijöitä valitsee lähestymistavan, jossa esitysratkaisujen ja niiden tekniikoiden kokeellinen kehittäminen on osa teoksen tuotantoprosessia. Tällaisia ovat
esimerkiksi interaktiiviset teokset,
mutta myös erilaiset ääni-installaatiot,
kokeellinen elektroniikka, mobiili- ja
internetteokset tai kaupunkitilaan sijoittuvat tapahtumaluontoiset projektit. Näissä hankkeissa keskeiseen roolin nousee monialainen yhteistyö.
Hankkeet muistuttavat muodoltaan innovaatiohankkeita, joissa teknologiakehitystä tehdään iteratiivisesti testien ja
ongelmanratkaisun keinoin. Tällaiset
kokeelliset projektit eroavat olennaisesti perinteisen av-mediatuotannon
kaaresta. Myös teosten elinkaari on erilainen, sillä teokset saattavat vaatia kehittelyä eri esitysten välillä.
Kansainvälisen mediataiteen kentällä on usein viime aikoina käyty kes-

Elokuvatuotantomainen työnjako eli
elokuva-ammattilaisten näkyvän
työpanoksen
tuottama lisäarvo
teokselle, saattaa
olla muodostumassa
odotushorisontiksi,
jota vasten mediataiteen esittäjät,
jakelijat ja
markkinat tekevät
valintansa.

kustelua siitä, mikä on kokeellisen
mediataiteen (new media art) paikka. Useinhan kokeellista mediataidetta
esitetään sen omissa konteksteissa kuten alan festivaaleilla (esim. Ars Electronica, Transmediale, ISEA), ja nämä
esityspaikat on koettu jossain määrin
marginaalisiksi taidemaailman puolella. Pohdin tämän kysymyksen historiallisia, institutionaalisia ja mediafilosofisia ulottuvuuksia väitöskirjassani.
Tämän artikkelin rajauksen mukaisesti voi kuitenkin kysyä, mikä merkitys
on sillä, että kokeellisten mediateknologioiden ja sovellusten kärkeä kehitetään usein osana akateemista tutkimus- ja kehitystyötä, tutkimushankkeissa, joissa on mahdollista investoida esimerkiksi kuukausipalkkaiseen
ohjelmoijaan. Näitä hankkeita ei aina
välttämättä viedä eteenpäin taiteilijavetoisesti.
Mikäli mediataiteilija on kehityshankkeessa sekä taiteellisessa että tuotantovastuussa, on tuotannon
läpivieminen äärimmäisen haastavaa sekä rahoituksen hankinnan että projektinhallinnan näkökulmas-

ta. Kehitystyö on kallista ja edellyttää pitkäjänteisyyttä sekä tekijöiltä että rahoittajilta. Suomalaisen kokeellisen mediataiteen tuotantojen vähäisyys suhteutettuna esimerkiksi videoteosten määrään herättää kysymyksen siitä, onko tämän alan tuotantokulttuurissa katkoksia, joihin rahoituksella tai muilla tukitoimilla voisi vaikuttaa. Parhaimmillaan tämän
alueen mediataideteokset voisivat
tuottaa sekä tutkimuksellisesti kiinnostavia innovaatioita että taiteellisesti kiinnostavia teoksia.
Menestymisen
strategioita

Mikäli mediataideteos tarvitsee toteutuakseen tavallista suurempia resursseja, edellyttää rahoituksen onnistuminen laajapohjaista rahoitushankintaa. Monet mediataiteilijat suunnittelevat teoksesta eri versioita eri levityskanaville ja hakevat levityssopimusten varmistuessa tukea kyseisen avalan rahoittajilta. Esimerkiksi elokuvallisesta teoksesta voidaan toteuttaa
yksikanavainen teos TV- ja festivaali-

Olen edellä tarkastellut sitä, miten
ja millaista mediataidetta syntyy nykyisten rahoituksellisten rakenteiden
tuottamana. Nämä rakenteet eivät ole
staattisia. Tärkeät kulttuuripoliittiset
muutokset saavat alkunsa vallan mikrotasolla, päivittäisissä neuvotteluissa
ja vähitellen muuttuvissa käytännöisNäyttäisikin siltä, sä. Uusia toimijoita tulee kentälle, uuettä viime vuosina det synergiat mahdollistuvat.
Tiukkenevan taloustilanteen aikamediataiteen ja
na rahoituksen hankinnasta tulee vailyhytmuotoisen
keampaa. On todennäköistä, että vaelokuvan raja on kiintuneita levitys- ja tuotantomalleja
osittain ollut levi- noudattavat teokset sovittautuvat ratyksen sanelema. hoituksen kentälle helpommin kuin
uusia muotoja etsivät teokset. ErityiRajalinjana on
sen haastavia rahoitettavia tulevat oletoiminut varmis- maan teokset, jotka asettuvat edellä
tunut TV-levitys
kuvailemieni rajalinjojen tuntumaan,
ja joissa teoksen mittakaava edellyttai sen puuttutää laajaa rahoituspohjaa. Näiden teminen ja tästä
osten toteutuminen vaatii sekä tekirajauksesta käsin jöiltä että rahoittajilta joustavuutta ja
määrittyneet
halua katsoa yli oman ammattikäytänrahoitusvaihtonön rajojen.

ehdot.

Kiitokset

Kiitän AVEKia ja suomalaisen mediataiteen kenttää luottamuksesta. On ollut hienoa päästä työskentelemään teidän kanssanne. Toivon onnea ja menestystä teille kaikille.
Toivotan onnea ja menestystä myös
Elena Näsäselle, AVEKin mediataiteen
uudelle tuotantoneuvojalle.
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YDIN/
VOIMA/
TASA/
VALTA
Videoinstallaatio Suomen sähköisin kunta sai
ensiesityksensä Kasselin dOCUMENTA
(13):ssa 7.6.–16.9.2012.

Teos käsittelee Olkiluoto 3 -ydinvoimalayksikön rakentamista Eurajoella.
Siinä nähdään kuvia työmaan eri vaiheista, vanhan Olkiluoto 2 -laitoksen
vuosihuoltoa, maisemakuvia Eurajoelta sekä erilaisia säteilymittauksia lähialueella.
Installaation materiaali pohjautuu
allekirjoittaneen ja Jussi Eerolan pitkään tekeillä olleeseen seurantadokumenttiin, jonka kuvaamisen aloitimme jo lokakuussa 2004.
Installaatio koostuu kolmen isokokoisen projisoinnin muodostamasta
triptyykistä (yhteensä 3 x 15 metriä).
Tarkoituksena on esittää elämyksellinen havainto siitä, minkälaista on
elää ydinvoimapaikkakunnalla. Teoksessa ei ole dialogia eikä selittäviä tekstejä. Sen muoto on tulkinnoille tarkoituksellisesti täysin avoin.
Kesän mittaan oli ilahduttava huomata että positiivista palautetta on tullut yhtä lailla ydinvoiman kannattajien kuin ydinvoimaan kriittisesti suhtautuvien katsojien leireistä.
M ika T aanila
Mika Taanila: Suomen sähköisin kunta
videoinstallaatio, 2004–2012, 15 min
kuvaus: Jussi Eerola
äänisuunnittelu: Olli Huhtanen
musiikki: Pan sonic
jälkituotanto: Generator Post
installaatiotekniikka: Pro Av Saarikko Oy
tuotantopäällikkö: Hanna Aartolahti
tuottaja: Lasse Saarinen / Kinotar Oy
teosta ovat tukeneet FRAME ja AVEK
Kuvat: Jussi Eerola
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Zone2 Pictures tekee Senaatintorista
ja Suurkirkon portaista dokkaria.
Samolan Juha pyysi pientä juttua siitä,
miten tori liittyy valtaan, tai kuvaa sitä,
jos kuvaa.
HT P artanen
Kirjoittaja on dokumenttielokuvien tekijä

VALLAN
Sillä lailla valta Senaatintorilla
näyttäytyy. Tarkoituksenmukaisena.
Illuusiona. Maailmassa, joka olisi
toivottavaa olla: Opin portaat, hyvä
Hallinto, Jumalan Armo. Me,
kansakunta. Ikävät asiat ovatkin
sitten suhteellisia.
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Senaatintori on ainutlaatuinen.

Se on puhtain, täyteisin uusklassinen aukio maailmassa. Hämmästyttävää myös
on – kun ajattelee millaisen tuppukylän
keskelle se rakennettiin – miten moderni
ja kansainvälisesti merkittävä se jo aikanaan oli.
Aukiot – agorat, forumit, piazzat, placeet,
torit – ovat olleet kansalaisten ”vapaan keskustelun” eli siis vastaansanomisen paikkoja. Ja mikä sen johdonmukaisempaa – ne
ovat olleet myös liiallisuuksiin mennyttä
murmutusta luontevasti seuraavan rankaisun näyttämöitä. Onhan niillä ollut mukavasti tilaa pölkyille, hirsipuille, giljotiineille, rovioille etc.
Ja hauskaahan kunnon torilla on porukalla reuhata, ja sitten jatkoksi – ikään
kuin saman asian luontevana dramaturgisena huippuna – hurrata jonkun pomoksi
valitun onnettoman pään katkaisua.
Senaatintori ei ole ollut tällainen totaalisiin tekoihin lankeavan Vallan paikka. Pikemminkin päinvastoin: enemmän se on ollut Vallan myötäilyn ja mielistelyn paikka.
Valta ei ole siellä rangaissut.
Se pikku köpölöyly vuonna 1899 taisi
jäädä mustelmiin, ja huhtikuun 1918 punaisiakin marssitettiin vain torin poikki
veneisiin… ja alettiin ampua vasta Viaporissa, katsojilta piilossa.
Kun me suuret ikäluokat vihdoin ahkeran torilla huutamisen jälkeen vuonna
1975 lopetimme Vietnamin sodan (Vietkongin ja Pohjois-Vietnamin hieman avittaessa), sitä juhlittiin Suurkirkon portaiden edessä. Siinähän torin mielenosoitukset on aina pidetty.
Mutta mitä valtaa vastaan siinä kirkon
portailla oikein ärhennellään: Jumalaa?
Yliopiston kansleria?
Siinä on samaa makua kuin isä-kapinassa, jota jullit toteuttavat, kun särkevät
päiväkodin pihamaan kiikkuja.
Ei siellä Senaatintorin varrella mitään
oikeaa valtaa ole, symboliikkaa toki yllin

kyllin; me olemme vain yhteisesti sopineet, että ne symbolit ovat valta, koska se
mukavalta olemme me.
Siellä portailla meidän on lupsakkaa
puhua itsellemme ja toisillemme, näyttäytyä ja vahvistua itsessämme.
Vallan kannaltahan se on hyvä, sellainen porukka, joka älyää, ettei vallan päätä mikään käännä; ärhennelläänpä siis yliopiston fasadille ja kirkon pirun pitkille
portaille.
Meillä suomalaisillahan ei ollut mitään
tekemistä torin eikä sen ympäristön – monimuotoisen vallan symboliikan – syntymisen kanssa… eikä oikean Helsingin kaupungin… eikä itse Suomenkaan synnyn
kanssa. (Varsinkaan meikäläisellä outokielisellä, nen-päätteisellä kansanosalla.)
Venäjä tarvitsi oikean kaupungin
Pietarin suojaamiseksi.

Kaupungin elättämiseksi luotiin sitten
kansakunta, ns. Suomi.
Aleksanteri I oli huippuheppu. Rakastui ensitapaamisella Napoleoniin, halusi
luoda vapaamielisen Venäjän ja päätti siksi tehdä Suuriruhtinaskunnastaan eli ns.
Suomesta jonkinmoisen Ihantolan eli esimerkkimaan Venäjän vähemmän liberaalille eliitille.
Siksi meille annettiin kaikenlaista hyvää, josta me (varsinkaan meikäläinen
nen-päätteinen kansanosa) emme paljoakaan ymmärtäneet: kovin oli isoa.
Tällainen oli esimerkiksi Senaatintori; Nikolainkirkko, Yliopisto, Senaatin talo, Suuriruhtinaan palatsi…
Ja siihen vielä omat rahat, senaatit, uskonvapaudet ja muut Euroopan kotkotukset!
Valta näytti, että se on isoa. Ja että se
on hyvä, paljon parempi kuin Ruotsin. Ja
sen me uskoimme, onneksi.
Aleksanteri tunsi ajan ihanteet ja hengen, ja niinpä esimerkkimaahan, ns. Suomeen, tuli pystyttää keisarin vallan – hen-

NÄYTTÄMÖ
gen – monumentti ajan väkevällä uudella
voimalla, ja siksi:
Tori ja sen ympäristö on
preussilainen proggis.

Nikolainkirkon arkkitehdit, Engel ja Lohrmann olivat Berliinistä, veistosten tekijät
Schievelbein ja Wredow Berliinistä, sinkkivalut tehtiin Berliinissä, kirkon mallina
oli Potsdamin kirkko, jonka suunnittelija,
Schinkel Berliinistä, urut Wekleriltä Berliinistä, kellot valettiin…
Preussilaiset loivat (ja venäläiset maksoivat) tulevan suomalaisen vallan kuvaston, kulissin, ”kansallisen” näyttämön.
Tulee ajatelleeksi, että kun preussilainen von der Goltz sitten myöhemmin
valtasi Helsingin, niin torilla vallan haltijana patsasteli kuitenkin toki Mannerheim.
Sillä lailla valta Senaatintorilla näyttäytyy. Tarkoituksenmukaisena. Illuusiona. Maailmassa, joka olisi toivottavaa olla:
Opin portaat, hyvä Hallinto, Jumalan Armo. Me, kansakunta.
Ikävät asiat ovatkin sitten suhteellisia.
Voi ajatella sitäkin, miten sitten kiitollisuutta osoitettiin, eli miten Suomen suojeluskunnat olivat ainoa Vilhelm II:n Saksalle uskollinen porukka vielä pari vuosikymmentä keisarin kaatumisen jälkeen,
piskuisen saksalaisen Stahlhelm-järjestön
ohella. Me olemme kiitollisia ja uskollisia,
ja hyviä tarkoituksenmukaisen unohtamisen taidossa.
Suurkirkko alkoi valmistua
Nikolai I:n aikana.

Nikolai oli juuri nitistänyt Puolan.
Engelin piirtämään preussilaiseen
kirkkoon lisättiin neljä kulmatornia: kirkosta tuli bysanttilaisen – ortodoksisen Venäjän – mallin mukainen. (Vastoin Engelin tahtoa; Potsdam-suunnitelmasta alkoi
muodostua möykkymäinen.)

Kirkko nimettiinkin Nikolain oman
pyhimyksen, Pyhän Nikolain mukaan. Sellainen on Pietarissakin.
Taustalla oli irtiotto Puolan kapinasta,
haluttiin osoittaa ikuista uskollisuutta Venäjälle: ”älkää vain herrajumala ajatelko että me ollaan kuin ne kusipäät puolalaiset”!
Ärhäkät puolalaiset, eurooppalaiset,
olivat hulinoineet ja kapinoineet, me olimme kiitollisia keisarikunnalle… ehkä syystäkin.
Hullut vuodet ja muu eurooppalainen
älämölö menivät meiltä ohi korvien ja ajatusten; Senaatintori osoitti meidän asenteemme Valtaan. Kiitollisuuden.
Senaatintorin keskellä oleva hieno
Aleksanteri II:n patsas on sekin kiitollisuuden osoitus. Ja siihen aiempaan kiitollisuuteen yritettiin sitten sorron saapuessa
vedota: A-luokan alamaisia ollaan yhä!
Kulissi

Dokumenttiin Senaatintorista kuuluu tietysti Ylen TV-arkiston aarresaari: tuo kehtolinna, sammalhuone, jonne ei Hallin
hammas, eikä metsämiehen ansa ehtine
milloinkaan.
Löytyy loputtomasti arkistomateriaalia, jonka näkökulma on monotonisesti
Suurkirkon portaat ja Senaatintori.
Askeettinen vaakarivistö, kulissi, jossa
kaikki tapahtuminen pelkistyy ja saa outoja “salattuja” merkityksiä.
Suuren kaaren näkee heti: marssilla
oleva, militaristinen, vain kansallisvaltiota korostava maa muuttumassa moderniksi
yhteiskunnaksi.		
Vallan kuvia näkee sittenkin tallentuneen vähemmän kuin kollektiivista prosessointia; sotaa, surua, kylmää kohtaloa.
Ja onneksi sitten viimein sotien jälkeen:
muuta maailmaa, huumoria, hullutuksia,
karnevalismiakin.
Hätkähdyttävää on tuntemus:
Mikään portailla tapahtuva ei tunnu,
jollakin oudolla tavalla, olevan oikeasti tot-

ta!...ei tänäänkään (vaikka onkin suoraa
dokumentaatiota, siis “totta”).
Kaikki vuosikymmenien portailla touhuaminen on kuin näyttelemistä, näytelmää, jota esitetään kansakunnalle, jotta se
uskoisi johonkin, mihin se ei sittenkään
usko, mutta kovasti haluaisi.
Tai että ilo, suru, uho, pelko kasvaisivat
joksikin itseään suuremmaksi, kansakuntana ja kollektiivina käsiteltäväksi.
Vääjäämättä tämä näytelmä sitten
muuttuu vuosien myötä… todemmaksi?
Moderni tulee, rauhan ajat, urbaani,
vapaus, tasa-arvokin, viihde, kaupallisuus,
hyvinvointi-ilmiöt.
Vallan kuvat väistyvät. Tai vallan kuvat
piiloutuvat, muuttuvat.
Mutta näyttelemisen, jonkin toden
peittämisen – ehkä tarpeellisenkin – tuntu
materiaalissa jatkuu.
Kaikki on jonkinmoista demonstraatiota.
Yhteiskunnan muutos tulee jotenkin
absurdina esille; tässä – hämärässä ja paljolti vain visuaalisilla assosiaatioilla kuvattavassa – jotenkin unenomaisessa “epätodellisuudessa”, illuusiossa.
Olen sukupolvea, joka oppi pitämään
kaupallisuutta ja mainoksia Belsebuubin
aikaansaannoksina.
Mutta Senaatintorin ja Suurkirkon portaiden vanhoja ja uusia materiaaleja katsoessa ja eri aikakausia verratessa ällistyy,
kun huomaa pitävänsä näitä nykypäivän
kauppa-asioita “edistyksenä”, esimerkiksi
30-luvun muuten niin hurmaavaan patetiaan verrattuna.
Maailmasta on tullut avoin, ja se on siedettävä.
Todelta tuntuu se, mikä on näiden kuvien takana, prosessissa.
Mutta niin varmaan tulee ollakin; onhan kysymys sittenkin hyvästä kliseestä,
”kansakunnan näyttämöstä, kollektiivisen
mielen kansallismaisemasta”.
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Viikko
Motovunissa,
How to make
your festival
better -kurssi
Sarajevon elokuvafestivaali
perustettiin kahdeksantoista
vuotta sitten keskelle sotaa.
Piiritetyn kaupungin väki tarvitsi
toisenlaista ravintoa kuin se, mitä
ympäröivä todellisuus kykeni
antamaan. Kaupungissa oli elokuvateattereita ja elokuvia saatiin
katsottavaksi YK:n lentokoneilla.
Elokuvat ja muu kulttuuri auttoivat ihmisiä kestämään ja kaupunkia selviytymään. Sodan jälkeen
festivaali kasvoi lähes itsestään,
kun ulkomailla asuvat yksityiset
ihmiset lähettivät reppukaupalla
rahaa kulttuurin tukemiseksi. Jovan Marjanovic, Sarajevon elokuvafestivaalin johtaja kertoo itsekin
paenneensa sotaa elokuvateatteriin, tulevaisuudenusko
löytyi Pulp Fictionista.
teksti ja kuvat

E rja D ammert
Kirjoittaja on dokumenttielokuvaohjaaja ja
DocPoint-festivaalin taiteellinen johtaja
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British Council, Media Desk mm. rahoittavat kahden vuoden ikäistä festivaalikoulutusta Motovunissa Kroatissa. Heinäkuinen vuoristokaupunki on kaunis, historiallinen, sopivan
lämmin, ja vuoriston tuulet pitävät
pienen kaupungin raikkaana. Kuusipäiväiseen seminaariin mahtui parikymmentä luennoitsijaa ja sopivasti oheisohjelmaa. Festivaalien rakentamisesta ja rakenteesta oli kertomassa mm. Berliinin, Tukholman,
Sarajevon, Vilnan, Ljubljanan, Lontoon festivaalien tekijöitä, mukana oli
myös lehdistösuhteista ja levittämisestä kertovia ihmisiä. Meitä osallistujia oli liki neljäkymmentä eri maista, eri ikäisiä ja kovin erilaisilta festareilta. Edustettuina oli keskikokoisia
festareita, pieniä festareita, animaatioita, dokumenttia, lasten festareita,
erityistapauksia. Kroatialaisia osallistujia oli runsaasti, mutta Kroatiassa
festivaaleja myös riittää. Joka kylässä
on kutakuinkin pari festivaalia viikossa. Kurssipaikassammekin alkoi merkittäväksi festivaaliksi kasvanut, kovasti juhlittu Motovun Film Festival.
Paikalliset ihmiset, lähes kaikki viisi
sataa, tosin lähtevät festivaalin ajaksi muualle, ja tuhannet toiset vyöryvät paikalle katsomaan elokuvia isolta kankaalta ulkoilmassa torilla, kun
muulta bilettämiseltä kerkiävät.
Kävimme myös Pulassa parin tunnin matkan päässä Titon perustamilla festivaaleilla katsomassa amfiteatterissa elokuvaa. Mahtipontista ja komeaa.
Festivaaleja riittää

Näiden festivaalien lisäksi maailmassa on noin vielä jotakuinkin 4 700 elokuvafestivaalia, joista suurin osa on
perustettu viimeisen 7–8 vuoden aikana. Vanhat festarit olivat suuria, vain
eliitille tarkoitettuja, kuten Cannes,
Venetsia, Moskova. Vähän myöhemmin perustettiin boheemimpeja juhlia tavallisillekin elokuvan rakastajille ja ihailijoille. Nyt esille pukkaa pieniä yhden asian festivaaleja kuten latinofestareita, seksuaalivähemmistöfestareita, luontofestareita, lasten festareita, lumifestareita, laulufestareita – festivaali tarjoaa yhteisöllisyyttä pienelle porukalle. Isoille festareille näyttää tulevan pomoiksi lakimiehiä, talousmiehiä ja muita ei-taiteellisen koulutuksen omaavia. Samaan aikaan alkaa näitä festivaalikoulutuksiakin ilmaantua. Jossakin on ilmeisesti
resepti, jolla festivaalit saadaan tuottamaan rahaa.

Ei vain rahasta

Luennoilla puhuttiin myös rahasta, sopivasti. Luennoitsijamme esittelivät
omia markkinointistrategioitaan, kertoivat yhteistyökumppaneiden hankkimisesta, ja oman festivaalin profiloimisesta. Lähes kaikki kurssilaisten
festivaalit olivat kroonisessa rahapulassa, ja yhtälailla kukin katsoi oman
festivaalinsa olevan merkittävässä
kulttuurisessa tai yhteiskunnallisessa
asemassa.
Lähes koko Euroopassa olemme uuden edessä julkisen rahoituksen vähetessä ja yksityisen rahoituksen ollessa vielä lapsen kengissä.
Mistä rahaa? Yhteistyökumppaneita on etsittävä ja on myös vakuutettava yritykset kulttuurin
tukemisen merkityksestä. Saimme koko joukon
käytännön ohjeita. Festivaalin läpinäkyvyys, selkeät tilastot ja kävijämäärät jne. ovat sellaista kieltä, jota yritykset ymmärtävät. Esilläolo sosiaalisesssa mediassa ei ole
koskaan haitaksi.
Erityisesti mainitsen suuresta luennoitsijajoukosta innostavan ja innostuvan Lontoon Scifi-elokuvafestivaalin johtajan Louis Savyn (ylin kuva), joka on synnyttänyt lähes tyhjästä toimivan ja kovasti kasvavan festivaalin. Festivaaliin on tietenkin yhdistetty kirjallisuus ja kaikki avaruudessa
tapahtuva mielenkiintoinen tutkimus.
Toinen suosikkini oli Claire, jonka parituntisen luennon aikana kävimme
läpi markkinointia ja lehdistösuhteita. Pitkään lehdistösuhteita hoitanut
Claire sai meidät luomaan täydellisiä
lehdistöstrategioita kymmenessä minuutissa mahdottomille tuulesta temmatuille festivaaleille. Häneltä saimme myös kiellettyjen sanojen listan,
joka käsitti kaikki mahtisanat, joilla
elokuvia markkinoidaan, ja jotka toistuessaan tappavat kiinnostuksen elokuvaan. Ei pidä sanoa ainutlaatuinen,
poikkeuksellinen, erityinen ja niin
edelleen.
Ljubljanan Barbara Kelbl (toinen
kuva) esitteli myös erinomaisen monitahoista lasten elokuvan ja festivaalin konseptia. Pienessä kaupungissa
panostetaan lasten kulttuuriin, ja lapsille on koko ajan esillä elokuvia. Lapsille julkaistaan omaa elokuvavihkosta, jossa esitellään elokuvan tekemistä
ja elokuvan sisältöjä. Kesällä kaduilla

kuljetellaan pikkuruista telttaa, johon
halukkaat pääsevät maistelemaan lyhytleffoja. Kerran viikossa järjestetään
pikkulasten vanhemmille elokuvat, ja
yhteisö huolehtii taaperoista ja vauvoista. Ljubljanna kaupunki panostaa
kadehdittavan monipuolisesti lasten
kulttuuriin ja erityisesti elokuvaan.
Festivaali on yhtä juhlaa

Ehkäpä suurin anti oli festivaalikäsitteen pyöritteleminen. Kun sekä me
osallistujat että luennoitsijat edustimme festivaaleja laidasta laitaan, niin
saatoimme leikitellä toistemme festivaalikäsityksillä. Festivaali on ennen
kaikkea yhteinen kokoontuminen, yhteinen juhla jonkin yhteisen asian tiimoilta. Vaikuttaa siltä, että festivaalit ovat edelleen kasvussa, ehkä niiden määräkin. Elokuvateatterissa elokuvan katsominen on täysin erilainen kokemus kuin yksinään tietokoneen ääressä. Elokuva ja taide ylipäätään kykenevät koskettamaan meitä
syvemmin kuin vaikkapa shoppaaminen, ja elokuvan kokeminen yhdessä
on vaikuttavampaa kuin yksin koettu.
Festivaalin ympärille voi rakentaa erilaisia tapahtumia, jotka liittyvät esillä
oleviin teemoihin tai yhteiskuntaan. Raha ei ratkaise kaikkea.
Kurssin ohjelmisto
oli rakennettu tiiviiksi.
Istuimme aamu yhdeksästä ilta viiteen kuuntelemassa luennoitsijoita. Useimmat esittelivät
powerpointinsa ja kertoivat asiansa ja me nyökyttelimme. Ohjelma hakee vielä itseään, ja palautteena moni ehdotti
enemmän omaa tekemistä, yhteistyötä ja ajattelemistakin. Koko ohjelma oli
kuitenkin tasapainoitettu erinomaisesti oheisohjelmalla. Joka ilta oli tarjolla kiinnostavaa tekemistä, ja öisin saatoimme uida, kuka jaksoi, hotellimme uima-altaan rikkipitoisessa vedessä. Sekä hotellimme että kurssipaikka
oli etäällä kaikesta muusta, joten olimme pakotettuja olemaan keskenämme
ja tutustumaan toisiimme.
Käymäni kurssi oli monella tapaa
innoittava.Tietenkin kun istuimme liki viikon yhdessä puhumassa festivaaleista, niin festivaalin käsite itsessään
selkiytyi ja toisaalta muuttui yhä suurempien mahdollisuuksien maailmaksi. Oli myös erittäin mukavaa olla osallistuja ja opiskelija, vastaanottaa toisilta kokemusta ja tietoa.

kuva : pirita särmä

raportti

Finnish
Film Affair

25-vuotista taivaltaan juhlistaneen Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin yhteydessä järjestettiin tänä vuonna
ensimmäistä kertaa ohjelmaa elokuvan ammattilaisille. Finnish Film Affair -tapahtuman päätavoite oli
rakentaa kohtaamispaikka suomalaisten ja ulkomaisten av-alan ammattilaisten välille kokoillan elokuviin
keskittyvän festivaalin puitteissa sekä tarjota ulkomaisille elokuvaostajille mahdollisuus tutustua suomalaiseen elokuvaan. Tapahtuma järjestettiin Helsingissä 25.–27.9.2012.
Ulkomaisille ostajille tarjolla olleessa ohjelmistossa oli mukana yhteensä noin kolmekymmentä uutta
kotimaista elokuvaa. Lisäksi vieraat pääsivät kuulemaan lähes paristakymmenestä tulossa olevasta suomalaisesta tuotannosta Laugh, Scream, Learn: Finnish
Films in Development -esittelytilaisuudessa. Tilaisuuden järjestämisestä vastasi FAVEX.
Ohjelmaan sisältyi kotimaisille elokuvatuottajille ja muille ammattilaisille suunnattu Screen Internationalin päätoimittajan Wendy Mitchellin moderoima Focus on Film Sales -paneeli. Paneelissa myynnin,
levityksen ja markkinoinnin ammattilaiset keskustelivat suomalaisen elokuvan kansainväliseen myyntiin liittyvistä kysymyksistä. Yhteistyökumppanit Pluto Finland ja FAVEX toivat paneelipäivään myös aasialaisia alan vieraita Europe-Asia Round Table Sessions
(EARS) -projektin puitteissa. EARS iltapäivän moderoi
Mikko Silvennoinen.
Noin kaksisataa kotimaista alan tuottajaa, tekijää ja kehittäjää sekä noin neljäkymmentä ulkomaista ostajaa, levittäjää ja toimittajaa otti osaa tapahtuman elokuvanäytöksiin, iltatilaisuuksiin, paneeleihin
ja kehitteillä olevien tuotantojen esittelyihin. Alan ulkomaisista ammattijulkaisuista paikalla oli mm. Screen Internationalin, Varietyn sekä the Hollywood
Reporterin toimittajat. Ulkomaisten myyntiagenttien
joukossa oli mm. tunnettu ranskalainen myyntiyhtiö
Wide Management ja levittäjistä mm. NBC Universal
Pictures. Palautteen perusteella kotimaisen kokoillan elokuvan myyntitapahtumalle sekä alan kokoavalle kv-tapahtumalle Helsingissä tuntuu olevan selkeä tilaus.
Lisätiedot: www.hiff.fi/industry
Sanna Kultanen, Finnish Film Affair -koordinaattori
sanna@hiff.fi
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kirja-arvostelu

En ole
pahis,
vakuuttaa
Google.
Ja me
uskomme
sen.
Pitäisikö?
”Googlen pyrkimyksenä
on maailman tietojen
järjestely ja niiden
tuominen mahdollisimman monien saataville.”
Siinä vastaus, jonka
Google-haku tarjoaa, kun
naputtelen hakusanan
”google” etsintäkenttään.
M arja
H einonen
Kirjoittaja on
median asiantuntija, VTT
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Siva Vaidhyanathan: The Googlization of Everything (and why we should worry)

Tavoitettaan kohti Google on kiiruhtanut kiitettävästi 2000-luvulla. Tällä hetkellä Googlen nettihakukone on
globaalisti ylivoimainen. Suomessa yli
90 prosenttia hauista tehdään Googlen
kautta. YouTube välittää videoita, joiden kuvat voimallisimmillaan muuttavat maailmaa. Google saavuttaa tehokkaammin kuin mikään muu maailmassa kuluttajat ja yritykset mainoksilla verkossa. GoogleDocsin kautta ihmiset jakavat dokumenttejaan ja tietojaan. Blogger-alustalle tuhannet kirjoittavat blogejaan ja jakavat ajatuksiaan. Planeettamme on skannattu miljoonien ulottuville Google Mapsin,
Street Viewin ja Earth Viewin avulla.
Google on monessa mukana. Liian
monessa?
Google on tehnyt paljon hyvää ja
arvokasta informaation digitaalisen
bittiavaruuden jäsentämisessä. Se syntyi tarpeeseen. Google täytti 2000-luvun taitteessa tyhjän tilan, kun kukaan muu ei ollut valmis tai halukas
vakiinnuttamaan nettiä tai tekemään
siitä käyttökelpoista ja luotettavaa.
Siva Vaidhyanathan tunnustaa tämän, mutta pohtii kirjassaan ”The
Googlization of Everything (and why

we should worry)” sitä, tarvitaanko
Googlea enää täyttämään tuota tehtävää? Ja kykeneekö se ylipäätään enää
siihen? Vaidhyanathan on huolissaan.
Hän tunnustaa, että Google on ollut edelläkävijä ja uudistaja, mutta
kysyy, onko Googlesta tullut jo liian
suuri ja vaikutusvaltainen? Tietääkö
Google meistä liikaa? Vaidhyanathan
syyttää, että luotamme liikaa ja liian
sokeasti Googleen. Mistä meidän pitäisi sitä epäillä?
Yksityisen ihmisen tasolla hän
heittää kysymyksen, miksi avosylin
otamme Googlen vastaan ja luotamme sille valtavat määrät henkilökohtaisia tietojamme ja annamme luvan
olla meille tärkeimpänä kanavana tietoon? Myönnän, minuakin ihmetyttää, miksi googlettamalla löytyvä totuus tuntuu kelpaavan jokaiselle. Kyseenalaistamatta. Muokkaako ja latistaako googlettaminen ajatteluamme?
Tuleeko Googlen totuudesta meidän
totuutemme?
Googlen totuus

Vaidhyanathan mukaan käytännöllinen selitys sokealle uskolle on se, että luotamme Googleen, koska muihin
vaihtoehtoihin verrattuna se tarjoaa
nopeasti olennaiselta vaikuttavaa informaatiota, joka tuntuu luotettavalta.
Mutta onko näin? Ei ole.
Totuus on itse kullekin erilainen,
riippuen näkökulmista ja kokemuksista. Myös Googlen tarjoama totuus
on vain yksi totuus. Kaikki informaatioteknologiat suosivat tiettyjä sisältöjä tai käyttäjiä toisten kustannuksella. Google on Wikipedian tavoin kallel-

laan digitaaliseen. Hakukoneensa nerokkuudesta huolimatta se on esimerkiksi suosinut web-keskeisiä kiinnostuksen kohteita muiden tärkeiden ja
olennaisten aiheiden sijaan. Olla suosittu tai kiinnostava webissä ei välttämättä ole sama asia kuin olla suosittu
tai kiinnostava todellisessa maailmassa. Google menee kohti nörttimäistä ja
webbimäistä sekä kohti uutta ja kovaäänistä, Vaidhyanathan tiivistää.
Muutosta on tapahtunut myös siinä, että alussa hakutulokset perustuivat sivuston linkkauksiin, nykyisin
Google käyttää enemmän inhimillistä editointia ja on alkanut hyväksyä
eri brändejä laadun merkkeinä hakutuloksissa.
Entä mitä tapahtuu sille kaikelle
tiedolle, jonka annamme Googlelle itsestämme? Google käyttää sitä nerokkaasti ennen kaikkea ydinliiketoimintansa, nettimainonnan, raaka-aineena. Mitä enemmän käytämme Googlen palveluja, sitä enemmän jätämme
itsestämme jälkiä bittiavaruuteen. Jos
aiemmin maailmassa oli ongelmana
tiedon löytäminen, nyt haaste on se,
että mikään bittiavaruuteen lähetetty
ei häviä.
Luotamme lapsenomaisesti myös
erilaisten nettipalveluiden yksityisyyden suojaa sääteleviin asetuksiin. Siihen, että halutessamme saamme suojattua omaa henkilökohtaista maailmaamme. Vaidhyanathan osoittaa, että yksityisyyden suojan vaaliminen
edellyttää Googlenkin kohdalla hengästyttävän suuria ponnistuksia. Suojaehdot vaihtuvat satunnaisesti, ja jokaisella palvelulla on omat säädöksen-

Hakukoneesta mainostoimistoksi
• Google aloitti internetin hakukonepalveluna. Nykyisin sitä voisi kutsua
mainostoimistoksi. Google on mediatalo, koska se jakelee videoita ja
tekstiä käyttäjilleen. Google on ohjelmatalo. Google on ylivoimanen
online-videopalveluissa, sähköisessä muodossa olevien kirjojen hakupalvelussa, online-mainonnassa ja tietysti internet-hakukoneena. Lisäksi se on mukana sähköpostipalveluna, sovellusten tarjoajana, bloggauksessa, valokuvien ”hostauspalvelussa” ja kännykkäalustabisneksessä.
• 1990-luvun lopulla perustetun yhtiön matka globaaliin valtaan on ollut
häkellyttävä. Vuonna 2003 Google osti innovatiivisen ja ilmaisen blogipalvelun Bloggerin. Vuodesta 2005 lähtien Google on skannannut planeettaamme GoogleMapsin, Street Viewin ja Google Earthin kautta.
• Vuonna 2006 Google osti netin johtavan videopalvelun, YouTuben.
• Vuonna 2008 Google julkaisi oman nettiselaimensa Chromen.
• Lisäksi Google on vuodesta 2004 lähtien skannannut Google Books
-projektissaan miljoonia ja miljoonia kirjoja.
• Lähde: Siva Vaidhyanathan: The Googlization of Everything

sä ja menettelytapansa. Kuluttaja häviää väistämättä tässä kujanjuoksussa.
Business as usual

Vaidhyanathanin kirja on täynnä kuvauksia Googlen toimintatavoista ja
caseista, joissa todellisuus törmää
hienoihin periaatteisiin. Hän kirjoittaa kriittisesti, mutta ymmärtävästi.
Googlen ansioita ei kiistetä. Googlen
suurin uhka syntyy siitä, että se on ennen kaikkea kaupallinen yritys kaikista hyvistä teoistaan huolimatta.
Koska Google on kaupallinen yritys siinä missä mikä tahansa muukin
yritys, sillä on elinkaari, jonka päähän
se tulee jossakin vaiheessa. Mitä tapahtuu silloin esimerkiksi kaikelle tiedolle,
jonka Google on skannannut jaettavaksi kansalaisille valtavassa GoogleBookshankkeessa? Myös kaikki Googlen vilpittömästi antamat lupaukset reilusta kohtelusta ja läpinäkyvyydestä ovat
voimassa vain siihen pisteeseen asti,
kun yhtiö on nykyisillä omistajillaan.
Google ei ole yrityksenäkään vuonna 2012 enää sama, kuin se oli joskus
aiemmin. Yhtiössä on paljon muuttunut, ja strategian painopistettä muutettu. Aiemmin Google keskittyi jakamaan informaatiota, jolla se tyydytti ihmisten uteliaisuutta. Nyt sen painopiste on kulutuksen lisäämisessä. ”Haku”
on muuttunut älyllisestä kyselystä prosessiksi, jossa ”selaillaan” tavaroita ja
palveluja. Kun ennen kuluttajat saivat
hakujen tuloksena uusia, itselleen tuntemattomia tuloksia, nyt kohdistetut ja
räätälöidyt haut ovat oletusarvona. Menemme kohti tuttua ja turvallista.

si sitten ostamani toisen Google-kirjan. Tunnetun media-analyytikon, Ken
Aulettan, kirjan ”Googled. The end of
the World as We Know it”. Väliä näiden
kahden teoksen kirjoittamisella on
kolme vuotta. Aulettan teos ilmestyi
2009, Vaidyanathan tänä vuonna. Historiallisesti lyhyt aika, mutta digitaalisessa maailmassa iäisyys. Onko ajattelu muuttunut kolmessa vuodessa?
Molemmat kirjoittajat kohottavat
Googlen maailmaa mullistavaan asemaan. Ansaitusti. Google on tarjonnut meille linssin, jonka lävitse katsella maailmaa. Molemmat ovat samoilla
linjoilla myös siinä, että kyse on kuitenkin vain yrityksestä, joka ennemmin tai myöhemmin haihtuu ajan virtaan. Auletta ei näe tämän tapahtuvan lähiaikoina, mutta Vaidhyanathan
lähtee kunnianhimoisesti hakemaan
vaihtoehtoa, ennen kuin on liian myöhäistä.
Vaidhyanathanin mielestä meidän
ei pitäisi luottaa Googleen kaikkein arvokkaimpien kulttuuristen ja tieteellisten varantojemme vahtina. Hän peräänkuuluttaa globaalia valtioiden välistä projektia, jossa otettaisiin takaisin se, mikä valtioille kuuluu: vastuu
tiedon globaalista jakamisesta. Käytännössä se tarkoittaisi laajaa valtioiden rahoittamaan projektia, jonka kirjastot toteuttaisivat. Human Knowledge Project olisi 50-vuotinen hanke, jonka tuloksena jokainen olisi linkattuna
jokaiseen. ”Nyt 12 vuotta myöhemmin
se on vaikeaa, mutta ei mahdotonta.”,
Vaidhyanathan julistaa.
Älä ole pahis

Palataan takaisin alkuun ja yhteen
Googlen tärkeimpään tuotteeseen,
YouTubeen, ja sen voimaan muuttaa
maailmaa. Vapaan tiedon välittämisen lisäksi toinen Googlen motto on
”Don´t be evil.” ”Älä ole pahis”.
Tätä tekstiä kirjoittaessani syyskuun puolessavälissä Google näyttää
taas voimaansa. Ihmisiä eri puolilla
maailmaa kuohuttaa profeetta Muhammadia ja islamia rienaavasta ameOnko mikään muuttunut?
rikkalaiselokuvasta tehty YouTube-viVaidyanathan listaa kolme innovaa- deo. Sen nostattama tunteiden myrsky
tiota, jotka ovat kohottaneet Googlen on saanut aikaan valtavia mellakoita ja
suuruuteensa: hakualgoritmi, mainos- kiristänyt länsimaiden ja islamilaisen
myyntiin luotu huutokauppasystee- maailman välejä.
mi sekä kolmantena se, miten GoogVaikka Google on vain sytyke, ei
le mittaa meitä ja rakentaa järjestelmi- syy mellakoihin, maailman muuttuesään ja palvelujaan tyydyttämään ha- sa ja Googlen vaikutusvallan kasvaessa
lujamme ja heikkouksiamme. Google yhtiö joutuu yhä useammin hakemaan
tuntuu lukevan ajatuksemme parem- tasapainoa kahden periaatteensa välilmin kuin kukaan muu.
lä: Miten tuoda maailmassa oleva tieEntä miltä näyttää tulevaisuus? to ihmisten saataville tekemättä sillä
Kaivoin hyllystä esiin muutama vuo- pahaa?
n

Paavo Arhinmäki
linjasi audiovisuaalisen kulttuurin
tavoitteita
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki keskusteli
syyskuussa audiovisuaalisen kulttuurin linjauksista alan
toimijoiden kanssa. Linjaukset julkaistaan lokakuun aikana. Niissä on tarkoitus vahvistaa av-kulttuurin monipuolisuutta, uudistaa tukijärjestelmää ja sääntelykehystä. Linjauksissa korostetaan myös tekijänoikeuspolitiikan, kulttuuriperinnön, mediakasvatuksen, tutkimuksen
ja koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.
Linjauksissa painotetaan sisältöjen tuotantoa, alan
eri ammattilaisten toimintamahdollisuuksien turvaamista sekä toimivaa ja joustavaa tukijärjestelmää. Linjauksissa kohdistetaan erityistoimenpiteitä lasten ja nuorten
elokuvien ja audiovisuaalisten sisältöjen tuotantojen tukemiseen.
Arhinmäen mukaan tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet audiovisuaalisen alan tekijöille
ja alaa tukevalle kulttuuritoiminnalle. Yksi uusi avaus ministerin mukaan on kannustinjärjestelmän kehittäminen
myös Suomeen.
Linjauksissa painotetaan myös Yleisradion roolia kotimaisen audiovisuaalisen sisällön tuottajana ja rahoittajana. ”Yleisradion mukaan päätös nk. YLE-veron toteutumisesta parantaa av-alan riippumattomien tuotantoyhtiöiden toimintaa. Tällä voi olla myönteinen vaikutus
myös alan työllisyydelle. YLEn tulee panostaa kotimaisten ohjelmasisältöjen tuotantoon. Myös kaupallisten toimijoiden pitää ottaa vastuuta kotimaisista sisällöistä. Tämä on kulttuuripoliittisesti oikea vaatimus”, Arhinmäki sanoo.

AVEK on nyt myös
Facebookissa
AVEKin Facebook-sivut avattiin elokuussa.
Sivuilla on ajankohtaista tietoa AVEKista ja
sen tukemista teoksista.
AVEKin Facebook-sivu on avoin kaikille
audiovisuaalisesta kulttuurista kiinnostuneille.
Sivuilla kerrotaan AVEKin toiminnasta sekä
AVEKin tukemista teoksista ja tapahtumista.
Toivottasti uudesta foorumista on iloa ja hyötyä
sekä AVEKin tuen hakijoille että yleisemmin
kotimaisen elokuvan ystäville.
Omalla henkilökohtaisella Facebook-profiililla pääsee AVEKin sivulle keskustelemaan,
kommentoimaan ja jakamaan kuvia. Sivun
päivityksiä voi kuitenkin seurata myös, vaikkei Facebookissa itse olisikaan, sillä sivut näkyvät julkisina osoitteessa www.facebook.com/
AVEKfi.
Syyskuun lopussa AVEKia seurasi
Facebookissa jo yli 300 henkilöä. Tervetuloa
mukaan!
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raportti

Suomen elokuvaajien yhdistys testasi uusia työkaluja

Digitaalitekniikka
on täällä
– oletko
mukana?
Kodak on selvitystilassa.
Fujin huhutaan lopettavan
filmimateriaalin valmistaminen vuodenvaihteeseen mennessä. Millä me
teemme elokuvamme
tästä eteenpäin? Digitaalisilla välineillä tiedostoihin tallentaen, tietenkin.
Mutta miten nuo välineet
toimivat, minkälaista
jälkeä ne tuottavat?
T ahvo H irvonen
F.S.C.
Kirjoittaja
on elokuvaaja
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Suomen elokuvaajien yhdistys F.S.C.
järjesti vuodenvaihteen molemmin
puolin kameratestit, joiden tavoitteena oli antaa kattava käsitys uusimpien digitaalisten elokuvauskameroiden
ominaisuuksista ja laadusta. Samalla luotiin jäsenistölle tilaisuus tutustua kameroihin kuvausolosuhteissa,
materiaalien ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen jälkitöissä sekä mahdollisuus arvioida kameroiden suorituskykyä sekä laadullisia ja esteettisiä eroja.
Elokuvaajan työn yksi keskeisistä
tehtävistä on testaaminen. Materiaali täytyy testata: on tiedettävä, mitkä
ovat sen rajat ja mahdollisuudet, mihin se taipuu. Laitteet on testattava: ne
täytyy hallita, jotta niillä voi tehdä sen
mikä halutaan. Ja jokainen tolkullinen
tuotanto testaa myös ilmaisua, pukuja yms. ja koekuvaa näyttelijöitä, maskeja etc…
Viime vuodet ovat olleet elokuvaajan kannalta jatkuvaa muutosta. Ennen tutut ja turvalliset filmit ja kamerat saattoivat uudistua silloin tällöin, ja
niitä pystyi testaamaan hyvin niin, että kehityksessä pysyi mukana. Nykyiset tietokonepohjaiset ja tiedostoiksi
tallentavat kamerat uudistuvat jatkuvasti: firmwarea ja softwarea updeitataan koko ajan, hyvä että perässä pysyy. Ja uusia laitteita tulee viikoittain.

Viime vuonna digitaalinen vallankumous toi elokuvaajien käyttöön kaksi elokuvaamiseen erittäin varteenotettavaa ja käyttökelpoisen oloista laitetta: perinteisen elokuvakameravalmistajan Arrin Alexan ja kyseisen vallankumouksen varsinaisen airuen, Redin uuden Epicin. Koska nämä kamerat ovat hyvinkin käyttökelpoisia, kun
kuvataan pitkää näytelmäelokuvaa tai
prestiisiä hakevaa mainosta, herättivät
ne tietenkin kaikkien mielenkiinnon.
Niinpä F.S.C. järjesti testikierroksen, jossa yritettiin saada selville, mihin laitteet kelpaavat. F.S.C:n puheenjohtaja Rauno Ronkainen sai mukaan
alan yrityksiä ja tekijöitä, kamera- ja
valovuokraamoita sekä jälkikäsittelyyksiköitä.
Post Controlin jälkikäsittely-yksikössä katseltiin norjalaisten tekemää
testiä, jossa vertailtiin Arri Alexan ProRes4444 ja ArriRaw –koodekeilla kuvattua materiaalia Red One’n vastaavaan (Epiciä heillä ei ollut käytettävissään, testi oli tehty 2011 toukokuiseen
Digitaalisen elokuvauksen konferenssiin). Paikalla olivat Thomas Kristensen ja Allan Nielsen Kameraudlejningenista Kööpenhaminasta. He toivat
mukanaan Codexin tallentimen, jolle
ArriRaw-materiaali tallennetaan. Thomas toimi testeissä DITtinä yhdessä
Antris Bonsdorffin kanssa. Kameroita
ja valoja saatiin P. Mutasen elokuvakonepajasta ja Angel Filmistä.
Testit

Testikuvaukset tehtiin Angel Filmin studiossa Roihupellossa. Kameroina olivat
Arrin Alexa, jota testattiin ProRes4444muodossa sekä ArriRawina, Redin
Epic, Red One sekä ylinopeustesteissä
(vertailtiin lähinnä Epicin 300 ruutua/
sek -vauhdissa) käytetty Phantom Flex.
Testit suunnittelivat ja kuvasivat
F.S.C:n jäsenet Rike Jokela ja Mika
Orasmaa. Allekirjoittaneen suunnittelema ulkoilmassa päivänvalossa tehtävä testi jätettiin ajanpuutteen takia tekemättä, niinpä minulle jäi pelkkä kirjurin osa.
Mukaan saatiin esiintyjiksi Minka
Kuustonen, Milka Ahlroth, Arttu Kapulainen ja Werner Lalli.
Kamera-assistentteina häärivät
Ville Muurinen, Nea Salminen, Jami Granström, Mika Vuorinen ja Jani Häkli, valoja rakensivat Jani Lehtisen johdolla Ville Väänänen ja Antti Pirinen. AVEKista ja säätiöstä saatiin
tukea niin, että työmiehet saivat palkkansa.
Rike testasi low key -tilanteessa kameroiden dynamiikkaa. Seenissä ajet-

FSCn väkeä ja assareita työn touhussa. Kuva Mika Orasmaa

tiin näyttelijän mukana erilaisissa valo-olosuhteissa, ja seeni päättyi pöytälampun sytyttämiseen. Lisäksi tehtiin
erilaisia lähikuvatestejä tasurilla ja ilman.
Mikan testaukset: green screen
-kuvat myrskylyhdyn lasien läpi, epäskarppi viilettävä tukka, vesi – jonka
kanssa tehtiin myös ylinopeustestit.
Kaikki testattavat tilanteet olivat juuri
green screen -avainnuksen hankalimpia: miten likaisen lasin läpi tehtävä
avainnus toimii, miten vedestä heijastuva vihreä toimii, miten leikkautuu
tuulessa heiluva epäskarppi tukka…
Eri tavoilla jälkikäsittelyyn osallistuivat Post Control, Generator Post, James Post, Cinepro Finland ja efektitalot Trix ja Troll. Trix on se puoti, joka
sijaitsee Angel Filmin kameravaraston
yläpuolella, ja Troll taas on se tamperelainen firma, jossa tehtiin Iron Skyn
trikkiviritykset.

Mika Orasmaa FSC. Kuva Tahvo Hirvonen

Tulokset

Testin tuloksia katseltiin kuvaajajoukolla ensinnäkin James Postissa ja
myöhemmin vielä Säätiön teatterissa. Olennaista eroa ei saatu: Alexalla
tai Epicillä pääsee samoihin lopputuloksiin. Erilaisia mieltymysasioita se-

Ville Muurinen, Nea Salminen, Arri Alexa ja Codex-tallennin.
Kuva Tahvo Hirvonen

kä ajankäytöllisiä puolia ilmeni: Alexa on nopeampi käyttää kuin Epic.
Varmasti myös se, että Alexaa tekevä Arri on vanha elokuvakameroiden
valmistaja, on filmikuvaajalle merkittävä asia: Arri on tutumpi työväline
kuin tuo vähän Hasselbladin näköinen tietokone.
Jos vertaillaan Alexan ProRes4444:ä
ja Codexille tallennettua ArriRaw-materiaaleja, voi todeta, että totta kai ArriRaw vastaa ikään kuin negatiivia. Logaritminen tallennus tuo enemmän
valotusvaraa ja materiaali taipuu melkein mihin vain – mutta jos on mahdollisuus kuvata huolellisesti, ProRes4444
toimii mainiosti. Codex ei olekaan
saanut jalansijaa suomalaisissa tuotannoissa, ja syynä on varmasti se, että vaikka materiaali on joustavampaa ja sitä voi kontrolloida monipuolisemmin, siitä maksettava hinta on
liian kallis …
Testejä katsottiin siis 2K-resoluutiolla. Näissä oloissa Epicin 5K-resoluutio ei tuonut mitään etua sillä kuvatulle materiaalille. Mielenkiintoista oli sitten kuulla jälkikäsittelytalojen mielipiteet resoluution hyödystä.
Trollin pojat olivat sitä mieltä, että juuri Green Screen –erottelussa resoluuti-

osta on hyötyä ja etua, kun taas Trixin
väki ei tätä hyötyä nähnyt.
Värimäärittelyssäkin tuo sama toistui: Alexan materiaalin määritteleminen oli nopeampaa kuin Epicin materiaalin.
Varsinaista konkreettista eroa ei siis
saatu näkyviin. Selvästikin Arrin Alexa
tuntuu olevan kuvaajille mieluisampi
työkalu kuin Redin Epic, mutta olennainen tulos on, että molemmilla saa
hyviä kuvia.
Loppusuosituksena F.S.C:n testeistä
voidaan todeta, että jokainen testatkoon
työkalunsa mieluusti niissä olosuhteissa, joissa niitä käytetään, ennen kuin
varsinainen tuotanto alkaa.  	                                 n
Osoitteita
www.fscfinland.fi
www.angelfilms.com
www.cinepro.fi
www.elokuvakonepaja.com
www.jamespost.fi
www.kameraudlejningen.dk
www.postcontrol.fi
www.trix.fi
www.trollvfx.com
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AVEKin tuotantotuki 1987–2011 (euroiksi muutettuina)
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Rahan arvon muutosta kuvaava indeksi on saatu Suomen Pankin julkaisuista ja palkkaindeksi Tilastokeskuksesta.
Vuodesta 1987 raha on menettänyt arvoaan 74 prosenttia ja palkat ovat nousseet keskimäärin 174 prosenttia.

Tukisumman
kiihtyvä alamäki
Taloussivujen pilakuvista on tuttu
yrityksen talouskehitystä kuvaava käyrä,
joka putoaa ulos kuvasta. AVEKissa
ei olla vielä aivan tuossa tilanteessa,
mutta oheinen vertailu kertoo vakavasta
alamäestä.
T imo K orhonen
Kirjoittaja on
AVEKin lyhyt- ja
dokumenttielokuvista vastaava
tuotantoneuvoja
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AVEKin viime kauden lyhyt- ja doku-

menttielokuvien tukivarat olivat täsmälleen samansuuruiset kuin sen aloittaessa 25 vuotta sitten, hieman yli 700000
euroa. Kun samaan aikaan oli ennätysmäärä hakemuksia, ei yhtälö voi olla
hakijoille mieleinen. Kuluvalla kaudella tukivarat pysyvät viime kauden tasolla. On syytä tutkia hieman AVEKin
tukien kehitystä. Lähtökohtana seuraavalle pohdinnalle on se, mitä tukisummalla saadaan aikaan nyt ja mitä
saatiin aiemmin.
Alimpana kaaviossa on tuotantotuen kehitys absoluuttisina lukuina. Se kertoo, että 1990-luvun alus-

sa tukiresurssit olivat yli kaksinkertaiset ja vuosituhannen vaihteessa lähes
2,5-kertaiset nykytasoon verrattuna.
Vielä kaudella 2005-2006 tuen määrä oli
lähes kaksi kertaa nykyisen suuruinen.
Koska rahan arvo on AVEKin historian aikana muuttunut oleellisesti, kertomalla tukisumma rahan arvon muutosindeksillä nähdään, että AVEKin ensimmäisen toimintakauden 1987-1988 tukisumma vastaisi
1,22 miljoonaa euroa, joka on 74% nykytasoa suurempi. 1990-luvun alussa
oli AVEKissa saman logiikan mukaan
käytettävissä 2,26 miljoonaa euroa, joka on yli kolminkertainen summa nykyiseen tuen tasoon.
Vielä enemmän tukien kehityksestä kertoo, jos rahanarvon muutoksen lisäksi otetaan huomioon palkkojen nousun vaikutus. Elokuvien tuottaminen on hyvin työvoimavaltaista
toimintaa. Tuoreiden tuotantojen budjeteissa on palkkakuluja keskimäärin
60% kokonaissummasta. Dokumenteissa palkkojen osuus on tyypillisimmin 52-56%, lyhyissä fiktioissa 55-60%
ja animaatioissa jopa 75%. Tässä ovat
mukana tuotantoyhtiön maksamat
palkat, mutta ei jälkituotantotalojen
laskutukseen sisältyviä palkkoja.

Kolmannessa kaaviossa on laskelma, jossa kunkin vuoden tukisumma
on kerrottu palkkojen osuutta vastaavalla 60%:n osuudella ja lisäksi sekä vuoden palkkaindeksillä että rahanarvon muutosindeksillä. Tuotannon 40%:n loppuosuus on korjattu
vain rahanarvon muutoksella. Laskelma kertoo, mitä nykyinen tukisumma vastaisi eri vuosien palkkatasolla.
Näin laskettuna tuen arvo oli AVEKin
aloittaessa 3,3 -kertainen ja 1990-luvun alussa peräti viisinkertainen nykytasoon verrattuna. AVEKin historian
parhaiden vuosien eli 1990-luvun alun
tuki vastaisi nykytasolla 3,5 miljoonan
euron tukisummaa.
Ylimpänä ei ota huomioon palkkasummien ulkopuolelle jäävässä 40%:n
osuudessa tapahtuneita korotuksia, kuten kalustovuokrien hinnannousua tai
kansainvälisen rahoituksen hankinnan
lisääntyneitä kuluja. Ei myöskään vaikeasti mitattavia tekijöiden lisääntynyttä kunnianhimoa ja korostunutta laadun vaatimusta.
Ei siis ole ihme, että eräs kokenut dokumentaristi muisteli kaiholla
1990-luvun alkua, jolloin dokumenttielokuvan kuvauksiin saattoi palkata
mukaan erillisen still-kuvaajan.

Taiteelliset
riskit
tarvitaan
Aloitin mediataiteen tuotantoneuvojana elokuun alussa. Aiemmin olen katsonut
AVEKin toimintaa toisesta
näkökulmasta, videotaiteen
tekijänä ja mediataiteen tuotantotuen hakijana. Nyt näkökulma on tyystin toinen.
Mediataiteen tuotantoneuvojalla on ainutlaatuinen
mahdollisuus perehtyä syvällisesti siihen, mitä suomalaissa video- ja mediataiteessa tapahtuu ja seurata
projektien etenemistä ideasta valmiiseen teokseen.
Olen innoissani tästä mahdollisuudesta, mutta samalla
hiukset nousevat pystyyn.
Mediataiteen kenttä on todella kiinnostava ja laaja. Itse
olen tekijänä liikkunut videoinstallaation ja lyhytelokuvan
välimaastossa, ja sen tuotantoprosessin tunnen parhaiten.
Tärkeää on teos itse, ei väline, ei tuotannon mittakaava. Loistava teos voi syntyä vaikka kännykkäkameralla, ja
elokuvamaisen tuotantoprosessin tuloksena voi olla teknisesti korkeatasoinen, mutta sisällöllisesti tyhjä teos. Tai toisin päin; kännykkäkameralla voi kuvata videota, joka toistaa kokeellisen mediataiteen kaanonia, vailla tekijän omaa
näkökulmaa, ja mittavalla budjetilla toteutettu mediateos
voi rikastuttaa koko visuaalista kulttuuria ja tuoda elokuvaan uusia kerrontatapoja.
Teos voi olla myös tärkeä, vaikka en itse aluksi pitäisi siitä. Aika usein niin käy. Jokin jää vaivaamaan, jumittamaan aivoihin, enkä pääse siitä irti. Kaiken kääntelyn ja
vääntelyn ja perinpohjaisen ärsyyntymisen jälkeen saatan
tajuta, että teos on itse asiassa todella hyvä. Se on pistänyt minut ajattelemaan, käymään läpi pitkän ajatuskuvion, ja muuttamaan mielipidettäni. Joskus jokin teos avautuu vasta suhteessa tekijän aiempaan tai tulevaan tuotantoon tai suhteessa aikaan. On aikamoinen haaste tunnistaa teos, jonka on merkitys ilmenee vasta tulevaisuudessa.
Hyvä taide edellyttää luovaa riskin ottoa, paitsi tekijöiltä,
myös rahoittajilta.
Viime vuosina mediataiteen tekijöitä on tullut alalle
runsaasti, hakemusmäärät ovat kasvaneet ja jaettava tuki vähentynyt. Miten hyvitysmaksun kohtalosta päätetään, määrää paljolti mediataiteen tulevaisuuden suunnan.
Edessä voi hyvinkin pian olla raskas päätös, tukeako laajaa joukkoa, jolloin tukisummat pienenevät, vaiko suppeampaa joukkoa, jolloin yksittäiset tukisummat pysyvät entisellä tasolla.
E lena N äsänen
Kirjoittaja on AVEKin mediataiteen tuotantoneuvoja

Raija Koli
Frame-säätiön
johtajaksi
Frame-säätiön johtajaksi on valittu filosofian maisteri Raija Koli (s. 1958). Hän aloittaa tehtävässä
vuoden 2013 alussa.
Raija Koli työskentelee tällä hetkellä Suomen
Lontoon-instituutin johtajana. Aiemmin Koli on
työskennellyt muun muassa Svenska Teaternin ja
Helsingin juhlaviikkojen tuotantopäällikkönä sekä
Lontoon instituutin taide- ja kulttuuriohjelman vastaavana. Koli on valmistunut filosofian maisteriksi
Tampereen yliopistosta pääaineenaan kirjallisuustiede. Hän viimeistelee parhaillaan väitöskirjaa tekijänoikeuksista ja sovittamisesta.
FRAME-säätiön tavoite on olla kansainvälisen
taidekentän edelläkävijä. Säätiö haluaa toiminnallaan vahvistaa suomalaisen visuaalisen taiteen rahoitusta, tunnettuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. FRAME-säätiö tulee toimimaan myös visuaalisen taiteen tiedotuskeskuksena.
Tämän vuoden alussa aloittanut Frame-säätiö
jatkaa 1992 perustetun Näyttelyvaihtokeskus Framen toimintaa.

Elokuvasäätiön
uudet tuotantoneuvojat valittu
Suomen elokuvasäätiön uusiksi tuotantoneuvojiksi on valittu Hannu Tuomainen ja Marjo Valve.
Yhdessä he vastaavat pitkien elokuvien tuotantotuista 1.1.2013 alkaen. Lisäksi Hannu Tuomainen tulee vastaamaan kansainvälisten yhteistuotantojen tuista.
Hannu Tuomainen on toiminut urallaan käsikirjoittajana, ohjaajana ja tuottajana useissa
kotimaisissa elokuvissa kuten Niko – lentäjän
poika, Menolippu Mombasaan ja Poika ja ilves.
Marjo Valve siirtyy elokuvasäätiöön Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Luovien alojen keskuksesta, hän toimii parhaillaan myös valtion
elokuvataidetoimikunnan puheenjohtajana. Aiemmin Valve on työskennellyt elokuva-alalla
mm. tuotantopäällikkönä sekä käsikirjoittajana
ja ohjaajana.
Tuomainen ja Valve seuraavat tehtävissään
viisivuotisen toimikautensa vuodenvaihteessa
päättäviä Jukka Asikaista ja Kaisu Istoa.
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1+1+1 – Sympathy for Decay

Helsinki
Refugee
Film Festival

Elämän ja
elokuvan
liitto
”Meniköhän se elokuva sulle
oikein jakeluun?”, on hyvä
repliikki kuulla, kun haastattelee elokuvan ohjaajaa. Keskustelemme Ilppo Pohjolan
kanssa hänen magnum
opuksestaan 1 + 1 + 1
– Sympathy for the Decay.
Sen katsottuani olen aivan
palasina.
E ero T ammi
Kirjoittaja on
taidekriitikko,
festivaalijärjestäjä ja
elokuvaopiskelija
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Näin elokuvan Oberhausenin festivaaleilla. Maailmanensi-iltaa vietettiin
tummasävyisissä tunnelmissa puolilta öin, kun yleisölle oli ensin esitetty
kaksi muuta Pohjolan elokuvaa. Festivaalin kantava voima, kriitikko Olaf
Möller kirjoitti kokemuksestaan Filmihulluun:

”Jo Routemaster (2000) ja Asphalto (1998) vääntävät pään. Silmät pullistuvat kuin olisi huuhdellut kurkustaan litran tuhtia espressoa viidessä
minuutissa selviytyäkseen maiden välisen kiitomatkan viimeisistä 150 kilometristä yötä vasten – itse asiassa sietokyky on jo ylitetty, mikään ei enää
suju, pitäisi pysähtyä ja nukkua niin
kauan kuin voimien palautumiseen
tarvitaan, mutta sen sijaan sitä vain
jatkaa viimeisillä voimillaan, pakottaa ruumiin jatkamaan, henkikin olisi suotavaa temmata mukaan, kaiken
pitää toimia, vaikka sydän halkeaisi.
Ja sitten, vähän ennen keskiyötä, kun
tupla-annos autoja ja ikuisuutta on jo
saatu, sitten tulee vielä 1 + Plus 1 +
Plus 1 (2012), Ilppo Pohjolan Death
Trip(tychon). Silloin käsittää, että on
elämää kuoleman jälkeen, eikä siinä
ole mitään lohduttavaa.”
Elokuvan jälkeen astuin muutaman miekkosen kanssa ulos sateeseen, ja lähdimme vaeltamaan kohti
ensiyöjuhlaa, johon oli luvattu roudata 35 pulloa kossua. Sitä tarvittiin. Kävelimme autobaanan reunaa läpi tunnelin, joka muistutti Tarkovskin Solariksesta, sillä erotuksella, että siellä ei
näkynyt autoja. Tunneli ei ollut narkomaaniystävällinen, vaan hohti kirkkaankelmeää valoa. Ohitimme Greendayn revittyjä keikkajulisteita, kun pysähdyimme Pohjolan elokuvasta niin
ikään mielensä pahoittaneen Ilkka

Raution kanssa katsomaan käsiämme.
Ne olivat kuin ruumiiden käsiä. Se ei
oikeastaan ollut enää hauskaa. Pohjolan teos tuntui sanovan, että luoti päähän olisi paras ratkaisu, mikäli kuoleman tuoma lohtu ei olisi niin banaali,
suorastaan porvarillinen ajatus.
Paikan päällä bileissä Ilppo ja leikkaaja Heikki Kotsalo ovat hyvällä tuulella. Me zombit vaapumme sisään. Takataskuun olisi tarvittu se Oscar Wilden näpäkkä oneliner, jonka hän varasi näyttelijäkamuilleen teatteri-illan
jälkeen: ”Good is not the word.” Valitettavasti kerroin, miten ahdistavasta
elokuvasta oli kyse. ”Hienoa! Elokuva
toimii, jos se herättää vahvoja tunteita.” Vastaus, josta on tietenkin mahdoton sanoa, mitä se tarkoittaa.
Yritän kertoa elokuvasta jotain. Yksinkertaistaen: se jakautuu kolmeen
osaan, ja siitä nimi - yksi plus yksi plus
yksi. Triptyykki.
Ensimmäinen osa, otsikoltaan
”Derby Chill Out”, näyttää tyhjiä kilpa-autoja lepäilemässä jollain metsäisellä takapihalla. Autot ovat lojuneet
paikoillaan niin kauan, että luonto
on kietoutunut niiden kanssa yhteen.
Tunnelma on melankolinen, musiikki
tuudittava, kuvat esteettisiä ruosteen,
katoavaisuuden, kone- ja romuromantiikan haltuunottoja. Toinen osa, otsikoltaan ”Bacteroid”, on animaatio, joka kuvaa solumyrkkyjen liikehdintää
ihmiskehon sisällä. Ehkä. Tummis-

sa maisemissa uiskentelevat eläväiset
repaleet on toteutettu teipinpaloilla.
Viimeinen kudelma, otsikoltaan Split
Screen Stiff, on tunnin mittaisen kokonaisuuden rautaisannos, sen pisin,
venyvin, loputtomin osa, joka tuntuu
kestävän viisi vuotta. Sanon piinaava,
tylsän vastakohta.
Pohjola rakentaa muotokuvan keski-ikäisestä heidelbergiläisestä tiedemiehestä, jossa on yhtä paljon karismaa kuin telaketjussa. Hänen puheensa monotonisuus on omaa luokkaansa, ilmeidensä vähäisyydestä puhumattakaan. Ammatikseen hän tekee
autojen törmäystestejä ihmisruumiilla. Pohjola on haastatellut miestä eri
tilanteissa, toistaen täsmälleen samoja kysymyksiä. Kuvakoot ja kuvakulmat on suunniteltu ennakoiden, että
vastauksia käytetään rinnakkain split
screeninä. Tiedemies siis monistuu
valkokankaalla, elämään välillä kuin
pienoiskuorona. Split-kuvien taustalla
filmimateriaali naarmuilee eri väreissä. Uuvuttavat puheenparret kaikuvat,
ihmisruumiit heilahtelevat toistuvissa
törmäystesteissä… Mitään katharsista
ei tule.
Pohjola palaa asiaan haastattelussa: ”En voi allekirjoittaa sitä, kun näytöksen jälkeen sanoit sitä masentavimmaksi elokuvaksi pitkään aikaan. Elokuvan viimeisessä episodissa esiintyvän lääkärin työ on pelastanut valtavasti ihmishenkiä. Eihän se voi olla ma-

sentavaa se sisältö mitä hän tuottaa.
Hän on pyyteettömästi työlleen omistautunut henkilö, jonka työ on toistoa.
Hän on tehnyt isoja törmäystestejä kerran tai kaksi viikossa jo 28 vuoden ajan.
Toistamalla ja toistamalla autojen törmäyksiä hän aiheuttaa maailmanlaajuista hyvää ja hyvinvointia, koska tässä tapauksessa hän parantaa konkreettisesti liikenneturvallisuutta.”
Pidin Pohjolan elokuvaa aivan pimeänä. Liekö kyse kellonajasta, vesisateesta, kelmeästä valosta… Huonoista energioista, jotka siirtyivät katsojasta toiseen? On mahdollista, että en
ymmärtänyt elokuvasta mitään, vaikka se oli vuoden vaikuttavimpia kokemuksia.
Kaikki Pohjolan työt ovat voimakkaasti tekemisissä kehon ja kehossa
kulkevan muistin, alitajunnan salaisuuksien kanssa. Niissä on fyysistä totaalisuutta, jossa katsoja myös tulee
tietoiseksi omassa kehossaan tapahtuvista muutoksista. Ne ovat elokuvia
turtumista vastaan. Mitä filmimateriaalilla ja iholla on yhteistä? Ainakin
ne elävät, oireilevat ja kantavat muistijälkiä. Jokainen ihohuokonen ratkaisee, samalla tavalla, kuin Pohjolan filmituotannossa ratkaisee jokainen ruutu. Mene elokuviin, ole palasina.
13 vuotta siinä vierähti. Tervetuloa
takaisin, Ilppo Pohjola! Menee aikansa, ennen kuin uskallan katsoa elokuvasi uudestaan.

Ilppo Pohjola
1 PLUS 1 PLUS 1
– SYMPATHY FOR
THE DECAY (2012)
1H; DCP; 1:1,85:
Audio 5.1
Tuotanto Kristalisilmä Oy

After a successful first year, the
Helsinki Refugee Film Festival
is happy to welcome audiences
back in 2012 for a four-day event
of screenings and seminars. The
new programme features conventional topics as well as fresh viewpoints: freedom of speech and
artistic expression, undocumented migrants, underground music
culture in Iran, gay Palestinians
undercover in Israel, modern
witch hunts in India and Ghana,
as well as unresolved war trauma
clashing with popular media. Last
but not least it’s approaching
issues like slavery, oppression
and refuge in Science Fiction.
Thus, the festival addresses
not only persons interested in film
and politics, but simply everyone
with an open mind or a passion
for gaining new insights.
In addition to films from a
diversity of countries ranging from
a.o. Finland, Norway, Chile, Bosnia, Hungary and Lebanon, there
will be a photo exhibition, a multimedia installation and a puppet
theatre show. The non-profit event
is accompanied by one day of
low-threshold seminars open to
everyone. Helsinki Refugee Film
Festival is organised by the Finnish Refugee Advice Centre, a
non-governmental organisation.

S ilke B randt
22nd – 25th November 2012 at
SES Auditorio Kino K-13, Kanavakatu 12
Further information:
www.helsinkirefugeefilmfestival.wordpress.com, www.pakolaisneuvonta.fi,
Facebook

Erkki Kiveltä
uusi elokuvan
ääntä käsittelevä
kirja
Kuinka kuvat puhuvat kertoo kaiken oleellisen elokuvan äänestä ja
sen synty-prosessista – vaiherikkaasta ja monipolvisesta matkasta,
joka lopulta päätyy osaksi elokuvan
katsomiskokemusta. Kirjassa kerrotaan elokuvien äänen suunnittelusta, siihen liittyvistä työtavoista ja
tekniikoista. 366-sivuisessa kirjassa
on runsas kuvitus sekä kevennyksenä humoristisia muistikuvia kirjoittajan pitkältä työuralta. Kirjaan voi
tutustua googlaamalla ISBN-numeron 978-952-286-473-4. Tilaukset ja
lisätietoja: ekivi@dlc.fi.
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AVEKin
mediataidepalkinto
2012
Kovasikajuttu, ohj. Jukka Kärkkäinen ja J-P Passi, Mouka Filmi, 2012.

Kovasikajuttu

Elokuvataiteen vuoden 2012 valtionpalkinto on myönnetty dokumenttielokuva Kovasikajuttu työryhmälle: tuottaja Sami Jahnukainen, elokuvaohjaajat Jukka Kärkkäinen ja J-P Passi sekä elokuvaleikkaaja Riitta Poikselkä.
Kovasikajuttu on dokumenttielokuva Pertti Kurikan
nimipäivät -yhtyeestä. Elokuvassa seurataan muusikoiden elämää keikoilla ja katsoja pääsee myös tutustumaan heidän yksityiselämäänsä. Sekä elokuva että yhtye
itsessään ovat nousseet ilmiöksi. Punk-musiikki on antanut äänen neljälle miehelle, joilla on paljon sanottavaa.
Pertin, Karin, Tonin ja Samin asenne musiikkiin ja
maailmaan on rehellinen ja kursailematon. Välillä ollaan
estyneitä, toisinaan pidäkkeettömiä, mutta aina vilpittömiä. Mestariteokseksi elokuvan nostaa tekijöiden kunnioittava, mutta samalla kaunistelematon suhde kuvattaviin.
Dokumentaarinen elokuva on ollut pitkään suomalaisen elokuvataiteen lippulaiva. Kotimaisessa elokuvateatterilevityksessä on vuosittain liki kymmenen dokumentaarista elokuvaa ja television ohjelmatarjonnassa
ne ovat arvostettua laatuohjelmaa. Kovasikajutun tekijät, käsikirjoittaja-tuottaja Sami Jahnukainen, käsikirjoittaja-ohjaaja Jukka Kärkkäinen, ohjaaja-kuvaaja JP
Passi ja elokuvaleikkaaja Riitta Poikselkä kuuluvat kukin alansa kärkikastiin ja ovat olleet mukana lukuisissa
merkittävissä dokumenttiprojekteissa.

Kansalaistori 7.9.2012. taiteilija H.PAAKKANEN (62kg) ja kaksivalssinen
katujyrä Amman AV 23 E (3000 kg) vedostavat KINBAKU puupiirrosta
runokuvateokseen [TEE SE KOTONA.KIITOS]. Kuva: Touko Yrttimaa

Wall, Sami Klemola, 2012

Musiikin tekemistä
tukemaan uusi
säätiö
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Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry ja Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry ovat perustaneet uuden, musiikkia edistävän säätiön.
Musiikin edistämissäätiön (MES) tarkoituksena
on tukea kotimaista monimuotoista musiikkia sekä
sen ammattimaista tekemistä, esittämistä, kustantamista ja tuottamista.
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja avustuksia tai muutoin edistämällä ja tukemalla taloudellisesti musiikkiin liittyviä tilaisuuksia,
musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin kustannustoimintaa, vientiä, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa sekä harjoittamalla taiteilijaresidenssitoimintaa.
Säätiö yhdistää edistävän säveltaiteen edistämiskeskus ESEKin ja Luovan säveltaiteen edistämissäätiö LUSESin toiminnat. Gramex ja Teosto
luovuttavat kumpikin säätiön peruspääomaksi viisisataatuhatta euroa. Säätiö aloittaa toimintansa
ESEKin nykyisissä tiloissa suunnitelmien mukaan
1.1.2013.

AVEK-palkinto 2012 on myönnetty
taiteilijaparille Tellervo Kalleinen (s.
1975, Lohja) ja Oliver Kochta-Kalleinen (s. 1971, Dresden).
Kalleisten tuotanto yhdistää media- ja yhteisötaidetta sekä performanssia teoksiin, jotka liikkuvat arjen, utopian ja fantasian rajamailla.
Tuotannon keskeisiä teemoja on yksilön ja yhteisön välisen jännitteen
käsittely ja purkaminen. Työparin
tuotantotapana on osallistuva tuotanto: teokset syntyvät yhteistyössä
moninaisten yhteisöjen ja kollektiivien kanssa. Usein tuotantoprosessi kanavoi osallistujien negatiivisia
kokemuksia positiiviseksi energiaksi
improvisaation ja leikin avulla.
Kalleisten maailmanlaajuisesti
tunnetuin teos on Complaints Choir, valituskuoroprojekti joka on Birminghamin (2005), Helsingin ja Pietarin
jälkeen järjestetty lähes sadassa
kaupungissa, jokaisella mantereella.
Valituskuorossa joukko kansalaisia
kokoaa epäkohtia, jotka sävelle- Kuva: Touko Yrttimaa
tään kuoroteokseksi ja esitetään
kaupungilla lujasti laulaen. Valituskuoron suosio yllätti tekijät: Bir- tapaamisen kuraattoreina Kalleisen
minghamin “I want my money back” ja Kochtan yhteistyö alkoi vuoden
-kuorolaulu levisi YouTubessa ja ky- 2003 Amorph-festivaaleilla. Samassyntä kuorojen järjestämiselle kasvoi sa yhteydessä käynnistyi utooppiräjähdysmäisesti. Kuten yhteisölli- seen ajatteluun erikoistunut YKON
selle tuotannolle sopii, tekijät julkai- -taiteilijakollektiivi, jonka perustasivat konseptin kaikkien halukkai- jajäseniä taiteilijapari on. YKONin
den vapaasti toteutettavaksi ja tee-se- tuotantoon kuuluvat mikrovaltioteeitse -valituskuoroja järjestetään maa- man ohella osallistuvat tulevaisuusilmalla jatkuvasti.
pelit, joissa ideoidaan vaihtoehtoisia
“Henkilökohtainen on poliittis- todellisuuksia.
ta”-iskulause tuntuu kuvaavan KalElokuvatuotannossaan Tellervo
leisten projekteja, mutta samalla he Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleiliikkuvat myös vastakkaiseen nen yhdistävät fiktion ja dokumenTellervo Kalleinen &
suuntaan etsimällä perintei- tin keinoja osallistuvaan tuotantotaOliver Kochta-Kalleinen sille poliittisille muodoille paan. I love my job (2012) on mustaa
http://www.ykon.org/
henkilökohtaisia tulkintoja. huumoria tihkuva satiiri työelämäskochta-kalleinen/
Esimerkiksi The Speech Kara- tä. Projektin osallistujat kutsuttiin
Complaints Choir
oke Action Groupin Puhekara- ohjaamaan lyhytelokuvia painajaishttp://www.comoke-projektissa (2011) poliitti- maisista työkokemuksistaan – ja kirplaintschoir.org/
sia puheita visualisoidaan vi- joittamaan tarinalle kuvitteellinen
I love my Job: http://
deolla ja lausutaan osallistu- loppu. Hollannissa toteutettu Peopwww.workhorror.org/
jien toimesta. Poliittisen toi- le in White (2011) kokoaa psykiatriYKON-taiteilijakollektiivi minnan yksilöllisiä äärimuo- sen sairaalan potilaiden hoitokokehttp://www.ykon.org
toja edustavat myös mikro- muksia dokumentiksi. Potilaat esitwww.speechkaraoke.
valtiot, joihin liittyvän Sum- tävät itse sekä hoidettavia että hoitaorg
mit of Micronations -huippu- jia piirtäen järkyttävän kuvan mik-

rotason valtasuhteista hyvinvointiyhteiskunnassa.
Teoksista näkyy tekijöiden ilmiömäinen taito rakentaa luottamus osallistujien kanssa ja luoda
puitteet heittäytymiselle, jossa kipeimpiäkin henkilökohtaisia kokemuksia voi purkaa ja jakaa. Kalleisten tuotantoa voisikin luonnehtia
“sosiaaliseksi mediaksi” sanan varsinaisessa merkityksessä – kyseessä
on voimaa antavien kollektiivisten
kokemusten luominen ja siihen liittyvä eettinen vastuu.
Taiteilijapari on varsin aktiivisessa tuotantovaiheessa ja teokset
kiertävät maailmaa. Suomessa Puhekaraoke ja YKON-kollektiivin News
Transformation Agency nähtiin äskettäin Helsingin juhlaviikoilla.Lokakuussa 2012 elokuvaensi-iltansa
saa Turun saaristolaisten kanssa käsikirjoitettu Archipelago Science Fiction, jonka aiheena on saariston tulevaisuus 100 vuoden kuluttua.
M inna T arkka
Palkintoraadin puheenjohtaja
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Hyppy

Valmistuneita
tuotantoja

Dokumenttielokuva
Kesto 81 min
Elokuva oppilaasta ja opettajasta, tiestä
kohti jumaluutta ja niistä valinnoista, joita tällä matkalla joutuu tekemään.
Käsikirjoitus & ohjaus: Jouko Aaltonen
Kuvaus: Marita Hällfors
Äänisuunnittelu: Martti Turunen
Sävellys: Tapani Rinne
Leikkaus: Samu Heikkilä
Tuotanto: Pertti Veijalainen / Illume Oy
Ensi-ilta: 25.4.2012
    Rotuerottelun perintö

Komissaari
Dokumenttielokuva
Kesto 52 min

    Matkustaja

    Komissaari

Dokumenttielokuva Komissaari yrittää
pysyä EU:n talouskomissaari Olli Rehnin
kannoilla kahden vuoden ajan Kreikan
talousromahduksesta alkaneen kriisin
sysätessä euroalueen taantumaan
keväällä 2010.

Rakastan sinua kyyneliin
Dokumenttielokuva
Kesto 28 min

Matkustaja

    Hyppy

    Rakastan sinua kyyneliin

Dokumenttielokuva
Kesto 29 min
Nuori tyttö ja vanha mies istuvat vastakkain raitiotievaunussa. Tytön huomio
kiinnittyy miehen kädessä olevaan tatuointiin, numerosarjaan. Vanha mies huomaa sen ja alkaa keskustelun. Käy ilmi, että mies on selviytynyt Auschwitzin
keskitysleiriltä, kuin myös Lodzin ghetosta. Mies kertoo tarinaansa, ja nuori
tyttö kertoo sitä myös, omalla tavallaan,
vuodenaikojen vaihtuessa, yhä ratikassa istuen.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Pia Andell
Kuvaus: Pekka Uotila, Jussi Eerola			
Äänisuunnittelu: Kirsi Korhonen			
Leikkaus: Antony Bentley			
Lavastus: Marjaana Rantama
Tuotanto: Pia Andell / Of Course My Films
Ensi-ilta: 20.11.2011, IDFA, Amsterdam

Sirocco

Rotuerottelun perintö

Lyhytelokuva
Kesto 15 min

Dokumenttielokuva
Kesto 107 min
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    Häätanssi

    Sirocco

Rotuerottelun perintö on elokuva amerikkalaiseen nyky-yhteiskuntaan piilotetusta rotusortojärjestelmästä.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Davidow Joe
Kuvaus: Tahvo Hirvonen
Äänisuunnittelu: Heikki Innanen
Sävellys: Joe Davidow
Leikkaus: Antony Bentley, Joe Davidow
Tuotanto: Pertti Veijalainen & Venla Hellstedt /
Illume Oy
Ensi-ilta: 16.2.2012

Käsikirjoitus ja ohjaus: Pekka Lehto
Kuvaus: HP Vitikainen, Mika Purola, Stelios
Apostolopoulos, Frank Keraudren
Äänitys: Uwe Haussig, Laura Kuivalainen,
Aris Kafentzis
Leikkaus: Matti Näränen, Jussi Rautaniemi
Tuotanto: Pauli Pentti / First Floor
Productions Oy
Ensi-ilta: 17.9.2012

Venäjän kansallishymni kajahtaa soimaan
helteisessä mäntymetsässä Seliger-järven rannalla. Putin ja Medvedev hymyilevät lempeästi, kun tuhannet kirkasotsaiset nuoret aerobikkaavat, kuuntelevat
luentoja perhearvoista ja terveellisestä
elämästä, tanssivat ja rakastuvat. Kukaan ei juo, ei polta, ei varasta. Aurinko paistaa. Ihmiset ovat nuoria, kauniita
ja terveitä. Putin-nuorten telttaleirillä eletään kuin utopiassa.
Käsikirjoitus, ohjaus, leikkaus: Jari Kokko
Kuvaus: Joona Pettersson
Äänisuunnittelu: Kyösti Väntänen
Vastaava tuottaja: Kari Vatanen / Zerkalo Oy
Tuottaja: Jari Kokko / Kinokokko
Ensi-ilta: 22.9.2012
Häätanssi
Dokumenttielokuva
Kesto 82 min

Miten käy, kun yksinäinen nainen löytää
vauvan roskiksesta, eikä kerro kenellekään vaan päättää pitää vauvan itse? Lyhytelokuva perustuu Tuuve Aron Merkkinovelliin.

Häätanssi kertoo naisesta, jota ei ole
olemassa. Marokkolainen Hind raiskattiin teini-ikäisenä, joten häneltä kiellettiin virallinen henkilöllisyys. Ilman henkilöllisyystodistusta hänellä ei ole muuta
mahdollisuutta kuin työskennellä prostituoituna ja perinteisenä häätanssijana.

Käsikirjoitus: Mikko Kuparinen, Elina Pohjola, Mira Muikku
Ohjaus: Mikko Kuparinen
Kuvaus: Juice Huhtala
Lavastus ja pukusuunnittelu: Laura Haapakangas
Äänisuunnittelu: Pekka Aikio
Leikkaus: Matti Näränen
Tuotanto: Elina Pohjola / Pohjola-filmi Oy
Ensi-ilta: 21.5.2012

Ohjaus ja käsikirjoitus: Mohamed El Aboudi
Kuvaus: Marita Hällfors
Äänitys: Anne Tolkkinen
Äänisuunnittelu: Martti Turunen
Leikkaus: Erik Andersson
Tuotanto: Timo Korhonen, Road Movies Ltd,
Pertti Veijalainen ja Venla Hellstedt, Illume Oy,
Torstein Grude, Piraya Film (NOR)
Ensi-ilta: 6.8.2012
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Onni

Dokumenttielokuva
Kesto 60 min

Lyhytelokuva
Kesto 7 min

Wille Hyvösen dokumenttielokuva kertoo ohjaajan kummisedästä Seposta, joka suunnittelee
juhannushäitä thaimaalaisen
tyttöystävänsä Pinin kanssa.
Wille ei usko rakkauden
aitouteen.

Tuula ja Tapani ovat hiukan
kummallisen maailman tavallinen
keski-ikäinen pariskunta. Heidän
elämänsä on ennalta-arvattavaa ja
turvallista. Pariskunta on tyytyväinen ja onnellinen, kunnes käsialaanalyysi yllättää.

Ohjaus ja käsikirjoitus: Wille Hyvönen
Kuvaus: Jarmo Kiuru
Äänisuunnittelu: Pekka Aikio
Leikkaus: Matti Näränen
Dramaturgi: John Webster
Tuotanto: Elina Pohjola, Pohjola-filmi Oy
Ensi-ilta: 16.11.2012

    Kummisetäni thaimorsian

Kummisetäni thaimorsian

Laulu koti-ikävästä

Käsikirjoitus ja ohjaus: Mia Holopainen
Leikkaus: Jussi Rautaniemi
Kuvaus: Heikki Färm
Lavastus: Sattva-Hanna Toiviainen
Pukusuunnittelu: Tiina Kaukanen
Äänisuunnittelu: Pietari Koskinen
Tuotanto: Pauli Pentti / First Floor
Productions Oy
Ensi-ilta 29.9.2012

Dokumenttielokuva
Kesto 90 min

Sinivalkoinen valhe
Dokumenttielokuva
Kesto 119 min

Kai ja hänen isänsä Tauno ajavat
Oulusta Göteborgiin, missä he
asuivat Kain lapsuudessa 70-luvulla. Reissusta tulee musiikillinen matka tunteellisiin muistoihin ja suomalaisten maahanmuuttajien historiaan Ruotsissa.
    Laulu koti-ikävästä

Käsikirjoitus ja ohjaus: Mika Ronkainen
Kuvaus: Vesa Taipaleenmäki
Leikkaus: Åsa Mossberg
Ääni: Esa Nissi
Tuotanto: Ulla Simonen / Klaffi
Tuotannot Oy
Ensi-ilta: 23.9.2012

Vuoden 2001 Lahden MM-hiihdoista piti tulla jälleen yksi suomalaisen maastohiihdon huippuhetki.
Toisin kävi. Sinivalkoinen valhe
kertoo suomalaisen maastohiihdon synkän dopinghistorian.

    Onni

Kuningas Litmanen
Dokumenttielokuva
Kesto 107 min
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    Sinivalkoinen valhe

Käsikirjoittaja: Arto Koskinen, Mika
Kaurismäki
Ohjaaja: Arto Koskinen
Kuvaaja: Tahvo Hirvonen
Äänisuunnittelija: Jyrki Rahkonen
Leikkaaja: Jukka Nykänen
Tuotanto: Mika Kaurismäki /
Marianna Films Oy
Ensi-ilta: 28.9.2012

    Kuningas Litmanen

Kuningas Litmanen on dokumenttielokuva Suomen menestyneimmästä, pitkän jalkapallouran Suomessa ja Euroopassa
tehneestä jalkapalloilijasta.
Elokuvassa päästään lähelle
huippupelaajaa – ei ainoastaan
jalkapalloilijana, vaan myös
pidettynä ja arvostettuna ihmisenä.

Ohjaus: Arto Halonen
Käsikirjoitus: Arto Halonen, Jouni K.
Kemppainen, Kevin Frazier
Alkuperäisidea: Iikka Vehkalahti
Kuvaus: Hannu-Pekka Vitikainen,
Arto Halonen
Leikkaus: Antti Tuomikoski, Sanna
Liinamaa
Äänisuunnittelu: Martti Turunen
Musiikki: Tapani Rinne
Tuotanto: Arto Halonen / Art Films
Production AFP Oy
Ensi-ilta: 26.9.2012
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tukipäätökset

kevät 2012
KOULUTUSAPURAHAT
Mercer Benjamin
Robert McKee Story Seminar Moskovassa 23.–27.11.11

1 000

Hippi Juha
2 800
Judith Westonin “Scene Study/Master Class” sekä
kolme kurssia Howard Fine Acting Studiolla 1.2.–18.4.12
(Los Angeles)
Rickman Pia
FOCALin “Production Value 2012” -kurssi (MEDIA-ohj.)
Maltalla 6.–14.1.2012

242

Roover Kaisa
FOCALin “Production Value 2012” -kurssi (MEDIA-ohj.)
Maltalla 6.–14.1.2012

400

3 000

Hellstedt Venla
Scottish Documentary Instituten ja Initialize Filmsin
“Interdoc Plus 2012” -koulutus: 23.–26.3.12 Edinburgh,
29.4.–4.5.12 Toronto ja 16.–18.12 Amsterdam

4 000

300

Honkala Jarmo & McLees Tuisku-Maria
FAS Screen Training Irelandin “3D Cinema in Europe”
-koulutus kesäkuussa 2012

2 400

Kohtamäki Kimmo
Robert McKee Story Seminar New Yorkissa 26.–29.4.12

1 300

Peltonen Jani
Berliinin elokuvafestivaalin yhteydessä järjestettävä
“Talent Campus” -tapahtuma 11.–16.2.2012

178

Savitie Anne
Animaatioprojekti Havannassa 21.1.–11.3.2012

700

Välimäki Kimmo
“The European Training Programme for Animation
Professionals – European Animation Masterclass”
-koulutus 23.-24.2.12 Tikkurilassa

300

Kiiveri-Tarrier Hanne & Berg Pirjomarika
600
“The European Training Programme for Animation
Professionals - European Animation Masterclass”
-koulutus 23.–24.2.12 Tikkurilassa		

Valorinta Jenni
Opiskeleminen Global Cinematography Instituten
“Advanced Cinematography - educational program for
postgraduate students” -ohjelmassa 22.–23.9., 6.–7.10 ja
3.–4.11.12 (Los Angeles)

3 200

First Floor Productions Oy / Pauli Pentti
Kaputt-dokumenttielokuvan kv. rahoitus Lontoon
Good Pitch -tapahtumassa 22.–26.6.12

800

959

Tammi Eero & työryhmä
Filmihullu-lehden 40-vuotisen olemassaolon kunniaksi
tehtävän antologian 3. osa

2 000

Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola
Eija-Liisa Ahtilan Moderna Museetin retrospektiivisen
näyttelyn taltioiminen kv. markkinointia varten
Kinoproduction Oy /Claes Olsson
Me Rosvolat -hankkeen kv. rahoitus Nordic Gametapahtumassa Malmössä 23.–25.5.2012

313

Ilmaisuverstas Ry / Vesajoki Helena
10 000
”Elokuvanäyttelemisen mestarikurssi” marraskuu -12
– kesäkuu -13 välisenä aikana		
Suomen Elokuvaohjaajaliitto Ry / Pulkkinen Anssi
”Ohjaajaklubi”-tapahtumasarja Elokuvateatteri
Andorrassa 2012

4 000

Suomen Elokuvaohjaajaliitto Ry / Pulkkinen Anssi 1 650
Leikkaajien ja ohjaajien yhteinen leikkaajaseminaari
3.3.12 K13:ssa		
Suomen Näyttelijäliitto Ry / Vesajoki Helena
Elokuva- ja tv-näyttelemisen kurssi 18.–24.6.12
Suvirannassa

5 000

MADtanssimaisterit Ry / Kultanen Sanna
Loikka Encounters -seminaari 22.3.12 Helsingissä

2 500

Tampereen elokuvajuhlat ry / Alanen Juhani
Tampere Film Festival Encounters -seminaari 8.3.12

2 500

European Documentary Network / Ostrup Mikael 4 600
Nuorille pohjoismaisille tuottajille tarkoitettu ”Twelve for
The Future”-koulutusohjelma Tanskassa ja Helsingissä
POEM Säätiö / Pirttiaho Pasi
”Sources 2 Projects & Process –Training Mentors for
Documentary Filmmakers” -koulutuskokonaisuus
Oulussa 26.–30.9.2012

4 000

Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry / Karttunen Anne
Mallinnus- ja kuvankäsittelykurssit liiton jäsenille
syksyllä 2012: SketchUp-perus- ja -jatkokurssit sekä
Photoshop Elements -kurssi

5 000

Dokumenttikilta / Heikkilä Tanja
Thomas Balmes ja Victor Kossakovsky -master classien
järjestäminen Tampereella 19.5.2012

600

Illume Oy / Pertti Veijalainen
Wonderworld of Ice -dokumenttielokuva Below Zero
-rahoitustapahtumassa Tromsössa 18.–22.1.12
Indie Films Oy / Jyrki Kaipainen

Hotakainen Mika
3 000
Sources 2 -käsikirjoitustyöpajan ensimmäinen vaihe,
Tübingen (Saksa) 11.–19.4.12.		

2 1/2 ruumista-animaatioelokuva ”Cartoon Movie European co-production forum – Animated features”
-rahoitustapahtumassa Lyonissa 7.–9.3.12

Pentti Pauli
2 700
Trans Atlantic Partners 2012 -koulutus:
23.–28.6.12 Berliini, 12.–17.9.12 Halifax (Kanada) ja
17.–20.9.12 New York		

Sorjonen Heli
Pizzeria Finlandia -dokumenttielokuva Below Zerorahoitustapahtumassa Tromsössa 18.–22.1.12

479

Bad Taste Oy / Rax Rinnekangas
Maailman viisi mestaritaloa-sarjan kv.markkinointi FIFAelokuvafestivaalilla (Festival international du film sur
l’art) ja messutapahtumassa Montréalissa 19.–25.3.12

630

Granö Veli
Profeetta -teoksen installaatioversio Münchenin
kaupunginmuseossa 19.–25.3.2012, matkakulut

540

Mielonen Helena
Torino Film Lab:n “Audience Design” -koulutus:
Brignogan (Ranska) 24.–30.6.12 ja Torino (Italia)
22.–28.11.12

750

Prusskij Christa
Developing Your Film Festival -koulutus (MEDIA-ohj.)
23.–28.7.12 Motovunissa (Kroatia)

550

Dammert Erja
Developing Your Film Festival -koulutus (MEDIA-ohj.)
23.–29.7.12 Motovunissa (Kroatia)

1 100

Grotenfelt Georg
Osallistuminen Sodankylän elokuvajuhlille 14.–17.6.12

430

Hyytiä Riina
EU:n Mediaohjelman EAVE-tuottajakoulutus 2012:
Luxembourg 12.–19.3.12 sekä (13.-20.6.) Opatjia
(Kroatia) ja (5.–12.11.) Amsterdam

5 000

Koskimies Elias
Päivät kuin unta -tv-elokuva Sydneyn
INPUT-tapahtumassa 7.–13.5.2012

1 000

958

Riikonen Panu
1 200
European Film Academyn (Media-ohjelma)
masterclass “The Sound of the Image” Berliinissä 2.–8.7.12.

Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola
Ruotsinkieliset esityskopiot Eija-Liisa Ahtilan
Parallel Worlds -retrospektiiviseen näyttelyyn
Tukholman Moderna Museetissa 11.2.–6.5.2012
Suomen elokuvakontakti Ry/ Elina Rislakki
Osallistuminen Clermont-Ferrandin elokuvafestivaalille 28.1.–3.2.2012

1 093
270

1 000

792

First Floor Productions Oy / Pauli Pentti
393
Hätäpuhelu-dokumenttielokuvan kv.rahoitus
Sheffield Docs MeetMarket -tapahtumassa 13.–17.6.12		
Ijäs Jan
350
Sweet Mov(i)e ja Two Islands -lyhytelokuvat
Charlottenborg Kunsthal Spring Exibitition -tapahtumassa
Kööpenhaminassa 23.2.2012		
Dawidow Joseph
1 000
Rotuerottelun perintö -dokumenttielokuvan kv. levitys		
Nostalgia Film / Georg Grotenfelt
Hermanfilmen-dokumenttielokuvan kv.kopio

994

Suomi-Väänänen Maarit
675
Jalkeilla taas -lyhytelokuva New Yorkissa (9.–14.3.12)
sekä Quebecissä (18.-24.3.12)		
Granö Veli
800
Profeetta-lyhytelokuvan DCP-kopio		

2 500

mustavalkoinen mykkäelokuva, joka esitetään
orkesterin ja foley-artistin säestämänä

Tuotantotuki
Ima Fibma ja Sátneduodji /Maj Lis Skaltje
Joik Dokumenttielokuva saamelaisesta joiusta,
kv. yhteistuotanto

5 000

25 000

ten jäänveistäjien ja suomalaisten kohtaamisesta
Levin hiihtokeskukseen rakennettavassa jääpuistossa 		

Viitala Marjo & Seppänen Teemu
Pyromaani Lyhyt fiktio nuoren miehen paluusta
pieneen yhteisöön istuttuaan tuomion kylän
huoltoaseman tuhopoltosta

3 000

Making Movies Oy /Charlotte Airas
25 000
Den sjungande blåa tonen Dokumenttielokuva
niistä vuosista Helene Schjerfbeckin elämässä, joina
hänestä kehittyi omaääninen taiteilija 		

Toivonen Piipa
Perhosia Lyhyt animaatio kuntosalin voimailijoista,
jotka perhoset voivat saada tolaltaan

1 500

Marianna Films Oy / Arto Koskinen
Jari Litmanen – kuningas Dokumenttielokuva
Jari Litmasesta, myytistä ja miehestä myytin takana

25 000

Kantonen Pekka

3 000

Filmimaa Oy / Virpi Suutari

30 000

Ior Bock – myytti kerros kerrokselta Dokumentti-

Hilton! – kertomuksia kylmästä Dokumentti-

elokuva Ior Bockin myytistä Lea ja Pekka Kantosen
kehittämän videon sukupolvittelu-metodin avulla
Mäkelä Ville

elokuva nuorista, jotka ovat putoamassa
yhteiskunnan ulkopuolelle 		
3 000

töissä Suomessa

Lampi Johanna
Seekers Dokumenttielokuva uskonnollisen etsinnän
todellisuudesta ja bisneksestä balilaisessa kylässä

3 000

For Real Productions Oy /
Inka Achte ja Marika Väisänen
20 000
Alppikatu 25 Dokumenttielokuva Kalliossa
sijainneen, satavuotiaan asuntolan viimeisistä päivistä
Made Oy / Tuija Halttunen
Naapurit Dokumenttielokuva kantasuomalaisten ja
maahanmuuttajien kohtaamisesta ylöjärveläisessä
kerrostalossa

30 000

Kinoproduction Oy / Juan Reina

15 000

Snellman Anja
3 000
Julia ja vesi Dokumenttielokuva kirjailijasta, joka
ajautuu pakkomielteisesti selvittämään nuorena
kuolleen naisen arvoitusta 		

Kotia kohti Dokumenttielokuva kongolaisen

Vesanto Jussi

Hukkamies Dokumenttielokuva miehestä, joka on

2 000

perheestä, jossa perheenjäsenet ovat paitsi toistensa
tärkeimpiä ihmisiä, myös toistensa pahimpia vihollisia 		

5 000

H5 Film Sound / Juho Kuosmanen

Illume Oy / Ilkka Rautio

Käsikirjoitustuki

Konstitutionaalinen kohtuuttomuus Lyhyt fiktio

Lwoff Mark
EU:n Mediaohjelman EAVE-tuottajakoulutus 2012:
Luxembourg 12.–19.3.12 sekä (13.-20.6.) Opatjia
(Kroatia) ja (5.–12.11.) Amsterdam

2 500

keski-ikäinen nainen kohtaa lapsuudenkodissaan oman
itsensä nuorena 		

Sula mahdottomuus Dokumenttielokuva kiinalais-

Jaskari Jaakko
3000
Jesse Dokumenttielokuva transsukupuolisten
prostituoitujen heimoistumisesta globaalissa maailmassa 		

KULTTUURIVIENTITUKI

Osuuskunta Animaatiokopla / Leena Jääskeläinen

In love with Amelia Earhart Lyhyt animaatio, jossa

Romu-Mattila ja kaunis nainen Lyhyt

LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN
TUOTANTOTUKI

Ilya Dokumenttielokuva virolaisista nuorista miehistä

1 000

Pöllä Mikko
Helsingin herra -tv-draama Monte Carlo TV Festival
-tapahtumassa 11.–14.6.12
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Oktober Oy / Joonas Berghäll
423
Hukkamies-dokumenttielokuvan kv.rahoitus
Toronton Hot Docs -rahoitusfoorumissa 2.–3.5.12		

Tuominen Arvo
Sydneyn INPUT-tapahtuma 7.–11.5.12.

Hauru Hannaleena & työryhmä
3 000
Helsingin elokuva-akatemian toiminnan käynnistäminen
ja toiminta syksyllä 2012		
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1 500

KOULUTUSTAPAHTUMIEN TUKI

Pajunen Katriina
Väitöskirjan “Immersed in Illusion – An Ecological
Approach to Virtual Set” julkaisu- ja kielentarkastuskustannukset

Keränen Juha
“The European Training Programme for Animation
Professionals – European Animation Masterclass”
-koulutus 23.–24.2.12 Tikkurilassa

Staffans Simon
The Pixel Labin (Media-ohjelma) “The Cross-Media
Workshop” -tapahtuma 1.–7.7.12 Potsdamissa (Saksa)

Leino Tomi

dimensions of existence Kolmen lyhyen animaatioelokuvan kokonaisuus siitä, miten sekä ihmiset että tila
saavat muodon kahden ihmisen rakastuessa

1 500

Rokosa Ninotchka
500
Mitä kuuluu? Kokeellinen lyhytelokuva sosiaalisten
tilanteiden pelosta 		

kiintiöpakolaisperheen tiestä Ruandan pakolaisleiriltä
Kajaaniin
Oktober Oy / Juha Suonpää

20 000

opetellut susien kielen ja tavat, kohdannut villit
silmästä silmään ja nähnyt niiden kohtalon 		
Illume Oy / Elli Rintala

Hki–Vantaa Lyhyt dokumenttielokuva lentämisen

7 500

kadotetusta viattomuudesta 		
Zone2 Pictures Oy / Heikki Partanen
15 000
Tori, portaat, kirkko Dokumenttielokuva kansakunnan aatteiden alttarista ja riittien toimituspaikasta,
Helsingin senaatintorista ja tuomiokirkon portaista 		

3 000

Filmiteollisuus Fine Oy / Kai Lappalainen
Osumia ja huteja Lyhyt animaatioelokuva valtiaasta,
alaisista ja kansasta

6 000

Heikkinen Markku

1 500

Videokuu Oy / Benjamin Oroza
Voices of the poor Dokumenttielokuva köyhimpien
äänellä Boliviassa

4 250

Karrento Johan

Kokko Jari

3 000

Puun ja kuoren välissä Dokumenttielokuva
ympäristön ja talouden etujen jännitteestä 		

Suomenruotsalaista mökkielämää Lyhyt fiktio
perheestä, jossa isä arvioi ratkaisevansa ongelmia
ryhtymällä palkkamurhaajaksi
Homepakolaiset Dokumenttielokuva home-

TV-draaman käsikirjoitustuki
Sortavala Kolmiosainen draamasarja suomalaisesta

altistuneista, heidän ongelmistaan ja ratkaisuistaan
6 000

Grape Productions Oy /
Raimo Uunila & Marjukka Korhonen
6 000
Collective crime Dokumenttielokuva kollektiivisesta
ympäristörikoksesta, josta ei voi tuomita ketään 		
Illume Oy / Jouko Aaltonen
4 000
Monta elämää Dokumenttielokuva monisärmäisestä
taiteilija Kauko Röyhkästä 		
Illume Oy / Riikka Kuoppala
Vuorimari Dokumenttielokuva Vuorimarin kansan
kulttuurista patotyömaan uhan alla

3 000

Helsinki-filmi Oy / Mohamed El Aboudi
6 000
Revolutions Online Dokumenttielokuva kahden sukupolven maanpakolaisuudesta pois diktatuurin Egyptistä
Kristallisilmä Oy / Pekka Sassi

Kaiken jälkeen Lyhyt kokeellinen fiktio tuntemat-

7 000

toman kohtaamisesta äärimmäisissä olosuhteissa

Koskela Art & Media House / Leena Kilpeläinen

Toinen elämä / Another Life Dokumentaarinen

6 000

metsäjätistä, joka sulkee tehtaan Pohjois-Karjalassa
ja haluaa perustaa uuden Sortavalaan		

Ennakkovalmistelu
Bronson Club Oy / Aleksi Pohjanvirta
Graffitisota Dokumenttielokuva graffittitaiteesta ja
kaupunkitilan hallinnan oikeudesta

Aho Kaarle

4 000

elokuvaessee Aleksander Sokurovin maailmasta ja
elokuvista 		

Siili Jukka-Pekka

Luopiot Draamasarja paremman maailman puolesta

6 000

taistelevasta ympäristöaktivistien ekorikoksia
suunnittelevasta solusta		
Kinnunen Matti

Rahti Kaksiosainen draamasarja afgaaniperheestä,

6 000

joka saatuaan kielteisen turvapaikkapäätöksen joutuu
uudelleen rikollisten salakuljettajien armoille		
Lalli Maarit
6 000
aurora Neliosainen draamasarja suomalaisen sosiaalipolitiikan luojan ja aikansa Euroopan rikkaimman
naisen Aurora Karamzinin elämästä		
Hemming Gunilla
6 000
Godheten själv Neliosainen draamasarja itsekkyyden
ja vastuun jännitteistä kaksikielisessä rannikkokaupungissa

MEDIATAIDE
Tuotantotuki
Meet Factory Oy/ Merja Puustinen & Andy Best
RE/F/R:ace Vuorovaikutteinen ja monimediaalinen
kaupunkitapahtuma, joka toteutetaan projisoinnein ja
äänimaisemin, Suomi WDC, Pariisi

4 000
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Kinotar Oy / Mika Taanila

Most Electrified Town in Finland Kolmelle

12 000

screenille heijastettava installaatio, kv-levitys

Palo Productions / Anu Pennanen
5 000
Yhä seisten Kokeellinen lyhytelokuva, joka seuraa
työtöntä Albertia hänen matkustaessaan tapaamaan
tovereitaan, joiden kanssa he vastustivat Renaultin
tehtaan sulkemista 15 vuotta sitten, nykytaiteen keskus
CCA, Glasgow, Skotlanti 		
Bufo Oy / Straschnoy Axel

Revontulet Planetariossa projisoitavaksi tarkoitettu

5 000

elokuva, joka seuraa tutkimusmatkaa Lappiin ja
revontulien kuvaamisen tapahtumaa, Heureka,
Kiasma, Helsinki, Museum of Modern Art, Buenos Aires,
Mirta Demare gallery, Rotterdam
Suorlahti Olli

500

Infrapunainen huone Installaatio, jossa infra-

Rousseau Gregoire

300

Live installation part 2 Kokeellinen esitysalusta

live-tapahtumiin, Lens Politica

3 600

Whitehead Oliver
4 000
Sweet Dreams Videoteoksessa tarkastellaan lastenjuhlien kautta lapsille tarkoitettujen herkkujen ja lelujen
maailman sekoittumista, Amos Andersonin museo
Helsinki Underground Julkisiin tiloihin projisoitavia

4 000

Hyperlooppisarja Käännettyyn piilokuvaefektiin

2 000

Menetetty Karjala Videoteos kuorosta, joka esittää

1 000

laulun menetetyistä paikkakunnista Karjalassa,
Joensuun taidemuseo, Taidehalli (Hki)		
Pelkki Sini

500

Embarkation Videoteoksen äänityöt, Taidehallin studio

Bruno Diego
3 500
Location Mediainstallaatio joka tarkastelee näkyväksi
tekemisen rajallisuutta suhteessa historialliseen
esittämiseen ja elokuvaan, Arte Ba (Buenos Aires)
Mirta Demare Gallery (Rotterdam), HIAP Helsinki, 		
Niskanen Pekka & työryhmä
Youth as Refugees Nuorista pakolaisista kertovan
internetpohjaisen mediataideteoksen editointi
videoinstallaatioksi, Suomesta Galleria (Berliini)

1 500

Tervo Sakari

2 000

Pekka ja Susi Videoteos, joka jatkaa tarinaa siitä,

Saloranta Elina

600

jonka takana sataa lunta, osa diptyykkiä, Taidehallin studio
Antikainen Pia

2 160

seuraa sävellyksen valmistumista säveltäjä Sid Hillen
työhuoneella, AV-arkki
Kopperi Anna-Lea & työryhmä
Plants for free Mediataideinstallaatio ja
lyhytelokuva ilmaisten taimien jakeluperformanssista,
Taidehallin studio

2 000

Niilola Aada

2 800

1 000

2 081

Metsä on nuori ja täynnä elämää Kokeellinen
lyhytelokuva, joka käsittelee ihmisen ja eläimen suhdetta,
Moderna Museet
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joka koostuu videoprojisointeja liikuttavista mekaanisista,
ohjattavissa olevista osista, Gallery Pica, Berliini
Koskinen Nuutti
Tunneli Videoinstallaatio, joka käsittelee eroa ja
identiteettiä, Kluuvin Galleria

2 135

Palosaari Sari

1 000

joka käsittelee läpinäkyvyyden teemaa sekä
arkkitehtonisena että yhteiskunnallisena ilmiönä,
Taidehallin studio
Suomien Niina

1 000

Ruohonleikkurisinfonia Animaatio ruohonleikkuusta

yksilön elämänhallinnan vertauskuvana, AV-arkki 		
Parviainen Janne

3 000

tilaan projisoidaan picoprojektoreilla animaatiot,
Media Facades 2012
Blåfield Maija

1 000

lista koostuva teos, jossa muistot ja tilanteiden fragmentit
assosioituvat uudelleen tarinallisen viitekehyksen sisään,
Galleria Huuto ja Mäntän kuvataideviikot
Nissinen Erkka
1 000
Polis Narratiivinen videoteos, Kiasma
Camouflage-näyttely		
Tuomaala Martta
Siivoojan ääni Dokumentaarinen teos siivousalasta,
Virka-galleria & Galleria Rajatila

1 300

Takala Päivi, Uunila Raimo & Sukura Annakaisa

5 000

Helsingin kaunein ääni Ääni- ja videoinstallaatio,

jossa tavalliset ihmiset ilmaisevat itselleen
merkityksellisen Helsinki-äänen, Musiikkitalon
Black Box, Helsingin Juhlaviikot

Exhibit number 4 Gallerian seinään projisoitava

1 000

piirrosanimaatio, Galleria Huuto, Viiskulma 		

Ohikulkija Videoteos matkustamiseen liittyvästä

5 000

vierauden tunteesta, Av-arkki 		
Klemola Sami
Wall 400 vanhasta kotistereokaiuttimesta koostuva,
sävellettyä ja generoituvaa ääntä yhdistävä
ääni-installaatio, Galleria Huuto

4 000

Renvall Markus

1 000

Kolme pientä sarjaa erilaisia teoksia Kolme

pienimuotoista teosta, joissa mediaa käytetään
sosiaalisen, jaetun kokemuksen tuottamiseen ja yhteisen
pelin tai leikin käynnistämiseen, Ruskeasuon päiväkoti,
Avoin kaupunki -näyttely, Pää pyörälle -festivaali
Kallinen Mikko

Feedback loop Keholla ohjattava interaktiivinen teos,

Ziegler Denise

FESTIVAALI- JA MUU AUDIOVISUAALISEN
KULTTUURIN TUKI
Tampereen elokuvajuhlat ry/ Alanen Juhani
Tampereen kansainvälinen lyhytelokuvafestivaali
7.–11.3.2012

12 000

Helsingin Dokumenttielokuvafestivaali ry/
Närekangas Leena
Helsingin Dokumenttielokuvafestivaali DocPoint
24.–29.1.2012

12 000

MADtanssimaisterit ry /Pajala-Assefa Hanna
2 200
Loikka-tanssielokuvafestivaali 22.–29.1.2012		
Työryhmä Yli-Annala Kari & Punzo Ivan
AAVE – Alternative Audiovisual Event -tapahtuman
järjestäminen Malmitalolla (Hki) 12.–15.4.2012

1 500

Mediakulttuuriyhdistys m-cult / Minna Tarkka
Media Facades 2012 -tapahtuman järjestäminen
Helsingissä 20.8.–2.9.12.

6 000

Sodankylän elokuvafestivaali ry / Lehtola Ari
Sodankylän 27. kansainvälisen elokuvafestivaalin
järjestäminen 13.–17.6.2012

9 000

Soul4Design Oy / Jonna Häkkilä
UbiArt Julkisia, interaktiivisia näyttöjä hyödyntävä
taidenäyttelykonsepti
Writer’s Block Oy / Tuomas Mattila
Social viewing -katelutila Lyhytelokuvien
social viewing -katselutila (demo)

1 400

1 000

Viitahuhta Marja
3 000
Lautiosaari Videoinstallaatio, joka kuvaa Kemin
Lautiosaaressa sijaitsevaa suvun huvilaa ja sen muistoja,
Jätkäsaaren makasiinit
Suominen Niina
1 000
In Memoriam Animaatio joka kuvaa vanhoja hylättyjä
taloja ja etsii niistä muistoja ja elämän jälkiä
animaation keinoin, festivaalilevitys

15 000

Fantomatico Oy / Hanna Haaslahti
3 500
Kuvatus Dokumentaarinen crossmedia-projekti, joka
kartoittaa yhteisöllisten nettipelaajien elämää (konsepti)
Fertum / Sonja Kangas
Projektori Pelimäinen ideointipalvelu internetissä
ja mobiilissa (demo)

18 000

First Floor Productions Oy / Pauli Pentti

3 500

360° Multidimensional and versatile platform for

collaborative journalism and documentary
storytelling (konsepti)

3 500

Sharewood – hyväntekemisen mobiillipeli Peli

aktivoi kuluttajia tekemään hyviä tekoja ja kertomaan
niistä muille (konsepti)		
Harmooni Productions Oy / Jaakko Tuomivaara
Harmony Audiovisuaalisia duettoja kahden ihmisen
kohtaamisesta (demo)

8 000

JAJAdesign / Tomi Castrén

3 500

Mobiilikannet musiikkijulkaisulle Mobiililaitteissa

DIGIDEMO
Lapland Memories Oy / Pekka J. Piippo
Kadonnut Joulukirja Lapsille suunnattu
interaktiivinen satukirja (demo)

Cosmic Gekko Oy / Jyrki Matero
Barbarians-mobiilipeli Pelaajien paikkatietoon
perustuva mobiili moninpeli (demo)

Givget Oy / Matti Tuomisto

selattavat levynkannet digijulkaisuille (konsepti)

11 000

Jääskeläinen Leena & Penttilä Kaisa

3 500

Råtta Booris -peli Råtta Booris parantaa tapansa

pelaamalla (konsepti)
3 500

Kemppainen Jaakko

3 500

Afternoon Romances Seikkailupeli unohdetulle

yleisölle (konsepti)

10 000

Kinovid Ky / Timo Humaloja

Avoin kaupunki Alvar Aallon elämään perustuva

10 000

cross-media hanke (demo)

Nouhau Productions Oy / Sanna-Sisko Toikka
Tubettajat Dokumenttisarja nettisyrjäytyneistä
miehistä (Tv-pilotti)

9 000

Koskinen Anssi & työryhmä
Talouden maailma Sosiaalisen median avulla
käytävä roolipeli taloudesta (konsepti)

3 500

Jelinko Mara, Marroquin Carlos & Koski Jenni
Guilt-websarja Fiktiivinen web-draamasarja
ihmiskaupasta (konsepti)

3 500

Lindholm Björn & työryhmä
Trials of the Wolf Peli voimasta, kauneudesta,
perheestä ja kunnioituksesta (konsepti)

3 500

Moskito Television Oy / Mika Piipponen
Kaisa Lipposen Ihmeellinen Mieli Kaisa
Lipponen -tuoteperheeseen perustuva iPad-pelidemo

20 000

Puheterapiapalvelu Jaana Korkiakoski
Puhetta ja kieltä kehittävä peli (demo)

15 000

FremantleMedia Finland Oy / Ella Piesala

15 000

Roolisota Lahjakkainta näyttelijää etsivä koko

Made Oy / Ulla Simonen

Baltic Warriors Hanke Itämeren pelastamiseksi

18 000

(demo)

Metronome Film & Television / Tarja Pääkkönen

Hitlist-pilotti Uuden ajan perinteinen tietokilpailu

15 000

(tv-pilotti)

Moskito Television Oy / Tarja Ahava
Eelis ja esi-isät Nukkeanimaatiosarjan pilottijakso

18 000
3 500

maahan saapuvien haastatteluihin lentokentällä (konsepti)

Nasty Puppet Promotions / Hannu Räihä
Nasty Puppet e-kirja Nasty Puppet -nukketeatteritekniikoita e-kirjana (konsepti)

Netvisa Oy / Timo Pekkonen
3 500
Satakieli Lintulajeja äänityksen perusteella tunnistava
sovellus (konsepti)

Osuuskunta Poesia / Teemu Manninen
DIGIPO Uuden vuosituhannen pelattavaa ja
selattavaa runoutta (konsepti)

3 500

Lampi Johanna

Osuuskunta Viestintäverso / Ville Aho
Kallio-arkisto Monikanavainen kaupunkimediapalvelu (demo)

perheen tv-viihdeohjelmasarja (tv-pilotti)

Kolme minikokoista av-installaatiota, jotka sijoitetaan
kirjastoon, Oulunkylän kirjasto 		

joka purkaa erilaisia lääketieteen opinnoissa esiintyviä
kehon simulaatioita, Fort Blauw Kapel teatteri Utrecht,
Newlyn Gallery, Penzane
Kokko Jaana

Westphal Thomas

Postauto, Kurkkaa koloon, Taram-taradam

tarkastelee aikaa fysikaalisena ilmiönä, Wäinö
Aaltosen museo
Koski Kaisu

2 000

jossa pelaaja saa reaaliaikaista palautetta avatarvalohahmon avulla, Helsingin kulttuurikeskus,
Kanneltalon Galleria 		

Pienimassainen tähti lopettaa elinkaarensa
valkoisena kääpiönä Kokeellinen videoteos, joka

MED school -sarja Kolmen videoteoksen sarja,

Helgaker Kristin & työryhmä
Maamme – Vårt land Kahdeksankanavainen
videoinstallaatio, jossa kahdeksan suomalaista
maahanmuuttajaa laulaa Maamme-laulun, Suomen
valokuvataiteen museon projektitila

Näsänen Elena

3 400

Heijastuksia ikkunaruudussa Videoteos ikkunasta,

15 torstaita Rakentajantiellä Videoteos, joka

2 000

Cederberg Petteri

mihin satu loppuu, Galleria Huuto

Cederström Kanerva & Tanner Riikka
Trans-America - soul sicks Matkan kokemusta ja
Amerikan mantereen aikaa tutkivan videoinstallaation
jälkityöt, Pariisin Suomi-instituutti & Union Docs
(New York)

Ruikka Petri

Interference Tanssia ja abstraktia animaatiota

Arkisto, osa 1 ja 2 Dokumentaarisesta kuvamateriaa-

perustuvien hyperlooppielokuvien sarja, Galleria Sculptor
Kuukka Raakel

3 000

Kaupungin muisti Liveanimaatioteos, jossa kaupunki-

kymmenminuuttisia av-teoksia Helsingin maanalaisista
tiloista, Helsingin WDC-ohjelmistoa
Van Ingen Juha

Träskman Tomas & YKON-työryhmä
The Empathy Show Globaaleja uutisia lokaalisti
työstävä mediateos, jonka aineisto ja näkökulmat
tuotetaan YKONin osallistavissa työpajoissa,
Media Facades 2012

Installaatioteos läpinäkyvyydestä Installaatio,

perhettä, uskonnollisuutta ja lapsen voimattomuutta
aikuisen tyrannian uhrina, Kluuvin galleria

Laitinen Tuomas

1 000

internetistä ladattava ääniteos, joka luo laajennetun
todellisuuden äänimatkan, Runokuu-festivaali

Kinetic video installation Kineettinen videoveistos,

punavalolla tuotetaan ”näkymätön teos”, Cartes Flux,
Kaapelitehdas

Pelkkää perunaa Videoinstallaatio, joka käsittelee

Atmos – auditiivinen kaupunkikierros Vapaasti

yhdistävä kokeellinen videoteos, festivaalilevitys

Kohdeapurahat

Kuoppala Riikka

Hypén Joel

Heinonen Markko & Mauno Jukka

SaapuvatArrivals Monimediaformaatti perustuen

The Power of Sound Äänen voimaa tutkiva inter-

3 500

3 500

aktiivinen multimediahanke (konsepti)

Osuuskunta Taiteeko / Markku Nousiainen

8 000

Giants of the Hoods - Kulmakunnan jätit

Tanssivia avatarhahmoja sisältävä
tapahtumapalvelu (demo)

Pöntiskoski Erik & työryhmä

10 000

School of Stardom Faceboookissa jaeltava sosiaalinen

3 500

ja personoitava webbi-sarja (konsepti)

Koivisto Jonna & Värttö Mikko
Kaupunkimysteeri Kaupunkitilaan sijoittuva
salapoliisipeli (konsepti)

3 500

Pohjola Elina & työryhmä
3 500
Priceless Yhteisöllinen dokumenttiprojekti
korvaamattomien asioiden oikeasta hinnasta (konsepti)

Noronen Paula & Lyytikäinen Miikka
Supermarsu-pelikonsepti Lastenkirjasarjaan
perustuvan pelin konsepti

3 500

Project Dorothy Oy / Pasi Ilola
10 000
Storyshop Yhteisölliseen tarinankerrontaan perustuva
sosiaalinen peli (demo)

Väisänen Juha & työryhmä
3 500
Fibi	 Lasten kasvatusta tukeva iPad sovelllus (konsepti)
Delicode Oy / Julius Tuomisto
Kinected Stories Liikkeentunnistusteknologiaan
perustuva transmediakonsepti, jossa lapset kokevat
tarinoita liikkeen ja puheen kautta (demo)

18 000

Pintxo Creative Oy / Ilari Niitamo
8 000
Sana-na-rama iOS-mobiilipeli Mobiili sanapeli (demo)
Upknowledge Oy / Timo Lindqvist
Demo interaktiivisesta lastenkirjaformaatista
sormitietokoneille (demo)
Parkkola Pyry

Arena Project Online -yhteisöpeli, jossa pelaajat

15 000

Anima Boutique Oy / Antrea Harlin

3 500

18 000

suunnattu monimediaalinen tarinamaailma (demo)
blobery Oy / Mikko Korpelainen
Woven Petanque tyylinen puzzle-peli (demo)

Putte-possun nimipäivät Minipelisarja (konsepti)

3 500

Pystymetsä Oy / Outi Rousu
15 000
Sunnuntaina kello viisi Lapsen oikeudet kuuluvat
kaikille lapsille (demo)
Rock Dice Oy / Pekka Oikarinen
3 500
Earth Voices Äänimaailmoihin perustuva peli (konsepti)
SMEL Films & Ideas / Hannu Kurkela

10 000

Omnivore Mobiilipäätelaitteille toteutettava ooppera (demo)

Svan Lauri & työryhmä

3 500

Tempo Music Design Oy / Vesa-Matti Mattsson

8 000

We Eat Crayons Entertainment Oy / Pertti
Kainulainen
Cloudio Kämmentietokoneille suunniteltu
luontopelikonsepti (konsepti)

3 500

Värttö Mikko & työryhmä
Pelikonsepti Vuoden 1918 Tampereen taisteluiden
tapahtumia käsittelevä mobiilisovellus (konsepti)

3 500

FixPiz Lähiympäristö kuntoon FixPlz-palvelulla (konsepti)		

luovat pelimaailman toiminnallaan (konsepti)

Havunhelma (Kikattava kakkiainen) Lapsille

Putte Oy / Marita Tuhkala

6 000

Moodmaker Äänitervehdyspalvelu (demo)
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tukipäätökset

kevät 2012
D² -pitchauskilpailun palkitut
2 500

Correspondents-työryhmä / Asta Rajala
8 000
Mediapalvelun yhteistyöalustan kehittäminen
freelance toimittajien ja mediatalojen välillä (demo)		

Rousu Outi & Aaltonen Jouko
Perhe Formaatti yhteiskunnallisen dokumentin
ympärille (konseptisuunnittelu)

5 000

Ben-Amor Semira
LABIB
Ben-Amor Semira
LABIB (paras pitchaus)

2 500

SRB Coaching osk / Ville Keränen

4 500

Valtonen Lauri
Plantwatching

2 500

RaakaIdea Oy / Juha-Pekka Natunen
Taide- ja pelilähtöisten tuotteistus- ja tuotetestausmenetelmien kehittäminen ja liiketoiminnallistaminen
(konseptisuunnittelu)

Ikonen Marja
Kodin tavaramarkkinat

2 500

Airaksinen Niina
Digitaalinen lavastus

2 500

Sandblom Teemu & Tyni Mikko
Rescue Squad

2 500

Tuomivaara Jaakko
Harmony

2 500

Wallin Toni
New Motion 4 Fun

2 500

Rinne Juha
Temuta Toys

2 500

3 000

Konttikiertokoulu – Pop Up Design School

Kiertävä design-konttikoulu (konseptisuunnittelu)

Uuden sukupolven puuinfotelineet (konsepti-

Todellisuuden tutkimuskeskus-yhdistys /
5 000
Annu Kemppainen
Esitystaiteen ammattilaisten kollektiivin
utopiakonsulttipalvelut (konseptisuunnittelu)		
Kukkapuro-Enbom Isa & Enbom Henrik
5 000
Trash Design -tuotantoketju Jätteestä designiksi
(konseptisuunnittelu)		

Turku Burning Bridge Ry / Maria Säntti
5 000
Burning Bridge Literary Agency Kustannusyhtiöille
Harlin Antrea
2 500
suunnattu palvelukonsepti, freelance verkosto töiden
Havunhelma		
toteuttamiseksi (konseptisuunnittelu)		
Ylikoski Jarkko & Aarne Mikko
2 500
Maestra Finland Oy / Jaana Turunen
8 000
Pulp Rebublic (paras pitchaus)		
Maestra-koulutuspilotti LauluMaestra-koulutusYlikoski Jarkko & Aarne Mikko
2 500
järjestelmän ja Maestra-yrittäjäkoulutusjärjestelmän
Pulp Rebublic 		
testaaminen (demo)
Tuomisto Julius
2 500
Kopperi Risto
5 000
Kinected Stories		
Taiteen mahdollisuudet televisiossa Ikäihmisen
Sulopuisto Olli
2 500
selviytymistä kotona tukeva taidekonsepti
Leffalauta		
(konseptisuunnittelu)
Wright Timo
2 500
Esteetön taide ja kulttuuri / Kirsi Mustalahti
5 000
Bermuda Helsinki
Esteettömän taiteen koseptointi
(konseptisuunnittelu)
Virtanen Tommi
2 500
Kotikeikka
Bare Bone Business Oy / Asko Keränen
8 000
BareBoneGallery.net Musiikin, kuvataiteen,
lyhytelokuvien ja mediataiteen myyntiin erikoistuva
CREADEMO
virtuaaligalleria (demo)
Roisto Oy / Esa Nikkilä
8 000
Festarikäsikirja Joukkoistamalla toteutettavan,
informatiivisen teoksen sisältötuotantoprosessin
kehittäminen (demo)		
Ars Mondo Oy / Hanna Maria Laakso

5 000

Terapeuttista elokuvakasvatusta kansainvälisesti Elokuvatyöpajojen kehittäminen opettajille

Laitinen Antti & Kallio Jarkko

AGMA Oy / Marit Hohtokari

4 000

Blind Spot Pictures Oy / Tero Kaukomaa
15 000
We Are The Finn Internet-alusta, jossa elokuvantekijät
rahoittavat, tuottavat ja levittävät elokuviaan (demo)

formatointi (konseptisuunnittelu)		

Ikonen Marja

Kodin tavaratarinat Palvelu kodin tavaroiden ja

5 000

Standup etcetera Oy / Ilpo Murtovaara

Espertava / Ava Numminen

LauluAvain Kansainvälinen LauluAvain-pedagogiikkaa

8 000

esittelevä pilottikiertue (demo)
Mäki Tommi & Mäki Pinja

SoundGloves -äänihansikkaat Päällepuettava soitin

5 000

(konseptisuunnittelu)

Luna Second Hand / Tiina Pennanen
5 000
Pako muovimaasta Kierrätykseen perustuva
palvelu (demo)		

Euroopan katutaiteilijoiden mestaruuskilpailut
(konseptisuunnittelu)

Kapsakki osk. / Eeva Halme
Spagettiooppera Kulttuurikokemuksen ja ruuan
yhdistävä konsepti (demo)
Design Reform Oy / Reijo Markkula
Vierivä kivi Esteettinen puistoliikuntakonsepti
(konseptisuunnittelu)

Lundahl Aija & työryhmä
5 000
Windia Tekstiilialan kansainvälisen, eettisen piensarjatuotannon osaamisprojekti (konseptisuunnittelu)		

(konseptisuunnittelu)

Ahlskog Leather Oy / Carita Pöntiö
5 000
Suomalainen poronnahka Poronnahan käsittelyn
osaamista tukeva palvelukonsepti (konseptisuunnittelu)		

turvavarusteista (konseptisuunnittelu)

Niva Robert

Football Triathlon World Championships Jalka-

3 600

5 000

Walkabout Teatteriyhdistyksen palvelu yritysten ja
yhteisöjen kehittämiseen (konseptisuunnittelu)

Stella Polaris Improvisaatioteatteriyhdistys
Improvisaatioteatteri Stella Polariksen toiminnan
Saimaan Viherpalvelut Oy / Kirsi Seppälä
5 000
kehittämis- ja kansainvälistämishanke (demo)
3D - Katumaalaus ja valokuvateokset Lumi- ja
jäärakentaminen yhdistettynä valotaiteeseen
Koistinen Kantele Oy / Hanna-Leena Ehn
(konseptisuunnittelu)		
Kantele Soi! Kanteleen soittoa edistävä konsepti

Oikarinen Risto & työryhmä
3 750
Kainuun Runovaara Taidetapahtuman konseptin
kehittäminen (konseptisuunnittelu)		

4 700

european street performer championships

perintöesineiden historiatiedon säilyttämiseksi
Naamio ja Höyhen teatteriyhdistys ry
(konseptisuunnittelu)		
Aarni Korpela

Pizzolorusso Emanuele

Pyörän turvavarusteet Konsepti polkupyörän

Fantomatico Oy / Panu Heikkilä

Augmented furniture Julkisten tilojen kalusteiden

12 000

5 000

12 000

5 000

5 000

5 000

protohanke (konseptisuunnittelu)

Aaen Terhi & Freerdeed-työryhmä
Freerdeed Virtuaaliagentuuripalvelu
(konseptisuunnittelu)

5 000

Tarinatalo Oy / Terhi Upola
5 000
palloilua käsittelevän konseptin suunnittelu (konseptiMobiili sertifikaattiopas kuluttajalle (konseptisuunnittelu)
suunnittelu)		
Writer’s Block Oy / Tuomas Mattila
5 000
Tonteri Päivi & Mäkipää Sanna
5 000
Blinkamovie Virtuaalinen lyhytelokuvateatteri ja
Elämäni tarina -koulutus Kirjallisuusterapiaan
kohtauspaikka (konseptisuunnittelu)
ja narratiiviseen menetelmään pohjautuva
hyvinvointipalvelu (konseptisuunnittelu)		
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5 000

Jousisoitinliike Collins / Collins Susanna
Gio Rossi -soittimet Korkealaatuisten jousisoitinten
valmistuskonseptin kehitystyö (konseptisuunnittelu)

4 000

Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry
Lotta Skaffari

5 000

Tanssin kolmannen sektorin yritystoiminta

ArtSpa-elämyspalvelukonsepti Työhyvinvointi-

Taiteilija asiantuntijana organisaatiossa, työyhteisössä,
koulumaailmassa ja tutkimusryhmässä (konseptisuunnittelu)

Vapaa taiteilija tmi / Renvall Markus
5 000
Medialeikki Kokeilevan elokuvan metodeihin
perustuva mediakasvatuksen opetusmetodi
(konseptisuunnittelu)		
Bureau Obskene Oy / Aura Seikkula
5 000
Art Production Environment Taidehankkeiden
hallintaan suunteltava projektityökalu (konseptisuunnittelu)
Karanttia Oy / Terhi Tamminen
Otteet Otteet-apuvälinesarjan kehitystyö (demo)

8 000

Tulikansa Ry / Petri Saunio

5 000

Antaa palaa Tulisirkusta nuorille (konseptisuunnittelu)

Nomadi ry / Janne Ikäheimo

Nomadi-tuotannon pilottihanke Nykytanssi-

Tanssilähtöisen hyvinvointipalvelun kehittäminen
(konseptisuunnittelu)
5 000

0.7 design / Jenni Moberg

Paljasta maailmalle Opas muotoilijoiden ja

Hukkatila Oy / Jaakko Lehtonen
Fashion Hopping Pop-up muotikonsepti
(konseptisuunnittelu)

5 000

Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola

5 000

Crystal Ace! Monikanavainstallaatioiden tuotantoketjun

kehityshanke (konseptisuunnittelu)

5 000

5 000

5 000
5 000

5 000

CircoAero Ry / Maija Eränen
5 000
Circo Futura Nykysirkustaiteen agentuuri ja
tuotantovaiheessa olevien teosten hautomotyöskentely
(konseptisuunnittelu)		

8 000

Siirtola Juha & Nives Matti
5 000
GEST Kulttuuritapahtumien henkilöhallintaan
kehitettävä palvelu (konseptisuunnittelu)		

vientiagentin väliseen yhteistyöhön
(konseptisuunnittelu)

Utveckling av elektroniklösningar
for gitarrpedale Kitarapedaalien muotoilu ja

kehittäminen (demo)
Ars Alone Oy / Kari Alonen
Valoa kiven sisässä Suomalaisen kiven, lasin ja
valon ydistävä tuotteistamishanke (demo)

12 000

agentuurin perustaminen (demo)

Kotilainen Strömberg Teja
päiviä ja taidesisältöjä ammattitaiteilijoiden kanssa
Scandi Syncs Musiikkipalvelu netissä
(konseptisuunnittelu)		
(konseptisuunnittelu)
Osuuskunta Studio Kelkka / Susanna Hoikkala
5 000
Kähönen Veli Matti
Kollektiivinen kuosisuunnittelu Uudenlainen
Matit huilu Poikkihuilun kehitystyö
menetelmä kuosisuunnitteluun (konseptisuunnittelu)		
(konseptisuunnittelu)
Sula Design / Kirsti Taiviola
8 000
Van Ingen Juha
Valon heijastuksia Optisten lasinpuhallusmuottien
PIPO Pilvipalvelu (konseptisuunnittelu)
kehitystyö valaisinsuunnittelun työkaluksi (demo)		
Linkola Hanna & työryhmä
Bergman Anna
3 000
Pukuhuone.fi Kestävän vaatekaupan verkkopalvelu
Artist on Event Taidetuote- /muistotuotekonsepti
ja pukeutumisopas (konseptisuunnittelu)
yritystapahtumiin ja -tilaisuuksiin (konseptisuunnittelu)		

Tom Stenback Ab Ltd / Johanna Stenback

Vaeltai / Karttunen Jenni
5 000
Konsepti tuotteesta, joka helpottaa löytämään kadonneet
tavarat (konseptisuunnittelu)

5 000

konseptin kehittäminen (konseptisuunnittelu)

Suomi-asema formaatti Luovan talouden konseptin

8 000

Vaeltai / Jenni Karttunen
5 000
Ihoystävällisten design-korujen kehittäminen
(konseptisuunnittelu)		

(konseptisuunnittelu)

Fresh Tailoring Miestenvaatetukseen liittyvän

Lumi Productions Ltd / Sami Tuomisalo
Filmsourcing Karttapohjainen, maailmanlaajuinen
resurssienjakoalusta elokuvantekijöille (demo)

Maisteri Kousan Agentuuri ja Editointi Oy
Kousa Tuula
Tekijänoikeuksien etsimiseen ja välittämiseen
keskittyvä palvelukonsepti kirjankustannusalalle
(konseptisuunnittelu)

ArtShortCut Oy / Kira Sjöberg

4 000

Immateriaalinen taiteilija-asiantuntijuus

Ylikorva Mette
4 970
Vauvasirkus Sirkusharjoituskokonaisuus (konseptiAstala Eeva
3 200
suunnittelu)		 Bermuda Helsinki Ruohonjuuritason kulttuuritoiminnan nettipalvelun kehitystyö (konseptisuunnittelu)
Kylttipaja Kyltti.fi / Christer Nynäs
5 000
suunnittelu)

Hänninen Nanna

8 000

Rytmi-instituutin kannattajayhdistys
5 000
Suoku Siren
Stairway Bändeille räätälöidyt yrityskehittämistyökalut (konseptisuunnittelu)		
Ihanus Susanna
5 000
Ikäihmisille suunnattu kulttuurin alueellinen palvelumalli (konseptisuunnittelu)		

Delicate Services Oy / Markus Leikola
Yritysresidenssit Konsepti järjestelmälle, jossa
yritykset ja yhteisöt tarjoavat työtiloja ja infrastruktuuriaan vieraileville taiteilijoille
(konseptisuunnittelu)

Pirkanmaan festivaalit - Pirfest ry Susanna Markkola 5 000
Akkreditoituneiden osallistujien tiedonhallintajärjestelmän konsepti (konseptisuunnittelu)
Sirkusyhdistys Circus Uusi Maailma ry /
5 000
Seija Hakkarainen
Nykysirkusryhmä Circus Uusi Maailman ja parkourryhmä The Concept of Dashin yhteisen esityskonseptin
luominen (konseptisuunnittelu)

Keski-Suomen Tanssin Keskus Ry /
5 000
Pauliina Lapio
Tanssia ikäihmisten hyvinvointia edistäväksi palveluksi
Vile Consultin tmi / Vikki Leroux
(konseptisuunnittelu)		
Liiketoimintakonseptin kehittäminen Ranskaan
suuntautuvaan kulttuurivientiin liittyen (konseptiMännikkö Merja ja Hanhineva Henna
5 000
suunnittelu)
Muistelupuu Hyvinvointipalvelu vanhustyöhön

soveltavan tanssin, musiikin ja muistelun keinoin
Helsinki-filmi Oy / Aleksi Bardy
(konseptisuunnittelu)		
Elli	 Kokonaisvaltaisen taloushallintaohjelman
kehittäminen elokuvatuotantoon (konseptisuunnittelu)
Uotila Marianne & työryhmä
4 000
Musiikkiohjelmapalvelu Monitaiteellisia
musiikikokonaisuuksia (konseptisuunnittelu)

Ounasvaaran Latu Ry / Asko Salmela
8 000
Kätkösuunnistus Kätkösuunnistusradan rakentaminen
Lappiin (demo)		
Perfect White / Sara Bengts
5 000
Un Petit Coucou Kulttuuriverkoston kosepti sisältäen
mm. showroomin ja luentosarjan (konseptisuunnittelu)

5 000

Packaging Design Recorded / Mervi Oinas-Yliniemi
Pakkausmuotoilun ja -tuotekehityksen pilvipalvelukonsepti (konseptisuunittelu)

5 000

5 000

5 000

C²-pitchauskilpailun palkitut
Ainoa Minna
Imagine and do (paras pitchaus)

2 500

Ainoa Minna
Imagine and do

2 500

Munkki Anne
KuuTio

2 500

Lehti Mia & Sundell Jon
Made in Kallio Taideteollinen kulttuurikeskus
Kallioon (konseptisuunnittelu)

5 000

Isopahkala Mari Design
LED-valaisinprototyyppien tuotekehittely (demo)

8 000

Räisä Hannu
Pienoisteatteri

2 500

Astra Music Oy / Hannele Kalske
Jazz Stara Suomalaisten jazzmuusikoiden vienti
kv-markkinoille (konseptisuunnittelu)

5 000

Hohtokari Marit & työryhmä
Luonnossa keskellä kaiken

2 500

Lapiolahti Ulla

5 000

Ympäristömyötäinen sisustustekstiilimallisto	

Uudenlaiseen ekologiseen konseptiin pohjautuva
sisustustekstiilimallisto (konseptisuunnittelu)

Rasku Jussi
2 500
Lasten tietokoneanimaatiotyöpaja		
Laine Jukka
Valokeppijumppa

2 500
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