2/16

3.10.2016 AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS

KULTTUURI

taide & talous | jättiläinen | dsm | tv-draama | pakolaiselokuvat

  AVEK-LEHTI
2016  11
AVEK-LEHTI 22 || 2016

    SISÄLLYS
3
4
10
		
14
		
18
		
		
22
		
25
		
26
		
30
		
34
40
44
46
50

    PÄÄKIRJOITUS 2 2 . 9 . 2 01 6

pääkirjoitus
lyhyesti
lordi keynesin taiteilijatuki
antti majava		
6 kysymystä kulttuuripolitiikasta
cuporen tutkijakollektiivi
strateginen kulttuuripolitiikka ja
taiteen itseisarvo
sanni-grahn laasosen haastattelu
taide talouskasvun välineenä
merja puustinen
taiteella ei ole tehtävää
raija talvio
kulttuuri ei ole mitä tahansa kauppatavaraa
jukka liedes
leikkaus meni hyvin mutta potilas kuoli
kalle kinnunen
paini jättiläisen kanssa pekko pesonen
puolikuun alla heikki huttu-hiltunen
vapaana salla tykkä
palava pensas mikko pyhälä
helteinen helmikuu saija mäki-nevala		

54
56
58
59
60
62
64
		
66
68
		
70
72
75
		
76
78
79
80
		
81
85

muistojen juna espanjaan | katriina lillqvist
kamera-addiktion ihanuus ja kurjuus | perttu rastas
raportti | helsinki script | liselott forsman
raportti | james manosin haastattelu | harri römpötti
kyylä | taiteen vapaudesta eli neljä ratsumiestä
raportti | rauhan ja rakkauden asialla | kaisa penttilä
raportti | kokeellisen elokuvan levitystä korealaisittain |
tytti rantanen
raportti | minä ja pakolainen taiteiden yössä | rostislav aalto
raportti | tuntemattomien tarinoita maailman marginaalista |
pentti stranius
impressio | ihmisiä telineillä | kari yli-annala
raportti | cine pobre | jarmo lampela
keskustelua | ”höpöhommaa”, sanoi entinen mies
markkinoinnista| marja heinonen		
arvio | lihan ja koneiden ilosta | tytti rantanen		
arvio | post-sovjetit taiteilijat väistötilaan | sakari sunila
tuotantoneuvoja | neljä vuotta | elena näsänen
tuotantoneuvoja | strategia ennen ensi-iltaa|
tuuli penttinen-lampisuo
valmistuneita tuotantoja
tukipäätökset

PAAKKANEN

AVEK-LEHTI      
Julkaisja: AVEK/Kopiosto ry
Aikakauslehtien liiton jäsenlehti
ISSN 2343-1474 painettu
ISSN 2343-1482 verkkojulkaisu

Juha Samola päätoimittaja
Valtteri Niiranen vastaava
Maria Bregenhøj toimittaja
Erja Mäki-Iso toimitussihteeri
taitto: Tiina Paju

KANSI: CONVERSATION IN PIECES, JANI RUSCICA, 2016

2  AVEK-LEHTI
2 AVEK-LEHTI 22 || 2016
2016

AVEK/Kopiosto ry
Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
puh. 4315 2350 fax 4315 2377
e-mail: avek@avek.kopiosto.fi
www.kopiosto.fi/avek
facebook.com/AVEKfi

THE MAGNITSKY ACT – BEHIND THE SCENES, OHJ. ANDREI NEKRASOV, PIRAYA FILM AS,
SUOMALAINEN OSATUOTTAJA ILLUME OY, 2016

KANSALLINEN TAIDE, KILPAILUKYKY JA KULTTUURIPOLITIIKKA
Raija Talvio esitti käsikirjoittamista käsittelevän väitöskirjansa tarkastustilaisuudessa tärkeän kysymyksen:
Miksi elokuva on taiteenlaji, jota usein tarkastellaan kansallisista lähtökohdista, mikä implisiittisesti aukaisee kysymyksen taiteenlajin hyödyllisyydestä. Saman suuntaisia
vaatimuksia ei esitetä kirjallisuudelle, teatterille eikä musiikille puhumattakaan kuvataiteista. Ensimmäinen vastaus on ilmeinen; elokuva on kallis taidemuoto, jonka tekemiseen käytetään yhteiskunnallisia varoja. Myöskään
teatteri tai ooppera eivät ole halpoja, ja niidenkin tekemiseen tarvitaan julkisia varoja, mutta ehkä näiden taidemuotojen ikä ja tunnustettu asema taiteena tekee tällaisen
”hyötykysymyksen” naurettavaksi. Ensi vuosi on Suomen
itsenäisyyden juhlavuosi, ja voi olettaa, että kysymys tullaan esittämään sen aikana useasti; esim. Aku Louhimiehen uusi Tuntematon sotilas valmistuu, ja sehän on suuri
kansallinen aihe, jos mikä…
Jos taitteelle asetettavista hyödyllisyysvaatimuksista
päästäisiin, ”vapautuisiko” pitkien elokuvien tekeminen?
Dokumenttielokuviin kyseinen keskustelu ei ole vielä
ulottunut. Ehkä siksi siellä kirjo on ollut runsaampi ja ennakko-odotukset pienemmät. Onnea vaan Louhimiehelle
”suuren kansallisen aiheen” käsittelyyn.
Suomeen on tulossa tuotantokannustinjärjestelmä. Ministeri Grahn-Laasonen piti elokuvavuoden avajaisissa
antamansa lupauksen. Tuotantokannustinjärjestelmä auttanee parantamaan erityisesti pitkien näytelmäelokuvien
tasoa tuomalla maahan lisää kansainvälisen tason osaamista. Järjestelmän aikaan saaminen on tervetullut, mutta
samalla on tärkeää pitää marginaalisempi tuotanto hengissä, ts. turvata dokumentti- ja lyhytelokuvan sekä mediataiteen tekemiseen osoitettavat kansalliset varat (ml.
tietysti hyvitysmaksu tai kuten sitä nykyisin pitää kutsua:
yksityisen käytön hyvittäminen). Nämä vähän syrjässä
olevat taiteet eivät vaikuta tuottavuuden kasvuun, mutta
ne tarjoavat näkemyksiä ja raaka-aineita yhteiskunnalliseen keskusteluun, lisäävät henkistä liikkuvuutta ja muutenkin vaikuttavat vapauttavasti yhteiskuntaan, joka taloudellisen taantuman aikana jäykistyy helposti. Vaikutukset eivät ole mitattavia, mikä tietysti aiheuttaa päänvaivaan tuottavuuden kasvusta ja Suomen kilpailukyvystä
huolehtivien keskuudessa.
Tuotantokannustinjärjestelmä on hyvä esimerkki, miten valtiontalouden huonoa tilannetta voidaan parantaa
myös positiivisillä eikä ainoastaan kulttuuria kurittavilla toimenpiteillä, kuten leikkaamalla käytettävissä olevia
määrärahoja, varsinkaan kun leikkausten yhteys kilpailukyvyn paranemiseen on hyvin kyseenalainen.

Irina Krohn esitti Arkadia-seuran helmikuisessa tilaisuudessa huolestuttavan ja aika pysäyttävän huomion:
Taiteilijat ovat putoamassa köyhälistöön. Tämä rajoittaa
huomattavasti taiteen mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, köyhä taiteilija kun edustaa
usein vain tietynlaista arvomaailmaa. Keskustelu muuttuu rajalliseksi, mikä johtaa yleisen yhteiskunnallisen
näkemyksen kaventumiseen. Taiteella pitäisi olla merkittävä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mitä tapahtuu, jos tässä keskustelussa liikkuu vain yhdensuuntaisia
mielipiteitä? Tässäpä kulttuuripoliittinen haaste.
Taiteilijat ja kulttuuri-ihmiset osaavat olla kovaääniä,
mutta haukkuva koirahan ei pure. Jos ajatellaan vaikka
lakkoa, klassista palkansaajan asetta, ei taiteilijoiden lakko pysäyttäisi vientiä, eikä sillä ehkä olisi lyhyellä tähtäyksellä muitakaan järisyttäviä vaikutuksia. Pitkän aikavälin vaikutuksista ei sitten tiedä. Ajatellaan vaikka runsas
50 vuotta sitten (vv. 1963-65) ollutta näyttelijälakkoa, joka
kesti kauan, noin kaksi ja puoli vuotta, ja sai aikaan murroksen kotimaisessa elokuvassa. Saattoi toki olla niinkin,
että jähmeä studiojärjestelmä oli jo tullut tiensä päähän,
jolloin näyttelijälakko oli ikään kuin vain armonlaukas.
Lakko, jossa yksinkertaistaen oli kysymys näyttelijöille maksettavista tv-esityskorvauksista, käytännössä
lopetti elokuvateollisuuden Suomesta. Tietenkään se ei
tehnyt tätä yksin, televisiotoiminnan voimakas kasvu olisi johtanut samaan tulokseen. Lakko teki kuitenkin kulttuurisesta murroskohdasta varsin selvärajaisen. Kauaskantoisia ja positiivisia seurauksia olivat mm. elokuvailmaisun keveneminen ja modernisoituminen. Lakon seurauksena meilläkin tuli viimeistään tuolloin selväksi, ettei monipuolista elokuvakulttuuria voi olla ilman julkista tukea. Valtion elokuvapalkintojärjestelmä oli perustettu 1960-luvun alussa ja Suomen elokuvasäätiö sitten pienellä viiveellä v.1970, jolloin tukirakenteet alkoivat vakiintua ja ovat jatkaneet kehitystään viime aikoihin saakka. Nyt on merkkejä siitä, vallalla olevan uusklassisen talousteorian mukainen näkemys uhkaa supistaa kulttuurille suunnattua julkista tukea. Meillä ei muka ole varaa ei-markkinaehtoisen taiteen tukemiseen; mm. John
Maynard Keynes olisi tästä voimakkaasti eri mieltä…
AVEKin mediataiteen tuotantoneuvoja vaihtuu. Tehtävää
neljä vuotta ansiokkaasti hoitaneen Elena Näsäsen tilalla on aloittanut Tuuli Penttinen-Lampisuo. Suuret kiitokset Elenalle ja onnea Tuulille!
				
Juha Samola
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Taiteilijaprofessoriapurahat
käsikirjoittaja Pekko Pesoselle ja
elokuvaohjaaja Aleksi Salmenperälle

Viisivuotinen
taiteilijaprofessoriapuraha
Pesonen Pekko, Helsinki
Salmenperä Aleksi, Karkkila
Viisivuotinen
Lindgren Karoliina, Helsinki
Ramezan Hamy, Helsinki
Kolmivuotinen
Laamo Mina, Helsinki
Pesonen Antti, Helsinki
Tervo Miia, Helsinki
Yksivuotinen
Aaltonen Sari, Lohja
Illi Esa, Helsinki
Mattila Kirsi, Helsinki
Nikki Teemu, Lohja
Toivoniemi Jenni, Helsinki

LASSE SAARINEN
SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖN
TOIMITUSJOHTAJAKSI
Lasse Saarinen (s. 1960) siirtyi elokuun alussa Elokuvasäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Saarinen seuraa tehtävässä Irina Krohnia,
jonka määräaikainen toimikausi päättyi säätiön sääntöjen mukaisesti kahden viisivuotis-

Puolivuotinen
Gauriloff Katja, Rovaniemi
Lindholm Anne-Mari, Vantaa
Vartiainen Hannes, Järvenpää
Veikkolainen Pekka, Järvenpää

kauden täytyttyä.

MEDIATAITEEN
TAITEILIJA-APURAHAT

sesti säätiön asiakkaiden ja sidosryhmien edus-

Viisivuotinen
Kochta-Kalleinen Oliver, Helsinki

”Työni elokuvasäätiön uutena toimitusjohtajana on lähtenyt käyntiin oikein sujuvasti ja
miellyttävästi”, Saarinen kertoo. ”Talon tapoihin
oppimisen lisäksi paneudun nyt syksyllä erityitajien tapaamiseen. Varmaankin tärkein tuleva
työni on uuden elokuvalain valmistelutyöryhmän jäsenyys ja siten tulevan lain valmistelu

Kolmivuotinen
Hakola Marikki, Porvoo
Kuljuntausta Petri, Helsinki

säätiön osalta yhdessä työtovereitteni kanssa.”

Yksivuotinen
Blom Risto-Pekka, Tampere
Pallasvuo Jaakko, Helsinki
Rönkkö Nastja Säde, Helsinki
Suomi-Väänänen Maarit, Helsinki
van Ingen Juha, Helsinki

johtajan ja tuottajan tehtävästä. Aiemmin hän

Saarinen siirtyi säätiön toimitusjohtajaksi elokuvatuotantoyhtiö Kinotar Oy:n toimituson työskennellyt myös mm. Oy For Real Productions FRP Ltd:ssa, Naked Productionsissa sekä Filmzolfo Oy:ssä. Hän on tuottanut yhteensä yli 80 pitkää näytelmä-, dokumentti- ja
lyhytelokuvaa, tv-sarjoja sekä kokeellisia mediataidetuotantoja. Lisäksi hän on toiminut
tuottajana useissa kansainvälisissä yhteistuotannoissa. Pitkällä urallaan Saarinen on myös
vaikuttanut lukuisissa elokuva- ja taidealan
luottamustehtävissä.
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Taiteilija Salla Tykkä
(s.1973) sai tämän vuoden
AVEK-palkinnon. Mediataiteelle suunnattu 15 000
euron arvoinen palkinto jaettiin AVEKin kauden avajaisissa Mediakeskus Lumeessa 8.9.2016.
AVEK-palkinto on merkittävin mediataiteelle suunnattu tunnustus Suomessa.
”AVEK-palkinto on minulle tärkeä tunnustus, koska sen myöntää audiovisuaalisen kentän
asiantuntijoiden muodostama
raati”, Tykkä kommentoi. ”Olen
tehnyt paljon töitä viime vuosina, uusilla tavoilla ja uutta etsien, ja siksikin tämä palkinto tuntuu erityisen lämmittävältä. Rahapalkinto on myös konkreettinen tuki ja tunnustus, jonka avulla voin jatkaa käynnissä
olevia projektejani kohti avajaisia ja ensi-iltoja.”
Tykkä on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2003, ja hän
osallistui Venetsian biennaaliin
vuonna 2001. Vuonna 2006 hänen lyhytelokuvansa Zoo palkittiin Arte-palkinnolla Hampurin lyhytelokuvajuhlilla ja vuonna 2014 hän voitti Canon Tiger
Awardsin Rotterdamin elokuvajuhlilla lyhytelokuvallaan Giant.
Tykän töitä on viime vuosina
nähty Sydneyn biennaalissa, Istanbulin nykytaiteen museossa, Metropolitan Art Centressä
Belfastissa sekä BALTIC Centre
for Contemporary Artissa Newcastlessa.
AVEKin palkintoraati arvosti Tykän pitkäjänteisyyttä ja rohkeata uudistumiskykyä niin ilmaisuvälineensä ja -kielensä

KUVA: TOUKO YRTTIMAA

ELOKUVATAITEEN
TAITEILIJA-APURAHAT

KUVA: SES/ANNA DAMMERT

Valtion audiovisuaalinen taidetoimikunta jakoi elokuussa vuonna 2017 alkavat elokuvataiteen ja mediataiteen
taiteilija-apurahat. Taiteilija-apurahan
sai kuusitoista elokuva-alan taiteilijaa
ja kahdeksan mediataiteilijaa. Käsikirjoittaja Pekko Pesonen ja elokuvaohjaaja Aleksi Salmenperä saivat elokuva-alan viisivuotiset taiteilijaprofessoriapurahat.
Taidetoiminkunta totesi Pekko Pesosen olevan monipuolinen eri lajityyppien käsikirjoittaja. ”Hän on osannut ammentaa huumoria aroistakin aiheista, kuten elokuvassa Lapsia ja aikuisia, ja viihdyttänyt suomalaisia
myös hurtilla huumorilla elokuvassa
Napapiirin sankarit. Talvivaaran kaivoksesta kertova elokuva Jättiläinen
taas antoi vaikuttavan kuvan korruptoituneesta virkamieskoneistosta uskaltaen siten ottaa kantaa ajankohtaiseen aiheeseen.”
Aleksi Salmenperää toimikunta
luonnehtii yhdeksi aikamme persoonallisimmista suomalaisista elokuvaohjaajista. ”Kotimaassa ja kansainvälisesti palkittu ohjaaja on uskaltanut
tehdä kokeellisempaakin episodielokuvaa (Häiriötekijä) ja onnistunut siinä hyvin. Salmenperän kaksi ensimmäistä pitkää elokuvaa - Lapsia ja aikuisia sekä Miehen työ - valittiin molemmat Suomen Oscar-ehdokkaiksi.”
Vuonna 2017 elokuvataiteen taiteilija-apurahalla työskentelee yhteensä
30 taiteilijaa.
Viisivuotisen mediataiteen taiteilija-apurahan sai kuvataiteilija Oliver
Kochta-Kalleinen. Kansainvälisesti
huomioitu taiteilija toteuttaa yhdessä
työparinsa Tellervo Kalleisen kanssa videoinstallaatioita, elokuvia ja tapahtumia luovana yhteistyönä osallistujien kanssa.
Mediataiteen taiteilija-apurahalla
työskentelee yhteensä vuonna 2017
yhteensä 16 taiteilijaa.

Taiteilija
Salla Tykkä sai
mediataiteen
AVEK-palkinnon

kehityksessä kuin teosten sisällön työstössä. Teokset ovat vahvasti poliittisia, mutta suoraviivaisen osoittelun sijaan niistä avautuu merkityksiä monella eri tasolla. ”Taiteilija on työssään pureutunut kuvan erilaisten käytänteiden kautta toistuviin valtarakenteisiin, jotka toiseuttavat ruumiillisen subjektin
katseen kohteeksi ja siten kontrolloitavaksi”, raati kuvailee lausunnossaan. ”Läpi tuotannon
kulkevana kaarena tulee myös
esiin sukupuolen ja rodun yhteenkietoutuminen luonnon kuvaukseen ja kerrontaan, mikä
tekee taiteilijan työstä juuri nyt
hyvin ajankohtaisen.”
Palkintoraadin muodostivat
puheenjohtajana HIAP – Helsinki International Artist Programin johtaja Juha Huuskonen,
taidehistorijoitsija/tuottaja Nina

Toppila, kuraattori/tutkija Taru Elfving sekä AVEKin silloinen mediataiteen tuotantoneuvoja, mediataiteilija Elena Näsänen.

Palkinnon saajasta päätti raadin
lausunnon perusteella AVEKin
johtokunta. Palkinto myönnettiin nyt kolmannentoista kerran.

AVEK-PALKINNON SAANEET
2004–2015
mediataiteilija Heidi Tikka (8.9.2004)
mediataiteilija Hanna Haaslahti (6.9.2005)
mediataiteilija Pekka Sassi (7.9.2006)
taiteilija Adel Abidin (6.9.2007)
taiteilija Pia Lindman (11.9.2008)
taiteilija-kuraattori Juha Huuskonen (10.9.2009)
kuvataiteilija Jani Ruscica (9.9.2010)
kuvataiteilijat Lea ja Pekka Kantonen (8.9.2011)
taiteilijat Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen (6.9.2012)
mediataiteilija Erkka Nissinen (5.9.2013)
taiteilija Annette Arlander (4.9.2014)
kuvataiteilija Anna Estarriola (10.9.2015)
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VIDEON KUVAAJA SEBASTIAN VISA

Elokuva-alan
ammattikuntapalkinnot jaettiin
Helsingissä

LUOVIEN ALOJEN TEKIJÄT
ESITTÄYTYVÄT
LUOVA100-HANKKEESSA
Satavuotiasta Suomea juhlistavassa
Luova100-hankkeessa esittäytyy
laaja joukko luovien alojen tekijöitä tuoden näkyväksi luovien alojen
monimuotoisuuden. Hankkeen
tavoitteena on parantaa luovien
alojen tulevaisuuden toimintaedellytyksiä ja menestymismahdollisuuksia.
Tätä tavoitellaan mm. lisäämällä
kiinnostusta alaa kohtaan esittelemällä luovien alojen tekijöitä ja

heidän ammattejaan, tuomalla
esiin alojen merkitys kielelle ja
kulttuurille sekä koostamalla
tekijöiden esittämistä toiveista
kerätyn kannanoton.
Hanke on suunnattu laajalle kohderyhmälle. Luovien alojen tekijöille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua eri tavoin, kouluille tuotetaan opetusmateriaalia, päättäjille koostetaan kannanotto ja suuri
yleisö pääsee tutustumaan
luovien alojen edustajiin.
Tule mukaan hankkeeseen!
Kaikki luovan alan tekijät ovat

tervetulleita hankkeeseen Luova
100.fi-sivuston kautta kertomalla
oman tarinansa, miten päätyi alalle, kertomalla työstään ja millaisena näkee alan tulevaisuuden.
Osallistua voi myös esittämällä
toiveen 100-vuotiaalle Suomelle.
Syksyn aikana tuotettu materiaali
julkistetaan porrastetusti vuoden
2017 aikana. Esimakua materiaaleista sekä lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta Luova100.fi.
Luova100 on Kopioston hanke,
ja on osa Suomi 100 -ohjelmaa
vuonna 2017.

Vieterillä tuetaan luovia prosesseja
Uusien teosten valmistamisessa saatetaan
kokeilla menetelmiä ja kehittää työtapoja,
tekniikkaa ja prosesseja, joihin ei välttämättä löydy tukea olemassa olevista tukimuodoista. Vieteri-tuki tarttuu tähän tilanteeseen.
Vieteri-tuella alan ammattilaiset voivat kehittää
audiovisuaalisen ilmaisun eri osa-alueita ja
edesauttaa yhteistä luovaa prosessia teosten
kehittämisvaiheessa. Teos voi olla esimerkiksi
elokuva eri muodoissaan, installaatio, luova audiovisuaalinen sovellus tai vielä muotoa hakeva teos.
Tukea myönnetään audiovisuaaliseen kerrontaan,
tuotantoprosessiin tai esittämiseen liittyviin kokeiluihin ja kehitystyöhön. Sisällölliset ja laadulliset kriteerit ratkaisevat tuen myöntämisen.
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Ensisijaisesti tuetaan ammattimaisten työryhmien työskentelyä, jolloin tuki voidaan
myöntää apurahana. Toissijaisesti tukea
voivat hakea Suomessa rekisteröidyt tuotantoyhtiöt, jolloin tuki voidaan myöntää ennakkovalmistelutukena. Tukea haetaan ilman hakuaikoja.
Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan,
johon on mahdollista hakea tukea muista
AVEKin tukimuodoista.  
Vieteri-tuesta päättävät AVEKin kaksi tuotantoneuvojaa. Päätöksissä kuullaan asiantuntijana
AVEKin Luovien rahojen (DigiDemo, CreaDemo,
Crema) esittelijää. Päätöksiä tehdään neljäviisi kertaa kauden aikana.

Suomen Elokuvaohjaajaliitto
SELOn myöntämän Vuoden elokuvaohjaajan palkinnon sai tänä vuonna Juho Kuosmanen.
Elokuvan Hymyilevä mies yksityiskohtien tarkkuus on muistutus siitä, mikä ohjaajan työstä tekee niin hengästyttävän kokonaisvaltaista. Toinen perustelu valinnalle oli se nostattava
tunnelma, jonka elokuvan Cannes-voitto synnytti Suomessa
elokuva-alalla. Kuosmanen palkittiin myös yhdessä elokuvaaja
J-P Passin kanssa Suomen elokuvaajien yhdistyksen ”Vuoden
Valo” -tunnustuspalkinnolla.
Dokumenttikillan myöntämän Vuoden dokumenttielokuvateko -palkinnon sai Docventures ansiokkaasta työstään dokumenttielokuvan tunnettavuuden lisäämisessä suuren yleisön
parissa. Docventures on brändännyt dokumenttielokuvaa tavalla, joka on saanut uudet yleisöt kiinnostumaan maailman
peilinä toimivasta dokumenttielokuvasta. Lisäksi yleisö on
houkuteltu interaktiivisuuteen,
jonka seurauksena etenkin nuoremman yleisön arvostus dokumenttielokuvaa kohtaan on kasvanut.
Vuoden elokuvatuottajana
palkittiin Marko Röhr, joka on
tehnyt pitkäjännitteisellä työllä luontodokumenteista elokuvateatterihittejä. Hänen tuottamansa Järven tarina on tehnyt
historiaa nousten kaikkien aikojen katsotuimmaksi kotimaiseksi dokumenttielokuvaksi.
Käsikirjoittajien Killan
myöntämän Vuoden käsikirjoittaja-palkinnon sai Miekkailija-elokuvan käsikirjoittanut Anna Heinämaa. Hän
on puheenvuorollaan vaatinut

H E L S I N K I 4. - 6. 1 1 . 2 0 1 6

KIINA KUVASSA
Marraskuussa Helsingissä järjestetään ensimmäistä kertaa kiinalaista
indie-dokumenttituotantoa esittelevä
tapahtuma China Screen.
Tapahtuman juuret ovat Pariisissa,
missä L’association Ecrans du Monde
järjesti ensimmäisen Les Ecrans de
Chine -festivaalin vuonna 2011.
Sittemmin tapahtuma on levinnyt
Italiaan, Saksaan ja Kreikkaan. Tänä
syksynä vuorossa on Suomi, ja Espanja on liittymässä joukkoon ensi vuonna.
Kiina on maailman väkirikkain maa ja
yksi nopeimmin kasvavista talouksista. Talouskasvu on kuitenkin aiheuttanut valtavia ympäristöongelmia teollisuuden ja kasvavan liikenteen päästöjen vuoksi. Vaikka maa kaupungistuu nopeasti, noin 60% kiinalaisista
asuu edelleen maaseudulla. Kaupunkien kasvava ja vaurastuva keskiluokka

käsikirjoittajille näkyvyyttä ja
halunnut nostaa käsikirjoittajan
myös julkisuudessa elokuvantekijöiden ydinjoukkoon ohjaajan
ja tuottajan rinnalle.
Suomen näyttelijäliitto jakoi Vuoden elokuvanäyttelijäpalkinnon Äkkilähtö-elokuvassa hienon roolityön tehneelle

kuluttaa ahkerasti, kun taas maaseudun väestö elää köyhyydessä ja alkeellisissa oloissa. Keskusjohtoisen valtion sensuuri on tiukkaa, eikä demokratiapyrkimyksiä tai kritiikkiä sallita.
Valtavien äärimmäisyyksien maan
monet kasvot ovat nähtävissä China
Screen -tapahtumassa, jossa esitetään
neljä lyhyttä ja neljä pitkää dokumenttielokuvaa nuoren polven kiinalaisilta
elokuvantekijöiltä. Elokuvista välittyy
sisältäpäin nähty, autenttinen kuva ihmisistä, heidän arjestaan ja unelmistaan
niin maaseudulla kuin kaupungissa.
Tapahtuma järjestetään WHS Teatteri Unionissa, Unioninkatu 45.
Ohjelma löytyy teatterin sivulta www.teatteriunion.fi. Elokuvissa on englanninkielinen tekstitys.
Lisätietoja Kaisu Isto 040-5628139.

Lotta Kaihualle. Suomen elokuva- ja mediatyöntekijöiden
liitto SET valitsi kamera-assistentti Petri Kiljusen vuoden työtoveriksi. Vuoden kunniajäsen -palkinto myönnettiin ohjaaja Pirjo Honkasalolle. Suomen Lavastajat ja Pukusuunnittelijat LP valitsi Vuoden

suunnittelijaksi elokuva-alan
freelancereiden visuaalisia
voimia yhdistävän kollektiivin Sankariliigan, jossa lavastus, puvustus ja rekvisiitan valmistus ovat saman katon alla.
Elokuva-alan järjestöjen
palkinnot jaettiin 22.9.2016.
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Cross Video Days -markettia on järjestetty Pariisissa vuosittain kesäkuussa jo 7 vuoden ajan. Tapahtuman tavoitteena on tuoda esiin viimeisimpiä trendejä cross media -markkinoilla sekä kiinnostavimpia kehitteillä olevia digitaalisia, interaktiivisia ja
useammalla alustalla toimivia projekteja. Kolmipäiväisen tapahtuman ohjelma koostuu luennoista, pitchauksista ja kahdenkeskisistä tapaamisista.
Vuoden 2016 tapahtumassa ensimmäinen päivä oli omistettu virtual
reality -teemalle, jonka puitteissa oli
luentoja, pitchauksia sekä pieni demoalue. Toisena päivänä keskityttiin
transmediaan. Tv-kanavat esittelivät
katsauksia päivitettyihin strategisiin
linjoihinsa yms., tekijät pitchasivat ja
illalla oli verkostoitumistilaisuus. Kolmas päivä oli omistettu 30-minuuttisille tapaamisille ostajien kanssa.
Tapahtumaan voi hakea mm. websarjoilla, transmedia-elokuvilla, virtuaalitodellisuusprojekteilla ja peleillä. Projektilla edellytetään olevan television lisäksi yksi keskeinen audiovisuaalinen elementti jollakin muulla
alustalla, kuten verkossa tai mobiilissa. Projektit voivat olla kehittelyvaiheessa, tuotannossa tai valmistuneita ja etsimässä rahoitusta, levitystä
tai yhteistyökumppaneita esim. tekniseen toteutukseen.
Osa mukaan valituista projekteista pääsee pitchaamaan, ja kaikille valituille projekteille järjestetään

kahdenkeskisiä tapaamisia tv-kanavien, VOD-levittäjien, multi channel
networkien ja digitaalisen median rahoittajien kanssa. Kahdenkeskiset tapaamiset olivat tapahtuman oleellisin anti; jotkut osallistuivatkin tapahtumaan vain sen viimeisenä päivänä.
Ohjelmassa oli noin 50 projektia,
joista kaksi Suomesta. Kaikki esitellyt
projektit olivat hyvin audiovisuaalisia
ja kerronnallisia, perinteisiä tietokonepelejä ei juuri näkynyt. Pitchausten
taso oli vaihteleva, mutta etenkin transmedia-projektien ja sarjojen osalta
enimmäkseen korkea.
Monet cross media -tapahtumat
painottuvat dokumenttiin ja animaatioon, mutta Pariisissa oli kiitettävästi
fiktioprojekteja mukana. Toinen keskeinen ominaispiirre on, että tapahtumassa esiteltiin enimmäkseen vielä
kehitteillä olevia projekteja.
Tapahtuma fokusoitui pitkälti
ranskankielisiin markkinoihin. Ohjelma oli ranskaksi, ja lähes kaikki osallistujat olivat joko ranskankielisestä
maasta (Ranska, Belgia, Sveitsi, Kanada) tai vähintäänkin ranskankielentaitoisia. Joukossa oli lisäksi muutamia osallistujia lähinnä Euroopan
suurista av-teollisuusmaista. Englanniksi oli tarjolla simultaanitulkkaus.
Ranskankielisten tv-kanavien
edustajat osallistuivat tapahtumaan
aktiivisesti, ja tapahtuma tuntui olevan suunnattu yhtä paljon heille kuin
tekijöille ja tuottajille. Kyse oli siis
myös tv-kanavien keskinäisestä konferenssista aiheena
transmedia, virtuaalitodellisuus ja uudet teknologiat.
Cross Video Days on melko
kompakti matalan kynnyksen
tapahtuma, jossa oli kokoonsa
nähden ihan kiitettävästi kiinnostavia ostajia sekä puhumassa että tavattavissa.
Sanna Kultanen
Kirjoittaja on tuottaja

VIDEON KUVAAJA SEBASTIAN VISA

Transmedian ja virtuaalitodellisuuden
ytimessä ranskalaisittain

Tuuli Penttinen-Lampisuo
AVEKin mediataiteen
tuotantoneuvojaksi
AVEKin uusi mediataiteen tuotantoneuvoja,
tuottaja, TaM Tuuli Penttinen-Lampisuo aloitti tehtävässään 1.8.2016. Hän seurasi Elena Näsästä, jonka määräaikainen tuotantoneuvojan
pesti päättyi 30.6.2016. Tuotantoneuvojan toimikausi AVEKissa on enintään neljä vuotta.
”On suuri kunnia liittyä mediataiteen
tuotantoneuvojien ketjuun”, PenttinenLampisuo sanoo. ”Edeltäjäni ovat arvostettuja
taiteen asiantuntijoita ja taiteilijoita. Tuottajana
tuon työhön oman tuotannollisen ja viestinnällisen osaamiseni ja verkostoni. Tavoitteeni on
edistää mediataiteen kenttää taidetta kunnioittavalla tukipolitiikalla, tuotantoneuvonnalla ja
uusia yhteistyökumppanuuksia solmimalla.”
Penttinen-Lampisuo (s. 1969 Tampere) on tuottanut viisitoista videotaideteosta ja järjestänyt
useita kymmeniä näyttelyitä. Hän on opettanut tuotannollisia aineita Aalto-yliopistossa ja
Turun yliopistossa, toiminut taiteen tuottamisen läänintaiteilijana Satakunnassa ja tuottajana AV-arkissa Helsingissä. Häneltä on julkaistu
toistasataa taidearvostelua ja muita kirjoituksia.
Taiteen maisterin opinnäytteen hän teki videotaiteen tuottamisesta. Penttinen-Lampisuolla
on myös AMK medianomin tutkinto tv- ja elokuvatuotannon linjalta ja aiempia opintoja taidegrafiikan ja visuaalisen suunnittelun aloilta.
Viime vuosina Penttinen-Lampisuo on toiminut
tuottajana, yrittäjänä ja toimitusjohtajana Kallo Works -osuuskunnassa. Hänen ajankohtaisia
tuotantojaan ovat muun muassa Satasoitto-festivaali Kokemäellä ja Harjavallassa, videotaidetta hoitolaitoksiin vievä LiikKUVAT-palvelu Nokialla ja nukketeatteriooppera CROAK Porissa.
Mediataiteen tuotantoneuvojan tehtävä on
osa-aikainen.
Tuuli Penttinen-Lampisuo on tavoitettavissa
AVEKissa ensisijaisesti perjantaisin.
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JÄRVEN TARINA,
OHJ. MARKO RÖHR,
KIM SAARNILUOTO,
MRP MATILARÖHR PRODUCTIONS OY,
2016. KUVA: TEEMU LIAKKA.
JÄRVEN TARINALLA
ON TÄHÄN ASTI OLLUT
1 8 1 3 4 5 KOTIMAISTA KATSOJAA.

10 MILJOONAA EUROA AV-KANNUSTIMEEN
Suomessa on päätetty toteuttaa audiovisuaalisen alan tuotantokannustin.
Kannustimen tarkoituksena on nostaa Suomen kilpailukykyä sekä kotimaisten että kansainvälisten elokuva- ja tv-tuotantojen toteuttamispaikkana.
Tuotantokannustin on järjestely, jossa tuotanto voi saada takaisin osan
palkkoihin ja palveluostoihin Suomessa käytetyistä kuluista. Tietyt kriteerit täyttävälle elokuva- tai tv-tuotannolle hyvitetään 25 % Suomessa syntyneistä, hyväksytyistä kustannuksista. Vastaavia järjestelmiä on käytössä
laajasti ympäri maailman, ja Euroopassakin 19 eri maassa.
”Kansainväliset tuotannot ja siten niihin liittyvät rahavirrat ovat sivuuttaneet Suomen, koska meiltä on puuttunut kilpailukykyinen tuotantokannustin”, kertoo kannustinta Suomeen pitkään ajanut Audiovisual Finlandin
toiminnanjohtaja Johanna Karppinen. ”Suomeen nyt perustettava malli tulee oleman Pohjoismaiden kiinnostavimpia, ja se tulee nostamaan maamme
vetovoiman tuotantojen toteutuspaikkana aivan uudelle tasolle.”
Elinkeinoministeri Olli Rehnin mukaan suurten ulkomaisten av-tuotantojen tuominen Suomeen vahvistaa alan osaamista ja lisää suoraan alan
työllisyyttä sekä yrittäjyyttä. ”Myös muut kerrannaisvaikutukset kuvausalueilla voivat olla todella mittavia mm. matkailun ja muun elinkeinoelämän virkistäjinä”, Rehn toteaa.
Kannustin tulee voimaan Suomessa kuvattaville elokuva- tai tv-tuotannoille vuonna 2017. Ensi vuodelle tähän käyttöön on budjetoitu 10 miljoonaa euroa. Kannustinta suunnitelleen työryhmän arvion mukaan tuotantojen lisääntyminen 10 miljoonalla eurolla tuottaisi valtiontalouteen 5 miljoonan euron nettohyödyn. Kannustin rahoitetaan puoliksi opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken, ja sitä hallinnoi Innovaatiorahoituskeskus Tekes.

SUOMEN JÄRVET
LUMOSIVAT KIINASSA
Suomen järvien kauneudesta
ja niihin liittyvistä myyttisistä
tarinoista kertova dokumentti Järven tarina palkittiin syyskuussa Kiinassa. Se sai palkinnon parhaasta ohjauksesta
pitkien luontodokumenttien
sarjassa.
International Gold Panda
Docmentary Festivalin voittajat
valittiin lähes 750 elokuvan
joukosta, jotka edustivat 35
maata.
”Järven tarinaa pidetään kuin
kertomuksena satumaisesta
paratiisista Pohjolassa”,
kuvailee toinen ohjaaja Marko
Röhr kansainvälisen juryn ajatuksia. Hän kävi vastaanottamassa palkinnon Kiinassa ja
kertoi, miten haltioituneita
Kiinassa oltiin eri elementtien
käytöstä elokuvassa.
Elokuvan toinen ohjaaja on Kim
Saarniluoto. Juryn jäsenet
olivat Kiinasta, Saksasta,
Kanadasta ja Ranskasta.
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ANTTI MAJAVA, ”CLIMATE SCIENCE AS CULTURE WAR” TEOKSESTA ”STATEMENTS”, KUVAMANIPULAATIO, 2016

LORDI KEYNESIN
TAITEILIJATUKI
John Maynard Keynesin rooli
eräänä 1900-luvun merkittävimpänä
taidekentän uudistajana tulee usein
yllätyksenä myös niille, jotka tietävät
hänet yhdeksi 1900-luvun vaikutusvaltaisimmista kansantaloustieteilijöistä. Taidekentälle taiteen
valtiontukijärjestelmän kehittänyt
Keynes on yleensä läpikotaisin
tuntematon hahmo.
Antti Majava
Kirjoittaja on kuvataiteilija ja valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopistossa taidehistorian oppiaineessa / Monitieteisen ympäristötutkimuksen tohtoriohjelmassa.

T

aloustieteilijöiden ja taideammattilaisten fakkiutumisen syitä on mielekästä kaivella yksilötason sijaan
kultuurista. Uusmanageriaalisessa markkinayhteiskunnassa taide- ja talous ovat eriytyneet eri kieliksi, elleivät jopa eri maailmoiksi, joiden ei välttämättä edes haluta
kommunikoivan keskenään. Ymmärtämättömyys talousjärjestelmän perusteista luo
mahdollisuuden hyödyntää taloutta ja erityisesti käytettävissä olevan rahan määrää
luonnonlain kaltaisena pakkona, johon on
sopeuduttava.
Samalla kun talous ohjaa yhteiskuntaa,
se leijailee omassa abstraktiossaan, jolla
on vain hyvin vähän tekemistä päivittäisen
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elämän realiteettien kanssa. Talousteorioiden kyky kuvata tai ennustaa talouden perusyksikön, ihmisen, toimintaa on todettu
moneen kertaan vaarallisen puutteelliseksi.
Turhauttavaa tässä on erityisesti se, että
John Maynard Keynes kohtasi jo 100 vuotta
sitten täsmälleen samankaltaisen tilanteen.
Hänen vaalimansa kansantaloudelliset, yhteiskunnalliset, moraalifilosofiset, kulttuuriset näkemykset ovat jälleen ajankohtaisia
johtuen siitä, että yhteiskuntiamme ohjaavat periaatteet ovat taantuneet toistamaan
jo 1900-luvun alussa tuhoisaksi todettuja
uusklassisia talousihanteita.

Epätodellinen rationaliteetti
Uusklassisen teorian keskeisin lähtöolettamus on rationaliteetti, eli ihmisen rationaalinen omaneduntavoittelu, jonka uskotaan johtavan markkinajärjestelmässä myös
yleiseen hyvään. Omaneduntavoittelun voi
mahdollistaa vain riittävän hyvät tiedot järjestelmän toiminnasta ja kulloisenkin yksittäisen toiminnon vaikutuksesta omaan hyvinvointiin ja markkinoiden kokonaisuuteen. Jos markkinatoimijan rationaliteetti
kyseenalaistetaan, ei myöskään uusklassisella teorialla ole juuri selitysvoimaa.
Kulttuurisesta näkökulmasta ihmiskunta
ja ihmisyksilöt toimivat usein hämmästyttävän epärationaalisesti. Meillä ei voi millään
olla kokonaiskuvaa jokaisen kulutus- tai

sijoituspäätöksemme vaikutuksesta omaan
tai kollektiiviseen tulevaisuuden hyvinvointiimme. Jatkuvasti paheneva globaali ympäristökriisi ja epidemioiden tavoin leviävät elintasosairaudet kertovat selkeästi, että emme tietoisesti tai tietämättämme toimi aina itsemme tai jälkeläistemme parhaaksi. Ajatuksiamme muokkaavat lukuisat
järjen ulkopuolelle sijoittuvat tekijät, kuten
uskonnot, tunteet, ideologiat ja taide, joita
uusklassinen talousteoria ja sen yhteiskunnallinen vastine, markkinaliberalismi eivät
pysty käsittelemään.
Vaikuttaakin itsestäänselvältä, että jos
talousjärjestelmämme ja sitä kuvaava teoria
toimivat vain rationaliteetin vallitessa, ne
soveltuvat heikosti elämämme todellisuuden ja tulevan kehityksen mallintamiseen.
Juuri tähän Keynes havahtui 1900-luvun
alussa toimiessaan aikansa merkittävimpiin
kuuluneessa taiteilijaryhmässä Bloomsbury-groupissa. Virginia Woolfin ja muiden
intellektuellien yllykkeestä Keynes tutustui
tuoreeltaan mm. Sigmund Freudin ja lukuisten muiden 1900-luvun alun johtavien
ajattelijoiden tuotantoon.
Ihmistieteiden kehitys yhdistettynä ensimmäisen maailmansodan massatuhoihin
ja 1920-luvun lopun laman analyysiin vakuutti Keynesin siitä, että ihmisen irrationaalisuus ja sen hallinta on otettava välttämättä huomioon myös talousteoriassa.

Vaikka Keynes klassisena liberaalina vastusti valtion liiallista puuttumista yksilöiden elämään, hän kuitenkin uskoi, että vain
vahvat valtiot ja niiden yhteistyö voi lopulta
taata sen, etteivät irrationaaliset tuhovoimat
nouse vallitseviksi.
Taiteen kyky kommunikoida myös ihmismielen epäsovinnaisia, epämiellyttäviä ja jopa tuhoavia puolia on äärimmäisen oleellista, mikäli tunnustamme, että ne
vaikuttavat ihmisyyteen ja yhteiskuntaan.
Kaupalliset tuotteet ja niiden markkinat
puolestaan pohjaavat perustavanlaatuisesti
myönteisten ja usein epätosien mielikuvien
rakentamiseen.
Taide toimi Keynesille edustavana esimerkkinä yhteiskunnalle oleellisesta toiminnasta, jota ei pystytä ylläpitämään vain
yksityisten markkinoiden avulla. Nykypäivään siirrettynä tämän huomion johtopäätöksenä pitäisi olla se, että taidetta ei ole
järkevää alistaa markkinalogiikan sääntöihin. On myös markkinoiden etu, että ihmisyyden irrationaalista puolta pystytään käsittelemään edes jollakin yhteiskunnan
osa-alueella. Samoin on äärimmäisen tärkeää, että yhteiskunnassa säilyy tiedontuotannon ja kommunikaation välineitä, joilla ei ole velvoitetta myönteisen imagon vaalimiseen. Muutoinhan emme saisi lainkaan
tietoa yhteiskuntaamme negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä emmekä pystyisi niitä
myöskään torjumaan.

Modernin rahatalouden
perusteita
Talous on perustunut tuhansia vuosia vaihtokauppaan, jossa rahaa on käytetty helpottamaan keskenään eriarvoisten hyödykkeiden vaihdantaa. Raha säilyi vaihdon välineenä niin kauan, kun sen arvo riippui sitä markkinoille laskevan tahon kyvystä ostaa varannoillaan (yleensä kullalla) takaisin
liikkeelle laskemansa valuutta. Tästä käytännöstä on luovuttu viimeistään 1900-luvun aikana. Itsenäisten valtiollisten keskuspankkien valuutan arvo ei enää määräydy
antiikkisen vaihtokauppamallin mukaisesti, vaikka poliittikkojen ja talouspäättäjien
kommenteista voisikin näin päätellä.
Moderneissa ja jälkimoderneissa yhteiskunnissa rahapolitiikka (koron määrittely)
on perinteisesti keskuspankkien ja finanssipolitiikka (valtion budjetti) poliittisten
päättäjien käsissä. Näiden instituutioiden ja
välineiden kautta suvereenit valtiot tai talousalueet (euro-alue) säätelevät taloutta.

Johtopäätöksenä pitäisi
olla se, että taidetta ei ole
järkevää alistaa markkinalogiikan sääntöihin, koska on
myös markkinoiden etu,
että ihmisyyden irrationaalista puolta pystytään
käsittelemään edes jollakin
yhteiskunnan osa-alueella.

Keskuspankit ja niiden valvonnassa toimivat yksityiset pankit luovat rahaa markkinoille sen mukaan, minkä ne katsovat markkinoille tarpeelliseksi. Keskuspankin ja talouspolitiikan erityisenä tehtävän on vaalia kehityksen vakautta. Nimensä mukaisesti raha- ja talouspolitiikka, samoin kuin
markkinoilla olevan rahan määrä, on viimekädessä poliitisten elinten päätettävissä. Raha ei siten ole niukka resurssi samoin
kuin luonnonvarat, vaan sitä on markkinoilla juuri sen verran kuin sitä halutaan siellä olevan.
Rahan tehtävänä on pitää yhteiskuntaa
toiminnassa, turvata yhteiskunnan jäsenten
elinkeinoa ja hyvinvointia. Rahaa säästetään ”pahan päivän varalle” eli talousjärjestelmän mahdollisia häiriöitä varten. Rahan
säästäminen on periaatteessa itsessään talouden häiriötila. Raha ei ole muuta kuin sopimusjärjestelmä, ja rahan haaliminen siinä
määrin, että se ei enää lisää aktuaalista hyvinvointia, on epärationaalista.
Etenkään talousalueen, jolla on oma keskuspankki, ei ole järkevää säästää, koska
sen liikkeelle laskeman valuutan arvo riippuu täysin valuuttaan, eli käytännössä sitä ylläpitävään yhteiskuntaan kohdistuvasta ulkoisesta tai sisäisestä luottamuksesta tai sen puutteesta. Jos kansalaiset alkavat laajassa mitassa säästää ja vetävät rahaa
pois kulutuksesta, on tämä merkki epäluottamuksesta yhteiskuntaa kohtaan. Jos valtio
vastaa tähän epäluottamukseen kiristämällä edelleen rahapolitiikkaa ja alkamalla itse
”säästää” epäluottamus syvenee, ja valtion
markkinoilla nauttima luottamus edelleen
laskee. Seurauksen on lopulta romahdus.
Keynesin analyysi edelläkuvatusta kejureaktiosta oli se, että tilanteessa jossa usko talouteen horjuu, valtion olisi talouspolitiikan kristämisen sijaan valettava uskoa kansalaisiin elvyttämällä eli takaamalla ihmisille työtä, toimeentuloa ja

kulustusmahdollisuuksia julkisin varoin.
Koska suvereeni valtio itse tekee rahan, ja
rahan arvo riippuu kansalaisten luottamuksesta, ei valtio käytännössä velkaannu lisää
vaikka laskeekin markkinoille lisää valuuttaa ja luo uusia työpaikkoja.
Kansantalouden mittakaavassa myöskään verotusta ei tulisi ajatella vaihtokauppana, vaan ainoastaan ohjauskeinona, jolla
yhteiskunnallista vakautta voidaan ylläpitää. Valtio, joka voi laskea liikkeelle haluamansa määrän valuuttaa, ei tarvitse verorahoja, vaan ainoastaan vakaan toimintaympäristön ja luottamuksen toimiinsa.
Äärimmilleen yksinkertaistettuna Keynesin ydinoivallus oli se, että raha ei itsessään pidä yllä yhteiskuntia, vaan yhteiskunnan toimintakyky riippuu kansalaisten luottamuksesta. Ajatus ei ollut uusi. Ikiaikaiseen
yleismaailmalliseen kulttuuriseen viisauteen kuuluu, että ihmisen ja planeetan hyvässä toiminnassa on kyse kaikesta muusta
paitsi rahasta, ja raha voi ainoastaan auttaa
hyvien päämäärien saavuttamisessa, mutta ei tee sitä automaattisesti ja ei mitenkään
voi olla päämäärä itsessään.
Roope-Ankan kohtalo kertoo että rahan
keräämisestä voi tulla ainakin hetkellisesti yhteiskuntia ja yksilöitä pyörittävä voima. Tällä Keynesin vastenmieliseksi kuvaamalla tilalla voi olla kammottavat seuraukset. Keynes joutui katsomaan vierestä kun
valtiot, talousalueet ja superrikkaat kilpailivat keskenään 1900-luvun alussa siihen pisteeseen, että keskinäinen luottamus romahti ensimmäiseksi maailmansodaksi. Maailmansodan suurvaltapoliittisia traumoja parannettiin kollektiivisella Saksan kurjistamisella, jonka Keynes näki johtavan katkeruuden tiivitymiseen ja toiseen maailmansotaan.
Sodan päätyttyä sen synnyn ennustanut
Keynes tunnustettiin suurmieheksi kaikkialla maailmassa, ja hänen oppinsa olivat keskeisessä roolissa sodan jälkeistä globaalia yhteisöä muotoiltaessa. Valitettavasti Keynes itse kuoli jo 1946 ja hänen oppinsa haudattiin muutama kymmenen vuotta
myöhemmin, kun niiden katsottiin rajoittavan liikaa kilpailua ja kansainvälisten suuryritysten voitontavoittelua, mikä oli tietysti
alkuperäinen tarkoituskin.
Suomessa ja pohjoismassa Keynesiä (tietysti myös muutamaa muutakin tolkullista
auktoriteettiä) saadaan kiittää ainakin siitä
ajatuksesta, että yhteiskunnän kehittämisen
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päämääränä on pitkään jatkuva vakaus ja
aineellisen vaurauden jakautuminen mahdollisimman tasa-arvoisesti. Varsinaista
keynesiläistä elvytyspolitiikkaa Suomessa
on aina vierastettu johtuen ehkä siitä, että
ajatus taloudesta jonakin muuna kuin vaihtokauppana on osoittautunut päättäjillemme liian monimutkaiseksi.

Toki suomalainen järjestelmä
on alusta lähtien eronnut
muodoltaan ja periaatteiltaan
brittiläisestä, mutta perusidea
on sama: valtion on syytä tukea
taidetta taiteen itseisarvon ja
tasa-painoisen yhteiskunnallisen kehityksen vuoksi.

Keynesin taidepolitiikka
Jos Keynesin vaikutus muuhun yhteiskuntaan on tulkinnanvarainen, taiteen valtiontukijärjestelmään se on sitäkin konkreettisempi. Vaikka Suomessa oli tuettu taiteita kollektiivisesti jo aiemmin, ei varsinaista
valtion ylläpitämää taidetoimikuntalaitosta
olisi syntynyt ilman Keynesin perustaman
Englannin Arts Councilin esimerkkiä. Toki
suomalainen järjestelmä on alusta lähtien
eronnut muodoltaan ja periaatteiltaan brittiläisestä, mutta perusidea on sama: valtion
on syytä tukea taidetta taiteen itseisarvon ja
tasa-painoisen yhteiskunnallisen kehityksen vuoksi.
Keynesin perusideana oli tukea taidetta
valtion varoin, mahdollisimman vähäisellä
valtion ja polittisen järjestelmän puuttumisella taiteen tekemiseen. Tästä syntyi käsite Arms Length, joka tarkoittaa että taiteen
ja politiikan on syytä pysyä käsivarren mitan päässä toisistaan. Taiteen tuen ei tulisi
olla poliittisesti ohjattua, vaan mahdollistaa
ideologisesti riippumaton työskentely.
Keynesin mukaan taide voi pitää yllä uskoa yhteiskuntaan, mikä siis viimekädessä
estää yhteiskuntaa ja taloutta romahtamasta. Nykymaailmassa ajatus taiteesta yhteiskuntaa koossapitävän voimana voi tuntua
vieraalta, koska yhteiskunnan koossapysymistä pidetään itsestäänselvyytenä. Yhteiskunnan kriisiytyminen muuttaa kuitenkin
nopeasti perspektiiviä. Monissa romahtamisen partaalla olevissa valtioissa taide voi olla ainoita toimivia viestintäkanavia kansalaisten ja eri valtaryhmien välillä.
Tuettaisiinko taidetta valtion varoista,
jos Keynesiä ei olisi ollut? Mahdolllisesti,
mutta perustelut olisivat toisenlaiset. Ajalla ennen Keynesiä taiteen edellytettiin parantavan sitä tukevan valtion kilpailukykyä ja osoittavan tietyn valtion ja sen kansalaisten ylivoimaa suhteissa muihin toimijoihin. Kuullostaa tutulta jälleen vuonna 2016.
Kilpailukyvyn parantaminen on poliittisen ja taloudellisen johdon ykköstavoite. On
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syytä miettiä, onko taiteella milloinkaan ollut
kovin paljon annettavaa kilpailuissa? Taiteilija saattaa esittää kiusallisia kysymyksiä, kuten mitä kilpailun voittaja hyötyy voitostaan,
jos kilpailu ajaa kilpakumppanit perikadon
partaalle tai jos kilpailu rauniottaa koko kilpa-areenana toimivan globaalin yhteisön tai
sitä ylläpitävän luonnonjärjestelmän.
Tuottavuuden kasvu on kilpailykykyyn
verrattava hokema, joka sekin on erittäin
hankalasti käännettävissä taiteen kielelle.
Tuottavuuden kasvulla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että samalla työvoimapanoksella voidaan tuottaa 10 kertaa enemmän hyödykkeitä kuin 50 vuotta sitten. Tuottavuus
on kasvanut erityisesti osaamisen, innovaatioiden ja teknologian ansiosta.
Tuottavuus voi kasvaa vain joillakin tietyllä aloilla, lähinnä teollisuustuotannossa.
Televisiot voivat olla nyt 10 kertaa halvempia kuin 50 vuotta sitten, mutta taideteoksen hinta ja sen tekemiseen kulunut aika on
saattanut pysyä hyvinkin samana. Näin ollen taiteen tuottavuus ei ole kasvanut samaa
tahtia kuin teollisuustuotannon. Tuottavuus
ei voi taiteessa, terveydenhuollossa tai muilla ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvissa tehtävissä kasvaa teollisuustuotantoa vastaavasti. Tuottavuuden kasvua
vaaditaan kuitenkin myös siellä, missä se ei
koskaan ole ollut mahdollista tai mielekästä.
Tämä William Baumolin kuvaama ilmiö
toimii Keynesin teorioiden rinnalla merkittävänä perusteluna taiteen julkiselle tuelle. Muilla aloilla saavutetun tuottavuuden
kasvun tulisi mahdollistaa niiden ihmiselämälle tärkeäksi koettujen alojen tukeminen,
joilla tuottavuus ei voi vastaavasti kasvaa.
Nykytodellisuudessa tuottavuuden kasvu
kuitenkin koetaan yhteiskunnan päätavoitteeksi, eikä niinkään välineeksi hyvän elämän tavoittelussa.

Tehokkuuden korttitalo
Ylläolevalla olen pyrkinyt kuvailemaan sitä, mistä kaikesta lopulta on kyse, kun

puhumme taiteen valtiontuesta. Vaikka taiteilijajärjestöjen reunahuomautuksista
budjettiriihin niin voisi päätellä, kyse ei ole
vain, tai oikeastaan lainkaan, rahasta. Kyse on siitä, kokeeko yhteiskunta tarpeelliseksi ja tärkeäksi vaalia muitakin toimintoja
kuin kilpailukykyä tai tuottavuuden kasvua.
Ja jos paljastuu, että tällaista halua ei ole, ei
ongelma rajoitu vain taiteeseen, vaan kyse
on samalla kyvyttömyydestä turvata yhteiskunnan vakaata kehitystä.
Taiteen, samoin kuin tieteen, julkinen rahoitus on alistettu yhä tiukemmin kilpailukykytavoitteiden saavuttamiseen, mikä johtaa usein siihen, että rahoituksen hakijan on
naamioitava todellinen projektinsa joksikin
muuksi, kirjoitettava hakemus itselle vieraalla kilpailukykyä ja tuottavuutta painottavalla kielellä. Sen sijaan, että määrärahojen leikkauksiin kitisten sopeuduttaisiin, tulisi kaikissa etujärjestöissä pohtia tarkoin,
onko heidän edustamalleen alalle ja ajattelutavalle ylipäätänsä sijaa kilpailukykyhteiskunnassa.
Kilpailumentaliteetin juurruttamiseksi
yhteiskunnan julkisiin instituutioihin käytetään uuden julkishallinnon (New Public
Management, NPI) ja uusmanagerialismin
oppeja. Opeille on tyypilistä se, että niiden
harjoittajat pyrkivät irrottautumaan poliitiiseksi kokemistaan tavoitteista ja keskittymään organisaatioiden toiminnan tehostamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen. Tehostaminen puolestaan johtaa usein työntekijöiden vähentämiseen ja työllisyysasteen
laskuun, joka puolestaan kansantalouden
mittakaavassa lopulta heikentää taloutta.
Uusmanagerialisti uskoo, että hänen johtamansa yksikön toiminta määrittyy käytettävissä olevan rahan mukaan, eli hän uskoo rahan olevan absoluuttisen niukkaa, eikä näe rahan määrän riippuvan poliittisista päätöksistä, joihin hänellä olisi mahdollisuus vaikuttaa.
Aiheeseen perehtynyt tutkija Ville Yliaska kirjoittaa kirjassaan Tehokkuuden toiveuni (2015), että Suomessa julkishallintoa on jo yli kaksi vuosikymmentä kehitetty
NPI:n oppien mukaisesti ja merkittävää tehostumista ei ole saavutettu. Yliaska ehdottaa, että kansalaisten olisi syytä nähdä NPI
neutraalin tehostamisen sijasta ideologiseksi valtapyrkimykseksi.
Koska valtionhallinto ei tunnu ymmärtävän tuottavuus- ja kilpailukykytavoitetta ja niitä palvelevia hallinnon

ANTTI MAJAVA, ”CLIMATE SCIENCE AS CULTURE WAR” TEOKSESTA ”STATEMENTS”, KUVAMANIPULAATIO, 2016

muotoja ideologisiksi, se ei myöskään näe,
että valtion taiteilijatuen keskeinen hyve,
arms length -periaate, on uhattuna. Samasta
syystä taiteilijajärjestöt eivät näe kamppailuaan taiteen aseman tukemiseksi yhteiskunnassa luonteeltaan poliittisena.
Mitä poliittisuudella sitten tässä tekstissä tarkoitetaan? Ainakaan sillä ei tarkoiteta
sitä, että taiteen asian edistäminen yhteiskunnassa tulisi olla jonkin tietyn vasemmisto-oikeisto akselille sijoittuvan ryhmän tehtävä. Keynes on usein luokiteltu ”klassiseksi liberaaliksi”, ja ehkä tämä positio voi olla hedelmällinen myös toivottavan taidepolitiikan jäsentämiseksi.
Koska taiteilijoissa on kaikkien poliittisten ideologioiden kannattajia, on heille
yhteistä yhteiskunnallista nimittäjää etsittäessä syytä pitäytyä moninaisuuden vaalimisessa. Juuri tämän Keynes koki yhdeksi
ydintehtäväkseen muotoillessaan sotien jälkeistä kansainvälistä yhteisöä ja taidetoimikuntia. Klassinen liberaali arvostaa monimuotoista kulttuuria, yhteiskuntaa, talousjärjestelmää ja demokratiaa.
Jos ilman valtavaa vääryyttä yrittäisi tiivistää taiteen vaaliman ihmiskäsityksen, se
varmaan liittyisi (ainakin juhlapuheissa)

Mitä simppelimpi ja yksioikoisempi on järjestelmä,
sitä herkempi se on luhistumaan
pienimmänkin muutoksen
edessä.
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ihmisyyden ja identiteettien kompleksisuuden kanssa työskentelyyn sekä taiteellisen
monimuotoisuuden vaalimiseen. On ehkä
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Monimuotoisuus on todettu useaan otteeseen niin kulttuurin kuin luonnonjärjestelmän resilienssin eli olosuhteiden muutoksen keston keskeisimmäksi tekijäksi. Mitä simppelimpi ja yksioikoisempi on järjestelmä, sitä herkempi se on luhistumaan pienimmänkin muutoksen edessä. Äärimmilleen tehostettu kilpailukyky-yhteiskunta on
todellinen korttitalo taloudellisten, poliittisisten ja ekologisten paineiden keskellä.
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MISSÄ ON KULTTUURIPOLITIIKKA? KUKA SEN OMISTAA?
LAITOIMME MUTKAT SUORIKSI: KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN CUPOREN TUTKIJAKOLLEKTIIVI VASTAA KYSYMYKSILLÄ.

6

KYSYMYSTÄ
K U LT T U U R I P O L I T I I K A S TA

Miksi kulttuuripolitiikka on sellaista
kuin on – ja voisiko
se olla toisenlaista?
Kulttuuri on kulttuuripolitiikan ensisijainen määre, yhdyssanan alkuosa, joka kertoo politiikka-alan sisältöalueen.
On kyse kulttuuriin kohdentuvasta ohjauksesta, toimintalinjoista ja toimenpiteistä, jotka lopulta perustuvat poliittisiin päätöksiin. Päätöksissä puhumme valinnoista eri vaihtoehtojen välillä.
Poliittinen toiminta rajautuu hahmotettaviksi toimintalinjoiksi: näin on tehty
ja niin tehdään, vaikka hyvin olisi mahdollista tehdä toisinkin.
Kulttuurielämässä tapahtuu usein
nopeita muutoksia, syntyy eri alojen
yhdistelmiä ja yllättäviä sisältöjä. Kulttuuripolitiikka kuitenkin tunnistaa kohteensa paljolti jo kauan sitten menneisyydessä valittujen toimintalinjojen
kautta. Toimialaa on aikojen saatossa
lujitettu samankaltaisina toistuneiden
organisaatiorakenteita, toimijaverkostoja ja jopa henkilönimityksiä koskeneiden valintojen kautta. Myös toimintaa velvoittavan ja ohjaavan lainsäädännön asettamisessa on kyse valinnoista ja siten politiikasta.
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VAIKKA VOIT KENTIES MYÖS VAISTOTA, ETTÄ ELÄMÄNTYYLIMME OVAT MELKO LAILLA SAMANLAISET,
MINUA EI YKSINKERTAISESTI OLE, JOHANNA LECKLIN, 2016.

Kulttuuripolitiikan vakiintuminen
omaksi julkisen elämän alakseen on
tarkoittanut myös, että alalle on kehittynyt omia, erityisen toimintalogiikan
tuntemukseen perustuvia asiantuntijatehtäviä ja valtapositioita. Nämäkin
vaikuttavat muutoksen mahdollisuuksia rajoittavasti ja pitävät yllä olemassa
olevia käsityksiä kulttuuripolitiikasta.
Vaikka asiantuntemus erikoistuu,
hallinnon käytännöt ja kieli samankaltaistuvat. Eri sektoreilla omaksutaan
helposti yhteiskunnan muilta politiikkalohkoilta tutut iskulauseet. Kulloisenkin muodin mukaan on kulttuuripolitiikassakin ”kehitetty”, ”muodostettu
klustereita”, ”luotu” ja ”innovoitu”.
Onko nykyistä laaja-alaisempi yhteistyö eri hallinnon alojen välillä toimialojen pitkään kestäneen erikoistumisen jälkeen vielä mahdollista? Mitä
kulttuuripolitiikalle tarkoittaa sen toteutuminen toimialana, jonka käsittämä kulttuuri on usein vain marginaalissa ja muuta elämää helpottavana koristeena? Voisiko jotakin tehdä toisin?
Voisimmeko vaikkapa toteuttaa julkista
kulttuuripolitiikkaa ilmiö- tai peräti ihmislähtöisemmin, elävälle kulttuurille
olemuksellisen dynamiikan vahvemmin
tunnistaen?

Kuka kulttuuripolitiikasta vastaa?
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa
valtion toteuttamasta kulttuuripolitiikasta, rahoituksesta ja lainsäädännöstä. Se ohjaa valtionavustuksilla rahoitettavaa järjestö-, yhdistys- ja kansalaistoimintaa ja kulttuurivientiä. Juuri tämä
on ajan saatossa vahvistettu kuva kulttuuripolitiikasta, johon yllä viittaamme.
Kulttuuripolitiikkaa tehdään kuitenkin
monilla muillakin hallintosektoreilla.
Työ- ja elinkeinoministeriössä on
keskitytty luovaan talouteen sekä
alueiden kehittämiseen, johon kulttuuriset kysymykset nivoutuvat tiiviisti. Ulkoasianministeriö vastaa Suomen
maakuvasta, jossa taiteen ja kulttuurin rooli on keskeinen. Kulttuuriympäristöä ja kestävää kehitystä koskeviin tärkeisiin kysymyksiin tartutaan
myös ympäristöministeriössä. Taiteen
ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin
liittyvät teemat laajenevat sosiaali- ja
terveysministeriöön. Sisäministeriössä
huolehditaan kulttuuriseen moninaisuuteen linkittyvistä asioista. Oikeusministeriön demokratiayksikkö edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaa
ja kansalaisten osallisuutta. Valtiovarainministeriön luja ohjaus vaikuttaa

kaikkien näiden kulttuuripolitiikkojen
toteutumiseen.
Kulttuuripolitiikkaa toteutetaan
päällekkäisissä ja jopa eri suuntiin tähtäävissä prosesseissa. Sisältö- ja vastuukysymykset jakautuvat eri hallintosektoreille – vaikkapa Yleisradion toiminnassa vastuu kuuluu teknisesti liikenne- ja viestintäministeriölle, mutta
toiminnan sisältökysymykset ovat keskeisesti kulttuurisia. Tällaisesta implisiittisestä eli julkilausumattomasta
kulttuuripolitiikasta ei välttämättä vastaa suoraan mikään taho.
Kysymys vastuista linkittyy myös
erilaisiin taiteelle ja kulttuurille hallinnon suunnasta asetettuihin tavoitteisiin, jotka leviävät ohi ja yli kulttuuripolitiikaksi tunnistetun hallinnonalan.
Eikä tämäkään riitä: kyse on myös toiminnasta erilaisilla julkisen elämän tasoilla. Esimerkiksi muutokset alueiden
ja kuntien vastuissa heijastuvat myös
kulttuuripolitiikkaan. Kun kulttuurin
vaikutukset yhteiskunnassa leviävät, sitä useampi taho niihin pyrkii vaikuttamaan.
Kuka tuntee koko kulttuuripolitiikan
kuvan? Kuinka hyvin eri hallinnon alat
ylipäänsä tunnistavat toimiensa kulttuuripoliittiset ja kulttuuriset vaikutukset?

Kuinka instituutiot
määrittävät kulttuuripolitiikan nykytilaa?
Instituutiot ymmärretään usein vakiintuneina rakenteina, taiteen ja kulttuurin laitosjärjestelmänä ja pysyvinä toiminnan ylläpitäjinä, joiden taustalla on
vahva valtionosuusjärjestelmän vaikutus. Ministeriön virkamiehet ylläpitävät
kulttuurikentän rajoja valtakunnallisen laitosverkoston ja niiden kautta toteutuvan taiteen lajien kategorisoinnin
avulla. Instituutioita on vaikea horjuttaa. Valtionosuusjärjestelmän uudistamispyrkimykset ovat kerta toisensa jälkeen tyrehtyneet, ja rahanjakosysteemi on jatkunut institutionalisoitujen jakomallien mukaan. Syksyn 2016 aikana
käynnistynyt uusi uudistumisprosessi
jatkuu SITRAn johdolla.
Taiteen ja kulttuurin koulutusta ja
tutkimusta säätelevät instituutiot, opetus- ja kulttuuriministeriö etunenässä,
ovat avainasemassa kehittämässä myös
kulttuuripolitiikan tulevaisuutta. Koulutusta alalle on oltava, jotta riittävä, kriittinen massa tekijöitä taiteen ja kulttuurin kentälle löytyy myös tulevaisuudessa. Mutta mikä on oikea mittakaava ja
kuinka tulevaisuuden tarpeita osataan
arvioida?

Instituutioksi voidaan myös nimetä
yksityinen kulttuuritahto, joka on saanut toiminnallisen muotonsa yksityisissä säätiöissä. Tässä institutionalisoituneessa kentässä kulttuurikäsitysten ja
ilmaisujen arvon ja merkityksen määrittelevät yksityinen taloudellinen tuki, omien tavoitteiden mukaisesti suunnattu rahoitus sekä toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Kulttuuripolitiikan
voidaan nähdä muuttuvan implisiittiseksi, ei-neuvoteltavissa olevaksi tahtotilaksi.
Vahvin kulttuuripolitiikkaa ohjaava institutionalisoitu taso saattaa kuitenkin olla Suomen perustuslaki, jossa
todetaan taiteen vapaus ja yksilön oikeus omaan kulttuuriin. Mistä vapaudesta on kysymys, ei ole itsestään selvä.
Ymmärrykset taiteen vapaudesta ulottuvat lainopillisista kiistoista käytännön
retoriikkaan, riippuen tilanteista ja tarpeista. Taide perusoikeuksellisena instituutiona ei helposti ole horjutettavissa, mutta on jatkuvasti muutospaineiden kohteena. Tulkinnanvaraisuus ja
muutospaineet on nähtävä sekä uhkana
että mahdollisuutena, joiden kohtaamisessa kulttuuripolitiikka on yksi keskeinen toiminnallinen kenttä. Siinä testataan ovatko instituutiot riittävän joustavia kohdatakseen tulevaisuuden?
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RING TONE (EN PLEIN AIR), JANI RUSCICA, 2016.

Mikä on taiteilijoiden
osuus suomalaisessa
kulttuuripolitiikassa?
Suomalaisen valtiollisen kulttuuripolitiikan keskiössä on opetus- ja kulttuuriministeriön uudistettavan kulttuuripolitiikan strategian mukaan kolme kokonaisuutta. Näistä yksi on luova työ ja
toiminta. Sen mukaisena kulttuuripolitiikan tavoitteena on parantaa taiteellisen – ja muun luovan työn – tekemisen
edellytyksiä sekä monipuolistaa tuotannon ja jakelun muotoja. Taidehallinnossa ei missään määritellä kuka on taiteilija tai missä taiteen rajat menevät.
Kulttuuripolitiikassa ei myöskään oteta kantaa siihen, mikä on hyvää taidetta tai miten taiteellinen laatu määritellään. Nämä asiat ovat toimijoiden omissa käsissä osana perustuslaissa taattua
taiteen vapautta.
Suomalaiset taiteilijat ovat järjestäytyneet erilaisiin ammatti- ja toimialayhdistyksiin, joiden tehtävä on ajaa jäseniensä etuja. Järjestöt saavat toimintaansa myös julkista tukea. Joillakin taiteilijajärjestöillä on tarkemmin määriteltyjä, strategisia, kokonaisvaltaisia
kulttuuripoliittisia tai taiteilijapoliittisia
tavoitteita. OKM:n ajama valtionavustuspolitiikan uudistus pyrkii ohjaamaan
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näiden järjestöjen toimintaa ja taloutta valtion kulttuuripoliittisten linjausten mukaiseksi. Silti taiteilijajärjestöt
käyttävät merkittävää kulttuuripoliittista valtaa. Osaavatko ne ottaa tämän vallan haltuunsa?
Missä taiteilijapoliittiset linjaukset
sitten päätetään? Kenellä on oikeus olla
vapaa ja/tai apurahalla tuettu taiteilija?
Kuka siitä loppujen lopuksi päättää?
Yksi kulttuuripolitiikan omaksuma muoto vapaudesta on antaa kentän
päättää taiteilija-apurahoista. Vertaisarvioitsijat, taiteilijoista koostuvat taidetoimikunnat, ovat ns. käsivarren mitan
päässä virkamiehistä ja kulttuuripoliittisesta päätöksenteosta. Samalla niiden itse tekemät valinnat voidaan tulkita myös varsin kulttuuripoliittisiksi. On
kuitenkin muistettava, että käsivarsi on
välillä hyvin lyhyt. Tärkeä kysymys on,
kuka valitsee valitsijat ja arvioitsijat.
Taiteellista keskustelua on ylläpidettävä. Konkreettiset argumentit on muotoiltava ja jatkuvasti arvioitava yhteiskunnallisten muutosten ja poliittisen
puristuksen lomassa. Kenttä on avoin,
sana on vapaa. Samalla kun kulttuurija taidehallinnossa toivotaan enemmän
toimijakentän strategista aktiivisuutta
ja selkeämpää tietopohjaa, toimijakentällä odotetaan hallinnolta linjauksia,

jotka toisivat kentälle lisää rahaa ja tukea taiteen vapaudelle. Teatterin tiedotuskeskuksen Hanna Helavuori antoikin kentälle julistuksen elokuisessa päiväkirjamerkinnässään: ”Occupy
kulttuuripolitiikka!”

Tunnistaako kulttuuripolitiikka uusia toiminnan muotoja?
Yhteiskuntien moninaistumiseen ja sirpaloitumiseen liittyvät kysymykset ovat
kulttuuripolitiikalle vaikeita. Monet
ajankohtaiset kulttuurisen osallisuuden ilmiöt, tai erilaiset teknologisen kehityksen luomat osallistumisen muodot
jäävät pitkälti sivuun kulttuuripoliittisen toiminnan ytimestä. Vaikka strategiatasolla näitä haasteita jo tunnistetaan, on strategioiden jalkauttaminen
osoittautunut vaikeaksi ja konkreettiset
toimenpiteet asioiden haltuun ottamiseksi puuttuvat.
Kulttuuripolitiikalla on keskeinen
tehtävä ihmiselämän mielekkyyden
ja merkityksellisyyden mahdollistajana. Yhteiskuntien moninaistuessa arjen
kulttuurisuuden tukeminen ja kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäminen ovat nousseet entistä tärkeämmiksi
tehtäviksi. Hybridien toimintamallien ja

SIBELIUS, JAAKKO PIETILÄINEN, 2015

toimijoiden yleistyessä tarvitaan myös
uudenlaisia tapoja käsitellä monimuotoisuutta ja erilaisuutta.
Merkityksellisyyden ja mielekkyyden päämääräkseen ottava kulttuuripolitiikka voi tavoitella kattavuutta vain
soveltamalla suhteellisen laajaa kulttuurin käsitettä. Laajemman kulttuurin rajauksen kautta voisi syntyä uudenlaisia mahdollisuuksia nostaa sekä
kulttuurin painoarvoa yhteiskuntakeskustelussa että kulttuuripolitiikan arvoa yhteiskuntapolitiikan kentällä. Toisaalta laajapohjaisemman kulttuuripolitiikan soveltamisessa on nähty myös
uhkia. Pelätään toimialan ajautumista
toisten politiikkasektoreiden vaikutuspiiriin ja kulttuuripolitiikan painoarvon
vähenemistä.
Taiteella on historiallisesti erityisasema valtiollisessa kulttuuripolitiikassa. Kuten edellä totesimme, toimiala on
vahvasti taideperusteisesti institutionalisoitunut. Kulttuuripolitiikan tehtäväksi on näin rajattu ensisijaisesti tukea taidetta sen esteettisen luonteen ja
tehtävän vuoksi. Tähän liittyy taiteen itseisarvon korostaminen sekä olemassa olevan taidejärjestelmän tukeminen.
Onko tämä on pönkittänyt taiteen kentän määrittelemää vapautta vai estänyt
yrityksiä laajentaa kulttuuripolitiikan

käsitteen tulkintaa ja toimintaperustaa?
Onko kulttuuripolitiikka pysynyt taideperusteisena siksi, ettei laajemmalle kulttuurin käsitteeseen perustuvalle
toiminnalle ole pystytty esittämään riittävän tukevia perusteluja?
Sekä uusien toimijoiden että uudenlaisten toiminnan muotojen on joka tapauksessa vaikeaa päästä vakiintuneen
kulttuuripoliittisen järjestelmän piiriin. Perustuuko kulttuuripolitiikka liian
suppealle kulttuurin määritelmälle?

Unohtuiko ihminen?
Yksinkertaisimmillaan kulttuuripolitiikka on nähty toimialasta vastaavan
ministeriön toimintana ja kansalaiset
toiminnalle alisteisina kohteina. Vakiintunut asema kulttuuripolitiikan toimijoina on myös kunnilla ja vahvimmilla
kolmannen sektorin toimijoilla, esimerkiksi monilla säätiöillä ja yhdistyksillä.
Viestintäteknologian tuomat mahdollisuudet ovat vaikuttaneet yksilöiden
ja ryhmien kulttuuripoliittisen toiminnan kasvuun. Internet mahdollistaa nopean globaalin vuorovaikutuksen. Ideat
leviävät ja tulevat vuorovaikutuksiin
toistensa kanssa helposti ympäri maapalloa. Näin aktiivisesti ja samanaikaisesti sekä globaalisti että paikallisesti

kulttuuripolitiikkaa tekevät ihmiset
muodostavat osan toimintaympäristöä,
jossa elämme ja joka saattaa saada uusia muotoja hyvinkin nopeasti.
Kulttuuripolitiikan toimijoina ja tekijöinä voidaan kuitenkin nähdä myös
yksilöt ja ryhmät, vaikka he eivät olisi
erityisen järjestäytyneitä. Tutkijat kutsuvat yksilöitä usein kansalaisiksi. Kansalaisuus viittaa kuitenkin valtioon.
Kaikki yksilöt eivät välttämättä identifioidu valtioihin. Eikä kaikilla ole valtiota. Kansalaista parempi vaihtoehto
on puhua ihmisestä. Eroa valtioon tekevät ihmiset eivät ole uusi ilmiö. Esimerkiksi ”henkilökohtainen on poliittista”
on jo vanha naisliikkeen iskulause, joka
kertoo oman elämän ja ruumiin käyttämisestä aatteellisiin päämääriin. Ilmiö
kuitenkin näyttää jälleen voimistuneen
ja laajenneen.
Tunnistaako kulttuuripolitiikka ihmisen?
Maria Hirvi-Ijäs
Sari Karttunen
Marjo Mäenpää
Minna Ruusuvirta
Tarja Savolainen
Sakarias Sokka
Jutta Virolainen
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STRATEGINEN
KULTTUURIPOLITIIKKA
JA TAITEEN
ITSEISARVO

suomalaisille taiteilijoille. Olen iloinen siitä, että menestymme yhä useammin kansainvälisillä areenoilla. Tämä kertoo siitä,
että suomalaisilla taiteilijoilla on annettavaa kansainvälisesti – ja tietenkin samalla
kertaa heidän työnsä kartuttaa suomalaista inhimillistä pääomaa, tuo esille meidän
oman näkökulmamme ja tulkitsee maailmaa sen kautta.

OPETUS- JA
KULTTUURIMINISTERI
SANNI GRAHN-LAASOSEN
HAASTATTELU
haastattelu: Maria Bregenhøj

n   Olette kirjoittaneet pamfletin ”Suomi joka voittaa muutoksen pelon”, millaisen roolin näette tässä olevan kulttuurilla?
Kulttuuri antaa elämyksiä ja tuottaa elinvoimaa paitsi yksilöille, myös koko Suomelle
kansakuntana ja yhteisönä. Kulttuuri ja taide ovat ihmiskunnan yhteistä henkistä pääomaa, ne ovat erottamaton osa ihmisyyttä.
Taide on arvo sinänsä, mutta sillä on myös
vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Luova
talous on kasvava ala, jonka toivon olevan
nostamassa maatamme sekä henkisesti että taloudellisesti.
n   Valtion talous kiristyy, miltä näyttää
kulttuurin ja erityisesti taiteen tekemisen rahoitus?
Tämän hallituksen ohjelmaan ei kuulu kulttuurileikkauksia. Valtion kulttuuribudjetti
on noin 460 miljoonaa euroa, josta puolet on
veikkausvoittovaroja.
Hieno sivistysteko budjetissa on lainauskorvauksen nostaminen. Toinen tärkeä asia
on audiovisuaalisen tuotantokannustimen
käyttöön ottaminen.
Opetus- ja kulttuuriministeriössä kehitämme museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmää sekä omia
valtionavustuksiamme. Molempien uudistusten tarkoituksena on järjestelmä, joka
reagoi paremmin muutoksiin, palkitsee laadusta ja vaikuttavuudesta samalla kuitenkin
turvaten kulttuurimme perustan.
Tärkeää on myös, että taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden kärkihankkeiden toteutusta jatketaan. Lastenkulttuurin kärkihankkeella tuomme taide- ja kulttuuriharrastuksia koululaisten koulupäivään. Koulujen tiloissa järjestetään nyt
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harrastustoimintaa, jonka rahoituksen saamisen ehtona oli, että toiminnan pitää perustua lasten toiveisiin. Tätä varten kysyimme koululaisten mielipidettä: 120 000 koululaista vastasi ja kertoi kiinnostuksistaan –
ja vastauksista selvisi, että taide ja kulttuuri
kiinnostavat todella monipuolisesti!
Toinen kärkihankkeemme on prosenttiperiaatteen laajentaminen. Ajatus prosenttiperiaatteessa on, että yksi prosentti rakennuksen kuluista käytettäisiin taiteeseen ja
kulttuuriin. Kärkihankkeen tavoitteena on
lisätä eri taiteenalojen läsnäoloa ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Näin
edistetään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tuomalla sitä paikkoihin, joissa ihmiset ovat. Samalla annetaan luonteva tila taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksille.
Tästä on saatu jo paljon hyviä kokemuksia,
ja sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä taiteelle ja kulttuurille on suuri tilaus. Prosenttiperiaatetta on tarkoitus laajentaa siten, että sen piirissä ovat kaikki taiteenlajit ja kulttuuripalvelut.
n   Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus
ja Fintoto yhdistyvät ensi vuoden alusta, millaisia vaikutuksia näette yhdistymisellä olevan kulttuurin rahoituksen
kannalta?
Veikkaus Oy:n, Fintoto Oy:n ja RAYn rahapelitoiminnot yhdistetään ja uusi rahapeliyhtiö Veikkaus Oy aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa. Uuden rahapeliyhtiön tuoton käyttötarkoitukset ja tuoton jakamista koskevat prosenttiosuudet säilyvät
samoina kuin nykyisin. Edunsaajien asema
ei uudistuksen vuoksi heikkene.
Kolmen rahapeliyhteisön rahapelitoimintojen yhdistämisellä voidaan nähdä monenlaisia etua ja hyötyjä: tehokkuuden parantuminen, kasvumahdollisuudet,

tuotekehityksen tehostuminen, markkinamahdollisuuksien nykyistä parempi hyödyntäminen ja päällekkäisten investointien
välttäminen.
Vuonna 2015 nykyisten kolmen rahapeliyhteisön liikevaihto oli noin 3,1 miljardia
euroa, pelikate noin 1,7 miljardia euroa, liikevoitto noin 1 miljardi euroa ja varat noin
1,5 miljardia euroa. Uusi rahapeliyhtiö aikoo jatkaa rahapelien kehittämistä niin, että
ne pysyvät jatkossakin suomalaisia kiinnostavina. Siellä puhutaan uusista virtuaalisesti toteutettavista peleistä ja erilaisista yhdistelmäpeleistä. Pelaamisen tuotot käytetään
jatkossakin yhteiseen hyvään.
n   Hallitusohjelmassa on maininta lasten ja nuorten luovuuden vahvistamisesta sekä kulttuuripalveluiden hyvinvointimahdollisuuksien tunnistamisesta.
Hallitus on myös perustanut uuden valtionavustuksen, jolla pyritään vahvistamaan taide- ja kulttuuripalveluiden vakiintumista osaksi sosiaali- ja terveyshuollon toimintaa. Onko taiteella itseisarvoa vai vain välineellinen arvo? Pitäisikö sillä olla?
Taiteella on itseisarvo. Voimme tukea taidetta ilman mitään välineellistä tavoitetta, ja
silti sillä on monenlaisia vaikutuksia ihmisiin ja yhteisöihin. Jos haluamme saada taiteen paremmin koululaisten ja sosiaali- terveydenhuollon asiakkaiden saataville, kuten taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden
kärkihankkeessa tehdään, sekin on hyvä
asia, koska silloin noita vaikutuksia saadaan
useamman ulottuville.
n   Mitä ajattelette kulttuurin mitattavuuden vaatimuksista? Voiko kulttuuria
mitata ja mitä hyötyä siitä olisi?
Puhuisin mitattavuuden sijasta mieluummin vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista.

KUVA: TOUKO YRTTIMAA

Yleinen
kulttuuripolitiikka

On hyvä, että missä tahansa toiminnassa mietitään sen vaikuttavuutta, kun siihen
käytetään yhteisiä rahoja. Vaikuttavuutta
voidaan arvioida joko koko yhteiskuntaan
tai kulttuuriin tai vaikkapa yksilöihin liittyen. Myös kulttuuristen toimintojen vaikuttavuutta on hyvä miettiä ja kehittää tapoja,
joilla vaikuttavuutta voidaan arvioida. Ymmärrän toki, että tämä ei ole yksinkertaista. Arvioinnin hyöty tulee siitä, että opimme
ymmärtämään paremmin oman toimintamme vaikutukset. Sitä kautta voi syntyä myös
aitoja uusia ideoita, kun tiedämme millä tavoin ja mihin kaikkeen oma toimintamme
vaikuttaa.
n   Mitä mieltä olette kulttuuri-instituutioiden yksityistämisestä? Erilaiset säätiöthän jakavat nykyisin suuria summia
mm. taiteelle, millaisia vaikutuksia tällä
on valtion kulttuuripolitiikkaan?
Varsinaisia kulttuuri-instituutioiden yksityistämisiä on tehty aika vähän. Esimerkiksi
Valtion taidemuseo muutettiin julkisoikeudelliseksi säätiöksi, jolla on edelleen kansallinen erityistehtävä ja -rooli. Kansallisista

laitoksistamme Kansallisooppera ja Kansallisteatteri ovat jo aiemmin olleet osakeyhtiö- tai säätiöpohjaisia. Erikseen ovat rahoitusta jakavat säätiöt, kuten Suomen kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja vastaavat. Niillä on tärkeä rooli suomalaisessa
kulttuuri- ja tiede-elämässä, ja on hienoa,
että ne ovat lisänneet rahoitustaan taideja kulttuurihankkeille. Tällä on se vaikutus
kulttuuripolitiikkaan, että jatkossa on syytä lisätä vuorovaikutusta niiden ja julkisten
kulttuurin rahoittajatahojen välillä. Roolitusta ja rahoituksen kohdentumista on hyvä
tarkastella yhdessä.
n   Taide on kovaa vauhtia kansainvälistymässä, tarvitaanko enää kansallista
taidetta ja mitä se voisi olla?
Nuoremmissa sukupolvissa on entistä
enemmän sellaisia taiteilijoita ja muita luovan työn tekijöitä, jotka toimivat aiempaa
kansainvälisemmin. He eivät varmaankaan
ajattele ensisijaisesti tekevänsä taiteellista työtä erityisesti suomalaisina taiteilijoina, vaan ylipäänsä taiteilijoina. Kansainvälistyminen ei ole kuitenkaan uusi asia

n   Pitäisikö valtiolla olla selvä taidetai kulttuuripolitiikka, vai hoitavatko
markkinat myös kulttuurin?
Suomessa on aina lähdetty siitä, että kun
maa on asukasmäärältään ja kielialueeltaan pieni ja sijainniltaankin syrjäinen, tänne ei voi syntyä niin laajoja markkinoita, että kulttuuriset tarpeet tulisivat hoidetuksi yksinomaan niiden välityksellä. Siksi tarvitaan julkista tukea ja julkisia palveluita,
kulttuurin tukeminen ja kulttuuriperinnöstä huolehtiminen on julkisen vallan velvollisuus. Tämä peruslähtökohta ei ole mihinkään muuttunut. On sitten toinen asia, missä määrin palvelujen ja toimintojen tulisi olla yksinomaan julkisen tuen varassa ja mikä on markkinoiden osuus. Tätä keskustelua
käydään jatkuvasti ja mahdollisiin muutostarpeisiin pitää voida reagoida.
n   Ministeriön valmisteilla oleva kulttuuripoliittinen strategia ulottuu vuoteen 2025. Nykyinen strategia ulottuu
vuoteen 2020. Miksi strategia uusitaan
jo nyt? Mikä teistä on kiireisin päivitystarve, ts. mitä kulttuuripolitiikan
osa-aluetta tai alueita pidätte tärkeimpinä kehittämiskohteina lähitulevaisuudessa?
Maailma ja toimintaympäristö muuttuvat
nopeasti. Kulttuuripolitiikan strategian päivitys on perusteltu. Ministeriössä on meneillään useita kehittämishankkeita, joille
pitemmälle ulottuva näkymä ja linjaukset
antavat kehyksen ja tuen. Esimerkiksi taiteen ja kulttuurin toimialan valtionavustuspolitiikkaa ollaan uudistamassa entistä strategisemmaksi. Avustuspolitiikka kytketään
siis strategisiin linjauksiin, joita on katsottu
tarpeelliseksi tarkistaa.
Kulttuuripolitiikan strategia luo siis näköalan ja puitteet pitemmälle tulevaisuuteen, ja se on toimialan yhteisiin asioihin
liittyvä. Hallitusohjelmat sisältävät tärkeimmät ajankohtaiset strategiset painopisteet.
  AVEK-LEHTI
  AVEK-LEHTI
2016  19
AVEK-LEHTI 22 || 2016
19

KUVA: TOUKO YRTTIMAA

Maailmassa, jossa audiovisuaalisen kulttuurin
merkitys koko ajan kasvaa,
hyvien edellytysten ja kunnon
kasvupohjan antaminen
luovalle työlle on elokuvapolitiikkamme perusta.

Tällä hallituskaudella ne ovat erityisesti
kärkihankkeet, joista yksi koskee taiteen ja
kulttuurin saavutettavuutta ja uusien keinojen käyttämistä sen parantamiseksi.

Elokuvapolitiikka
n   Esitys av-alan tuotantotukikannustimista on annettu, mistä koko elokuva-ala lienee tyytyväinen. Millaisia odotuksia teillä on sen suhteen? Kyse ei ole
kokeilusta, vaan järjestelmää ehdotetaan pysyväksi. Millä kärsiväisyyden
asteella olette valmis odottamaan
hankkeen positiivisia taloudellisia
vaikutuksia?
On upeaa, että vaikeana aikana hallitus satsasi luoviin aloihin ja teki päätöksen av-kannustimesta. Av-kannustin on maksupalautusjärjestelmä, jolla houkutetaan ulkomaisia tuotantoja Suomeen ja kannustetaan kotimaisiakin pysymään omassa maassa. Kun
elokuva-, draama-, dokumentti- tai animaatiotuotannon tekijä saa Suomessa samanlaisen hyvityksen kuin kilpailijamaissakin,
suomalaiset luovan työn tekijät pääsevät
kilpailemaan omalla osaamisellaan samalta
viivalta muiden kanssa. Aiemmin menetimme jopa 30 tuotantoa muihin maihin vuodessa, vaikka meillä olisi erinomaiset edellytykset niiden tekemiseen täällä – syynä
kannustinjärjestelmän puute Suomessa.
Yhtenä tavoitteena on saada kotimaiset
isot tuotannot toteutettua Suomessa ja siten
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säilyttää alan osaaminen ja työpaikat täällä.
Kannustimen odotetaan kasvattavan tuotantojen määrää. Kun ne kasvavat, ne synnyttävät uusia yrityksiä, investointeja ja työpaikkoja niin av-alalle kuin muillekin toimialoille.
Myös ulkomaisten tuotantojen saaminen Suomeen vauhdittaisi elinkeinoelämää,
vahvistaisi eri alojen yritysten liiketoimintaa ja siten toi uusia työpaikkoja, joita nyt
juuri tarvitaan. Kannustin lisäisi työtilaisuuksia korkean osaamisen tehtävistä matalan kynnyksen avustaviin tehtäviin.
Asiantuntijatyöryhmän raportissa todetaan, että positiivisten taloudellisten vaikutusten todentamiseen saattaa hyvin vierähtää pari kolme vuotta. Kannustimen lanseeraaminen kansainvälisille markkinoille vie
oman aikansa. Lisäksi, ennen kuin kaikki
nettohyödyt valtion talouteen voidaan todentaa, on arvioitava useamman vuoden
ajalta työllisyyden ja verotulojen kehitystä.
Osa vaikutuksista on suoria ja osa välillisiä.
Välillisten vaikutusten mittaamiseen tulee
kehittää selkeät seurantajärjestelmät.
n   Katsojat ovat löytäneet ilahduttavasti
kotimaisen elokuvan, onko nykyinen linja hyvä ja esim. lajityyppien määrä riittävän monipuolinen?
Kyllä. Suomessa tuotetaan maamme kokoon
nähden elokuvia hyvin monenlaisille yleisöille. Julkisen avustuksen yhtenä tavoitteena on sisältöjen moninaisuus ja laatu.

Katsojamäärät eivät kuitenkaan ole ainut mittari, sillä niiden rinnalla on muitakin asioita, mitkä kertovat elokuvan onnistumisesta taideteoksena, sen korkeasta tasosta tai omaperäisyydestä. Siksi on tärkeää,
että myös rajatumpia yleisöjä tavoittelevia
elokuvia voidaan tehdä. Lisäksi monipuolisuutta voidaan edistää tukemalla myös uusien tekijöiden tuloa alalle.
n   Uusi elokuvalaki on tekeillä, mikä
muuttuu? Entä Suomen Elokuvasäätiön
asema, mikä tilanne on sen suhteen?
Elokuvasäätiö harjoittaa valtion elokuvapolitiikkaa, millaisia toiveita ja odotuksia teillä on tätä koskien?
Suomen elokuvasäätiö on jo vuosikymmenten ajan ollut elokuvamaailmamme instituutio. Se on yksityisoikeudellinen säätiö,
jonka tarkoitus ja tehtävät on säädetty säätiön säännöissä. Sääntöjen mukaan tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee suomalaista elokuva- ja muuta kuvaohjelmatuotantoa, elokuvien ja muiden kuvaohjelmien levittämistä ja esittämistä sekä kotimaassa että ulkomailla ja muilla vastaavilla
keinoilla vahvistaa elokuva- ja audiovisuaalista kulttuuria Suomessa.
Suomen elokuvasäätiölle on elokuvataiteen edistämisestä annetun lain nojalla myönnetty valtionavustus, josta säätiö
myöntää mm. tuotantotukea elokuvien ja
muiden kuvaohjelmien valmistamiseen ja
jakeluun.

Jatkuva vuoropuhelu ja toimenpiteiden
arviointi on tärkeää. Opetus- ja kulttuuriministeriö keskustelee elokuvasäätiön kanssa kerran vuodessa yhteisistä tavoitteista
ja strategiasta. Tämä on toiminut hyvin. Lisäksi säätiö laatii yhdessä toimialan kanssa omia strategisia tavoitteitaan, joiden toteuttamismahdollisuuksista keskustellaan
ja arvioidaan, missä määrin ministeriöllä on
mahdollisuus edistää niitä.
Suomen elokuvasäätiön kautta jaetaan
vuosittain 24 miljoonaa euroa elokuva-alan
avustuksia. Nyt laillisuusvalvojamme ovat
kiinnittäneet huomiota siihen, että kun
avustusten kanssa joudutaan tilanteisiin,
joissa maksatuksia joudutaan keskeyttämään tai avustuksia peritään takaisin, käytetään merkittävää julkista valtaa. Se kuuluu perustuslain mukaan vain viranomaisille eikä sitä voi luovuttaa muille.
Olemme ministeriössä selvittäneet tätä asiaa juurta jaksain. Olen pyytänyt SESin
entistä toimitusjohtajaa Irina Krohnia tekemään ehdotuksen, miten asia voitaisiin
ratkaista sekä elokuva-alaa että perustuslain oppineita tyydyttävällä tavalla ilman
uusia viranomaisrakenteita. Toivomukseni on, että tulevaisuudessa avustuksia voitaisiin jakaa entistä joustavammin ja ottaa
käyttöön entistä monipuolisempia rahoitusinstrumentteja.
Irina Krohn laatii selvitystään parhaillaan. Samalla olen nimittänyt ministeriön
ja SESin edustajista koostuvan ryhmän hoitamaan lainsäädännön valmistelua, jotta
muutosten toteuttaminen etenee aikataulussa.
Elokuvasäätiön tapauksessa kysymys on
pohjimmiltaan samasta asiasta kuin av-kannustimessa: luodaan toimivia, alaa tukevia yhteistyörakenteita. Maailmassa, jossa
audiovisuaalisen kulttuurin merkitys koko
ajan kasvaa, hyvien edellytysten ja kunnon
kasvupohjan antaminen luovalle työlle on
elokuvapolitiikkamme perusta.
n   EU:n voimakkaasti ajamat digitaaliset yhteismarkkinat ovat tulossa, näettekö hankkeessa riskejä suomalaisen avalan kannalta? Entä hyötyjä?
EU:n digitaaliset yhteismarkkinat on suuri
mahdollisuus myös suomalaisen av-alan kannalta. On kaikkien etu, että eurooppalaisia sisältöjä saadaan nykyistä paremmin ja tehokkaammin levitettyä kansalaisten saataville.

Kuten viimeaikaiset esimerkit hyvin osoittavat, laadukkaille sisällöille on kysyntää.

Tekijänoikeuspolitiikka
Kirjailijoille maksettavat lainauksiin perustuvat kirjastokorvaukset ovat budjettiesityksen mukaan nousemassa lopultakin
pohjoismaiselle tasolle (nousua 67%, 9,3
me:sta 15,6 me:an). Olette hiljan (HS-netti
11.8.16) ilmaisseet tästä tyytyväisyyttänne
todeten, että se turvaa luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä, ja edistää siten
talouskasvua. Myös tekijöiden mahdollisuus elää omalla työllään paranee.
n   Samalla budjettimomentilla on yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu, joka myös
turvaa tekijöiden toimintaedellytyksiä.
Maksun tasoksi esitetään ensi vuodeksi edelleen 11 me. Tämä tarkoittaa korvaustason säilymistä noin 2 sentissä per
kopioitu teos (vuonna 2015 tehty yksityisen kopioinnin tutkimus, jonka mukaan
kopioituja teoksia oli noin puoli miljardia). Tasoa on vaikea pitää EU-direktiivin edellyttämänä kohtuullisena korvauksena. Onko tämän suhteen näkyvissä positiivisia merkkejä?
Yleisistä kirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta kirjailijoille, kuvittajille, kääntäjille
ja säveltäjille maksettavat korvaukset nostetaan Pohjoismaiselle tasolle. Lainauskorvaus on palkkaa luovasta työstä, se on oikeudenmukainen korvaus siitä, että teos on
luovutettu yhteiskunnan käyttöön. Olen hyvin tyytyväinen, että lainauskorvauksen korotus saatiin toteutettua Suomen 100-vuotisjuhlavuodeksi. Se on sivistysteko.
Yksityisen kopioinnin hyvitys on koko
olemassaolonsa aikana ollut varsin kiistelty
asia – sekä itse hyvityksen perusteiden että
sen suuruuden osalta. On hienoa, että hyvitys vuoden 2015 alusta saatiin osaksi valtion budjettia. Vaikka budjettiin kohdistuukin jatkuvasti suuria paineita, sen kautta
tuleva hyvityksen rahoitus on hyvä ratkaisu Suomen kokoiselle markkina-alueelle.
Tutkimuksista tiedämme, että erityisesti
musiikin kopiointi on merkittävästi vähentynyt, kun taas videotiedostojen kopiointi
on pysynyt entisellä tasolla. Kopioinnin väheneminen näyttää kaiken kaikkiaan vallitsevalta trendiltä samaan aikaan kun lailliset

suoratoistopalvelut kasvattavat suosiotaan.
Kysymys yksittäisen kopiointitapahtuman arvosta ja niin ollen hyvityksen oikeasta
suuruudesta on erittäin hankala. Hyvityksen
suuruutta ei ole myöskään EU-direktiivissä
direktiivissä määritelty. On hyvä muistaa, että
yksityisen kopioinnin tapahtumamäärät ovat
olleet vähenemään päin.

Henkilökohtaista
n   Sipilän hallituksessa on opetus- ja
kulttuuriministerin salkut yhdistetty,
onko ratkaisu mielestänne toimiva?
Kulttuurin ja opetuksen yhdistäminen on
tuottanut aivan uusia mahdollisuuksia raja-aitojen kaatamiseen kahden toisiaan lähellä olevan alueen välillä. Tämä on herätellyt uutta ajattelua toimialalla. Esimerkiksi kärkihankkeilla tuomme kulttuuria ja
liikuntaa kouluihin – tämä olisi ennen voinut johtaa kisaan siitä, ovatko nämä hyvät
hankkeet opetusministerin vai kulttuuri- ja
urheiluministerin ”tontilla”.
n   Olette ollut ministerinä runsaan vuoden ja palaute lienee ollut monenkirjavaa. Miltä julkisuus on tuntunut?
Minulla on ministeripäiviä yli 700. Edellisessä hallituksessa toimin ympäristöministerinä. Olen jo ehtinyt tottua monenlaiseen.
Palaute ja julkisuus kuuluvat poliitikon arkeen. Pitää pystyä ottamaan kritiikkiä vastaan; siitä pitää myös kyetä ottamaan opiksi.
n   Ehdittekö seuraamaan kulttuuritai taidetarjontaa, mikä osa-alue on
mieluisin?
Kulttuuritapahtumiin osallistun mielelläni, ja niin olen tehnyt aina! Oma taustani on musiikissa, harrastin koko lapsuuden ja nuoruuden hyvin intohimoisesti ja
olen päässyt myös nauttimaan suomalaisesta korkeatasoisesta taiteen perusopetuksesta. Nykyisin olen siirtynyt pääosin katsomon
puolelle, monipuoliseksi konserteissa kävijäksi. Muistakin kulttuurin muodoista nautin. Olen kiinnostunut kuvataiteista ja kerään pienimuotoisesti oman sukupolveni
taiteilijoiden teoksia. Kolmevuotiaan tyttäreni kanssa olemme viimeisen viikon aikana käyneet niin teatterissa kuin elokuvissakin, lastenkulttuuri on siis tullut tutuksi pikkuneidin myötä.
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TAIDE TALOUSKASVUN VÄLINEENÄ
Elämme kovia aikoja.
Teollisuustyöpaikat on
siirretty halpatyömaihin.
Länsimaissa vallitsee
pitkäkestoinen lama ja
suurtyöttömyys. Keskiluokka köyhtyy ja kapinoi.
Varallisuus keskittyy
entistä harvempien käsiin.
Geopoliittiset jännitteet
kasvavat. USA:n asema
talouskasvun veturina
horjuu. Maapallon lämpenemisestä johtuva ekokatastrofi uhkaa.
Merja Puustinen
Kirjoittaja on kuva- ja mediataiteilija,
joka valmistelee tohtorin opinnäytettä Kuvataideakatemiaan, jonka aiheena on vuorovaikutteinen taide ja taidemaailmaan vaikuttavat muutostrendit.

V

altionhallinnon näkökulmasta teollinen työ ei
kannata. Globaalissa taloudessa merkittävät yritysvoitot ja kansantalouden tuotto perustuvat aineettomaan osaamiseen: logistiikan, rahoituksen ja
markkinoinnin hallintaan. Tieto
ja luovat ideat ovat parhaimmillaan huippukannattavia.
Kaikissa jälkiteollisissa maissa pähkäillään samojen rakenteellisten ongelmien kanssa.
Myös ratkaisumallit uuden talouskasvun aikaansaamiseksi ovat lähes identtisiä. Elinkeinoelämä pyritään piiskaamaan
nopeassa tahdissa uuteen asentoon R. Floridan luovan talouden teeseihin pohjaavilla maabrändäys- ja innovaatio-ohjelmilla, joissa yritysmarkkinoinnin oppeja sovelletaan valtioon.
Brändäyksessä kansallisvaltiosta tehdään tuote, jonka imagoa ryhdytään määrätietoisesti muokkaamaan. Brändäyksen
tavoitteena on jalostaa historiallisesti kehittyneestä paikasta houkuttelevan tunnevoimainen mielikuvatuote, joka erottuu ylivertaisena kilpailijoistaan.
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Vetovoimaisemman brändin
avulla maa houkuttelee turisteja ja sijoittajia, hakee lisää vaikutusvaltaa ja uusia vientimarkkinoita.
Yritysmarkkinoinnissa brändäys ei pysähdy vain tunnemielikuvien muokkaamiseen. Yrityksen toimitilat, tuotteet, palvelut, liiketoimintasuunnitelma ja
henkilöstön arvot ja uskomukset myllätään perusteellisesti
mielikuvia vastaavaan asentoon.
Brändäys on pitkäkestoinen, kallis ja usein väkivaltainen prosessi. Onnistumisen edellytyksenä
on, että toteutuksesta vastaa pieni, ylimmän johdon alaisuudessa
toimiva ryhmä.
Vastaavasti maabrändäyksessä ei keskitytä vain aineettomiin ideoihin ja mainoslehtisiin.
Uutta dynaamista kasvua haetaan fyysisen ympäristön ja koko
elinkeinoelämän kokonaisvaltaisesta murroksesta. Luksusturisteja houkutellaan näyttävän
kaupunkirakentamisen ja taide- ja kulttuuritarjonnan avulla. Luovan ympäristön uskotaan
houkuttelevan ulkomaisten sijoittajia ja monikansallisten yritysten pääkonttoreita. Dynaamisessa innovaatioyhteiskunnassa sikiää uusia yrityksiä erityisesti clean ja high tech -keihäänkärkialoilta, jotka valloittavat maailmanmarkkinat.
Luovan talouden teesien mukainen kasvojenkohotus edellyttää huomattavia investointeja liikenne-infraan ja vesirajan viereen rakennettavaan wow- arkitehtuuriin. Talouskasvun toivossa maan sisäistä muuttoliikettä
kiihdytetään, jotta urbaanit keskittymät saadaan kasvamaan.
Rapautuvia teollisuusalueita
keskiluokkaistetaan kolmivaiheisella prosessilla. Ensin tilat
annetaan taiteilijoiden käyttöön.
Toisessa aallossa alueelle saapuvat hipsterit, joiden kannoilla seuraavat kiinteistökeinottelijat, mainosfirmat ja IT-alan

yrittäjät, konsultit ja sijoittajat.
Luova luokka janoaa dynaamista flow-energiaa ja kosmopoliittista kaupunkikulttuuria, jossa latten saa sydämenkuvalla ja
wireless ja Visa toimivat.
Maabrändäyshankkeissa virtaviivaistetaan kansallisia tarinoita ja identiteettejä. Tavoitteena on tuottaa kansalais-kuluttajia, jotka samaistuvat elinkeinoelämää ja vientiyrityksiä palvelevien mielikuvien mukaisiin
arvoihin.
Jorma Ollilan vetämän maabrändivaltuuskunnan loppuraportin (2010) mukaan taiteen
ja kulttuurin avulla vahvistetaan käsitystä suomalaisuudesta
outona arktisena metsäkansana, joka uskoo teknologian kykyyn ratkaista maailman ongelmat. Mainostoimiston suosituksesta kansallisiin ominaispiirteisiin liitettiin ratkaisukeskeisyys.
Pragmaattisuus uutena suomalaisena luonteenpiirteenä on lainaa ruotsalaisilta, jonka uskottiin miellyttävän amerikkalaisia
sijoittajia. ”Consider it done!”

Miksi ja millä pelisäännöillä luovaa
yhteiskuntaa
rakennetaan?
Useille taiteilijoille ja taidejärjestöille luovan talouden ylistyslaulu kuulostaa märältä toiveunelta.
Talousviisaiden näkökulmasta kaikki luovuus ei kuitenkaan ole yhtä arvokasta. Kiiltokuvan takaa hahmottuu jokseenkin
groteski käsitys taiteen ja luovuuden merkityksestä nationalistishenkisen kilpailukyvyn ja uuden
uljaan maailman rakentajana.
Virallisissa puheissa suitsutetaan taiteen, tiedon, koulutuksen ja kulttuurin itseisarvoa ja
merkitystä. Samassa hengenvedossa ylistetään instituutioiden
osaamista, taiteilijoiden omaperäisyyttä ja rahoittajien kulttuurimyönteisyyttä.

Viime vuosina julkaistuja selontekoja tutkimalla käy kuitenkin pian selväksi, että kaikki luovuuden lajit eivät ole yhtä
tärkeitä elinkeinoelämän päättäjille ja poliitikoille.
Ensinnäkin on erityisyksilöihin kiinnittyvää luovuutta, jonka
varassa tuotetaan kansainvälisiä
menestystarinoita. Kanonisoitujen neromyyttien ja mediaspektaakkeleiden avulla valtion virkamiehet voivat rakentaa viestintää, jossa hehkutetaan kansallisen kulttuurin omintakeisuutta
ja kosmopoliittista voimaa.
Erinomaisia tilaisuuksia maakuvan markkinointiin ja henkilöverkostoitumiseen tarjoavat kansainväliset messut ja biennaalit,
jotka vilisevät toimittajia, huippukuraattoreita, museonjohtajia ja rahoilleen sijoituskohteita
etsiviä keräilijä-sijoittajia. Kustannustehokkuutta ja ideologista lisäpotkua on viime vuosina
haettu uusliberalistisesta public-private-partnership-mallista, jossa valtion rahoittamat organisaatiot yhdistävät voimansa yritysten, säätiöiden, museoiden ja tutkimuslaitosten kanssa
kansallisen näkyvyyden ja monialaisen verkostoitumisen hyödyntämiseksi.
Antiteesi kansainvälisiä menestystarinoita synnyttävälle luovuudelle on impivaaralainen kotikutoisuus, jossa puuhastellaan kansallisten rajojen sisäpuolella. Näin kunnianhimottomasta luovuudesta ei valtion
brändi eikä vientiteollisuuden tavoitteet kostu. Uusliberalistisen
eetoksen mukaan kaikki julkinen
tuki, joka ei toimi investointina
ja edistä elinkeinoelämää on rahanhukkaa. Tieteen puolella impivaaralaista kotikutoisuutta vastaa propellipää-dosenttien perustutkimus, joka ei poi’i markkinakelpoisia tuotteita riittävän
nopealla aikavälillä.
Talousprofessorit Holmström-Korkman-Pohjola lin-

MERJA PUUSTINEN & ANDY BEST: ”KEVÄTRETKI”, V. 2006 (VALOKUVATULOSTE 200X90CM). KUVAAJA TAPIO OKSA.

jaavat valtioneuvostolle (2/2014)
toimitetussa muistiossaan luovuuskäsityksiä. Kansantaloudellisesti kustannustehokas
luovuus tarkoittaa ulkomailla tehtyjen ideoiden kopioimista ja pienimuotoista parantelua.
Olennaista on radikaali kaupallistaminen. Markkinoille on
tahkottava sijoittajia kiinnostavia uusia tuotteita, palveluita ja
start-uppeja.
Yliopistouudistuksella tähdätään samaan päämäärään. Oikeustieteellisten ja humanististen alojen sijaan tarvitaan
enemmän kansainvälisiä sijoittajia kiinnostavia teknologisia
innovaatioita.1
Tässä luovuusmallissa ei
omiin keksintöihin tai perustutkimukseen kannata panostaa,
olkoonpa itse kehitetyt ideat
kuinka mullistavia tai käänteentekeviä tahansa. Suomen
maabrändityötä ohjaavan Team
Finland-verkoston 2015 strategiapäivityksessä (s. 12) viitataan
prosefessoreiden muistioon ja
todetaan, että talouden tuottavuutta tulee kasvattaa ”hyödyntämällä maailmalla luotuja ratkaisuja oppimisen, imitoinnin ja
soveltamisen kautta sen sjaan,
että panostetaan uusien läpimurtojen kehittämiseen.”
1
Pääministeri Kataisen haastattelu uutistoimisto Reutersille, Luke Baker: ”’Green and
clean’ tech Finland looks to Israel for inspiration”, 17.2.2014,
Reuters, www.reuters.com

Haluavatko suomalaiset
animaatioiden tekijät, että
heidän teoksiaan käytetään
uusien markkinoiden
avaamiseen vientiteollisuudelle Kazakstanin
diktatuurissa?
Äärimmilleen vietynä kopioinnin kierre synnyttää schumpeterilaisen luovan tuhon, jossa
elinkeinoelämän rakenteet luhistuvat markkinoiden myllerryksessä vanhojen yritysten tuhoutuessa ja uusien noustessa.
Talousprofessorit ampuvat
muistiossaan alas myös vallitsevat käsitykset luovuutta ruokkivista olosuhteista. Professorien
mielestä vapaus, rahoituksen ja
resurssien lisääminen eivät lisää luovuutta. Markkinaehtoisen luovuuden tärkein kimmoke on selkeät rajoitteet ja niukat
resurssit – nälkä ja puute. Kansallista yhteishenkeä ruokkivat suurhankkeet, kuten sota ja
kuulennot, tarjoavat luovuudelle kaikkien hedelmällisimmän
ilmapiirin, jota voi simuloida
valtion ja mesenaattien yhdessä järjestämillä innovaatio-kilpailuilla.
Myös pääministeri Sipilän
mukaan leikkauksilla lisätään
luovuutta. Korjattavaa on vain
asenteissa.2
2
Yle uutiset: “Sipilä puhui
yliopiston avajaisissa Sipilä puhui Helsingin yliopiston lukuvuoden avajaisissa – sai huutoa osakseen”, 31.8.2015, http://yle.fi/

Taiteen
perustuslaillinen
asema
Perustuslain 163§ mukaan taide
on vapaa. Pykälästä johdetaan
oikeudentulkinta, jonka mukaan valtiolla on viime kädessä
velvollisuus turvata taiteen toimintaedellytykset julkisella rahoituksella. Koska taiteen tehtävä sidotaan laissa kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja uudistamiseen, on taiteen saatavuus ainakin turvattava tasa-arvon nimissä kaikille kansalaisille siinä missä ilmainen koulutuskin.
Koska taide on vapaa, taiteen rahoituspäätösten ja viestinnällisten linjausten tulisi
palvella taiteen vapaata kenttää. Niiden ei tulisi olla poliittisen ohjailun alaisia eikä elinkeinoelämän tavoitteille alisteisia. Taiteen vapaus ymmärtään
perustuslain näkökulmasta taiteen kentän esteettisenä ja sisällöllisenä itsemääräämisoikeutena, joka vertautuu osin
yliopistojen autonomiaan ja
journalistiseen sanan- ja ilmaisunvapauteen.
Luovassa taloudessa taide ei
kuitenkaan ole enää itsessään
arvokasta. Nykyään on arkipäivää, että mediassa ja virkamiesten julkilausumissa taiteen
merkitystä arvioidaan suhteessa
talouskasvuun, kansalliseen kilpailukykyyn, työpaikkojen syntymiseen ja sijoitusten houkutteluun...

Taide, etiikka ja
historian opetukset
Asiassa on kuitenkin myös eettinen puoli. Haluavatko suomalaiset animaatioiden tekijät, että heidän teoksiaan käytetään
uusien markkinoiden avaamiseen mineraalialan vientiteollisuudelle Kazakstanin diktatuurissa? Onko taiteilijoiden
omien kansainvälisten projektien kannalta oikein, että Helsingin kaupungin kulttuurilautakunta kohdentaa taiteilijoiden
matka-avustukset pääkaupunkiseudun virkamiesten verkostoitumista Pekingin valtaa pitäviin turismin ja business-suhteiden toivossa?
Asiassa on myös historiallinen puoli. Taidetta on käytetty ja
käytetään edelleen kulttuuri- ja
julkisuusdiplomatian välineenä.
Mahtavilla museorakennuksilla
ja taidekokoelmilla on osoitettu
hallitsijan valtaa, statusta, kansakunnan voimaa ja ideoiden
ylivoimaisuutta. Räikeää kulttuuridiplomatiaa ovat hyödyntäneet niin Napoleon, natsit, Stalin kuin myös CIA. Perinnettä
jatkavat Qatarin ja Abu Dhabin
sheikkiperheet ja rikkaat keräilijät, jotka demonstroivat varallisuutensa ohessa yksilöllistä
makuaan ja korkeaa sosiaalista
statustaan.
Valtiot harjoittavat tietoista
kulttuuridiplomatiaa myös järjestämällä suuria kansainvälisiä
näyttelyitä ja pystyttämällä keskeisille paikoille arkkitehtuuria
  AVEK-LEHTI
  AVEK-LEHTI
2016  23
AVEK-LEHTI 22 || 2016
23

tai taidetta, joka sisältää enemmän tai vähemmän selviä poliittisia viestejä. Helsingissä sijaitsevat veistokset: Aleksanteri II:n patsas Senaatintorilla,
Keisarinnankivi Kauppatorilla, Mannerheimin ratsastajapatsas ja Maailmanrauha-patsas
Hakaniemen torilla ovat historiallisia esimerkkejä kaupunkikuvan poliittisesta merkitsemisesta siinä missä Neuvostoliiton
etupiiriin kuuluneissa pääkaupungeissa kaupunkikuvaa hallinneet Stalinin hampaat.
Vaikka Guggenheim-museosta käytävä julkinen keskustelu
on vuosia junnannut museosäätiön teettämien kannattavuuslaskelmien ympärillä, on
Guggenheim-brändimuseoiden
suunnittelu aina merkinnyt kohdepaikoissaan, Bilbaossa, Berliinissä, Liettuassa ja Abu Dhabissa, sitoutumista transatlanttisten kaupallisten, kulttuuristen ja
puolustuspoliittisten suhteiden
vahvistamiseen. Näin on myös
Helsingissä.

Viestinnän yhdenmukaistaminen ja
keskittäminen
-propaganda
Maakuvatyötä johtaa valtionhallinnon ylin poliittinen johto
ja elinkeinoelämän edustajiista
koostuva työryhmä. Työryhmä
kokoontuu pääministerin johdolla ja se koordinoi Team Finland -verkoston toimintaa (ministeriöt UM, OKM ja TEM)ja
siihen kuuluvien toimijoiden
yhteistyötä, johon myös Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ja Taiteen tiedotuskeskukset
kuuluvat. Instituutit säätiöineen
ovat edelleen autonomisia ja
koordinoivat itse omaa toimintaansa. Säätiöinä ne kuitenkin
edustavat valtion ja markkinoiden väliin jäävää kolmatta sektoria – kansalaisyhteiskuntaa,
jonka ie kuuluisi olla valtion tulosohjauksen piirissä.
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Kataisen ja Stubbin hallituskausilla Team Finland -organisaatiota johti 2012 perustettu Taloudellisten ulkosuhteiden työryhmä, jonka jäsenet
koostuivat elinkeinoelämän ja
suurteollisuuden vaikuttajista.
Yrityksistä edustettuina olivat
mm. NOKIA, KONE, EK, Fortum, Sampo, UKM-Kymmene ja
SLUSH.
Sipilän hallituskaudella ohjausryhmän kokoonpanoa on
muutettu. Elinkeinoelämän
edustajia on vähennetty ja ministereiden ja poliittisten valtiosihteerien määrää lisätty. Nykyisessä johtoryhmässä elinkeinoelämää edustavat F-Secure,
Nokia, SLUSH, Oilon Oy, Teknos Group Oy ja Suominen Oy.
Maabrändityön suunnittelussa
ja ohjauksessa on painuttunut
vahvasti Nokian entinen ja nykyinen johto.
Viime vuosina media, yritykset ja kauppakamarit ovat kritisoineet voimakkaasti Team Finland-verkostoa ja syyttäneet sitä kankeudesta, byrokraattisuudesta ja keskittämisestä.3 Myöskään Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteissa ei maakuvan
markkinointia ole yksiselitteisesti koettu omaksi tehtäväksi.4
Viestinnän keskittäminen
ja yhdenmukaistaminen Team
Finland-verkoston sisällä muistuttaa organisaatiomalliltaan
pörssiyritysten brändäystä.
3
Pääkirjoitus: ”Team Finlandin
yhteispeli on sekavaa”, Helsingin
Sanomat, 6.7.2015, www.hs.fi,
Senja Larsen: ”Team Finland pyörii,
virkamies siinä hyörii”, ”Team
Finland petti odotukset”, 20.9.2016
Kauppalehti, www.kauppalehti.fi
4
Leena-Maija Rossi: ” Virallisen Suomi-kuvan tukeminen ei
kuulu kulttuuri- ja tiedeinstituuteille” 17.3.2013, mielipide, Helsingin Sanomat, http://www.hs.fi/
mielipide/a1363473649498, Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja
Ritva Mitchell 2012. Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta. Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle. (PDF)

Kiihdytetäänkö
taiteilijoiden
avulla yhteiskunnan
lisääntyvää
eriarvoistumista?

Hallinnollisena ratkaisuna siinä on myös piirteitä sotien ajan
propagandasta vastanneesta
Valtion tiedoituslaitoksesta, jonka tehtävänä oli sensuurin lisäksi tehdä Suomea ja sen politiikkaa tunnetuksi ulkomailla. Elina Melgin esittää väitöstutkimuksessaan (2014), että Sibeliuksen ja Alvar Aallon ikonisia henkilöhahmoja hyödynnettiin yleisesti USA:han ja Saksaan suunnatussa kulttuuriprogandassa sota-avun ja vientiyritysten markkinoiden toivossa.

Lopuksi
Maabrändäyshankkeissa muokataan fyysisen ja kulttuurisen maiseman lisäksi kansallisia identiteettejä. Keinoina ovat
viestinnän sisältöjen yhdenmukaistaminen sekä hallinnollinen
keskittäminen.
Valtiolliset brändäämishankkeet ovat luonteeltaan poliittisia
ja ne kytkeytyvät uusliberalistiseen ajatukseen valtiosta myytävänä tuotteena, joka myydään
turisteille, kuluttaja-kansalaisille ja sijoittajille. Maabrändäys
ymmärretään ylimmästä poliittisesta johdosta käsin koordinoiduksi kilpailukykyhankkeeksi, jota määrittävät elinkeinoelämän tarpeet.
Luovan talouden ja maabrändäyksen todellisista vaikutuksista on niukasti empiiristä tutkimusta. Tutkimusten pääasiallinen havainto näyttää olevan se, että asuinalueiden keskiluokkaistuessa luova talous
syventää sosiaalista eriarvoisuutta, kun paikallinen väestö
joutuu muuttamaan taajamiin

turistien ja luksusbutiikkien
tieltä. Luovan talouden ansiosta uusia työpaikkoja syntyy lähinnä matalapalkkaisille palvelualoille.
Elinkeinoelämä näyttää kasvavan lähinnä niissä kosmopoliittisissa suurkaupungeissa, joissa on jo ennestään dynaaminen kulttuurielämä, kuten Berliini ja Lontoo. Pienemmissä kaupungeissa taiteen ja
kulttuurin avulla toteutetut kasvojenkohotushankkeet koetaan
ulkokohtaisiksi, eikä niillä näytä olevan merkittävää tai pysyvää vaikutusta alueen elinkeinoelämälle.
Taiteen ja yhteiskuntakehityksen näkökulmasta nousee
muitakin kysymyksiä. Palveleeko välineellistäminen ja kansainvälisyyden muotojen poliittinen ohjailu taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurin elävyyttä? Tai paikallisten asukkaiden
sivistyksellisiä tarpeita? Tukeeko se taiteilijoiden tulonmuodostusta ja yhteiskunnallista
asemaa? Kiihdytetäänkö taiteilijoiden avulla yhteiskunnan lisääntyvää eriarvoitumista?
Tarjolla on vain valistuneita
arvauksia: ei, ei, ei ja todennäköisesti kyllä.
Lähteet:
Team Finland- verkkosivut, julkaisut, strategiapäivitys 2015, team.finland.fi
Jorma Ollilan maabrändivaltuuskunnan raportti (2010): ”Tehtävä Suomelle. Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia. Consider it solved, Maabrändiraportti 25.11.10.” toolbox.finland.fi
Melgin, Elina (2014): Propagandaa vai julkisuusdiplomatiaa? Taide ja kulttuuri Suomen maakuvan viestinnässä 1937–52, väitöstutkimus, https://helda.helsinki.fi/
Florida, Richard (2005): Cities and
the Creative Class, Routledge.
Bengt Holmström, Sixten Korkman
ja Matti Pohjola:”Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset”, muistio Valtioneuvostolle 2/2014, vnk.fi

CONVERSATION IN PIECES, JANI RUSCICA, 2016

TAITEELLA EI OLE TEHTÄVÄÄ
”Taiteella on itseisarvoa, mutta se on myös
kilpailutekijä, sillä menestyvä talous perustuu luovuuteen”, kirjoittivat Aalto-yliopiston
rehtori ja sen taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani mielipidekirjoituksessaan jokin aika sitten. Aalto-yliopistossa taiteen toimintatapoja sovelletaan hyvinvointipalveluihin, teknologiaan ja johtamiseen.
Myös Taideyliopistossa on käynnistetty suuri soveltavan taiteen hanke. Hallitusohjelman tavoitteena on taiteen hyvinvointivaikutusten tukeminen.
Suomen perustuslaki turvaa taiteen, tieteen ja koulutuksen vapauden. Julkisessa
kulttuuripuheessa vapautta ei kuitenkaan
juuri muisteta. Taiteesta saatava hyöty ja
sen välinearvo ovat esillä sitäkin enemmän.
Juuri nyt on muodikkainta puhua taloudellisesta hyödystä – taide innovaatioiden inspiroijana, joskus myös työllistäjänä – sekä taiteen valjastamisesta osaksi hyvinvointi- ja
hoivasektoria. Näitä edeltävä trendi oli asettaa taiteelle tehtäviä joko vientituotteena tai
muiden alojen viennin edistäjänä. Monet
meistä muistavat myös avoimesti poliittisen,
jopa puoluepoliittisen taiteen ajan.
Taiteen välineellistämisellä on historiansa. Suomessa musiikilla, kuvataiteella ja
kirjallisuudella oli merkittävä osa kansallisen identiteetin luomisessa. Taide ja taiteilijat tekivät Suomen asiaa tunnetuksi ulkomailla itsenäisyyspyrkimysten aikana. Kansan yhtenäisyyden rakentajaksi ja ulkopolitiikan jatkeeksi taiteita asemoitiin myös

itsenäistymisen jälkeen. Pääministeri T. M.
Kivimäen mukaan ”yksi Sibeliuksen sinfonia vastaa divisioonaa, Seitsemän veljestä
armeijakuntaa ja kuka osaakaan mitata Kalevalan arvon”. Kun suomalaista elokuvateollisuutta pystytettiin, ilmoittautuivat ajan
tuottajat halukkaasti mukaan kansallista
tehtävää suorittamaan. Sen avulla elokuvalle haettiin arvostusta ja paikkaa taiteena taiteiden joukossa.
Taiteen eri lajeille sovitellaan kulloinkin muodissa olevaa tehtävänkuvaa, joskus
useampaakin päällekkäin. Elokuva näyttäisi juhlapuheiden ja julkilausumien mukaan
edelleen olevan ensisijaisesti osa suomalaisuuden kansallista projektia, johon liittyy
taloudellisen hyödyn tavoittelu. Myös tekijät itse painottavat tätä. Suomalainen elokuva ”luo ja vahvistaa kansallista identiteettiämme” muotoili esimerkiksi Avain-ryhmä toimintansa perusteita jokin aika sitten.
Lauri Törhönen näki elokuvan tukijärjestelmän parantamisen ”maanpuolustuskysymyksenä” silloiselle opetusministeriölle laatimassaan selvityksessä. Suomen elokuvasäätiön tavoiteohjelma määrittelee elokuvalle paikkaa osana kulttuurivientiä ja Suomi-brändin vahvistamista, jonka tavoitteena
on edistää ulko- ja kauppapolitiikkaa.
”Mikä on taiteen tehtävä?” kysyttiin elokuvataiteen laitoksen entiseltä professorilta Neil Hardwickilta haastattelussa viime syksynä. Hardwick vastasi: ”Taiteella ei
ole mitään tehtävää. Taiteen tehtävä on olla

Raija Talvio
Kirjoittaja on käsikirjoittaja

olemassa. Se ruokkii meidän inhimillisyyttä, mutta ei sen enempää – sen tehtävä ei ole
viihdyttää, opettaa tai lohduttaa. Ei mikään
niistä. Vähän ruokkia ja valaista meidän inhimillisyyttä.”
Onko taide arvokasta sinänsä, vai syntyykö sen arvo sen välinearvosta? Miksi tämän pohtiminen on tärkeää? Se, miten ymmärrämme taiteen arvon ja tehtävän, vaikuttaa kaikkeen sen tekemisessä ja vastaanottamisessa.
Minkälaisia teoksia syntyy, jos on jo etukäteen päätetty, mihin pyritään? Ovatko yllättävät näkökulmat ja luovuus mahdollisia
taiteessa, jolle on asetettu tehtävä, ja jonka
pitää hyödyttää? Mitä kaikkea hyötyajattelu
sulkee ulkopuolelleen?
Kun taiteen välineellistäjä asettaa taiteelle paikan talouden palveluksessa, on
tehty arvovalinta. Talouden pyörittäminen
on silloin päämäärä, ei väline muun inhimillisen toiminnan mahdollistamiseksi.
Asian voi ajatella myös toisin päin. Taiteen tehtävä ei ole tukea taloutta, vaan talouden taidetta. Menestyvää taloutta tarvitaan mahdollistamaan taiteen olemassaolo
ja vapaus. Ja tieteen ja koulutuksen vapaus
yhtä lailla, kuten sivistysvaltiossa kuuluu.
Ei ole samantekevää, millä tavalla tekijät
itse määrittelevät taiteen, sen oikeutuksen
ja sen paikan yhteiskunnassa. On taiteen arvon puolustamista sanoa, kuten Hardwick:
Taiteella ei ole mitään tehtävää.
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EUROOPAN UNIONIN MEDIA-OHJELMA 25 VUOTTA

KULTTUURI OLE
MITÄ TAHANSA
KAUPPATAVARAA

MEDIA-ohjelma perustettiin Euroopan Unionin, silloisten Euroopan yhteisöjen,
ministerineuvoston päätöksellä 20 joulukuuta 1990. Ohjelma ei syntynyt tyhjästä
eikä sattumalta vaan se oli osa laajaa tapahtumien kulkua, joka perustui lukuisiin
oivalluksiin ja eräänlaiseen Euroopan heräämiseen. Päätöstä edelsi parin vuoden
pilottivaihe, jonka kokemukset rohkaisivat ohjelmaa koskevaan ehdotukseen.
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan ohjelmaa ja sen synnyn ja kehityksen ympäristötekijöitä historiallisessa ja kulttuurin ja audiovisuaalisen politiikan perspektiivissä.
Jukka Liedes
Kirjoittaja on entinen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurisektorin johtaja, jonka vastuualueisiin
kuuluivat mm. kulttuuriperintö, kirjastot, elokuva- ja audiovisuaalinen politiikka sekä tekijänoikeudet.
Hän toimii nykyisin riippumattomana asiantuntijana.

media-ohjelman
synty ja konteksti
Euroopan komission puheenjohtaja Jacques Delors lausui
Ranskan hallituksen järjestämässä suuressa audiovisuaalisessa konferenssissa (”Les Assises de l’audiovisuel”) syyskuun
30 päivänä 1989 kuolemattomat
sanat: ”La culture n´est pas une
marchandise comme les autres”
. Tämä räjäytti salin ja kokouksen tuhat osallistujaa suosionosoituksiin CNIT’ssä, uuden teknologian ja teollisuuden keskuksessa Défence’ssa Pariissa. Pariisi on eurooppalaisen kulttuuripolitiikan kehto ja jokaisen ranskalaisen poliitikon veressä virtaa kulttuurin ajatus, erityisesti
ranskalaisen kulttuurin suuruus.
Kokous oli loistavasti ajoitettu. ’Les Assises’ tapahtui keskellä ajatusten murrosta. Euroopan
talousyhteisö oli nimenomaan
talousyhteisö, ja kulttuurilla oli
vähäinen sija sen ajatusmaailmassa. Oli kuitenkin jo syntynyt
itu kulttuuriin liittyvästä toiminnasta 1970-luvun jälkipuolelta
lähtien. Tämä toiminta saattaisi
olla hyödyllinen ja välineellinen
täydentävä rooli yhteisöille integraatiota syvennettäessä.
Jacques Delors oli 1980-luvun ensimmäisellä puoliskolla
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tuonut Euroopan yhteisöihin
uutta ennen näkemätöntä dynamiikkaa. Vuonna 1985 hyväksyttiin yhteisöjen perussopimukseen muutos ”Single European
Act”, joka muodosti perustan
Euroopan yhteismarkkinoiden
muodostamiselle.
Luonnollisena jatkeena sisämarkkinoille syntyi Euroopan
komissiossa ajatus Euroopan
audiovisuaalisesta alueesta, jolla televisiolähetykset sekä ohjelmat ja elokuvat liikkuvat vapaasti yli rajojen. Myös Euroopan parlamentissa huomattiin,
että rajat ylittävä televisio voisi olla voimakas yhteisöjen jäsenvaltioita yhteen liimaava ja
keskinäistä ymmärrystä lisäävä
kulttuurinen tekijä.
Euroopan neuvostossa Strasbourgissa tehtiin sopimus rajat
ylittävästä televisiosta keväällä
1989 ja Euroopan yhteisöjen piirissä hyväksyttiin saman sisältöinen direktiivi syksyllä samana vuonna. Konvention ja direktiivin ideana oli taata televisiolähetysten leviäminen rajojen
yli velvoittautumalla olemaan
asettamatta sille esteitä. Ehtona on, että ohjelmasisältö täyttää näiden instrumenttien vaatimukset suhteessa muun muassa
mainontaan, lasten ja nuorten

suojeluun ja ohjelmien eurooppalaisuusasteeseen.
Aikaisemmin pelkästään ongelmana nähdyt audiovisuaalisten markkinoiden pirstaleisuuden tekijät nähtiin nyt voimavarana: kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus katsottiin
vahvuudeksi ja puolustamisen
arvoiseksi. Sloganiksi muodostui ’unity in diversity’.
Euroopan audiovisuaalisten
markkinoiden pirstaleisuutta
tarkasteltiin erityisesti suhteessa Yhdysvaltoihin, jossa nähtiin
yhtenäinen ja suuri kansallinen
kotimarkkina ja sen pohjalta rakentuva valtava kilpailukyky.
Laskettiin, että Euroopan yhteisöt ovat maailman suurin audiovisuaalisten palvelujen tuoja ja
Yhdysvallat suurin viejä. Euroopan ja Yhdysvaltojen kauppatase oli noin 6 miljardia dollaria
alijäämäinen Yhdysvaltojen hyväksi (alijäämä ei toimenpiteistä huolimatta viimeisten 25 vuoden aikana ole pienentynyt). Yhdysvaltojen tuotannon menestyksen yksi perusta ovat pitkälle
kehittyneet ’financial engineeringin’ mekanismit ja tuotantojen kulttuurinen läpäisykyky.
Oli tiedostettu, että Euroopan
maissa ei ole mahdollista tuottaa elokuvia ilman julkista tukea.

Julkisia varoja on mukana paljon myös televisio-ohjelmien tuotannossa. Tarve tukijärjestelmiin
tunnustettiin sekä kansallisilla
tasoilla, joilla olikin jo runsaasti erilaisia tukimekanismeja, että alueellisella Euroopan tasolla. MEDIA-ohjelman tuli täyttää
subsidiariteettiperiaate: se pyrkii tavoitteisiin, jotka ovat parhaiden toteutettavissa Euroopan yhteisöjen tasolla. Toimenpiteet täydentävät kansallisia järjestelmiä.
Vuotta ennen MEDIA-ohjelmaa perustettiin vielä Euroopan
neuvostossa laajempaa Eurooppaa varten audiovisuaalisen
tuotannon ja levittämisen edistämiseksi tukimekanismi Eurimages.
’Les Assises’ poiki monia audiovisuaalisen sektorin hankkeita, joista on syytä Suomen
kannalta erityisesti mainita Assiseihin osallistuneiden ministereiden päätöksellä perustettu
Audiovisuaalinen Eureka. Toivottiin, että tässä toistuisi teknologia-alalle aiemmin perutetun
toisen Eurekan jymymenestys.
AV-Eurekaan lähdettiin innolla mukaan ja Suomessa perustettiin toimintakeskus ’AV-Eureka-Center’ yhteistyössä opetusministeriön, Kopioston/AVEKin ja Suomen elokuvasäätiön

NIKO - LENTÄJÄN POIKA, OHJ. KARI JUUSONEN JA MICHAEL HEGNER, ANIMA VITAE OY / CINEMAKER OY, 2008.

välillä. Centeriin keskitettiin
monenlaisia edistämistoimia,
muun muassa lyhyessä ajassa toteutetut noin 300 AVEKin
koulutustilaisuutta. Suomalaisten audiovisuaalisen alan ammattilaisten liikkuvuutta ja eurooppalaistumista lisättiin ratkaisevasti suurella määrällä
matka-avustuksia. Center lopetettiin kolmen vuoden kuluttua,
kun alkuinnostus hiipui ja muutamaa vuotta myöhemmin koko
Audiovisuaalinen Eureka kuihtui pois – ehkä siitä syystä, että
sillä ei ollut käytettävissään tuki-instrumenttia.
AV-Eurekan piirissä synnytettiin tietoon pohjautuvan audiovisuaalisen politiikan edistämiseksi Euroopan Audiovisuaalinen Observatorio, jonka perustamispäätös tehtiin vuonna
1992 Helsingissä pidetyssä ministerikokouksessa. Observatorio sijoittui Euroopan neuvoston
päätöksellä Strasbourgiin, jossa
se toimii edelleen.

Yhteisöjen audiovisuaalisen politiikan
ja kulttuuritoiminnan synty
1980-luvun loppupuolella oli
Brysselissä perustettu Euroopan yhteisöjen poliittiseen

rakenteeseen kulttuuri- ja audiovisuaaliasioista vastaavien
ministereiden neuvosto.
Euroopan komission antoi
vuonna 1990 tiedonannon audiovisuaalisesta politiikasta, joka oli Euroopan yhteisöjen uuden audiovisuaalisen politiikan
alkupiste. Siihen tuli kolme politiikkasektoria, televisiotoiminnan sääntely – ’tv ilman rajoja -direktiivi’, audiovisuaalisen
sektorin tukeminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen – tätä toteutti MEDIA-ohjelma ja teräväpiirtotelevision edistäminen
– tätä varten oli HDTV-strategia.
Tämän politiikan arkkitehtina oli tuolloin kulttuurikomissaari Jean Dondelingerin kabinetin jäsenenä toiminut Gregory Paulger (sittemmin komissaari Viviane Redingin kabinettipäällikkö ja vuodesta 2012
viestintäpääosaston COMM
pääjohtaja). Ilman rajoja- tv-direktiivi siirrettiin komission
teollisuudesta vastaavasta III
pääosastosta kulttuuripääosastoon X, johon keskitettiin kulttuuritoiminnan edistäminen ja
koko uusi audiovisuaalinen politiikka. Painopiste teollisuuden ja teknologian pääosastossa oli ollut puhtaasti taloudellinen; kulttuuripääosastossa

lähestymistapaan tuli kulttuurinen näkökulma ja tavoitteistoon
moninaisuuden ylläpito.
Kulttuurin asioiden ja audiovisuaalisen politiikan asema lujitettiin Maastrichtissa vuonna 1992, jolloin Euroopan yhteisöjen perustamissopimukseen otettiin kulttuuria koskeva 128 artikla (nykyisin Unionin toiminnasta annetun sopimuksen 167 artikla). Artiklassa
muodostettu yhteisöjen toimivalta oli ja on edelleen täydentävää. Artiklan mukaan unioni
myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä. Artiklassa
on nimenomainen maininta siitä, että unioni rohkaisee jäsenvaltioiden toimintaa myös audiovisuaalisella alalla. Tämä artikla muodostaa nykyisin osan
MEDIA-ohjelman oikeusperustaa.
Lopulta mutta vasta 2000-luvulle tultaessa huomattiin kulttuurin sektoreiden taloudellinen merkitys, joka oli aikaisemmin lähes kokonaan jätetty huomiotta. Komissio teetti tutkimuksen ”Economy of Culture”,

joka julkaistiin vuonna 2006.
Siinä tarkastellaan elokuvaa, videota, pelejä ja televisio-ohjelmien tuotantoa ja levitystä keskeisinä osina kulttuuriteollisuutta. Uusi retoriikka kuului:
”kulttuuri on myös taloudellista
toimintaa ja työllisyyttä”. Tämä
on elokuvan ja television kohdalla mitä suurimmassa määrin
totta.

Kauppapolitiikka
Kauppapolitiikka on ollut
MEDIA-ohjelmankin taustavaikuttajana alusta lähtien. Euroopan kilpailukyvyn kohottaminen on myös kauppapoliittinen asia. Uruguayn kierroksella
1986 – 1994 käytiin suuri kamppailu audiovisuaalisten palvelujen kohtelusta kauppakontekstissa. Esillä oli muun muassa
kysymys siitä, saadaanko audiovisuaalisen alan valtiontuet säilyttää. Näihin kuului luonnollisesti MEDIA-ohjelma.
Euroopan yhteisöjen direktiivissä oleva televisio-ohjelmien eurooppalaisvaatimus
katsottiin televisio-ohjelmien ja
elokuvien kaupan määrälliseksi rajoitukseksi. USA piti Euroopan unionin tukia elokuvaja televisioalalle kauppaa vääristävinä tekijöinä. Ranska ja
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ranskanmieliset Euroopan maat
ajoivat sopimukseen kulttuuripoikkeusta (”l’éxception culturelle”), jolla kaupan liberalisointi kulttuurialalla ehkäistäisiin. Tämä ajattelutapa ei tullut hyväksytyksi, tavoite kuitenkin saavutettiin. Palvelukauppasopimuksen (GATS) suosituimmuuslausekkeeseen nähden otettiin kulttuuripoikkeuksen sijasta nimenomaiset audiovisuaalista politiikkaa koskevat poikkeukset, jotka koskevat MEDIA-ohjelmaa, Eurimagesia ja Suomen vaatimuksesta
myös pohjoismaista elokuva- ja
televisiorahastoa. Televisio-ohjelmien eurooppalaisuusastetta koskeva vaatimus suojattiin
samanlaisella poikkeuksella ja
Euroopan yhteisöt pidättäytyivät tekemästä sitoumuksia kansalliseen kohteluun tai markkinoille pääsyyn nähden näillä
aloilla.
Kulttuuripoikkeushokemasta siirryttiin vannomaan kulttuurisen moninaisuuden nimiin.
Tähän kytkeytyi Unescon
kultturi-ilmausten moninaisuutta koskevan sopimuksen
tekeminen 2005, joka liittyi elimellisesti kauppapolitiikkaan.
Sopimuksessa vahvistettiin, että valtioilla on oikeus kulttuuripolitiikkoihinsa, muun muassa kulttuurin tukitoimiin, ja että kauppa- ja kulttuuripolitiikan
kansainväliset sopimukset tukevat toisiaan. Unescon sopimuksen pohjalta Euroopan unioni ryhtyi sisällyttämään vapaakauppa- ja taloudellista kumppanuutta koskeviin sopimuksiinsa kulttuuripöytäkirjaa, jonka ytimenä ovat audiovisuaalisen politiikan – elokuvan ja television – asiat.
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä transatlanttista
kauppa- ja investointisopimusta (TTIP) koskevien neuvottelujen mandaatista käytiin audiovisuaalisten palvelujen osalta
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MEDIA (1991 – 1995)
•
budjetti 200 M€
•
hallintomalli: toteutusorganisaatiot eri jäsenmaissa
 	( EFDO, EAVE, SCRIPT, DOCUMENTARY, CARTOON,
GRECO, BABEL, MEDIA Business School jne.)
•
organisaatioita oli lopulta 19
MEDIA II (1996 – 2000)
•
budjetti 310 M€
•
hankepakettien tuki (slate funding) vuodesta 1999
•
hallintomalli: siirtyminen neljään teknisen avun toimistoon
MEDIA PLUS (2001 – 2006)
•
budjetti 400 M€
•
siirtyminen lainaideologiasta suoriin tukiin
•
hallintomalli: siirtyminen 2006 EACEAan
(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
MEDIA 2007 (2007 – 2013)
•
budjetti 755 M€
•
video-on-demand –tuki vuodesta 2007
•
Media International – sittemmin Media Mundus
vuodesta 2009
•
teatterien digitointituki vuodesta 2011
LUOVA EUROOPPA (2014 – 2020)
•
siirtyminen yhdistettyyn Luova Eurooppa –ohjelmaan,
jossa MEDIA on alaohjelmana
•
kokonaisbudjetti 1,46 mrd€, MEDIAn budjetti tästä
(yli) 900 M€
•
hankekehittelytuki pelialalle
•
online-levitys- ja yleisötyötuki

kova kiista Ranskan ja muiden
unionin jäsenmaiden välillä.
Mandaatista tuli tarkoin rajattu ja se edellyttää, että neuvotteluissa pidetään huolta siitä, että unioni ja sen jäsenmaat voivat jatkossakin tukea kulttuuria
ja audiovisuaalista alaa ja tehdä toimia kulttuurisen moninaisuuden edistämiseksi.
Euroopan komissio on TTIPneuvottelujen yhteydessä julkaisemassaan muistiossa luonnehtinut itseään kulttuurisen
moninaisuuden vartijana ja
muistuttanut siitä, että se WTOneuvotteluissa piti asiasta hyvää
huolta.
José Manuel Barroson ensimmäisestä komissiosta 2004
lähtien unionin sisämarkkinoiden kehittämien sai uuden digitaalisen painotuksen. Tämä politiikka vahvistui Barroson toisen komission aikana ja jatkuu Jean-Claude Junckerin
kaudella. Kulttuuristen ja luovien sisältöjen digitaaliset Euroopan laajuiset sisämarkkinat

nähdään mahdollisina ja tavoiteltavina. Audiovisuaaliset sisältöpalvelut ovat tässä keskeisessä asemassa ja tekijänoikeudet
ovat nousseet yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi.
Tekijänoikeudet toimivat
niin, että ne jakavat markkinat
alueellisesti kunkin valtion
markkinoiksi. Tätä pidetään
sisämarkkinoiden ja rajat ylittävän lisensioinnin esteenä.
Erityisesti elokuvatuotannon rahoitusjärjestelmä on vaikeuksissa, jos levitysoikeuksien maakohtaisesta hankinnasta joudutaan siirtymään laajempiin järjestelyihin. Pitkän väittelyn ja
analyysin jälkeen luultavasti
kaikki ovat jo huomanneet, että sama T-paita ei sovi kaikille. Digitaalisia sisämarkkinoita
luotaessa on otettava huomioon
kunkin sisältömarkkinan (musiikki, kirjat, elokuvat jne.) erityispiirteet.
Parempaa markkinarakennetta audiovisuaalisille tuotannoille kuin markkinat, jotka

pohjautuvat kielialueisiin ja jäsenmaiden kansallisiin markkinoihin, ja tuotantojen levitysoikeuksien myyntiin maa maalta, ei vielä ole keksitty. Yleiseurooppalainen audiovisuaalinen
markkina on siis ainakin toistaiseksi illusio, joka karkaa sitä
kaipaavilta.

Havaintoja ennen
loppupäätelmää
MEDIA-ohjelman tuen kohteiksi muodostuivat ohjelman alusta
lähtien lähes kaikki muut audiovisuaalisen tuotannon elämänvaiheet paitsi itse tuotantovaihe – alan ammattilaisten koulutuksesta elokuvien teatteriesityksiin, mukaan luettuna esituotanto, ’financial development’,
uusien teknologioiden käyttö,
jälkituotanto ja levitys.
Ohjelman tukikohteet ovat
nyt 25 vuotta myöhemmin olennaisesti samat kuin sitä perustettaessa. Ohjelma on virtaviivaistunut ja markkinoiden ympäristötekijät ovat johtaneet
justeerauksiin ja uusiin avauksiin (i2i Audiovisual, VOD, pelit). Erityisesti komissaari Viviane Reding toi ohjelmaan dynaamisuutta. Tätä voisi kuitenkin kommentoida, että digitaalisen ympäristön kehitys olisi
voinut vaikuttaa vahvemminkin. Hidastustekijänä on kuitenkin inertia, joka aiheutuu
siitä, että kaikki nykyinen tuntuu tutulta ja turvlliselta. Uudet avaukset hyödyttävät usein
aluksi pientä ryhmää edunsaajia.
Ohjelman alkuvaiheessa Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiot valvoivat tarkasti kompetenssiaan ja pyrkivät pitämään
mahdollisimman suuren päätöksentekovallan MEDIA-ohjelmassa omissa käsissään. Tästä aiheutui jännitettä ohjelman
hallintoon osallistuvassa MEDIA-ohjelmakomiteassa. Komissio on useimmissa asioissa
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ollut taipumaton ja ajan kuluminen ja ohjelman vakiintuminen ovat sulauttaneet ohjelman
unionin systeemiksi. Nykyisin
jäsenvaltiot ovat vaikuttamassa lähinnä työohjelmaan ja sen
painotuksiin – ja tietysti budjetin kautta ohjelman käyttöön tuleviin määrärahoihin. Ohjelman
hallinto on näin terveellä tavalla
käsivarren mitan päässä Euroopan komissiosta ja hallituksista.
Ohjelmassa on sen alusta
lähtien ollut ’positiivisen diskriminaation’ periaate. Pienet
ja keskisuuret maat asetetaan
etusijalle. Painopiste on edelleen, mikäli mahdollista, aikaisempaa vahvemminkin pienissä ja keskisuurissa maissa. Tämä saattaa aiheuttaa jännitteitä
erikokoisten maiden ryhmien
välillä. Toisaalta – useilla suurilla mailla on erittäin mittavat
kansalliset julkisen tuen välineet käytössään.
Painotuksien muutoksista voidaan mainita, että hankepakettien merkitys todennäköisesti kasvaa entisestään. Ohjelmaa on virtaviivaistettu siirtymällä vuodesta 2000 lainafilosofiasta suoraan tukeen, uudelleeninvestointia koskeva vaatimus on poistettu, on siirrytty
kategoriakohtaisiin kiinteisiin

tukisummiin ja raportointia on
yksinkertaistettu.
Myös ohjelman hallintoa on
virtaviivaistettu: alkuvaiheen
19 toteutusorganisaatiosta on
siirrytty parin askeleen kautta nykyiseen Executive Agencyyn EACEAan. Perustamivaiheen jälkeen laskettiin, että ohjelman toteutuksen tehtävissä
oli eri maissa noin 500 henkilöä,
mukaan luettuna komissiossa
oleva hallinto ja joissakin hankkeissa tarvittavat arvioijat/lukijat. Nyt ohjelman hoidossa on
mukana komission yksikkö, jossa on 20 henkilöä, EACEA, jossa ohjelman hoitamiseen osallistuu noin 75 henkilöä ja ulkopuolisia lukijoita ehkä 150. Melkoinen kevennys on tapahtunut.
Ohjelmaa sävyttää koventunut kilpailu tuesta. Ohjelman
perustamisvaiheessa Euroopan
yhteisöissä oli 12 jäsenvaltiota,
joiden yhteenlaskettu asukasmäärä oli 350 miljoonaa. Neljän laajentumisvaiheen jälkeen
unionissa on nyt 28 jäsenvaltiota, joissa on 508 miljoonaa asukasta. Lisäksi ohjelmaan osallistuvat kolme ETA-valtiota (ml.
Norja) ja seitsemän muuta Euroopan valtiota (Albania, Bosnia, Makedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia ja Ukraina),

hieman vaihtelevalla intensiteetillä.
MEDIAn ankkuripaikka on
Junckerin komissiossa vaihtunut koulutus-, kulttuuri- ja nuorisopääosastosta takaisin teknologian ja televiestintäteollisuuden kotipesään ja digitaalisista sisämarkkinoista huolehtivaan pääosastoon CONNECTiin,
ympäristöön, jossa painottuvat
aikaisempaa enemmän taloudelliset näkökohdat – mahdollisesti kulttuuristen näkökohtien
sijaan.

Suomen menestys ja
loppupäätelmä
Ensimmäisten 25 vuoden aikana MEDIA-ohjelman tuki alalle on ollut (vuosi 2016 mukaan
luettuna) yhteensä hieman yli 2
miljardia euroa.
Suomalaiset ovat menestyneet ohjelman hyödyntämisessä hyvin alusta lähtien. Suomalaisten saama tuki on vaihdellut
vuosittain reilusta yhdestä miljoonasta eurosta noin 2,2 miljoonaan euroon. Suomeen saatu tuki on viimeisten kymmenen
vuoden aikana (2006 – 2015)
ollut yhteensä hieman yli 15
miljoonaa euroa. Hankekehittelytuen osuus tästä on ollut
noin 7,8 miljoonaa euroa. Tämä

kertoo ohjelman merkityksestä
Suomelle.
Suomen menestyksen yhtenä avaimena on ollut Suomen
elokuvasäätiön yhteydessä toimiva Media Desk, joka tiedottaa ohjelmasta ja tukee suomalaisia hakijoita hakuprosesseissa. Ohjelman parina
ensimmäisenä vuonna Media
Deskin vetäjänä toimi Kai Salminen ja vuodesta 1998 Deskin
vetäjänä on ollut Kerstin Degerman. Kerstin aloitti työskentelyn Deskissä jo vuonna
1993. Kerstinille on tänä aikana kertynyt valtava suomalaisen tuotantokentän tuntemus.
Oma merkityksensä on myös
sillä, että suomalainen Virve
Indrén on toiminut ohjelman
hallintotehtävissä Brysselissä vuodesta 1996 ja on nykyisin hankekehittelyn sektorin
päällikkö. Kenelläkään ei voi
MEDIA-ohjeman näkökulmasta olla parempaa perspektiiviä
suomalaisiin tuotantoihin kuin
Virvellä.
MEDIA–ohjelman merkitys
on ollut ja on edelleen kiistattoman ja yksiselitteisen positiivinen sekä Suomen osalta että
koko Euroopan unionin laajuudessa.
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Kalle Kinnunen
Kirjoittaja on elokuvaan erikoistunut vapaa toimittaja ja kriitikko.

LEIKKAUS MENI HYVIN,
MUTTA POTILAS KUOLI?
Syyskuun alussa The Hollywood
Reporter -lehti otsikoi dramaattisesti:
”Mediateollisuus valmistautuu
tekijänoikeustaisteluun”.

E

U:ssa on käynnissä tekijänoikeuksien
yhdenmukaistaminen, jonka yksityiskohdista kukaan ei tiedä tarpeeksi. Muutokset ovat osa digitaalisten yhteismarkkinoiden perustamista. Valtamediat eivät ole Suomessa asiasta juuri kirjoittaneet.
Digitaaliset yhteismarkkinat eli DSM on
ylväs hanke, jonka tarkoituksena on tehdä
Euroopasta digitaalisen maailman johtaja.
Käytännössä kyse on kamppailusta Googlen,
Facebookin ja Amazonin kaltaisten mediajättien kasvua vastaan.
Andrus Ansipin johtamalla EU-komissiolla on tukenaan suuria lukuja. Puhutaan
peräti 415 miljardin euron hyödystä.
Digitalisaatio on vääjäämätön prosessi ja
tekijänoikeudet ovat murto-osa DSM-kokonaisuutta. Roaming-maksujen poisto, josta EU:n parlamentin täysistunto päätti viime
vuoden lokakuussa, kuuluu kokonaisuuteen.
Markkinoiden avaaminen Euroopan kokoisiksi on ilouutinen monille digitaalisten sisältöjen tekijöille. Telekommunikaatioala jyrää yhä voimakkaammin pankkien tontille ja
käteisen käyttö vähenee, kun mikromaksujen
tekeminen muuten kuin pankkisiirtoina helpottuu. Tiedonlouhinta taas on valtavien datamassojen käsittelyä, josta uskotaan olevan
apua esimerkiksi lääketieteelle ja jopa yksilökohtaisten sairausriskien määrittelyyn.
Miksi tästä siis taistellaan? Koska myllerrykseen ollaan käymässä keinoin, joista jotkut ovat tarpeellisia, jotkut käsittämättömiä.
Jotta av-alan tekijänoikeustaistelusta saa hyvän kuvan, aloitetaan territorialisuudesta.
Av-alan kannalta suurimmat tekijänoikeuskysymykset liittyvät territorialisuuteen
ja sen murtamiseen. EU-komissio haluaa
mahdollistaa koko Euroopan kattavat lisenssit, eikä kysymys kuulu, tuleeko muutosta,
vaan kuinka hurja se on.

Suuri mahdollisuus,
suuremmat haasteet
DSM on pitkälti yhden poliitikon lempilapsi.
Viron entinen pääministeri Ansip on kertonut innostuksensa alkaneen, kun hän halusi
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katsoa virolaista jalkapalloa Brysselissä. Kävi ilmi, että koska ohjelmalla ei ole tekijänoikeuksien haltijaa Belgiassa, lähetystä ei voinut katsoa.
Nimenomaan kuluttajan valinnanvara on
ollut vipuna, jota Ansip retoriikassaan käyttää. Kukapa pitäisi siitä, että palvelua, johon
on yhdessä maassa tottunut, ei voisikaan
käyttää toisessa maassa.
”Perusteeton digitaalisten palvelujen
maantieteellinen rajoittaminen päättyisi. Se
voisi tarkoittaa esimerkiksi, että tv-palvelu
Netflixin ohjelmavalikoima olisi sama koko
EU:ssa”, kirjoitti Helsingin Sanomatkin yhdessä harvoista DSM-jutuistaan heinäkuussa 2016.
Tekijänoikeudet ovat lähtökohtaisesti alueellisia eli territoriaalisia. Eurooppalainen audiovisuaalinen ala on katsonut
DSM-kehitystä pelolla. Rahoitus- ja levitysmallit menisivät uusiksi, jos komission haaveet toteutuvat sellaisinaan.
Muureista puhuva Ansip halusi ensin
purkaa territoriaalisuuden kertaryminällä,
mutta strategia on nyt maltillisempi. Siitä ei
ilmeisesti ollut saanut muistiota Ylen johtaja Lauri Kivinen, jolle salillinen eurooppalaisia elokuva- ja televisioalan ammattilaisia
nauroi viime marraskuussa.
Tallinnan elokuvajuhlien yhteydessä järjestettiin silloin kaksipäiväinen DSM-seminaari, johon osallistui suuri joukko Euroopan av-alan ammattilaisia ja vaikuttajia.
Tärkeimpiä puhujia olivat Ansip, Kivinen ja
useiden tekijäjärjestöjen johtajat ympäri Eurooppaa.
Kivinen puhui paneelikeskustelussa suuren markkinan suurista mahdollisuuksista.
Hän fantasioi ajatuksella järjestää elokuvien
Euroviisut ja pahoitteli sitä, että elokuvantekeminen on sirpaloitunut kansalliseksi.
Kivisen näkemyksen mukaan se, että
kaikki Ylen rahoittamat tuotannot olisivat
saatavilla Ylen palvelusta koko Eurooppaan
toisi niille automaattisesti suuremman yleisön. Muurit murtuisivat suomalaisen elokuvan menestyksen tieltä. Sama koskisi kaikkien Euroopan maiden kaikkea tuotantoa.
Yleisössä ollut Yleltä rahoitusta saanut ruotsalainen dokumentintekijä kysyi Kiviseltä, jos te olisitte tällä logiikalla dokumenttini jakelija koko Euroopassa,

markkinoisitteko sitä myös Suomen ulkopuolella?
Emme tietenkään, Kivinen myönsi.
Niin: puhutaan aidoista ja aidanseipäistä.

DSM on ennen kaikkea
kulttuuripoliittinen kysymys
Komission lakiehdotuksesta vuosi elokuussa versio. Siihen kuului nimenomaan pelätty malli, jota tulkitaan niin, että yleisradioyhtiöt saavat rinnakkaisluvan levittää tuottamaansa sisältöä digitaalisesti koko Eurooppaan. BBC:n voisi olla katsottavissa koko Euroopassa BBC:n nettialustalla, vaikka se olisi myös myyty erikseen eri maiden kaupallisille kanaville.
Kansalliset kaupalliset televisiotoimijat
ja tuottajat ovat luonnollisesti älähtäneet sisällön arvonlaskusta. Toisaalta elokuvatuottajat ovat myös säikähtäneet, koskisiko malli myös muuta digitaalista levitystä niin, että levitysyhtiöt vaatisivatkin lakiin nojaten
jatkossa koko Euroopan oikeuksia suunnilleen samaan hintaan, jolla ne aiemmin saivat Suomen tai Pohjoismaiden oikeudet.
Mutta kysymykset ovat rahaakin suurempia.
Euroopan unionissa on 28 maata. Jokaisella on oma kulttuurinsa. Monella niistä on
oma kielensä.
Suomi on kielialueista pienimpiä. Se vaikuttaa audiovisuaaliseen alaamme ja etenkin elokuva- ja televisiotuottamiseen. Kielimuurin voi ylittää osaamisella ja hyvällä
markkinoinnilla, mutta pienen on ponnisteltava säilyäkseen.
Kussakin 28 maassa on erilaiset elokuvien ja television katsomisen tapansa ja tottumuksensa. Jos elokuvateatterikäynneillä
lasketaan, ranskalaiset, irlantilaiset ja britit
ovat leffahulluinta väkeä ja Balkanin kansat
häntäpäätä. Romaniassa tehdään laatuelokuvia, jotka menestyvät art house -teattereissa maailmalla, mutta kotimaassaan niitä
ei katso juuri kukaan. Lukas Moodyssonin
mielenmaisemaa ei ymmärretä eteläisessä
Euroopassa, eikä toisaalta keskieurooppalaisten rakastama Aki Kaurismäki ole tanskalaisten makuun.
Pakottaako DSM Euroopan monimuotoiset kulttuurit yhteen, Yhdysvalloista kopioituun muottiin?
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Rahoitus muuttuisi täysin
Jos olemassa on yksi suuri markkina-alue,
sillä voi tienata paljon, mutta sille on vaikea päästä ‒ ja esille on vaikea nousta, myös
alueen sisältä. Luonnollinen vertauskohde
on tässäkin Yhdysvallat, jonka markkinoille
suomalaisten elokuvien oikeuksia on ostettu
aniharvoin. Edes Miekkailija ei ole Golden
Globe -ehdokkuudestaan huolimatta sen arvoinen, että sitä olisi Yhdysvaltojen levitykseen ostettu.
Minkälaisia mahdollisuuksia suomalaisella ja suomenkielisellä sisällöllä siis jatkossa olisi edes Euroopan sisällä, jos EU:sta tulisi digitaalisessa jakelussa yksi markkina-alue?
Sekä DSM:n kannattajat että vastustajat
puhuvat kulttuurisesta monimuotoisuudesta
‒ ja tulkitsevat asiaa päinvastaisella tavalla.
Kyse ei ole niinkään siitä, että raha ja taide
puhuisivat eri kieltä, vaan siitä, että av-alan
tuotantotavat ja riskit ovat ainoastaan tälle
alalle ominaisia. Vain harvat tuotannot menestyvät, etenkin Euroopassa, jossa alaa tuetaan julkisin varoin kulttuurisyistä.
Suuria vaikeuksia liittyy rahoitukseen.
Eurooppalaisten yhteistuotantojen tekemisen ja tuloutumisen logiikka mullistuisi rysäyksellä. Samoin nyt kaikki suurimmat tuotannot rahoitetaan niin, että niitä myydään
levittäjille ja tv-yhtiöille etukäteen eri maihin tai lainaa otetaan suhteessa oikeuksien

oletettuun arvoon. Iron Sky ja Big Game
myytiin jo ennen niiden valmistumista eri
puolille maailmaa ja kullekin Euroopan territoriolle, ja samoin pyrkii elokuvatuottaja Aki Kaurismäki toimimaan myyntiagentuurinsa välityksellä. (Kussakin esimerkissä
Suomen televisio-oikeuksista maksoi Yle.)
Malli toimii televisiopuolellakin: kun Downton Abbeyn kunkin kauden tuotantoi alkoi,
ennakkomyynneillä oli rahoituksessa ratkaiseva merkitys.
Kun elokuvalla tai sarjalla voi olla Euroopassa parikymmentä eri levittäjää tai kanavaa, jotka maksavat osansa, riski jakaantuu.
Jos DSM-mallissa jakelu tapahtuisi yhdeltä
luukulta, se luukku ottaisi koko riskin. Sellaisia kaupallisia tahoja kiinnostaisivat vain
kaikista suurimmat nimikkeet, joita kannattaa markkinoida mantereenlaajuisesti. On
selvää, että riskejä otettaisiin vähemmän,
vaikka Ansip ja kumppanit puhuvat päinvastaista.
Sikäli DSM:n luulisi olevan kilpailuvaltti niille tahoille, jotka jo nyt riskirahoittavat
hankkeensa ja hoitavat globaalin levityksen
itse. Silti sen vastustajiin liittyi kesäkuussa 2016 myös Yhdysvaltojen elokuva-alan
kattojärjestö MPAA. Sen edustamat suuret
Hollywood-studiot, joilla jo on omat toimistonsa ja levityskanavansa jokaisessa teollisuusmaassa, eivät ottaneetkaan DSM:ää
vastaan suurten tuotteiden markkinoita yksin-

kertaistavana edistysaskeleena. MPAA:n
hallituksen puheenjohtaja, senaattori Chris
Dodd puhui Barcelonassa CineEuropemessuilla voimakkaasti DSM:ää vastaan. Hänen mukaansa se olisi uhka tuottajille, kuluttajille ja alan monimuotoisuudelle. Dodd
siteerasi riippumattomien tutkimuslaitosten Oxeran ja Oliver & Ohlbaumin raporttia,
jonka mukaan rahoituskuviot mutkistuisivat
niin, että elokuva-ala menettäisi Euroopassa
neljä miljardia euroa vuodessa.

Edessä
pudotuspeli
Digital single marketista hyötyisivät av-sisältöalalla varmimmin kaksi tahoa. Kaikista suurimmat monikansalliset ‒ siis amerikkalaiset ‒ digitaaliset toimijat voisivat ottaa
askelia mantereen valloitukseen, koska niillä on siihen resurssit. Toinen hyötyjä olisivat
yleisradioyhtiöt.
Suurista markkinoista seuraa keskittyminen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa oli viime vuoden lopulla yhteensä noin 300 eri
vod-palvelua. Euroopassa oli 3600.
Territoriaalisuuden rikkovasta DSM:stä
seuraisi nopea pudotuspeli, jossa suurimmat
olisivat voittajia ‒ Netflix, HBO, Amazon ja
iTunes etunenässä. Ensimmäinen vaihe tekisi tilanteesta kuluttajalle helpommin hallittavan, mutta kilpailua olisi vähemmän, ja
sisältöjen kokonaismäärä supistuisi.
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Jos toimija on koko Euroopan tai maailman kokoinen, sitä yksiselitteisesti ei kiinnosta suomalainen tai pohjoismainenkaan
maku, tai vaikka kielikysymykset ‒ Netflixin
tekstitysten taso on puhuttanut etenkin Suomen kaltaisella pienellä kielialueella. Ja miksi Netflix ostaisi suomalaisen elokuvan koko Euroopan oikeudet, kun nyt Netflix pitää
suomalaisten elokuvien oikeuksia Suomen
alueellekin turhan kalliina ‒ sen palveluun
riittää muutakin sisältöä.
Suuria huolia liittyy myös tekijöille kuuluviin rojalteihin. Esimerkiksi Netflix on
tunnetusti salamyhkäinen. Katsojamääriä ei
paljasteta. Tekijät eivät itsekään tiedä, ovatko heidän teoksensa löytäneet yleisöä.
Monikansalliset digitaalipalvelut ja toisaalta yleisradioyhtiöt eivät osallistu esimerkiksi elokuvien markkinointiin tai riskeihin
siinä vaiheessa, kun ne ovat elokuvateattereissa. Yle ei itse myy ulkomaille, eikä se tee
suuria yhteistuotantoja, joita pitäisi myydä
eteenpäin kaupallisille toimijoille.
DSM olisi valtava kolhu pienten maiden
kaupallisille kanaville. Ne joutuisivat muuttamaan koko toimintamallinsa. Ehkä ne
myytäisiin osiksi yleiseurooppalaisia kanavajättejä.
Asia summataan MTV:n omassa DSMmuistiossa tylysti: ”Olemme sekä urheilujärjestöiltä että kansainvälisiltä oikeudenhaltijoilta ymmärtäneet, että jos EU:n komissio kieltäisi mahdollisuuden sopia sisältöjen tarjoamisesta eri markkina-alueille,
maakohtainen oikeusmyynti loppuisi. Vaikutus MTV:lle ja suomalaisille kuluttajille olisi
erittäin dramaattinen. MTV ei voisi enää tarjota ulkomaisia maksullisia sisältöjä kuluttajilleen ja MTV:n kuluttajaliiketoiminta uhkaisi loppua.”
DSM:n seurauksia pienen kielialueen
tuotannoille voi pohtia vaikka sitä kautta,
kuinka paljon suomalaista sisältöä on tällä
hetkellä tarjolla Yhdysvaltojen tai vaikkapa
Ranskan Netflixissä: muutama nimike.

Piratismi keppihevosena
Ansip ei enää julista territoriaalisuuden hävittämistä. Hän puhui Tallinnassa kannettavuudesta (portability), jonka pitäisi mahdollistaa se, että vaikkapa tietyn kanavapaketin Suomessa tilannut EU-kansalainen voisi katsoa noita sisältöjä myös ollessaan vaikkapa Italiassa tai Hollannissa. Teknologiaa, joka mahdollistaisi sen, mutta olisi
VPN-varmaa, ei kuitenkaan ole. (VPN:stä ja
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Katsojamääriä ei paljasteta.
Tekijät eivät itsekään tiedä,
ovatko heidän teoksensa
löytäneet yleisöä.

digitaalisten rajojen vääjäämättömästä murtumisesta lisää oheisessa jutussa.)
Saatavuuden esimerkkinä Ansip mainitsi
Tulivaunut-elokuvan, jonka hän halusi katsoa nähtyään Lontoon olympialaisten avajaiset ja kuultuaan Vangeliksen musiikkia
elokuvasta. Googlesta hän löysi vain piraatteja, ei laillista katsomistapaa.
Ansip ei vastannut kysymykseen, eikö piratismi ole ongelma ensisijaisesti Hollywoodille ja suurille tuotannoille, jotka on markkinoitu näkyvästi. Samoin hän kiersi kysymyksen, eikö tekijänoikeussääntöjen yhdenmukaistaminen alentaisi tekijänoikeuksien
arvoa.
Kiperimpään kysymykseen, eikö DSM ole
ennen kaikkea hyödyksi suurimmille monikansallisille jakelijoille, Ansipilla oli paradoksaalinen vastaus. ”Ne ovat menestyneitä
joka tapauksessa. Meillä on Euroopassa vaikeuksilla sillä sektorilla.”
Ansip toisti myös vanhaa väitettään, että
nykyinen malli luo rajoja pienten tuottajien
Euroopan-laajuiselle menestykselle. Se on
ajatus, joka saattaa olla totta pelien ja sovellusten maailmassa, mutta elokuvatuottajista
siihen ei tunnu uskovat kukaan.
Tallinnassa nähtiin myös Iso-Britannian elokuvalevittäjien liiton johtajan lordi
David Puttnamin ‒ sattumoisin myös Tulivaunujen tuottajan ‒ videotervehdys. Se oli
sävyltään sovitteleva, mutta huolestunut.
Tuottajana kymmenen Oscaria voittanut ja
kahden vuoden ajan Columbia-studion johtajana Hollywoodissa toiminut Puttnam kiteytti, että kaikille samoilla ehdoilla toimivaan euroopanlaajuiseen levitysmalliin siirtyminen vaikeuttaa riippumattomien tuotantojen tekemistä tai tuhoaa ne.

Hyvääkin elokuvaa
täytyy vaalia
Se, että jotakin on saatavilla, ei vielä tarkoita, että kukaan tarttuu siihen. Harvat elokuvat myyvät itsensä. Tarvitaan markkinointia, näkyvyyttä ja toivottavasti leviävää hyvää
mainetta, word of mouth’a. Paikallista kustomointia on sekin, kun esimerkiksi urheiluohjelmassa on eri maihin eri kieliset selostukset ja kisastudiot.

Suurten, monikansallisten yhtiöiden elokuvien markkinointi on globaalimpaa kuin
koskaan, mutta esimerkiksi aikuisemmalle
yleisölle tarkoitetun elokuvan markkinoinnissa eivät netti ja ulkomailta tihkuvat tiedot
laadusta mitenkään riitä.
Suomalaista elokuvaa päätyy nykyisessä
mallissa maailmalle levitykseen silloin, kun
nimikkeestä innostutaan. Se tarvitsee kussakin maassa hyvän jakelijan, joka haluaa vaalia sitä, ymmärtää paikallisen yleisön maun
ja osaa markkinoida elokuvan oikein. Jos digitaaliset oikeudet olisivat koko maanosassa
yhdellä toimijalla, vaikkapa yleisradioyhtiöllä, elokuvateatterilevittäjien riskit kasvaisivat rajusti.
Eräs esimerkki hitaasti ja orgaanisesti leviävästä menestyksestä on puolalainen Ida.
Se sai ensin elokuvateatteriensi-illan Puolassa ‒ eikä menestynyt. Elokuvaa oltiin
tuolloin myyty maailmalle vasta hyvin vähän, vaikka sen ohjaaja Pawel Pawlikowski
tunnettiin hänen työskenneltyään pitkään
Iso-Britanniassa.
Idaa esitettiin festivaaleilla, ja se sai kehuvia arvosteluja, mutta yleisömenestys
näytti yhä epätodennäköiseltä. Mustavalkoinen puolalaiselokuva nunnasta ja masentuneesta alkoholistista 1960-luvulla?
Maine levisi hiljalleen. Kussakin maassa,
jonne se myytiin, pieni elokuvateatterilevittäjä oli nähnyt mahdollisuuden, innostunut
ja tehnyt työtä.
Iso-Britannian ensi-ilta humautti nosteen toiselle tasolle. Idasta tuli hitti Lontoossa, jossa myös puolalaistaustainen yleisö otti sen omakseen. Idaa myytiin yhä uusiin maihin, lopulta Suomeenkin, jossa yhtään puolalaiselokuvaa ei oltu nähty teatterilevityksessä yli kymmeneen vuoteen. Lopulta se voitti parhaan ulkomaisen elokuvan Oscarin ‒ saavutus, johon etenemistä kukaan ei olisi uskonut vielä lokakuussa
2013, kun elokuva tuli pieneen levitykseen
Puolassa.
Tallinnassa kansainvälisen elokuvatuottajien liiton (FIAPF) johtaja Benoit Ginistry
käytti Idaa esimerkkinään siitä, kuinka nykyisen levityslogiikan hajotessa tällaiset menestykset muuttuvat mahdottomiksi.
Tällainen aikuisyleisön elokuva saattaa
levitä territorio kerrallaan. Jokainen menestys tukee seuraavaa. Jos Ida olisi ollut digitaalisesti saatavilla Euroopan laajuisesti, levitysyhtiöiden kiinnostus Puolan ulkopuolella olisi ollut minimaalista.

Kovempaa kieltä puhuvat elokuvateatterit:
useimmissa Euroopan maissa suuret ketjut eivät kerta kaikkiaan ota valkokankaille elokuvia, jotka ovat jo netin striimauspalveluissa.
Näin toimii Suomessakin Finnkino. Idan levityskaari olisi katkennut ennen kuin se alkoi.
Ginistryn kanssa samassa paneelissa puhunut Kivinen piti itsestäänselvyytenä, että toisten eurooppalaisten maiden elokuvia
katsottaisiin ympäri maanosaa samalla tavalla kuin amerikkalaisia, jos ne vain olisivat saatavilla. Hän unohti auliisti, millaisia
markkinointiponnistuksia Hollywood tekee.
”Älkää luoko fiktiota täydellisestä yleiseurooppalaisesta järjestelmästä. Älkää kuvitelko, että espanjalaiset ryhtyisivät yhtäkkiä katsomaan innostuneina ranskalaisia
elokuvia”, Ginistry summasi.
Tallinnan paneelikeskustelu päättyi jännittuneeseen tilanteeseen.
”Ehdotat, että rikotaan markkinat ja kaikki tulee menemään hyvin”, sanoi Euroopan
elokuvaohjaajien keskusjärjestön toimitusjohtaja Pauline Durand-Vialle suoraan Kiviselle.
”Ei kuulosta kovin vastuulliselta tavalta
suhtautua markkinoihin. Ehdotuksesi ovat
absurdeja. En ymmärrä miten voit ajatella,
että jonkin ihmeen kautta rahaa tulee elokuvista, joita ei markkinoida. Miten se on kestävää kehitystä?”
Yleisö taputti Durand-Viallelle.

DIGITAALISUUS KAATAA RAJAT,
HALUSIT TAI ET
Andrus Ansipin esimerkin mukaan nykyinen territoriaalisuus on ”kuin
kaupassa sanottaisiin, että ei täällä sinulle myydä vesipulloa, koska olet
tuosta maasta, teille myydään toisella puolella katua”.
Kuluttajan näkökulmasta tämä on totta.
Territoriaalisuudella on suuri haaste, joka liittyy digitaalisen maailman lainalaisuuksiin. Jo nyt tekijänoikeuksien maarajoja voidaan ylittää
ja ylitetään VPN-palvelujen (virtual private network) avulla. Suomalainen voi katsoa vaikkapa Kanadan Netflixiä tai sellaista sisältöä, jonka pitäisi olla YouTubessa katsottavissa ainoastaan Saksassa. VPN-palvelu ilmoittaa käyttäjän maantieteelliseksi sijainniksi sen, mitä käyttäjä haluaa.
VPN-palvelut eivät ole yksinomaan tällaista laillisesti hämärää tekijänoikeuksien kiertämistä varten, vaan ne mahdollistavat esimerkiksi viestien lähettämistä maista, joissa verkon käyttöä rajoitetaan tai tarkkaillaan, ja esimerkiksi Facebookin käytön Kiinassa, jossa palvelu on kielletty. Silti suomalainen verkkoturvallisuusyhtiö F-Secure on mainostanut VPN-palveluaan jopa Helsingin Sanomien etusivulla viitaten suoraan
mahdollisuuteen katsoa sarjoja ja elokuvia, jotka kuuluvat muiden maiden palveluihin. Toisin sanoen F-Secure myy tekijänoikeuksien kiertämistä.
Mikään laki ei kiellä VPN-palvelun käyttämistä tai myymistä. Vastuu
on sillä alustalla, joka ei erikseen estä sisältönsä katselua VPN-palvelua
käyttäen.
Lontoon Queen Mary -yliopiston tutkimuksen mukaan jopa 20 prosenttia eurooppalaisista netinkäyttäjistä on käyttänyt VPN-palvelua.
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Pekko Pesonen
taiteilijaprofessori

Käsikirjoittaja Pekko Pesonen kertoo kuinka
Talvivaarasta kertovan Jättiläisen käsikirjoitus syntyi.
ARTIKKELIN KUVAT: JÄTTILÄINEN, OHJ. ALEKSI SALMENPERÄ, HELSINKI-FILMI, 2016.

Saunaseuroja
Marraskuu 2012. Olemme tuottaja
Aleksi Bardyn ja ohjaaja Dome Karukosken kanssa Bardyn ja hänen
ystäviensä vuokraamalla sikarihuoneella Helsingin keskustassa. Kuuntelemme Iskelmäiltamaa, juomme
viskiä, poltamme kuubalaisia ja pohdimme millainen elokuva tehtäisiin
seuraavaksi yhdessä. Bardy sanoo, että hyvissä sikareissa on kolme näytöstä. Tunnen olevani eksynyt isompien poikien kerhoon. Heitän, että haluaisin tehdä elokuvan Talvivaarasta ja koneistosta, joka on mahdollistanut sen. Talvivaaran iso kipsisakka-allasvuoto on sattunut vain muutamaa päivää aiemmin. Kaivos on
kaikkien lehtien kansissa. Olen haaveillut jo jonkin aikaa yhteiskunnallisesta elokuva-aiheesta. Aiemmat elokuvani, Lapsia ja aikuisia, Tyttö sinä olet tähti sekä Napapiirin sankarit, ovat kaikki olleet enemmän tai vähemmän ihmissuhdekeskeisiä komedioita. Suuri yleisö arvostaa Suomessa komedioita, mutta kriitikot ja älymystö eivät lainkaan. Palan halusta näyttää, että osaan muutakin kuin
naurattaa. Toisaalta Ryhmäteatterin
Eduskunta-näytelmät ovat tehneet
minuun suuren vaikutuksen. Aavistelen, että yhteiskunnallisuus on tulossa takaisin muotiin. En ole aiemmin seurannut Talvivaaran vaiheita
erityisen tarkasti, mutta olen kuullut
toimittajatuttujeni kautta, ettei kaikki ole mennyt kulisseissa aivan kuten
pitäisi. Dome ja Bardy pitävät ideasta.
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En tiedä johtuuko se siitä, että olemme päässeet sikariemme kolmansiin
näytöksiin.
Alan selvittää onko huhuilla perää,
onko Talvivaarassa elokuva-ainesta.
Otan yhteyttä palkittuun journalistiin Hanna Nikkaseen, joka työstää
kirjaa kaivosteollisuudesta Suomessa. Olen kiitollinen, kun Hanna suostuu kanssani lounaalle ja yrittää kaksi tuntia kärsivällisesti selittää minulle, miten ympäristövalvonta Suomessa toimii, tai ei toimi, ja kuinka tähän
on tultu. Hannan puheessa vilisee
sellaisia sanoja kuin YVA, ELY, GTK
ja aluehallintouudistus. Ei helvetti,
olenko tekemässä elokuvaa aluehallintouudistuksesta?
Olen tapaamisen jälkeen tärinöissäni. Kuvion monimutkaisuus tuntuu
musertavalta – kuinka kykenen ikinä saamaan kaiken tämän haltuun,
järjetön research. Toisaalta olen nyt
varma, että tästä täytyy tehdä elokuva. Systeemi ei kuulosta todellakaan
toimivan kuten sen pitäisi. Kipsisakka-allasvuodosta on nyt kahdeksan
päivää. Tämän kanssa pitää olla nopea. Tekeillä on kaksi muutakin Talvivaara-elokuvaa, tosin dokumentteja.

Soitellen sotaan
Alan lukea kaikkea mitä Talvivaarasta on kirjoitettu – ja siitä on todellakin
kirjoitettu. Materiaalia tuntuu olevan
loputtomasti. Ymmärrän, että tarvitsen apua, paljon apua. Haaveilen samanlaisesta käsikirjoitustyöryhmästä
kuin Eduskunta-näytelmissä on ollut.

Tahdon oman salapoliisikerhon. Onnistun houkuttelemaan mukaan Hannan, käsikirjoittaja Anna Dahlmanin
sekä Dome Karukosken lupaamalla
heille osuudet mahdollisesti tulevasta käsikirjoitustuesta.
Sorvaan käsikirjoitustukihakemuksen. Kirjoitan siinä näin:
”Tapaus Talvivaara ei ole kiinnostava pelkästään siksi, että kyse on
Suomen suurimmasta kaivosyhtiöstä, jossa on sattunut yksi eniten julkisuutta saaneista ympäristöonnettomuuksista, vaan siksi, että se on todennäköisesti varsin tyypillinen esimerkki elinkeinoelämän ja politiikan näkymättömistä kytköksistä. Sanon todennäköisesti, koska asia vaatii vielä tarkempaa tutkimista. Kaikki
viittaa kuitenkin siihen, ettei onnettomuudessa ollut kyse silkasta huonosta tuurista. Ympäristövalvontaa on
ajettu pitkään ja suunnitelmallisesti
alas ympäristöä kuormittavan teollisuuden eduksi. Talvivaara on vain räikein ja huono-onnisin esimerkki tyypillisestä suomalaisesta korruptiosta.”
Tyylilajista kirjoitan:
”Minua kiinnostaa journalistinen
lähestymistapa. Olen kyllästynyt keksimään kaikkea itse. Erityisen kiinnostunut olen journalistisen lähestymistavan yhdistämisestä ankaran
satiiriseen ilmaisuun – hieman kuten Ryhmäteatterin Eduskunta-näytelmissä, joissa poliitikkojen sanasta sanaan litteroidut puheet muuttuvat puskafarssia lähestyvällä käsittelytavalla räävittömäksi, mutta

teräväksi ja yhteiskunnalliseksi komediaksi. ”
Esittelen myös kaivokseen liittyviä
todellisuuden henkilöitä, jotka ovat
mielestäni elokuvan kannalta kiinnostavia.
Pari kuukautta myöhemmin Elokuvasäätiön Hannu Tuomainen myöntää täyden käsikirjoitustuen. Rohkea
veto, koska en tiedä vielä edes kuka
on päähenkilöni, saati miten tarina
päättyy. Olen otettu siitä, että minuun
luotetaan.
Anna Dahlman jättäytyy ryhmästä, koska on liian kiireinen Siskonpedin kanssa. Päätän hankkia avukseni käsikirjoitusharjoittelijan. Useiden
haastattelujen jälkeen valitsen ELO:n
toisen vuosikurssin opiskelijan Anna
Brotkinin, koska hänellä on toimittajakokemusta. Nyt tarvitaan nopeutta,
rohkeutta ja kykyä käsitellä isoja tietomääriä. Valinta osoittautuu erittäin
oikeaksi.
Haluan pitää käsikirjoitustyöryhmän startti-karonkan luonani. Teen
couscous-salaattia ja ostan monta
pulloa viiniä. Juomme luonani myöhään yöhön. Domella on mukana
myös hänen henkilökohtainen assistenttinsa Siiri Koponen, joka tekee kone sauhuten memoja useammastakin palaveristamme. Jaamme
tutkimusvastuualueita, kuka selvittää mitäkin. Brotkin leikkaa ja liimaa

minulle seinätaulun ”epäillyistä” eli
Talvivaaran taustalla hääräävistä virkamiehistä ja poliitikoista. Sen yläpuolelle työhuoneeni katonrajaan
piirretään monta metriä pitkä aikajana siitä, mitä milloinkin on tapahtunut. Olen onnessani kuin pikkupoika
keskellä kaikkien aikojen parasta salapoliisileikkiä.

Skuba
Olen arastellut ottaa yhteyttä Juha
Kauppiseen, joka on The Talvivaara-toimittaja. Juha, jolla on journalistin koulutuksen lisäksi myös biologin
koulutus, on seurannut kaivosta alusta asti ja kirjoittanut merkittävimmät
paljastusjutut Talvivaarasta. Meilaan
Juhalle tapaamispyynnön, koska en
uskalla soittaa. Juha suostuu tapaamiseen. Tapaamme Pasilan asemalla, koska Juha asuu Hämeenlinnassa,
josta olen itsekin alunperin kotoisin.
Kuvittelen hänet risupartaiseksi, keski-ikäiseksi äijäksi. Yllätys on melkoinen, kun asemaravintolan pöydässä
istuukin vanha Hämeenlinnan bändituttuni Skuba. Juha on kyllä arvannut
nimeni perusteella, kenestä on kyse,
mutta ei ole sanonut mitään.
Fantastista! Juha kaataa päälleni
tietoa. Hän voi puhua aiheesta keskeytyksettä tunteja. Henkilökohtaisesti Juha on uupunut Talvivaaraan
ja päättänyt vaihtaa muihin aiheisiin,

mutta minun innossani ja leffaprojektissa vaikuttaa olevan jotain hieman
terapeuttista hänelle. Saan houkuteltua Juhan mukaan työryhmään.
Alamme kokoontua Helsinki-filmin toimistolla Korkeavuorenkadulla,
vanhan arvohuoneiston kokoushuoneessa. Tapaamisten kaava on pitkälti se, että Juha selittää seikkaperäiseen
tyyliinsä, miten mikäkin asia vaikuttaa
menneen. Minä kyseenalaistan väitteitä parhaani mukaan, ja Juha kaivaa
kärsivällisesti todisteita esiin.

Syvällä pelissä
Hanna ja Dome ovat erittäin kiireisiä
muiden projektiensa kanssa, mutta
ovat vähintäänkin hengessä mukana.
Brotkin taas kaivaa minulle väsymättä tietoa milloin mistäkin asiasta: hän
selvittelee viranomaisten verotietoja,
tutkii arvopaperipörssissä osakkeenomistuksia, tilailee Sotkamon kunnanvaltuuston pöytäkirjoja ja kerää suoria
sitaatteja eri lähteistä. Haaveilen edelleen siitä, etten keksisi itse yhtään repliikkiä, että koko tarinan voisi kertoa
pelkästään suorilla sitaateilla.
Haastattelemme tässä vaiheessa
mm. ympäristöministeri Ville Niinistöä, Oulun aluehallintoviraston ympäristöosaston päällikköä Sami Koivulaa sekä biokemisti Jari Natusta. Seulon valtavaa materiaalimäärää
kolmen periaatteen mukaan:
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Elokuvan teema on rakenteellinen
korruptio. Kaikkien kohtausten on rakennettava jollakin tavalla tätä teemaa.
Kaikkien henkilöiden on oltava tapauksen aktiivisesta ytimestä, henkilöitä, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet tapahtumien kulkuun. Tämä periaate rajaa pois mm. Talvivaaran työntekijät, lähijärvien mökkiläiset, aktivistit ja Ville Niinistön. Se tarkoittaa myös, että kaivoksen perustajan Pekka Perän on oltava keskeisessä roolissa.
Haluan päähenkilön, jonka tarinan
loppu on positiivinen. Mielellään päätavoitekin. Aihe itsessään on niin masentava. En halua elokuvasta lohdutonta. Haluan luoda uskoa siihen, että asiat voivat muuttua paremmiksi,
koska usko generoi toimintaa.
Alan pikkuhiljaa hahmottaa miten ympäristövalvonta toimii ja miten Talvivaara on ajettu läpi tässä systeemissä. Merkittävää roolia näyttelee Oulun aluehallintovirasto, joka
on myöntänyt Talvivaaran alkuperäisen ympäristöluvan, ja jonka työn alla
olevasta jatkoluvasta koko kaivoksen
tulevaisuus on ainakin osittain kiinni.
Aavistan, että tätä lupaprosessia vetävä virkamies voisi olla kiinnostavin
päähenkilö.
Tajuan, että rakenteellinen korruptio on niin suljettujen ovien takai-
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En halua elokuvasta
lohdutonta. Haluan
luoda uskoa siihen, että
asiat voivat muuttua
paremmiksi, koska usko
generoi toimintaa.

nen ilmiö, osin jopa tiedostamaton
asia siihen osallistuvilta, että en voi
kuvata sitä pelkkien suorien sitaattien varassa. En tule saamaan sellaista haastattelumateriaalia. Sen sijaan
minulla alkaa olla paljon ymmärrystä siitä, miten rakenteellinen korruptio yleensä Suomessa toimii. Joudun
siis pakostakin kuvittelemaan, mitä
suljettujen ovien takana on ehkä tapahtunut. Elokuva tulee olemaan jonkinlainen yhdistelmä todennettavissa olevia faktoja ja dramatisoimaani
kamppailua aluehallintoviraston sisällä. Ajattelen, että tämä todellisuuden venyttäminen on oikeutettua, sillä muuten en saisi katsojaa emotionaalisesti ymmärtämään hyvävelijärjestelmän toimintaa.
Samaan aikaan kun kerään materiaalia, hahmottelen siitä laajaa treat-

menttia. On niin paljon, mitä haluan
selittää katsojalle. Ajattelen, että tämän
elokuvan ehkä isoin atraktio on informaatio. Haluan kaataa tietoa katsojan
päälle saavista, niin että hän tulee elokuvasta ulos hengästyneenä, viisaampana. Tätä varten tarvitsen elokuvaan
kertojan. Ideoimme kertojaksi Kivijärvessä asuvan kalan, joka tapahtumien
edetessä sairastuu Talvivaaran päästöistä ja lopulta kuolee niihin.
Kaivan materiaalista kuumeisesti esiin sen satiirisia puolia. Kehittelen aloituskohtauksen, jossa Perä,
Mauri Pekkarinen ja Jyri Häkämies
ovat saunomassa Perän mökillä. Juovat kossua ja sopivat, että kaivosasia
viedään porukalla läpi. Ammuskelevat
alasti Perän pyssyillä rantakoivikossa.
Oksia putoilee ja rokki soi. Alkutekstit.
Mitä pidemmälle treatmenteissani etenen, sitä ikävämmältä satiiri alkaa tuntua. Ainoa huumorin lähde on
oikestaan se, miten härskisti juttua on
paikoin junailtu. Ei sille jaksa nauraa
puoltatoista tuntia. Eikä se olisi edes
oikein. Asia on monipiippuinen. Tahdoin aidosti ymmärtää myös vuorimiesten eetosta.

Lounas Pekka Perän
kanssa
Olen antanut Domen tehtäväksi järjestää haastattelun Pekka Perän kanssa.
Laskelmoin, että julkkisohjaajan

tapaaminen vetoaisi Perän huomionkipeyteen. Kuukausien sähköpostipommituksen jälkeen tapaaminen
järjestyy elokuussa 2013. Sovimme
lounaan ravintola Groteskiin, Helsingin keskustaan. Olen valmistautunut hyvin. Kauppinen on varoittanut, että keskusteleminen Perän
kanssa on voi olla melkoinen mindfuck asioihin perehtymättömälle. Perä on taitava kertomaan omaa totuuttaan asioista eikä epäröi tarvittaessa
hyökätä. Toisaalta strategiamme on
tällä ensimmäisellä tapaamisella lähinnä luoda luottamussuhdetta,
antaa Perän kertoa omaa tarinaansa.
Varsinainen kuumottelu päätetään
jättää myöhempään.
Perä on luontainen jutunkertoja ja
ehkä hivenen imarreltu, että hänestä
ollaan tekemässä elokuvaa. Perä tykkää retostella. Etenkin silloin kun Talvivaaran uskottiin olevan koko Kainuun pelastaja ja kaivosteollisuudesta toivottiin vielä Talvivaaran johdolla
uutta Nokiaa, Perä heitteli toimittajille
varomattomasti vaikka mitä.
Olen luvannut maksaa laskun. Minulla ei ole Bardyn luotsaaman Helsinki-filmin kanssa vielä käsikirjoitussopimusta. Työskentelen henkilökohtaisen käsikirjoitustuen turvin. Dome valitsee ruokajuomaksi lähes satasen viinin – kyllä Hefi sitten joskus maksaa laskun. Katselen

huolissani viinin kulumista. Toisaalta
juttu luistaa, ja olen saanut luvan nauhoittaa koko haastattelun. Pitkiä pätkiä tästä haastattelusta päätyy suoraa
litteroituna lopulliseen elokuvaan, Perän poliisikuulustelukohtauksiin.
Pari tuntia pitkä lounas loppuu hyvissä tunnelmissa. Perä kutsuu meidät kaivokselle ryyppäämään vaihteeksi hänen laskuunsa. Pian tämän
lounaan jälkeen Talvivaaran rahoitusvaikeudet syvenevät entisestään.
Toista tapaamista Perän kanssa ei järjesty koskaan. Vierailu itse kaivokselle järjestyy kylläkin.

Low point
Bardy ja Helsinki-filmin toinen tuottaja Annika Sucksdorff lukevat ja
kommentoivat treatmenttejani. He
eivät ole tyytyväisiä käsikirjoituksen
kehittymiseen. En ihmettele. Rakenteellinen korruptio ei ole kaupallinen aihe, Talvivaara on kansallinen
tarina, käsikirjoituksen tyyli on hämmentävä sekoitus dokumenttiteatteria, satiiria ja puhuvan kalan luentoa. Pidän kiinni rohkeista tyylipyrkimyksistäni, vaikka tiedän itsekin, ettei juttu toimi… vielä. Kesän lopussa
Bardy ja Annika menettävät uskonsa ja sanovat, että voin tarjota hanketta muihin tuotantoyhtiöihin – Helsinki-filmi ei ole siitä tällaisena enää
kiinnostunut.

Haista paska Helsinki-filmi. Lähetän treatmentin Kinottareen.
Käsikirjoitusprosessissa on vaiheita, jolloin kirjoittaja tuntee olevansa todella yksin. Muut voivat kyllä syöttää kirjoittajalle materiaalia
ja auttaa viilaamaan käsikirjoitusta,
mutta kirjoittajan täytyy yksin saada peruspalikat siihen järjestykseen,
että niissä siintää elokuva. Tätä Rubikin-kuutiota muut yleensä lähinnä
sotkevat. Ja jos juttu ei loksu kirjoittajalta kohdilleen, luvassa on kuukausia turhaa työtä, turhautuneita ihmisiä, häpeää ja rahoitusvaikeuksia.
Samaan aikaan Helsinki-filmi
kyllästyy myös toiseen elokuvaprojektiini, Onnenonkijaan, jota olen päkertänyt jo viisi vuotta. Onnenonkijankin käsikirjoituksessa on paljon
hyvää, mutta jotenkin tarina ei vain
loksu täydellisesti kohdilleen, vaikka
myllään sitä kuinka. Kinotar vastaa,
ettei ole kiinnostunut Jättiläisestä
ainakaan tässä muodossa. Dome ilmoittaa, että joutuu vetäytymään
Jättiläisestä, koska on liian kiireinen Tom of Finlandin kanssa. Minulle on tullut avioero edellisenä talvena ja nyt molemmat elokuvaprojektini näyttävät kaatuvan.

Eliksiirin löytäminen
Olen shokissa ja vihainen. Miten
helvetissä juttujeni potentiaalia ei
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Luovutaan kokonaan satiirista
ja jälkiviisastelusta.
Syvennetään Perän hahmoa.
nähdä? Hetkeen en tiedä yhtään mitä tehdä, millä elän. Sitten saan käännettyä kiukun näyttämisen haluksi.
Perkele, laitan molemmat tarinat vielä
kerran täysin uusiksi. Osaksi kyse
on silkasta pakosta. Todella suurien
muutosten tekeminen tarkoittaa niin
paljon hukkaan heitettyä työtä ja
niin paljon uutta työtä, ettei moisiin
käännöksiin pysty useinkaan kuin
pakon edessä.
Päätän palata omille vahvuusalueilleni. Onnenonkijan muutan
mustasta huijarikomediasta klassiseksi romanttiseksi komediaksi, jonka molemmat osapuolet pyrkivät alkuun hyväksikäyttämään toisiaan.
Jättiläisen väännän klassiseksi kasvutarinaksi ja poliittiseksi trilleriksi, jossa fiktiivinen virkamies kamppailee oman moraalinsa kanssa. Poistan kertojakalan ja siirrän oleellisimman informaation kuulustelurakenteeseen. Saan käännettyä päähenkilön premissin positiiviseksi, kun keskityn korruptoitumisen sijaan siihen
miten Jussi selvittää totuutta päätösten takana. Kaikki voivat samaistua
totuuden etsintään.
Kahden kuukauden kuluttua Helsinki-filmi ilmoittaa olevansa jälleen
kiinnostunut molemmista projekteista. Olen henkisessä hiessä, mutta tämä on selätys.

Kolmas näytös
Helsinki-filmin toimitusjohtaja Miia
Haavisto ehdottaa uudeksi ohjaajaksi Aleksi Salmenperää. Idea on
loistava. Olemme tehneet Salmenperän kanssa yhdessä ensimmäisen
pitkän elokuvamme Lapsia ja aikuisia. Pidän Salmenperän minimalistisesta näyttelijäohjauksesta. Se sopii
hyvin suuntaan, johon Jättiläinen on
menossa.
Olen kirjoittanut Yellow Film &
TV:lle tilauksesta ykkösversion Napapiirin sankarit kakkosesta. Yellown
toimitusjohtaja Olli Haikka tajuaa,
että hänen on erittäin vaikea löytää
ketään muuta saattamaan käsikirjoitusta kunnialla loppuun. Projektilla on kiire, koska ykkösosasta on jo
kolme vuotta. Kiire on myös Bardylla
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Poistetaan saarnaaminen ja
kauhistelu. Etenkin repliikeistä.
Toteaminen riittää.
Jätetään pois kaikki
informaatio joka voidaan,
niin että iso kuvio on
silti ymmärrettävä.
Jättiläisen kanssa. Vaikka tavoitteenani onkin jollain tapaa ajaton rakenteellisen korruption kuvaus, Talvivaara itsessään vanhenee ja kuluu
koko ajan aiheena.
Päätän kirjoittaa molemmat elokuvat. Luvassa on järjettömän kiireinen vuosi, mutta rakastan molempia projekteja. Onnenonkijan laitan pakon edessä vuodeksi odottamaan vuoroaan. Se ei vanhene niin
nopeasti. Salmenperä, joka yleensä
sanoo ei kaikille muille paitsi omille käsikirjoituksilleen, suostuu yllättäen ohjaajaksi. Suostuu, vaikka sanon painokkaasti, että tässä projektissa hän ei pääse muokkaamaan käsikirjoitusta täysin mielensä mukaan.
Tunnen Salmenperän taipumuksen
tällaiseen omavaltaisuuteen.
Olen onneni kukkuloilla. Vain paria kuukautta aiemmin tuntui siltä,
että koko urani on tyssäämässä. Nyt
minulla on yhtäkkiä kolme loistavaa
projektia, jotka täytyy vain takoa
maaliin. Töitä on valtavasti, mutta
näen jo edessäni ensi-iltojen suman,
jollaisen voi kokea vain kerran elämässä. Tämä ammatti on järjetöntä
tunteiden vuoristorataa.
Kirjoitan Jättiläistä ja Napapiirin
sankareita vuorovedoin – aina viisi
viikkoa kutakin vuorollaan. Aina kun
saan version valmiiksi, hyppään suoraa toisen kimppuun. Samalla kerään
palautetta edellisestä versiosta. Uuvuttavaa, mutta tehokasta.
Hiomme käsikirjoitusta Salmenperän idyllisen puutalon keittiössä Karkkilassa. Yhteistyö on nautinnollista. Salmenperän huomiot ovat
tarkkoja. Hänellä vaikuttaa olevan
kaksi pääperiaatetta kehittämisessä:
Luovutaan kokonaan satiirista ja
jälkiviisastelusta. Syvennetään Perän
hahmoa.

Poistetaan saarnaaminen ja kauhistelu. Etenkin repliikeistä. Toteaminen riittää.
Jätetään pois kaikki informaatio
joka voidaan, niin että iso kuvio on
silti ymmärrettävä.
Sopii minulle. Poistamme yhdessä
myös kohtauksia, jotka eivät oikeastaan kerro rakenteellisesta korruptiosta. Bardy haluaisi, että Jussi harrastaa seksiä Adan kanssa, mutta Salmenperä pitää suhteen päättäväisesti latenttina.
Päätös luopua naurattamisen pakosta on helpottava. Tapaus Talvivaara on edelleen monimutkainen ja aihe vaikeasti dramatisoitavissa, mutta Jättiläisen kirjoittaminen on silti helpompaa kuin Napapiirin sankareiden. Riittää, että draama kulkee ja
oleellinen välittyy. Komediaa tehdessä joutuu lisäksi miettimään onko tämä hauskaa – ja yleensä ei ole. Draaman kirjoittaminen on oikeastaan
niin helppoa, että koen ajoittaista raivoa siitä, miten vähän komediaa arvostetaan Suomessa.
Lennän haastattelemaan Oulun
aluehallintoviraston ympäristövirkamiehiä. He ovat ystävällisiä ja hieman
epäuskoisia, kun sanon, että fiktiivinen päähenkilöni on luultavasti täällä töissä. Väittävät, ettei ole mitään
epädramaattisempaa kuin ympäristövirkamies. Tivaan, miten on mahdollista, että kukaan heistä ei muka
tiennyt, että uraani liukenee prosessissa, kun he sorvasivat Talvivaaran
alkuperäistä ympäristölupaa. Jokainen heistä väittää kirkkain silmin, etteivät he vain tienneet. Tapaamisesta
jää ahdista fiilis, koska veikkaan, että
ainakin osa heistä valehtelee.
Hienoin hetki on, kun keksimme
Salmenperän kanssa elokuvan loppunuotin. Se on armoton ja jättää
katsojalle tunteen, että eihän tämä
nyt näin voi oikeasti mennä. Eniten
jumppaamista on kakkoskäänteessä, siinä mikä tarkkaan ottaen pakottaa Jussin lopulta nousemaan vallankaappausyritykseensä, miten tämä
hetki rakennetaan ja mikä on vaimon
osuus koko kuviossa. Michael Mannin sinänsä upea The Insider toimii

minulle esimerkkinä ärsyttävästä
puolison roolista.

Perä soittaa
Tammikuu 2016. Talvivaara on niin
kaluttu aihe, että olemme päättäneet tulla elokuvamme kanssa kaapista vasta kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa. Tavoitteemme on nostaa aihe
hetkeksi uudelleen tapetille, ja elokuvamme on oltava juuri silloin nähtävissä, ei vasta kuukauden kuluttua.
Media rakastaa Talvivaaraa ja saamme paljon pressiä. Teemme myös
kaikkemme sen eteen. Juoksen haastatteluissa ja tunnen jälleen olevani
mukana isossa ja kiehtovassa pelissä.
Pyöräilen töistä kotiin, kun Perän avustaja soittaa ja sanoo, että Perä haluaisi jutella kanssani. Tämä on
ensimmäinen kerta Groteskin lounaan jälkeen, kun pääsen puheisiin Perän kanssa. Hän on kiinnostunut elokuvasta. Esittääkö Brad Pitt
häntä? Entä onko seksiä ja toimintaa? Pahoittelen, että seksiä ei nyt ole,
mutta pari räjähdystä kylläkin.
Ensi-iltaviikolla yhdeksän jälkeen
illalla Perä soittaa uudelleen. Hän
on katsonut tuottajan lähettämän videolinkin elokuvaan ja tahtoo puhua
kanssani. Puhelu kestää yli tunnin.
Perä kehuu rakennetta, Jani Volasta
ja elokuvan alkua. Hänellä on kuitenkin huomautettavaa monesta kohdasta, joissa todellisuudesta on poikettu
Perän mielestä turhan kauas. Käymme kohtia melko hyvässä hengessä

läpi. Joitakin asioita en ole tiennyt,
joissakin olen ottanut tietoisia taiteellisia vapauksia, etenkin aikajanan
suhteen, joistakin asioista Perä ei vain
tietojeni valossa puhu totta. Arvostan sitä, että hän soittaa juuri minulle.
Koska olemme molemmat kunnianhimoisia pelureita, soitan heti tiedottajallemme Nora Norlinille. Nora hoitaa puhelusta vielä viimeisen skuupin
iltapäivälehteen.

Resoluutio
Olen Balilla lomalla, kun kritiikit tulevat. Ne ovat loistavat. Nora meilaa
julistekuvan, johon on lisätty elokuvan saamia tähtiä. Ostan kannullisen sangriaa ja katselen tähtisadetta
trooppisessa yössä. Tätäkö minä halusin? Tällaista on siis olla vakavan
draaman tekijä.
Aika pian käy selväksi, että katsojia Jättiläinen tulee saamaan vain vähän reilu 40.000. Se menee niukasti
omilleen. 40.000 tuhatta ei ole huono
tulos draamaelokuvalle, mutta vertaan sitä mielessäni Napapiirin sankarit kakkoseen, joka sai edellisenä
syksynä melko nihkeät kritiikit, mutta lähes 400.000 katsojaa. Tällaista on
siis olla vakavan draaman tekijä.
Lohduttaudun kuvittelemalla, että Jättiläisen merkitys hahmotetaan
myöhemmin. Sen erityisyys on journalistisen otteen tuominen näin vahvasti suomalaiseen fiktioelokuvaan.
Vaikka luovuinkin pelkkien sitaattien käytöstä, on elokuvassa edelleen

paljon suoria lainauksia. Ehkä
Jättiläinen rohkaisee muitakin käsikirjoittajia journalistiseen otteeseen.
Journalistiseen elokuvaan ei tarvita ennennäkemätöntä paljastusta.
Jättiläisessä ei ole oikeastaan mitään mistä joku ei olisi vuosien varrella jo kirjoittanut. Käsikirjoittajalla on kuitenkin ruhtinaallisesti aikaa ja rahaa käytössä verrattuna
toimittajiin. Siksi Jättiläinen on ehkä kokonaisin olemassa oleva yhteenveto kaivoksen vaiheista, etenkin niistä kulissien takaisista.
Jään odottamaan, että Jättiläinen
tulee televisiosta. Tähän mennessä
valtio on hassannut kaivokseen yli
700 miljoonaa euroa. Jättiläisen televisioesitys ei voi olla vaikuttamatta kansalaismielipiteeseen asiasta.
Ja kuten Pekka Perä asian itse lounaallamme totesi:
”Onhan tää niinku varsinkin nyt ku
aattelee viime aikoja, ni onhan tää
social license to operate, niinku sanotaan, ni aika iso asia sillon ku sä
oot luvan varasessa bisneksessä.
Vaikka Pikku-Ville kuvittelee, et se
pystyy ministerinä laittaa laitoksen
kiinni, joka on ihan bullshittiä, ei sillä oo minkäänlaisia mahdollisuuksia
siihen, mut totta kai sillä ainakin pidemmällä tähtäimellä on vaikutuksia, poliitikoilla. Ja pääasiassahan
poliitikot tekee niinku kansa haluaa.”
Jättiläisen DVD-julkaisu on 22.9.2016.
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PUOLIKUUN
ALLA
Heikki Huttu-Hiltunen

Kirjoittaja on elokuvaohjaaja ja näytelmäkirjailija

ARTIKKELIN KUVAT OVAT VALMISTEILLA OLEVASTA ELOKUVASTA PUOLIKUUN ALLA, OHJ. HEIKKI HUTTU-HILTUNEN, AETHYR AESTHETICS OY. KUVAT: KALLE SIPILÄ.

1.MITÄ
TAPAHTUI
TODELLA?

Joel Lehtonen matkusti Italiasta helmikuussa 1914 Tunisiaan ja palasi sieltä Roomaan saman vuoden huhtikuussa. Hän kirjoitti Pohjois-Afrikassa runokokoelman
Puolikuun alla - Matka ja mielikuvia murjaanien maasta, luonnosteli julkaisemattoman
näytelmän (Tuhannen ja yhden yön pohjalta), kirjoitti parisenkymmentä kirjettä ja
korttia, mutta varsinaisesti hän etsi hoitoa
reumakipuihinsa oletetuista parantavista
keitaista, lähteistä.
Joel Lehtosella (1881–1934) on suomalaisessa kirjallisuudessa klassikon asema. Hänen pääteoksensa on laaja romaani Putkinotko (1920).

Laaja tuotanto, kosolti
käännöksiä ja reumarampa
Tämän kaiken lukemista rakastavat ihmiset ovat tienneet. Suurin piirtein nämä olivat tiedot minullakin, kun matkustin Tunisiin elokuvafestivaaleille vuonna 2011, kun
pieni kolttasaamelaista leu’dd-lauluperinnettä kuvaava dokumenttielokuvani Henna
Leu’dd oli sinne valittu.
Tai tiesin itse asiassa hieman enemmän
erään toisen dokumenttielokuvahankkeeni
kautta. Olin tehnyt aikaisemmin töitä elokuvaa varten, jonka yhtenä keskuksena olisi K.
M. Wallenius, legendaarinen jääkärikenraali ja kirjailija. Ensin presidentti Ståhlbergin kyydityksistä ja sitten Mäntsälän
kapinasta tuomittu Lapuan liikkeen pää40  AVEK-LEHTI
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sihteeri oli enemmän tuttu kirjailijana ja
Lapista kotoisin olevalle myös kertomusten
tarunhohtoisena hahmona. Marrasjärven
erämaatalossa asuneen eläkeläiskenraalin
Rovaniemen-ostosmatkoista kiersi juttuja. Muistelen edesmenneen isäni, joka toimi Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtajana, valitelleen joinakin aamuina huonon
olon johtuvan jääkärikenraalin tarjoiluista.
K. M. Wallenius, jonka tuotantoa pidetään eräkirjallisuuden parhaisiin kuuluvana, on kirjoittanut myös Ihmismetsästäjiä
ja muita erätarinoita -nimisen teoksen. Tämä tarinakokoelma ja sen Kolttia tukistamassa -osa on saanut mainetta ehkä rasistisimpana tekstinä kotimaisessa kirjallisuudessa1 .Siinä Wallenius hyvin ohuesti peittelee vuonna 1919 tekemiään retkiä Petsamon Lappiin. Nuo retket hän teki lähes yhtä
legendaarisen Aleksi Mosku Hihnavaaran
opastuksella. Mosku, kiistellysti joko pororosvo tai sankari, on sittemmin ollut elokuvien ja kirjojen sankarihahmo2.
Näillä retkillä Wallenius joukkoineen pahoinpiteli ja varasti kolttasaamelaisilta porotokan3. Minulle haastatteluissa kerrottiin
hänen osallistuneen myös veritekoihin.
Walleniusta tutkiessani törmäsin Joel
Lehtoseen. Pekka Tarkan hienossa Lehtosen kaksiosaisessa elämäkerrassakin (Otava

1 Karl Nickul: Lapin Kansa 1933, Martti Linkola:
Uusi Suomi 1963 ja Niklas Herlin: Suomen Kuvalehti 2001.
2 Tapio Suominen: Mosku, Suomen Kuvalehti 2001 ja Sakari Kännö: Mosku. WSOY 1992
3 tekijän haastattelut, mm. poroisäntä

2009) esitetyn, tarinointiin pohjautuvan tiedon mukaan Joel Lehtonen ja K. M. Wallenius olisivat olleet velipuolia. Joka tapauksessa Lehtonen huudettiin markkinoilta
Walleniuksen perheeseen. Walleniuksen
perheessä Lehtonen pääsi koulutielle.
”Pikkuveli” Kurt Martti Walleniuksen
vanhemmat olivat luutnantti, pankinjohtaja
Ossian Alexis Wallenius ja Augusta Emilia Enwald. Lehtonen, lehtolapsi, huudettiin markkinoilla sata vuotta sitten. Huutolaisuus, eräänlaiset ihmismarkkinat, olivat
pysyvä käytäntö vielä 1920-luvulle saakka
Suomessa, jossa kunta luovutti elatusta vailla
olleen lapsen vähiten rahaa vaatineelle perheelle.
Tunisiassa festivaalit olivat juuri arabikevään jälkeisenä aikana. Tiesin jo lähtiessä, että esityksiä on muuallakin kuin pääkaupungissa Tunisissa. Perustuslakia valmisteltiin. Ensimmäinen kansannousun jälkeinen, vaaleilla valittu parlamentti etsi toimintatapoja. Naiset ja nuoret olivat Tunisian julkisen keskustelun eturivissä. Muutos oli tapahtunut, ja siitä lennähtänyt kipinä oli synnyttänyt sisällissodan Libyassa ja Egyptissä ja levottomuuksia koko arabimaailmassa. Syyriassa kansa oli noussut
diktaattoria vastaan. Demokratian, ihmisoikeuksien ja länsimaisittain katsotun positiivisen kehityksen uskottiin voittavan. Jokainen jututtamani ihminen varoitteli kaiken rauhantilan hauraudesta ja vanhoillisen islamin viehätyksestä kansanjoukkojen keskuudessa, ääriliikkeistä. Kaadetuissa
diktatuureissa islam tai uskonnot ylipäätään
olivat olleet alistetussa asemassa. Nyt ne
koettiin osaksi kumousta, kansannousua.

Tunisia oli kuitenkin maltillisella tiellä, ja se
kiinnosti.
Tunisista lähdin Gafsaan, periferiseen
kaupunkiin, josta en tiennyt mitään. Matkalukemiseksi minulle avokätisesti kuljetuksen järjestänyt suurlähettiläs Tiina Jortikka-Laitinen oli kaivanut jostakin Joel Lehtosen Puolikuun alla -runokokoelman suomeksi, ranskaksi ja arabiaksi (La Nef 2010).
Tai ei koko kokoelmaa, vaan valikoiman siitä. En saanut autossa henkeä. En voinut
uskoa tätä todeksi; Joel Lehtonen ja Tunisia. Lehtonen oli käynyt Tunisiassa. Lehtosta oli käännetty arabiaksi. Lehtonen oli käynyt Gafsassa, jonne olin matkalla.
Auton ikkunasta näkyi koko muutoksessa oleva Tunisia, koko muovautuva valtio,
maallisen ja uskonnollisen vallan väistämätön yhteentörmäys. Sidi Bouzidissa, paikassa, jossa turhautunut katukauppias Tarek
al-Tayyib Muhammad ibn Bouazizi poltti itsensä ja aloitti koko kansannousun roihun, luen Joel Lehtosen vuonna 1914 kirjoittamia runoja.
1914. Suomi-nimistä valtiota ei silloin ollut. Oli Venäjän suuriruhtinaskunta. Edessä
olivat itsenäistyminen, sisällissota ja toinen
maailmasota. Mitä Pohjois-Afrikassa on nyt
vuonna 2011 edessä, mietin. Kansannousu oli valoa tunnelin päässä, mutta kirjoitin
päiväkirjaan pelkääväni sen olevan päälle
ajavan junan valo.
Käärmeenkiehtojat (loppu)
Oi berberit, arabialaiset!
Te käärmeitä päähänne kyllä
ja kaulaanne taidatte pistää,

ja käärmeistä pienistä teillä
on ranteissa renkaat kauniit.
Sen taidatte, kaunista muuta!
Mut yhtä te ette taida:
yht’ ilkeintä loihtia kyytä.
Se Euroopan mies on, se käärme.
Niin ihmeen kauniina liikkuu
hän luoksenne niin kuin muinoin
lie loistanut Eedenin käärme.
Hän kiertää ja liehii, ja tiedon
puun oksasta tarjoaa teille
omenoita, – vain kuorena niissä
on uskonto, kaunein maassa:
se rakkautta, ristiä saarnaa.
Mut rakkaudenkuiskija pistää
yhtäkkiä selkäänne teitä, –
hän pistävi pistimillä, –
on kielensä mettä, ei hammas
näy ensin, hän piilosta pistää
kuin ilkeä skorpiooni.
Ja kietoo ympäri teidät,
se valkea kalkkarokäärme,
hän kietoo kahlehin vankoin,
kun myrkyllä herttaisella
hyvin huumasi teidät, – sitten
hän etsii aartehianne,
lohikäärme aarteille ahnas.
Ah, tyydy ei siihen hän vielä:
pyhän puolesta kultuurinsa
hän taistelukentille raastaa
erämaittenne lapsia, surmaa
ne kilpailijoitansa vastaan, –
pyhän kultuurin puolesta: kullan.
Ei, yhtä te ette taida, –
oi berberit, arabialaiset.
Se Euroopan mies on, se käärme.

Runon nimi on Käärmeenkiehtojat. Nyt
kai kirjoitettaisiin käärmeenlumoojat. Joka
tapauksessa Joel Lehtonen se siinä varoittelee tulevasta siis 100 vuotta aikaisemmin,
kun nyt istuin katukahvilassa Sidi Bouzidissa. Tien toisella puolella graffitit värittivät
valkoista muuria. Tässä polttoitsemurha sytytti koko arabimaailman liekkeihin. Ja tuhka sataa nyt koko Euroopan päälle.
Lähellä Sidi Bouzidia, Kasserinen solassa kuski pysäytti toisen kerran. Täällä Rommel taisteli viimeisiä kertoja. Saksalaiset aiheuttivat hirveitä tappioita liittoutuneiden joukoille ennen Rommelin lopullista tappiota ja antautumista. Täällä päätettiin nykyisen kaltaisen Euroopan
kohtalosta. Katselin vuoristotieltä ylhäältä
alas laaksoon, ja olo oli kotoinen. Kotitaloltani Rovaniemen Ounasvaaralla on vain kivenheitto Rommelin kentälle. Urheilin sillä
kouluaikoina. Koululaisaikaisten kertomusten mukaan kenttä oli saanut nimensä siitä, että Rommelin piti laskeutua sinne lentokoneella. Nyt tiedän, ettei Rommelilla ollut aikomustakaan vierailla Lapissa – vaikka
hänen kutsumanimensä oli Erämaan kettu.
Ehkä kettu myös siksi, että hän oli etevä sotataktikko, yksi kaikkien aikojen parhaista.
Hän sai harhautettua vihollisia ja toisaalta
eteni kuolemaa pelkäämättömällä vauhdilla. Suomi taisteli toisessa maailmansodassa saksalaisten rinnalla. Alle 10 000 asukkaan Rovaniemellä oli toisen maailmansodan aikana yli 6 000 saksalaista sotilasta, ja
he kaipasivat ruokaa. Rommelin kentän laidalla oli saksalaisten oma leipomo. Tuoksun on täytynyt tuntua kotitaloni kohdalle
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saakka. Koko Lapissa oli yhteensä 220 000
saksalaista sotilasta. Rommel oli heidän
sankarinsa. Siitä kentän nimi. Yhdeksi talvisodan sankareista Suomessa nousi K. M.
Wallenius, joka Ståhlbergin kyyditysten ja
Mäntsälän kapinan vankilatuomion jälkeen
oli vapautettu palveluksesta. Mannerheim
kuitenkin kutsui Marrasjärven äkkijäärän
takaisin palvelukseen, kun tämä oli uhannut muutoin kävellä etulinjaan rivimieheksi. Jääkärikenraali sai komennettavakseen
Lapin ryhmän, ja K. M. Walleniuksen legenda vahvistui, kun hän Pelkosenniemen taistelussa käytti ensimmäisenä niin sanottua
mottitaktiikkaa, vaikka tuota nimitystä ei
vielä silloin käytetty. Pelkosenniemellä kolme pataljoonaa saartoi ja pilkkoi venäläisen
jalkaväkirykmentin JR 273:n. Wallenius oli
sotilaana etevä taktikko, kettu.

Putkinotko löytyi
Saharan reunalta
Vuonna 1914 Lehtonen suunnitteli ja kehitteli Putkinotkoa, tulevaa suurtyötä. Jo vuonna 1913 hän oli suomentanut Edvard Westermarckin kirjan Tapojen historiaa. Kuusi
akadeemista esitelmää pitänyt Turussa syksyllä 1911. (Otava 1911, SKS 1991.) Westermarck oli jo tuolloin kansainvälinen kuuluisuus, London School of Economicsin professori, ja tutkinut Marokossa paimentolaisia vuosikausia. Edvard Westermarckin näkemyksen mukaan alkuperäiskansan ja modernin yhteiskunnan törmäämisessä alkuperäiskulttuuri häviää. Tälle törmäyksen
lainalaisuudelle pohjautuu myös Putkinotko.
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”Tunisiassa Lehtosta kiehtoi
varsinkin paimentolaisarabien
elämä, joka toi mieleen hänen
oman kotiseutunsa metsien ja
järvien alkuperäiset ihmiset.
Suomalaiselle runoilijalle
jotenkin tuttuja olivat
autiomaan paimentolaiset.”

Sivistyksen saavuttamattomissa oleva metsäläiskansa on siirtymässä kohti rahataloutta ja lukutaitoon perustuvaa sivistystä. ”Tunisiassa Lehtosta kiehtoi varsinkin paimentolaisarabien elämä, joka toi mieleen hänen
oman kotiseutunsa metsien ja järvien alkuperäiset ihmiset. Suomalaiselle runoilijalle
jotenkin tuttuja olivat autiomaan paimentolaiset” kirjoittaa Pekka Tarkka.
Katsoin berberibeduiineja ja näin lapsuuden porohommat. Gafsassa, jossa Lehtonen etsi kihtikipuihin parantavia kylpyjä, löysin pienviljelijän. Juuri ja juuri yhdeksi seinäksi hahmottuvan betonisen muurin päälle oli pingotettu pressu. Muurin toisella puolella asui perhe ja toisella puolella lehmä. Se oli Putkinotko. Sen Lehtonen oli nähnyt. Suomalaisen kirjallisuuden
klassikko oli hahmoteltu Gafsassa, taatelinviljelijän ja hänen vaimonsa pienellä tilalla,
yhden lehmän tilalla. Juutas Käkriäisen esikuva on tunisialainen taatelinviljelijä! Tämä

pientilallinen oli jo monta askelta edellä
maanteillä vastaan tulevia ihmisvirtoja, joille ei ollut sijaa missään.
Kyllä paimentolainen paimentolaisen
tuntee.
Beduiinileiri
Mua metsäläisenkö vietti vie
näin leiriin beduiinein?
Ne hoitavat karjaa ja metsästävät,
nuo käyttäjät jousten ja viinein.
Ei siitä kauan, kun heimonikin
eli pyydellen metsien riistaa, –
erämaissaan nukkui se pirteissään, –
ei siellä kulttuurin kiistaa!
Mun mieleni oudosti hurmautuu,
kun täällä nuo ruskeat teltat
näen ryhmässä, ratsut ja kameelit,
kanat laihat ja riippuva-heltat.
Mut koirat takkuiset leirissä
ovat oikeita penteleitä:
mua vastaan ne ryntäävät purrakseen,
jos kuinka maanisi heitä.
––
Ja lapset: verhona heillä on vain
joku riekale hartioilla, –
napa ruskea, – niinpä he kerjäävät,
ei kainoutta turhaa noilla.
Ei heillä frakkien kammoa,
runosuonta ei kirjallista.
Kuin minulla raukalla myöskään ei
maan kuulujen kadehtimista.

Ah, peltoa ei beduiineilla,
ei persikkapuu, punakukka,
tee marjaansa heille milloinkaan.
Mies aavikon kiertää kuin hukka.

Ja heitäkö ei nyt Mohammed suosi?
Ah, silloisten runoniekkain kuosi
oli kierrellä matkassa hurjimpain
beduiinien, ryöstäen, lempien vain.

Mitä mietin? Ettäkö teltassa nyt
yön heinissä uinahtaisin, –
kuin pirteissä pohjoisen metsäläismaan?
Kapan kirppuja täältäkin saisin!

He viiniä joivat, ja kenpä piittas
paradiisien huureista? Laulu viittas
maan puoleen, ja koraani, järjestys sen,
oli pilkkaama näiden viisaiden.

Sata vuotta sitten Lehtonen, lehtolapsi,
orpo, lehdosta löydetty pystyi samaistumaan
näin. Nyt Eurooppa natisee, kun satojatuhansia, miljoonia ihmisiä etsii täältä paikkaa elää ihmismäistä elämää. Pelko saa torjumaan ja vihaamaan.
Mutta kuinka hän kykeni näkemään
sen Euroopan miehen myrkkykäärmeenä?
Arabialainen, islamilainen taide ja uskonto
kiinnostivat Lehtosta. Hän oli lukenut Koraanin ja tunsi Tuhannen ja yhden yön tarinat. Kuutta kieltä, joihin ei kuulunut englanti, käyttänyt lehtolapsi Lehtolainen otti
runoissaan kantaa jopa islamin opillisiin
kysymyksiin.

Se uskoksi riittää voi runoniekkain.
Mut fellah, raataja keskellä hiekkain,
jos uskoisi niin? Jäi ainaiseks tuo
syvä juopa: profeetta sai porvarit luo.

Profeetta ja runoniekat
Mohammed ei runoniekkoja suosi, –
ne Mekkaan muinaiseen joka vuosi
maan hallitus kutsui lauluineen
runokilpaan juhlien hummaukseen.
Ja kultaisin kirjaimin kauneimmat laulut
kopioitiin ja Kaabaan pantiin ne taulut,
niin että Arabia nauttia sais,
mitä loi joku Harith tai Imrulkais.

”Hyvä on tää paikka,
Herran Yrttitarha.
Mutta eipä Aadam
ole nähnyt täällä
vielä yhtään puuta,
Puuta omenaista.
Eikä, Allah mulla
ole täällä naista”
Karnevalistiseen ja ironiseenkin vieraan
uskonnon käsittelyyn on kanttia, kun tuntee
sen, mistä kirjoittaa, ja kunnioittaa ihmisiä.

Kun taas runoniekoilla, myöhemmin vaikka,
kaliifien ylhäisten luona on paikka.
Nyt koraani voittaa, ja runous nyt, –
ovat molemmat kuololta säästetyt.
Ne kultaiset taulut Kaabasta särki
Mohammed, ja sadoiksi vuosiksi järki
sai vallan, se varjoa kammoksui
runon kukka ja hetkeksi surkastui.
Runo sielujen kätköissä vietteli salaa.
Kun muuttuu aika, se eloon palaa.
Pyhä koraani, – mutta ken unhottais,
mitä loi Antara tai Imrulkais?
Runoilijoiden säkeet siis poistettiin Mekan Kaaba-pyhäköstä. Runoilijan itsetunnolla varustettu Lehtonen ennustaa niiden
palaavan.
Eräänlainen paratiisikuvitelmaa Keidas
taas ilakoi näin:

2.MITÄ
TAPAHTUI
TODELLE?
Yllä oleva teksti on kirjoitettu alustusta varten, jonka pidin Joel Lehtonen-seuran
seminaarissa Savonlinnassa 2015. Kuvailemani matka- ja mielikuvat kirjoitin elokuvakäsikirjoituksen kaltaiseksi tarinaksi joskus
2013. Yksi aivoinfarkti ja pakolaisvirta kirjoittivat loput.
Nyt elokuva Puolikuun alla on leikattu.
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Salla Tykkä
Kirjoittaja on taiteilija, jolle on myönnetty v.2016 AVEK-palkinto.

VAPAANA
Olen aina kaivannut vuorille, korkealle. Ensimmäiset kuvat, joita muistan piirtäneeni
esittivät Alppien lumihuippuja. Niiden hupenevat jäätiköt ovat yksi aikamme konkreettisimmista ilmastonmuutoksesta kertovista ilmiöistä. Nämä ajatukset ja kuvat risteilivät mielessäni kun luin John Ruskinin
(1819-1900) teoksia kymmenen vuotta sitten.
Erityisesti yksi kappale jäi mieleeni. Siinä
Ruskin kuvailee tarkasti tiettyä maantieteellistä paikkaa, jäätikön sulamisvesiä kuljettavaa puroa Chamonix’n laaksossa, ja pientä
luonnontieteellistä koetta, jonka hän puron
äärellä tekee.
“At three in the afternoon on a warm day
in September when a torrent had reached
its average maximum strength for the day, I
filled an ordinary Bordeaux wine-flask with
the water where it was least turbid. From
this quart of water I obtained twenty-four
grains of sand and sediment, more or less. I
cannot estimate the quantity of water in the
stream but the runlet of it at which I filled
the flask was giving about two hundred bottles a minute, or rather more, carrying down
therefore about three quarters of a pound of
powered granite every minute. This would
be forty-five pounds an hour; but allowing
the inferior power of the stream in the cooler periods of the day and taking into consideration on the other side it’s increased power in rain, we may, I think, estimate its average hour’s work at twenty-eight or thirty pounds, or a hundred-weight every four
hours. By this insignificant runlet therefore
some four inches wide and four inches deep,
rather more than two tons of the substance
of Mont Blanc are displaced and carried
down a certain distance every week; and it is
only for three or four months that the flow of
the stream is checked by frost, we may certainly allow eighty tons of the mass which it
annually moves.”
Päätin tehdä Alpeista elokuvan, joka rakentuisi pitkistä kamera-ajon kuvista. Vuonna 2011 piirsin firenzeläisessä hotellihuoneessa kuvan, jossa kuumailmapallo lensi
kohti vuoria. Halusin sitoa tällaisen mekaanisen hitaan kamera-ajon nykyhetkeen, digitaalisen tiedonkulun hallitsemaan maailmaan, joka omissa silmissäni on muuttunut
epävakaaksi, lähes käsittämättömäksi todellisuudeksi. Vuosien 2014–2015 aikana tein
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luonnontieteilijöiden, ensisijaisesti fyysikoiden, haastatteluja. Ne tulevat aikanaan toimimaan elokuvan ääniraitana.
”Ihminen on molekylaarinen kone. Sitten
sä voit kysyä onko ihminen jotain muuta, että onko jotain henkiainesta vai onko se all
the way down…kaikki vain tällaista atomien
liikettä. …Se on tietysti yksinkertaisin lähtökohta. Monet ihmiset tietysti ajattelee että
täytyy olla jotakin muuta, eikä ole sitten kovin halukkaita tätä ajatusta nielemään”
Noin vuosi sitten matkustin pienen työryhmän kanssa Sveitsiin ja Ranskaan tekemään koekuvauksia kuumailmapallosta. Halusin myös löytää Chamonix’n laaksosta Ruskinin kuvaaman puron. Koska on hyvin mahdollista, että pienet purot ja virrat etsivät uudet uomat sadassaviidessäkymmenessä vuodessa, en voi olla varma, että löytämämme
puro oli se etsimämme. Uoma, jonka äärelle päädyimme, oli jo heinäkuussa kuiva, koska ilmaston lämpenemisen myötä jäätiköiden
lumet sulavat vuosi vuodelta aiemmin.
Tuolla koekuvausmatkalla kuvasimme
kuumailmapallolennon lisäksi vuoristopuroja, virtoja, koskia, niittyjä ja jäätiköitä. Selailin kuvatiedostoja hajamielisesti kotiin
palattuani. Vaikka kuvat olivat juuri sitä mitä
halusin, jokin materiaaleissa häiritsi. Halusin päästä kauemmaksi työskentelytavasta,
jossa kuvitan omaa suunnitelmaani. Olin jo
edellisessä teoksessani (Retrospective, 2015)
kokeillut osin metodista työskentelyä, ja se
tuntui tärkeältä. Päätin, että varsinaiset kuvaukset toteutetaan analogiselle filmille, etten pystyisi kuvaustilanteessa tuottamaan
materiaalia yhtä runsaasti enkä myöskään
katsomaan kuvaa reaaliajassa. Kuvasimme
lopullisen kuumailmapallolennon 35mm filmille ja äänitimme matkan useammalla mikrofonilla. Suunnittelin, että filmipätkät sidotaan editoimattomaan ääninauhaan klaffein. Metodini pohjalla oli ajatus siitä, että valmis teos kestäisi saman ajan kuin itse
lentokin ja syntyvät kuvanauhan aukot, joita
filmin lataukset ja mahdolliset muut keskeytykset aiheuttaisivat, täytettäisiin tekemilläni haastatteluilla.
Toivoin analogisen filmin käytön myös lisäävän kuvaajan keskittymistä jokaiseen kuvaan ja kameran liikkeeseen. Lisäksi minua
kiehtoi ajatus siitä, että ilmavirrat ohjailivat
kameran liikettä ja kuvaa yhdessä lentäjän

kanssa, toisin kuin esimerkiksi kuvattaessa
dronen avulla.
Kuumailmapalloa ohjataan vertikaalissa suunnassa ja pallon kulkusuunta valitaan
eri korkeuksissa liikkuvien ilmavirtojen ja
puhaltavien tuulten avulla. Varsinaiset kuvaukset oli ajoitettava talvikuukausille, etteivät termiikit, ylöspäin kohoavat lämpimän ilman massat, häiritsisi kuumailmapallon lentoa ja tekisi matkasta vaarallista.
Maaliskuussa 2016 oli kaikki lopulta valmista kuvauksia varten. Huolellisesta suunnittelusta ja valmistautumisesta huolimatta
emme päässeet lentämään Alppien vuorijonon yli, koska tuulet poikkeuksellisesti katosivatkin sovitulla kuvausviikolla. Teimme
uuden suunnitelman. Lentäisimme mahdollisimman korkealle, lähes pystysuoraan, lähellä Mont Blancia ja kulkisimme ilmassa
vain muutaman kilometrin päähän nousupaikasta.
Maaliskuun 18. päivänä aamukuudelta
nousimme maasta, tietämättä mitä näkisimme tai kokisimme. Vasta ilmassa ymmärsin
konkreettisesti, että olin irrottautunut kuvasta tavalla, jota en ollut aiemmin kokenut. En päässyt fyysisesti kameran lähelle,
koska ahtaassa korissa ei käytännössä voinut liikkua ja vaihtaa paikkaa. Keskustelin
kuvaajan kanssa siitä mitä hän teki, sokkona, tietämättä lainkaan mitä luupista näkyi.
Kun kuumailmapallo nousi maasta ja kamera kävi, ymmärsin että jo ensimmäinen klaffimerkki unohtui kaikessa kiireessä.
Kohosimme yhä korkeammalle, yhtä aikaa aamunkajon kanssa. Koska kuumailmapalolla lentäminen on kiellettyä pimeän aikaan, jouduimme kiirehtimään, jotta saisimme vangittua auringon nousun vastavaloon
Mont Blancin huipun yli. Kamera-assistentti
laski kuvaajan kanssa minuutteja ja metrejä ennakoiden, milloin filmi loppuisi ja mitä menettäisimme kasettia vaihdettaessa.
Pyrimme säätelemään pallon nousemisnopeutta ollaksemme oikeaan aikaan ylhäällä, yhdessä nousevan auringon kanssa. Noin
kahdessakymmenessä minuutissa ja lämpötilan ollessa alle nollan olimme Mont Blancin huipun korkeudella. Juuri kun aurinko
tuli näkyviin vuorten takaa, latasimme uutta kasettia kameraan, ja tuntui että tärkeimmät kuvat karkasivat käsistämme. Yritin karistaa epävarmuuden ajatukset mielestäni

Kuin hiekanjyvät purossa vierimme
ajan virran mukana ennalta
määräämättömän matkan.
katsellessani auringon valoon syttyvää maisemaa kuvaajan olan yli 5000 metrin korkeudessa.
Seuraavat kaksi tuntia pysyimme lähes
paikallamme ilmassa, epätodellisen liikkumattoman maiseman edessä. Ainoa asia,
jonka havaitsin muuttuvan oli auringon valo, joka noustessaan latisti herkän ensivaikutelman. Maisema muuttui litteäksi ja sen syvyydet katosivat, kaikki ympärillä ja alapuolella oli valkoista. Vaikka emme juurikaan
liikkuneet, pystyi lentäjä kääntämään koria
360°, ja näin haimme uusia kulmia kuviin.
Livuimme hitaasti vuoren huipun ylitse,
joka perspektiivistämme näytti vain pieneltä kumpareelta. Alapuolellamme erottuivat
asumukset, autotiet, laskettelurinteet ja hissiasemat. Hetki hetkeltä ajatukseni ja mielikuvani valmiista, epätodellisen kauniista
teoksesta haihtuivat.
Lopulta, kolmen tunnin ja seitsemän minuutin jälkeen, laskeuduimme laskettelukeskuksen kevätlumille.
Kuvauksista on kulunut nyt viisi kuukautta. Palaan toistuvasti ajatuksissani takaisin, pohtien tapahtuminen kulkua ja millaisia mahdollisuuksia minulla olisi ollut toimia toisin. En ole oikein edes uskaltautunut
katsomaan materiaaleja muuten kuin teknisessä mielessä, samalla kun olen synkronoinut ääntä ja kuvaa keskenään.
Kärsimätön levottomuus valtaa mieleni kun ponnistelen keskeneräisen teoksen
kanssa eteenpäin. Työvaiheiden edetessä
kuvauksissa ja niiden jälkeen, huomasin että metodinen työskentelyni mureni pala palalta. Nyt ymmärrän, että joudun tekemään
teoksen kokonaan uudella tavalla. Kokemus,
jossa roikuimme tunteja oudossa välitilassa ilmassa, muistuttaa minua paikasta, jossa olen tällä hetkellä. Kuljen eteenpäin tietämättä tarkalleen minne, pääsemättä takaisin.
Se on irrallisuutta kaikesta: olemassa minussa on vain idea, joka kannattelee jokaista
elämän hetkeä.
Liikutun yhä tavasta, jolla Ruskin kuvasi
pienistä osista koostuvaa maailmaa, aineen
ikuista liikettä ja muutosta. Hän näki ajan
äärettömyyden, hitauden suhteessa ihmiselämään. Kuin hiekanjyvät purossa vierimme ajan virran mukana ennalta määräämättömän matkan. Sitten hitaasti ja vääjäämättä, vuorten lailla, hioudumme ajatuksinemme pölyksi.
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PALAVA PENSAS
Agnieszka Hollandin mestarillinen paluu menneisyyden ambivalenssiin
Kun tšekkiläinen Kaarlen yliopiston
historian ja poliittisen taloustieteen
opiskelija Jan Palach teki polttoitsemurhan Prahan pääkadulla Václavské Námè́stilla 16. tammikuuta 1969, kyseessä oli tarkkaan harkittu poliittinen
teko, jolle löytyi esimerkkejä maailman
lähihistoriasta. Palach kuoli kolme päivää myöhemmin saamiinsa vammoihin. Hänen hautajaisiinsa osallistui yli
10.000 ihmistä.
Palachin protesti tapahtui viisi kuukautta sen jälkeen, kun Neuvostonliiton
johtaman Varsovan liiton sotilaat olivat
miehittäneet Tšekkoslovakian 21. elokuuta 1968 ja katkaisseet puoli vuotta
kestäneen Alexander Dubc`´ekin johtaman reformipolitiikan, jonka tunnus oli
”ihmiskasvoinen sosialismi”.
Palach jätti jälkeensä kirjeen, jonka allekirjoitti nimimerkillä ”Soihtu numero yksi”. Kirjeessään hän vaati lopettamaan uudelleen voimaansaatetun
sensuurin ja sulkemaan neuvostoliittolaisen tšekinkielisen sanomalehden
Zprávan. Hän kehotti myös aloittamaan
yleislakon. Hän kirjoitti, että ellei viiden päivän kuluessa vaatimuksia täytetä, tulisi muita polttoitsemurhan tekijöitä. Palachin itsemurha sai hälytyskellot
soimaan kommunistipuolueen johdossa, jossa pelättiin, että hänen esimerkkinsä seuraaminen saattaisi johtaa yhä
tiukempaan Neuvostoliiton niskaotteeseen Tšekkoslovakiasta.

Eräitä muita
polttoitsemurhia
Vietnamilainen buddhalaismunkki
Thích Quảng Đức poltti itsensä keskeisessä katujen risteyksessä Saigonissa
11.6.1963 protestoidakseen Etelä-Vietnamin sotilaspresidentti Ngô Đình
Diệmin buddhalaisiin kohdistamaa sortoa. Yhdysvaltain presidentti John F.
Kennedy sanoi, ettei mikään valokuva
maailmassa ole nostattanut yhtä suuria
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tunteita, kuin kuva tästä palavasta munkista rauhallisesti istumassa lootusasennossa. Malcolm Brownen ottamasta valokuvasta tuli maailmankuulu ja
hän sai siitä Pulitzer-palkinnon. Useat
muut buddhalaismunkin polttivat itsensä protestina ja Diệmin sotilashallitus
syrjäytettiin 2.11.1963.1
Đứcin polttoitsemurhavalokuvia
myytiin Euroopassakin postikortteina
1960-luvulla. Yhdysvaltain kiihdytettyä
Vietnamin sotaa neljä maan kansalaista teki sotaa vastustaakseen polttoitsemurhan julkisen rakennuksen edessä
kotimaassaan vuosina 1965-67.
Näitä taustoja vasten on ymmärrettävissä, että Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian kommunistipuolueet pitivät
tarpeellisena ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta Palachia ei nähtäisi
sankarina vaan harhaanjohdettuna häirikkönä, ja jotta hänen muistonsa pyyhittäisiin pois kansakunnan mielestä.

Uhrautumisen symboliarvo
Elokuvan Palava pensas2 nimi viittaa
Vanhan testamentin toisessa Mooseksen
kirjassa kerrottuun tapahtumaan, kun
Jumala ilmestyi Moosekselle palavan
pensaan hahmossa määräten Mooseksen menemään Egyptin faaraon eteen
vaatimaan kansansa vapauttamista. Palavan pensaan käsikirjoittaja Štěpán Hulík
(s. 1984) halusi teoksen nimellä korostaa
Palachin teon suurta symbolista merkitystä miehityksen jälkeisessä ahdistavan
normalisoinnin ilmapiirissä.3 Hulík halusi kirjoittaa tämän teoksen, koska hänen vanhempansa kieltäytyivät puhu1

Wikipedia ”Thích Quảng Đức”

2

Hořicí keř 2014

3
Tammen huutomerkkisarjassa julkaistiin heti miehityksen jälkeen Okker, Jaakko (toim.) Praha 21.8.1968, kirjoittajina Okkerin lisäksi Reijo Nikkilä (DocPointin Apollo elämäntyöpalkinto
2015), Max Rand ja Jorma-Antero Hentilä.

masta tuosta ajasta. Ohjaaja Agnieszka
Holland kertoo, että juuri Palachin uhraus muutti Tšekkoslovakian kansakunnan toiseksi, siinä sen merkitys. Holland
kommentoi, että kun muuan nuorukainen Juudeassa nimeltään Jeesus uhrasi itsensä, hänelle perustettiin uskontokunta. Jan Palach ei yltänyt vastaavaan,
vaikka ajan myötä hänenkin uhrauksensa vaikutus kasvoi. Holland katsoo elokuvansa Palava pensas olevan kollektiivista psykoterapiaa tšekeille. Siinäpä
kunniakas tavoite elokuvan tekemisessä!

Ohjaaja palasi
juurilleen
Hollandin kolmiosainen TV-sarja valmistui 2013 ja näytettiin pian Suomessakin.4 Sarja punoo mestarillisesti yhteen joukon todellisuudessa tapahtuneita yksilötarinoita suhteessa Palachin
tekoon valottaen täten monien ihmisten
erilaisia kohtaloita ja erilaisia suhtautumistapoja. Hyvä ja paha ovat molemmat
kovin suhteellisia käsitteitä poliittisessa varjonyrkkeilyssä, jossa jokaisen on
harkittava oma selviytymisstrategiansa
ja punnittava moraalinsa.
Ohjaaja on todella kotonaan tässä
teoksessa, olihan hän opiskelijana Tšekkoslovakian elokuvakorkeakoulussa
FAMUssa v. 1966-71. Juuri Palachin
itsemurhan aikana hän oli käymässä
kotimaassaan Puolassa. Holland tuli
FAMUun nuorena, vain 17-vuotiaana,
poikkeuksellisesti yksityisoppilaana
katolisen äitinsä kontaktien ansiosta.
Hollandin isä, juutalainen lehtimies, oli
kuollut salaisen poliisin kuulusteluissa 1961 ja oli selvä, ettei hänen sallittaisi opiskella elokuvaa sosialistisessa kotimaassaan.
4
YLE TV 1 26.-28. syyskuuta 2014 ,
uusintana 14.-15. joulukuuta 2015 ja jälleen elo-syyskuun vaihteessa 2016

ARTIKKELIN
KUVAT:
PALAVA
PENSAS,
OHJ. AGNIESZKA
HOLLAND, HBO,
2013. KUVA: YLE
KUVAPALVELU.

Holland oli aktiivinen opiskelijaporukoissa ja osallistui miehityksen vastatoimiin lainaamalla pyöritettävän monistusvahakoneen ja nitomalla protestikirjoituksia katujakelua varten. Hän
vietti kuukauden vankilassa 1969 ja hänen tuomittiin 8 kuukauden ehdonalaiseen vankeuteen 1970. Hän sai kuitenkin loppututkinnon, meni naimisiin ja
palasi Puolaan tšekkiläisen miehensä
ohjaaja Laco Adamikin kanssa. Holland oli mm. Krzysztof Zanussin apulaisohjaajana elokuvassa Illumination,5
Andrzej Wajdan apulaisohjaaja elokuvassa Man of Marble,6 ja teki oman
TV-debyyttinsä elokuvalla An Evening
at Abdon’s7. Kun Hollandin yhteiskuntakriittinen elokuva A Lonely Woman8
kiellettiin Puolassa, hän loikkasi Ranskaan 1981, missä hänen uransa alkoi
ennen pitkää nousta. Kattavin Hollandin filmografia ja elämäkerta löytyy
Puolan kulttuuriministeriön nettisivulta.9 Kriitikko Ela Bittencourt kirjoittaa,
että A Lonely Woman -elokuvan yhteiskunta- ja ihmiskäsitys on yleispätevä ja
edelleen validi.10
5
Iluminacja, Puola 1973. Tämä kokeellinen elokuva palkittiin Locarnon ja Gdynian festivaaleilla.
6

Człowiek z marmuru Puola 1976

7
Wieczór u Abdona Puola 1975.
Tässä elokuvassa näkyy hyvin tšekkiläisen elokuvan vaikutus.

Palava pensas tehtiin ennen kaikkea
Tšekin kansakunnan itsetutkiskelua
varten. Vaikka Palachin teolla oli valtava välitön vaikutus kansakunnalle, diktatorinen normalisointi sai kansan taipumaan eikä kapinoimaan. Tämä onkin ollut Euroopan keskiössä eläneen
tšekkien kansan kollektiivinen selvitymisstrategia, mitä hyvin heijastaa heidän kansalliskirjansa Kunnon sotamies
Švejkin persoona: ”noudata aina määräyksiä, mutta tee se väärin”.11
Hollandin elokuvassa monin kompromisseihin nojanneet selviytymisstrategiat ovat aiheuttaneet kärsimystä
muille, mikä on luonut häpeän tunnetta.
Juuri tämä kansallinen häpeä lienee ollut tärkeä syy siihen, ettei kukaan tšekkien (eikä slovakkien) elokuvantekijä
tarttunut normalisoinnin problematiikkaan ennen kuin oli kulunut 45 vuotta, ja silloinkin piti ohjaaja kutsua ulkomailta. Voidaan perustellusti väittää, että juuri Holland olikin ehkä paras mahdollinen henkilö tähän tehtävään. Hollandin entinen opettaja ja pitkäaikainen
ystävä Milan Kundera kirjoittaa samasta teemasta kirjassaan The Book of
Laughter and Forgetting.12

Tšekkielokuvan lumoissa
On yhteensattuma, että tämän elokuvan

9

culture.pl/en/artist/agnieszka-holland

11
Hašek, Jaroslav Kunnon sotamies
Šveijk maailmansodassa on julkaistu suomeksi 1991 suoraan tšekistä Eero Balkin
käännöksenä. Aiemmin oli julkaistu muita käännöksiä. Veijo Meri sovitti TV:lle 10-osaisen näytelmäkäsikirjoituksen.

10

Cineaste Summer 2014 s. 45-49

12

8
Kobieta samotna Puola 1981. Elokuvasta valmistui 2016 digitaalinen sensuroimaton
versio – ”yleismaailmallinen antisankari”.

Kniha smíchu a zapomnění Ranska 1979

merkeissä palaan elokuvaesseistiikan
pariin jätettyäni sen taakseni v. 1971,
kun siirryin diplomaattiuralle. Käytyäni
Tšekkoslovakiassa Karlovy Varyn elokuvafestivaaleilla v. 1968 elokuvakerhojen tuomariston jäsenenä ja myös tavattuani elokuvaihmisiä Prahassa (mm.
ohjaajat Jiří Menzel ja Oldřich Lipský,
animaattori Jiří Brdečka) olin haltioissani maan uudesta elokuvasta – aivan
samoin kuin Holland tuolloin. Palasin
Prahaan diplomaattina ensin 1973 ja
sitten pitemmäksi aikaa 1974-76. Olen
Tšekkoslovakian elokuvaa paljon seurannut ja siitä kirjoittanut entinen elokuvakriitikko13 ja juuri julkaissut tietokirjan14, jossa yksi keskeisistä luvuista
koskee Tšekkoslovakian miehitystä ja
sitä seurannutta normalisointia.15 Kun
katselen elokuvaa Palava pensas, tuntuu
melkein siltä kuin olisin läsnä samoissa
huoneissa. Kun talon eteiseen eksynyttä hanhea ajetaan takaa ja sanotaan ”sido sen jalat niin sitä on helpompi hallita”, näen siinä metaforan, jolla viitataan Tšekkoslovakian (normalisoidun)
kommunistipuolueen johtajaan Gustáv

13 Vuosina 1963-71 kirjoitin mm. seuraaviin lehtiin: Keskisuomalainen, Jyväskylän
ylioppilaslehti, Projektio, Filmihullu. Kirjoitin Yhdysvalloissa ilmestyvään Cinema
TV Digest –lehteen Itä-Euroopan ja Kuuban elokuvasta. Avustin myös julkaisuja
Film Comment ja International Film Guide.
14 Pyhälä, Mikko Valtaa ja vastarintaa.
Myötäelämisen diplomatiaa Siltala 2016
15 ”Tšekkoslovakia 1968: Ihmiskasvoinen sosialismi vai poliittinen
jääkausi” s. 243-286
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”Olen poliitikko. Poliitikolle totuus on se, mikä on kansakunnan edun mukaista.”

Husákiin (husák = hanhi).16 Tuolloin
oli kielletty näyttämästä hanhia elokuvissa ja teatterissa eikä lapsille pitänyt
antaa nimeä Gustáv. Vuonna 1976 teatteriohjaaja Ahti Ahonen Slovakiassa käydessään tosin näki kuinka teatterissa viskeltiin kuollutta hanhea. Slovakeille kai sallittiin sellaista, mitä tšekeille ei sallittu.
Maailmalla pidetään tätä Hollandin elokuvaa mestarillisena. TV:ssä se
esitettiin kolmessa osassa, mutta siitä
tehtiin myös yli neljän tunnin elokuvaversio, jota on lähinnä esitetty festivaaleilla. Tšekkien tasavalta valitsi tämän
Oscar-ehdokkaaksi valmistusvuonna
2013, mutta sitä ei hyväksytty sillä perusteella, että se oli esitetty aiemmin
TV:ssä. Suomessa Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla v. 2014 esitettiin elokuvasta kolmen tunnin versio.
Hollandin työtavoille on ominaista
tarkka henkilövalinta ja heidän tutustuttaminen toisiinsa sekä elokuvan teemoihin. Holland ei yleensä harjoituta
kohtauksia valmiiksi, vaan jättää tilaa
improvisaatiolle – ”tuntevathan näyttelijät oman roolipersoonansa paremmin
kuin minä ohjaajana”, hän sanoo. Holland käyttää perustellusti pitkiä kamera-ajoja, fokuksen epätarkkuutta, erikoisia kuvakulmia, tapahtumien eteen
tulevia liikennevälineitä tai esineitä jne. Musiikki on usein äärimmilleen
pelkistettyä, lähes huomaamatonta, ja
myös hiljaisuus luo psyykkistä tunnelmaa tehokkaasti.
Hollandin elokuvataiteen tasosta kertoo, että kolme hänen elokuvistaan on ollut Oscar-ehdokkaina: Bittere
Ernst (1985); Europa, Europa (1990;
myös Golden Globe -palkinto) ja In
Darkness (2012). Hän sai kriitikkojen palkinnon Cannesissa elokuvastaan Provincial Actors 17(1978). Hän
on menestynyt myös TV-sarjojen
16 Slovakian kommunistipuolueen
pääsihteeri Husák nousi Tšekkoslovakian kommunistipuolueen pääsihteeriksi Alexander Dubcekin jälkeen huhtikuussa 1969 ja hänestä tuli maan presidentti 1975 juuri ennen osallistumistaan Helsingin ETYK-kokoukseen.
17

Aktorzy prowincjonalni, Puola
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ohjaajana (mm. House of Cards,The Wire,
Treme, The Killing). Puolassa Holland
laati käsikirjoituksia Andrzej Wajdalle
ja Krzysztof Kieszlowskille.
Sodankylän elokuvafestivaali sai
Hollandin vieraaksi vuonna 1995 ja Filmihullu julkaisi hänen haastattelunsa.18 Sodankylän festivaalikirjassa on
sama haastattelu ja muita mainintoja.19

Kun katselemme
Palavaa pensasta
Palava pensas on olennaisen tärkeä
teos Hollandin tuotannossa. ”Tšekkoslovakia teki minut siksi mitä nyt olen”,
hän sanoo. ”Katson edelleen maailmaa
samanlaisilla silmälaseilla kuin silloin”
– tätä hän tarkoittaa niin kirjaimellisesti kuin kuvaannollisesti. Tuotantoyhtiö HBO Europe antoi Hollandille aikaa kuvausten tekoon vuoden, joten
kuvaukset voitiin suunnitella ja kuvata
kaikessa rauhassa. Holland jatkoi käsikirjoituksen muokkausta Hulíkin kanssa. Kaikki miljööt vaikuttavat ehdottoman aidoilta, mikä on vaatinut ponnistuksia modernisoituneessa ja kaupallistuneessa Prahassa. Niinpä jouduttiin
käyttämään myös trikkikuvausta. Miehityspäiviin viittaavat mielenosoituskuvat ovat enimmäkseen aitoa dokumenttia. Melkein koko elokuva on kuvattu pilvisellä säällä ja sisätilatkin ovat
harmaita ja ahdistavia, kuten poliittinen normalisoinnin ilmapiiri oli. Suomalainen katsoja tosin huomaa, että eihän poliisiasemalla tuolloin olisi voinut olla Tapio Wirkkalan design-tuhkakuppia.
Kaikissa elokuvan kolmessa jaksossa tärkeä hahmo on Jan Palachin äiti
Libuše Palachová, jota esittää suurella sielunvoimalla Jaroslava Pokorná.
”Jarka” oli Hollandin kavereita jo opiskeluaikana ja esiintyi hänen opinnäyte-elokuvassaan. ”Jarka on elokuvani
todellinen tähti, äärimmäisen ilmeikäs”,
sanoo Holland dokumenttielokuvassa
18 Poussu, Tarmo ”Agnieszka Holland. Muukalaisena kahdessa maailmassa” Filmihullu 5/1995 s. 25-28
19 von Bagh, Peter Sodankylä Forever. Masters of Cinema Under
the Midnight Sun Rosebud 2010

Paluu Prahaan 20, joka myös näytettiin Suomen TV:ssä. Palachová on suurin piirtein ainoa elokuvan henkilöistä, joka ei harkitse eikä tee moraalisia
kompromisseja – hän tuomitsee vääryyden, kun sitä näkee, ja raskaasta
taakastaan huolimatta vaatii puhdistamaan poikansa maineen, jonka kommunistikansanedustaja, Vilém Nový
(häntä esittää vakuuttavasti Martin
Huba) on tahrinut poliittisen tarkoituksenmukaisuuden vuoksi. Nový väitti, että Palach oli henkisesti häiriintynyt, ja länsimielinen sosialisminvastainen opiskelijaryhmä käytti häntä valheellisesti hyväkseen. Nový oli ollut
vankilassa syytettynä lännen agentiksi ja vapautensa hintana ryhtyi KGB:n
agentiksi.
Ensimmäisessä jaksossa on merkittävä osuus poliisiupseerilla majuri Jirešillä (häntä esittää Monte Carlossa tästä roolista palkittu Ivan Trojan),
jolla ei ole todellisuudessa tunnistettavaa yhtä esikuvaa, vaan jonka hahmo on koottu useista todellisista ihmisistä. Loppupuolella Jireš poistuu perheineen Itävaltaan – lomalleko vai lopullisestiko? Myös Jirešin esimies poliisieversti on keksitty hahmo, samoin
Palachin kuolemasta syylliseksi väitetty opiskelijajohtaja Ondřej Trávníček
(Vojtěch Kotek). Ilmeisesti muilla elokuvassa esiintyvillä henkilöillä on nimisensä todelliset esikuvat. Tämä tekee
elokuvasta hätkähdyttävän todentuntuisen ja puhuttelevan.
Elokuvan edetessä yhä tärkeämmäksi tulee asianajaja Dagmar Burešován
hahmo (häntä esittää suurenmoisella tavalla Tatiana Pauhofová). Ensin
epäröityään Burešová pitää moraalisesti ja poliittisesti tärkeänä tukea Palachin perheen vaatimusta Janin maineen puhdistamiseksi nostamalla syyte kansanedustaja Novýa vastaan. Burešován aviomies, lääkäri Radim Bureš
(Jan Buda) hänkin epäröi, mutta ei
asetu poikkiteloin. Kuten odotettua,
hän menettää lopulta työpaikkansa
20 Powrot Agnieski H. Ohjaus Jacek
Petrycki ja Krystyna Krauze, Puola 2013. Uusintana 28. elokuuta 2016.

Prahassa ja saa siirron kaukaiseen
maaseutupaikkaan – kuitenkin edelleen lääkärin työssä.
Tšekkoslovakian tragiikkaa on, että
tšekkiläiset opiskelijat Jan Zajíc, Evžen
Ploček ja Ryszard Siwiec tekivät Palachin jälkeen polttoitsemurhan. Ne
jäivät vaille vastaavaa huomiota eivätkä herättäneet suuria mielenosoituksia
saati kansanliikkeitä, koska uhrauksia
pidettiin liian suurina, varsinkin kun
positiivisia seurauksia ei ollut odotettavissa. Palachin perhekin hävisi oikeusjutun ja kansanedustaja Novýn todistettu valehtelu jäi ilman sanktioita. Kun
Burešová kysyy häneltä ”Miksi valehtelitte” hän vastaa: ”Olen poliitikko. Poliitikolle totuus on se, mikä on kansakunnan edun mukaista.” Näin katsojalle tulee täysin selväksi, että normalisoidussa Tšekkoslovakiassa saattoi menestyä
vain kaksinaamaisella pelillä. Elokuvan
oikeudenkäynti esitetään huomattavasti pelkistettynä siitä, mitä se todellisuudessa oli. Palava pensas on omistettu näille neljälle polttoitsemurhaajalle.

Demokratia voitti,
kunnia palautettiin
Palachin kuoltua pidettyä suurta mielenosoitusta näytetään osaksi dokumenttina, osaksi näyteltynä. Kuitenkin Palach vajosi unohduksiin, kunnes
vuonna 1989 Gorbatšovin jo aloitettua perestroikansa Tšekin tasavallassa
järjestettiin suurmielenosoitus Palachin kuoleman 20-vuotispäivänä. Elokuvassa tämä nähdään dokumenttina.
Tästä alkoi kuohunta, joka sitten johti
kommunistipuolen vallan romahdukseen vuoden lopulla. Opposition kärkihahmo, kirjailija Václav Havel nousi väliaikaiseksi presidentiksi ja valittiin ensimmäisissä vapaissa vaaleissa
varsinaiseksi presidentiksi. Hän nimitti
Burešován ensimmäiseksi oikeusministerikseen. Sittemmin Burešová oli
Tšekkien kansallisneuvoston (parlamentin) puhemies 1990-92. Nykyään
hän toimii jälleen asianajajana ja on
tšekkiläis-saksalaisen tulevaisuusrahaston puheenjohtaja. Ennen kuin
Palavan pensaan kuvaukset alkoivat,
Burešova sanoi eräässä haastattelussa,

ettei häntä itseään ole suoraan kuultu
käsikirjoituksen teossa, eikä hän halua
sekaantua taiteilijoiden luomistyöhön.
Burešova elää vielä, mutta jo ”vanhana ja raihnaisena” ei halunnut vastata
kysymyksiini koskien mahdollisia yhteyksiään Hollandiin kuvausten aikana.
Eipä Hollandkaan vastannut.
Vuonna 1993 Tšekkoslovakian liittovaltio hajosi Slovakian vaatimuksesta.
Tämän ”samettivallankumouksen”
jälkeen Jan Palachille asetettiin muistomerkki itsemurhapaikalle ja hänen
kunniakseen nimettiin aukio sekä hänen nimensä annettiin asteroidille. Palachin kunniaksi on nimetty kaupunkipaikkoja myös Luxemburgissa, Krakovassa, Roomassa (myös patsas), Varnassa sekä parissa pienemmässä Britannian ja Alankomaiden kaupungissa. Hänestä on tehty elokuva Ranskassa ja radiokuunnelma Englannissa, hänelle on
sävelletty kantaatti ja hänestä on kirjoitettu lauluja ja runoja. Nämä eivät tosin
tule esille elokuvassa Palava pensas.

Holland tänään
Holland valittiin v. 2014 Euroopan elokuva-akatemian puheenjohtajaksi. Hän
asuu nykyään New Yorkissa, missä luennoi Brooklyn Collegessa (City University
of New York). Hän käy usein Euroopassa ohjaamassa elokuvia. Vuoden 2016
huhtikuussa British Film Institute esitti yhdessä Puolan kulttuurikeskuksen
kanssa Hollandin kattavan retrospektiivin. Hänen uusin elokuvansa on puolalaisen kirjailijan Olga Tokarczukin
romaaniin perustuva Game Count,

Hollandin sanoin ”anarkistinen, feministinen ja ekologinen musta komedia.”
Hollandilla on työn alla psykologinen
trilleri Peter Swansonin kirjasta The
Kind Worth Killing.
Holland pitäen itseään jossakin
määrin feministinä katsoo, että hänen
varhainen syrjintänsä Puolassa perustui kyllä poliittisiin näkemyksiin eikä
siihen, että hän on nainen. Jälkiviisaasti hän nyt pitää opinnäyte-elokuvaansa God´s Sin21 feministisenä. Hän katsoo
Hollywoodin elokuvatuottajien olevan
itsevaltainen ”poikakerho”, joka ei usko
naisten pystyvän tekemään kaupallisesti menestyviä jymyelokuvia, ja siksi
pitää miellyttävämpänä tehdä elokuvia
TV:lle. Elokuva-alan opettajana Holland sanoo nähneensä, että naiset ovat
yhtä lahjakkaita kuin miehet. Naiskriitikot saattavat tosin olla kovempia naisohjaajia kohtaan kuin miesohjaajia.
Hollandin mielestä suuri budjetti on
usein kääntäen verrannollinen mahdollisuuteen tehdä taiteellisesti merkittävä elokuva.
Holland ei arastele laukoa poliittisia
mielipiteitä, joskaan ei pidä itseään poliitikkona, mutta toki diktatuurien ehdottomana vastustajana. Puolan nykyisen poliittisen johdon suuntausta hän
pitää valitettavana: ”ruskea aalto joka
kasvaa kaikkialla”.22
Mikko Pyhälä
Kirjoittaja on suurlähettiläs

21

Grzech Boga Tšekkoslovakia 1970

22 “Kinoteka: in conversation with Agnieszka Holland” Koduk.org Komitet Obrony Demokracji United Kingdom 20.04.2016
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HELTEINEN
HELMIKUU
Tuttu hiekkapöly, polttava aurinko, ihmisten hiestä kiiltävät ihot ja pitkähäntäveneet. Kanavasurffailuni pysähtyi
viime talvena Yle Femille, enkä ollut ainoa, jonka Thaimaan kuvasto sai kiinnostumaan. Sarjan ensimmäinen tuotantokausi vuonna 2012 sai Ruotsissa
keskimäärin 1,5 miljoonan viikottaiset
katsojaluvut. Toinen tuotantokausi jatkoi samaa yli miljoonan katsojan vauhtia per jakso. Suomalaisella nettikeskustelupalstallakin arvuuteltiin sarjan kuvauspaikkoja ja tunnistettiin Phuketin
ympäristön rantoja, baarikatuja ja hotelleja. Vaikka nykyään elävä kuva on
tavallinen osa arkielämää, tuttujen
paikkojen näkeminen kameran tallentamana on edelleen kiehtovaa. Thaimaa on ruotsalaisille matkustuskohteiden ykkönen, joten tuttuun lomanviettopaikkaan sijoittuvan draaman katsojaluvut eivät ole yllätys. Tuskin itsekään olisin jäänyt katsomaan sarjaa samalla intensiteetillä ilman omaa
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kosketuspintaa Thaimaan maisemiin.
Kuvasin pari vuotta sitten Marko Tallin ja Jarkko T. Laineen ohjaaman,
Pattayalle sijoittuvan, lyhytelokuvan Sininen uni. Kuvaukset ennakkovalmisteluineen kestivät vain parisen viikkoa,
mutta jokaisen kohtauksen kuvaaminen on vieläkin elävästi mielessä juurikin mielenkiintoisen ympäristön takia.
Olisi kuitenkin vähättelyä perustella Helteisen helmikuun menestystä pelkällä tarinan sijoituspaikalla. Sarjaan
on kirjoitettu, ohjattu ja näytelty sympaattiset ja karismaattiset päähenkilöt. Sarjassa seurataan kolmen eri perheen tarinaa: työnarkomaaniäitinsä
Kajsan (Maria Lundqvist) menettäneet sisarukset Joy (Hanna Ardehn) ja
Wilda (Viola Weidemann), miehensä
omaishoitajana toiminut Majlis (Lotta
Tejle) ja äitiä tuleville lapsilleen etsivä
Glenn (Kjell Wilhelmsen) ovat karismastaan huolimatta tavallisia ihmisiä,
jotka uskovat Thaimaan parantavan

Kiinnostuin ruotsalaisesta draamasarjasta Helteinen helmikuu,
30° i februari, aluksi vain ja
ainoastaan sen takia, että se oli
kuvattu Thaimaassa.
Saija Mäki-Nevala
Kirjoittaja on elokuvaaja

haavat. Sarjan naiset ovat raikas tuulahdus. Sarjan kaikki naiset sivuosia
myöten on kirjoitettu oman tahdon
omaaviksi ja määrätietoisiksi henkilöiksi. Mutta ennen kuin näihin määrätietoisiin päähenkilöihin voi tutustua,
on jäätävä ruudun ääreen. Tv-sarjan on
koukutettava katsoja paljon nopeammin kuin elokuvan, jolle yleensä annetaan enemmän aikaa vaikutuksen tekemiseen. Se, miltä tv-sarja näyttää, on
keskeinen ase koukuttamisessa. Yksinkertaistetusti: kiinnostuksemme herää,
kun näemme mielenkiintoiset kasvot
mielenkiintoisessa ympäristössä.
Näyttelijöiden valintaan keskitytään
huolellisesti, ja usein jo ennen tuotantopäätöstä ohjaajalla on mielessään
näyttelijät keskeisiin rooleihin. Päätökset kuvauspaikoista ja lokaatioiden
etsintä jää valitettavan usein vähemmälle huomiolle, varsinkin jos kyseessä on nykyaikaan ja arkipäiväiseen ympäristöön sijoittuva draama. Lokaatiot

kuitenkin viime kädessä määrittelevät
sen, miten hyvin visio sarjan ilmeestä
toteutuu. Tyhjästä ei voi nyhjäistä. Hämyisää tunnelmaa on vaikea taikoa valkoseinäiseen asuntoon eikä pieni yksiö
tue pitkiä kamera-ajoja. Parhaimmassa tapauksessa kuvauspaikkojen etsintään uhrattu aika ja vaiva mahdollistaa
suunnitelmien toteuttamisen lisäksi jotakin suunnittelematonta hyvää. Paikan päältä voi löytyä yllättäviä asioita,
kuten lasiset portaat ja kolmemetrinen
kivimuuri. Jotakin, mitä ei olisi tullut
etukäteen keksineeksi, ja mikä motivoi
valaisua ja kuvakulmia ihan uudella tavalla. Kivimuurista voi tehdä toistuvan
elementin, mise-en-scène voi rakentua
portaiden ympärille muuallakin, ja niin
näistä kahdesta yllätyksestä tulee osa
visuaalista konseptia.
Thaimaan kaupunki- ja kylälokaatiot ovat kiitollista kuvattavaa. Kuten
lämpimissä maissa yleensä, elämä keskittyy ulos, kaduille ja seinättömiin katoksiin. On liikettä, värejä ja kiinnostavia elementtejä buddhalaisalttareista katuruokakärryihin. On vaivatonta rakentaa kuvaan etu- ja taka-alaa.
Kapeat, monenlaista tarjontaa täyteen
ahdetut kadut, rantahietikolle levittäytyvät ravintolat, sähköjohtosykeröt
ja ympäriinsä jolkottelevat koirat tarjoavat enemmän kuvattavaa kuin kotoiset kiviseinät, puhtaat kadut ja liikennemerkit.
Thaimaa tulee läpi Helteisen helmikuun kuvista niin, että katsoja saattaa
haistaa ja maistaa lomamatkalla koetut asiat uudelleen. On mielenkiintoista
pohtia, miltä sarja olisi näyttänyt thaimaalaisen kuvaajan käsittelemänä. Olisiko kameran sijoittelussa, valaisussa ja
ylipäätään ympäristön jäsentämisessä
ollut selvä ero verrattuna skandinaavien ratkaisuihin. Johtuuko ympäristön
voimakas tuleminen kuviin juuri tästä, että se poikkeaa kuvaajien arkisesta ympäristöstä. Itse Thaimaassa kuvatessani koin tarvetta tuoda ympäristöä
kuviin jo pelkästään senkin takia, että kauas matkustaminen olisi perusteltua ja lentolipuille vastinetta. Sama tarve tulisi löytää kotoisissakin lokaatioissa ja katsoa tuttuja maisemia sillä raikkaalla silmällä, jota käytämme uusissa
ja eksoottisissa paikoissa.

Aitoutta isolla koneistolla
Iso tuotantoryhmä aiheuttaa joskus
pelkoa. Pelätään, että aitous, rentous ja
spontaanit hetket katoavat, kun autokaravaani nytkähtää liikkeelle. Mutta sillon kun ryhmää on tarpeeksi, aitouden

illuusio voidaan rakentaa. Aitoa tässäkään sarjassa ei ole kuin Thaimaan
maisemat, hiekka ja aurinko, mutta silti
kuvallinen lähestyminen onnistuu olemaan jopa dokumenttielokuvamaista.
Dokumentinomaisella on rosoinen kaiku ja fiktioissa usein langetaan tuttuun
ansaan sitä tavoitellessa. Kamera otetaan olalle ja valaistaan minimit. Jäljestä tulee helposti raaempaa kuin itse dokumenteissa, joissa kuitenkin on pyrkimys kuvata kohtaukset niin hallitusti
kuin mahdollista.
Helteisen helmikuun kuvaus onnistuu olemaan kepeää, vaikka kamera- ja
valoryhmä oli meidän mittapuidemme
mukaan todella iso. Molempia tuotantokausia kuvannut Lars Vestergaard
arvioi valo- ja gripryhmässään olleen
noin 20 ihmistä, tarkkaa lukua hän ei
koskaan onnistunut laskemaan. Lisäksi
Vestergaard kontrolloi kameratyöskentelyään tarkasti. Käsivaralle hän otti
kameran vain silloin, kun tarvitsi vastapainoa jalusta- ja dollykuville. Tällöinkin hän piti liikkeen mahdollisimman
pienenä, lähes huomaamattomana.
Kamera sijoitellaan fiktioissa ja dokumenteissa eri tavalla. Fiktioissa kameran paikka löytyy sen perusteella,
mitä tiedetään tapahtuvaksi, dokkareissa taas kameran paikka perustuu oletukseen tulevista tapahtumista. Tässä
sarjassa erityisesti Trolle Davidsonin
kamera on kohtausten alussa hyvin
dokkarinomaisissa asemissa. Näistä
asemista käsin henkilöt eivät aina tule
sijoittuneeksi ns. täydelliseen paikkaan
suhteessa kameraan, vaan jäävät esimerkiksi selin tai peittyvät etualan elementtien taakse. Davidson käytti myös
usein teleobjektiivia, laajoissakin kuvissa, mikä on tyypillistä dokumentteja kuvatessa.
Suomessa on tapana tehdä tv-sarjoja niin, että kuvaaja on vastuussa vähintäänkin muutamista kokonaisista jaksoista kerrallaan. Helteisen helmikuun ensimmäinen tuotantokausi toteutettiin juuri näin, että neljä eri
kuvaajaa kuvasivat kukin pari jaksoa.
Kakkoskaudella toimittiin epätavallisemmalla tavalla. Simon Pramsten
kuvasi kaiken, mikä tapahtui Ruotsissa. Vestergaard ja Davidson olivat Thaimaassa yhtäaikaa, mutta keskittyivät
kumpikin omine ryhmineen eri henkilöiden storylineihin. Vestergaard esimerkiksi seurasi Joyn ja Wildan tarinaa,
Davidson Majliksen. Tämän teki helpoksi se, että Helteisen helmikuun päähenkilöt eivät kohtaa toisiaan, lukuunottamatta muutamia ohimeneviä hetkiä.

Tällä tuotantotavalla oli tarkoitus saada visuaalinen ero sarjan eri henkilötarinoiden välille. Väitän, että kolmen eri
kuvaajan, ja ohjaajan, materiaalien yhdistämisellä oli iso vaikutus sarjan dokumentinomaiseen ilmeeseen. Kuvallinen epäyhtenäisyys imitoi dokumenttien visuaalista epätasaisuutta, jota

Tv-sarjan on koukutettava katsoja paljon
nopeammin kuin elokuvan, jolle yleensä
annetaan enemmän aikaa vaikutuksen
tekemiseen. Se, miltä tv-sarja näyttää,
on keskeinen ase koukuttamisessa.
väistämättä syntyy ennalta-arvaamattomissa kuvaustilanteissa. Davidsonin
käsivaraseurannat yhdistettyinä Vestergaardin jalustalta kuvattuihin tarkkoihin kompositioihin synnyttävät visuaalista kontrastia, jolla on yllättävä
rooli realismin illuusiossa.

Valoa paratiisissa
Valottamisen taidon tärkeys ei ole digiaikakaudellamme kadonnut mihinkään, ei vaikka valotusmittareita ei tarvitsekaan enää kantaa mukana. On kuitenkin edelleen osattava määrittää kuvausaukko niin, että valohuiput ja varjoalueet asettuvat haluttuun tasoon.
Huiput ja varjot ovat virheherkkiä
alueita, joiden paikkaaminen värimäärittelyssä ei aina ole mahdollista.
Elämme täällä Pohjolassa suurimman osan ajastamme paksun pilvidiffuusion alla, ja kun aurinko paistaa,
paistaa se matalalta. Tiedämme, mitä
on hämärä. Thaimaassa valoa on valtavasti, niin paljon ettei silmä tahdo pysyä perässä, kamerasta puhumattakaan. Valon määrä yllätti minut, ei auringonvalon kovuus, vaan nimenomaan
valon määrä ja voimakkuus, lumenit ja
luksit. Pilviselläkään ilmalla valon voimakkuus ei putoa niin dramaattisesti
kuin meillä täällä. Ja kun on valoa, on
myös varjoja. Lokaatioiden kontrastit
sisä- ja ulkotilan, valon ja varjon, välillä ovat kovat.
Helteisessä helmikuussa kuvauspaikkojen luonnollinen olemus välittyy katsojalle. Paikallista valoa ja kuumuuden olemusta ei ole tapettu alivalotuksella tai valaisemalla liikaa. Olen
ollut allerginen kuville, joissa henkilö
liikkuu oikein valotetun sisätilan ja ylivalottuneen ulkotilan välillä. Tässä sarjassa nämä kuvat kuitenkin toimivat.
Ne eivät ole yksittäisiä sattumuksia ja
siksi virheenomaisia, vaan kova kontrasti ja valossa kylpevät taustat ovat
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johdonmukaisesti mukana kohtauksesta toiseen. Katsojan silmä totutetaan
alusta asti tietyntyyppiseen valaisuun
ja valottamiseen. Valaisuratkaisuilla on
linja eli konsepti, jota noudatetaan.
Lars Vestergaard kertoi, että he tekivät huolellisen location scoutingin
ja valitsivat paikoista ne, jotka oli helpointa valaista hyvin. Ihannetapauksessa lokaatioista päätettäessä tulisikin keskittyä kuvauslupien ja logistiikan lisäksi siihen, onko kartano, baari
tai urheiluhalli sellainen, jossa suunniteltu visuaalinen konsepti voidaan
toteuttaa. Eikä vain toteuttaa teoriassa, vaan myös käytännössä. On mietittävä, onko käytettävissä oleva kamera- ja valokalusto sekä ryhmä riittävä.
Helteisen helmikuun valokalusto oli hyvin peruspakettimainen, enimmäkseen
4K HMI-lamppuja ja pienempiä tungsten-yksiköitä yökohtauksia varten. Vestergaard sanoo oman valaisunsa perustuneen pitkälti isojen heijastinpintojen, nettien ja diffuusiokankaiden käyttöön. Niiden runsas käyttö oli mahdollista thaimaalaisten apukäsien ansiosta. Hänen kuvissaan reflevalaisu näkyy
usein selvästi, mutta se on perusteltua.
Sarjan kuvauspaikoilla valo heijastuu
luonnollisesti ja voimakkaasti erilaisista pinnoista: seinistä, maasta ja merestä.
Thaimaassa ei saa pientä ryhmää
vaikka haluaisi. Itse yritimme saada lyhytelokuvamme valoihin vain yhden
miehen, koska ajattelimme sen ensinnäkin olevan edullisempaa. Pyrimme
myös mahdollisimman dokkarihenkiseen lähestymiseen. Pyyntö yhdestä miehestä sivuutettiin kohteliaasti. Valaisijalla oli mukanaan yksi valomies ja oma autokuski. Hyvä niin, sillä oli tilanteita, joissa kaikki kädet olivat tarpeellisia. Thaimaassa grip-osasto
tekee perinteiseen tapaan yhteistyötä
valo-osaston kanssa ja huolehtii kameran rigauksen, dolly- ja kraanakuvien
lisäksi myös valokaluston pystytyksestä, ja erityisesti valon leikkaamisesta
pimennyskankain, flagein ja cutterein.
Vaikka thaimaalaista ryhmää olisi paljon, mikään ei ole hidasta ja jäykkää,
päinvastoin. Ryhmä on ripeyden lisäksi hiljaista. Ohjaajan, näyttelijöiden ja
kuvaajan ajattelutyötä kunnioitetaan ja
möly pidetään setin ulkopuolella.
Onnistuneen valohuippujen haltuunoton lisäksi Helteisessä helmikuussa on varjoja ja varsinkin Lars Vestergaardin jäljiltä syviä sellaisia. Päiväkohtauksissa sisätilojen kontrasti on
sellaista, jota perinteisesti näkee vain
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rikossarjoissa. Lokaatioissa luonnollisestikin läsnäoleva raju kontrasti auttaa, tai jopa pakottaa, synnyttämään
kontrastista materiaalia. Oli miten oli,
lopputulos on virkistävää nähtävää rikosgenren ulkopuolella. Vestergaard

Ajatusleikkien rakastajana näen
valaisun ja kuvakerronnan olevan
kuin menneen ajan hovimestari,
joka määrätietoisesti, mutta
kohteliaasti, osoittaa mihin
suuntaan mennä.
lähti usein liikkeelle siluettivalaisusta ja parhaiten mieleeni jäikin kuvat,
joissa henkilö on lähes siluettina, iho
kiiltää hopeapintaisesta reflestä heijastuvassa valossa ja taustat ovat kuumia. Ne ovat juuri ja juuri tallentuneita. Näissä kohtauksissa kaikki pehmeys
on poissa, niin henkilöiden elämästä,
ympäröivästä trooppisesta ilmastosta
kuin valaisustakin.

Kehittäviä ratkaisuja
Sarjamuotoinen draama antaa tekijöille aivan erilaisia kokeilu- ja kehittymismahdollisuuksia kuin elokuva.
Vaikka tekotahti on rivakampaa kuin
elokuvissa, samoissa lokaatioissa, samojen näyttelijöiden kanssa uudelleen
ja uudelleen kuvattavia kohtauksia voi
jalostaa jaksosta toiseen. Tilaisuuksia
kokeilla ja löytää annetaan joskus niinkin paljon, ettei lokaatioista tahdo löytyä paikkaa, jossa kamera ei jo olisi ollut. Jaksojen välistä kehittymistä selkeämpää on tuotantokausien välinen
kehittyminen. Ryhmä saattaa vaihtua
kokonaan, ja vaikka puikoissa ei olisikaan uusi ohjaaja tai kuvaaja, rahaa on
tavallisesti tullut lisää, mikä tietenkin
edesauttaa kehittymistä.
Ensimmäisen tuotantokauden aikana onnistumisen paineelta ei voi
välttyä. Katsojille on löydettävä jotakin uutta ja luotava tarve seurata sarjaa. Ensimmäinen tuotantokausi on
kokeilu, saavatko konsepti ja päähenkilöt tulta alleen, ja kun tuli on saatu,
voi rentoutua. Rentoutumisesta seuraa yleensä pelkkää hyvää ja toki, kun
on ollut samoissa lokaatioissa samojen
ihmisten kanssa tarpeeksi, tietää paremmin, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Katsoin Helteisestä helmikuusta ensin toisen tuotantokauden jaksot,
sitten vasta ensimmäisen. Ensimmäisen kauden jälkeen tapahtunut kehitys on kirjaimellisesti silminnähtävää.

Kakkoskauden kuvauksesta voisi käyttää sanaa runsas verrattuna ensimmäiseen. Kohtauksia on valaistu enemmän,
kontrastit syvenevät ja kuvakoot monipuolistuvat. Ylipäätään valaisuun ja kameranpaikkaan liittyvät ratkaisut ovat
toisella kaudella rohkeampia.
Uskon Helteisen helmikuun tuotantotavassa tapahtuneella muutoksella
olleen iso rooli kuvallisen ilmaisun kehittymisessä. Ensimmäinen kausi toteutettiin perinteiseen malliin siten, että ohjaajat ja kuvaajat keskittyivät vain
parin jakson kokonaisuuksiin. Kakkoskaudella kuvaajat suunnittelivat itsenäisesti oman lähestymistapansa kokonaisiin 10 jakson ajalla tapahtuviin tarinan kaariin. Sen sijaan, että kuvaajat
olisivat seuranneet henkilön kehitystä
vain joidenkin kohtausten ajan, he pystyivät nyt hallitsemaan kokonaisuutta.
Kolmen eri ohjaajan ja kuvaajan materiaalit eivät ole visuaalisesti niin erilaisia, että eron olisi suoralta kädeltä huomannut. Kuvaustavan muutos storylinesta toiseen tuntuu luonnolliselta, eikä siihen siksi kiinnittänyt suurempaa
huomiota. Ovathan henkilöt ja heidän
tarinansakin erilaisia. Selkeän eron
huomasin vasta sitten kun Vestergaard
siitä kertoi.
Davidsonin kameran ollessa pääsääntöisesti käsivaralla zoomauksineen ja tiiviine lähikuvineen, Vestergaard rakensi oman lähestymisensä
klassisemmalla kameralla: jalustakuvilla, dollylla ja autorigikuvia lukuunottamatta kiinto-objektiiveilla. Vaikka
päähenkilöiden välistä kuvakerronnan
eroa ei huomaisi, se kuitenkin vaikuttaa alitajuisesti. Juuri niin kuin onnistuneen kuvauksen tulisikin tehdä. Kuvien itsessään ei pitäisi hyppiä silmille, vaan hienovaraisesti ohjailla katsojaa oikeaan tunnelmaan ja huomioihin.
Ajatusleikkien rakastajana näen valaisun ja kuvakerronnan olevan kuin
menneen ajan hovimestari, joka määrätietoisesti, mutta kohteliaasti, osoittaa mihin suuntaan mennä.
Joskus hovimestarilla on silkkihanskat ja suora ryhti, joskus hovimestarille
ei tahdo löytyä rahaa edes käsiin, joilla osoitella. Elokuvallinen laatu ei synny ilmaiseksi. Hienot visiot ja huolellinen ennakkovalmistelu eivät auta, jos
ei ole asianmukaista kalustoa, riittävästi käsipareja ja aikaa. Mitä hankalammat olosuhteet, sitä paremmat työvälineet pitäisi olla. Surullisesti usein
käy niin, että haasteellisiin olosuhteisiin ei, syystä tai toisesta, lähdetä riittävän suurilla panoksilla. Ruotsalaisilla

hurisi Thaimaassa yhtäaikaa kaksi Arri Alexa -kameraa, sekä B-kamerana
Alexa Mini, jälkimmäinen myös second
unitin käytössä. Heillä oli myös aikaa.
Kymmentä jaksoa kuvattiin 120 päivää.
Vaikka humoristinen sanonta kuuluukin, että hyvän tarinan voi kuvata vaikka perunalla, harvoin hyvän käsikirjoituksen mahdollisuuksia kannattaa hukata perunalla kuvaamalla.Resurssien
riittävyys takaa luovaa vapautta, sanapari jota Lars Vestergaard osuvasti käytti hänen hulppean valo- ja grip
-ryhmänsä tarjoamasta mahdollisuudesta. Luova vapaus ei pelkästään pönkitä omaa showreelia, vaan se on katsojille tarjottavaa herkkua. Rentoutuminen ja arjesta pakeneminen on helpompaa, kun silmien edessä soljuu vaivattoman oloisesti syntyneitä, mutta
huolellisesti valaistuja ja mietityillä kameranpaikoilla, -liikkeillä ja rajauksilla
syntyneitä kuvia. Konseptiajattelu kannattaa. Se auttaa synnyttämään elokuvan tai tv-sarjan maailmasta yhtenäisen ja persoonallisen, niin voimakkaan,
että siihen on helppo uskoa ja viikosta
toiseen uppoutua.

Helteinen helmikuu
30° i februari
1. tuotatokausi 2012, 10 x 60min
tuotanto: Fundament film, SVT
tuottaja: Håkan Hammarén
käsikirjoitus: Anders Weidemann
(alkuperäisidea), Peter Lindblom
ohjaus: Emiliano Goessens, Beata
Gårdeler, Peter Schildt, Andrea
Östlund
kuvaus: Mats Axby, Linus Eklund,
Rolf Lindström, Lars Vestergaard
leikkaus: Malin Lindström,
Anders Nylander
2. tuotantokausi 2016,
10 x 60min
tuotanto: Anagram Film &
TV, SVT, Film i Väst
tuottajat: Martin Persson,
Anders Weidemann
käsikirjoitus: Anders Weidemann, Peter Lindblom, Håkan Lindhé
ohjaus: Emiliano Goessens,
Håkan Lindhé, Andrea Östlund
kuvaus: Trolle Davidsson, Simon
Pramsten, Lars Vestergaard
leikkaus: Mattias Morheden,
Andreas Nilsson, Kristofer
Nordin, Gustav Öström
Kristallen-palkinto 2012, paras tvdraama
kansainvälinen Emmy -ehdokkuus
2013, paras naispääosa: Lotta Tejle
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MUISTOJEN JUNA
ESPANJAAN
Katariina Lillqvist
Kirjoittaja on animaatio-ohjaaja

otis bar, hiroshima,
elokuu 2014
Istuin Hiroshiman pienessä Otis-baarissa ruotsalaisen ystäväni ja kollegani Nils
Claessonin kanssa oluen ääressä helteisen festivaali-illan kääntyessä kohti yötä.
Keskustelumme oli jo aikaa sitten ajautunut animaatioista kohti filosofiaa, ja kuten
Hiroshimassa usein käy, päädyimme keskustelemaan sodan ja rauhan kysymyksistä sekä eurooppalaisen rauhanliikkeen olemassaolosta tai olemattomuudesta. Atomipommimuseon kupeessa pohdintamme jatkui pikkutunneille asti, ja kun lopulta lähdimme kävelylle joen hieman viilentyneille
rannoille, olimme molemmat samaa mieltä
siitä, että Hiroshiman festivaalin esimerkkiä
noudattaen voisimme myös pohjoismaissakin tomuttaa pölyt rauhankyyhkyn päältä ja
vaihteeksi toteuttaa avoimen pasifistisen ja
yhteisöllisen taidekiertueen.
Aamuyöllä meillä oli suunnitelma valmiina ja sitä vahvistaaksemme otimme puhelun Norjaan, niinikään vanhalle Hiroshiman-kävijälle Gunnar Strömille, joka lupasi lähteä mukaan junaan. Niin syntyi A
Train to Spain, Espanjan sisällissodan pohjoismaisille vapaaehtoisille omistettu kiertävä taideprojekti, joka tosin ensimmäisinä
elintunteinaan joutui pahan haasteen eteen:
saatoimmeko parhaalla tahdollakaan nimittää sotilaiden historiasta kertovaa tarinakokonaisuutta enää pasifistiseksi kannanotoksi? Aatteellinen kompromissi saavutettiin kuitenkin ennen auringonnousua, ja
sen ensimmäinen kirjallinen luonnehdinta
kuului näin :
” A TRAIN TO SPAIN on kansainvälinen,
kiertävä poikkitaiteellinen projekti, joka on
omistettu Espanjan sisällissotaan 80 vuotta
sitten lähteneiden pohjoismaisten vapaaehtoisten muistolle. He vaaransivat elämänsä
lähtiessään taistelemaan fasismia vastaan,
ja moni heistä ei koskaan palannut. ”
Erotessamme Tokion lentokentän hälinässä sovimme suunnittelun jatkuvan syksyllä Tukholmassa, ja niin jäin miettimään
projektiin sopivaa Suomen tarinaa.
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Paluulennolla Siperian jokien yllä muistin äkkiä täysin kirkkaasti kauan sitten
unohtamani sukutarinan. Isäni kasvatti-isä
Arvo oli talvella 1937 kadonnut Espanjan sisällissodassa, eikä isä aikuisenakaan saanut
asialta rauhaa, vaan lähti 1960-luvun puolivälissä Málagaan selvittämään sotilaan kohtaloa. Näin alkoi elokuvani Radio Dolores
saada muotoaan, ja Helsinkiin saavuttuani
minulla oli jo käsikirjoituksen runko paperilla.

Pasifisteja emme
kenties ole, mutta
demokratian
puolesta junaan
nousimme
kuitenkin.

marietorget, tukholma,
lokakuu 2014
Syksyisen kylmänä iltana projektin suunnittelua jatkettiin Tukholmassa, jossa Nils
oli niinikään löytänyt hyvin henkilökohtaista aineistoa kokonaisuuttamme varten. Hän
oli 19-vuotiaana osallistunut Francon ajan
viimeisten poliittisten teloitusten vastaisiin suurmielenosoituksiin Ruotsin Espanjan-suurlähetystön luona ja Tukholman kaduilla vuonna 1975, ja tapahtumista oli olemassa paljon valokuva-aineistoa.
Taiteellisen suunnitelmamme siis sujui
hyvin, mutta huolia alkoi kasaantua talouspuolen momenteille. Alkoi ankara apurahataistelu, josta oli selvittävä kunnialla tai juna Espanjaan ei liikahtaisi milliäkään edes
mielikuvitusraiteilla.

volda, 2015
Pohjoismaisen Kulttuurirahaston suhtauduttua suunnitelmaamme myönteisesti tuli
vihdoin myös Norjan matka ajankohtaiseksi
vuoden 2015 puolella. Tapasin Voldan idyllisessä yliopistokaupungissa Gunnar Strömin
löytämät nuoret dokumenttiohjaajat, jotka
suurella innolla paneutuivat vanhoihin arkistomateriaaleihin ja esittelivät peräti kaksi dokumenttielokuvan aihiota: 19-vuotiaana Espanjassa kaatuneen norjalaisen vapaaehtoisen Martin Schein tarinan sekä
Alcoin kaupungissa sijainneen, pohjoismaisilla keräysvaroilla rakennetun sotilassairaalan historiasta kertovan käsikirjoituksen.
Tässä vaiheessa alkoi käydä selväksi
myös se, ettei pohjoismainen yhteistyö tulisi

aina olemaan helppoa. Sotilassairaalan nimen kirjoitusasu kun vaihteli eri lähteissä
norjalais-ruotsalaisesta ruotsalais-norjalaiseen, ja molempien vaihtoehtojen kannattajat alkoivat käyttää toisinaan jo kiivastakin
kieltä. Sovitin ylleni projektinvetäjän diplomaattisen viitan olosuhteiden pakosta ja
mietin hiljaa mielessäni, millaista oli mahtanut olla itse sotaan lähtö 1930-luvulla kun
taktiikat, tavat ja ideologiat olivat varsin liikkuvia suureita.

utøyan opetukset ,
lokakuu 2015
Voldan yliopistossa Norjassa järjestettiin lokakuussa 2015 seminaari, jossa historiantutkijat ja elokuvantekijät yhdessä lähestyivät Espanjan sisällissodan teemoja.
Tilaisuudessa saimme myös yllättävää
tietoa Utøyan terrori-iskun yhteyksistä fasisminvastaisen taistelun historiaan. Saarella oli aikoinaan toiminut Espanjaan lähtevien vapaaehtoisten koulutusleiri. Sen
muistotaulu paljastettiin kesällä 2011. Vain
kahta päivää juhlan jälkeen Martin Breivik
teki kuolettavan iskunsa saarelle.

Lupasimme viedä valmistuvat elokuvamme myöhemmin kiertueelle myös Utøyaan,
ja lähdimme Voldan vuonojen keskeltä kotimatkalle varsin vakavien ajatusten vallassa. Pitkin syksyä tasaisesti kasvanut pakolaisvirta oli nostanut uudet äärioikeistolaiset mielenilmaisut pintaan kaikissa pohjoismaissa, ja Odinin sotilaat esittelivät mustia
selkämyksiään yhä useammin myös lehtien
palstoilla.

espanjaan
Samaan aikaan kun rakensimme ohjelmistoamme, solmimme myös kontakteja espanjalaisiin tahoihin. Ensimmäiseksi vastaanottajaksemme ilmoittautui Málagan yliopiston
taideakatemian galleria professori Salvador
Haron johdolla, ja pian esityspaikkojen listalla olivat myös Albacete, Alcoi, Barcelona
sekä Madrid.
Espanjalaisia opiskelijoita teemamme
kiinnostaa erityisesti, sillä maassa elettään
sisällissodan traumojen purkamisessa samanlaista vaihetta kuin Suomessa vielä
1990-luvulla ennen historioitsija Heikki Ylikankaan sotasurmatutkimuksia. Kouluissa

ja yliopistoissa ei käydä vieläkään läpi
sisällissodan tapahtumia tai niiden jälkinäytöksiä, ja monet joukkohaudat ovat edelleen ilman muistomerkkejä.

ja höyhenet pöllyssä, mutta loppujen lopuksi uskomme senkin olevan kokonaisuuteen
tyytyväinen. Pasifisteja emme kenties ole,
mutta demokratian puolesta junaan nousimme kuitenkin.

kiertue alkaa
Elokuussa 2016 koitti vihdoin hetki, jolloin
kaikki viisi elokuvaa saatiin valmiiksi ja
Tegen2-galleriaan rakennettiin kiertueemme ensimmäinen näyttely.
Tätä kirjoittaessani Tukholman näyttely jatkuu edelleen, mutta me pakkaamme
Nils Claessonin kanssa esitystekniikkaa ja
kiertuerekvisiittaa jo huomista Kööpenhaminan junaa varten. Tanskan esityskokonaisuus alkaa YNKB-kulttuuritalolla 16.9,
ja sieltä suuntaamme kohti Amsterdamin
rantaa, jossa elokuvat näytetään Ship of
Fools-laivalla ennen kuin otamme lopullisen suunnan kohti Espanjaa.
Kiertuettamme voi seurata sivuilta www.
atraintospain.com. Kiertue loppuu Alcoin
kaupungin vanhaan sotilassairaalaan lokakuun lopulla.
Hiroshimaan lähetämme rauhankyyhkyn
takaisin hieman reissussa rähjääntyneenä

JÄLKIKIRJOITUS
16.9.2016 , samana iltana kun kiertueemme ensimmäinen mannermainen tapahtuma käynnistyi Kööpenhaminan YNKB-keskuksessa, kuoli nuori helsinkiläinen Jimi
Joonas Karttunen fasistisen Vastarinta.fijärjestön toritapahtumassa saamiinsa vammoihin. Kunnioitamme hänen muistoaan
Málagassa hiljaisella hetkellä ennen seuraavan elokuvaesityksemme alkua.

”A Train to Spain” is an international, traveling
cross-media project dedicated to the memories
of the Scandinavian volunteers who went to Spain
eighty years ago, during the Civil War of 1936–
1939. They risked their lives to fight
fascism, and many of them never came back.
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   PUHEENVUORO

ERKKI PIRTOLAN
ARKISTOSTA
JOUKKOISTAMISEN
MALLIPROJEKTI

KAMERAADDIKTION
IHANUUS JA
KURJUUS
Erkki Pirtolan kuolema viime
keväänä tuli yllätyksenä. Yhtäkkiä
poissa oli mies, joka oli aina läsnä.
Mies, jonka mielipiteitä taiteesta
ja elämästä aina mielellään luki ja
kuunteli, koska niissä laajan asiasisällön lisäksi oli aina kevyttä
ilakointia elämälle ja herkkyyttä
tavoittaa taidetta ja ihmisiä
moraalisen establishmentin
ulkopuolelta.

K

uulemani tarinan mukaan Erkki Pirtolan “lopputyö” häneen keskeisesti
vaikuttaneen amerikkalaisen säveltäjän ja taidegurun John Cagen Viitasaaren
nykymusiikkijuhlien kesäkurssilla v.1983
oli pyytää osallistujat tulemaan Viitasaaren kirkkoon. Ainoa teokseen viittaavaa elementti oli kirkon virsitaululla numerosarja
433. Veisataan siis virrestä 433 (1). Kun Erkki Pirtola haudattiin keväällä kauniissa perheenjäsenten maalaamassa arkussa Hietaniemen kappelissa laajan ystäväjoukon kesken, olin vähän pettynyt kun tämä loistava
käsitetaideteos ei saanut viimeistä esitystään.
Pirtolan kuolema nosti julkisuuteen keskeisen kysymyksen: mitä tehdään hänen
elämäntyölleen, hänen videoarkistolleen?

Mies ja
videokamera
Pirtola aloitti videokuvaamisensa v.1987.
Juuri hankitun kameran nauhalle tarttui
kuolleen vanhan ystävän Kalervo Palsan
kotiateljeen Getsemanen tyhjennys maalauksista ja esineistä. Pirtola haki ja löysi vaistonvaraisesti oman tyylinsä, jossa hän on tapahtumien keskellä. Kamera
on kuin todellisuuden piilolinssi. Pirtolan
omat kommentit kuuluvat ääniraidalla jatkuvana sarjana ajatuksia, risteyksiä taidehistoriaan ja ajankohtaisiin tapahtumiin.
Tyylilleen hän pysyi uskollisena seuraavat
30 vuotta, riippumatta teoksia esittelevästä mediasta.
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Pirtolalla oli viha-rakkaussuhde Kiasmaan ja sen edustamaan taidemaailman yläluokkaan.
Kiasmassa näytettiin useita kertoja hänen teoksiaan ja dokumentteja. Mutta silti se oli
hänelle ”nykytaiteen hautausmaa”. Kuva: Kansallisgalleria, Petri Virtanen.

Pirtolan arkistosta. Siinä mielessä se on
täysin korvaavaton taiteen tutkimuksen
kannalta”, tiivistää prof. Veli Granö (2).

Jatkuvan kuvaamisen ongelmat

Erkki Pirtolan videoarkisto Kansallisgallerian varastossa. Kuva: Kansallisgalleria, Perttu Rastas.

Pikkuhiljaa tästä mies ja videokamera
-addiktiosta muodostui elämäntapa, josta
kasvoi elämäntyöprojekti. Erkki Pirtolan
arkisto on ainutlaatuinen, mutta ei ainutkertainen; Pirtola ei toki ole ainoa, jolla on
intohimo kuvaamiseen ja tallentamiseen.
Erkki Kurenniemi aloitti jo parikymmentä
vuotta aikaisemmin, mutta hänen kokoelmansa ydin on intiimi oman elämän tallentaminen, jossa videot ja valokuvat liittyvät kaikkeen, mitä Kurenniemi kirjasi
päiväkirjoihinsa ja säästi talteen arkielämästään mukaan lukien kuitit tai paperilappuset mistä tahansa tapahtumasta, jonka kanssa Kurenniemi oli kulloinkin tekemisissä. Luonnollisesti Kurenniemen videoarkistosta löytyy videopätkä siitä, miten Pirtola kuvaa 1980-luvun lopulla Kurenniemen omia maalauksia, joita ei oltu
nähty julkisuudessa ennen Kiasman vuoden 2013 näyttelyä.
Lea ja Pekka Kantonen ovat videopäiväkirjanneet oman perheensä risteyskohtia ja arkitapahtumia jo lähes 30 vuotta tehden siitä ainutkertaisen sosiaalisen
perhetaideteoksen. Dokumenttiohjaaja
Lasse Naukkarisen monipuolisessa elämäntyössä on sama kaiku. Muitakin tietenkin on, emme taida edes tietää kaikkia.
Pirtolan teokset ja kuvaaminen eivät
ole perinteisessä mielessä dokumentti-

elokuvaa. Ne eivät ole kokonaisteoksia,
vaan jatkuvaa virtaa, jonka johonkin kohtaa katsojan on hypättävä mukaan. Mutta ne eivät ole mitä tahansa, eikä kameran
edessä ollut kuka tahansa. “Havainto liekistä –se on minun tehtäväni”, sanoo Pirtola itse Peter von Baghin taustahaastattelussa Sininen laulu -sarjaa varten.
Pirtolaa kiinnosti epävirallinen maailma, se joka on syntymässä, se mikä on syrjässä.
Taidehistoriaa hyvin tunteva Pirtola tiivistää ajatteluaan vertauksella jälki-impressionistimaalariin Paul Gauguiniin sanomalla, että tämän piti mennä Tahitille
löytääkseen maailmanlaidalta modernismiin uuden taiteen ydintä. Pirtolan mielestä ei ole syytä mennä kauemmaksi, riittää kun menee “naapurin liiterin taakse”.
Ja sieltä löytyi nykyisin ITE-taiteeksi tunnustettu toiseuden luovuus. Pirtola puhuu
mielellään suomalaisen sielu purskahtelusta, joka on painettu syrjäkylille. Sieltä
Pirtola löytää mielettömän hienon konkreettisen teosmaailman, ymmärtäen sanan
mieletön kaksoiskierteen.
”Voi kuvitella, että jos joku joskus haluaa tutkia 1980-luvun lopulta tähän päivään asti etenkin vaihtoehtoisten uusien
taiteen muotojen esiintymistä, niin sitä
esittävää aineistoa ei muualta löydy kuin

Yhä yleistyvä ja laajentuva henkilökohtainen “joka paikan” kuvaaminen tuo koko
ammatillisen kuvatuotantotoiminnan käsiteltäväksi sarjan ongelmia ja keskeneräisiä ratkaisuja, joiden toimivuudesta tulevaisuudessa emme tiedä. Periaatteessa kamerat ovat samanlaisia kuin vuosisata sitten; linssin läpi rajataan maailma, joka tallennetaan jonkinlaiselle alustalle, josta kuvaa voidaan sitten eteenpäin käsitellä, järjestää ja esittää. Analogisten ja digitaalisten
erilaisten tallenneformaattien edut ja haitat
tunnetaan hyvin. Ne myös esiintyvät samassa asussa.
Se, mikä näyttäytyy halpana kuvattaessa (halvat tallennealustat, jotka mahdollistavat jatkuvan kuvaamisen) osoittautuu kuvia järjestettäessä tai arkistoitaessa ongelmalliseksi. Pirtolan arkistossa on 30 vuodelta eri videoformaateilla muutama tuhat
kasettia, joilla on tunneissa kaksin tai kolminkertaisesti materiaalia. Tyypillisen harrastajakuvaajan tapaan samalla kasetilla on
useita eri kuvaustapahtumia, eri ihmisiä tekemässä eri aikoina eri asioita. Informaatio
kasettikoteloissa kertoo minimaalisen niukasti, mistä kulloinkin on kysymys. Arkistoinnin ytimessä ei siis ole kysymys vain aineiston säilyttävästä digitoinnista. Tämäkin
tuottaa omat ongelmansa formaattien suhteen, koska monet tallennustekniikat ovat jo
hävinneet teollisesta tuotannosta.
Eri järjestelmien kuvaus- ja esityslaitteistoja ei enää valmisteta, koska teknolo(1)https://en.wikipedia.org/wiki/4’33’’

giamarkkinat tuottavat jatkuvasti tilalle uusia järjestelmiä. Jos siis aineistoja ei digitoida muutamien kymmenien vuosien välein
uudemmille arkistostandardoiduille tallenneformaateille, ei sitä ehkä pystytä myöhemmin tekemään ollenkaan – ainakaan
kustannustehokkaasti.
Siksi Pirtolan kuin niin monen muunkin paljon kuvaa tuottavan yksikön – on kyse sitten yksityishenkilöstä tai tuotantoyhtiöstä – pysyvä ongelma on materiaalin uudelleen digitoiminen ja aineiston pitkäaikaissäilytys. Eikä kysymys ole vain teknisestä säilyvyydestä, vaan arkistointiin liittyvän
ns. metatiedon luomisesta. Pirtolan arkiston
osalta seuraava ongelmavyyhde liittyy materiaalin sisällön tunnistamiseen ja luetteloimiseen. Hän oli yhden miehen tuotantoryhmä. Nyt kun koko ryhmä on poissa, luonnollisen muistin käyttäminen luetteloinnissa ei onnistu, ja täytyy kehittää uusia tapoja kaivaan esiin tietoa kuvaustapahtumista.
Tässä onneksi on mahdollista käyttää verkkoteknologian nykyisiä perusominaisuuksien. Digimateriaalin tuottaminen verkkokontekstiin kaikkien tarpeellisten ja halukkaiden tahojen katsottavaksi on teknisesti
helppo järjestää. Pirtolan arkiston tyyppiset
purskahtelukuvaukset voidaan tuoda verkkoaineistokonseptiin, jossa kuka tahansa sitä katsova voi lisätä oman tieto- ja muistiaineksensa materiaalin yhteyteen. Tätä kutsutaan joukkouttamiseksi (crowdsourcing),
joka on hajautettu ongelmaratkaisu- ja tuotantomalli, jossa laajan ihmisjoukon tieto- ja
muistipääomaa käytetään rajattua muistitehtävää varten.
Perttu Rastas
Kirjoittaja on tutustunut ensi kerran
Erkki Pirtolaan Harri Larjoston videoteoksen
Parantola (1985) kuvauksissa.

Ehdotan, että Erkki Pirtolan arkistosta voisi tehdä eräänlaisen joukkoistamista kokeilevan pienen, rajatun mallihankkeen, jonka tuloksia voitaisiin sitten laajemmin soveltaa audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöiden kuvausmateriaalien hallinnoimiseen ja arkistoimiseen.
Jos jotakin tämän suuntaista ei tehdä, jälkikuvamme oman aikamme audiovisuaalisesta tulkinnasta 1990-luvulta eteenpäin on kovin ohut, editoitu ja
suodatettu, kuin uutisten loppukevennys.
Konkreettisesti Pirtolan aineisto voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: 1) taiteilijat ja taidetapahtumat, erityisesti performanssit ja 2) ITE-taide ja taiteilijat. Kuten Pirtolan monet haastattelut ja tekstit antavat ymmärtää, nämä
ovat kaksi napaa, jotka eivät ole toisiaan
kohdanneet. Itse digitointiprosessi voidaan tehdä yhdessä keskuksessa, mutta sen jälkeen aineisto voidaan jakaa
kahteen arkistotuotantolinjaan. Toista voisi hallinnoida Kansallisgalleria ja
sen arkisto ja toista ITE-taiteeseen keskittynyt Maaseudun Sivistystyön Liitto.
Kummankin tahon kanssa Pirtola ehti
eläessään tehdä yhteistyötä. Itse arkiston luettelointiin tarkoitettu verkkokonteksti voi olla yhtenäinen ja asian vaatimat rahoitusjärjestelyt voidaan hoitaa
keskitetysti.
“Jos sä tahdot niin”, laulaa Hector –
toivottavasti organisaatiot kuuntelevat.

Mitä pieni ihminen voi tehdä oman “arkistonsa” kanssa? Asia ei ole monimutkainen,
mutta vaatii vähän tutustumista sekä taloudellista panostusta – ja aikaa. Kaikkihan
sen tietävät; pelkkä kuvaaminen on puolikas, toinen on esittäminen ja säilyttäminen.
Jos sinulla on vanhempaa kuva-aineistoa valokuvina, filminä tai videona, kasaa se, jäsennä
ja digitoi. Jos kuvaat diginä, tallenna kuvattu
materiaali useammalle tallennemedialle. Siirrä materiaalit kansioon, johon merkitset ainakin kuvausajan, paikan ja tapahtuman/henkilöt. Siirrä aineistot siirtokovalevyjen lisäksi
ainakin RAID-5-tason verkkokovalevylle. Tee
tallennussopimus jonkin arkistointia tekevän
tahon kanssa materiaalin kopioimisesta LTOarkistonauhalle. Jos olet ammattitaiteilija,
teet elokuvia tai videoteoksia, joita esitetään
julkisesti, tarjoa valmiit teoksesi KAVI:lle.
Laajempia ohjeita vaikka osoitteista
http://archive.poriartmuseum.fi/?page_id=70
http://www.digiwiki.fi/fi/index.php?title=Etusivu
http://www.kavi.fi

(2) http://areena.yle.fi/1-3154275
  AVEK-LEHTI
  AVEK-LEHTI
2016  57
AVEK-LEHTI 22 || 2016
57
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Gangstereita,
pahoja
poliiseja
ja sarjamurhaaja

Helsinki Script veti
väkeä ja innosti
Sydämellinen kiitos teille 550:lle
av-alan ammattilaiselle, jotka 29.8.
tekivät Helsinki Script -sarjadraamaseminaarista ikimuistoisen!
Meille järjestäjille täyden salin keskittynyt tunnelma oli ”dream come
true”. Halusimme käydä kansainvälisen sisältökeskustelun Suomessa
ja palautteesta päätellen asialle oli
tilaus. Jatkoa suunnitellaan.
Moni on erityisesti kiittänyt avausluentoa.
Kun serbialais-ruotsalainen Tatjana Andersson veti ensimmäisen session, hän toimi vielä SVT:n käsikirjoituskonsulttina. Nyt
hänet on pestattu skandituotantoyhtiön kehityspäällikköksi. Otsikon ”TV-Shows with
No Expiration Date” alla Tatjana tutkii onnistuneita TV/VOD-sarjoja kuten Breaking
Bad, Vallan linnake ja Walking Dead. Hänestä näitä ei pitäisi verrata romaaneihin, joissa kerronta on lineaarista. Sarjojen dramaturgia seuraa fraktaalilogiikkaa, jossa samat
kuviot toistuvat uusissa muodoissa. Hyvä
sarja etenee spiraalimaisesti porautuen yhä
syvemmälle.
Maailmalla menestyneet kirjoittaja-tuottajat amerikkalainen James Manos Jr (Dexter, Sopranos, The Shield) ja islantilainen
Sigurjón Kjartansson (Trapped/Loukussa)
totesivat puhujien loppukeskustelussa, ettei fraktaaleja kuitenkaan voi ajatella luovan prosessin aikana. Manos painotti, miten tärkeää on valita oikeat kanssakirjoittajat. Jollei jonkun tyypin kanssa viihdy, hänen kanssaan ei kannata kirjoittaa. Samaa
koskee tuottajia. Hyviä kansainvälisiä sarjoja syntyy, kun oikeat ihmiset jakavat samaa
visioita, niin kirjoittaja- kuin tilaajahuoneissa. Kjartansson kehui Loukussa-sarjan kansainvälistä Writers Roomia, vaikka joutuikin
siivoushommiin kun brittikirjoittaja Brad
Clive toi tarinaan sateenvarjoja (eivät toimi tuulisella saarella) ja päähenkilölle työpäivän jälkeisen viskin (alkoholistin merkki Islannissa).
Maailman foorumeilla käydään kovaa
taistelua hyvistä kirjoittajista. Helsinki
Scriptissä selvisi, miksi niin moni heistä tulee Tanskasta. DR Draama ja Tanskan elokuvakoulu ovat vuosia yhdessä panostaneet
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James Manosin tv-sarjojen
käsikirjoitusten perustana
ovat tuiki tavalliset arkihuolet

TATJANA ANDERSSON. KUVA: MIKKO LYYTIKÄINEN.

sarjadraamaopetukseen, kuten draamapäällikkö (usean Emmyn tuottajana voittanut) Piv Bernth totesi tanskalaisen käsikirjoittajan ja opettajan Lars Detlefsin kanssa.
Heillekin kirjoittajahuoneen henkilökemia
on pyhä asia. Vasta kun pääkirjoittaja löytää oikeat kanssakirjoittajat, kuuluisa tanskalainen ”one vision” toteutuu. Mediayhtiön
suora yhteys elokuva- ja TV-opiskelijoiden
teksteihin on auttanut uusien kirjoittajien
löytämisessä. Opiskelijoiden tulee ymmärtää kirjoittajatiimin eri rooleja. Pääkirjoittajan on uskallettava olla kollegoidensa pomo.
Vaikka James Manos Jr sai Emmyn
Sopranos-jaksostaan, hän vannoi, ettei hänestä enää ole kanssakirjoittajaksi. Hän haluaa pitää langat omissa käsissään. Hänelle tärkein kysymys on: Miksi haluan kertoa
tämän tarinan? Vastaus on helpompi antaa
omasta teoksestaan. Dexterin loppukaudet
Manos jätti muille kirjoittajille, kun hän sarjan luojana ei saanut inhimillistää Dexteriä
haluamallaan tavallaan. Lavalla ja sen ulkopuolella Manos oli suorasukainen ja hauska.
”Olipa hieno kokemus, tulen koska tahansa uudestaan”. sanoi Manos lähtiessään
Helsingistä. Samaa toistivat pohjoismaiset
vieraamme ja myös Irlannin RTE:n draamapäällikkö Jane Gogan, joka myös on haluttu puhuja Euroopan sarjadraamalavoilla. Hän toivoi jatkoa tapahtumalle joka on
”tuonut Eurooppaan uudenlaisen, täysipainoisen ja orgaanisen tavan puhua käsikirjoituksista”. Jane kiitti myös siitä, ettei sisältökeskustelun varjolla pitsattu puhujille ideoita. Helsinki Scriptin tarkoitus olikin

inspiroida tarinoita, joita sitten muualla pitsataan. Kansainväliset vieraat kiittelivät
myös suomalaissarjojen klippejä, joita nähtiin niin remake-sessiossa kuin uusien tekijöiden loppukeskustelussa.
Helsinki Scriptiä ei mainostettu, vaan sana tapahtumasta levisi miltei kahdenkymmenen kumppanuusorganisaation ja sosiaalisen median kautta. Vaikka tapahtuman
kieli oli englanti, emme hakeneet kansainvälisiä delegaatteja. Silti heitäkin tuli paikalle, niin tuottajia kuin päättäjiä. Toiset
ovat kiittäneet päivän hyvää vauhtia ja toiset taas olisivat halunneet rauhallisempaa
tahtia lavalle. Lähinnä vauhti johtui lähinnä
siitä, että kaikki kutsutut tulivat.
Tapahtuman mahdollistamisesta haluan
vielä kiittää rahoittajia: Koura, SES, AVEK,
Aalto Yliopisto, MTV3, Nelonen ja Elisa
Viihde. Ylelle kiitos siitä, että tapahtumatriomme sai pistää päivän pystyyn. Logistiikkavastaavat, tuottaja Suvi Mansnerus ja
koordinaattori-assistentti Suvi Turunen tekivät ihmeitä lyhyessä ajassa.
Tapahtuman jatkoa ajateltiin jo puolitoista vuotta sitten kun ajatus seminaarista syntyi Ylen tiimikorttiryhmässä Erkki Astalan,
Esko Salervon, J.P. Pulkkisen ja Juha-Pekka Hotisen kanssa. Silloin avoin kysymys
oli, innostuuko ala asiasta vai ei. Nyt on vahvasti sellainen tunne, että innostusta riitti ja
Helsinki Scriptin tulisi jatkua.
Liselott Forsman
Helsinki Scriptin vetäjä ja moderaattori

www.helsinkiscript.fi

”Useimmat menevät Hollywoodiin liian
nuorina. Se on vaikea paikka elää. Minä
päädyin sinne 35-vuotiaana. Olin jo ehtinyt
elää, kehittää sen verran paksun nahan, että
kestin stressiä”, James Manos sanoo.
Manos (s. 1959) on menestynyt tv-käsikirjoittajana. Hän sai Emmy-palkinnon käsikirjoittamastaan Sopranosin jaksosta yhdessä sarjan alulle panneen David Chasen kanssa. Sittemmin hän työskenteli kaksi kautta poliisisarjassa Shield – lain varjolla.
Manosin suurin oma menestys on pahiksia tappavasta sarjamurhaajasta kertova Dexter, Hän kehitti sen Jeff Lindsay romaanin pohjalta, kirjoitti pilotin ja työskenteli sen parissa vuosina 2006–2013.
”Pitää saada ihmiset kiinnostumaan
henkilöhahmosta 10–15 minuutissa. Jos siinä onnistuu, voi jatkaa vuosia”, Manos sanoo.
Mutta miksi ihmiset ovat kiinnostuneet
Sopranosin gangstereista, Shieldin pahoista poliiseista tai Dexterin sarjamurhaajista?
He ovat väkivaltaista väkeä, useimmat vielä mätiä.
”Kukapa meistä ei olisi mätä? Uskottelemme olevamme hyviä, mutta olemme
kaikki Tony Sopanoja ja Dextereitä ja siksi pystymme samastumaan heihin. Sarjat
panevat ihmisten eteen suurennuslasin ja
useimmat tajuavat, että olisivat voineet tehdä samoin. Kotimaassani tehdään paljon
murhia ja muita rikoksia, vaikka yritämme
tulla toimeen keskenämme.”
”Mitä inhimillisempi Dexteristä tuli, sitä enemmän yleisön pelkäsi, että hän lakkaa tappamasta. Katsoja haluaa, että Tony
ja Dexter ottavat oikeuden omiin käsiinsä”,
Manos väittää.

KUVA: MIKKO LYYTIKÄINEN

On sarjoissa toinenkin puoli, se inhimillisyys, johon Manos viittasi Dexterissä. Sarjan edetessä psykopaattitappaja joutui painiskelemaan yhä enemmän perheongelmiensa kanssa. Manos sanoo, että sen rinnalla oli sivuseikka, että Dexter paloitteli ihmisiä.
”Kaikki hyvät sarjat käsittelevät perhettä tai päähenkilön henkilökohtaista elämää.
Sopranos oli aika puhdas perhesarja. Tony
hallitsi rikollisjärjestöä, mutta ei perhettään.
Yksi esikuvani on David Milch, joka myös
tajusi sen. Hän kirjoitti NYPD Blueta, joka
kertoi ihmisten arkielämästä. He vain sattuivat olemaan poliiseja.”

Hyvä esimerkki siitä on Sopranosin
ensimmäisen kauden viides jakso College (1999), joka palkittiin Emmyllä. Siinä
gangsteripomo Tony Soprano vie tyttärensä Meadow’n katsomaan kouluja, joihin hän aikoo pyrkiä.
Tytär kyselee isänsä töistä melkein
kuin missä tahansa perheessä. Tony yrittää vastailla parhain päin ja hoitaa siinä sivussa salaa kohdalle osuvan ikävän homman, joka nyt sattuu olemaan ilmiantajan murhaaminen.
Ennen telkkaria Manos teki kymmenen vuotta teatteria. Teatterikärpänen puri, kun hän osallistui collegessa ohjelmaan,
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jossa ammattilaiset tekivät kolme kuukautta näytelmiä harrastelijoiden kanssa.
Manos opiskeli ohjaamista Lontoossa Royal Academy of Dramatic Artissa ja
välillä näyttelemistä New Yorkissa.
”En koskaan halunnut näyttelijäksi,
mutta halusin oppia puhumaan näyttelijöille ja ymmärtämään, miten he lukevat
käsikirjoitusta. Sillä tavalla opin kirjoittamaan näyttelijöille”, Manos sanoo.

Teatterin opit toimivat
telkkarissa
”Olen onnekas, kun olin mukana teatterissa. New Yorkin teatterimaailmassa
kilpailu on hurjaa, mutta Hollywoodissa
vielä ihan eri luokkaa. Ehkä parasta teatterissa on, että siellä oppi kirjoittamaan
kolmenäytöksisen rakenteen. Kaikki
suuret elokuvanäyttelijät ovat työskennelleet teatterissa”, Manos intoilee.
Viimeinen väite saattaa olla hitusen

Kukapa meistä ei olisi mätä?
Uskottelemme olevamme
hyviä, mutta olemme kaikki
Tony Sopanoja ja Dextereitä
ja siksi pystymme samastumaan heihin.
liioittelua, mutta todella monen elokuvatähden silmiin syttyy kipinä, ääni syvenee ja melkeinpä ryhtikin kohenee, jos
puhe kääntyy teatteriin.
Manos päätyi telkkariin sattumalta.
Hän sai oikeudet tarinaan, jonka HBO
osti. Siitä tuli menestyksekäs tv-elokuva
The Positively True Adventures of the
Alleged Texas Cheerleader-Murdering
Mom (1993). Manosin tuottama musta
komedia voitti Golden Globen ja kolme
Emmyä.
Muutama vuosi myöhemmin David
Chase kiinnitti huomiota Manosiin ja
pyysi hänet mukaan kirjoittamaan Sopranosia. Aluksi Manos kirjoitti tv-käsikirjoituksia kuin näytelmiä, mutta oppi
pian, että erojakin on.
”Telkkarissa käytetään vähemmän
sanoja. Mitä vähemmän sanoo, sen parempi. Siellä kirjoitetaan kameralle, joka
voi kertoa paljon. Se voi mennä lähelle
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toisin kuin teatterissa. Siksi teatterissa
käytetään sanoja.”
”HBO, Showtime ja muut maksukanavat toivat tv-sarjoihin vapautta. En edes
osaa kirjoittaa sarjoja, joita mainokset
katkovat. Toivon, että osaisin. ABC, CBS,
Fox ja muut maksaisivat paljon paremmin.”
Hieman yllättäen Manos sanoo, ettei katso televisiota. Hän tunnustaa, ettei ole nähnyt edes sarjoja, joissa hänen
vaimonsa Lauren Vélez näyttelee. Dexter yhdisti Manosin ja Vélezin, joka näytteli siinä murharyhmän johtajaa Maria
LaGuertaa.
Manos ei katso myöskään elokuvia.
”En ymmärrä nykyisiä elokuvia, joissa
henkilöhahmot ovat pinnallisia supersankareita.” Eikä Hollywoodin kova kilpailu päästä helpolla Manosiakaan. Hänellä on useita hankkeita, jotka ovat olleet pitkään vireillä.
”Hollywoodissa on iso menestystekijä,
jos saa yhden hankkeen kymmenestä toteutettua. Varsinkin järkeviä elokuvia on
tosi vaikea saada tuotantoon.”
Liikkeelle ei ole lähtenyt muun muassa elokuva I Am Lupe, jolla on ollut oma
Facebook-sivu vuodesta 2012. Lauren
Vélez näyttelisi siinä latinalaissoulin
tähteä La Lupea. Kuubassa häntä kävivät fanittamassa muun muassa Ernest
Hemingway, Jean-Paul Sartre, Simone
de Beauvoir ja Marlon Brando.
”La Lupe oli hullu laulaja, jonka Castro heitti ulos Kuubasta. Amerikassa hänestä tuli popin kuningatar, joka muistutti Madonnaa”, Manos hehkuttaa.
Sitä kummemmalta kuulostaa elokuva The Slow And Complete Decompensation of Jim Manos, joka on myös ollut
vireillä pitkään. Manos sanoo, että siitä
saattaa tulla sarja.
“Voi vaikuttaa vähän röyhkeältä kirjoittaa itsestään, mutta kaikki kirjoittamani on omaelämäkerrallista. Ne perustuvat 98-prosenttisesti asioihin, jotka
ovat tapahtuneet minulle. Monet yrittävät kirjoittaa, mitä luulevat maailman haluavan. Kannattaisi kirjoittaa itselle tärkeistä asioista. Toisaalta olen oppinut, ettei pidä ottaa itseään liian vakavasti.”
Harri Römpötti
Kirjoittaja on toimittaja.

TAITEEN
VAPAUDESTA
ELI NELJÄ
RATSUMIESTÄ
Erääseen seikkaan kiteytyy Adolf Hitlerin nerous: kansaa ei johdeta politiikalla, vaan taiteen keinoin. Symboleilla, metaforilla ja vielä ainakin Hitlerin aikaan
myös kuvataiteella, arkkitehtuurilla ja
elokuvalla. Hitler älysi rekrytoida aikansa parhaat taiteilijat asialleen. Venäjällä
ja USA:ssa osataan symbolien käyttö vieläkin. Vanhan mantereen aikansa elänyt
demokratia ei kiinnosta enää ketään, se
on niin eilistä jorinaa.
Tätä ei DI Juha Sipilä tajua. Hän luulee, että porukat osallistuvat riemumielin
talkoisiin ja loukkaantuu, jos joku ei innostu. Siksi kaikki kiltisti esittävät, etteivät muka huomaa, että talkoisiin osallistuvat vain köyhät. Kapinaa ei synny, sillä media ja netti tuottavat samasta asiasta kovin erilaista tietoa eri ihmisille. Samanmieliset hakeutuvat toistensa seuraan ja kuplat ovat valmiita. Edes taiteilijat eivät ole halukkaita liikkumaan yli
kuplarajojen.
Taiteen vapaus kirjattiin uutena perusoikeutena Suomen hallitusmuotoon
vuonna 1995. Sitä ei kuitenkaan koskaan
otettu käyttöön. Ensi alkuun hiljaisina
merkkeinä, mutta vuosien saatossa yhä
voimistuvammin peitekielisiin näkyihin
verhotut Ilmestyskirjan maailmanlopun
neljä ratsumiestä ovat nyt ilmi elävinä
keskuudessamme.

1 Tauti, eli itsesensuuri
Lääkkeeksi kansan ihan oikeaan nälkään tarjoillaan ala-arvoista viihdettä.
Traagisinta tässä on, että taitelijat ovat

lähteneet juoneen mukaan. Turvatakseen oman selustansa he tekevät entistä
tylsempää ja hampaattomampaa sisustustaidetta. Mikään siinä ei kehota kapinaan, mikään ei nosta vaikeita kysymyksiä esille. Elämme keskellä maailmanlaajuista, ennenäkemätöntä myllerrystä,
mutta suomalainen taiteilija ei ota kantaa. Muualla taiteilijat asettavat oman ja
vähän muidenkin hengen alttiiksi tuodessaan epäkohtia esille. Meillä varmistellaan suosiota.
Ihminen ja taiteilija on ensisijaisesti sosiaalinen laumaeläin, hän haluaa
kuulua yhteisöön ja olla mieliksi. Ihmisen kyky muodostaa yhteisöjä tarkoittaa
henkiinjäämistä. Suomessa nykyaikana
suurin uhka taiteen vapaudelle on taiteilija itse. Kun tekijällä nousee tarve tehdä
rohkeaa, kriittistä tai kantaaottavaa tulokulmaa aiheeseen, iskee kauhu. Halu olla muille mieliksi tai samaa mieltä ohjaa
valintoja. Tätä ”samaa mieltä” sanelevat
taidepiirit, taidekoulut, taiteen rahoitusinstanssit ja viime kädessä yleinen mielipide. Yleinen mielipide ohjaa myös taiteen rahoittajien mieltymyksiä.
Kuvataiteilija joutuu maksamaan siitä, että saa pitää näyttelyn, joten on syytäkin olla hiljaa ja kiltisti. Jotta näyttelynsä voi maksaa, kannattaa olla pikkuisen
poliittinen, mutta ei liian poliittinen, sillä
silloin tyssäävät apurahat.
Tuomiot taiteentekoon liittyvissä lainrikkomuksissa aiheuttavat nekin pelkoa ja itsesensuuria. Viimeistään Charlie
Hebdo -tragedia osoitti myös taideteoista
kumpuavan potentiaalisen tuhovoiman.
Se on pelottavaa.

2 Sota, eli pelko
Huumori taiteessa on nykyisin lähestulkoon kuollut. Huumorin tappaa pelko.
Koko maailmaa johdetaan pelolla. Taiteessa on aina uhkailtu määrärahojen
vähenemisellä, mutta nyt uhkailu on kiristynyt ja saavuttaa taiteilijan niin monelta suunnalta, että se lamauttaa. Pelko
myös tarttuu erittäin tehokkaasti.
Kenen tehtävä on tukea taitelijaa olemaan vapaa ja rohkea? Eikö se ole rahoittajan: tilaajan, palkanmaksajan, auktoriteetin? Tältä taiteilijan esimieheltä
puuttuu kyky antaa toivoa ja rohkeutta

sekä rakentaa ratkaisumalleja. Johtajalla ei toivotonta tilannetta saa olla. On kehittynyt puhetapa, ettei meillä ole varaa
mihinkään, mutta se ei pidä paikkaansa:
Suomi ei ole koskaan ollut niin rikas kuin
nyt. Mutta päättäjän – myös taidepäättäjän – tulisi jakaa rohkeutta, toivoa ja
mahdollisuuksia. Vain se on hyvää johtajuutta. Meillä taidepäättäjä hokee ”at
arm’s length” -periaatettaan ja legitimoi
sillä oman vastuuttomuutensa.

3 Puute, eli taiteen
välinearvo, joka tunnetaan
myös ministeriön
strategiana
Totalitaariset hallitukset omivat kulttuurin palvelemaan päämääriään. Nykysuomessa talouspuhe hallitsee kaikkea,
ja taiteenkin arvo määrittyy yhä yksitotisemmin kansantaloudellisen hyödyn
kannalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksessa talousarvioesitykseksi
2017 kerrotaan, että ministeriön kulttuurin toimialan valtionavustuspolitiikkaa ja
valtionosuusjärjestelmiä kehitetään aiempaa strategisemmiksi siirtymällä virastojen tulosohjauksessa aiempaa strategisempiin tulossopimuksiin. Eipä vähä
mitään!
Talousarvioesityksessä kerrotaan taiteen rahoituksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiksi muun muassa kulttuurin toimialan tuotantoprosessien vahvistaminen tukemalla tuote- ja palvelukehitystä, välittäjätoimintaa ja vientiä. Tämä on välittäjäportaan
tukemista, tukemisen tukemiseksi kutsuttua toimintaa. Ministeriön päämäärät piilotetaan hallintojargoniin ja sitä toistetaan, kunnes keisarilla tosiaan
on uudet vaatteet. Silloin uskoo jo taiteilijakin, että hänen taiteestaan pitää olla jotakin ihan oikeaa hyötyä.

4 Kuolema, eli yrittäjyysajattelu
Talous on kaiken perusta, sanoi jo Karl
Marx. Hyvä, tai merkityksellinenkin taide voi pärjätä markkinoilla menettämättä autonomisuuttaan. Tämä ei kuitenkaan koske uutta luovaa, sillä avantgarden arvo ymmärretään aina vasta jälkikäteen.

Hallava hevonen, Team Finlandin
luotsaama Finland.fi-sivusto esittelee
suomalaisen taiteen ja kulttuurin kärjet. Flow-festival, Lappi kuvauslokaationa, Alvar Aalto, muotisuunnittelijoita. Sivusto toimii aikakauslehdenomaisesti ja myötäilee muun muassa
Blue Wingsin visuaalista ja sisällöllistä linjaa. Molemmat lehdet ovat elämyksellisiä ja visuaalisesti näyttäviä
lifestyle -lehtiä, joiden lukija on hyvätuloinen, kokeilunhaluinen, haasteita
hakeva ja kansainvälisesti ajatteleva.
Sivuston Arts & Culture -osasto
promotoi kahta suomalaista televisiosarjaa, joita tuupataan kovasti maailmalle. Toinen on Nymfit ja toinen
Mustat Lesket. Nämä suomalaisen
kulttuurin helmet on Team Finland
nostanut av-tuotannon kärkihankkeiksi. Vaikka Team Finlandin sekä
ohjaus- että johtoryhmässä on kulttuuriministeriön edustus, ei vakavasti otettavaa av-tuotantoa haluta viedä.
Tällä logiikalla taiteen tuotteistaminen rahan ehdoilla johtaa lopulta vaikeita aiheita tutkivan taiteen katoamiseen ja sponsoriraha muuttuu lopulta tapporahaksi.
Kulttuuriammateissa toimi yli 128 000
työllistä vuonna 2014. Nyt arvon taiteilijat: ääntä kuuluviin. Tadeusz
Kantorin sanoin: taiteen vapaus ei
ole poliitikkojen antama lahja. Vapaus on taiteilijoissa itsessään, ja siitä
on taisteltava. Myös tänään.
Freedom in art
Is a gift neither from
The politicians
Nor the authorities
Freedom is not bestowed
On art by the authorities
Freedom exists inside us
We have to fight for freedom
Within ourselves
In our most intimate interior
In our solitude,
In our suffering
It is the most delicate domain
The domain of soul and spirit
– Tadeusz Kantor
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   RAPORTTI

Rauhan ja
rakkauden
asialla
Elokuinen Hiroshima on hiostavan
kuuma. Lämpötila huitelee yli kolmessakymmenessä asteessa, ja ilmankosteus aiheuttaa löylyefektin.
Vaatteet liimautuvat selkään. Hiki
noruu silmiin. On tarve hakeutua
suojaan. Ajankohta on siis ihanteellinen elokuvafestivaaleille. Elokuvasalin viileys tarjoaa pakopaikan armottomasta säästä. Turistit ehkä suunnistaisivat rannalle, mutta paikalliset välttelevät aurinkoa ja peittävät
vartalonsa huolella ollessaan ulkona,
ettei uv-säteily pääse iholle. Pukeutuminen muistuttaa välillä musliminaisten vaatetusta. Paljas iho näkyy
vain käsissä. Toisinaan kasvotkin on
peitetty silmiä myöten.

Hiroshiman animaatiofestivaalia juhlittiin
tänä vuonna kuudettatoista kertaa. Festivaali järjestetään joka toinen vuosi, joten Hiroshiman ensimmäiset elokuvajuhlat ovat
nähneet päivänvalon vuonna 1985 – tasan 40
vuotta atomipommin jälkeen. Nykypäivänä
Hiroshima on moderni japanilainen miljoonakaupunki täynnä pilvenpiirtäjiä, ostoskeskuksia ja ihmisvilinää. Historia on kuitenkin
vahvasti läsnä. Vaikka kaupunki on satoja
vuosia vanha, se tunnetaan kaikkialla maailmassa nimenomaan yhdestä hetkestä. Atomipommi räjähti Hiroshiman yllä 6.8.1945
kello 8.15. aamulla. Jos pommi olisi päätetty
räjäyttää jossakin muualla emme luultavasti
olisi kuulleetkaan koko kaupungista.

Missä on hypocenter
Atomiräjähdystä on mahdotonta unohtaa
paikan päällä. Olen jatkuvasti tietoinen etäisyydestäni hypocenteriin, pisteeseen jossa pommi räjähti. Räjähdys aiheutti hetkeksi pienen auringon kaupungin ylle, mutta sitä ei luultavasti moni ehtinyt rekisteröidä
ennen kuolemaansa. Hiroshimassa on puinen linna, joka hajosi taivaan tuuliin tuona päivänä, mutta rakennettiin 1950-luvulla
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uudestaan. Linnan puistosta löytyy puu, jonka sanotaan säilyneen hengissä räjäytyksestä. Etäisyys hypocenteriin on noin kilometri.
En tiedä, onko se totta, mutta haluan uskoa
tähän tarinaan. Elämä voittaa.
Kaupungin ytimessä on suuri puistoalue,
Peace Memorial Park. Aiemmin paikalla oli
tiiviisti rakennettu kaupunginosa, mutta
pommi pyyhkäisi kaiken pois. Nyt paikalla
on siis rauhanpuisto, jossa sijaitsee atomipommimuseo ja jonka kärjessä, joen toisella
puolella on Hiroshiman symboli, Atomic Dome. Se on lähes ainoa rakennus, joka säilyi
pystyssä ja muodoltaan tunnistettavana räjähdyksessä. Nyt se on suojelukohde, jonka
liepeillä jatkuva turistivirta kiertelee. Karmiva menneisyys on tehnyt kaupungista suositun matkailukohteen.
Hiroshiman traagisesta historiasta johtuen festivaalin teema on rauha ja rakkaus.
Jokaiselle festivaalille myös kootaan näytös elokuvista, jotka liittyvät kyseiseen teemaan – toisinaan ehkä vähän hatarastikin.
Muistan, että ensimmäinen opiskelijaelokuvani Varjoja Margariinissa (1996, yhdessä Leena Jääskeläisen ja Pekka Korhosen
kanssa) esitettiin nimenomaan Animation
for Peace -sarjassa. Elokuva kertoi naisesta, joka pakenee vankilasta palasina, ja jonka hänen miehensä ompelee kotona yhteen.
Juoni ei nyt ehkä ihan suoraan liittynyt rauhaan, mutta olihan elokuvassa toki teemoina
vapaus, vankeus ja rakkaus.

Animaation
olympiaedustaja
Matkustin elokuussa Hiroshimaan suomalaisen animaation airueena. Olin onnistunut järjestämään festivaaleille Newest
Finnish Animation -näytöksen, jossa näytettiin kaksitoista kotimaista animaatiota
vuosilta 2013-2016. Valitsin mukaan ensisijaisesti ammattilaisten tekemiä itsenäisiä,
laadukkaita lyhytelokuvia. Mukaan pääsi
myös muutama loistava opiskelijatyö – Anni Ojan Viikset, Vilma Hirvosen Wish ja
Heta Jäälinojan Penelope. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun en edustanut festivaaleilla itseäni vaan kotijoukkuetta – vähän
kuin olympialaisissa. Nautin suunnattomasti
osastani.
Kun alunperin ehdotin näytöstä Hiroshiman festivaalijohtajalle Sayoko Kinoshitalle oletin että ”näytös” olisi jonkinlainen

presentaatio tv-ruudulta. Kuvittelin, että se
järjestyisi jossakin festivaalipaikka Aster
Plazan seminaarihuoneista, ja että sinne eksyisi muutama hassu katsoja. Elokuun alussa sain kuitenkin ilokseni lukea festivaaliohjelmasta, että suomianimaatio esittäytyisi
Aster Plazan Grand Hallissa lauantaina juuri ennen supersuosittua kilpailusarjaa.
Hiroshiman festivaaleille tarjotaan nykyisin joka kerta yli kahtatuhatta elokuvaa.
Se on yksi merkittävimmistä animaatiofestivaaleista. Tänä vuonna yksikään suomalainen animaatio ei yltänyt kilpailuun. Olin itse
Hirosiman esikarsintaraadissa vuonna 2014
ja tiedän, kuinka nopeasti päätökset elokuvista pitää tehdä ja kuinka sattumanvaraista kaikki lopulta on. Hyvä aloitus on tärkeä.
Vaikka Hirosiman esikarsintaa tehdään kolme viikkoa aamusta iltaan, ei suurinta osaa
elokuvista ehditä katsoa alkua pidemmälle.
Elokuvan pitää heti koukuttaa katsoja. Sellainen vaatimus ei tietenkään tee oikeutta
kaikille elokuville. Lisäksi aina on kyse valitsijoiden henkilökohtaisista mieltymyksistä.

Käsittämättömyyksiä
kilpailussa
Newest Finnish Animation -näytöksen ulkopuolella ainoa suomalainen animaatio Hiroshimassa oli Viikset, joka näytettiin Suomi-koosteen lisäksi Stars of Students -sarjassa. Tämän vuoden kilpailussa ehkä eniten kulmien kohottelua aiheutti brittielokuva Manoman (ohj. Simon Cartwright), joka
ei ollut varsinaisesti animaatio, vaan live action -nukketeatteria. Nukkejen suun liikkeet
ja osa taustoissa oli toteutettu animaationa ja
elokuva oli luultavasti siitä syystä hyväksytty
sarjaan mukaan. Itse olen kuitenkin animaatiofundamentalisti. Nuket eivät automaattisesti tarkoita animaatiota. Animaatio on elokuvaa, joka tehdään kuva kuvalta riippumatta
siitä, onko kameran edessä nukkeja, esineitä,
ihmisiä vai piirroksia. Animaation tekeminen
on enimmäkseen puuduttavan hidasta, mutta
lopputulos palkitsee. Ainakin siihen pyritään.

Lauantai-illan huuma
Lauantaina, jolloin suomianimaatiot oli
määrä esittää Grand Hallissa, festivaalivieraille järjestettiin retki uimarannalle ja mahdollisuus tutustua historialliseen Takeharan
pikkukaupuniin. Ohjelmassa oli myös aivan
hypnoottinen taiko-rumpuesitys. Vieraista

Suomalaisen animaation
ominaispiirteet

VIIKSET, OHJ. ANNI OJA, TURUN TAIDEAKATEMIA, 2015.

pidetään Hiroshimassa hyvää huolta. Juhlia on joka ilta. Ruokaa, juomaa ja ohjelmaa
tarjotaan – kurkistuksia japanilaiseen kulttuuriin. Toisiin vieraisiin on helppo tutustua. Muidenkin merkittävien animaatio- ja
lyhytelokuvafestivaalien edustajat vaivautuvat vuodesta toiseen paikalle. Tänä vuonna ainakin Annecyn, Clermont-Ferrandin,
Krokin, Fantochen ja Hollannin animaatiofestivaalien voimahahmot olivat saapuneet
Hiroshimaan.
Ennen Newest Finnish Animation -näytöstä minun piti harjoitella tulkin kanssa.
Olin luvannut pitää puheen, jossa alustaisin
näytöstä. Tilanne oli etäännytetty – puhuin
englantia, tulkki käänsi sen japaniksi eikä
yleisössä ollut tietääkseni ketään, joka olisi
tuntenut minut. Sitäpaitsi tulkin englanninkielen taso jäi minulle epäselväksi. En lopulta tiedä, mitä yleisölle kerrottiin minun sanoneen. Joka tapauksessa tilanne oli niin
hassu, että esiintyminen oli rentoa.
Yleisö saapui saliin. Odotin verhon takana. Valot sammuivat ja minut ohjattiin lavalle merkittyyn paikkaan. Valokeila oli sokaisevan kirkas, mutta näin että salissa oli valtavasti ihmisiä. Pidin puheeni. Tulkki käänsi.
Sain aplodit. Sen jälkeen hiipparoin teatterisalin takariviin, koska halusin todeta näytöksen teknisen onnistumisen ja rekisteröidä yleisön reaktiot.
Mistä sitten puhuin hiroshimalaisille
suomianimaation ystäville? Oletan, että puheeni tarkoitus ei ollut niinkään jakaa tietoa kuin kohottaa tilannetta – lähettiläs kaukaa Suomesta oli saapunut paikalle tätä tilaisuutta varten. Ele oli tärkein. Ja varmaan
kohteliaisuudet ja kiitokset. Kiitosten lisäksi
kerroin, että koska Suomen ja Japanin välissä on vain yksi maa, Venäjä, olemme melkein
naapureita. Meitä yhdistävät metsät, teknologia ja täsmällisyys – diplomaattisia lauseita. Aasinsiltain kautta pääsin animaatioon ja

hehkutin tottakai pian nähtävää koostetta. Ja
sitten taas kiitin kaikkia kaikesta. Väittäisin,
että puhe meni ihan mukavasti.

Kaikkien miesten elokuva
Japanilainen yleisö muistuttaa jollakin tavalla suomalaista. Reaktiot eivät ole hillittömiä, eivätkä ihmiset tule helposti jälkikäteen kommentoimaan. Tähän voi tietysti vaikuttaa myös puutteellinen englanninkielen
taito. Osassa näytöksen elokuvista oli paljon dialogia tai muuta puhetta kuten Leena
Jääskeläisen In love with Amelia Earhartissa tai Turun Anikistien Madonreiässä. Elokuvissa on kuitenkin kuvallinen kerronta
päällimmäisenä. Yleisö tuskin ymmärsi englanninkielista dialogia tai tekstityksiä, mutta
vitsit selvästi naurattivat.
Hämmennystä yleisössä tuntui herättävän Reetta Aallon Pillua aloittelijoille. Se on
erittäin suoraviivainen opetuselokuva siitä,
miten naiselle voi tuottaa orgasmin. Kerronnassa on toki humoristinen ote, mutta kuvassa nähdään paljon lähikuvia ja läpileikkauksia naisen sukupuolielimistä. Muuan belgialainen festivaalivieras oli kuulemma tokaissut, että kaikkien miesten tulisi nähdä tämä
elokuva. Japanilaisen yleisön reaktiota sen
sijaan oli hankalampi tulkita. Paikalla oli ilmeisesti ollut lapsiakin. Yleisöä ei oltu etukäteen varoitettu elokuvien sisällöistä eikä
ikärajasuosituksia annettu. Tulin ajatelleeksi, että jos tämä näytös olisi esitetty Yhdysvalloissa, sitä olisi varmaan seurannut haaste oikeuteen.
Paljon hilpeyttä herätti Antti Laakson ja Simo Ruotsalaisen Safari Heat. Kyseessä on muovailuvaha-animaatio, joka alkaa Miami Vice -henkisenä poliisisarjana,
mutta jonka juoni lähtee oudoille urille. Elokuva on puhuttu suomeksi ja tekstitetty englanniksi, mutta luultavasti se ei häirinnyt yleisöä, koska tyylilajissa oli sopivasti tuttuutta.

Olisin puheessani halunnut tehdä näytöksen
elokuvista yhteenvedon ja todeta, mitkä seikat ovat luonteenomaisia suomalaiselle nykyanimaatiolle. Näiden kahdentoista elokuvan perusteella sellaista oli kuitenkin mahdotonta löytää. Elokuvat olivat keskenään täysin erilaisia; toteutettu eri tekniikoilla ja aihepiireiltään hyvin kirjavia. Mukana oli vakavia
elokuvia ja huumoripläjäyksiä. Suomalaista
animaatioita ei yhdistä visuaalinen tyyli tai
aiheet, mutta suoruus kerronnassa on tunnistettavaa. Yleensä tarinat eivät perustu pelkästään vihjailuun tai symboliikkaan. Se on
jonkinlaista sisäänpäin naureskelua; ei huutonaurua vaan itsekseen höröttelyä. Vitsien
huomaaminen jätetään katsojan tarkkaavaisuuden varaan.
Viimeinen kilpailupäivä Hiroshimassa
oli sunnuntai ja palkintojenjako ja Sayonara-juhlat ehkä vähän epätyypillisesti maanantaina. Kun ihmiset matkustavat kauas ja
kokoontuvat lyhyeksi aikaa yhteen, tilanteen
väliaikaisuus on koko ajan puheenaihe. Yhtä
paljon kun elokuvista ihmiset keskustelivat
itse matkasta. Milloin tulit? Koska lähdet?
Mitä kautta lensit? Yhteinen kokemus ulkopuolisuudesta korostuu. Japanilaisia ruokia,
maisemia ja tapoja äimistellään. Hiroshimassa on joka kerta vahva eurooppalaisedustus niin elokuvissa kuin vieraissakin.
Tämän vuoden Grand Prix’n voitti korealainen elokuva The Empty (ohj. Dahee Jeong).
Elokuva on kaunis, hiilellä piirretty ja eteerinen. Tyypillinen korealainen elokuva.
Kaisa Penttilä
Kirjoittaja on animaattori

Newest Finnish Animation
-näytöksen elokuvat:

Elli Vuorinen: Sukkavartaankatu 8
Joni Männistö: Electric Soul
Vilma Hirvonen: Wish
Antti Laakso ja Simo Ruotsalainen: Safari Heat
Tatu Pohjavirta: Lepatus
Reetta Alto: Pillua aloittelijoille
Hanneriina Moisseinen: Syntymäpäivä
Heta Jäälinoja: Penelope
Leena Jääskeläinen: In Love with Amelia
Earhart
Annika Dahlsten: Yöperhonen
Anni Oja: Viikset
Turun Anikistit: Madonreikä
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KOKEELLISEN
ELOKUVAN
LEVITYSTÄ
KOREALAISITTAIN
AV-arkki kuratoi elokuun alussa järjestetyille Soulin kansainvälisille
uusmediafestivaaleille kahden näytöksen esityssarjan suomalaisen mediataiteen alkusysäyksistä 2010-luvun teemoihin. Paikan päällä täydensin näytöksiä pitämällä Korean
elokuva-arkistossa aihetta syventävän luennon. Tämän päivän käytäntöihin ja haasteisiin päästiin pureutumaan kokeellisen elokuvan ja mediataiteen levitystä käsittelevässä
paneelikeskustelussa festivaalin
MediaLab-oheisohjelmassa. Kävi
selväksi, että maineikas historia ja
suuri volyymi eivät vielä takaa toimivuutta; korealaiset kollegat kuuntelivat herkällä korvalla, miten mediataiteen levitys sujuu Suomessa.
Vuodesta 2000 asti järjestetty Seoul International NewMedia Festival (NEMAF) on Soulin kaupungin taidemuseon isännöimän Mediacity Seoul -biennaalin jälkeen Etelä-Korean merkittävimpiä kokeellisen elokuvan
ja mediataiteen katselmuksia. Kilpailusarja, jonka tuomarointiin osallistuin, käsittää
niin kansainvälisiä kuin korealaisiakin lyhytelokuvia, joiden kirjo ulottuu indie-fiktiosta abstraktimpaan videotaiteeseen. Mukaan mahtuu jokunen täyspitkä elokuvakin. Tänä vuonna tuomaristomme jakoi pääpalkinnon hollantilaisten Sander Breuren
ja Witte van Hulzenin aistilliselle ja kursailemattomalle tutkielmalle Phi & Laurine
(2015). Parhaan korealaisen teoksen palkinnon voittaneen Baeil Parkin After Breaking
the Silence -dokumenttielokuvan (2016) taas
soisi löytävän paikkansa kansalaisaktivismin ja työtaistelun kuvauksena myös muiden kansainvälisten dokumenttielokuvafestivaalien yhteiskunnallisesta ohjelmistosta.
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AV-arkin kuratoima kokonaisuus ennakoi uutta, syksyllä 2016 käynnistynyttä Suomen, Etelä-Korean ja Japanin välistä
residenssivaihto-ohjelmaa. HIAPin, AV-arkin ja Suomen kulttuurirahaston yhteishanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Soulin uusmediafestivaalin Suomi-teemaan kuulunut oma luentoni piirsi
kuvan suomalaisen mediataiteen transnationaalista maisemasta, jossa on hanakasti kommentoitu kansainvälisen kentän kehitystä omaehtoisen ilmaisun voimin, vaikka videotaiteen varsinaista lähtölaukausta saatiin meillä odottaa hyvinkin 1980-luvulle asti. Kahden näytöksen esityssarjassa
Erkki Kurenniemen lyhytelokuvien kuriton koneromantiikka sai seurakseen paitsi Mika Taanilan, Pekka Sassin ja Juha
van Ingenin taidetta, myös Liisa Lounilan
neulanreikäkameralla kuvattuja tyyliteltyjä tutkielmia nuoresta aikuisuudesta. Toisessa näytöksessä ympäristön, yhteiskunnan ja tasa-arvon teemoja tutkailtiin Erkka Nissisen, Pilvi Takalan, Jan Ijäksen,
Salla Tykän, Anssi Kasitonnin ja Maarit
Suomi-Väänäsen teoksissa.

Taiteesta
tosi toimintaan
Siinä missä luento käsitteli enemmän lähihistoriaa ja nykysisältöjä, päästiin mediataiteen levittämisen tosi toimintaa ruotimaan MediaLab-kokonaisuuteen kuuluneessa paneelikeskustelussa. Keskustelu
järjestettiin Seoul Art Space Seogyossa, jossa oli esillä myös festivaalin kokonaisuuteen kuuluva ”Virtual Politicity” -teeman alle jäsennelty nykytaidenäyttely. Teosten kirjo vaihteli kuvataiteesta videoinstallaatioihin ja pelillisempiin toteutuksiin. Seijin Kimin installaatioon kuulunut kolmeosainen
siirtolaisuutta tutkiva videoteos Tortilleria

Chinantla: Proximity of Longing (2016) sai
kunnian avata koko festivaalin.
Etelä-Korean mediataidekenttä on galleria- ja taidekeskusvetoista, mutta rajapinta mediataiteen ja elokuvatuotannon välillä
hakee vielä samalla lailla muotoutumistaan
kuin Suomessakin. Taidetta tehdään enimmäkseen julkisilla varoilla, mutta galleriat,
taidekeskukset ja museot saavat vetoapua
suuryrityksiltä. Varsin leimallinen esimerkki rahan ja taiteen kytköksistä Etelä-Koreassa on Kim Chang-Il, ”Mr. Kim”, vauras
liikemies, joka on kerännyt itselleen mittavan taidekokoelman omassa galleriassaan
ja museossaan esiteltäviksi – joukossa tietenkin hänen omia teoksiaan.
Mediataiteen yleistä näkyvyyttä EteläKoreassa voi luonnehtia varsin hyväksi,
mutta parantamisen varaakin on. Paneelikeskustelun polttavin puheenaihe oli nimenomaan levityspuolen hajanaisuus ja
sattumanvaraisuus: Etelä-Koreassa ei ole
AV-arkin kaltaista kansallisen tason levitysarkistoa, joka levittäisi kokeellista elokuvaa
ja mediataidetta sekä edustaisi taiteilijoita esityskorvausneuvotteluissa. Esimerkiksi
media- ja kuvataiteilija Hyejung Shim kertoi työskentelevänsä vuoroin julkisrahoitteisten, vuoroin yksityisten levittäjien kanssa. Omien etujen valvominen ja käytännön
levitystyö on Shimin mukaan työlästä, mutta kääntöpuolena taiteilijalle itselleen kertyy huima määrä kontakteja, joista voisivat muutkin hyötyä. Mediataiteen levittäjänä toimiva Yooshin Jeon myötäili kokevansa hankalaksi asioida erillisten gallerioiden
kanssa taiteiijoiden tai heitä edustavan tahon sijaan, varsinkin kun taiteilijoiden toiveet esityskorvauksista ja muut tarpeet
vaihtelevat niin paljon.
Semyungin yliopiston mediataiteen
apulaisprofessori Jonghan Choi kuvaili

KOREAN ELOKUVA-ARKISTO. KUVA: TYTTI RANTANEN.

nykytilannetta haastavaksi: vaikka teokset löytäisivät säilytyspaikkansa, niitä ei nykyisellään levitetä järjestäytyneesti eivätkä
taitelijat saa välttämättä oikeudenmukaista korvausta töistään. Kokeellisen elokuvan
markkinat ovat Etelä-Koreassa marginaaliset, joten Choi peräänkuulutti niin valtiovallan kuin yksityisten toimijoiden apua tilanteen parantamiseen ja taidemuodon edistämiseen. Vuonna 1979 perustettu Arko-taidekeskus arkistoi korealaisten mediataiteilijoiden yksikanavaisia töitä ja palvelee kuraattoreita, mutta paneelin osanottajat kaipasivat aktiivisempaa ja laajempaa toimintaa.
Jos yksittäinen taiteilija kartuttaa galleristi- ja kuraattorikontakteja, niin festivaalien ja muiden tapahtumien ohjelmiston ympärille muodostuu vuosien mittaan
oma kataloginsa. SeMA-biennaalin ja NEMAF-festivaalin lisäksi kokeellisen elokuvan ystävää palvelee lajille omistettu
EXiS-festivaali. Tänä vuonna juryn jäsenenä vaikuttanut ohjaaja, tuottaja Wook Steven Heo johtaa EXiS-festivaalin lisäksi dokumenttielokuvaan keskittynyttä DMZ-festivaalia. Hän nosti puheenvuorossaan esiin
festivaalikentän mahdollisuudet tuoda helpotusta levityspulmaan. Elokuvafestivaalit
muodostavat maailmanlaajuisesti yhä tärkeämmän omaehtoisten sisältöjen ja avarakatseisen yleisön kohtaamiskentän, joten ei
ole ihme, että Euroopassakin Oberhausenin
tai Tampereen lyhytelokuvajuhlien kaltaiset
toimijat ovat alkaneet käynnistää omaa levitystoimintaansa.
Paneelikeskustelussa tosin huomautettiin, että festivaalien piiriin kysyntä ja kiinnostus yleisimmin myös jää,
asiaan vihkiytyneiden iloksi. NEMAF-festivaalin taiteellinen johtaja ja perustaja Jen Yh Kimjang muistutti, että vaikka kysyntä kehittyisi hitaasti, kokeellinen

elokuva kiehtoo aina uusia katsoja- ja tekijäsukupolvia – eritoten elokuva- ja kuvataideopiskelijoita, jotka eivät ole vielä urautuneet oman ilmaisuvälineensä kanssa.

Välittyykö ydinajatus?
Festivaalien oma levitystyö ei Etelä-Koreassakaan riitä paikkaamaan laajempia ongelmia. Hankaluudet kiteytyvät käytännön
järjestelyjen asemesta siihen, mitä ihmiset
ajattelevat kokeellisesta elokuvasta ja mediataiteesta – onnistutaanko siilot murtamaan, saadaanko kommunikoitua sisällöistä kyllin kiinnokkaasti? Paneelikeskustelun jälkeen tapaamani, Suomessa monesti
vieraillut kuraattori ja galleristi Bora Hong
vahvisti, että festivaalien kohdalla ongelmat
liittyvät juuri kommunikaatioon. Jos festivaalin profiili on järjestäjille itselleen kristallisoitunut, pystytään myös yleisöjä löytämään ja palvelemaan tehokkaammin, mahdollisten ennakkoluulojen murtamisesta
puhumattakaan.
Kokeellinen elokuva ja mediataide eivät tietenkään muodosta jotakin homogeenistä massaa, vaan niiden piirissä syntyneet
teokset ovat tekijöidensä kunnianhimoisia ja
omaperäisiä yrityksiä käsitellä milloin abstraktimman, milloin konkreettisemman tason ilmiöitä. Tuotantokoneistoltaan ja -arvoltaan teokset eroavat suurestikin konventionaalisen elokuvateollisuuden parissa syntyneistä tuotoksista. Sisältöjen ja kerronnankin suhteen sen sijaan independent- ja art
house -elokuvat tulevat monin paikoin vähintään puolitiehen vastaan. Mediataide jakaa osittain samoja ongelmia muun valtavirtaa marginaalisemman audiovisuaalisen
kulttuurin kanssa: sovinnaisimmat ja viihdyttävimmätkin lyhytelokuvat etsivät alituiseen paikkaansa levityskentällä. Taide-elokuvan puolella taas tuttu ja toistuva on ilmiö,

jossa teos saa osakseen festivaalimenestystä,
palkintoja ja innostuneita arvioita, mutta jättää lippuluukulla toivomisen varaa. Samalla
tavoin ristiriitaista on, että mediataiteilijat ja
kokeellisen elokuvan tekijät ovat usein maidensa kansainvälisesti nimekkäimpiä ja arvostetuimpia tekijöitä. Oletetusta marginaalisuudesta ja ”vaikeudesta” ei siis tulisi turhaan rakentaa puolustuskilpeä.
Paneelissakin päädyttiin siihen, että kokeellisen elokuvan levitykseen tarvitaan aivan erityisesti joku spesifi strategia. Jos halutaan löytää uusia yleisöjä, yksi konsti on
koulia katsojia. Wook Steven Heo luonnehti korealaisen mediataiteen historiaa itsessään kovin lyhyeksi, mikä on yllättävä näkökanta. Videotaiteen pioneerina pidetty,
Soulissa syntynyt Nam June Paik (1932–
2006) on itse taidemuodolle ohittamaton
hahmo, mutta Etelä-Koreassa hänen korealaisuuttaan kyseenalaistetaan – hänen
elämäntyönsä kun paikantuu länsimaisen kansainvälisen Fluxus-ryhmän piiriin.

Pienet piirit
potentiaalina
Paneelikeskustelun aika oli rajallinen, eikä
käytännön ratkaisuista päästy vielä liiemmin puhumaan, vaikka ääneen lausuttiinkin
tavoite luoda pitkäjännitteinen suunnitelma
levitysarkiston synnyttämiseksi. Suomessa
HIAPin residenssissä vieraillut kuraattori
SeiHee Shon nosti yhdeksi malliksi AV-arkin online-arkiston ja vuosittaisen katalogin, joka on myös ulkomaiselle kuraattorille iso apu. Jos kansallisen tason levitysarkistoa ryhdyttäisiin rakentamaan, voi tosin olla, että korealaisen kentän volyymi aiheuttaa päänvaivaa. Osviittaa kokoeroista antaa
se, että kun kerroin AV-arkin jäsenmäärän
(karkeasti 200 taiteilijaa) ja arkiston koon
(vajaat 2000 teosta), minun epäiltiin erehtyneen, koska luvut kuulostivat korealaisten
korviin pieniltä.
Juuri käynnistynyt residenssiohjelma
epäilemättä lisää taiteen, taiteililijoiden
ja kuraattorien liikkuvuutta Suomen, Etelä-Korean ja Japanin välillä. Mutta yhtä lailla taiteellisten sisältöjen ohella kovatasoinen vientituote voisi olla pienissä, jopa minimalistisissa organisaatioissamme hioutunut kyky toimia järkevästi ja joustavasti, dynaamisessa yhteistyössä.
Tytti Rantanen
Kirjoittaja on AV-arkin ohjelmakoordinaattori.
  AVEK-LEHTI
  AVEK-LEHTI
2016  65
AVEK-LEHTI 22 || 2016
65

   RAPORTTI

VIROLAISEN
HITSAAJAN
TAIDONNÄYTE.
KUVA: ROSTISLAV
AALTO.

MINÄ JA PAKOLAINEN TAITEIDEN YÖSSÄ
Taiteiden yö järjestettiin Helsingissä
torstaina 25.8.2016. Tajusin, että vapaaehtoistyönä tehty projektimme
Minä ja pakolainen sopisi ohjelmaan
mainiosti. Tilaisuuksia näyttää elokuvia ei ole tässä maassa paljon, joten päätin, että laitetaan näytös pystyyn. Taas kerran hyvä idea, mutta
ilman rahaa, ilman esityspaikkaa ja
kalustoa ja vain viisi päivää Taiteiden yöhön.

Idea
Minä ja pakolainen -projekti on elokuvahanke, joka käynnistyi viime vuoden syksyllä,
jolloin ilmoitin sosiaalisessa mediassa hakevani ohjaajia mukaan hankkeeseen. Tarkoitus oli tehdä lyhytelokuvia Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista ja heidän tuloonsa liittyvästä problematiikasta. Jokainen
tekijä valitsisi itse aiheensa ja näkökulmansa. Tarkoitus oli, että jokainen elokuva olisi itsenäinen teoksensa, mutta elokuvat toimisivat myös yhdessä katsottuna – tavallaan
kuin kaleidoskooppina, joka toimii apuvälineenä oman mielipiteen muodostamiseen
turvapaikanhakijatilanteeseen Suomessa.
Pohjimmiltaan ajatuksena oli antaa turvapaikanhakijoille kasvot, että he eivät olisi
pelkkiä numeroita uutisvirrassa, vaan todellisia ihmisiä yksilöllisine piirteineen. Koin
vastenmielisenä sen hetkisen keskustelun
tason, jossa heistä puhuttiin kuin karjasta.
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Halusin muistuttaa elokuvillamme, oli tilanteesta mitä mieltä tahansa, että kyse on ihmisistä – pohjimmiltaan samanlaisista kuin
mitä olemme mekin. Hekin pelkäävät lastensa puolesta. Hekin haluavat tehdä työtä,
perustaa perheen ja olla sen tukena.
Sain useita tekijöitä mukaan projektiin.
Heistä valikoitui loppusuoralle kuusi, jotka
ohjasivat omannäköisen elokuvansa. Tuotantoyhtiöni Zen Median tuottamana syntyi lopulta seitsemän lyhytelokuvaa pakolaisuudesta. Vaikka Zen Media maksoi kaikki käytännön kulut, matkat, kuvauskaluston
sekä muutamalle elokuvantekijälle nimellisen palkkion, niin projekti syntyi vapaaehtoistyönä. Kukaan meistä ohjaajista ei saanut palkkaa, eikä mitään tukea ulkopuolelta.
Onneksi tukea tuli jossakin vaiheessa DOCPOINTin Ulla Simoselta, joka uskoi projektiimme ja antoi elokuville ohjelmapaikan festivaalilta. Saimme myös tehdä elokuvafestivaalin mainostunnarin. Festivaalin apu tulikin todella tarpeeseen. Meillä oli konkreettinen dead line, ja se loi uskoa siihen, että hanke kannatti viedä loppuun. Tiesimme, että elokuvillemme tulee
olemaan festivaaleilla katsojia. Ja olihan niitä, sali täynnä ja lisäesityskin saatiin Finnkinon salista. Teijo Pellinen avusti tekemällä
meille DCP -kopion, Kyösti Väntänen antoi
Pro Tools -studion ja Kirsi Korhonen teki
kaikkiin elokuviin jälkiäänityöt.

Tästä ruohonjuuritason tekemisestä johtuen Kansalaistori tuntui lopulta oivalta esityspaikalta. Kansalaisten tekemää kantaaottavaa taidetta Kansalaistorilla.

Valmistelut
Soitin Helsingin kaupungin Emma Abendsteinille, Taiteiden yön tuotantokoordinaattorille, jonka kanssa sovimme esityksestä. Seuraavaksi neuvottelin Videotykki
Oy:n kanssa hyvän sponssihinnan videotykille ja elokuvakankaalle. Ongelmaksi muodostui se, että kangas, raamit ja siihen tulevat jalat ovat tarkoitetut sisätiloihin. Ulkona
kangas toimisi kuin purje. Näin kireällä aikataululla ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta etsiä rakennelmaa, jonka olisi voinut lainata, saatikka sitten aikaa pystytyttää Kansalaistorille.
Piti olla liikuteltava ja nopea ratkaisu, joka olisi kuitenkin niin raskas, että elokuvakangas pysyisi paikallaan. Ratkaisuksi päädyttiin hitsaamaan pakettiauton kylkeen
pystykaiteet, joiden varassa elokuvaraami
tulisi olemaan. Autoksi valittiin Zen Median
käytössä oleva Iveco Daily, jonka kokonaispituus on seitsemän metriä ja itse tavaratilan pituus neljä ja puoli. Tarkistin raamin
mitat vuokraamolta ja vein autoni Tattarisuolle hitsaajan käsittelyyn. Virolainen mestarihitsaaja teki upeaa käsityötä ja päivässsä
syntyi molemmille puolille autoa pystykaiteet, jotka vielä oli maalattu mattamustalla.

Vaikka yksi asia saatiinkin ratkaistua, niin
ulkoilmanäytöksen järjestelyssä oli vielä monia kysymysmerkkejä. Missä katsojat istuvat? Mistä saadaan sähköt? Onko esityksen
aikana tarjoilua? Pahin pelko järjestelyjen
aikana oli sään arvaamattomuus. Kangas ei
saanut missään nimessä kastua ja mietimme
Vesa Rajalan kanssa (yksi elokuvien ohjaajista), että jos sataa, niin joudumme peruuttamaan koko esityksen tai sitten viemään näytöksen Hakaniemen sillan alle. Molemmat
vaihtoehdot kuulostivat huonoilta.
Janne Käpylehto, Suomen aurinkopaneeliekspertti lupautui toimittamaan meille sähköt sekä pa-laitteiston. Sovittiin, että
hän tuo paikalle kahdeksan vapaa-ajan akkua täynnä virtaa sekä invertterin, jolla saadaan käännettyä 12 volttia 230 voltiksi videotykille, pa-laitteistolle ja kannettavalle
tietokoneelle. Tämä viritelmä kattaa n. 3000
watin sähköt 3 h ajaksi, joka riittäisi meille
mainiosti. Oranssi ry lainasi 20 penkkiä, joille mahtuu istumaan noin 80 ihmistä. Saiturin pörssistä ostimme nippusiteitä, mustaa
roudarinteippiä ja kiristehihnoja, jotta kangas varmasti pysyisi paikallaan.
Mukaan otin vielä kaasugrillin, jossa on
liesituki ja 20 litran perkulaattorikeitin, jotta
yleisölle saadaan teetä. Ja tietenkin kaiken
roudaamisen välissä tarkistimme koko ajan
säätilannetta kännykällä. Ensin luvattiin klo
21 aikaan rankkaa sadetta, sitten tihkua, sitten olikin vain pilvistä ja sadetta luvattiin ilta kymmeneltä eli kesken esityksen. Vesa
oli käynyt vielä varuiksi hakemassa Otaniemestä lainaan teltan, joka olisi ehkä voinut
suojata laitteiston, mutta ei kuitenkaan olisi
riittänyt yleisölle.

Toteutus
Taiteiden yö, Kansalaisaukio klo 19.00. Tulimme Vesan kanssa paikalle Ivecolla, johon
oli pakattu kaikki valmiiksi: penkit, kangas, tykki, grilli. En ole koskaan aikaisemmin pystyttänyt elokuvakangasta ja mietin,
että mitä tästä oikein tulee. Onneksi paikalle tuli hyvissä ajoin jo kuvauksissa tutuiksi
tulleet turvapaikanhakijat, pari kolme kaverusta. Mukaan avuksi tuli myös Rasu Khorram, joka oli aikaisemmin esitellyt minulle
lyhytelokuvansa Uusi Suomi Poika. Hänen
elokuvansa olin päättänyt esittää bonuksena varsinaisen näytöksen jälkeen.
Levitimme kentälle ensin penkit ja niiden päälle kokosimme kankaan, vasta sitten
nostimme sen pystyyn ja kiinnitimme autoon. Raamin reunat osuivat juuri oikeisiin
kohtiin auton seinään kiinnitettyjen kaiteiden väliin. Sidoimme rakennelman vielä
nippusiteillä ja neljällä kiristysliinalla.
Ihmisiä alkoi tulla paikalle jo ennen iltayhdeksää. Eturivit täyttäyivät. Aurinko
laski. Olikin yllättäen kaunis lämmin ilta.

Sijoitin auton kankaineen Kansalaistorille
niin, että saimme käytettyä samalla paikalla
olevia kiinteitä puistonpenkkejä osana katsomoa.
Elokuvaesitys alkoi. Olihan se hienoa!
Lämmin ilta, porukkaa reippaasti yli sata
katsomon puolella, ja lisää ihmisiä tuli koko ajan. Jotkut pysähtyivät katsomaan muutaman elokuvan, jotkut olivat katsomossa alusta loppuun. Elokuvien välillä juoksin laittamaan läppäriltä seuraavan kuvan
pyörimään ja taas katsottiin. Emme pitäneet
puheita. Elokuvat komppasivat toisiaan sopivasti. Ilmassa oli elokuvan taikaa.
Elokuvanäytös keskeytyi kaksi kertaa.
Kuvaavaa oli, että häiriköitä oli molemmin
puolin, niin maahanmuuttajaa kuin suomalaista perusjäppistä. Ensimmäisellä kerralla lavalle nousi känninen somalitaustainen
nuori kaljapullo kädessä. Hilpeässä nousuhumalassa hän päätti varastaa shown ja
huusi yleisölle: Maassa maan tavalla!
Muutamaa elokuvaa myöhemmin esitys
jälleen keskeytettiin. Kankaalla pyöri juuri silloin Jarno Lindemarkin elokuva, jossa kuvataan irakilaisen pariskunnan vapaaehtoistyötä Kotkan kaupungin palvelukodissa. Kuvassa näkyy, kuinka lähes satavuotias vanhus ei pysty syömään yksin ja irakilainen rouva auttaa häntä saamaan keittoa suuhunsa. Yllättäen korokkeelle talsii
suomalainen nuorimies, läpsäyttää läppäristä elokuvaesityksen poikki ja karjuu yleisölle, että mitä vittua te katotte tämmöistä YLE-roskaa, joka on tehty minun verorahoillani!
En lähtenyt hänelle selittelemään, että
ollaan ihan itse nämä elokuvat kustannettu, vaan tallutin tyypin pois korokkeelta. Totesin vaan yleisölle, että elämme ihmeellisiä aikoja ja laitoin elokuvan takaisin pyörimään.
Niin, Taiteiden yö. Ihmisillä on tapana
humaltua ja tilaisuus voi karata käsistä. Turvajärjestelyt kannattaa varmistaa.

Lopetus
Ihmiset olivat tyytyväisiä näkemäänsä. Moni tuli kiittämään meitä tärkeästä työstä.
Oli hienoa saada suoraa palautetta katsojilta. Ulkoilmanäytöksessä on myös luonnostaan välitön ilmapiiri. Lyhytelokuvaformaatti mahdollistaa sen, että näytösten välissä voi liikkua ja päättää itse, montako elokuvaa katsoo. Esitys loppui bonusnumeroon
Uusi Suomi Poika, joka nauratti yleisöä ja sai
raikuvat aploodit.
Tilaisuus oli myös jälleennäkemisen juhlaa. Oli hienoa nähdä niin vapaaehtoisia
kuin turvapaikanhakijoita, joihin on ollut
mahdollisuus tutustua viimeisen vuoden aikan. Osa oli saanut kielteisen päätöksen, ja
heidän valitusrumbansa oli käynnissä, osa

oli vielä odottamassa päätöstä. Osa oli saanut myönteisen päätöksen ja he olivat rakentamassa uutta alkua Suomessa.
Itse elokuvakankaan, penkkien ja tekniikan pystytykseen meni kaksi tuntia. Kun
esitys loppui, paikalla oli auttamassa noin
10 turvapaikanhakijaa ja purku sujui parissakymmenessä minuutissa.
Vaikka olemme saaneet seitsemän elokuvaa aikaiseksi, niin tuntuu siltä, että paljon
enemmän olisi voinut tehdä. Suomen turvapaikanhakijatilanteesta puhutaan edelleen
vähän ja liian pinnallisella tasolla. Tavalliset
ihmiset eivät kohtaa heitä. Ilmassa on edelleen paljon ennakkoluuloja ja pelkoa.
Kiitin ystäviäni avusta ja toivotin heille onnea ja niin me erosimme. Kansalaistori
oli jo tyhjä ihmisistä. Tavarat kyydissä kurvasin pakettiautollani Sanomatalon ohi ajotielle. Juuri sopivasti, ennen kun ensimmäiset vesipisarat iskeytyivät tuulilasiin.
Rostislav Aalto
Minä ja pakolainen -elokuvien tuottaja

YLEISÖÄ KATSOMASSA KANSALAISTORILLA
MINÄ JA PAKOLAINEN -ELOKUVIA.
TAKANA KIASMA JA OIKEALLA EDUSKUNTATALO.
KUVA: VESA RAJALA.

Minä ja pakolainen -elokuvista on niiden
valmistumisen jälkeen myyty YLEn Uuteen
Kinoon elokuvat Matkalla Aleppoon ja
Vapaaehtoiset.
Minä ja pakolainen -elokuvat on esitetty:
DOCPOINT -festivaaleilla 2016
Tampereen elokuvajuhlilla 2016
Solidaarisuusryhmä - rasisminvastainen
viikko -tapahtumassa 13.3.2016
Elokuvia on myös esitetty kylätilatapahtumissa ja turvapaikanhakijoiden
vastaanottokeskuksissa.
Elokuvista Siirto ja Kasvottomat on esitetty
North Summer University Summer Session
2016 Orivedellä järjestetyssä tilaisuudessa
kansainvälisille tutkija -ja taitelijavieraille.
Matkalla Aleppoon on valittu festivaaleille:
Szczecin European Film Festival 2016, Puola
14’ Festival Internacional Signos De La Noche
2016, (Signs in the Nigh) sekä Ecuadorissa,
Portugalissa ja IBZ Karlsruhe -tapahtumassa
(International center for encounters) 2016,
Saksa

  AVEK-LEHTI
  AVEK-LEHTI
2016  67
AVEK-LEHTI 22 || 2016
67

   RAPORTTI

TUNTEMATTOMIEN TARINOITA
MAAILMAN MARGINAALISTA
Tampereen 46. elokuvajuhlat jättivät miellyttävän jälkimaun.
Lyhytfilmit ja erityisesti monet dokumentit pistivät miettimään
maapallomme tilaa. Festivaalielokuvat liikkuivat täydellisesti ajan
hermolla käsitellen vaikeita teemoja ja globaaleja ongelmia
myös upean elokuvallisesti.

Pakolaisen pitkä tie
Erittäin monet filmit, niin fiktiot kuin dokumentit, sivusivat sotaa ja pakolaisuutta.
Aivan lähelle ja iholle tunki useammallakin kunniamaininnalla huomioitu Floor van der Meulenin ja Thomas Vroegen dokumenttielokuva 9 Days – from My Window in Aleppo / 9 päivää ikkunastani Aleppossa (Alankomaat, Syyria 2015). Siinä Syyrian sisällissodan alkuvaiheet
kuvataan Aleppon keskustan kerrostalon ikkunasta: kameraa käyttävä talon asukas kieltäytyy ottamasta kantaa, koska sodan osapuolet käyttäytyvät aivan yhtä tuhoavasti.
Oma fiktiosuosikkini oli Krister Tanin ohjaama yksilötasolla liikkuva Mummo (Singapore 2014). Siinä vanhan
leskirouvan taloon osuu likainen ja nälkäinen pikkutyttö, hukkumiselta selviytynyt turvapaikanhakija. Laittomia
burmalaispakolaisia etsitään poliisivoimin ja asukkaita
kehotetaan ilmiantamaan heidät. Elokuvan mummo ensin heltyy nälkäisen tytön auttajaksi, mutta ryhtyy sitten
ilmiantajaksi. Onneton vanha rouva katuu loppukuvissa
tekoaan katkerasti, ja tunteet havainnollistuvat pitkissä
lähikuvissa muutenkin.
Eräs tuntemattomaksi jäänyt pakolaistarina nähdään
Jörn Threfallin Ohi-dokumentissa (Englanti 2015): lentokoneen laskutelineiltä englantilaiseen naapurilähiöön
putoaa jäätynyt ruumis, jonka kohtaloa selvitellään käänteisjärjestyksessä. Daniel Mulloyn Koti-filmissä (Englanti-Albania 2016) sotaa pakeneva keskiluokkainen perhe
kokee kovia Balkanilla: ensin se joutuu ihmissalakuljettajien ryöstämäksi, sitten keskelle uutta taistelutannerta.
Jan Ijäksen Hyljätyt (2016) oli omintakeinen ja erilainen pakolaiselokuva: runollinen ja rumankaunis kuvaus
Lampedusan saaren pakolaisveneiden hautausmaasta.
Tuntemattomien pakolaisten jälkeenjättämät rähjäiset ja
huterat veneet ja pelastusliivit sekä muu rannalle ajautunut käyttötavara kertovat kaiken, ihmisiä ei kuvata.

Tuntemattomien matkassa
Suomessa asuvat Hamy Ramezan, Ali Jahangiri ja
Aram Aflatuni olivat tuoneet Tampereelle yhteistuumin
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käsikirjoittamansa ja toteuttamansa ”seurantadokumentin” Tuntematon pakolainen (2016). Siinä Jahangiri kulkee
pakolaisvirran mukana Kreikasta Suomeen ja turruttavat
uutiskuvat saavat aivan toisen sisällön katsojan tajunnassa. Filmi ei ole erityisemmän ”elokuvallinen”, mutta voitti
kotimaisen kilpailun yli puolituntisten sarjassa. Se oli samalla yleisön suosikki.
Tuntematon pakolainen alkaa kreikkalaiselta rannalta,
jonne on juuri saapunut uusi kumivene, täynnä onnellisia
pelastuneita. Muutama repliikki:
”Äyskäröitiin vettä kuin viimeistä päivää...”
”Vene kulki välillä ympyrää..., bensakin loppui...”
”Istuttiin tiiviisti, oli pakko olla sisaruksia hädässä...”
Pakolaisia seurataan eri maiden rajoilla, jonoissa ja
leireissä, mustan pörssin asiakkaina. Välillä innostutaan
tanssimaan ja myös upea klovnien esitys saa kylmettyneet
ja nälkäiset leirilapset nauramaan. Makedonian ja Serbian
rajalla joudutaan pitkälle väsyttävälle marssille eivätkä
kaikki aina tiedä mihin ovat menossa, mihin maahan pääsee. Piikkilanka-aidat toistuvat, sää vaihtelee ja kärsivällisyys on koetuksella. Myös pyörätuolikohtaus pysähdyttää.
Siinä Ali Jahangiri kyllästyy pelkkään ”seurantaan” ja ryhtyy itse auttamaan. Lopulta ollaan jo Itävallan ja Saksan
rajalla, mutta useimmat haluavat Suomeen. Miksi?
”Siellä on hyvät olot ja ilmasto”, arvelee joku.
Loppukohtauksessa ollaan tulossa laivalla kohti Suomea. Merta ja jäätä on ympärillä paljon; siinä sivussa pitkiä otoksia sekä hienoja lähikuvia tuntemattomista lapsista. Pysähdyttäviä tunnelmia, sivullisiksi jääviä kasvoja...

Lähikuvassa Lieksa
Lieksa on 12 000 asukkaan pikkukaupunki Pohjois-Karjalassa, aivan itärajan tuntumassa. Se sai hetken paistatella myös elokuvallisessa julkisuudessa kun Markku Pölönen ohjasi vuonna 2007 Lieksa-nimisen kulkuri- tai veijaritarinan Koppeloiden suvusta. 2010-luvulla kaupunki
on sittemmin saanut valitettavan paljon kielteistä mainosta uutena ”skinicitynä”, vaikka suuremmilta tappeluilta

maahanmuuttajien ja paikallisten nuorten välillä onkin
vältytty. Lieksa pysyy sitkeästi pakolaiskeskustelun keskiössä, vaikka siellä on tehty valtavasti hyvää kotouttamistyötä, jossa elokuvallakin on ollut osuutensa.
Lieksaan suoraan sijoittuvia uusia dokumentteja ei
Tampereella nähty, vaikka ne olisivat tasavertaisesti kilpailleet palkinnoista. Joskus tuntuu, että periferia pääsee
Suomessa esiin festivaaleilla tai dokumenteissa perin harvoin.
Talvella Lieksassa esitettiin muun muassa joensuulaisen Markku Kurosen lyhytelokuvat Lieksalaisia ja Sadia sekä kanadalaisohjaaja Brandy Yanchykin pitkä dokumentti Finding Edge Road /Reunatietä etsimässä (2015).
Oli nautinto nähdä taidokkaita dokumenttielokuvia isolta
kankaalta, jolloin kuvien syvyys ja painoarvo sekä elokuvallinen ilmaisu korostuvat.
Kurosen tyyli on välillä jopa runollisen verkkaista, ulkokuvat kauniita. Perustietoa teemasta Lieksalaisia-filmissä jakavat osaavasti Tukipisteen kansalaisaktivisti Irma Nykänen ja Lieksan Lehden toimittaja Marja Mölsä. Usein kasvottomiksi jäävät maahanmuuttajat nähdään nyt myös työtä etsimässä ja tekemässä, mikä on aika poikkeuksellista uutisoinnissa. Onnellinen somali-isä
vastasyntyneen vauvansa kanssa pistää ajattelemaan. Sadia taas kertoo nuoren somalitytön arkipäivästä ja pätkätyöstä. Humoristisen sävyn dokumenttiin tuo se, että Sadia
opiskelee suomea Uuno Turhapuro -elokuvia katsoen – toki myös Laila Hietamiestä lukien.
Kurosella on taito kuvata henkilöitään ihmisinä, inhimilliseltä näkökulmalta. Antaa heille suunvuoro. Tämä näkyy hänen aikaisemmassa tuotannossaankin. Pitää sanoa myös se, että Lieksan ulkomaalaiset muodostivat suuren osan elokuvayleisöstä ja olivat näkemästään innostuneita: kerrankin joku kertoo ja näyttää jotakin myönteistä!

Reunatie uudessa valossa
Sekä Markku Kuronen että Brandy Yanchyk olivat Lieksan Kulttuurikeskuksen Brahe-salissa paikalla ja kertoivat

monta mielenkiintoista detaljia elokuvanteosta. Brandy
Yanchykin monisärmäisessä dokumentissa Reunatietä etsimässä käydään Lieksan omalla ”Mogadishu Avenuella”.
Niin sanottua ”maahanmuuttokriittistä” ääntä edustaa
lieksalaisnuori. Hänelle annetaan runsaasti tilaa eikä ohjaaja ryhdy kommentoimaan puhetta. Oikea valinta. Toisen näkökulman tuovat yrittäjä Anne Smura, joka mielellään palkkaa ulkomaalaisia, ja tietenkin monet Lieksassa asuvat somalit ja irakilaiset. Sanoma on selvä: he
haluavat oppia kieltä ja tehdä töitä. Kun työtä ei Lieksasta löydy eikä aina harjoittelupaikkaakaan, on pakko lähteä etelään.
Myös Reunatietä etsimässä -dokumentissa maisemat
ja luontokuvat puhuvat puolestaan. Ohjaajalla ei ole kiire minnekään eikä hän hoputa tai kiihdytä katsojaa skandaalien avulla. Informaation puolelta voimahahmoksi
nousee Reunatien Virikesopin primus motor, Pirkko Leinonen. Sellaista punnittua puhetta ja näkemystä, mitä
Leinonen edustaa tehtyään työtä ulkomaalaisten parissa
vuosia, kuulee harvoin. Virikesopin ja Tukipisteen kaltaisia toimipaikkoja tarvittaisiin Suomessa – ja Lieksassakin
– lisää sen sijaan, että niiden toimintaa leikataan ja väheksytään. Onneksi esimerkiksi somaleille on nyttemmin löytynyt omakin harrastustila, jota he ovat itse kunnostaneet
ainakin tilapäiseen käyttöön.
Optimismia löytyi yllättävän paljon, ja monet dokumenteissa haastatellut ulkomaalaiset näkivät ennakkoluulojen olevan paljolti takanapäin. Yhtä innostava oli
Brahe-salin tunnelma ohjaaja Brandy Yanchykin vastaillessa lukuisiin kysymyksiin ja kommentteihin. Voi vain
toivoa, että Lieksan uusi elokuvallinen kulttuuritapahtuma saa jatkoa – ja jatkorahoitustakin.
Tapahtuman ”kansainväliseksi” otsikoksi ehdotan nimeä ”Lieksa Edge Filmfestival”, Reuna-Suomessa kun sijaitaan. Yanchykin filmin innoittamana, sen sanomaa kunnioittaen.

TUNTEMATON
PAKOLAINEN,
OHJ. HAMY RAMEZAN
ITV STUDIOS, 2016

Pentti Stranius
Kirjoittaja on Lieksassa asuva kirjailija
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IHMISIÄ TELINEILLÄ
Brittiläisen taiteilijan Mark Wallingerin yhden otoksen videoprojisoinnissa Construction Site (2011) kolme
työmiestä pystyttää 83 minuutin aikana meren rannalle korkean kehikon rakennustelineineen. Punainen ämpäri, laudat, metalliputket ja tikkaat liikkuvat kuva-alassa
miesten käsien liikuttelemina, vaikka pieniä kommelluksia tikkaiden ja sankojen kanssa sattuukin. Eräs miehistä liikkuu liioitelluin elein kuin näyttelisi mykkäelokuvan
ajan rakennustyömaakomediassa. Kehikon keskelle muodostuu yhdeksänruutuinen ristikko, jonka läpi näkyy aaltoileva meri. Merellä pienet moottoripurret ja isot paatit
kulkevat kuva-alan laidasta laitaan, lentävien lintujen liikeratojen halkoessa sitä kaarevin janoin.
Teoksen idea tiivistyy hetkeen, jossa miehet onnittelevat toisiaan onnistuneesta työstä. Noustessaan telineen
päälle miehet kasvavat yllättäen jättiläismäiset mittasuhteet omaaviksi titaaneiksi. Se johtuu siitä, että telineen
ylätaso sijoittuu tällöin kameran ja katsojan näkökulmasta juuri kaukana siintävän horisontin päälle. Aivot tulkitsevat näkymän niin, että miesten on pakko seistä horisontin päällä – he ovat siis jättiläisiä. 1920-luvun neuvostoliittolaisissa agit prop -elokuvissa ihmispaljous tai kuvaajien
armeija tiivistyy joskus kaupungin ylle nousevaksi jättiläismäiseksi tehdas- tai kameratyöläisen hahmoksi, mutta Wallinger ei käytä erikoistekniikkaa, vaan siirtyy mykkäelokuvan maailmasta ilman efektejä suoraan modernin
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elokuvan piiriin. Kameran takaa katsojan näkymää hallitsevan taiteilija-demiurgin tarkoin laskettu havainnon
anomalia tuo mieleen arkkitehtonisen tilan, siinä olevien
ja liikkuvien objektien ja kuvarajauksen suhteiden elokuvallisen mestarin Jacques Tatin metaforat, joissa liikenneympyrästä saattaa tulla karuselli ja katulyhdyistä nuokkuvia kellokukkia (Playtime, 1967). Kyse ei enää ole propagandasta eikä myyttisten aikojen sadusta. Kukapa ei
tuntisi onnistuneen työn jälkeen itseään jättiläiseksi?
Videoteos on ollut aikaisemmin esillä näyttelyssä, jossa 65 536 erikokoista ja näköistä rantakiveä on sijoitettu
yhtä monta ruutua käsittävälle valtavalle shakkilaudalle ja
numeroitu käsin. Teoksen nimi 10000000000000000 vastaa kivien määrää binaarisesti ilmaistuna. Saman näyttelyn toisessa teoksessa 10 000 tiiltä oli numeroitu vastaavalla tavalla yksilöllisesti, minkä jälkeen niistä oli rakennettu
sattumanvaraisessa järjestyksessä tiiliseinä. Ristikot, tähtäimet, ruudukot ja seinät pitävät yleensä asioita paikallaan tarkempaa tutkiskelua, kiinniottoa, laskemista, ylläpitoa tai tuhoamista varten. Tarkalla laskemisella voidaan tavoittaa muutakin: esimerkiksi Construction Siten tarjoama
havainnon nyrjähdys, jolla saattaa olla tapahtuman lyhyydestä huolimatta pidempiaikaisiakin seurauksia.
Teoksen kestoon nähden tähdenlennon pituisen hetken jälkeen työmiehet laskeutuvat pian alas horisontin
alapuolelle ja muuttuvat jälleen normaalikokoisiksi. He

alkavat kehikon purkamisen, joka sujuu nopeammin kuin
rakentaminen. Teoksen lopussa merenranta on tyhjä. Tyhjä ranta nähdään myös luuppimuotoisen teoksen alussa.
Alku- ja loppukuvan rajauksella rantaviivaan, mereen,
horisonttiin ja sen yllä avautuvaan taivaaseen on paljon
taidehistoriallisia ja elokuvallisia edeltäjiä. Useimmiten
ne tuovat esiin ihmisen pienuuden luonnonelementtien
keskellä. Esimerkiksi Caspar David Friedrichin romantiikan ajan tummasävyisessä maalauksessa Munkki meren
rannalla (valmistunut joko 1808 tai 1810) rannalla seisova pieni hahmo on vain pieni vääntynyt kysymysmerkki
luonnonvoimien myllerryksen keskellä.
Hetken leikin ajatuksella Tatin herra Hulotista rantalomalla munkin paikalla, mutta sitten muistan jotakin muuta. Friedrichin maalaus liittyy läheisesti valistusfilosofien
Burke ja Kant 1700-luvulla elvyttämään ylevän käsitteeseen. Lähtökohtaisesti ylevä on jotakin sisäistä kokemusta ravisuttavaa, jota ei voi kokonaan käsittää tai ottaa haltuun. Yksi objektiorientoituneen ontologian nimellä tunnetun nykyteorian ajattelijoista, filosofi Timothy Morton
on 2000-luvulla nimennyt tällaiset asioita haltuun ottavalta ajattelulta karkaavat ilmiöt hyperobjekteiksi, katkaisematta kuitenkaan yhteyttä etenkään kantilaiseen ylevään.
Robert Rosenblumin mukaan ylevän idea välittyy romantiikan ajan maalaustaiteen lisäksi myös 20. vuosisadan amerikkalaisen modernistien Barnett Newmanin
ja Mark Rothkon maalauksissa. Vaikka Wallingerin etunimikaima Rothko luopui figuurista ja perspektiivisen tilan illuusiosta, hänen maalaustensa väripintojen jakautumisessa voi edelleen jopa nähdä tutun jaottelun rantaan,
merenpintaan ja taivaaseen. Maan ja taivaan välille sijoittuva meri on outoja asioita kuljettava välittäjäaine, josta rannalle on ajautunut tai kävellyt myös useita avantgarde-elokuvan keskeisiä figuureja, kuten vaikkapa elämänsä psykodraamaa päiväuneksuva naishahmo (Maya
Derenin elokuva At Land, 1944) tai yhteiskunnassa ilmenevän torjunnan ja väkivallan kohteeksi joutuvat kaappia
kantavat miehet (Roman Polanskin surrealistinen lyhytelokuva Kaksi miestä ja kaappi, 1958).
Veden pintaa heijastuksineen voi verrata abstraktiin
kuvaan tai vaihtoehtoisesti peiliin, joka näyttää maailman
totuuden, sen mitä on selän takana piilossa. Pinnan on oltava tyyni, jotta illuusio vakaassa tilassa olevaa maailmaa
heijastavasta peilistä pysyy yllä. Kun vesi liikkuu, pinnan
kaksiulotteisuus paljastuu. Ajatus kaksiulotteisesta tilasta
totuuden paljastajana esiintyy abstraktin maalaustaiteen
keskeisenä pyrkimyksenä muun muassa Rothkon ja Adolf
Gottliebin vuonna 1942 New York Timesissa julkaistussa manifestissa. Polanskin elokuvassa naista kiusaamaan
valmistautuvan häirikön nyrkinisku rikkoo kaapin peilin, ja samalla kenties unelman väkivallattomasta maailmasta. Nainen on nähnyt häirikön aikeet kyseisen peilin
kautta. Wallinger ei pyri abstraktien taiteilijoiden tapaan
koko kuvapinnan uudelleen perustamiseen, mutta korkealle kohoava teline tuottaa kuitenkin kuvaan pinnan ja

tilailluusion väliin havainnon opittujen polkujen häiriön,
anomalian. Kuvan resurssit tuntuvat ikään kuin ylittävän itsensä ja kehikon päälle rakentuu jotakin ylimääräistä paljastaen opitun havainnon illuusionomaisen piirteen.
Mortonin ajatukseen hyperobjekteista viitaten voi
Construction Siten työmiesten hetkittäistä jättiläismäisyyttä tulkita aikalaisnäkökulmasta myös ekologisista näkökohdista. Ilmastomuutoksen, muovimyrkkyjen ravintoketjuun kietoutumisen ja ydinjätteiden satatuhatvuotisen lahjan jälkipolville ja luonnolle antanutta aikaamme
on kutsuttu antroposeenin ajaksi. Siinä me olemme niitä
pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia jättiläisiä, joiden kollektiivisista ja yksilökohtaisista valinnoista johtuva vaikutus muuntaa koko ekosfääriä. Voisiko purkaminen merkitä
korjausliikkeen mahdollisuutta vai onko telineen rakentaminen ja purkaminen vain kuva ihmisen kaikenlaisten
merkkien pystyttämisen maneerista?
Wallingerin teokset tuntuvat puhuvan aina suoraan
katsojalle, edellyttäen että tällä on aikaa. Markin ”merkit” ovat aina systemaattisia vaikka systeemit vaihtuvatkin teoksesta toiseen. Berliiniläisessä museossa toteutettu Sleeper-teoksessa Wallinger vietti aikaa rakennuksessa
karhupuku päällään. Ihmiset näkivät hänen museon valtavien julkisivuikkunoiden kanssa myös sulkemisajan jälkeen. Liikuttaviakin kohtaamisia syntyi ihmisten tuodessa
lahjoja karhulle. Oudoin hetki oli se, kun Wallinger kohtasi museossa oman ”copybearinsa”, karhupukuun pukeutuneen tuntemattoman, joka oli omaksunut esikuvansa
oudon olemuksen täydellisesti. Labyrinth-teos muodostuu taas sarjasta erilaisia labyrinttikuvioita Lontoon kaikilla metroasemilla.
Näen ensi alkuun Construction Siten synteesinä aikaperusteisen ja linssipohjaisen taiteen keskeisistä hyveistä:
keston, rajauksen, tapahtuman ja työn merkityksestä sekä
paikan ja tilanteen uusin silmin näkevästä katseesta. Pidemmän aikaa teoksen kanssa vietettyäni muitakin tulkintamahdollisuuksia nousee esiin. Wallinger ojentaa katsojalle tartuttavaksi rihman pään, kutsun labyrinttiin. Havaintojeni ehtojen armoilla olevana ja täälläoloani pohtivana aistivana olentona, en vastusta kutsua.
Kari Yli-Annala
Kirjoittaja on kuvataitelija ja tutkija.

Mark Wallingerin videoteos Construction Site (2011, 83 min)
Serlachius-museoiden Gösta-museon Mark Wallinger Mark
-näyttelyssä Mäntässä 28.5. – 9.10.2016.
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PATRICK
BOULLENGER,
JUHA KUKKONEN JA
JEMINA SILLANPÄÄ
JA KURSSILAISET
JÄLKITÖIDEN PARISSA.

Cine Pobre
Kuuban sosialistisen järjestelmän
päättymistä tai romahtamista ja sen
myötä päätymistä Yhdysvaltalaisten lomakohteeksi on ennustettu ja
huhuttu tapahtuvaksi siitä asti, kun
rautaesirippu hävisi Idän ja Lännen
väliltä. Sitä se ei ole tehnyt. Vielä.

Tiedättehän, että Itä-Euroopan sosialististen maiden samettisten tai laulavien vallankumousten sekä muurin murtumisen jälkeen 1990-luvun alussa Kuuba syöksyi taloudelliseen kurimukseen kolmen edellisen
vuosikymmenen talouden tukipilarien kaaduttua. Neuvostoliiton ja muiden kauppakumppaneiden kadottua maailmankartalta Kuubassa kärsittiin vuosia niukkuudesta,
pahimmillaan nälästä sekä koettiin massiivinen maasta karkaamisen hyökyaalto. Mutta kuubalaiset selvisivät vaikeuksista. Joten
kuten.
Kaikesta koetusta huolimatta Kuubassa
jatkuu Castron veljesten aikakausi. Sosialistinen järjestelmä on säilynyt kriisin jälkeen pystyssä neljännesvuosisadan talouden sekä politiikan muutosten ollessa muun
maailman muutoksiin verrattuna pieniä. Ulkopolitiikassa diplomaattisten suhteiden
solmiminen Yhdysvaltoihin vuosikymmenten jälkeen on suuri askel molemmin puolin. Paavin ja Rolling Stonesin vierailut, yhteisomistus-yritykset, hotellit, ravintolat,
vanhan Havannan restaurointikohteet antavat kuvan, että Kuuba on muutosten tiellä. Silmänlumetta, me tarvitsemme ruokaa.

Festivaali
Edellämainitut faktat ja mielipiteet tulivat
vastaan tapaamiemme kuubalaisten kertomana useaan kertaan viime huhtikuussa.
Vierailimme suomalais-espanjalaisella ryhmällä Kuubassa Cine Pobre -elokuvafestivaalilla itäisessä Kuubassa pienessä Gibaran kalastajakylässä. Tämä muutaman tuhannen asukkaan uinuva kylä heräsi elokuvafestivaalin tapahtumapaikaksi kahdettatoista kertaa ja toi paikalle pienen joukon kansainvälisiä vieraita, elokuvantekijöitä Etelä- ja Pohjois-Amerikasta ja myös
kourallisen eurooppalaisia dokumentin ja
fiktion tekijöitä. Kuubalaisia kulttuuriväen
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edustajia oli paikalla runsaslukuisempi joukko presidentti Raul Castron tyttären
Marielan ollessa paikallisten huomion keskipisteenä toimiessaan taidenäyttelyn suojelijana.
Gibarassa ei ole mitään. Se on syrjässä.
Holguinista, lähimmästä kaupungista kestää ajaa Gibaraan kolme varttia kohtuullisen kuntoista tietä. Havannasta Hoguiniin taas kestää ajaa bussilla 13 tuntia kohtuullisen kuntoista tietä ilmastoidulla bussilla. Etäisyyttä on 740 kilometria. Mikä on
siis syynä siihen, että Gibarassa järjestetään elokuvafestivaali? Syyllinen on Humberto Solás, yksi Kuuban merkittävimmistä elokuvantekijöistä. Humberto Solásin
kerrotaan kierrelleen ympäri maata kuuntelemassa maanmiestensä tarinoita ja osuneensa matkallaan Gibaraan, johon ihastui,
ja jonne hän halusi viedä elokuvakulttuuria.
Kuuban elokuvainstituutti ICAIC innostui
ideasta ja ensimmäisten festivaalien aikana
Solásin kerrotaan kiertäneen talosta taloon
kertomassa gibaralaisille festivaalin elokuvista ja kutsuen heidät samalla näytöksiin.
Cine Pobre kesktittyy esittämään low- ja
no budget -elokuvia. Festivaalin säännöissä rajataan budjetti 200 000 dollariin, joten
elokuvat 12. festivaalilla keskittyivät vahvasti dokumentteihin. Festivaalin fokusoituminen matalan budjetin elokuviin on myös
syy siihen, että ryhmämme päätyi Gibaraan
vetämään elokuvatyöpajaa. Syy vierailuun
juontaa jo muutaman vuoden taakse, kun
ICAICin johtaja Roberto Smith de Castro vieraili Suomessa, ja isännnöin hänen
lyhyttä yllätysvierailuaan Aalto-yliopiston
Elokuvataiteen laitoksella. Visiitti järjestettiin päivän varoitusajalla, ja minun lisäkseni vieraasta oli huolehtimassa tuolloin vielä tohtoriopiskelijan statuksella ELOlla ollut Aljeandro Pedregal, joka toimi tulkkina.
Alejando oli parina aiempana vuonna vieraillut Kuubassa ja ICAICissa Kuubaan sijoittuvan dokumenttiprojektinsa tiimoilta, joten vieraamme sai perinpohjaisen kierroksen Lume-mediakeskuksen ja
laitoksen tiloissa. Kierroksen päätteeksi istuimme nauttimaan juuri ELOlle ostetun espressokoneen aromikasta kahvia, kun varsin hiljaisena mukanamme kulkenut vieraamme pudotti yrmyn ilmeensä ja alkoi
suunnitella Kuuban ja Suomen elokuvantekijöiden yhteistyötä. Samalta istumalta
hän päätti järjestää nuorten suomalaisten

elokuvantekijöiden näytöksen seuraavana
keväänä. Yksi soitto Havannaan ja asia oli
tiedotettu ICAICiin. Muutaman nuoren elokuvantekijän matka toteutui ja myös ELOn
ja Kuuban kansainvälisen elokuvakoulun
välille ehdittiin sopia yhteistyösopimus. Välimatkan ja kustannusten vuoksi mitään
konkreettista sopimuksen perusteella ei
kuitenkaan saatu aikaan.
Alejandro matkusti pari vuotta myöhemmin uudestaan Havannaan ja pyysi mukaansa Vegetarian Filmsin yhdessä Ryhmäteatterin, KOM teatterin ja Teatern Viiruksen kanssa tuotetut Theatre Goes Movies -elokuvat. Näiden leffojen lisäksi laitoin pakettiin myös Miesten välisiä keskusteluja -elokuvan. Yllätyksekseni saimme
kyselyn, olisimmeko kiinnostuneita osallistumaan elokuvilla Cine Pobre elokuvafestivaalille. Olimme tietenkin kiinnostuneita,
mutta kutsun jälkeen, kolmisen vuotta sitten selvisi, että ICAICilla ei ollutkaan varaa järjestää festivaalia. Asia unohtui, kunnes viime vuonna asia tuli jälleen ajankohtaiseksi. ICAIC ilmoitti, että 12. Cine Pobre
järjestetään keväällä 2016, ja että heillä oli
kiinnostusta esittää Vegetarian Filmsin elokuvia festivaalilla.

Ennen matkaa
Vastasimme kutsuun myöntävästi. Festivaali
voisi esittää haluamansa elokuvat. Seuraavaksi festivaalin edustajat kysyivät, olisiko
minulla mahdollisuutta vierailla festivaalilla ja olisiko mahdollista järjestää elokuvatyöpaja festivaalin aikana Holguinin alueen
nuorille. Ehdotus oli kiinnostava, mutta kun
mailivaihdossa selvisi, että ryhmäkoko olisi varsin suuri, 25–30 opiskelijaa, oli selvää,
että opettajiakin pitäisi olla useita. Päätimme tarjota festivaalille työpajaa, joka käyttäisi hyväkseen Gibarasta löytyviä lokaatioita ja työpajan aikana valmistettaisiin lyhytelokuvia. Ehdotuksemme hyväksyttiin ja viime vuoden marraskuussa aloimme odottaa
tarkempia tietoja festivaalin ajankohdasta.
Iloksemme tahot – AVEK, TAIKE ja SES
– suhtautuivat myönteisesti hankkeseemme. Kuubaan oli lähdossä lisäkseni Alejandro Pedregal, äänisuunnittelija Patrick
Boullenger, näyttelijät Juha Kukkonen ja
Jemina Sillanpää sekä Barcelonalainen linjatuottaja Diego de Léon, jonka kanssa olin
työskennellyt kahden elokuvatyöpajan sekä
Barcelonassa kuvaamamme pitkän elokuvan

puitteissa. Kolmepäiväisen työpajan aikana oli tarkoitus lopulta ideoida, kuvata, leikata ja äänisuunnitella kaksi-kolme lyhytelokuvaa.
Selvisi, että paikan päällä ei ollut tarjolla kalustoa työpajan käyttöön. Kontaktoimme Mediatraden Eero Saarista, Angel Filmsin Ville Penttilää ja Valofirman Jani Lehtistä ja esitimme kysymyksen, olisko heillä
mahdollista osallistua työpajaan kalustolahjoituksella. Jos kalusto olisi mahdollista saada, se jätettäisiin Gibaraan sopivalle taholle,
joka antaisi sen nuorten elokuvantekijiden
käyttöön. Kaikki kolme totesivat lahjoituksen olevan mahdollista ja saimme Kuubaan
vietäväksi kaksi Blacmagicin Pocket Cinema
kameraa ja linssejä sekä led-valoja.

Saapuminen
Lensimme Kuubaan huhtikuun puolessa
välissä muutamaa päivää ennen festivaalia. Meillä oli kaksi päivää aikaa toipua aikaerosta ja vierailla ICAICissa kuulemassa, miten matkustaisimme Havannasta Gibaraan. Tulo Havannaan sujui kohtuullisen
joutuisasti, vaikka jumitimme tunnin verran
lentokentällä, kun jokaisen kaluston osasen
sarjanumero kirjoitettiin ylös ja merkittiin
maahan saapuneeksi. ATA carnet ei riittänyt
sellaisenaan ja kaluston mukana tuomamme irtokovalevyt kuvausmateriaaleja varten
tuntuivat kiinnostavan nuorta tullivirkailijaa puuduttavan kauan.
Havannassa selvisi, että lähtö Holguinin
kautta Gibaraan olisi tiistai aamuna klo 6.45
tasan. Meidän tulisi olla Vedadossa sijaitsevassa ICAICin toimistotalon edessä viimeistään 6.30. Muuten olisi vaara, että jäämme matkasta. Ennakkoon mainostettu tunnin lento olikin täynnä eikä meillä lähdön
hetkellä ollut mitään tietoa, miten tulisimme
Gibarasta takaisin Havannaan. Meille myös
vakuutettiin, että asiasta ei kannattaisi

huolehtia, koska Gibarassa asia järjestyisi.
Matka ilmastoidussa bussissa Kuuban
halki oli miellyttävä. Emme lähtenee 6.45,
mutta kuitenkin jo ennen aamu yhdeksää.
Matkalla pysähdyimme muutamassa tienvarren ravintolassa, joissa tarjolla oli jamssia, paistettuja bataattilastuja sekä lihansyöjille porsasta. Mitä kauemmas taakse Havanna jäi sitä selvemmin näkyi maan talouden tila, talojen julkisivut ovat rapistuneet
lähes maalittomiksi eikä maan halkaisevan
valtatien kuoppia ole pystytty korjaamaan
vuosiin. Matkan aikana tuli väkisin miettineeksi, että liekö olemassa sellaista rahasummaa, jolla Kuuban infrastruktuuri saataisiin lähimpinä vuosikymmeninä edes
jonkinlaiseen kuntoon.
Perille Gibaraan saavuttiin juuri ennen
puoltayötä. Vastaanotto oli lämmin ja asettauduimme meille varattuihin majoituksiin
yksityiskoteihin eri puolille kylää. Minulla,
Diegolla ja Alejandrolla oli ilo ja onni saada majoittua Omarin ja Maria, 69-vuotiaiden virkeiden eläkeläisten luokse. Omar oli
rento ja teräväkielinen vanhan liiton mies,
joka kommentoi maailman tapahtumia sarkastisella huumorilla. Omar ei pitänyt kovin
suuressa arvossa Kuuban ja Yhdysvaltojen
lämmenneitä suhteita vaan totesi, että jos
maata johdetaan heikosti, Kuubassa ollaan
pian vallankumousta edeltävässä tilanteessa. Paavin visiittiä hän piti Vatikaanin mainoskikkana ja Rolling Stonesin vierailua eläkeläisryhmän suorittamaan kulttuurivaihtohjelmaan kuuluvana konserttina.
Omar piti patiollaan myös kotiravintolaa
Paladaria, joka osoittautui meille pian kullan arvoiseksi paikaksi. Festivaalin järjestäjät yrittivät parhaansa saadakseen pidettyä
festivaalivieraat tyytyväisinä ja kylläisinä,
mutta vieraiden määrä Gibaran kokoisessa
kylässä aiheutti parissa päivässä ravintoloiden ruokavarantojen ehtymisen.

Keskiviikkona akreditoiduimme festivaaleille ja pääsimme suunnittelemaan työpajan kulkua tarkemmin. Työpaja oli nimetty Location-Character-Story -otsikolla ja
ideana oli valita ennakkoon meille scoutatuista paikoista maksimissaan kolme lokaatiota, joihon osallistujat miettisivät henkilöt
ja heidän välilleen tapahtuvan tarinan. Kiersimme Gibaraa muutaman tunnin kurssiapulaistemme kanssa ja pääsimme valitsemaan tusinasta paikasta viisi, jotka seuraavana päivänä kiertäisimme nuorten kanssa.
Festivaali myös starttasi keskiviikkoiltana ja
osallistuimme aloitusparaatiin muiden vieraiden ja parinsadan muusikon, tanssijan ja
koululaisen kanssa. Paraati oli lähtölaukaus
festivaalille ja kadunvarret olivat täynnä gibaralaisia seuraamassa tapahtumaa.

Ensimmäinen päivä
Torstai oli ensimmäinen kurssipäivä. Pääsimme starttaamaan kotvan myöhässä Holguinista saapuneen ja opiskelijoita kuljettaneen bussin oltua myöhässä. Työpajaan
osallistuisi yhteensä 25 henkeä, joista osa
oli Holguinin taideyliopistosta, osa Gibaran
alueellisesta televisiosta ja pari uutta ammattia opiskelevaa 40 vuoden ikäistä naista. Kurssin alkajaisiksi tuhlasimme aikaa hitaalla tehtävällä, esittelykierroksella, jonka
aikana kunkin tuli kertoa, miksi on saapunut paikalle ja miten on päätynyt tekemään
sitä mitä tekee. Aamupäivän lopuksi kävimme läpi loppupäivän sekä kahden seuraavan päivän aikataulun ja tehtävät. Tällöin
selvisi, että osallistujille ei ollut ennakkoon
selvää, mitä työpajassa tultaisiin tekemään.
Iltapäivän tehtävä oli yksinkertainen.
Lokaatiokierroksella kunkin osallistujan
tulisi ottaa viidessä valitsemassamme paikassa muutama kuva. Samalla heidän tulisi miettiä kolmeen eri paikkaan kuhunkin
yksi karaktääri, joka luontevasti sopii sinne.
Kävelimme ryhmänä Gibaran halki, otimme
kuvia, keskustelimme ja palasimme kahden tunnin kuluttua takaisin tukikohtaamme, luonnonhistoriallisen museon sisäpihalle. Toisena tehtävänä oli valita kustakin
paikasta omista kuvista yksi ja panna se puhelimen tai kameran näytölle. Laitteet kierrätettiin kädestä käteen niin, että jokainen
näki lähes kolmekymmentä kuvaa kustakin
paikasta. Kierroksen jälkeen kävimme läpi
kuhunkin paikkaan mietittyjä henkilöitä ja
heidän keskinäisiä törmäyksiään.
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Puolessa tunnissa kävelykierroksemme
materiaali oli läpikäyty. Seuraavaksi oli aika
valita kaksi tai kolme lokaatiota, johon tarinat rakennettaisiin. Valinta oli yllättävän
yksimielinen. Työpajalaiset halusivat tehdä
kaksi tarinaa, toisen rannalle ja toisen Punaisen Ristin paloasemalle. Valinnan jälkeen jaoimme osallistujat kahteen ryhmään,
jotka saivat puoli tuntia aikaa luonnostella
henkilöt, jotka halusivat tarinaansa. Henkilöesittelyn jälkeen ryhmät saivat tunnin aikaa suunnitella tarinankulku, joka olisi kerrottavissa neljällä lyhyellä kohtauksella. Rajoitteita tehtävään annettiin dialogin määrän sekä tarinan sisäisen ajan suhteen. Ryhmien piti pyrkiä tarinaan, jonka sisäinen aika on vähintään vuorokausi. Yön yli kukin
sai vielä tehtäväksi miettiä toimintoja kohtauksiin.

Toinen päivä
Toinen päivä alkoi lyhyellä log in -hetkellä.
Log in on Dramatiska Institutetin teatterituotannon opettajan Peo Sandersin kehittämä tapa aloittaa kurssi velvoittamalla jokainen osallistuja kertomaan korkeintaan
minuutin verran, mitä kullekin kuuluu. Yksinkertainen tapa orientoitua tulevaan päivään ja jakaa jotakin siitä, mitä mielessä liikkuu. Log inistä eteenpäin päivä sujui
vauhdikkaasti, sillä aamupäivän ensimmäisen kahden tunnin aikana ryhmien piti kehittää neljän kohtauksen tarinaa eteenpäin
ja käsikirjoittaa se.
Ryhmät saivat käsikirjoitukset valmiiksi
suunnitellussa ajassa. Seuraavat kaksi tuntia heillä oli aikaa harjoitella kohtauksia ja
suunnitella niiden kuvaus valitussa lokaatiossa ennen kuin he pääsisivät käyttämään
jäljellä olevat viisi tuntia kohtausten kuvaamiseen. Molemmat ryhmät olivat aktiivisia
ja työskentelivät intensiivisesti, mutta hyvin erilaisten tunneilmapiirien keskellä. Siinä missä komediallista tarinaa rakentava
ryhmä paloasemalla nauraa rätkätti ja keksi
ratkaisuja, ryhmä rannalla kiisteli jokaisesta ratkaisusta ja sittenkin vielä kyseenalaistivat sitä, mitä olivat tekemässä. Molemmat
ryhmät selvisivät päivästä pienellä aikaylityksellä, ja vaikka työtavat ja työskentelyn tunnelma poikkesivat toisistaan reilusti, molemmat ryhmät olivat tyytyväisiä lopputulokseensa.
Perjantai iltana festivaalilla esitettiin
myös mukana tuomamme elokuva Miesten
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“Höpöhommaa” sanoi entinen mies
markkinoinnista
Markkinointi on edelleen tyhjänpäiväistä hömpötystä. Ainakin,
jos tulkitsee Suomen virkamiesten
ja poliittisten päätöstentekijöiden
linjauksia kulttuurin ja luovien
alojen julkisesta tukirahoituksesta.

ISKULAUSEIDEN KUUBA VIELÄ VOIMISSAAN:
”YHDESSÄ KOHTI KUKOISTAVAA JA
KESTÄVÄÄ SOSIALISMIA”
OIKEALLA: FESTIVAALIEN AIKAINEN
VIESTINTÄVÄLINE PÄIVITTÄINEN LA LUZ.

välisiä keskusteluja. Ensin elokuva oli tarkoitus esittää jo torstaina, mutta esitysten
aikataulut vaihtuivat videotykkien poksahdellessa vuorotellen eri saleissa. Kilpailuissa oleville elokuville pyrittiin saamaan kunnon esitysolosuhteet, joten oheissarjasalais-elokuvamme joutuivat siirtymään alta
pois odottamaan uutta esitysaikaa. Viimein
kun MVK esitettiin, saapui noin 18 asteeseen
jäähdytettyyn elokuvateatteriin kuutisenkymmentä katsojaa. Mentyämme näytöksen
jälkeen syömään osa katsojista osui paikalle ja pidimme improvisoidun leffan Q & A -tilaisuuden ruokaa odotellessa.

Kolmas päivä
Työpajan kolmas päivä oli pyhitetty lyhäreiden jälkitöille. Leikkaamot sijoitettiin luonnonhistoriallisen museon toimistoon, ja
Patrick piti äänityöpajaa samalla sisäpihalla. Aloitimme yhdentoista aikaan aamupäivällä ja elokuvat saatiin valmiiksi illalla vähän kahdeksan jälkeen. Festivaalin johtaja,
Alejandro Fdez, järjesti elokuville tyylikkään ensi-illan ja saimme niille reilun sadan
hengen yleisön. Työpajan osallistujien iloksi yleisö piti näkemästään. Päätimme päivän ja työpajan puoli kymmenen maissa log
out -sessioon. Reflektoimme mitä ajatuksia ja tuntemuksia kolmipäiväinen yhdessäolo ja työskentely kussakin synnytti ja mitä voisimme tehdä toisin seuraavalla kerralla. Olimme ilahtuneita hyvin epävirallisesta
uudelleen vierailukutsusta, mutta totesimme myös, että toista visiittiä emme ihan helpolla pystyisi tekemään.
Kurssin parhaita hetkiä oli nähdä opiskelijat kuvaushetkellä. Monet heistä olivat

elokuvaopiskelijoita, jotka pääsivät ensimmäistä kertaa opintojensa aikana kuvaamaan elokuvakameralla. Sellainenhan Blacmagicin pocket cinemakin on, vaikka se
kooltaan onkin pieni ja ominaisuuksiltaan
rajallinen. Yksi osallistujistamme oli jo valmistunut Havannassa asuva valokuvaajana
toimiva nuori mies, jonka sammumaton hymy painui mieleen jokaisen hänen kuvaamansa otoksen aikana. Lahjoitetut kamerat
päätyivät Holguinin Taideyliopistoon ja elokuvaopiskelijoille, joista ensimmäiset ehtivät toukokuussa kuvata niillä harjoituselokuvansa.
Jouduin miettimään pitkään näkökulmaa
tähän ”matkaraporttiin”. Tunteet reissun aikana vaihtelivat ilosta haikeuteen ja lähtöhetken surullisuuteen. Tuntuu, että Kuubassa on puutetta kaikesta aineellisesta. Kaikesta. Kuten kameroista, joilla opiskella elokuvantekemistä. Talot rapistuvat, tiet rapautuvat ja kaikkialla menneiden aikojen muistot ovat yhä hailakampia. Sen rinnalla ihmisten lämpö ja elämänjano on ihailtavaa.
Ja se, mitä heiltä ei puutu, on luovuus ja into.

Luovien alojen julkinen rahoitus on malliltaan kuin tukevoitunut keski-ikäinen
– hoikat jalat kannattelevat tuhtia keskikroppaa. Julkista tukea jaetaan kiitettävästi tuotantoihin, mutta markkinoiden
valloituksessa yritykset jätetään pitkälle
oman onnensa nojaan.
Nykyinen luovien alojen julkinen tukirakenne ei tunnista markkinoiden toimintaa eikä tunne markkinoillepääsyn
edellytyksiä. Maailma on muuttunut,
mutta suomalainen elinkeinopolitiikka
ei. Tähän tulokseen tulin, kun uteliaana
aloin kysellä asian perään virkamiehiltä,
yrityksiltä ja asiantuntijoilta.
Nykyisin ei riitä, että tuote tai palvelu on hyvä, tai jopa erinomainen. Jos sitä ei löydetä kaikkien muiden palveluiden ja tuotteiden seasta, hyvyys ei kanna pitkälle. Tai toisinpäin: Hyvin brändättynä ja markkinoituna lähes asia kuin
asia saa edun markkinoilla kilpailijoihinsa nähden. Markkinat ovat muuttuneet ja
kilpailu esillepääsystä huimasti koventunut. Miten siihen on vastattu Suomessa?
Vuonna 2016 valtion talousarviossa
elokuvatuotantoon on varattu noin 24
miljoonaa euroa, jonka jakamisesta huolehtii Elokuvasäätiö. Summasta yli 21
miljoonaa menee tuotantojen tukemiseen ja noin kaksi miljoonaa elokuvien jakeluun. Jakelurahassa on mukana
myös markkinointiin käytettävät eurot.
“Modernimman” av-sisällön tuotannon kehittelyä varten on opetus- ja kulttuuriministeriöllä DigiDemo-ohjelma,
jonka puitteissa AVEK myöntää tänäkin vuonna 800 000 euroa innovatiivisten

hankkeiden kehittämiseen. Markkinointituki on kokonaan jätetty tämän rahan
ulkopuolelle.
Ei vaikuta hyvältä. Kaiken kaikkiaan
OKM:n kautta kanavoituvasta tukirahasta sentään murusia tipahtelee myös markkinointiin. Sen sijaan työ- ja elinkeinoministeriön kautta kulkeutuvat tukieurot ovat tiukemmassa.
Iso osa luovien alojen rahoitusta tulee
juuri TEMin ja sieltä kanavoituna erityisesti Tekesin kautta. Molemmat tulkitsevat valtion tukisäännöstöä varsin tiukasti – eikä tämä koske vain luovia aloja. Rahaa ei heru yritysten tuotteiden tai palvelujen myynnin edistämiseen. Perustelut haetaan EU:n kilpailulainsäädännöstä: Koska markkinointi on myyntiä edistävää toimintaa, valtio ei voi tukea sitä.
Muuten se vääristää kilpailua. Tekesin
tulkinta asiasta on tiukka.
Eräs tätä kolumnia varten jututtamani virkamies kertoi säädöstulkintojen tiukkuudesta surullista tarinaa, jonka
eräs luovan alan yrittäjä oli hänelle kertonut. Yritys oli ollut kansainvälisessä tapahtumassa TEM:n yritysten yhteisvientihankkeiden tuella. Hän ei voinut solmia
siellä sopimusta potentiaalisen asiakkaan kanssa, koska yhteisvientihankkeiden tuki kieltää – valtiontukisääntöihin
vedoten – kaupanteon tuetussa tapahtumassa. Yrittäjän täytyi erikseen matkustaa tapaamaan ko. asiakasta voidakseen
allekirjoittaa sopimuksen.
Pikkuriikkisen Tekes on löysännyt
liekaa: yritysten tutkimus- ja kehitysprojektien osana Tekes voi antaa rahaa
markkinointi-, myynti- ja brändistrategian suunnitteluun. Sitä, miten paljon rahaa haetaan tai myönnetään, on vaikea
arvioida, koska Tekes ei tilastoi asiaa.
Uutena rahana tänä vuonna TEM on
ohjannut Tekesin haltuun myös messuavustukset, joita vuonna 2016 jaetaan
3 miljoonaa euroa. Tästäkin lisästä huolimatta tuki on vain murusia tarpeeseen
nähden.
Tilannetta ei tee yhtään helpommaksi se, että luovien alojen sisällöntuottajat
ovat valtaosin pieniä. Niiden liikevaihto

on yleensä selvästi alle miljoona euroa.
Kiinnostavan sisällön tuottaminen ei ole
niille ongelma, mutta resurssit ja osaaminen loppuvat, kun tulee kyse tehokkaasta markkinoinnista ja brändäämisestä.
Kuitenkin nämä ovat juuri menestyksen kannalta ratkaisevat toimet, kun pyritään markkinoille.
Ihmisten kanssa jutellessa käsitykseni vahvistui siitä, että pohjimmiltaan on
kyse Suomessa sitkeästi istuvasta vanhakantaisesta “Hyvä tuote myy itse itsensä”
-insinööriajattelusta. Markkinointi nähdään “höpöhommana”. Ajatteluun eivät
valitettavasti syyllisty vain julkisen tukirahan päällä istuvat tahot. Suomalaisissa yrityksissäkin markkinointi nähdään
usein kuluna, kun muissa Pohjoismaissa
se on yleensä investointi.
Olemme kovin ylpeitä tutkimus- ja
kehitysrahoituksen tasosta ja innovaatioiden määrästä. Miten kauan Suomella on innovaatioinnossaan varaa kohdistaa julkinen tukensa vain arvoketjun alkupäähän? Markkinoinnissa on monen
kilpailijan mentävä aukko.
Loppuun kaksi esimerkkiä markkinoinnin voimasta.
Suomalainen peliyritys Supercell käytti vuonna 2015 markkinointiin 450 miljoonaa euroa eli yli viidenneksen liikevaihdosta. Kansainväliset markkinat ovat
avautuneet yhtiölle tämän myötä. Liikevoittoa yhtiö teki 845 miljoonaa euroa.
Toinen esimerkki naapurista. Ruotsalainen Thoreau myy suodatettua kraanavettä pullotettuna. Hyvällä brändäämisellä ja markkinoinnilla saadaan jopa
kaikille ilmaisena tarjolla olevasta kraanavedestä menestystuote. Uskokaa tai
älkää, ihmiset Suomessakin ovat valmiita
maksamaan siitä.
Mitä saisimmekaan aikaan brändäämällä ja markkinoimalla hyviä ja ainutlaatuisia tuotteita ja osaamistamme? Ehkä sen tarvittavan loikan eteenpäin alisuoriutumisesta kohti kansainvälisiä
menestystarinoita.
Marja Heinonen
Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori,
kirjailija ja yrittäjä

Jarmo Lampela
Kirjoittaja on YLEn draaman päällikkö
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   ARVIO

Joasia Krysa & Jussi Parikka (toim.):
Writing and Unwriting (Media) Art History.
Erkki Kurenniemi in 2048.
The MIT Press. Cambridge & London 2015. 340 s.

Lihan ja
koneiden
ilosta
Björkin Post-albumin (1995) kappaleessa ”Modern Things” kuvaillaan,
miten kaikki nykyaikaiset asiat, kuten autot ja sen sellaiset, ovat aikojen alusta odottaneet sopivaa hetkeä
vuorilla kuunnellen dinosaurusten
ja ihmisten ärsyttävää puuhastelua.
Olen varma, että myös Erkki Kurenniemi (s. 1941) on laskeutunut noilta
vuorilta keskuuteemme. Vuonna 2048
samalta suunnalta samonnee Erkki Kurenniemen keinominä, johon
ohjelmoidaan koko varta vasten arkistoitu kurenniemeläinen elämänmuoto – ainakin jos visionäärin oma
suunnitelma toteutuu.
Kurenniemi on innoittanut aikalaisiaan laaja-alaisesti jo 1960-luvulta lähtien. Ensisijaisesti hänet
tunnetaan suomalaisen elektronisen
musiikin pioneerina ja soitinrakentajana, mutta hänen elämäntyöstään
koostuu moneen suuntaan ryöpsähtelevä kokonaistaideteos, joka
kattaa kokeellisia lyhytelokuvia, tulevaisuudentutkimuksellista esseistiikkaa, kuvataidetta, kotipornoa, kiroilevan robottipään ja suunnattoman
suodattamattoman arkiston.
2010-luvulla on käynnistynyt vaihe, jossa hänen taiteensa ja arkistointiprojektinsa on kaikessa monimuotoisuudessaan kohonnut uuden mielenkiinnon ja tutkimuksen kohteeksi.
Retrospektiivis-futuristinen näyttely
Kasselin arvovaltaisessa dOCUMENTA-nykytaidetapahtumassa vuonna
2012 sekä seuraavana vuonna Kiasmassa ovat tästä kenties näkyvin signaali. Kurenniemen soittimista on tekeillä väitöskirjatutkimusta, ja Kansallisgalleria julkaisi Kiasman näyttelyn yhteydessä kaksikielisen esseekokoelman Kurenniemen taiteesta ja taiteilijuudesta. Winchesterissä
Englannissa teknologisen kulttuurin
ja estetiikan professorina vaikuttava
Jussi Parikka on toimittanut yhdessä dOCUMENTA-kuraattori ja tutkija
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Joasia Krysan kanssa Kurenniemestä monipuolisen ja -muotoisen antologian Writing and Unwriting (Media) Art History. Kansainvälinen antologia on sikälikin sopiva muoto, että Kurenniemi itse on vireä transnationaali hahmo, joka tarkkaan seurasi
tieteen kehitystä Suomen rajojen ulkopuolella jo 1960-luvulla.
Kokoelmassa tutkitaan melko kattavasti Kurenniemen tekemisten eri
osa-alueita – vain 1960-luvulla kuvattuja lyhytelokuvia ei syystä tai toisesta esitellä kuin ohimennen, vaikka ne
ansaitsisivat näkemyksellisen käsittelyn osana suomalaisen kokeellisen
elokuvan historiaa. Kauimmin niiden
äärellä viivähtää Perttu Rastas, mutta hänenkin kirjoituksessaan 16 mm
filmit näyttäytyvät vain alkusysäyksenä Kurenniemen elämän arkistoimisprojektille. Elokuvat, kuten Elämän reikänauha (1964), tulevat taltioineeksi aikansa teknologista edistysuskoa, mutta kaikki kiinnostavuus ei
palaudu dokumentaarisuuteen. Rastas kuitenkin antaa tuleville tutkijoille haasteen: Kurenniemen ja Andy
Warholin dokumentaarisissa käytännöissä on selvästi alitulkittuja yhtymäkohtia, alkaen rajusta rajankäynnistä yksityisen ja yleisen välillä.

Meluisa arkisto
Jos kokeelliset lyhytelokuvat jäävätkin paitsioon, kotipornotallenteita analysoidaan kyllä, esimerkiksi Susanna Paasosen ansiokkaassa esseessä, jonka ensimmäinen versio sisältyy Kansallisgallerian julkaisemaan kokoelmaan. Lihallisuus
ja pornografisuus ovat ohittamattomia teemoja Kurenniemen kohdalla, ja Paasonen käsittelee niitä oivaltavan uusmaterialistisesti. ”Lihalliseen intensiteettiin” (fleshy intensity)
kohdistuva himo tekee Kurenniemen
arkistosta ”meluisan” ja arvaamattoman tutkimuskohteen – mutta vain
tutkijalle, joka altistaa oman lihallisen olemuksensa arkiston äärelle.
Paasonen toteaa päiväkirjojen skannattujen pdf-tiedostojen olevan ”tyylillisesti paljon rauhaisempia”, niissä
ei pääse tai joudu käsiksi niiden materiaaliseen olemukseen, esimerkiksi
sivujen väliin talletettuihin häpykarvoihin. Tässä kohden mieleen nousee
kysymys arkistojen tulkitsijan uskollisuuden ja häveliäisyyden suhteesta:
Mitkä tahrat ovat merkitsevää kommunikaatiota? Tätä kysymystä on
puntaroinut jo Pentti Saarikosken
Nuoruuden päiväkirjat (1984) toimittanut Pekka Tarkka, joka tyytyi

merkitsemään lakonisesti hakasulkeisin ”[sivu sperman tahrima]”.
Kurenniemiläisessä maailmankatsomuksessa ei pitäisikään oletusarvoisesti nostaa elokuvataidetta korkeampaan arvoon kuin pornoa. Kaikki virtaa, kaikki on potentiaalisesti
kiinnostavaa. Tai, kuten Krysa ja Parikka muotoilevat alkusanoissaan:
Kaikki liittyy tulevaisuuteen. Antologia onkin eräänlainen kaleidoskooppi, jota ravistelemalla ja kääntelemällä saadaan aina uusia näkymiä esiin
materiaalipaljoudesta. Kirjan eetokseen kuuluu, ettei Kurenniemestä
kuitenkaan annetaan liian siloteltua
kuvaa kaikkivoipana renessanssinerona. Hänen taiteilija-, tutkijakuvansa ja yleisen hahmonsa ristiriitaisuus
on läsnä kirjoituksesta toiseen: kaikki
hänessä tuntuu tähtäävän kohti jotakin niin totaalista, että se on tuomittu
jäämään viimeistelemättömiksi fragmenteiksi.
Kokoelman nimeen nostettu termi
unwriting on mukavan kaksitulkintainen: se voi merkitä kirjoittamattomuutta, vain aikeeksi jäänyttä ajatusta tai toisaalta kirjoittamisen muotoa,
joka horjuttaa ja purkaa itse itseään
edetessään. Juuri poukkoilu tieteen ja
taiteen välillä lienee piirre, josta nykyinen Kurenniemen tuotantoa kohtaan osoitettu mielenkiinto kumpuaa.
On täysin tämänhetkisen taide-eetoksen mukaista arvostaa proseduraalisuutta ja heretä jäljittämästä yksittäisten teosten rajoja, keskeneräisyyksiä ja loppuunsaattamisia.
Morten Søndergaard kuvailee Kurenniemen arkistojen olevan
epämääräisiä varastoja, joissa muistin ja tallettamisen, menneen ja tulevan, välille ei tehdä minkäänlaista eroa. Tässä mielessä Kurenniemi
on samanlainen lahjakas, mutta kirottu hahmo kuin Jorge Luis Borgesin novellin Funes hyvämuistinen
(1942). Rajaton muistaminen ei jätä
tilaa erittelylle ja arvostelmille, vaan
kaikesta tulee samaa yksityiskohtien
pauhua. Mutta Kurenniemen arkistoa ei olekaan tarkoitettu järjestäytyneeksi selonteoksi jonkin selvärajaisen singulariteetin elämästä ja

teoista, vaan mallipakkaukseksi jollekin tulevalle eläjälle, joka voi kenties vielä valita ja suodattaa, mitä aineksia noukkia omiksi eväikseen.
Arkiston ja elävän taiteenkin välillä on eroja. Omassa artikkelissaan
myös Wolfgang Ernst tutkailee arkiston ja tiedon olemusta, mutta hän
ottaa myös kantaa Kurenniemen rakentamien DIMI-soitinten kohtaloon: Niitä pitää tutkia, käyttää ja säilyttää toimintakuntoisina. Muuten ne
muuttuvat vain historiallisiksi museoesineiksi, mikä on luomisen välineeksi tarkoitetulle soittimelle surullisehko kohtalo.

Uudenlaisen olemisen äärellä?
Voiko tutkimusta ja antologioita
koostaa arvottamatta? Siinä missä
A Man from the Future -kokoelmasta (2013) on poimittu mukaan Paasosen kirjoitus, rannalle on jäänyt Jyrki
Siukosen huomattavan kriittinen essee, jossa hän kyseenalaistaa Kurenniemen koko taiteellisen kestävyyden. Esitetyt varaukset on silti otettu
huomioon Parikan ja Krysan kokoelmassa, ja puolustuksen puheenvuoro
on varattu Lars Bang Larsenin esseelle ”The Unbearable Non-Artist”.
Larsen tunnustaa Kurenniemen tuotannon keskeneräisyyden ja epäjohdonmukaisuuden, mutta ranskalaisella jälkistrukturalismilla höystettyinä niistä tulee suorastaan taiteellisia hyveitä. Larsen ponnistaa lisävauhtia Roland Barthesin Sade,
Fourier, Loyola -kirjasta (1971), jossa
Barthes luonnehtii luokittelukelvottomia tekstejä tuottavien ”äärikirjailijoiden” olevan uuden kielen perustajia, ”logoteetteja”. Kurenniemen itsesabotaasi voi tehdä varauksettomasta ihailusta mahdotonta, mutta
kekseliäästi Larsen ehdottaa visionäärin olevan ”ontoteetti”, uuden olemistavan perustaja.
Kirjaan tuo lisäarvoa se, että siihen on sisällytetty myös Kurenniemen omia kirjoituksia. Riemukas
essee ”Message is Massage” (1971)
ja muut kirjoitukset 1970-luvulta
2000-luvun alkupuolelle osoittavat,

että tulevaisuus on monin paikoin
edennyt Kurenniemen fantisoimaan
suuntaan – vain hitaammin kuin hänen ajatuksissaan ja haaveissaan.
Hän on tullut ennustaneeksi niin älypuhelimet kuin VR-lasit, sekä ylipäätään sen, miten tietokone on sulautunut osaksi meitä. Kirjoitukset myös
valottavat Kurenniemen ajattelun
käsitteellisyyttä ja holistisuutta, mitkä kaksi tekijää lienevätkin luovan,
tulevaisuuteen suuntautuneen olemisen kaksi keskeistä tekijää.
Kurenniemi juhlii supermegateknologian saapumista ja tietoverkkojen kaikkivoipuutta. Mutta vaikka tietoverkot olisivat täydellisiä, ihminen on yhä vain ihmeellinen sähläri. Kurenniemen kiteytys siitä, miten ”kommunikaatiosta tulee itsessään päämäärä, jonka rinnalla informaatio on toissijaista” kuulostaa
vuoden 2016 keskusteluympäristössä, tunneteollisuuden ja valemedian
rämeikössä, dystooppiselta mutta todelta. Eteenpäin on silti mentävä eikä paluuta sulkeutuneisuuteen ole,
kuten Kurenniemi vakuuttaa Teppo
Turkille vuonna 1987 antamassaan
haastattelussa.
Kokoelman päättää sympaattinen
haastattelu Uuden Ajan Aura -julkaisulle 1970-luvun lopulta. Kurenniemi
kuvailee tietokoneen ja ihmisen yhteiseloa tavalla, joka on ennen kaikkea herttainen: jos tietokoneista jonakin päivänä tulisi tietoisia subjekteja, Kurenniemi pelaisi koneen
kanssa shakkia ja voittaja saisi päättää, mitä seuraavana päivänä tehdään, mennäänkö kenties puistoon.
Kuvaelma istuu täydellisesti Kurenniemen maailmaan, jossa on samassa sekoituksessa taidetta ja tiedettä,
sähkösoittimen ääniä, arkea ja yhtälöitä, kiroilevia robotteja, puolukkapiirakkaa ja uneksivia tietokoneita,
punaviiniä ja hyvää seksiä – tai miksei tylsääkin.
Tytti Rantanen
Kirjoittaja on väitöskirjatutkija ja
elokuvatoimittaja.
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   TUOTANTONEUVOJA

   ARVIO

Post-sovjeetit taiteilijat
väistötilaan?
Joitakin vuosia sitten
Tallinnan taidehallin
kupeella vaihdon pari
sanaa keski-ikäisen kantavirolaisen taidemaalarin
kanssa. Juuri avatun
näyttelyn ylevöittämänä
kehoitin juhlallisesti
häntä ja kaikkia virolaisia
taiteilijoita pitämään lujasti kiinni vapaudesta,
vaikka poliittiset jännitteet olivat kiristyneet ja
talouden käppyrät sukelsivat syvälle. Muistan hyvin
hänen viipyilevän katseensa, joka sekä kummeksui
että kavahti purkaustani.
Töksäytinkö pahasti vai
puhuinko jostakin, josta ei
saa puhua, on vuosia askarruttanut mieltäni enkä
ole löytänyt hyvää selitystä. Sen olen ymmärtänyt,
että hetki oli enemmän
kuin satunnainen.
Minua inspiroi Neuvostoliiton
hajottua itsenäistyneiden maiden kansalaisten toimeliaisuus,
suurpiirteisyys ja päättäväisyys,
sanalla sanoen mukautuminen
uuteen tilanteeseen, mikä täällä
pikkuseikoista riitelevässä hyvinvoinnin linnakkeessa vaikutti painuneen unohduksiin.
Virolaisen Dirk Hoyerin
monipohjainen väitöskirja jaksottaa toisen itsenäisyyden ajan
kulttuurin kahteen vaiheeseen,
joista ensimmäinen, euforinen
vaihe sijoittui heti uuden itsenäistymisen vuosikymmenelle ja toinen, dysforian sävyttämä vaihe tälle vuosituhannelle lähemmäs aikaa, jota elämme. Jaksotus kelvatkoon nyt selitykseksi tapahtumaan, josta yllä kerroin, ja muistuttakoon se
myös toiveajattelun vaaroista,
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joihin ulkopuolinen tarkkailija
varhaisten kokemustensa johdattamana saattaa haksahtaa.
Hoyerin väitöskirja käsittelee yleensä nykytaidetta ja utopiaa sekä erityisesti virolaisten taiteilijoiden suhdetta utopiaan ja esittää luonnehdintoja
utopialle sekä ohjeistaa taiteilijoita utooppiselle matkalle. Tämä temaattinen rakenne haastatteluineen, esimerkkeineen ja
kirjallisuusviitteineen on sikäli kiintoisan hutera, että kirjaa
voi lukea monella tavalla: utopioiden historiana, nykytaiteen
projektien esittelynä, nykyviron
historiana, katsauksena virolaisen nykytaiteen asemaan ja tutustumisena virolaisten taiteilijoiden henkilökohtaisiin ajatuksiin ja tuntemuksiin.
Mutta siinä on myös pohja-aihe, jota lainatut auktoriteetit tukevat ja joka tuon tuostakin
nostaa esiin ’leninistisen’ kysymyksen: Mitä on tehtävä? Minun
on myönnettävä tämän olevan
melkoinen yllätys. Miten virolainen Hoyer on tällaiseen päätynyt? Kapitalismi saa kyytiä, kilpailu saa kyytiä, markkinat saavat kyytiä, nationalismi saa kyytiä, individualismi saa kyytiä, liberalismi saa kyytiä, kansallisen
identiteetinkin rakentaminen
saa kyytiä… Mitä tulee tilalle?
Yhteisölliset hankkeet.
Yhteisölliset hankkeet ovat
yleistyneet läntisissä demokratioissa, ja ne palvelevat lähidemokratian asiaa asettumalla usein valtion, kaupungin tai
kunnan ja kansalaisten ajatusten ja ehdotusten vaihdon mahdollistavaksi instrumentiksi.
Niillä saattaa olla myös tehtäviä,
joilla pidetään yllä toimintoja,
jotka tulevat uusliberalistisessa
yhteiskunnassa ’liian kalliiksi’

(AP) ART
Contemporary Art And Utopia
Doctoral Thesis by Dirk Hoyer
Aalto ARTS Books
Helsinki 2015

ja joiden vuoksi niihin kohdistetaan epäoikeutettuakin arvostelua.
Hoyer tekee eron tavanomaisiin lähidemokratiaa edistäviin
tai varoja säästäviin hankkeisiin nimittämällä tarkoittamiaan
hankkeita vallankumouksellisiksi progressiivisiksi projekteiksi.
On selvää, että Hoyerin ajattelu
jatkaa kommunitaristien perinnettä, jossa yhteisöt vetäytyvät
’poliittiseen väistötilaan’, jossa ei ole alistamista eikä riistoa
tai perinteeseen ja ihmisarvoon
kohdistuvia loukkauksia. Yhteisön jäsenet tunnustavat yhteiset arvot ja päättävät säännöistä, joita noudatetaan.
Vaikka ristiriidattoman yhteisön elämä ei ehkä kaipaakaan
olemassaoloa luotaavia taiteilijoita, tällaisia kommuuneita on

syntynyt myös taidemaailman
laitamille. Eristäytyminenkin
saattaa yhdistää.
Mutta taiteilijoilla suurena
joukkona on vielä matkaa yhteisöllisiin hankkeisiin. Haastatellut virolaiset taiteilijat osaavat valittaa (kuten Suomessa)
kulttuurisen sään kehnoudesta, rahoituksen puutteesta, ostavan yleisön aggressiivisista vaatimuksista ynnä muusta. Jotkut
heistä toimivat aktiivisesti nykyviron ehdoilla, jotkut unelmoivat vanhoista hyvistä ajoista. Utopiat eivät juuri hetkauta
ketään.
Silti uskon Hoyerin ja muiden kommunitaarien ajattelevan, että utopia vallankumouksellistaa yhteisöllisen hankkeen ja luo kyllin romanttisen
raamin, jotta hanke herättäisi

taiteilijoiden kiinnostuksen.
Hoyerin oppiäideistä toinen,
brittisosiologi Ruth Levitas
sanoo taiteilijoiden osaamisen soveltuvan erinomaisesti utopiahakuiseen työskentelyyn ja puolestaan toinen oppiäiti, filosofi Hannah Arendt
pitää poliittista ihmistä lajinsa olemassaolon huipentumana. Tällä tavalla on yritetty avata
teoreettinen valtatie vallankumoukselliselle, edistykselliselle,
yhteisölliselle taidehankkeelle.
Tämähän on ainakin vasemmistolle herkkua.
Viro on post-sovjeetti valtio,
kuten Hoyer moneen otteeseen
toteaa. Nuoretkin tietävät, mitä
neuvostokomento merkitsi taiteen vapaudelle. Keski-ikäiset
ehkä jo ovat oppineet, että taiteen vapautta uhataan aina joltakin taholta, ja että demokratiassa rahoituksen suunta saattaa aiheuttaa peruuttamattomia
vahinkoja. Suuri osa taiteilijoista kammoksuu kaikkia yhteisöllisiä hankkeita ja mieluummin
näkee taiteellisen toimintansa
autonomisena alueenaan.
Hoyer ei puhu mitään taiteen transaktioista. Käsitykseni
mukaan virolaisen taidekaupan
puutteet ovat ilmeisiä, yleisö
etäistä ja taiteilijajärjestöjen työ
taiteen tunnettavuutta edistävinä ammattiliittoina hyvin hyvin
näkymätöntä.
Hoyerin väitöskirjassa on
kuitenkin sen verran ytyä, ettei
sitä voi pitää pelkkänä akateemisena kanarialintuna. Itse pidän taiteilijoiden haastatteluja ja niihin liittyvää videoteosta vahvan suosituksen arvoisina.

Neljä
vuotta
Olen saanut seurata aitiopaikalta
useiden teosten syntyä toimiessani Mediataiteen tuotantoneuvojana AVEKissa. Erityisen kiinnostavaa on ollut havaita, kuinka monin eri tavoin mediateokset, videoteokset, kokeelliset lyhytelokuvat tai ääniteokset ovat
lähteneet rakentumaan ja millaisia ajatuksia tekijöillä on teosten
taustalla ollut. Vaikka hakemukset noudattavat tiettyä vakiintunutta muotoa, niin jokaisessa
hakemuksessa muotoa tärkeämpää on aina ollut tekijän ainutlaatuinen oma ääni.
On ollut hakemuksia, joiden ensiriveiltä
olen jo nähnyt mielikuvissani valmiin teoksen. On välittömästi tuntunut siltä, että tämä
teos on pakko saada nähdä tai kokea. Joskus on taas kiehtonut mysteeri ja riskin otto. Työsuunnitelmassa tai teoksen ideassa on
ollut positiivista hulluutta ja jotakin määrittelemättömän omitusta, mutta samalla hienoa, joka on vaatinut tulla tehdyksi. Toisinaan teoksen aihe on ollut erityisen tärkeä
ja ajankohtainen. Samalla on herännyt uteliaisuus siitä, kuinka teoksen tekijä yhdistää tässä hetkessä olevan aiheen aiemmista
teoksistaan tuttuun visuaalisen maailmaan.
On ollut ihanaa katsoa valmiita teoksia! Joskus valmiit teokset ovat lyöneet ällikällä, niistä on tullut vielä parempia kuin
olin osannut kuvitella. Joskus taas jotakin
on mennyt pieleen ja teos on jäänyt torsoksi. Epäonnistuminen on sallittua. Taiteessa pitää ottaa riskejä eikä pelata liikaa varman päälle. Ehkä joskus myöhemmin syntyvä tärkeä, upea teos onkin seurausta aiemmasta epäonnistumisesta.
Näiden neljän vuoden aikana olen mm.
astunut maalaukseen, tutkinut ääntä, vanhuutta, kävelemistä, juoksemista, ratsastamista, liikettä, pysähtymistä, valtaa, teollisuuden muutosta, turismia, pakolaisuutta, kolonialismia, merta, akvaariota, lintuja, etäisyyttä, luonnon tuhoutumista ja ihmisen jälkeistä aikaa. Olen matkustanut

HISTORIA VALUU KYNSIEN ALTA, AZAR SAIYAR, 2016

kanssanne Etelämantereelle, tutustunut
nuoriin telinevoimistelijoihin Romaniassa, kulkenut tyhjissä kaivoskuiluissa Puolassa, nähnyt unia lentämisestä, tutkinut
kuinka valo piirtyy huoneeseen, kohdannut
terrorismin, sotilasjuntan, diktatuurin, kiusaamisen, vieraillut tulevaisuuden utopiassa, lähiössä bensa-aseman nurkalla, pohtinut rakkautta ja surrut eroa, työttömyyttä,
siivoojan aliarvostettua ammattia, seurannut sukulaisia jotka matkasivat paremman
elämän toivossa Amerikkaan ja niitä jotka
päätyivät lähetyssaarnaajaksi Namibiaan,
sukupuolta, yksinäisyyttä ja suomalaista
metsää.
Kiitokset työkavereille AVEKissa ja Kopiostossa sekä yhteistyökumppaneille SESissä, YLEssä ja Kiasmassa! On ollut upeaa
olla osa innostavaa työyhteisöä ja käydä
useita pitkiä ja kiinnostavia keskusteluja
näiden neljän vuoden aikana.
Olen onnellinen, että olen pieneltä osaltani voinut vaikuttaa monien tärkeiden
teosten syntyyn ja erityisen onnellinen ole
siitä luottamuksen osoituksesta, että olen
saanut tutustua niin monen taiteilijan taiteelliseen ajatteluun. Kiitos! Samalla olen
oppinut paljon lisää koko audiovisuaalisen
taiteen laajasta kentästä.
Lämpimästi tervetuloa uusi mediataiteen
tuotantoneuvoja Tuuli Penttinen-Lampisuo!
Elena Näsänen

Sakari Sunila
valokuvaaja, kriitikko
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HETKI HAUSKAA 4
Ensi-ilta 24.9.2016
DIJON-JUTTU
Kesto 10 min
Berliinissä jo vuoden asunut
luovan luokan edustaja yrittää
tehdä vaikutuksen Suomesta
tulleisiin vieraisiinsa.

KUVA MIKKO LYYTIKÄINEN.

Käsikirjoitus: Mikko Myllylahti ja
Martti Kaartinen
Ohjaus Mikko Myllylahti
Tuotanto: Niklas Kullström/
Hillstream Pictures Oy

Strategia
ennen
ensi-iltaa
AVEKin seminaarissa
korostuivat levityksen suunnittelu,
festivaalien kukoistus ja idea
uudesta levitysagentuurista
Suomalaisen mediataiteen levityskeskus
AV-arkki on maamme tehokkain audiovisuaalisen kulttuurin kansainvälinen levittäjä. Yhdistyspohjainen AV-arkki on kehittynyt videokasettien rahtaajasta digitaaliseksi edelläkävijäksi.
AV-arkin verkkopohjaiseen järjestelmään on tallennettu lähes 2000 videotaideteosta. Niiden näyteikkunana toimii verkkosivusto palvellen kuraattoreita, tutkijoita, opiskelijoita ja ohjelmasuunnittelijoita
kautta maailman. Teosten esittäjille videoaineisto toimitetaan täysin sähköisesti.
Näkemyksellinen katalogisointi lisää levitystoiminnan tuloksellisuutta. Vuosittain
AV-arkin levitystyön kärjeksi kuratoidaan
noin parinkymmenen teoksen kattaus. Lisäksi teoksia tarjotaan teemoittain festivaalien ja muiden esittäjien tarpeisiin.
Tampereen elokuvajuhlien ja Pirkanmaan elokuvakeskuksen piirissä on virinnyt idea vastaavan levitysagentuurin rakentamisesta myös suomalaiselle lyhytelokuvalle. Toimijoiden kansainväliset valmiudet ja festivaaliasiantuntemus mahdollistavat nopeankin etenemisen kohti toteutusta.
Toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Laakso väläytti huimia lukemia, jos agentuuri pääsee
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tarjoamaan teoksia esimerkiksi Kiinan kasvaville av-markkinoille.
Seminaari herätti pohtimaan, voisiko
kaiken suomalaisen lyhyen tuotannon tallentaa yhteen ja samaan levitystietokantaan. Kenties AV-arkin verkkopalvelu mahdollistaa useammallekin levittäjälle kehityskelpoisen digitaalisen alustan. Parhaimmillaan teknologia edistää kulttuurista murrosta, kun samasta tietokannasta voisi seuloa sopivia teoksia elokuvajuhlille, taidetapahtumiin ja dokumenttikatselmuksiin.

POIMINTOJA SEMINAARISSA
MAINITUISTA ILMIÖISTÄ
•

Tuotannon vaiheet limittyvät.
Markkinointi alkaa jo teoksen ideointivaiheessa. Rahoituksen hankinta jatkuu
läpi koko tuotannon.

•

  	N s. impact-tuotanto tulee, vaikka hyvä
suomenkielinen määritelmä vielä
puuttuu. Vaikuttavuustuotannolla
haetaan teoksille ja niiden aiheille uutta
yhteiskunnallista vääntövoimaa.

•

  Tapahtumallisuus ja festivaalit korostuvat. Festivaalit vaativat uutuutta ja
ensiesitysoikeuksia, vastineeksi voi
pyytää esityskorvauksia.

•

  Se pärjää, kenelle kuluttaja on valmis
antamaan luottokorttinsa tiedot.
Sopivan faniyleisön löytävä teos voi
menestyä vaikka omien verkkosivujen
kautta levitettynä.

•

  Video on Demand -markkinoista
kilpaillaan ankarasti, eikä voittajaa
vielä tiedetä. Tekijöiltä VoD vaatii
valppautta. Kenelle ja millä ehdoin
oikeudet myy, jotta ei sulkisi pois
muita levitysmahdollisuuksia.

Nykyteknologian ja toimijoiden ammattitaidon yhdistelmä loisi uutta näkyvyyttä ja tulovirtoja suomalaiselle av-kulttuurille.
Samalla koko av-ala pystyy paremmin
vastaamaan haasteisiin, joita seminaarin
muissa puheenvuoroissa avattiin. Peter Jäger kuvasi teknisiä ja kulttuurisia murroksia, joiden myötä entinen valtavirta on jakautunut lukuisiksi globaaleiksi puroiksi.
John Webster ja Kristiina Pervilä kertoivat tuoreita kokemuksia siitä, miten rahoituskin riivitään kokoon monista lähteistä ja
yhä myöhemmässä vaiheessa.
Nykyihmiset tarvitsevat paljon yllytystä löytääkseen kiinnostavat audiovisuaaliset
sisällöt ja aikaa niiden katsomiseen. Siksi
tapahtumallisuus korostuu alalla kuin alalla. Elokuvafestivaaleista onkin tullut entistä merkittävämpi keino kilpailla yleisöistä.
Useissa puheenvuoroissa painotettiin, ettei
levitysstrategian merkitystä voi liiaksi nostaa. Ennen ensi-iltaa pitää sisäistää, mihin
levityksellä pyritään. Huonosti valittu ensiiltapaikka, epähuomiossa luovutettu Video on Demand -lupa tai alihintaan annettu tv-esitysoikeus voi viedä mahdollisuudet päästä esille merkittävimmillä festivaaleilla. Niin lyhytelokuvan, dokumentin kuin
videotaideteoksenkin menestysmahdollisuuksia kannattaa arvioida ja kuulostella
ennen kuin sen päästää käsistään liian halvalla tai turhan pieniin ympyröihin.

FANTASIA
Kesto 10 min
Perunan syöntiin kyllästynyt maalaispoika haluaa sivistää vanhempiaan pizzalla. Mopolla suoritettu pizzanhakureissu vaan ei mene ihan suunnitelmien mukaan.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Teemu Nikki
Tuotanto: Teemu Nikki /It’s
Alive Films Oy
KAIKKI HYVIN, PEKKA
Kesto 8 min
Mies yrittää saavuttaa absoluuttisen tasa-arvon yhdessä päivässä.
Käsikirjoitus: Juhani Holmberg ja
Loviisa Anttonen
Ohjaus Marja Pyykkö
Tuotanto: Merja Maikkula/
TACK Films Oy

DIJON-JUTTU

TODELLA KIIHOTTAVAA
Kesto 9 min
Tilitoimisto muuttaa, ja sen suvereeni johtaja luotsaa porukoitaan menestyksekkäästi.
Käsikirjoitus: Heli Sutela
Ohjaus: Kimmo Taavila
Tuotanto: Markku Tuurna/
Filmimaa Oy

TOMAATTI
Kesto 8 min
Pitkään työttömänä ollut näyttelijä Elli saa ensimmäisen keikkansa tv-mainoksessa. Elli haastaa kunnianhimonsa ja suhtautuu vakavasti roolinsa tomaattina – odottamattomin seurauksin.

Käsikirjoitus: Daniela Hakulinen
Ohjaus Hanna Maylett
Tuotanto: Saara Helene Murto/
Double Back Documentaries Oy

Alkuperäisidea: Niina Panda
Vuorisara

TODELLA KIIHOTTAVAA

TOMAATTI

Tuuli Penttinen-Lampisuo
Kirjoittaja on tuottaja ja AVEKin
mediataiteen tuotantoneuvoja
KAIKKI HYVIN, PEKKA

FANTASIA

  AVEK-LEHTI
  AVEK-LEHTI 22 || 2016
2016  81
AVEK-LEHTI
81

   VALMISTUNEITA TUOTANTOJA

HANKO VUONNA 0

HANKO VUONNA 0
Dokumenttielokuva
Kesto 54 min
Dokumenttielokuva kertoo tarinoita pikkukaupungista, joka on historiansa aikana usein ollut monien sotien, hyökkäysten ja valloitusten
kohteena. Uusimmat valloittajat tulevat omasta maasta. He ovat gryndereitä ja finanssimiehiä, jotka tulevat kaupunkiin lomailemaan pariksi kesäviikoksi ja haluavat muuttaa kaupunkia mieleisekseen.

ISÄNI TÄHTIEN TAKAA

PROJEKTI ROCKIN´HIGH

Käsikirjoitus: KJ Koski,
Timo Linnasalo
Ohjaus: KJ Koski
Kuvaus: KJ Koski, Marita Hällfors,
HP Vitikainen
Leikkaus: Timo Linnasalo
Äänisuunnittelu: Martti Turunen
Musiikki: Marek Zienkiewicz,
Per-Erik Malen
Tuotanto: KJ Koski /Long Shot Oy
Ensi-ilta: 30.6.2016
KOMITEA
Lyhytelokuva
Kesto 14 min
Komitea on musta komedia pohjoismaisesta demokratiasta. Suomalainen, norjalainen ja ruotsalainen delegaatti ovat kokoontuneet Lappiin
päättämään yhteispohjoismaisesta taideteoksesta. Komitea kohtaa
todellisia demokraattisen päätöksenteon haasteita. Millainen taide
kuvastaa pohjoismaista identiteettiä ja onko sellaista edes olemassa?
Käsikirjoitus: Jenni Toivoniemi ja
Gunhild Enger
Ohjaus: Jenni Toivoniemi and
Gunhild Enger
Kuvaus: Jarmo Kiuru and Annika
Summerson
Äänisuunnittelu: Tuomas Klaavo
Tuotanto: Marie Kjellson
(Kjellson & Wik)/ Isak Eymundsson
(Ape&Bjørn) & Elli Toivoniemi
(Tuffi Films)
Suomen ensi-ilta: 16.9.2016

PYSÄHDYS

PYSÄHDYS
Lyhytelokuva
Kesto 7 min
Nainen raitiovaunussa näkee pysäkillä miehen juoksukamppeissa
venyttelemässä. Nainen toivoo,
että mies ei huomaisi häntä,
mutta turhaan. Alkaa keskustelu
joka on äänetön, mutta ei hiljainen.
Pysähdys on elokuva kommunikaatiosta; kuinka sitä on liian
vähän tai liian myöhään.
Ohjaus, käsikirjoitus: Pia Andell
Pääosissa Niina Sillapää, Marc
Gassot
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Kuvaus: Päivi Kettunen
Äänisuunnittelu: Janne Laine
Valaisu: Jari Lehtiniemi
Leikkaus: Antony Bentley
Musiikki: Timo Hietala
Tuotanto: Pia Andell / Of Course
My Films
Ensi-ilta: 16.9.2016
PROJEKTI ROCKIN’ HIGH
Dokumenttielokuva
Kesto 70 min
Dokumenttielokuva hevibändin
ideasta soittaa maailman korkein
rokkikeikka Mount Everestillä.

Musiikki: Ancara ja Toni Hintikka
Tuotanto: Liisa Akimof / Production
House Oy Finland
Ensi-ilta: 16.9.2016

Tuotanto: Elina Pohjola/ Pohjola
Filmi Oy
Ensi-ilta: 18.9.2016, teatteriensi-ilta
11.11.2016

CHEER UP
Dokumenttielokuva
Kesto 82 min
Cheer up kertoo rovaniemeläisestä
nuorten cheerleaderjoukkueesta,
joka ei pärjää kisoissa. Joukkueen
teini-ikäiset tytöt tekevät kaikkensa
täyttääkseen omat ja muiden odotukset, mutta elämä nyt ei vain
aina mene putkeen. Patricialle,
Ainolle ja Miialle itsensä, oman
paikkansa sekä perheen merkityksen löytäminen on lopulta paljon
tärkeämpää kuin yhdenkään
kilpailun voitto.

SODAN MURTAMAT
Dokumenttielokuva
Kesto 81 min
”Isä lähti puolustamaan rauhaa
– mutta toi kotiin sodan ”

Käsikirjoitus ja ohjaus: Christy
Garland
Kuvaus: Sari Aaltonen
Leikkaus: Graeme Ring & Thor
Ochsner
Musiikki: Tom Third
Äänisuunnittelija: Alan Geldart
Tuotanto: Christy Garland/ Murmur

SODAN MURTAMAT

Film (Kanada) & Liisa Juntunen/
napafilms Oy
Ensi-ilta: 17.9.2016,
teatteriensi-ilta 28.10.2016
ISÄNI TÄHTIEN TAKAA
Dokumenttielokuva
Kesto 80 min
Einarin lapsuus olisi voinut olla kuten muidenkin suomalaisten poikien,
mutta kaikki muuttui kun hänen

isänsä valaistui ja alkoi
kommunikoida avaruuden
valo-olentojen kanssa.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Einari
Paakkanen
Kuvaus: Hannu Koivuranta
Leikkaus: Hanna Kuirinlahti
Äänitys: Pietu Korhonen
Äänisuunnittelu: Pietari Koskinen
Musiikki: Pessi Levanto, Markku
Kanerva

Sodan murtamat on ohjaaja Timo
Korhosen luova dokumenttielokuva
nuorista miehistä, kotka lähetettiin
puolustamaan rauhaa, mutta toivat
sodan kotiin. Tarinan kertovat sodassa järkkyneiden miesten lapset.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Timo
Korhonen
Kuvaus: Jan Nyman
Leikkaus: Tuuli Kuittinen
Äänisuunnittelu ja musiikki:
Kirka Sainio
Tuotanto: Markku Tuurna/
Filmimaa Oy
Ensi-ilta: 18.9.2016 /teatteri-ensi-ilta
23.9.2016

Ancara on tehnyt useita levyjä,
mutta ei ole breikannut suuren
yleisön tietoisuuteen. Bändin
perustaja-solisti Sammy ja
kitaristi Gary uskovat, että
keikan myötä bändin musiikki
tulee tunnetuksi, ja keikka pääsee Guinnessin ennätystenkirjaan.
Käsikirjoitus: Matleena Saarensalmi-Hintikka ja Laura Okko
Ohjaus: Matleena SaarensalmiHintikka
Kuvaus: Toni Pasanen, Pasi
Rytkönen ja Konsta Sohlberg
Leikkaus: Laura Okko
Äänisuunnittelu: Antti Haikonen

CHEER UP

KOMITEA
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KOULUTUSAPURAHAT

KESÄVARTIJA

OI SUOMI

KESÄVARTIJA
Dokumenttielokuva
Kesto 55 min
19-vuotias lähihoitajaopiskelija
Mikko saa kesätyöpaikan vanginvartijana. Työpaikka on keskelle
suota rakennettu Pelson vankila.
Kesä suljetussa laitoksessa haastaa
Mikon viattomuuden ja saa hänet
miettimään omaa käsitystään
ihmisarvosta.
Ohjaus ja käsikirjoitus: Panu
Suuronen
Kuvaus: Julian Krubasik
Leikkaus: Timo Peltola
Äänisuunnittelu: Jukka Nurmela
Tuotanto: Anna-Karin Grönroos /
Parad Media Oy
Ensi-ilta: 21.9.2016, televisioesitys
28.11.2016
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KUUN METSÄN KAISA

OI SUOMI
Dokumenttielokuva
Kesto 80 min
Ranskassa vuonna 2016 pelattaviin
EM-kisoihin otettiin mukaan peräti
24 maata, joten Suomella oli
vihdoin mahdollisuus päästä
ensimmäistä kertaa jalkapallon
arvokisoihin. Tästä elokuvasta
piti tulla dokumentti Huuhkajien
tiestä Pariisiin. Toisin kuitenkin
kävi. Mikään ei mennyt niin kuin
oli suunniteltu. Niin kuin elämässä
usein käy. Pääsemme perille, mutta toista reittiä ja toiseen paikkaan.
Käsikirjoitus: Mikko Mattila &
Pauli Pentti
Ohjaus: Mikko Mattila
Kuvaus: Jesse Jokinen
Leikkaus: Altti Sjögren
Äänisuunnittelu: Pekka Karjalainen
Musiikki: Raoul Björkenheim
Tuotanto: Pauli Pentti /First Floor
Productions Oy
Ensi-ilta: 22.9.2016

KUUN METSÄN KAISA
Dokumenttielokuva
Kesto 82 min
Kuun metsän Kaisa on sadunomainen, arkistomateriaaliin pohjautuva dokumenttielokuva. Elokuvassa kerrotaan tarina ohjaajan isoäidinäidistä, legendaarisesta kolttasaamelaisesta sadunkertojasta Kaisa Gauriloffista sekä sveitsiläis-venäläisestä kirjailijasta Robert Crottetista, josta tuli Kaisan läheinen
ystävä jo 1930-luvulla ennen sotaa.
Ohjaus: Katja Gauriloff
Kuvaus: Heikki Färm, Enrique
Méndez
Leikkaus: Timo Peltola
Äänisuunnittelu: Timo Peltola
Musiikki: Timo Peltola
Tuottajat: Joonas Berghäll ja Satu
Majava /Oktober Oy
Suomen ensi-ilta 22.9.2016,
teatteriensi-ilta 28.10.2016

Haukkamaa Essi
EDN:n Twelwe For the Future -workshop Helsingissä 26.–27.1.2016
Hazard Kaarina
European TV Drama Series Lab -koulutus, Berliini 3.–8.5. ja
31.10.–6.11.2016
Hirvonen Tahvo
Oslo Digital Cinema Conference, 30.10.–1.11.2015
Jaari Misha
ACE (Atelier du Cinema Europeen) -koulutus (Media-ohjelma),
Pariisi 12.–17.10.2015, Köln 29.10.–2.11.2015 ja Norjassa 6.–10.4.2016
Kettunen Päivi
Oslo Digital Cinema Conference, 30.10.–1.11.2015
Korva Paula
Haastattelukirja elokuvien henkilöohjaamisesta
Kossi Heikki
Foley ja DOLBY Atmos-koulutus, Kalifornia 5.–11.10.2015
Kuparinen Mikko
Torino AdaptLab-koulutus, Locarno 8.–14.3., Varsova 10.–16.6.
ja Torino 20.–25.11.2016
Myllylahti Mikko
Jerusalem Film Lab -työpaja 6.–13.12.2015, 20.–25.3.2016 ja
6.–10.7.2016
Paju Tiina
Steve Kaplan’s Comedy Intensive -kurssi, Lontoo, 19.–20.3.2016
Savinainen Timo
PKS-katutyökoulutus, Helsinki 19.4.2016
Simma Paul-Anders
Europan Co-Production - Legal and Financial Aspects -koulutus,
Berliini 14.-15.10.2015
Sorri Salla
Filming in Cuba with Abbas Kiarostami -työpaja, Kuuba,
24.1.–5.2.2016
Juntunen Liisa
EAVE-tuottajakoulutus, Luxemburg 3.-10.3., Riika 13.-20.6. ja
Praha loka-marraskuussa 2016
Mononen Paula
European TV Drama Series Lab -koulutus,
Erich Pommer Institut, Berliini, 3.-8.5. ja 31.10.-6.11.2016
Saarela Saara
The Film Garage -käsikirjoitusworkshop, Bryssel (30.3.-3.4.),
Torino (heinäkuussa) ja Courmayeur (joulukuussa 2016)
Sevón Milla
Maia Workshops 2016, Romania 11.-15.4., Puola 20.-24.6.
ja Italia 3.-7.10.2016
Siili Jukka-Pekka
European TV Drama Series Lab -koulutus
Erich Pommer Institut, Berliini, 3.-8.5. ja 10.-6.11.2016
Veijalainen Pertti
EAVE PLUS -kurssi, 13.-17.4.2016, Luxembourg
Nousiainen Jaakko
Sources 2 Script Development -työpaja,
15.-23.4.2016 Tübingen (Saksa)
Hakala Jyri
Reducation-kurssi, CVP Fitzrovia, Lontoo, 8.-10.11.2016
Heinänen Timo
International Cinematography Summit ja Cine Gear Expo
-tapahtumat, Los Angeles 3.-9.6.2016
Jokinen Jesse
Dokumenttikuvauksen workshop, Uniondocs Center for
Documentary Art, New York 20.-22.5.16
Kivihalme Elina
Britdoc Foundationin Good Pitch Europa 2016 -tapahtuma,
Tukholma/Kulturhuset, 23.-25.5.2016
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Lipsanen Heidi
Documentary Campus Masterschool, Sheffield 5.-12.6.,
Leipzig 25.-28.10., Köln 17.-20.11. ja Amsterdam marraskuussa 2016
Lwoff Mark
European TV Drama Series Lab -koulutus, Erich Pommer Institut,
Berliini, 3.-8.5. ja 31.10. - 6.11.2016
Putkinen Emilia
Sources 2 Script Development Workshop, FilmCamp in Målselv
(Norja) 9.-17.6. sekä syksy 2016
Ritola Merja
European Women’s Audiovisual Networkin (EWA) Multiple
Revenue Stream Training for Future Films -koulutus,
Pisa (Italia) 29.6.-3.7. ja Strasbourg (Ranska) 23.-27.11.2016
Talvio Raija
Sources 2 Projects & Process, Oulu syyskuu 2016
Bastamow Tanja ja Salin Salla
Sleep no more -esitystapahtuma, New York, heinä-lokakuu 2016
Viitala Kaisla
Young Nordic Producers Club 2016, Cannes, 13.-16.5.2016
Kosonen Krista
Scene study and master class- ja On camera-training -kurssit,
International Chekhov -studio, Los Angeles, heinä-elokuu 2016

KOULUTUSTAPAHTUMIEN TUKI

MAD Tanssimaisterit ry / Pajala-Assefa Hanna
LoikkaPro-mentorointiohjelma 2016
Elokuvakoulujen konsortio / Hemming Alf
”Elokuva- ja tv-opetuksen tulevaisuus” -seminaari Helsingissä
6.11.2015
Britdoc Foundation / Nicole van Schaik
”Impact Producers Lab” -koulutustapahtuma, Hämeenlinna
13.-16.1.2016
Tampereen elokuvajuhlat / Alanen Juhani
”Script Tampere 2016” -tapahtuma Tampereen elokuvajuhlien
yhteydessä 9.-11.3.2016
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto / Salmilampi Suvi
Koulutusristeily Maarienhaminaan 13.-14.5.2016
Dokumenttikilta
Dokumenttikillan 20-vuotistapahtuma, Nuuksio 22.-23.4.2016
Helsinki Script Conventio -työryhmä / Forsman Liselott
”Helsinki Script Convention” -tapahtuma,29.8.2016
(LUME-keskus, Hki)
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry / Koskinen Chia
Ohjaajaklubi, 1.1.-31.5.2016 aikana (Orion, Hki)
Helsingin Freelancenäyttelijäyhdistys / Kortelampi Mona
KÄÄK! Kyyneleitä parenteeseissa -kurssi 2.-4.9.2016 Helsingissä
Suomen Näyttelijäliitto /Vesajoki Helena
Elokuvanäyttelemisen intensiivikurssi Suvirannassa
(Savonlinna) 14.-20.6.2016
WIFT Finland Oy / Väisänen Marika
Mentorointiohjelma ja seminaari jäsenistölle 2016-2017
European Documentary Network / Bolvinkel Cecilie
Nuorten dokumentaristien koulutusohjelma
”Twelve for the Future”, 2016-2017
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry / Toiviainen Sattva-Hanna
SketchUp-peruskurssi ja Ipad-luonnostelukurssi syksyllä 2016
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat / Kilpeläinen Raisa
Koulutusviikonlopun järjestäminen jäsenistölle loka-marraskuussa16 Helsingissä
Finnanimation ry / Vähäkylä Liisa
Animaatioelokuvien pitchaus-työpajan järjestäminen
Turussa 1.-3.9.2016
North Finland Film Comission / Laurila Anne
”Sources 2 Projects & Process - Training Mentors for
Scriptwriters and Filmmakers” -kurssi Oulussa 22.-27.9.2016

2 000
3 500
2 100
2 000

1 050
2 070
475
2 500

3 500
1 000
5 000
3 500
1 000
2 500
4 000
2 800
1 000
5 000
2 300
3 000
2 850
4 500
3 250
4 000
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KULTTUURIVIENTITUKI
napafilms Oy / Juntunen Liisa
385
Hellstedt Antti
500
Family in the Bubble -dokumenttielokuva Hot Docs festivaalin
rahoitusfoorumissa, Toronto 1.-4.5.2016
Osallistuminen Berliinin elokuvafestivaalille 11.-15.2.2016
Suomi-Väänänen Maarit & työryhmä
1 100
Illume Oy / Marianne Mäkelä
1 030
Super North -sarja ja retrospektiivi Experiments in Cinema
Northern Travelogues -dokumenttielokuvan kv.rahoitus
-tapahtumassa, Albuquerque (USA) 6.-10.4.2016 ja Bienal de la
Below Zero- rahoitustapahtumassa Tromsössä 20.-24.1.2016
Imagenen Movimiento -tapahtumassa, Buenos Aires, lokakuu 2016
Rogatchi Productions Oy / Inna Rogatchi
625
Osuuskunta Mikkelin Mediaali /Kapiainen-Heiskanen Päivi
2 500
The Lessons of Survival -dokumenttielokuva International
Porot kuuluvat tuulelle -dokumenttielokuvan kansainvälinen levitys
Holocaust & Remembrance Day -tapahtumassa Roomassa 19.1.2016
Astikainen Kaisa
1 000
Pesonen Emmi
680
Tampereen elokuvajuhlien opiskelijapalkinnon voittajan
Punainen kolmio -elokuva Göteborgin elokuvafestivaalilla
(Toivola-dokumenttielokuva) palkintomatka Cannesin elokuva3.-6.2.2016
juhlien Short Film Corner -tapahtumaan
MADE Oy / Simonen Ulla
760
Riikonen Taina
620
Dare to Dream -työpaja Jakartassa 25.2.-3.3.16
Nautintojen
käyttö
-radioteos
Prix
Marulic-festivaalilla,
Kroatia
Niskanen Eija
800
21.-25.5.2016
Suomalaisen animaation sarja Tokyo Anime Award-festivaalilla
POD Entertainment Ab/ Sandberg Håkan
445
18.-21.3.2016		
Orkyns-animaatiosarja Cartoon 360 -rahoitustapahtumassa
Kauppinen Joonas
510
Barcelonassa 30.5.-1.6.2016
Catkins-elokuvan kv.rahoitus Nordic Film Market -tapahtumassa
Kristallisilmä Oy / Pohjola Ilppo
4 000
Göteborgissa 4.-7.2.2016
Eija-Liisa Ahtilan ”Rakkaus on aarre” ja ”Missä on missä?”
Suomen Elokuvaajien Yhdistys / Hirvonen Tahvo
510
-teosten digitaalinen restaurointi ja uudet esityskopiot
Timo Heinäsen osallistuminen Imagon koulutuskomitean
Karhu Isabella
814
kokoukseen Münchenissä 27.2.2016
Tampereen elokuvajuhlien v.2015 opiskelijapalkintomatka
Illume Oy / Mäkelä Marianne
415
Berliinin elokuvafestivaalille (Pojat-lyhytelokuva)
Erään matkapuhelimen tarina-, Kuutyttö-,Mother Slave- ja
Paperivene / Correa Marcus
613
Radu -elokuvien kv. rahoitus Share Your Slate -tapahtumassa
Finding Moo Friends -animaatioprojektin kv.rahoitus
Berliinissä 12.-17.2.16
Annecyn animaatioelokuvafestivaalilla 12.-6.6.2016
Kristallisilmä Oy / Pohjola Ilppo
6 500
Kristallisilmä / Ilppo Pohjola
995
Routemaster-, Asphalto-, P(l)ain Truth- ja Tom of Finland
Eija-Liisa Ahtilan ”Marian ilmestys”- teoksen näyttelykuluihin
-elokuvien restaurointi ja uudet kopiot
Bilbaon Guggenheim-museossa 12.5.-28.8.2016
Zone2 Pictures Oy/ Vitikainen Hannu-Pekka
419
LPMA Productions / Merja Ritola
345
Paha poliisi-dokumenttielokuvan yhteistuotantotapaamiset
Lasikatto- ja Ääni ja aika -elokuvien kv.rahoitus Doc Lab
Hampurissa 25.-26.2.2016
Polandin co-production marketissa, Krakova 2.-3.6.2016
Tuffi Films Oy / Hellstedt Venla
700
Danish Bear Productions / Karhu Isabella
709
Hobbyhorse Sisters -dokumenttielokuva The Financing
Barcelona mba barzakh -dokumenttielokuvan kv.rahoitus DocsBarcelona
Forum for Kids Content -tapahtumassa Malmössä 15.-17.3.2016
-festivaalin Speed-Meetings-pitchaustapahtumassa 23.-28.5.2016
Vegetarian Films / Lampela Jarmo
2 500
Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro /Katariina Lillqvist
1 900
Työryhmän osallistuminen Cine Pobren -elokuvafestivaalille
Radio Dolores -monitaideteos Espanjan sisällissodan
ja elokuvatyöpajan järjestäminen, Kuuba 19.-21.4.2016
80-vuotisjuhlissa, Malaga (29.9.-12.10.), Albacete (14.-22.10.)
Lehtola Jorma
1 000
ja Alcoy (24.10.-5.11.2016)
Skábmagovat 2017 -festivaalin valmistelu Maoriland Film
Penttilä Kaisa
1 300
Festival -tapahtumassa Otakissa (Uusi-Seelanti) 23.-27.3.2016
Suomalaisen uuden animaation sarjan kuratointi Hiroshiman
Paperivene / Correa Marcos
996
kv.animaatiofestivaalille 17.-23.8.16
Finding Moo Friends- ja Nyla -animaatioiden kv. rahoitus
MADTanssimaisterit / Kati Kallio
350
MIPTV-tapahtumassa Cannesissa 4.-7.4.2016
Osallistuminen Frame/Dace Screen -festivaalille Lontoossa
Seppänen Antti
508
10.-12.6.2016
Jäävuoren varjoon -dokumenttielokuva Jornadas de
Oblomovies Oy / Peltola Ilkka
850
Reapropiación -festivaalilla 10.-12.3.2016, Oaxaca, Meksiko
Egocure -teoksen kv. rahoitus ja yhteistyö Cross Video
Matilainen Inka
116
Days -tapahtumassa Pariisissa 8.-10.6.16
Valvoja-lyhytelokuva Nordisk Panoraman kilpailusarjassa,
Tykkä Salla
350
Malmö 18.-23.9.2015
”Lasso”, ”Giant” ja ”Retrospective” -teokset yksityisnäyttelyssä
Karhu Isabella
187
Leuvenissa (Belgia) M-Museumissa 23.6.-11.9.2016
Pojat-lyhytelokuva Nordisk Panoraman kilpailusarjassa,
Vertigo Production Oy / Virtanen Minna
1 262
Malmö 18.-23.9.2015
”Bullets” , ”Hard Luck” ja ”The World is Yours” -teosten kv. rahoiHemmi Henriikka
133
tus Copenhagen TV Series Masterclass -tapahtumassa 16.-18.8.16
Yläkerran Tuula- dokumenttielokuva Nordisk Panoraman
Tuffi Films Oy / Hellsted Venla
940
kilpailusarjassa, Malmö 18.-23.9.2015
”Kesäni
sudenkorentona”
-dokumenttielokuvan
kv.rahoitus
Härmä Iiris
178
Doc Lab Poland- ja Galway Film Fair -tapahtumissa, Krakova
Hyvästi Afrikka- dokumenttielokuva Nordisk Panoraman
2.-3.6.16 ja Irlanti 7.-9.7.2016
kilpailusarjassa, Malmö 18.-23.9.2015
Tuffi Films Oy / Kultanen Sanna
529
Hauru Hannaleena
178
Vuosi
mummona
-sarjan
kv.rahoitus
Cross
Video
Days
Säälistäjät-lyhytelokuva Nordisk Panoraman Panoraman
-tapahtumassa Pariisissa 8.-10.6.16
kilpailusarjassa, Malmö 18.-23.9.2015
Kroma Productions Oy / Marikki Hakola
2 000
Ilokuva, Naukkarinen & Co/Leo Naukkarinen
805
”TransVersum”-teos Hales Galleryn näyttelyssä Lontoossa
Burning Voices -dokumenttielokuva Docs in Thessaloniki
25.7.-6.8.2016
2016 -festivaalin pitchaus-työpajassa, 15.-21.3.2016
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KEHITTELYTUKI VIETERI

Correa Marcos & työryhmä
7 300
Moo etsii ystävää Lapsille suunnatun 3D- keinotodellisuuskohtauksen luominen mobiililaitteisiin (koa)
Rainbird Marita & työryhmä
4 000
Street Gospel Monimediallinen tuotanto köyhyydestä ja
mustan miehen identiteetistä musiikin ja runouden keinoin (koa)
Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola
6 000
Pohjolan Rostrum-projekti Rostrum-animaatiokameran
testaaminen
Kristallisilmä Oy / Ilppo Pohjola
6 000
Ahtilan Aniara Teoksen visuaalisen ilmeen testaaminen
Studio Lumo / Ville Tanttu
15 000
The Messenger Satakielen kohtaaminen musiikin välityksellä
maagisessa kesäyössä, tiedettä ja eri taiteenaloja yhdistävä
projekti 		
Haaslahti Hanna & työryhmä
13 000
Life as an Image Taidetta ja tiedettä yhdistävä teos, joka tutkii
uusia kuvaamisen ja 3D -mallintamisen tekniikoita ja niiden
sosiaalisia vaikutuksia ihmisten välisiin suhteisiin (koa)
Laamo Mina & työryhmä
7 500
Nowhere Kahden erilaisen kerrontatavan visuaaliset ilmeet ja
niiden yhteen liittäminen (koa)
Ripatti Mika J. ja Juha van Ingen
3 000
What’s the Point? Kokeellinen dokumenttielokuva gif-animaatiosta,
jonka katsominen alusta loppuun kestää tuhat vuotta (koa)
Bufo Oy / Axel Straschnoy
15 000
Renaissance Cinema Virtuaalitodellisuuslaseilla ja planetaarioelokuvateatterissa koettava kokeellinen dokumenttielokuva
modernin länsimäisen musiikin, arkkitehtuurin ja freskomaalauksen synnystä Italian Mantovassa vuosina 1465-1532
Ekström Saara & työryhmä
10 000
Biblion Installaatioelokuva, audiovisuaalinen ja tilallinen
tutkielma muuttuvasta suhteestamme kirjaan (koa)
Mäki Teemu & työryhmä
7 500
Transformations Dokumenttiteatteriesityksen pohjalta tehtävä
dokumenttielokuva, installaatio ja valokuvateos (koa)

LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTOTUKI
KÄSIKIRJOITUSTUKI

Achté Inka
Twelve Viisi tyttöä, joista yksi on fiktiivinen, asuvat eri puolilla
maapalloa. Heistä jokainen kompuroi lapsuuden ja nuoruuden
rajalla. Dokumentti.
Punkki Pauliina
SUO Lyhytelokuva, jossa nainen löytää miehen ruumiin, ja saa
liikkeelle suuremman luokan voimat
Jari Kokko
Äänekoski Rikkinäinen Suomi tarpoo pimeässä, mutta
Äänekoskella biotuotetehdas sytyttää valon kaupunkilaisten
mieliin. Dokumenttielokuva
Helminen Riitta
Jälki Dokumentaarinen elokuva kidutetuista ja traumatisoituneista maahanmuuttajista ja heidän kuntoutuksestaan
Huhtanen Reetta
Molenbeekin Mercurius Mercurius, Allah ja muita jumalia
seikkailemassa monikulttuurisessa mikrokosmoksessa,
dokumenttielokuva
Oksanen Hannu & työryhmä
Mies hevosena Dokumenttielokuva seitsemän miehen sirkuksesta
Lindfors Kauko
Faija - ja vähän mutsikin Sotiemme vaikutus sukupolvien yli,
dokumenttielokuva
Liljander Sanna
Hahlo Kokeellinen dokumenttielokuva sodasta

300

1 600
2 500

2 000
2 000

2 500
3 000
1 700

Keso Minna
Konsti-ilmiö Dokumentti yhdessä tekemisestä, itsensä
ylittämisestä ja onnistumisesta
Lillqvist Katariina
Radio Dolores -dokumentti
Dokumenttielokuva Espanjan sisällissotaa käsittelevän animaation
ja installaation matkasta Espanjaan
Roiviainen Aino
Alenius Dokumenttielokuva valtiomies Ele Aleniuksen
maailmankuvasta
Heikola Otto ja työryhmä
Lahja Dokumenttielokuva tytöstä joka aavisti kuolemansa ja
äidistä joka selviytyi siitä
Cederström Kanerva
Ateneum - elokuva museon hengestä Essee-elokuva taidemuseon
hengestä. Taiteen muisti ja ihmisen muisti kohtaavat nykyhetkessä
Koiranen Juha
Jarmo Saastamoisen ylösnousemus Erakoitunut aikamies uskaltautuu olosuhteiden pakosta telkkarikaupoille ostarille ja päätyy
itselleen uuteen ja outoon realityyn, lyhytelokuva
Luukkainen Juho
Baby with a Playlist Mikä on syntymättömän lapsen soittolista?,
animaatioelokuva
Haanpää Timo
Eläimen kuolema Mitä on eläimen kuolema lapselle? Kertomuksia
suhteestamme eläimiin ja kuolemaan, dokumenttielokuva
Mäkelä Ville
Somali bantu Dokumenttielokuva yrityksestä auttaa turvapaikanhakijaa Suomessa
Rutanen Joonas
Bileet Lyhytelokuva matkasta kotibileisiin, vimmatusta halusta
ja ensikerrasta Katin kanssa
Hemming Gunilla
Kämpin tarina Dokumenttielokuva legendaarisen hotelli Kämpin
vaiheista, nousuista ja tuhoista

2 000
3 000

2 000
1 700
3 000
2 500

2 000
3 000
1 500
1 600
3 000

ENNAKKOVALMISTELU

Oktober Oy / Virpi Suutari
9 000
Yrittäjä Dokumenttielokuva tämän päivän yrittämisen arjesta
LPMA Productions Oy / Mari Soppela
7 000
Lasikatto Dokumenttielokuva lasikattojen näkymättömästä otteesta yhdeksän ulkosuomalaisen naisen elämässä
4KRS Films / Artur Franck
7 000
Tenhottu meri Olavi Hakasalo halusi hypnoosilla muuttaa
maailmaa,mutta maailma kääntyi häntä vastaan. Dokumentti
Danish Bear Productions / Isabella Karhu
2 000
Pakko Dokumenttielokuva pakko-oireisten häiriöiden
vaikutuksista sairastajiensa elämään
Marianna Films Oy / Mika Kaurismäki
10 000
Ryhmis Dokumenttielokuva vapaasta teatterista suomalaisen
yhteiskunnan pelinä
Oktober Oy / Miia Tervo
8 000
Walk in the park Dokumenttielokuva Suomen absurdista raiskauslainsäädännöstä
Haukkamaa Productions / Inderjit Kaur Khalsa
8 000
WarPeace Propaganda film for Peace, dokumentti
Sons of Lumière / Petri Luukkainen
10 000
Never-ending Dream Baby, it’s a eurodance movie, dokumentti
Making Movies Oy / Jean-Michael Roux
8 000
Suomalainen enkeli Yksi taulu, yksi kansa, dokumenttielokuva
Parad Media Oy / Anna-Karin Grönroos
8 000
Muotoile tulevaisuus Dokumenttielokuva tutkii erään
perheen kautta sitä, miten me voimme suhtautua
tulevaisuuteen ja utopioihin
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Zone2 Pictures Oy / Johanna Onnismaa
Lannistumattomat Dokumenttielokuva lastenkodissa yhdessä
kasvaneesta lapsijoukosta, rankoista kokemuksista selviämisestä
ja ehjän elämän rakentamisesta
Avanton Productions Oy / Marjaana Rantama
Niin myötä- kuin vastatuulessa Dokumenttielokuva merenkulkijakulttuurin piirteiden siirtymistä sukupolvelta toiselle merimiesperheissä
Zone2 Pictures Oy / Reetta Huhtanen
Molenbeekin Mercurius 6-vuotiaan pojan maailmankuva ja
käsitteet rakentuvat terrorismin uhassa myllertävässä
Molenbeekin kaupunginosassa Brysselissä
Illume Oy / Lou Strömberg
Mother Slave Dokumenttielokuva ohjaajan filippiiniläisestä
äitipuolesta, joka siivoaa Ruotsissa hotelleja elättääkseen aikuisia
poikiaan Filippiineillä
Aethyr Aesthetics Oy/Simo Hakalisto ja Laura Hakalisto
Jatkoajalla Dokumenttielokuva jalkapallon ja urheilunkuntouttavasta voimasta päihdekuntoutujille
Danish Bear Productions Oy /Juho-Pekka Tanskanen
Barcelona tai kuolema Dokumenttielokuva paperittomien
romunkerääjien ja kopiotuotteiden myyjien taistelusta
olemassaolostaan Barcelonassa
Filmimaa Oy /Lotta-Kaisa Riistakoski
Sininen laguuni Pesäpallo on koko elämän peili,
dokumenttielokuva
Elokuvaosuuskunta Siperia / Matti Reinikka
Seinäjoen arabikevät Arabiturvapaikanhakijoiden vaellus
Suomeen muuttaa myös monen ihmisen elämän Seinäjoella,
dokumenttielokuva

TUOTANTOTUKI

Avanton Productions Oy / Boris B. Bertram
Photographer of War Sotakuvaaja on hälyytystilassa sotatantereilla mutta myös kotona neljän lapsen yksinhuoltajana.
Dokumenttielokuva. Kansainvälinen yhteistuotanto
Indie Films Oy / Tatu Pohjavirta & Mark Ståhle
Au pair Animaatioelokuva naisesta joka päätyy au pairiksi
yksinäisen miehen pahvista tehtyyn perheeseen
Elokuvayhtiö Testifilmi Oy / Mika Taaanila
Mannerlaatta Lettristinen elokuva lentämisestä, aikavyöhykkeistä
ja muistin pätkimisestä
Illume Oy / P.Å. Holmqvist
The Other Jerusalem Dokumenttielokuva. Arkeologisia
kaivauksia ja talojen tuhoamisia - palestiinalainen asianajaja
konfliktin sydämessä Pyhässä kaupungissa, kv-yhteistuotanto
Helsinki-filmi Oy / Joonas Neuvonen & Sadri Cetinkaya
Lost Boys Dokumenttielokuva ystävyydestä, rakkaudesta,
vaarasta ja ihmisen paikasta maailmassa
ITV Studios Oy / Hamy Ramezan
Tuntematon pakolainen Dokumenttielokuvassa soluttaudutaan
pakolaiskriisin myllertämään Eurooppaan
Pyjama Films / Elli Vuorinen
Sore Eyes for Infinity Optikko kyllästyy näkemään liian
tarkasti ympäröivän maailman ja oman, väistämättömän
osallisuutensa sen epäkohtiin, animaatio
Aethyr Aesthetics/ Heikki Huttu-Hiltunen & Kalle Sipilä
Puolikuun alla Dokumentaarinen essee ja road-movie, jossa
yhteyden itseensä kadottanut mies etsii kuolleen kirjailijan
haamua arabikevään jälkeisessä Pohjois-Afrikassa
Making Movies Oy / Tonislav Hristov
Rajatila Elokuva Euroopan rajalta, dokumenttielokuva
Oy Bufo Ab / Jörn Donner
Perkele II Vastavirtaan uiva Perkele II päivittää Suomi-kuvan
yhteiskunnallisen dokumenttielokuvan keinoin tähän päivään
(Suomi 100 -ohjelmistoa)
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7 000

10 000

10 000

10 000

6 000
5 000

10 000
8 000

5 000

10 000
10 000
10 000

25 000
20 000
10 000

12 000

25 000
40 000

Illume Oy / Arto Koskinen
23 000
Matkapuhelimen tarina
Dokumenttielokuva suomalaisesta kännykkäbisneksestä, sen synnystä, noususta ja tuhosta
IV Films Oy / Rahul Jain
10 000
Machines Dokumenttielokuva koneista ja työläisistä
intialaisessa tekstiilitehtaassa, jossa kankaita painetaan
kuin puoli vuosisataa sitten, kv-yhteistuotanto
Procam tuotanto Oy / Irmeli Heliö
17 500
Yhteispeliä- Outi Heiskanen ja Markus Jäntti Dokumentti
kertoo nuoren Markus Jäntin ja taiteilija Outi Heiskasen
vuosien ystävyydestä
Sydänfilmi Oy / Iina Terho
30 000
Zombiehäät ja muita tarinoita Dokumenttielokuva burleskista
ja voimasta; siitä, että on oma ääni ja käyttää sitä itse
Tuffi Films Oy / Elli Toivonimi
12 000
Kesäni sudenkorentona Kasvutarina pojasta, joka ei näe
kauneutta ympäröivässä yhteiskunnassa, vaan sudenkorentojen
mikroskooppisessa maailmassa
RT Documentaries Oy / Ulla Turunen ja Ilkka Ruuhijärvi
25 000
Cosplay Dokumenttielokuva matkasta kohti iloa, riemua ja
olemassaolon oikeutuksen etsintää
Inland Film Company / Jussi Oroza
14 000
Tarinoita Suomesta Dokumenttielokuva kertoo tarinoita Suomesta
Pohjola-filmi Oy / Petteri Saario
17 000
Vedenneito 306° -kuvakerrontaa hyödyntävä verkkodokumentti
12-vuotiaan Emika-tytön kesästä Saimaalla, kids@docs-hanke
Tuffi Films Oy / Aino Suni ja Jenni Kangasniemi
17 000
If I Dared Verkkodokumenttikampanja, joka hyödyntää verkon yhteisöllisyyden myönteisiä puolia ja rohkaisee nuoria tyttöjä toteuttamaan haaveensa ja kannustamaan toisiaan, kids@docs-hanke
Filmimaa Oy / Timo Korhonen
13 000
Sodan murtamat miehet 191 suomalaista sotilasta sai jatkosodassa
Mannerheim-ristin, lähes satakertainen määrä lähetettiin
psykiatriseen hoitoon, dokumenttielokuva
Lyfta Oy /Pauliina Tervo & Serdar Ferrit
17 000
Dinner Time 360 360° interaktiivinen dokumentti kutsuu lapsia
Suomessa asuvien, eri kulttuureista tulevien perheiden aterialle,
kids@docs-hanke
Zone2 Pictures Oy /Jenni Nyberg
15 000
Siéva Dokumenttielokuva helsinkiläisistä nuorista elämän
välipysäkillä, ennen kuin se elämä varsinaisesti alkaa
Zone2 Pictures Oy / Reetta Huhtanen
20 000
Mercurius Aikuisten abstraktit asiat mietityttävät suomalaista
Aatosta (6), joka asuu Molenbeekin monikulttuurisessa
lähiössä Brysselissä, dokumenttielokuva
Mediaporras Oy / Risto-Pekka Blom
15 000
12 ASTETTA (Kaatumisia) Kaatuminen pelastaa, lyhytelokuva
Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro / Katariina Lillqvist
11 000
Radio Dolores Dokumenttielokuva Espanjan sisällissodan tamperelaisista vapaaehtoisista sekä kengistä, jotka lensivät Málagaan
napafilms Oy / Inka Achté
20 000
Boys Who Like Girls Maailma turvallisemmaksi naisille - yksi poika kerrallaan, dokumenttielokuva

JÄLKITUOTANTOTUKI

Giron Filmi Oy / Anastasia Lapsuy, Markku Lehmuskallio
& Johannes Lehmuskallio
Pyhä Dokumenttielokuva tarkastelee käsitettä ’pyhä’
Production House / Matleena Saarensalm-Hintikka
Projekti Rocking’ High Järvenpääläisbändi haluaa soittaa
maailman korkeimman keikan Mount Everestillä ja päästä
ennätystenkirjaan, dokumenttielokuva

10 000
19 000

MEDIATAIDE
KÄSIKIRJOITUSTUKI

Lindberg Carl Sebastian
Det röda arvet En personlig dokumentärfilm om inbördeskrigets
spår i dagens samhälle
Niskanen Pekka
Kotiin on vaikea tulla Teos käsittelee marraskuun terrori-iskun
seurauksista Bataclan-teatterin viereisellä kujalla
Bruno Diego
U Moving image work exploring the interconnections of militant
politics and aesthetics, in their relationship to new cognitives
topographies
Ripatti Mika J. & työryhmä
Oikeuskäytäntö Kokeellinen elokuva/videoteos kolmesta
fiktiivisestä oikeudenkäynnistä ei niinkään etäisessä
rinnakkaistodellisuudessa
Kuoppala Riikka & työryhmä
Maunula Yhteisöllinen elokuva paikallisdemokratiasta ja Maunulan
tulevaisuudesta alakoululaisten ja eläkeläisten näkökulmasta
Harju Matti
New Age Videoteos jonka materiaalit liikkuvat Juudaksen
evankeliumista Disneyn aivopestyihin lapsitähtiin
Pylväs Jyrki & työryhmä
Srapnellit Vuoden 1918 tapahtumista kertova paikkasidonnainen
elämyspeli mobiililaitteille

KOHDEAPURAHAT

Pesonen Jaakko
Toinen minä Videoinstallaatio joka käsittelee ennakkoluuloja,
luokittelua ja sitä, miten näemme itsemme versus miten luulemme
muiden näkevän meidät, Valokuvakeskus Peri
Alapuranen Samuli
Drag me to Kempele Kokeellinen lyhytdokumenttielokuva
Kempeleestä, Av-arkki
Anttila Hanna Maria
Viimeiset linnut Teos kuvaa globalisaation aiheuttamaa
yhteiskunnallista muutosta sekä nuoren lasinpuhaltajan
valintoja lasitehtaan sulkemisen jälkeen, Hippolyte
Lähteenmäki Saana Inari
Puhelu Äiti provosoi kiireistä tytärtään absurdiin puhelinkeskusteluun kahden maan välillä
Ripatti Mika J.
Kirjeitä täältä jostakin Kokeellinen matkailuelokuva ihmismielen varjoisimpiin maisemiin, festivaalilevitys
Horelli Laura
Jokinen Kommunisti August Jokisen maastamuuttotarina,
Muu Galleria
Hauru Hannaleena
Kittens and tattoos Kaksikanavainen videoteos, joka tutkii
visuaalista haptisuutta eroottisten fantasioiden kokemuksen kautta
Pallasvuo Jaakko & työryhmä
Crystal Japan Videoteos, joka käsittelee rahaa, mineraaleja,
armoa ja antihumanismia, Av-arkki
Pitkänen Ilkka
Dérive Helsingin psykogeografiaa, Muu Kaapeli -galleria 8.4.-15.5.16
Kina Jonna
Secret Words and Related Stories Video- ja ääni-installaatio salasanoista ja niihin liittyvistä tarinoista, AMA Galleria 4.3.-28.3.16
Orenius Marika
Parousia Videoinstallaatio liikkeestä, liikkumisesta, vieraudesta,
muutosta, työnteosta, leikistä, Av-arkki
Pietiläinen Jaakko
Tin can Videoteos ihmiskunnan jälkeisestä ajasta, Av-arkki
Blom Risto-Pekka
Tiananmenin automies Mies pysäyttää autokolonnan Tiananmenin
verilöylyn muunnelmassa, videoteos, Av-arkki

2 400
2 000
3 500

2 000

3 000
4 000
4 000

5 000

1 700
5 000

4 400
2 000
2 500
4 000
4 000
5 000
4 600
5 900
6 000
2 950

Pugliese Roberto
3 000
Field Reduction A media art installation, RajaTila -galleria, Tampere
Junkkonen Mervi
4 000
Punnitus Kokeellinen dokumenttielokuva syömishäiriöistä kärsivän
Annan elämästä sairauden, raskauden ja äitiyden tuomien
haasteiden keskellä
Kilpeläinen Heidi
4 000
Boxmentalized Boxmentalize ja Implicated videoversioiden
editointiin, ääniraitojen tuottamiseen, Camden Art Centre, Lontoo
Ångerman Maria
5 700
The dead walk side by side with the living Kokeellinen elokuva,
joka tutkii yhteenkuuluvuutta ja muukalaisuutta, Huuto Galleria
Kela Leena
3 700
The Alphabets of Performance Art Performanssin taltioiminen
videotaideteokseksi New Performance Festival, Turku
Viita Milja
1 500
Awakening Kokeellinen elokuva lapsuuden lopusta,
”murroksesta”, Galleria Huuto 30.9.-16.10. 16
Halonen Henna
5 000
12 Yellow Stars Videoteos, joka kertoo Eurooppalaisen taiteilijapariskunnan työskentelystä keskellä Israel-Palestiina konfliktia,
Art Cube Exhibition Laboratory (Helsinki) ja Studios Galleria,
(Jerusalem)
Lecklin Johanna
5 000
Flaneeraajan päiväkirja [työnimi] Narsistia eri näkökulmista
käsittelevä liikkuvan kuvan teos, Ama 27.5.-19.6.16
Renvall Markus & Hilasvuori Liisa
1 400
Taidemaalaus todellisuutena 1 Taulun maalaus, mitä se oikeastaan
on?, videoteos Av-arkki
Straschnoy Axel
6 500
Le rappel à l’ordre A film about the packing, storage, and
transportation of works of art, Forum Box
Niemi-Junkola Fanny
5 250
Kerrokset / Layers Videoinstallaatio, joka käsittelee ihmisen ja
eläimen vuorovaikutussuhdetta, Showroom (Berliini)
Salminen Pauliina
3 000
Valkoinen talo Kerrostalon elämää kuvaavan videoinstallaatio,
Muu Galleria
Niskanen Pekka & työryhmä
5 500
Kotiin on vaikea tulla Videoinstallaatio, joka käsittelee terroria ja
väkivaltaa Passage Saint-Pierre Amelot’lla, Pariisissa
Cederström Kanerva
2 500
Huone Euroopassa Videoinstallaatio Euroopasta ja tekijän
suhteesta sen kohtaloihin, Galleria Hippolyte
Ristola Jaana & työryhmä
3 000
Olento Interaktiivinen teos ja keinoäly, joka kerää tietoa
katsojien tunteista ja jossa tunteet muuttavat teoksen
ilmentämää estetiikkaa, Sideways-festivaali
Ijäs Mikko
2 500
The Origins Läpisävelletty mykkä dokumenttielokuva taiteen
syntymästä, Willamette University, Salem, Oregon
Karppanen Joel ja työryhmä
1 500
Paikka Taantumaa ja Oulun murrosta käsittelevä mediataideteos,
Oulun juhlaviikot
Jyläs-Wang Saana
2156
Katsomisen, kohtaamisen ja ajan mysteeriä hybridisyyden
keinoin käsittelevä teos, Le Centre Photographique
Île-de-France, Pariisi
Vehviläinen Vesa ja Vehviläinen Juha
2 000
Overlook Periodi- ja kauhuelokuvien elementtejä virtuaalisesti
lainaava digianimaatio, Somerset House, Lontoo
Laitinen Tuomas
15 000
Ars17 / Cyborg Agency AVEKin ja Kiasman yhteistuotantoon
valittu teos
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TUOTANTOTUKI

Timo Wright Productions / Timo Wright
In/Finite Savu peittää kuolleiden muistojen talon,
Huuto Galleria, Av-Arkki
Five Years Production Oy / Salla Tykkä
NIMETÖN Teoksessa lähestytään ihmissilmälle
näkymätöntä, Galleria Anhava
Kukkakino / Maija Saksman
Liikkeellä liikkeessä, osa 3: Lauluja puille kukille ja ohikulkeville
ihmisille. Musiikillisvisuaalinen matka luonnon äärellä, Per di
Tempo ja 70 FPS, Napoli
IC-98 Oy / Patrik Söderlund
Bind Monikanavainstallaatio, jossa yhden hamppuköyden
muodonmuutokset kuvaavat yhteiskunnallisia prosesseja,
Porin taidemuseo
Askel tuotannot / Jani Ruscica
Cuckoo to-witta-woo Mimeettistä esittämistä monitasoisesti
pohtiva teos, Galleria Anhava
Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro/Katariina Lillqvist
Radio Dolores Kolmikanavainen mediataideteos Espanjan
sisällissodasta, siellä kadonneesta tamperelaisesta suutarista
ja pienistä kengistä, Málagan taideakatemian galleria
Kristallisilmä Oy / Eija-Liisa Ahtila
Tutkimuksia draaman ekologiasta 1 Lyhytelokuva esittämisen
keinoista polkuna toisten elollisten olentojen luo

JÄLKITUOTANTO

Askel Tuotannot / Jani Ruscica
Conversatios in Pieces Episodirakenteinen moniääninen
keskustelu, Galleria Anhava, Kiasma, Ylen Uusi Kino

FESTIVAALI- JA MUU AUDIOVISUAALISEN
KULTTUURIN TUKI

Palikka Ry / Immonen Ida Alina
Animatricks-festivaali Helsingissä 22.-24.4.2016
Ääriö Ry / Pietola Rosa
”Video Art Festival Turku” -tapahtuma Turussa 19.-22.5.2016
Rimminen Marjut
Elokuvatuotannon siirtäminen KAVIn arkistoitavaksi
Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali / Nurmi
Minna
”Savonlinna International Nature Film Festival” -tapahtuma
19.-21.8.2016
Sodankylän Elokuvafestivaali ry/ Lehtola Ari
Sodankylän elokuvajuhlat 15.-16.6.2016
Turun elokuvatapahtumat ry / Sillanmikko Kimmo
”Turku Animated Film Festival” -tapahtuma 25.-28.8.2016
Piknik Frequency / Ruikka Petri
”Pixelache Festival”-tapahtuma Helsingissä 22.-25.9.2016

DIGIDEMO

Astrosnout (Tmi)/ Henri Kuismin
Interaktiivinen lautapelisovellus Lautapelin interaktiivinen
laajennus
Belightful Design Oy / Taina Tallala
Belightful Experience Digitaalinen ikkuna perhosten maailmaan
Diaz Sanchez Cristian David 		
Sinki A game for mobile devices that encourages
real-life exploration in Helsinki, for both visitors and residents
jr digital media design / Jussi Rastas 		
Chasing Everything Tietokonepelituotannon konseptointi
Juju Noora 		
Scifi-Scape Neljän hengen avaruusseikkailu
Laakkonen Sanna & työryhmä 		
Maijan maailma -historiapelit Arvoitukselliset digiseikkailut
nykyhetkestä menneeseen
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Laakso Laura & työryhmä 		
Myc Yhden lohikäärmeen tarina lentämään oppimisesta
ja maailman värittämisestä
Laamanen Veli 		
Music Catcher Musiikkisovellus, joka johdattelee lapset
musiikin pariin leikin keinoin
Laine Anna-Maija & työryhmä 		
Josie & Hiro Kahden pelaajan yhteistyöpeli, jossa yksi pelaajista
näkee ja toinen kuulee
Ma Luyi 		
Kiwi An interactive children’s book about a Kiwifruit
Miettola Jussi & työryhmä 		
Robonome Paranna rytmitajuasi pelaamalla
Nieminen Petri 		
AR Storytelling Interaktiivinen lisätyn todellisuuden
satukirja
Niitamo Ilari 		
Ida & Pi: Datanautit Lapsille suunnattu mobiilipeli, jossa tiede
yhdistyy musiikkipainotteiseen pelimekaniikkaan
Oy Anima Vitae Ltd / Antti Haikala 		
Hide And Seek with Fleak Fleak on sympaattinen ötökkä
toisesta ulottuvuudesta, josta saatat nähdä vilahduksen
tarkkana ollessasi
Partanen Hanna 		
Narrators of history Interaktiivinen konsepti, jossa käyttäjä
pääsee miksaamaan historiallisia narratiiveja
Perttula Arttu 		
Brain training -hyötypeli Hyötypeli, joka koettelee muistin
rajoja ja taktikointikykyä
Ricky Rapper Oy / Tiina Nopola 		
Risto Räppääjä -pelit Riston ja Nellin seikkailut. Kiperiä
pelitilanteita humoristisesti
Uzer Mehmet Can & työryhmä 		
The Grouse and the Fox A book app about an astray
willow grouse who tries to find a new home in an unfamiliar
forest
Vainio Jaakko & työryhmä		
Evoluutiovaellus Evoluutio alkumerestä atomipommiin
Detocroix Company / Mirko Koponen 		
House of Trades - Kauppojen talo First person store managing
running game (demo)
Happy Hobgoblin Oy / Marc de Toledo 		
Icesolation A tactical survival game with a heavy focus on
captivating and atmospheric content
Magia Music & Media Oy / Pinja Mustajoki 		
Faunataru Äänitarinoita eläinten vinkkelistä (demo)
Napoleon Sound & Music Oy /Juuso Oksala 		
Finding Cousteau -äänipeli Mobiililaitteella pelattava
sukellusaiheinen ääniseikkailupeli (demo)
Pike Strike Oy / Mika Viitanen 		
Juonnettua 360° erävideoviihdettä Konsepti syventää
digitaalista luontoelämystä
Swan Man Oy / Jani Schulze 		
HOBO RPG Roolipeli kulkurin vapaudesta nostalgisella
70-luvulla (demo)
Filmimaa Oy / Markku Tuurna 		
Divine Consultants Tarjous josta ei voi kieltäytyä (pilotti)
Gimmeyawallet Productions Oy LTD /Elise Pietarila 		
Kansankäräjät on uusi kansalaisvaikuttamisen kanava (pilotti)
Illume Oy / Merja Ritola 		
Eläinystävät Dokumenttisarjan pilotti eläimen ja ihmisen
suhteesta eläinavusteisen työskentelyn kautta (pilotti)
Intervisio Oy / Antti Seppänen 		
Play! Interaktiivinen gameshow (pilotti)
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Muste ja Valo Oy / Tamsin Lyons
Rabbit and Bandit A charming animated series about
Rabbit, a lively forest bunny and the nervous raccoon
Bandit (pilotti)
POD Entertainment Ab /Håkan Sandberg
Atchoo! A short comedy about the Orkyn Calos
mushroom adventure (pilotti)
Production House oy Finland / Liisa Akimof
Ihan pimee Komediasarja Reetasta, jonka jokaiset
treffit ovat sokkotreffejä (pilotti)
Rounders Entertainment Oy / Mari Korkeamäki
Rounders-animaatiosarja Roundersin tarinoiden
parissa lapset kokeilevat eri tunnereaktioita (pilotti)
Pohjola-filmi/ Elina Pohjola
Vedenneito Verkkodokumentti, joka kertoo 12-vuotiaan
Erikan kesästä Saimaalla (konseptituki, kids@docs)
Write This Down Tuotanto / Paulina Tervo
Dinner Time 360° Interaktiivinen dokumentti kutsuu
lapsia Suomessa asuvien, eri kulttuurista tulevien
perheiden aterialle (konseptituki, kids@docs)
Tuffi Films Oy / Elli Toivoniemi
If I Dared Verkkodokumenttikampanja, joka hyödyntää
verkon yhteisöllisyyden myönteisiä puolia ja rohkaisee
nuoria tyttöjä toteuttamaan haaveensa (konseptituki,
kids@docs)

CREADEMO

Autio Tuomas
FIN ArtFoodCafé Suomalaista ruokakulttuuria
hyväksi käyttävä kulttuuriviennin edistämisen konsepti
Brygger Mikael
Tekstikello Muuttaa tavan katsoa aikaa
Haromo Marika
HUT- Tila Tilassa konsepti Vetäytymistila julkisiin tiloihin
Heikkilä Lauri & työryhmä
StickTrack Rumpukapuloiden reaaliaikainen
3d-liikkeenkaappaus
Kulttuurituotanto Creat osk /Janne Flinkkilä
Fyysisen ulottuvuuden tuominen digitaaliseen
journalismiin
Lapin taiteilijaseura / Maria Huhmarniemi
Lappilaisen taiteilijakotiresidenssiverkoston konseptointi
Laurila Tuukka & työryhmä
The Community Uusien artistien ja suunnittelijoiden
sekä luovan liiketoiminnan kiihdyttämönä toimiva
kokeellinen kulttuurilaboratorio
Meriläinen Aku
Immersiivinen some Sosiaalinen media tilalliseksi
ratkaisuksi
Neulaniemi Mika & työryhmä
Urbaaniharhailu -workshopit tarjoavat nuorille
muutoksen mahdollisuuden
Niskala Meiju
Tour de existence Arkkitehtuuria, muotoilua,
osallistavaa taidetta ja eksistentiaalisia teemoja
yhdistelevä konsepti
Paperivene / Paula Hotti
Finding Moo Friends Animaatiokonseptin kehittämiseen
Ristola Jaana & työryhmä
Olento Keinoäly ja interaktiivinen veistos, jonka tavoite
on oppia inhimillisten tunteiden logiikka muotojen kautta
Salokannel Pekka
Digitaalinen tuoli - valmistettu lähellä asiakasta

18 000

18 000
25 000
18 000
5 000
5 000

5 000

5 000
5 000
5 000
5 000

TaikaBox ry
Tarusta Totta Immersiivinen ja interaktiivinen tanssitaru
Tärähtäneet ämmät / Nutty Tarts Oy Ltd/
Katriina Haikala
Equality wash / Tasa-arvopesu Tasa-arvo yrityksen
näkyväksi arvoksi
ArtTeatro avoin yhtiö / Pauliina Räsänen
Dali, Cirque & Dreams palvelupilottihankematkailuja yritysryhmille
DDD-Solutions Oy / Petri Teittinen
DDD-VOD Kotimaisen sisällön digitaaliseen jakeluun
keskittyvä sisältöpalvelu, joka tavoittaa myös
ulkomaiset kuluttajat
Hassle Free Promotions Ltd / Sami Koskela
www.booktheartists.com Joukkorahoitustoiminnallisuus
osaksi palvelua
Keho Interactive Oy / Mikko Karsisto
Menetelmä liikkeenkaappauksen hyödyntämiseen
esittävässä taiteessa
Magia Music & Media Oy / Pinja Mustajoki
SongPool Kotimainen musiikkipalvelu
D’Imago /Kristiina Lassus
Interaktiivisten sovellusten hyödyntäminen osana
mattobrändin kansainvälistymistä
Creadesign Oy / Hannu Kohonen
Maja Off-Grid Design Omavarainen asuinyksikkö

5 000
15 000
30 000

15 000
18 000
20 000
15 000
30 000

CD²-TAPAHTUMAN JATKOKEHITYSPALKINNOT
DIGIDEMO

Korolainen Karri-Pekka
Hazzle -tapahtuma-applikaatio
Sandhu Jan
Maguffin -vuorovaikutteinen elokuvapäiväkirja

CREADEMO

5 000

4 910

Liesegang Miia
Belightful

3 000
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5 000

		
5 000
5 000

5 000
5 000
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5 000
5 000
2 500
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PORI FILM
FESTIVAL

II
23.—27.11.2016
www.porifilmfestival.fi
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