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DADAA
adasta dataismiin on matkaa noin sata vuotta. Dada syntyi 
Zürichissä syksyllä 1916. Nykysuomen sanakirja määrit-
telee dadaismin seuraavasti: ”eräs 1. maailmansodan jäl-
keinen naiiviutta ja järjenvastaisuutta suosinut suunta”. 
Huomionarvoista on sekä se, että määritelmässä ei ole 
mainintaa taidesuuntauksesta ja että dada määritellään 
järjenvastaiseksi. Liike syntyi ensimmäisen maailmanso-
dan aikana, joten sen ”järjenvastaisuus” on hyvinkin ym-
märrettävää.

Dadaa pidettiin jo omana aikanaan kummallisena ja 
outona ”epätaiteena”, ja ehkä vaarallisenakin liikkeenä. 
Tähtäsihän se ainakin porvarillisen taidekäsityksen, jos ei 
koko porvarillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen. 

Dada eli vain muutaman vuoden. Se liukeni moder-
nismin yleisvirtaan jo 1920-luvun puolessa välissä, mutta 
jätti pysyviä vaikutteita koko taidekenttään. Erityisesti ny-
kytaide ml. mediataide (Nam June Paik!) on paljon velkaa 
juuri dadaismille.

Dataismi taas on historioitsija Yuval Noah Hararin 
kirjassaan Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (2015) 
lanseeraama termi, jossa puhdas tieto, ”data” nostetaan 
kaiken muun yläpuolelle. Ihmisen ja koneen yhdistämi-
nen on sen näkökulmasta luonnollinen ja ihmiskunnan 
kehitykseen kuuluva asia. Tämän koneuskon seurauksena 
on tietysti inhimillisen ihmiskunnan katoaminen. Täs-
tähän sci-fi-kirjailijat ovat kirjoittaneet jo vuosia sitten; 
esim. William Gibson, joka jo 1980-luvulla hahmotteli tu-
levaisuutta, jossa ihmisten kehot ovat suljetut jonkinlai-
seen nestetäytteiseen laatikkoon, ja mielet vaeltelevat va-
paina henkilökohtaisissa virtuaalimaailmoissaan. Myös 
Lev Trotskilla oli ajatus ihmisestä ”sentimentaalisena ko-
neena”, jota Trotski piti välttämättömänä edellytyksenä 
vallankumouksen onnistumiselle. Liekö dada vaikuttanut 
Trotskiinkin… (Ks. esim. Sini Mononen: Tiheä aika ja ab-
surdin kokemus, Kritiikin Uutiset 4/2016.) 

Dadaismi ja dataismi saattavat kohdata jossakin vai-
heessa, sillä mitä muuta koneihminen ajatuksena on 
kuin puhdasta dadaa. Toistaiseksi ne kuitenkin edustavat 
enemmän kahta ajattelun ääripäätä; toinen iloista järjettö-
myyttä, toinen puhtaaksi viljeltyä järkeä.

Dadaismi oli osa modernismia, joka syntyi viime vuosi-
sadan alussa ja levisi suhteellisen nopeasti läpi koko kult-
tuurin. Meillä modernismi vakiintui 1930-luvulla, ja kuten 
Paula Holmila kirjoitti HAMin modernismi-näyttelystä 
(HS 5.3.17), se vaikutti ensiksi arkkitehtuurissa ja muo-
toilussa. Vanhat rakennukset saivat surutta väistyä uu-
sien tieltä. Liekö meidän ”teknologiahypemme” ja insinöö-
riajattelun ylivalta perua modernismin voimakkaasta 

läpimurrosta. Onko modernismi jäänyt meillä päälle, 
mutta jotenkin korruptoituneessa, tietoa ja muotoa yliko-
rostavassa muodossa?

Modernismin alkuaikoihin kuuluu myös valokuvaa-
misen nopea yleistyminen vuosisadan alussa. Tekniikan 
kehitys toi halvat kamerat kaikkien ulottuville. Seuran-
nut ”kuvan ylivalta” aiheutti pian vastareaktion. Kuvaan 
olennaisesti kuuluvaan esittävyyteen otettiin etäisyyttä 
ja kuva hylättiin rahvaanomaisena. Modernismi ”löysi” 
ääriuskonnollisissa suuntauksissa vallalla olleen ja edel-
leen olevan ikonoklasmin. Kuvakielto kehitettiin kuvatul-
vaa vastaan ja ajateltiin, että taide voi olla vapaa vain hylä-
tessään suoran esittävyyden. (Ikonoklasmista ja sen mer-
kityksestä ks. esim. Kalle Lampelan ”Näkymätön näky-
vässä”(Kuvataideakatemia 2015). 

Tekniikka kehittyy. Kuva on nykyisin kaikkialla eikä 
esittävyys enää ole ongelma taiteessakaan. VR- ja 360°-ku-
vissa esittävyys tuntuu nykyisin jo terminä väärältä. Kyse 
on aivan toisen tason todellisuuden taltioimisesta. Kuvia 
ei enää katsota, vaan niiden sisään mennään. Uusi Uljas 
kuva kehittyy hyvää vauhtia ja asettaa kuvakerronnalle ja 
elokuvataiteelle haasteita. Valinta siitä, mitä kuvassa kat-
sotaan, jää katsojalle, ja tekijän näkökulman välittäminen 
muuttuu vaikeaksi. Koko kuvakerronnan estetiikka ja teo-
ria menee uusiksi, vai meneekö? 

Jan Nåls teki osuvan havainnon kirjoituksessan ”Det 
mörka rummet” Filmjournalenin numerossa 4/2016, joka 
uhkaa valitettavati jäädä tämän mainion lehden viimei-
seksi. Hän lähti liikkeelle Thomas Edisonista, joka Yh-
dysvalloissa esitteli liikkuvan kuvan julkisesti ennen Lu-
mièren veljeksiä keväällä 1894. Edisonin visiossa liik-
kuva kuva oli massaväline, jonka ominaisuudet viittasivat 
enemmän varieteehen tai sirkukseen kuin taiteeseen. Ki-
netoscope oli laatikko, jossa pyörivä elokuva oli tarkoitettu 
pienestä kurkistusreiästä yksityisesti katsottavaksi. Mas-
saväline se oli siksi, että laatikoita oli monta vierekkäin. 
Kehitys on kiertänyt ympyrää, ja liikkuva kuva on palan-
nut takaisin pieneen laatikkoon, jota ihmiset yksityisesti 
katselevat. Ja VR tuntuu  palauttavan kuvan takaisin huvi-
puistomaailmaan. 

Kopioston hallitus perusti AVEKin huhtikuussa 1987 
”huolehtimaan tekijöiden yhteisiin käyttötarkoituksiin ka-
navoitavien tekijänoikeudellisten korvausvarojen käyttä-
misestä elokuva-, video- ja televisiokulttuurin edistämi-
seksi”. Toiminta käynnistyi 1.9.1987. Palaamme asiaan ke-
sän jälkeen.          

Juha Samola

PAAKKANEN
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Oi maamme! houkuttelee 
suomalaiset tekemään  
videotaidetta 

Yle on haastanut suomalaiset tekemään ar-
kistofilmeistään uusia lyhytelokuvia ja vi-
deotaidetta. Nimellä Oi maamme! valmis-
tuvia katsojien videoita julkaistaan vuoden 
2017 aikana Yle Areenassa.  Syksyllä par-
haista videoista koostetaan ohjelmasarja 
Yle Teemalle. 

Mukana on myös joukko videotai-
teilijoita. Kansainvälisesti palkittu ja tä-
män vuoden Venetsian biennaaliin kut-
suttu Mika Taanila tarttui haasteeseen kol-
men lyhytelokuvan avulla. Niistä ensim-
mäinen nähtiin Tampereen elokuvajuhlilla. 
Haasteen ovat ottaneet vastaan myös Tai-
deyliopiston Kuvataideakatemian opettaja, 
taiteen tohtori Sami van Ingen ja  
kantaaottava käsitetaiteilija Timo Wright.

Videot työstetään valmiista arkisto-
materiaalista. Verkossa julkaistaan kerran 
kuussa vanhaa filmimateriaalia, josta kuka 
tahansa voi leikata omia lyhäreitä omilla 
välineillään. Kaikki keinot ovat sallittuja: 
materiaalia saa käsitellä, tekstittää, dubata 
tai vaikka animoida. Osallistujilla on käytet-
tävissään myös neljän eri säveltäjän sävel-
lyspankit sekä Yleisradion äänitehosteet.

Filmimateriaalina käytetään Lii-Filmi 
Oy:n viihdekatsauksia 1950–1960-luvuilta. 
Arkistokatkelmat voivat sisältää joillekin 
katsojille tuttuja näkyjä useista dokumen-
teista, ja ne ovat hauskuuttaneet jo vuo-
sia myös Uutisvuodon lähetyksissä. Ker-
ran kuussa julkaistavat materiaalipaketit on 
koottu eri teemojen ympärille. Ensimmäi-
senä aukesivat paketit, jotka käsittelivät va-
paa-aikaa sekä liikennettä ja onnettomuuk-
sia. Huhtikuussa aukeavan paketin aiheena 
on muoti ja kauneus. 

Oi maamme! on osa Ylen Suomi 100 
-ohjelmistoa.  yle.fi/oimaamme

Good Pitchissä 
hyvä tarttuu  
hyvään
”Eikös tämä ole yhtä mahtavaa 
kuin joku upea rock-konsertti?”, 
hehkutti AVEKin tuotantoneu-
voja Outi Rousu Kööpenhami-
nan Good Pitch -tapahtumassa 
24.3.2017. Todellakin. Suuria 
tunteita herättävät dokument-
tielokuvat ja niiden oheen ra-
kentuvat vaikuttavuuskampanjat 
sekä ihmisten halu auttaa ja tu-
kea toinen toisiaan saivat endor-
fiinit virtaamaan! 

Brittiläisen BritDocin järjes-
tämässä Good Pitchissä pelas-
tettiin maailmaa yksi osa-alue 
kerrallaan. Keskusteluun nou-
sivat dokumenttielokuvan teki-
jöiden pitchaamina niin ilmas-
tonmuutos, naisten asema, sek-
suaalivähemmistöjen oikeudet 
ja uskontojen välinen yhteistyö 
kuin rasismin vastustaminen ja 
ihmiskaupan torjuminenkin. Ja 
tämä kaikki yhden päivän aikana.

Tapahtuman konsepti on yk-
sinkertaisen nerokas: tuodaan 
samaan pöytään dokumentaristi, 
joka haluaa muuttaa maailmaa, 
ja ihmisiä, jotka voivat jollakin 
tapaa auttaa häntä tässä tavoit-
teessa. Elokuvan tekijä saa seit-
semän minuuttia aikaa kertoak-
seen valmistuneesta tai tuotan-
nossa olevasta teoksestaan sekä 
elokuvan aiheeseen liittyvästä 
kampanjasta ja sen konkreet-
tisista tavoitteista. Sen jälkeen 
hän istuu kuuntelemaan kahdek-
san mukaan valikoidun organi-
saation puheenvuoroja. 

Pöydän ääressä edustettuna 
olevat yritykset, yhdistykset, kan-
salaisjärjestöt, säätiöt, media-
talot tai yksittäiset ihmiset ovat 
BritDocin mukaan valikoimia juuri 
siksi, että heillä on saman suun-
taisia tavoitteita kuin dokumen-
taristillakin. Ja he kaikki haluavat 
auttaa. Joku haluaa tarjota kon-
sultointia, toinen kontakteja, yksi 
lupaa näkyvyyttä ja eräs lahjoit-
taa rahaa. 

Mutta ei siinä vielä kaikki. Tätä 
hyväntahtoisuuden piiriä nimit-
täin seuraa 400-henkinen yleisö. 
Yleisö on hyvin kansainvälistä (ih-
misiä on 25 eri maasta!), mutta 
oikeastaan se on sivuseikka. Tär-
keää on se, että kuulolla on väkeä, 
joka on kiinnostunut dokumen-
teista, toimii elokuva-alalla tai 
työskentelee järjestöissä, yrityk-
sissä tai politiikassa ja on halukas 
osallistumaan. 

Nuo ihmiset kuuntelevat pit-
chauksen ja edessään käytävää 
keskustelua. He vaikuttuvat, lii-
kuttuvat, iloitsevat. Syntyy li-
sää auttamien halua; syntyy uu-
sia ideoita, jotka pitää jakaa. Tätä 
varten salissa on kaksi mikrofo-
nia. Sinne saa yleisöstä kuka ta-
hansa mennä kertomaan oman 
ideansa, jakaa omat vinkkinsä, 
kontaktinsa tai osaamisensa ta-
voitteen saavuttamiseksi. 

Hyvä tarttuu hyvään, syntyy 
yhteistyötä. Elokuvantekijöiden ja 
heidän tiiminsä visiosta, heidän 
tavoitteestaan, tulee Good Pitchin 
kautta paljon suuremman joukon 
yhteinen tavoite. Ja niin muutos 
maailmassa on jo tapahtumassa!

Maria Bregenhøj

Heikki Kossi  
huomioitiin  
ehdokkuudella 
elokuvan äänialan 
huippupalkinnolle

Foley-artisti Heikki Kossi oli  
ehdolla äänileikkaajien ja foley- 
artistien Motion Picture Sound 
Editors -järjestön Golden Reel 
Award -palkinnon saajaksi.  
Ehdokkuus tuli hänen työstään 
Mark Osbornen ohjaamassa 
Pikku Prinssi -elokuvassa. Pikku 
Prinssi -elokuva sai ehdokkuu-
tensa pitkien animaatioelokuvien 
kategoriassa. 

Motion Picture Sound Editors 
-järjestön palkinnolle on aiem-
min ollut ehdolla kaksi suoma-
laista äänileikkaajaa, Paul Jyrälä 
ja Jussi Tegelman. Kossin ehdok-
kuudesta erityisen teki se, että 
äänet ovat syntyneet Suomessa. 
Kossin foley-äänet niin kotimai-
siin kuin ulkomaisiinkin tuotan-
toihin syntyvät Kokkolassa H5 
Film Sound -studiolla. Studiolla 
Kossin kanssa työskentelee ää-
nileikkaajina ja äänittäjinä Pietu 
Korhonen, Salla Hämäläinen ja 
Kari Vähäkuopus.

Itseoppineen äänitaitei-
lija Heikki Kossin työnjälkeä 
on viime aikoina kuultu muun 
muassa Sundancen elokuvajuh-
lilla palkitussa Last Men in Aleppo 
-dokumenttielokuvassa, Tans-
kassa loistavat arvostelut saa-
neessa Underverden (Darkland) 
-elokuvassa, Gore Verbinskin 
ohjaamassa A Cure for Wellness 
-elokuvassa sekä Cannesissa 
palkitussa Juho Kuosmasen elo-
kuvassa Hymyilevä mies. Pikku 
Prinssi on paitsi Kossin uran suu-
rin tuotanto, myös kallein Euroo-
passa tehty animaatioelokuva.

Pikku Prinssi -elokuvan  
äänityöstä:  
www.asoundeffect.com/
little-prince-sound-design/

Rovio ja Mikael 
Hed palkittiin 
elokuva- ja tv-alan 
vientipalkinto 
Huldalla 

Audiovisual Finland myönsi elo-
kuva- ja tv-alan vientipalkinto 
Huldan tänä vuonna Rovio Enter-
tainmentille ja Angry Birds -elo-
kuvan vastaavalle tuottajalle Mi-
kael Hedille. Palkinto myönnet-
tiin työstä, jolla suomalaisen luo-
van teollisuuden vienti on viety 
täysin uudelle tasolle.

 Angry Birds Movie on kaikkien 
aikojen kaupallisesti menesty-
nein elokuva, joka Suomesta on 
maailmalle ponnistanut. Lippu-
tuloja elokuva on kerännyt lähes 
350 miljoonaa dollaria. Lisäksi 
elokuva on toiseksi menestynein 
pelien pohjalta syntynyt elokuva 
koko maailmassa.

”Viime vuonna kansainväli-
siä menestyksiä nousi Suomesta 
ilahduttavan monta, mutta voit-
tajasta ei ollut epäselvyyttä. An-
gry Birds -elokuva paalutti aivan 

Good Pitch asiantuntijana on mm. kuvassa oleva Mary Robinson.  
Robinson kantaa huolta ilmastonmuutoksesta, ja hän on perustanut oman  
säätiön Mary Robinson Foundation – Climate Justice. Robinson on Irlannin  
entinen presidentti. 

Radio- 
festivaali  
Helsingissä 
 
Äänipolku-yhdistys järjestää Helsin-
gissä 26.–28.4.2017  Radiofestivaalin, 
jonka kilpailusarjoihin osallistuu kilpaili-
joita koko Suomesta.

Tuore, huhtikuussa 2016  perustettu  
Äänipolku vastaa Helsingin festivaalien  
organisoinnista. Yhdistys kokoaa yhteen 
laajan verkoston media-alalla työsken-
televiä ammattilaisia ja opiskelijoita. 

Radiofestivaaleja on järjestetty ai-
kaisemmin Tampereelle ja Torniossa 
vuodesta 2000 alkaen.

Vuonna 2017 Radiofestivaali suunna-
taan myös muille kuin audiovisuaalisen 
alan opiskelijoille.

Tänä vuonna Radiofestivaalin yh-
tenä kilpailusarjana on kaikille avoin po-
dcast-sarja. Näin kilpailusarjoja on yh-
teensä neljä: dokumentti-, kuunnelma- 
juontaja- ja podcast-sarja.

Ennen varsinaisia kilpailusarjoja fes-
tivaalilla on alan asiantuntijoiden mes-
tarikursseja, jotka antavat festivaaliin 
osallistujille arvokasta, käytännönlä-
heistä tietoa ammattilaisilta.

Koko Radiofestivaali lähetetään suo-
rana Metropolia Ammattikorkeakoulun 
ja Laajasalon opiston Kaupunkiradiossa 
sekä verkossa että FM-taajuuksilla pää-
kaupunkiseudulla. Kaikki podcast-sarjan 
kilpailutyöt tulevat festivaalin jälkeen 
kuunneltaviksi  
Radiofestivaalin SoundCloud-tilille. 

www.radiofestivaali.fi

AVEKille uusi sähköinen  
hakujärjestelmä
Uusi sähköinen hakujärjestelmämme  
avautuu huhtikuun lopussa. Lisätietoa  
nettisivuiltamme www.kopiosto.fi/avek 
sekä twitter.com/AVEKfi  
ja facebook.com/AVEKfi  

uudelle tasolle menestyksen, 
jonka me suomalaiset voimme 
saavuttaa. Se on myös mahtava 
esimerkki siitä, mihin määrä-
tietoinen brändinrakennus par-
haimmillaan johtaa”, kertoo Au-
diovisual Finlandin toiminnan-
johtaja Johanna Karppinen.

Raadin kunniamaininnan sai-
vat tv-sarja Sorjonen sekä Suomi-
Love-formaatti. Sorjonen (Border-
town) oli viime vuonna kansain-
välisesti myydyin kotimainen tv-
sarja sen levittäydyttyä jo lähes 
40 maahan. SuomiLove on ensim-
mäinen kansainväliseen tuotan-
toon mennyt tv-formaatti, joka 
kilpailee useissa maissa prime 
time -ohjelmapaikasta mm. sel-
laisten megaformaattien kuin X 
Factor, Talent ja The Voice kanssa.

Hulda-palkinto jaetaan vuo-
sittain kotimaiselle audiovisuaa-
liselle tuotannolle, henkilölle, 
yritykselle tai työryhmälle, joka 
on osoittanut innovatiivisuutta 
ja tehnyt selkeän kansainvälisen 
läpimurron alallaan, ja inspiroi 
muita toiminnallaan. 

Angry Birds –elokuva, ohj. Fergal Reilly ja Clay Kaytis, Rovio Entertainment, 2016
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AVEK käynnistää Mediataiteilijoiden iltakoulun. 
Se on ammattilaisille suunnattu koulutustilai-
suuksien sarja, jossa keskitytään alan erityisky-
symyksiin, kuten tekijänoikeuksiin, levitykseen ja 
apurahaneuvontaan.

Ensimmäisessä iltakoulussa syvennytään te-
kijänoikeuksiin ja etenkin musiikin käyttöön me-
diataideteoksissa. Aiheesta alustavat lakimies 
Teemu Pitkänen/TTVK ry, asiakasvastaava Ulla 
Herpman/Nordisk Copyright Bureau ja van-
hempi lakimies Sami Kokljuschkin/Kopiosto ry. 

Ensimmäinen Mediataiteilijoiden iltakoulu 
pidetään torstaina 18.5. kello 14-17 Hotelli Hel-
kan kokoustila Koivussa, osoitteessa Pohjoinen 

Virtuaalitodellisuus- 
matka Tampereella 
 
Tampereen elokuvajuhlat sukelsi virtuaali-
todellisuus- ja 360°-elokuvien maailmaan 
ja esitteli värikkään valikoiman VR (virtual 
reality) -aiheista ohjelmaa. 

AVEKin tuella toteutettiin VR-ohjelmis-
ton näyttävin kokonaisuus, kaksipäiväinen 
Open Eyes VR -seminaari. Kansainväliset ja 

Vuoden 2016 parhaat  
kotimaiset elokuvat

Jussi-patsaat jaettiin 24.3. vuoden 2016 parhaille kotimai-
sille elokuville. Palkituin viime vuoden elokuvista oli Hymyi-
levä mies, joka keräsi kahdeksan Jussi-palkintoa. Se palkit-
tiin mm. parhaasta elokuvasta, ohjauksesta ja kuvauksesta. 
Dokumenttielokuvan Jussin sai Katja Gauriloffin ohjaama 
Kuun metsän Kaisa.

Parhaan naispääosa-Jussin sai 13-vuotias Linnea Skog 
roolistaan elokuvassa Tyttö nimeltä Varpu. Parhaasta mies-
pääosasta palkittiin Jarkko Lahti roolistaan Olli Mäkenä 
elokuvassa Hymyilevä mies.

Tunnustuksena pitkästä ja merkittävästä urasta eloku-
vataiteen parissa Filmiaura jakoi Betoni-Jussin pitkän lin-
jan elokuvakriitikko ja -toimittaja Helena Yläselle. Ylänen 
toimi Helsingin Sanomien elokuvakriitikkona ja toimitta-
jana 36 vuotta aina eläkkeelle jäämiseensä saakka vuonna 
2005. 

Samassa tilaisuudessa Filmiaura jakoi Nordisk Filmin 
Vuoden uroteko -palkinnon Audiovisuaalisen alan tuotan-
tokannustimelle. Palkinto myönnettiin poikkeuksellisesti 
yhteisesti kahdeksalle eri taholle: Työ- ja elinkeinoministe-
riölle, Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Audiovisual Finlan-
dille, Suomen elokuvasäätiölle, Elokuva-alan järjestöjen yh-
teenliittymä AVAIN-ryhmälle, Suomen alueellisille elokuva-
komissioille, Finnanimationille sekä Luovan työn tekijät ja 
yrittäjät Lyhty-verkostolle. Palkintosumma 2 500 € kohden-
netaan markkinointiviestintään, joka tekee Suomen tuotan-
tokannustinjärjestelmää tunnetummaksi maailmalla.

S A L AV I I N A N - 
P O LT TA J AT 
U U S I N TA- 
V E R S I O N A
Live-säestetyn mykkäelokuvan 
Loud Silents -festivaali on tilan-
nut uusintaversion Suomen en-
simmäisestä elokuvasta Salavii-
nanpolttajat. Alkuperäinen elo-
kuva valmistui vuonna 1907. Sen 
esityskopiot ovat tuhoutuneet.

Vuoden 2017 version eloku-
vasta ohjaa Juho Kuosmanen. 

Lämminhenkinen lyhytelo-
kuva metsässä koikkelehtivista 
viinanpolttajista, poliisista ja 
porsaasta saa maailmanensi-il-
tansa sunnuntaina 23.4.2017 
Loud Silents -festivaalilla. Säes-
tyksestä vastaa Hymyilevä mies 
-elokuvassa kuultu Ykspihlajan 
kino-orkesteri. Suomen menes-
tynein foley-artisti Heikki Kossi 
loihtii elokuvaan äänitehosteet 
livenä paikan päällä.

Jussi-palkintojen voittajat:

PARAS ELOKUVA
Hymyilevä mies

OHJAUS
Juho Kuosmanen / HYMYILEVÄ MIES

NAISPÄÄOSA
Linnea Skog / TYTTÖ NIMELTÄ VARPU

MIESPÄÄOSA
Jarkko Lahti / HYMYILEVÄ MIES

NAISSIVUOSA
Oona Airola / HYMYILEVÄ MIES

MIESSIVUOSA
Jani Volanen / JÄTTILÄINEN

KÄSIKIRJOITUS
Pekko Pesonen / JÄTTILÄINEN

KUVAUS
J-P Passi / HYMYILEVÄ MIES

MUSIIKKI
Panu Aaltio / JÄRVEN TARINA

ÄÄNISUUNNITTELU
Panu Riikonen / BODOM

LEIKKAUS
Jussi Rautaniemi / HYMYILEVÄ MIES

LAVASTUS
Santtu Toivola / PAHAN KUKAT

PUKUSUUNNITTELU
Sari Suominen / HYMYILEVÄ MIES

MASKEERAUSSUUNNITTELU
Salla Yli-Luopa / HYMYILEVÄ MIES

DOKUMENTTIELOKUVA
KUUN METSÄN KAISA /  
Ohjaaja Katja Gauriloff

Rautatienkatu 23, Helsinki. Tilaisuus on ilmai-
nen, mutta edellyttää ilmoittautumista. Pai-
kalle mahtuu 30 osallistujaa. Ennakkoilmoit-
tautumiset 8.5. mennessä Riitta Pikkarai-
selle p. 09 4315 2317 tai riitta.pikkarainen@
kopiosto.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä voi 
asiantuntijoille lähettää myös ennakkokysy-
myksiä.

AVEKisssa Mediataiteilijoiden iltakoulua 
koordinoi mediataiteen tuotantoneuvoja Tuuli 
Penttinen-Lampisuo. Tekijänoikeusjärjestö-
jen lisäksi Mediataiteilijoiden iltakoulu tekee 
yhteistyötä mm. Framen, Suomen Elokuvasää-
tiön ja AV-arkin kanssa.

Mitä mediataiteilijan pitää tietää tekijänoikeudesta

kotimaiset alan asiantuntijat, muun muassa  
Luke Youngman ja Felix Massie Nexukselta ja 
Lyftan Paulina Tervo ja Serdar Ferit, puivat  
yhdessä yleisön kanssa VR-kerronnan sisällöl-
lisiä haasteita. 

Seminaarin avasi VR-intoilija Kalle Rasin-
kangas. Puheenvuorossaan hän onnistui kiteyt-
tämään hyvin niin seminaarin kuin virtuaalito-
dellisuusmaailman yleistunnelman: 

“Ala on niin uusi, että VR:ssä ei ole guruja. Ke-
nelläkään ei ole ollut vielä tarpeeksi aikaa perehtyä 

aiheeseen niin syvällisesti, että voisi kutsua itseään 
guruksi. Nyt on siis täydellinen aika ryhtyä tutustu-
maan kaikkeen siihen, mitä VR voi olla!” 

Open Eyes VR -seminaarin lisäksi Tampe-
reen elokuvajuhlilla oli mahdollista nähdä yksi 
kokonaan 360°-elokuville omistettu näytös. Esi-
tyksessä nähtiin kuusi lyhytelokuvaa, jotka kan-
sainvälisen, VR-elokuvien levitystä kehittävän 
DDD60-hankkeen toteuttajat olivat valinneet. 
Tampereen elokuvajuhlat on DDD60-hankkeen 
ainoa suomalainen partneri. 

Aleppo-Helsinki, Teatime Research/Yle. http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
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Kansainvälinen  

nykytaiteen 

suurnäyttely 

ARS17  

avautui 30.3.  

Kiasmassa.  

Mukana on 

useita myös 

AVEKin tukemia 

teoksia. Näyt-

telyyn liittyvää 

verkkotaidetta: 

http://arsplus.

kiasma.fi/

Kuva: Touko Yrttimaa.

Maaliskuun lopussa järjestetyssä Pidä kiinni  
lompakostasi! –infotilaisuudessa av-tekijöitä  
kannustettiin ottamaan yhteyttä omiin liittoi-
hinsa kaikissa neuvotteluihin ja sopimuksiin  
liittyvissä kysymyksissä.

http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
http://arsplus.kiasma.fi/
http://arsplus.kiasma.fi/
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Tehdään nyt heti aluksi selväksi, että  
Virtual Reality ei ole elokuvan alalaji.  VR on 
itsenäinen media, joka taipuu monenlaiseen  
muotoon ja on nimenomaan kokonaisvaltai-
nen kokemus. On 360-kokemus,  animaatioi-
ta, lisättyä todellisuutta, vuorovaikutteisia 
teoksia, myös niitä, jotka lähenevät jo pelejä, 
myös höystettynä 3D:llä. Ylipäänsä puhutaan 
kuitenkin vasta lyhytelokuvasta, joka on itses-
sään työläs ja kallis.

Anu Kuivalainen, Pirkko Tiitinen, Pia Tikka 
Kirjoittaja ovat elokuva-alan ammattilaisia

PÄÄ EDELLÄ 
VIRTUAALI- 
TODELLISUUTEEN  
VR TEKIJÄN  
NÄKÖKULMASTA

Marraskuussa IDFAn yhteydessä järjeste-
tyssä seminaarissa (DocLab:Interactive con-
ference) puhuttiin mm. siitä, että VR on ker-
rontakeinoissaan samassa vaiheessa kuin 
perinteinen elokuva oli Lumièren veljesten 
tehdessä ensimmäisiä taltiointejaan. Vielä 
äimistellään headset päässä kuvaa selän ta-
kana ja viehätytään uudesta tekniikasta. Pio-
neeritaiteilijat tekevät kokeilujaan pienillä 
apurahoilla. Tuotanto on jo käynnissä kau-
pallisissa firmoissa, mutta sielläkin painitaan 
vielä mittavien teknisten rajoitteiden kanssa. 

Kertomisen tapoja kehitellään monella sa-
ralla. Ohjaajan rooli ja näkökulma ovat usein 
vielä hakusessa varsinkin dokumentaari-
sessa tuotannossa, jossa helposti tyydytään 
asettamaan kamera vain taltioimaan tapah-
tumaa passiivisen tarkkailijan rooliin. Fik-
tiossa taas mietitään katsojan roolia. Kat-
sojalla on valtaa, ja keinot katsojan ohjai-
lemiseksi on keksittävä uudestaan. Ääni on 
saanut kerrontakeinona aivan uuden pai-
noarvon. Sillä nimenomaan kuljetetaan ko-
kijan huomiota. Tekstitys tuhoaa helposti 

immersion, katsojakokemukseen heittäyty-
misen, ja jäljelle jää dubbaus. Kaikki on aja-
teltava uudestaan.

Myös katsomiskokemus on toisenlainen, 
yksityinen. Elokuvankatsomisen sosiaalinen 
aspekti on lähtökohtaisesti poissa.

Artikkelissa pyrimme määrittämään 
elokuvan ja elokuvallisen kerronnan suh-
detta virtuaalilasien avulla katsottaviin fi-
kitiivisiin ja dokumentaarisiin tarinoihin, 
joissa hyödynnetään sekä 360°-elokuvausta 
(360°VR) että tietokoneanimaatioiden avulla 

Katsojalla on valtaa, 
ja keinot katsojan  
ohjailemiseksi on 
keksittävä uudes-
taan. Ääni on saanut 
kerrontakeinona  
aivan uuden paino- 
arvon. ...Kaikki on 
ajateltava uudestaan.

Ego Cure, Synes Elischka

http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
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mittaamalla katsojan kehollisia reaktioita 
esimerkiksi biosensoreiden tai videokuvan 
analyysin avulla, ja palauttamalla näiden 
reaktioiden tulkinta vaikuttamaan elokuvan 
kerrontaan. 

Pia Tikan enaktiivinen elokuvainstallaa-
tio Obsessio esitettiin Nykytaiteen museo 
Kiasmassa 2005, ja se toimi tuolloin myös 
360°-elokuvan prototyyppinä. Neliömäisen 
tilassa seinän kokoiset valkokankaat muo-
dostivat 360°-tarinatilan, jossa tapahtumat 
muokkautuivat sen mukaan, miten katso-
jat kokivat tapahtumia (biosensori-mitta-
rit) sekä mihin suuntaan he tilassa katsoivat 
(rotaatiomittarit).

VR-lyhytelokuvassaan EgoCure Synes 
Elischka tutkii tapoja yhdistää pelien vuoro-
vaikutteisuutta ja enaktiivista elokuvaa. “Pe-
leissä pelaajan ja pelihahmon välinen val-
lan tasoero on suuri, pelissä hahmot voi-
vat vaikka kuolla, ellet huolehdi niistä. Voit 
tappaa hahmot, olet jumalan asemassa.” 
Elischka korostaa, että enaktiivisessa eloku-
vassa tämä voimasuhde on toisin. “Koet val-
kokankaan hahmon ja tarinan vahvasti, tun-
net hahmot läheisesti ja tulee hetki, jossa 
ne alkavat reagoida sinuun, ne muuttuvat 
ikäänkuin eläviksi.” 

Käsik i r jo i ttaminen            
Synes Elischka ohjaa miettimään, mikä on 
paras väline tarinallesi. VR 360°-kokemuk-
sessa on  tärkeä määritellä, miten elokuvaa 
katsotaan; seisaaltaan, kävellen tilassa, tart-
tuen esineisiin. Katsotaanko sitä virtuaali-
laseilla (HMD, headmounted display) vai 
puhelimella? Vai onko tarina sellainen, että 
se halutaan kertoa lisätyssä todellisuudessa 
(Augmented Reality), jossa todellinen maa-
ilma ja virtuaalielementit sekoittuvat (esim. 
Pokemon Go). 

Pia Tikka kirjoittaa parhaillaan käsikir-
joitusta Cafe-nimiseen VR 360°-lyhytelo-
kuvaan. Siinä  rakennetaan vuorovaikut-
teinen, narratiivinen maisema 360°-video-
kuvan ja animoidun avatar-hahmon avulla. 
Vuorovaikutteisuuden perustana on katso-
jan ja hahmon katsekontakti, läsnäolon ko-
kemus, joka määrittelee teoksen teknisen 
konseptin. VR-hahmo on “tietoinen” katso-
jasta, jonka avulla katsoja otetaan mukaan 
emotionaaliseen vuorovaikutukseen tiedos-
tamattomalla tasolla (enaktiivinen avatar). 
Yhteistyössä on mukana tanskalainen VFX- 
expertti Peter Hjort.

toteutettuja kolmiulotteisia virtuaalitodel-
lisuuksia. Ensiksimainitussa katsoja voi 
kääntyä 360 astetta itsensä ympäri ja va-
paasti valita katsomisen kohteensa, ja jäl-
kimmäisessä (3D VR) katsoja voi jopa liik-
kua tarinan tilassa ottamalla askelia suun-
taan tai toiseen. Käytämme lyhennettä VR 
viittaamaan yleisemmin virtuaalilaseilla 
katsottaviin elokuviin.

T i la-avaruus
Kasimir Lehto Tuotantoyhtiö Mandala 
Oy:stä toteaa, että VR sopii mihin vaan, jos 
sitä käytetään mielekkäästi. Projektissa ai-
hesisältö ja visuaalisuus voivat motivoida 
360°-kuvauksen käyttöä. Lehto, toisin kuin 
monet muut haastattelemamme pioneerit, 
puhuu erityisesti VR-elokuvasta. 

Elokuvatuottaja Sami Jahnukainen 
(Donkey Hotel Oy) muistuttaa, että  VR:ssä 
tila pitää ymmärtää paljon tarkemmin kuin 
perinteisessä elokuvassa. ”Siinä missä elo-
kuvanteossa meillä tekijöillä on täysi kont-
rolli siihen, mitä katsoja näkee, VR:ssä kat-
sojat/kokijat laitetaan johonkin paikkaan 
eikä meillä ole kontrollia minne he katso-
vat. Kokija heitetään johonkin huoneeseen 
tai johonkin avaruuteen, ja siellä hän sitten 
pällistee, että mitäs täältä löytyy. Ohjaajalla 
tai käsikirjoittajalla on kova duuni funtsata, 
millä saa kokijan katsomaan sinne minne 
halutaan”, Jahnukainen toteaa. ”Juttu mikä 
hurahdutti mut tähän hommaan oli raakaa 
360°-videomateriaalia afrikkalaiselta pik-
kukaupungin torilta. Siinä oli moni asia oi-
kein, immersio toimi. Tunne siitä, että ’mä 
olen nyt tässä paikassa’ oli niin vahva, että 
ymmärsin että olemme astumassa uuteen 
aikaan. Se herätti kiinnostuksen, että jos 
saamme tällaisen työkalun käyttöömme do-
kumentaristeina, niin ihmisten asettaminen 
jonkun toisen kenkiin, ja jonkun asian emo-
tionaalinen ymmärrettäväksi tekeminen, on 
ihan eri tasolla kuin ennen.”

IDFAn yhteydessä oli esillä työ, jossa kä-
vellään pakolaisleirin läpi ja samalla voice 
over selittää tilannetta. Ohjaajan puhe ha-
jottaa täysin immersion; ääni antaa näkö-
kulman, mutta kuvan lukemisessa olet täy-
sin omillasi. ”Tulee mieleen, että on ehkä 
tuotu elokuvakerronnan keino taas me-
diaan, johon se ei sovi”, Jahnukainen toteaa.

Synes Elischka viimeistelee tohtorin-
väitöstyötään Aalto-yliopistossa aiheesta 

”Immersio elokuvassa. Kohti katsojan up-
poutumisen empiiristä perustaa”. Väitök-
sen tutkimusmateriaalina hän käyttää ohjaa-
maansa lyhytelokuvaa Ego Cure, joka toteu-
tetaan VR-tekniikalla.

Elischka korostaa VR-kokemuksen tilal-
lisuutta. ”Kokemus olla jossakin tilassa saa 
aikaan tunteita. Valtavan iso tila ja pikkui-
nen paikka saavat aikaan erilaisia tunteita. 
Jos katto on suora, korkea, vino tai rikki, et 
välttämättä huomioi sitä tietoisesti, mutta se 
vaikuttaa tietyllä tavalla. Tästä syystä käyte-
tään paljon aikaa ja vaivaa virtuaalimaail-
man suunnitteluun.”

Virtuaalimaailman tilalliseen kokemiseen 
liittyy olennaisesti ääni. Elokuvateatterin ti-
laäänen (Dolby Digital 5.1, Dolby ATMOS) 
sijaan VR-kokemus koetaan kahden kaiut-
timen stereokentässä kuulokkeilla. Reaali-
maailman tilallista kokemusta simuloidaan 
binauraalisella äänikentällä, jossa äänilähteet 
paikallistuvat tilaan katsojan liikkeitä seura-
ten. Katsojan pään liikkuessa myös ääniläh-
teiden akustinen vaikutelma muuttuu vas-
taavasti. 

Katsojan  roo l i    
“Miten vuorovaikutus tapahtuu? Muut-
tuuko tarina? Missä on eri ihmisten rajat? 
Kuinka ennustettava esityksen täytyy olla, 
jotta kuulija pystyy seuraamaan sitä?”

 
Tutkija Asta Kärkkäinen,  

Nokia Technologies

VR-kokemuksessa katsoja kokee, että on 
mukana tapahtumapaikalla, joko passiivisen 
tarkkailijan roolissa tai aktiivisena osallis-
tujana. Esimerkiksi näyttelijät voivat puhua 
kameralle, tai käytetystä tekniikasta riip-
puen katsoja voi vaikuttaa näkökulmansa ti-
laan tai tarinaan. Kasimir Lehto painottaa, 
että katsojan aktiivisen roolin voi asettaa 

kiinnostavasti, tai niin että se häiritsee koke-
musta. Esimerkiksi jos katsojan pitää tehdä 
valintoja (esim. käyttöliittymävalikko), jotta 
tarina jatkuisi, tämä voi katkaista “kertomus-
käytävän.” Ongelmallinen tilanne on myös, 
jos katsoja tuntee tulleensa heitetyksi tilaan, 
jossa on ihmisiä, joiden kanssa voisi mah-
dollisesti olla vuorovaikutuksessa, mutta ei 
tiedä miksi on joutunut tilanteeseen, ja mi-
ten hänen oletetaan siellä toimivan.

Synes Elischka on tutkinut katsojan, 
näyttelijän ja mediaprojisoinnin kanssa 
koettavaa jaettua läsnäoloa ja erittelee kat-
somiskokemukseen heittäytymisen muo-
toja. Havaintopohjaisen, tilallisen immer-
sion avulla ymmärretään myös hahmojen 
välisiä suhteita toisiinsa. Katsojan mieliku-
vitus tulee mukaan, kun hän pyrkii ymmär-
tämään hahmojen toimintaa ja näiden mo-
tiiveja suhteessa seuraamiinsa tapahtumiin. 
Katsojan samaistuessa tarinan henkilöihin 
elokuvasta tulee parhaimmillaan peili, vä-
littävä kokemus, jonka kautta tunnistamme 
tunteitamme ja elämäämme.

Synes Elischkan mukaan fyysiset ja so-
siaaliset tilat ovat kerronnan osana erityi-
sesti dokumentaarisessa elokuvassa. Mutta 
niin on myös katsoja, ja ilman mahdolli-
suuksia varsinaiseen vuorovaikutukseen ti-
lanteessa: osallisena vai aavetarkkailijana ˗ 
riippuu kameratyöskentelystä. VR:n tilavai-
kutelmassa tällaisen tiedon kerääminen on 
vaivattomampaa kuin litteältä tasonäytöltä. 
Elischka pitää tätä tilallista henkilöiden vä-
listä tietoa sellaisena lisäarvona, mitä VR:sta 
voi saada, muu on vain markkinointia.

Interaktiivista kokemusta kehitellessä 
kerrontaan käsikirjoitetaan moninkertainen 
määrä tarinaa haarautuvia aikajatkumoja 
varten. Elischka kyseenalaistaa tämän vai-
kutuksen. Hän ei ole kiinnostunut interaktii-
visesta, vaan enaktiivisesta kerronnasta.

Enaktiivinen elokuva, johon Elischka viit-
taa, on tutkija ja elokuvaohjaaja Pia Tikan 
kehittelemä elokuvallisen vuorovaikutuksen 
muoto. Tikan mukaan taustalla on tarkoitus 
erottaa toisistaan tapahtumia tietoisesti ma-
nipuloiva vuorovaikutustapa (esim. pelien 
interaktiiviset osiot) enaktiivisesta, eli ei-tie-
toisesta, emotionaalisella tasolla tapahtu-
vasta vuorovaikutuksesta, jota voidaan ver-
rata maailmassaolemisen tapaan. Enaktiivi-
nen elokuva korostaa katsojan kokemuksel-
lista läsnäoloa elokuvan henkilöiden kohta-
loissa. Teknisesti vuorovaikutus toteutetaan 

Kameroissa on useita linssejä eri  
suuntiin, ja linssien määrä vaikuttaa 
suoraan kuvan rakentamiseen, stitch 
line -koostamiseen. Mikäli halutaan  
tehdä 3D-kuvaa, tarvitaan vierekkäin  
kaksi identtistä kameraa. 

Sami Jahnukainen muistuttaa, että  
VR:ssä tila pitää ymmärtää paljon tar-
kemmin kuin perinteisessä elokuvassa. 
”VR:ssä katsojat/kokijat laitetaan  
johonkin paikkaan eikä meillä ole  
kontrollia minne he katsovat. Kokija  
heitetään johonkin huoneeseen tai  
johonkin avaruuteen, ja siellä hän  
sitten pällistee että mitäs täältä  
löytyy. ” Jahnukainen toteaa.

Kokemus olla jossakin 
tilassa saa aikaan tun-
teita. Valtavan iso tila 
ja pikkuinen paikka 
saavat aikaan erilaisia 
tunteita. 

http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
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Tikka kertoo kirjoittavansa käsikirjoi-
tusta katsojan first person -perspektiivistä. 
“Ensin tulevat äänet. Tunnistan kuppien ki-
linästä ja äänensorinasta, että olen kahvilati-
lassa. Kun kuva nousee esiin mustasta, huo-
maan tosiaankin istuvani kahvilassa. Kuu-
len nuoren naisen äänen takanani, kään-
nyn äänen suuntaan, ja ymmärrän istuvani 
pöydässä, kahden naisen kanssa. Vaikuttaa 
siltä etteivät he näe minua, että olen näky-
mätön.” Kirjoitettaessa käsikirjoitusta kat-
sojakokemuksen kautta, tulee helpommaksi 
kuvitella, miten katsojan katsomissuunnat 
ja katsojan omaehtoinen tai kameraliikkeen 
kautta tapahtuva liikkuminen tilassa pitää 
ottaa huomioon. Samalla metodilla vahvis-
tetaan myös niitä elementtejä käsikirjoituk-
sessa, joiden on tarkoitus johdatella katsojan 
huomiota. “Sähkönsiniseen paitaan pukeu-
tunut poika juoksee ohi, seuraan katseellani, 
ja huomaan että ...” 

Dokumenttiohjaaja Anu Kuivalainen 
korostaa, että ohjaaja päättää kameran pai-
kan ja sitä myötä sen, mitä katsoja voi nähdä, 
myös dokumenttielokuvassa. Mitä seuraa, 
kun ohjaaja pistää katsojan first person -roo-
liin, eli kokemuksen subjektiksi? Ohjaajan 
on otettava vastuu katsojan kokemuksesta 
psykofyysisesti. Katsojan on oltava turvassa, 
että hän suostuu kokemaan teosta headset 
päässään, eikä tiukan paikan tullen yksin-
kertaisesti pakene riisumalla katselulaitetta. 
“Kauhutarinoista on jonkin verran tehty tut-
kimusta. Niiden kanssa pitää olla tosi varo-
vainen, koska immersio on vahvimmillaan 
niin voimakas, että se voi tosiaan olla ihan 
sydänkohtauksen paikka heikkohermoi-
sille. Kyllä tommosessa etiikkaa pitää miet-
tiä,” Sami Jahnukainen pohtii. Asiaa helpot-
taa, jos katsojan selän takana ei ole mitään, 
vaan esim 360° sijasta käytetään 180° kuvaa.

Kuvakäsikirjoittaminen poikkeaa VR:ssä 
perinteisestä dokumentti- tai fiktioeloku-
vasta. Kasimir Lehto painottaa, että vaikka 
tuntuu siltä, että VR:ssa tekijä menettää 
kaikki elokuvan työkalut heti lähdössä, voi 
ottaa samat lainalaisuudet käyttöön eri me-
todein. Kuvakoot, lähikuva, laajakuva, jne. 
pitää rakentaa mise-en-scène -periaatteen 
mukaisesti, käyttää hyväksi tilaa ja etäisyyk-
siä kamerasta. Esimerkiksi näyttelijän etäi-
syydestä riippuen katsojan kuvakulmaa voi-
daan verrata puolikuvaan. Toisaalta lähietäi-
syydellä vaikka maassa voi olla jokin yksityis-
kohta, jonka katsoja poimii, ja tätä voidaan 

verrata lähikuvaan. Lähikuvaa ei välttämättä 
ole mielekästä enää toteuttaa liian läheltä, 
koska linssit vääristävät, ja myös lähelle tule-
vat kasvot katselulaitteen sisällä voivat tulla 
psykologisesti liian lähelle.

Kameraliikkeiden sijaan kohtaus pitää 
rakentaa näyttelijän dynaamisella toimin-
nalla. Katsoja ohjataan tekemään elokuva-
leikkaajan työtä reaaliaikaisesti. Tähän pe-
rustuu myös ajatus siitä, että jokainen kat-
soja näkee tavallaan yhden ainutlaatuisen 
leikkausversion. Seuraavalla katsomisker-
ralla hän todennäkäisesti katsoo elokuvan 
aivan eri tavalla.

Huomion  ku l jettaminen
Se, että katsoja voi vapaasti valita katso-
misen suuntansa on sekä VR 360 -eloku-
van etu että haaste. Poikkeuksetta kaikki 
VR-elokuvien kanssa toimivat korosta-
vat äänen merkitystä huomion kuljetta-
jana. Äänen toteuttaminen binauraalisena 
tukee kerrontaa erityisen vahvasti. Ääni-
suunnittelija Aki Silventoinen on huo-
mannut, että 360-videossa ja lineaarisessa 
VR-kerronnassa tätä kuitenkin käytetään  
vähän hyväksi, peleissä huomattavasti 
enemmän. Jos tuotannon budjetti tai re-
surssit eivät riitä binauraaliseen äänityö-
hön, niin tavallista kahden kanavan ste-
reokenttää paremmin VR-kokemuk-
seen sopisi jopa monoääni. Näin vältyt-
täisiin kaksikanavaisen stereokentän si-
säänrakennetulta tilalta, joka lukitsee ti-
lakokemuksen muuttumattomaksi ja kat-
sojan pään kääntyessä antaa jopa vääris-
tynyttä tietoa tilasta. Monokuuntelun pai-
kallistumaton tila voi olla ihmiselle psyko- 
akustisesti helpompi.

Ohjaajalta vaaditaan erityistä taitoa kul-
jettaa katsojaa VR-kokemuksessa niin, että 
tarina etenee.

Äänisuunnittelija Jorma Kaulanen  
näkee tässä haasteen, jonka VR-tuotanto-
tiimin on ennakoitava: “Koska virtuaalielo- 
kuva on niin uusi formaatti, suurelta osalta 
katsojista puuttuu katsomiskokemus ja 
tietynlainen kokemisen lukuohje virtuaali- 
maailmaan. Katsoja voi esimerkiksi harhau- 
tua katselemaan katossa näkyviä valonsä-
teitä, vaikka tärkeä dialogi käytäisiin hänen 
nenänsä edessä.  Tästä syystä äänen ja ku-
van on pelattava suunnitellusti yhteen.”

“Kokonaisvaltaisen kerronnan rakenta-
misessa tarvitaan hierarkioista huolimatta 
perusteellista yhteistyötä ja syvää ymmär-
rystä eri ammattiryhmien välillä”, kertoo Sy-
nes Elischka omasta kokemuksestaan. Hän 
pitää tärkeänä äänisuunnittelun ottamista 
mukaan jo käsikirjoitusvaiheessa. Ääni- 
elementtien on oltava mukana jo kohtauk-
sen dramatisoinnissa, jos halutaan vaikut-
taa katsojan huomion ohjaukseen äänellä. 
Näyttelijät eivät voi reagoida myöhemmin 
päälleliimattuihin äänitehosteisiin”.

VR:n  ja  e lokuvan  
keh ityksestä
“Uusien dramaturgisten työkalujen ja 
tekniikoiden etsiminen vanhojen rin-
nalle on mielenkiintoista ja se tulee ole-
maan seuraavien vuosien maailmanlaa-
juinen tutkimusmatka, joka on jo käyn-
nistynyt.”

Jorma Kaulanen

Puhuttaessa elokuvallisen tarinankerron-
nan konventioista, VR-kokemusten tekijät 
näyttävät jakautuvat kahteen ryhmään. Toi-
nen ryhmä puhuu kokonaan uudesta eloku-
vakerronnan muodosta, jolle pitää kirjoittaa 
uudet tekemisen säännöt kokeilun ja jatku-
van testaamisen kautta. Toinen ryhmä, jo-
hon mm. Pia Tikka kuuluu, katsoo, että ta-
rinan kertomisen perusta, jolle myös lineaa-
rinen elokuvakerronta on rakentunut, ei ka-
toa mihinkään. “Tässä voidaan hypätä muu-
tama tuhat vuotta taaksepäin ja kaivaa esiin 
vaikka vanha kunnon Aristoteles. Ihmisen 
mieli on rakentunut ymmärtämään jatku-
moita, ja rakentamaan sellaisia jopa kaoot-
tisesta informaatiotulvasta, jotta se voi koh-
tuullisen hyvin ennakoida jo opitun perus-
teella, mitä seuraavaksi tapahtuu. Osan tästä 
ennakoinnista hoitaa biologinen aivoappa-
raattimme (esim. motoriset liikkeet tai emo-
tionaaliset reaktiot), osan tästä hoitaa kult-
tuurinen medialukutaitomme, eli elämän-
mittainen ymmärryksemme siitä, miten ta-
rinoita elokuvissa, kirjoissa, ja muissa me-
dioissa esitetään (esim. elokuvamontaasi 
tai parallelli kerrontarakenne). Tästähän on 
kyse myös fiktiivisten, dokumentaaristen tai 
kokeellisten VR-elokuvien kohdalla. Tari-
nankerronnasta“, Tikka toteaa.

tietää miten kameralla kuvataan ja editoin-
tiohjelmilla koostetaan materiaalia. 

“VRssa otetaan nyt askel taakse päin: ka-
meraa ei katsota teknisenä välineenä vaan 
henkilönä, ajatellaan että kamera on kat-
sojan pää, ja linssit ovat katsojan silmät”. 
Elischkaa huvittaa erityisesti Googlesta löy-
tyneet ohjeet onnistuneeseen VR-teknii-
kan käyttöön. “Kun kutsut ihmisen ruokaile-
maan, istuta hänet pöydän ääreen, älä pöy-
dälle. Älä käännä ihmisen päätä näin vain 
koska voit niin tehdä, vaan anna ihmisen lii-
kuttaa päätään vapaasti, jolloin se pian lii-
kuttaa sitä ihan itse.”

Kameroissa on useita linssejä eri suun-
tiin, ja linssien määrä vaikuttaa suoraan ku-
van rakentamiseen, stitch line -koostami-
seen. Mikäli halutaan tehdä 3D-kuvaa, tar-
vitaan vierekkäin kaksi identtistä kameraa. 
Nykyisillä kameroilla Nokian OZO- ja Ko-
dakin SP360 4K -kameroita lukuunottamatta 
kuvattua kuvaa ei pääse näkemään ennen 
jälkityövaihetta. Kompakti monikamerayh-
distelmä Nokia OZO sisältää myös integroi-
dun stichaustyökalun. 

360°-kameran liike voi myös olla katsot-
taessa ongelma ja aiheuttaa pahoinvointia, 
ellei katsojan paikka ja liike ole hyvin mo-
tivoitu. Esituotanto vaatiikin paljon työtä ja 
suunnittelua. Kannattaa tehdä testejä hal-
valla 360°-kameralla ja kirjoittaa uudelleen 
tarvittaessa, koska se vaatii vähemmän ai-
kaa, energiaa ja budjettia.

Äänen  merk itys 
Äänisuunnittelija, säveltäjä Aki Silventoinen 
kiinnostui virtuaalitodellisuudesta Oculus 
Rift -katselulaitteen myötä. Hän alkoi poh-
tia äänikerronnan mahdollisuuksia, miten se 
eroaisi perinteisen, lineaarisen av-median 
äänikerronnasta. Perinteisessä elokuvaker-
ronnassa äänityön tehtävä on tukea kerto-
musta, jolloin motiivit löytyvät tarinan si-
sältä. VR-kokemuksessa äänisuunnitteluun 
vaikuttaa myös katsojan rooli. Auditiivisesti, 
äänellä rakennetussa tilassa tuetaan katso-
jan subjektiivista kokemusta virtuaalisesta 
tilasta. VR-median uusi ulottuvuus on katso-
jan pään liikkeitä ja paikkaa tilassa seuraava 
binauraalinen äänikenttä.

First Person View tekee katsojasta hah-
mon tilaan ja tapahtumien kokijan. Aki Sil-
ventoisen mukaan tällöin on syytä pohtia 

Synes Elischka pohtii VR-kerronnan ke-
hittämistä katsojan sisäisen kokemuksen 
suuntaan:

“Mielikuvituksen osuutta pitää kehittää, 
mikä ei tapahdu vain kameran REC-nappia 
painamalla. Mielikuvituksen osuuteen sekä 
estetiikan, kerronnan ja käytäntöjen osuu-
den kehittämiseen tarvitaan monien eri alo-
jen yhteistyötä eikä vain elokuvantekijöi-
den. Tarvitaan pelisuunnittelijoita, immer-
siivisen teatterin tekijöitä, jne.”

Yhteistyötä suomalaisten elokuvanteki-
jöiden ja pelifilmojen kesken kaipaa myös 
Sami Jahnukainen. “Ala etenee sosiaalisen 
muurin molemmin puolin rinnakkain. Elo-
kuvapuoli ei ehkä tiedosta pelikehittelijöiden 
kovaa ammattitaitoa myös tarinankerron-
nassa, kun kommunikaatioväylä puuttuu.”

Miten sitten kehitetään mielikuvituk-
sen osuutta immersiivisessä kerronnassa? 
Ilmeneekö mielikuvitus katsojan empa-
tiana elokuvan hahmoja tai esiintyjiä koh-
taan? Aki Silventoinen erittelee kokemus-
taan. Läsnäoloa voidaan tukea hitaalla 
leikkausrytmillä ja vähäeleisillä kameran 
operoinneilla. Esiintyvän hahmon ja katso-
jan välinen katsekontakti on myös voimakas 
tekijä. Tässä tekniikka voi tulla avuksi; uu-
simmissa HMD-katselulaitteissa kuten Goo-
gle Daydream ja Microsoft Hololens, on kat-
sojan silmän liikkeitä seuraava sensori. In-
teraktiivisessa VR:ssa tekniseen ohjaukseen 
tarvitaan pelimoottori, joka seuraa katsojan 
aktiviteetteja ja synkronoi kuvaa ja ääntä 
sen mukaisesti.

Kuvauksesta
“Toki se on erilaista siinä että et voi hir-
veetä valoarsenaalia ja äänipokia pistää 
sinne kameran taakse koska ne näkyy, 
kaikki pitää piilottaa. Ja työryhmänkin 
pitää mennä piiloon”.

Sami Jahnukainen 

Synes Elischka vertaa perinteisen elo-
kuvan ja VR-elokuvan kuvaamista: “Kuin 
juoksisi maratonia housut kintuissa. “Se on 
nöyryyttävää! Olet hidas, kompastelet jal-
koihisi…”  Elischka harmittelee kuitenkin 
VR:ään liitettyjä stereotypioita, kuten tek-
no-nörttiyttä, ja kannustaa elokuvanteki-
jöitä kokeilemaan. Lähtökohtaisesti perus 
360° VR -teoksen tekeminen on helppoa, jos 

Kuvakäsikirjoittaminen poikkeaa VR:ssä  
perinteisestä dokumentti- tai fiktioelokuvasta.

AVEKin tuen avulla Pia Tikan Enaktiivinen  
Avatar -projekti rakentaa VR-elokuviinkin  
soveltuvaa vuorovaikutteista näyttelijän kanssa 
identtistä virtuaalihahmoa. Tavoitteena on  
tuottaa katsojalle tunne elokuvan päähenkilön 
kanssa jaetusta keskinäisestä läsnäolosta  
perustuen katsekontaktiin ja katsojan omiin 
emotionaalisiin reaktioihin. Kuvassa:  
Maria Järvenhelmi.  

http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
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perinteisten tunnelmaa luovien ja sitä tul-
kitsevien äänitehosteiden käyttöä.

VR-kokemuksen äänimaailman tehos-
teissa on säästäväisyys toimivampaa kuin 
kaikkien mahdollisten äänilähteiden esit-
täminen kerronnan elävöittäjänä. On vielä 
kokeilematta, pystyykö ihminen virtuaali-
todellisuudessa valikoimaan ja kohdenta-
maan kuulohavaintoaan kuten reaalimaiil-
massa, Silventoinen pohtii.

Musiikki on Silventoisen mukaan vaikea 
kysymys. Samoin kuin tehosteissa myös mu-
siikissa ei-diegeettinen, tapahtumista irralli-
nen musiikki voi rikkoa kokemuksen. Nor-
maalikuunteluun tuotettu kahden kanavan 
stereofoninen musiikki tuo kokemukseen 
selkeän, ylimääräisen tilan, jolla ei ole perus-
tetta kerronnassa. Se rikkoo immersion te-
hokkaasti. Tästä syystä hän on pyrkinyt luo-
maan töissään monofonista, diegeettistä mu-
siikkia, jolla on motiivi kuvakerronnassa tai 
musiikillisia tehosteita, jotka jollakin tapaa 
viittaavat kohtauksen kuvaan tai tarinaan.

VR-kokemus poikkeaa perinteisestä elo-
kuvaesityksestä sen subjektiivisuudessa; 
kokemus kuullaan henkilökohtaisista kat-
selulaitteista ja kuulokkeista eikä jaetussa 
teatteritilassa tai muussa äänentoistossa. 
Tutkija Asta Kärkkäisen mukaan “Kuu-
lokkeilla tilaäänen kokemus vahvistuu, kun 
kuuntelijan liiketilaa seurataan ja ympäristö 
pidetään paikallaan.” Kärkkäinen on tutki-
nut ja kehittänyt tilallisen äänen mallinta-
mista ja havainnointia työssään tutkijana 
Nokia Technologies -liiketoimintayksikössä. 
Tutkimusta käytetään apuna esimerkiksi 
laskettaessa, miten äänikenttä käyttäytyy 
ihmisen lähellä

Kuvan  jä lk i tuotanto 
VR-tuotannossa kuvaustilanteen ja jälkityö-
vaiheiden välinen työnkulku on syytä pitää 
selkeänä. Tässä vaaditaan kuvaussihteeriltä 
tavallista tarkempaa kameratyöskentelyn ja 
-asetusten dokumentointia. Jälkituotannon 
alussa erillisten kameroiden kuvat esikoos-
tetaan (stitch). Jokaisen otoksen kuvakentät 
synkronoidaan yhdeksi 360°-panoraamaksi 
tai 3D-muodossa 2 x 360°-panoraamaksi.

VFX-artisti Maija Paavolainen Aal-
to-yliopiston Virtual Cinema Lab -osastolta 
kertoo työskentelystä Elischkan fiktiivi-
sessä VR-tuotannossa sekä kuvauksen että 

jälkituotannon alalla: “Hyvin suunniteltu 
ja toteutettu 360°-video jo yksinkertaisim-
massa muodossaan syö yleensä kaikki jäl-
kituotantoon käytettävissä olevat resurssit. 
Kuvausten aikana ei siis kannata oikoa mut-
kia ja kuormittaa jälkituotantoa ylimääräi-
sillä korjaustoimilla, jotka olisi mahdollista 
ratkaista jo kuvaustilanteessa. Datamäärä 
perinteiseen elokuvaan nähden on VR-tuo-
tannoissa moninkertainen, stereoskopisessa 
3D 360°-videossa moninkertaisuuden voi 
vielä triplata.”

Tekni ikan  ja  s isä l tö jen 
vuorova ikutte inen  kehitys
“Ihmisiä ilostuttavan kokemuksen ˗ 
koostuen mm. tarinasta, tilan tunnusta 
ja laitteiden käytettävyydestä ˗ luomi-
seksi tarvitaan kognitiotutkijoiden, lait-
teiden valmistajien ja taiteilijoiden yh-
teistyötä. Uudet menetelmät tuovat mu-
kanaan lisähaasteita ja mahdollisuuk-
sia. Paljon puhuttu taiteen ja tekniikan 
liitos voi saada myös uusia muotoja.”
 Asta Kärkkäinen

Toistaiseksi VR-kameroiden kanssa ol-
laan tilanteessa, jossa tekijät saattavat koota 
itse 360°-kameransa, koska tarjolla olevat ka-
merat ovat tuotantoon nähden ylihintaisia tai 
niissä on teknisiä puutteita esim. linssien tai 
resoluution suhteen. Tällä hetkellä markki-
noilla olevista yhdistelmäkameroista parasta 
kuvanlaatua tarjoaa Go Pro Rig, joka on kuu-
desta erillisestä kamerasta koottu paketti.

VR-silmikot kehittyvät samanaikaisesti 
sisältöjen kanssa. Tiettyjä interaktiivisia si-
sältöjä ei pystytä toistamaan kaikilla mark-
kinoilla olevilla katselulaitteilla. VR/AR-ke-
hittäjän on otettava kokemuksen suunnitte-
lussa ja versioinnissa huomioon kohderyh-
män erilaiset päätelaitteet ja niiden rajoi-
tukset.

Luova johtaja Noora Heiskanen (Tea-
time Research Ltd) erittelee katseluun käy-
tettävien laitteiden eroja. Mobiili-VR-lait-
teet käyttävät kännykkää tai pad-laitteita 
virtuaaliympäristön visualisointiin. Tässä 
kehitysvaiheessa mobiili-VR-laitteille so-
veltuvat parhaiten sellaiset virtuaalikoke-
mukset, jotka perustuvat paikallaan olevaan 
katseluun, ja joissa katselun kohteet eivät si-
jaitse aivan lähellä. Tietokoneeseen kytketyt 

Areena, TV- ja radiokanavat ja näitä tuke-
vat internet-julkaisut. On mielenkiintoista 
nähdä, voiko VR olla lähitulevaisuudessa 
osana esimerkiksi Areena-julkaisuja omana 
kanavanaan. Kun toistaiseksi tämän suun-
taista linjausta ei ole tehty, niin en voi osal-
listua VR-hankkeisiin ilman Ylen linjausta 
uusista julkaisutavoista.”

Yleisradio julkaisi 16.2.2017 verkkosi-
vuillaan ensimmäisen VR-kokeilunsa Alep-
po-Helsinki.Tuotanto toteutettiin yhdistä-
mällä Yle Kioskin,  Yle Betan ja Teatime  Re-
search Ltd:n näkemys, resurssit ja tekniikka.

VR-kokemusten ja pelien suomalai-
sen rahoituksen tulppana on siis Elokuva-
säätiön suunnassa kaupallisen levityksen 
puute. Kordinaattori Tuomas Karmakal-
lio FIVR Ry:stä (Suomen Virtuaalitodelli-
suus Ry) pohtii, voisiko VR-kokemuksia le-
vittää kaupallisesti kannattavasti  elokuva-
teatterin tyyppisissä ympäristöissä, joissa 
olisi katselulaitteita. VR-pelihalleja on Kii-
nassa jo tuhansia ja tällä hetkellä Vantaan 
Flamingossakin on avattu yksi.

Resursseja  
VR-median  kehittä j i l le
Aalto-yliopiston Virtual Cinema Lab kehit-
telee yhteistyötä alan opiskelijoiden, yritys-
ten ja ammattilaisten välille Aallon uusissa 
tiloissa Espoossa. VCL ei toistaiseksi rahoita 
projekteja, mutta tarjoaa laitteita ja tiloja 
käyttöön. Päätarkoitus on rakentaa aktiivi-
nen paikka, jossa VR:stä kiinnostuneet te-
kijät voivat oppia ja omaehtoisesti opettaa 
toisiaan osallistumalla Virtual Cinema La-
bin sateenvarjon alle hyväksyttyjen kehitte-
lyprojektien konkreettiseen toteuttamiseen.  

FIVR Ry Helsingin Pasilassa on kattojär-
jestö virtuaalitodellisuuden kehittäjille. Hub 
on yhdistyksen tila, jossa on työtiloja, lait-
teistoa ja tukea VR kehittäjille verkostoitu-
miseen ja yritysten perustamiseen. Vastaa-
via toimipisteitä on avautumassa myös Tur-
kuun ja Tampereelle. Tällä hetkellä FIVR 
hub -tiloissa työskentelee 15 työryhmää 
VR/AR/MR -projekteissa, joiden sisältöihin 
kuuluu pelejä, kulttuuria, viihdettä, teolli-
suuden ja koulutuksen sovelluksia ja jopa 
terveydenhoitoa.  

ns. High End VR -laitteet, kuten vaikkapa 
HTC Vive tai Oculus Rift mahdollistavat puo-
lestaan liikkumisen virtuaaliympäristön si-
sällä sekä kohteiden tarkastelun eri etäi-
syyksiltä ilman perspektiivin vääristymistä.

Hologrammilaseilla (Microsoft HoloLens, 
Meta2) VR/AR-sisältöä voidaan kokea tilassa 
liikkuen ja ainakin HoloLens toimii langatto-
masti. Hologrammilasien käyttö on vielä vä-
häistä laitteiden hinnan ja teknisten rajoit-
teiden, kuten pienen katselukentän vuoksi, 
mutta hologrammilasien kehittymisen 
myötä tämä tekniikka tulee varmasti muut-
tamaan käsityksemme mobiilista, immersii-
visestä lisätystä todellisuudesta.

Budjeto int i  ja  rahoitus
Synes Elischka laskee VR-tuotannon bud-
jetin vähintään kolminkertaiseksi perintei-
seen tuotantoon verrattuna. Aki Silventoi-
nen arvioi binauraalisen äänityön vaativan 
kaksinkertaisen budjetin normaaliin av-tuo-
tantoon verrattuna. Kasimir Lehto muistut-
taa testikuvausten merkityksestä, myös do-
kumenttielokuvassa, mikä kasvattaa bud-
jettia. VR-projektien rahoitus on kuitenkin 
vielä vaikeaa. Ongelmana on vastikkeellisten 
levityskanavien puuttuminen.

AVEK voi tukea VR/AR/360-tuotan-
toja kahden tukiohjelman kautta. DigiDe-
mo-määräraha on tarkoitettu digitaali-
siin päätelaitteisiin soveltuvien uusien au-
diovisuaalisten tai muiden kulttuurisisäl-
töjen tuotekehitykseen. Kehittelytuki Vie-
teriä jaetaan audiovisuaalisen ilmaisun eri 
osa-alueiden kehittämiseen. Sen tavoitteena 
on etsiä uusia menetelmällisiä avauksia ke-
hitteillä oleviin teoksiin tai tuotantoihin. 

Elokuvasäätiön tuotantoneuvoja Pekka 
Uotila toteaa, että “VR on tulevaisuuden 
ihan oikea formaatti ja meille tuettava, jos 
muut tuen ehdot toteutuvat ja hakemus pär-
jää hankkeiden keskinäisessä vertailussa. 
Vastikkeellinen levitys on kysymys, johon 
toivomme hyviä vastauksia hakemuksissa 
ja siis… että mediayhtiöt pystyisivät tarjoa-
maan piakkoin jotakin järkevää sillä saralla.”

Erkko Lyytinen YLE Yhteistuotannoista 
vastaa tähän. ”Toki Ylen sisällä on ollut eri-
laisia hackathon- tai work shop -tyyppistä 
tutustumista VRn mahdollisuuksiin. Mutta 
toisaalta Yle on oman julkaisunsa mietti-
nyt nyt niin, että meidän julkaisualustat ovat 

Auditiivisesti, äänellä rakennetussa tilassa tuetaan katsojan subjektiivista kokemusta  
virtuaalisesta tilasta. VR-median uusi ulottuvuus on katsojan pään liikkeitä ja paikkaa  
tilassa seuraava binauraalinen äänikenttä.

Mielikuvituksen osuuteen sekä estetiikan, kerronnan ja käytäntöjen osuuden  
kehittämiseen tarvitaan monien ihmisten yhteistyötä, monien eri alojen yhteistyötä  
eikä vain elokuvantekijöiden. Tarvitaan pelisuunnittelijoita, immersiivisen teatterin  
tekijöitä, jne.”
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Virtuaalitodellisuus vaikuttaisi olevan 
viimein valmis massakulutukseen 
laitteiston kehittymisen ja halventu-
misen myötä. Siltikin, kyse on vielä 
epäkypsästä taiteenmuodosta, jonka 
kerronnalliset ulottuvuudet, kulutus-
muodot, taloudellinen kannattavuus 
ja kulttuurinen painoarvo ovat pitkälti 
kartoittamatta. VR:n tulevaisuus on 
avoin, se voi edetä useaan eri suun-
taan tai ehkä vielä flopata. Silti moni 
jo ennustaa siitä niin fiktion, doku-
mentin, journalismin kuin mainos-
alankin mullistajaa.

Näin siitä huolimatta, että idean ta-
solla VR on jo vanha konsepti, jota on 
yritetty tuoda markkinoille aiemmin-
kin. Syvyysnäkö, virtuaalilasit ja in-
teraktiivisuus ovat elementtejä, jotka 
ovat esiintyneet useissa eri muodoissa 
niin elokuvissa, televisiossa kuin vi-
deopeleissäkin. Varsinainen uutuus 
on helpommin lähestyttävä ja hal-
vempi käyttöliittymä. Se, ettei mi-
kään yksittäinen ominaisuus ole uusi, 
ei tietenkään ole viime kädessä oleel-
lista. Tärkeää on, että se on nyt suu-
ren yleisön saatavilla ja että eri teki-
jöiden yhteensumma on jotakin, mitä 
aiemmat audiovisuaaliset muodot ei-
vät tarjoa.

Määritelmiä virtuaali- 
kokemukselle
VR vaikuttaa meihin hyvin alkukan-
taisella tasolla. Sen teho perustuu ar-
kipäiväiseen, osin alitajuiseen koke-
mukseen kehostamme kolmiulottei-
sessa tilassa, jossa suhtaudumme ym-
päristöömme manipuloimalla siellä 
kohtaamiamme esineitä ja ottamalla 
kontaktia muihin ihmisiin; arvioi-
malla mitä rajoituksia, mahdollisuuk-
sia ja seurauksia toiminnallamme on, 
ja mitkä tekijät ovat meihin suorassa 
tai epäsuorassa vaikutussuhteessa. 
Vaikka eläytyisimmekin voimakkaasti 
valkokankaalta tai ruudulta heijas-
tuvaan maailmaan, olemme aina en-
sisijaisesti passiivisia ja ulkopuoli-
sia sivustaseuraajia. Lisäksi, audiovi-
suaalisia teoksia on perinteisesti kat-
sottu kaksiulotteiselta pinnalta, joka 
asettaa informaation selkeästi rajat-
tuun muotoon, toisin kuin VR:ssa, 
jossa kuvakulma on vapasti valitta-
vissa  Voi olla, että VR lähestyy tässä 
suhteessa eniten videopelejä. Silti-
kin, pelimaailmaan ollaan oltu yhtey-
dessä aina enemmän tai vähemmän 
epäluonnollisin ja abstrahoiduin kei-
noin: joystick, konsoliohjain tai hii-
ren ja näppäimistön kombinaatio ovat 

Jos elokuvaa katsotaan kuin ikku-
nan lävitse, astutaan virtuaalitodelli-
suudessa siitä läpi. VR:n peruskoke-
mukseen kuuluu aistiulottuvuus, jota 
aiemmat formaatit eivät ole kyenneet 
hyödyntämään kuin pinnallisesti.

On tiedostettava ero videoiden ja 
interaktiivisten simulaatioiden vä-
lillä.1 Ensimmäisten suhteen valin-
tani rajoittuvat kuvakulmaan enkä 
pysty vaikuttamaan maailman tapah-
tumiin. Simulaatiossa saan tehdä va-
lintoja, joiden lukumäärä ja moni-
mutkaisuus vaihtelee tapauskohtai-
sesti. Immersio2 kasvaa mitä enem-
män vaihtoehtoja on. Simulaatioissa 
läsnäolon tunne on tietysti vahvempi, 
mutta jo pelkkien videoiden kohdalla 
läsnäolon tunne on niin väkevä, että 
meidät saattaa vallata refleksinomai-
nen halu tarttua läheisiin virtuaalie-
sineisiin ja tutkia tilaa, jossa virtuaa-
linen ruumiimme on. Vasta hetkeä 

.

myöhemmin havahdumme siihen, 
että ainoa yhteys ympäristöömme 
ovatkin vain VR-lasit, eikä käsiemme 
tai jalkojemme liikkeillä ole mitään 
seuraussuhdetta virtuaalimaailman 
kanssa.

Empatia ja poliittinen  
vr-taide

Yksi VR-kokemuksen mielenkiintoi-
simmista puolista on suhtautumista-
vassamme virtuaalisiin ihmishahmoi-
hin. Virtuaalisen ihmiskatseen kohda-
tessamme tunnemme helposti reflek-
sinomaisen tarpeen vastata siihen jol-
lakin tavoin, elein tai ilmein. Sekun-
nin murto-osan päästä ymmärrämme, 
ettei meitä katsova silmäpari ole to-
dellinen. Tuo häviävän pieni hetki on 
kuitenkin jo tarpeeksi, jotta toisen ih-
misen läsnäolo ehtii vaikuttaa mei-
hin. Kasvot – virtuaaliset tai aidot, 
ei väliä – esittävät meille vaatimuk-
sen, kuten ranskalaisfilosofi Emma-
nuel Levinas sanoisi. Vaistonvarai-
nen tulkintani ei ole, että näyttelijä tai 

käyttökokemukseltaan hyvin erilai-
sia siitä tavasta, jolla tavallisesti lii-
kumme ja havainnoimme. Virtuaali-
lasien kautta fyysisen läsnäolon vai-
kutelma on paljon saumattomampi, 
luontevampi, ennen kaikkea uskotta-
vampi kokemus.

Näkökulman vapautuminen tuo 
mukanaan tietyn kaoottisuuden: kat-
soessani yhteen suuntaan rajaan 
muut mahdollisista näkokulmista 
pois. Tärkeä VR-kokemuksen ulottu-
vuus onkin tässä mahdollisuudessa 
etsiä itse mielenkiintoiset yksityis-
kohdat ja tapahtumat, ja olla samalla 
jatkuvasti tietoinen siitä, että jään 
aina paitsi jostakin. Tunnen olevani 
aktiivisesti osa monimutkaista, it-
seäni suurempaa kokonaisuutta, joka 
vaikuttaa olevan riippumaton suh-
teessa minuun. Ruudun ja silmieni 
välillä ei käytännössä ole enää etäi-
syyttä, kehoni sulautuu virtuaaliseen 
vastineeseensa – en ole enää eloku-
vateatterissa, olohuoneen sohvalla tai 
työpöydän äärellä. Olen läsnä aivan 
eri tavalla kuin perinteisessä audiovi-
suaalisessa kokemuksessa; osallistun 
eteeni aukeavaan maailmaan sen si-
jaan, että vain seuraisin sitä ulkopuo-
lisena.

tietokonegrafiikalla mallinnettu vir-
tuaalihahmo katsoisi kameraan – hän 
katsoo minua. Se, mikä klassisessa 
elokuvakielessä on rike sääntöä koh-
taan, on VR:ssa normaali osa koke-
musta.

Puhutaan korostuneesta em-
patiakokemuksesta. Siihen vedo-
ten moni ennustaa VR-teknologiasta 
uutta poliittisen vaikuttamisen työ-
kalua. Nonny de la Peña, virtuaalito-
dellisuuteen erikoistuvan Emblema-
tic group -tuotantoyhtiön johtohahmo, 
on yksi tunnetuimmista yhteiskun-
takriittisen VR-taiteen tekijöistä. Hä-
net tunnetaan tietokonemallinne-
tuista videotöistään, jotka kehitetään 
tosipohjaisen materiaalin pohjalta ja 
usein sitä suoraan käyttäen.

De la Peñan toistaiseksi eniten 
huomiota kerännyt teos on Syyrian 
sisällissotaa käsittelevä Project Syria 
(2014). Teoksen tilasi World Econo-
mic Forumin johtaja Klaus Schwab, 
de la Peñan aiemman losangelesi-
laista ruokajonoa kuvanneen interak-
tiivisen Hunger in L.A. (2012) -teoksen 
innoittamana. Project Syria koostuu 
useasta lyhyestä 3D-mallinnetusta 
episodista. Ensimmäisessä ihmis-
joukko on kerääntynyt laulavan tytön 

VIRTUAALITODELLISUUDEN UUSI AALTO

SEURAAVAA 
VALLAN- 
KUMOUSTA 
ODOTTAMASSA
Virtuaalitodellisuuden läpimurtoa arvioidessa (ja odotellessa) on mahdotonta 
välttyä vertauksilta elokuvaan. Onhan elokuvataide eräänlainen emoformaatti, 
josta sen voidaan katsoa kehittyneen. Vai onko? Teknologisesti ja kerronnallisesti 
virtuaalialan uusin aalto juontuu monesta eri lähteestä, eikä sen lopullista muotoa 
ole vielä helppo hahmottaa: elokuvan ohella yhtä tärkeitä viitekohtia ovat ainakin 
videopelit ja osallistava teatteri. Kiistattoman varmaa on vain, että virtuaalitaide 
astuu jokaisen tunnetun audiovisuaalisen ilmaisumuodon tuolle puolen. Kyse on 
uudesta kielestä, joka on sukua monelle eri taiteelle, mutta käytännössä ennennä-
kemätön. Luultavasti juuri siksi sen harteille onkin asetettu niin suuria odotuksia.

Mikael Antonio Leskinen 
Kirjoittaja on Buenos Airesissa asuva vapaa toimittaja ja elokuva-alan opiskelija

2  Pelitutkimuksen käsite, joka viittaa  
videopelikokemukseen uppoamiseen ja  
tunteeseen ympäröivän maailman katoa- 
misesta

1   Alan terminologia ei ole vielä täysin 
vakiintunutta, joten adoptoin nämä mää-
ritelmät toistaiseksi. “Simulaatio”, joka 
viittaa jonkun tosiperäisen ilmiön uskol-
liseen jäljentämiseen, ei ole tarkalleen 
ottaen oikea käsite tässä yhteydessä, 
mutta “peli” näyttäisi sopivan vielä huo-
nommin. Interaktiiviset VR-teokset eivät 
vielä edusta modernia pelikokemusta.

”Easter rising: the voice of a rebel (2016), 
ohjaus: Oscar Raby, tuotanto: BBC
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ympärille Aleppon kadulla. Pian laulun 
keskeyttää ohjusisku, katu täyttyy sa-
vusta ja juoksevista ihmisistä, tyttö ma-
kaa maassa liikkumattomana. Rekreaa-
tio on rakennettu pieniä yksityiskohtia 

myöten aidon videoma-
teriaalin pohjalta. Myös 
ääniraita on aito. Myö-
hemmissä episodeissa 
ollaan pakolaisleirillä 
Jordanian rajalla. Teok-
sen tarkoitus on kasvat-
taa tietoisuutta lähi-idän 
pakolaiskriisistä ja lei-
rien olosuhteista aset-
tamalla katsoja tilantee-
seen, joka on sodan kes-
kellä eläville syyrialai-
sille jokapäiväinen. 

Project Syrian visuaa-
linen jälki on hyvin kar-
keaa, kuka tahansa mo-
derniin 3D-grafiikkaan 
tottunut pitäisi sitä al-
keellisena. Teoksen is-
kuvoima on ehkä kuiten-

kin juuri sen pelkistetyssä karuudessa 
ja varsinkin siinä hetkessä, kun katsoja 
ymmärtää, että jokaista virtuaalihah-
moa vastasi aito ihminen – joka nyt on 
ehkä kuollut.

De la Peña on soveltanut samaa lä-
hestymistapausta useassa teoksessaan. 

One dark night (2015) on rekreaatio 
vuoden 2012 poleemisesta Trayvon 
Martinin ampumistapauksesta. Sa-
mana vuotena ensiesitetty Kiya puo-
lestaan kritisoi yhdysvaltojen väljiä 
aselakeja ja perheväkivaltaongelmia. 
Se keskittyy Etelä-Carolinan osaval-
tiossa 2011 tapahtuneeseen murha-
tapaukseen, jossa Zakiya Lawso-
nin aseistautunut entinen poikaystä-
vänsä Peter Williams ampui Lawso-
nin ja itsensä. Molempien videoiden 
vaikutusvoima perustuu äänisuunnit-
teluun, joka on rakennettu aitojen hä-
täpuhelunauhoitusten varaan. Kiya: 
ssa kuullaan Lawsonin sisarusten yri-
tykset pelastaa hänet, poliisin väliin-
tulo, Lawsonin ja Williamsin viimeiset 
sanat ja lopulta kaksi peräkkäistä lau-
kausta. Tapahtumia seurataan vain 
muutaman metrin päästä, vaikka itse 
ampumista ei näytetä.

Poliittisesti suuntautuneessa VR 
-taiteessa on käsitelty myös men-
neisyyden tapahtumia. Chileläisen, 
Australiassa työskentelevän Oscar 
Rabyn Assent (2013) perustuu Ra-
byn isän traumaattisiin kokemuk-
siin vuoden 1973 vallankaappauk-
sen ajalta, jolloin tämä osallistui Pi-
nochetin vastustajien teloituksiin. 
Teos on henkilökohtainen tulkinta 
vaietuista traumoista ja sukupolvien 

yli kantautuvasta syyllisyydentun-
nosta. Rabyn myöhempi työ Easter ri-
sing: Voice of a rebel kohdistuu samoin 
menneisyyteen, tällä kertaa histo-
rialliseen tapahtumaan. Vuoden 1916 
pääsiäiskapinasta kertova työ valmis-
tui BBC:n tuella ja kuvaa irlantilais-
kapinallisen näkökulmasta niitä het-
kiä, jotka antoivat alkusysäyksen ir-
lantilaisten itsenäisyysvaatimuksille 
ja johtivat muutaman vuoden päästä 
itsenäisen Irlannin syntyyn.

Virtuaalialan  
tulevaisuus?
Rabyn tyyli poikkeaa de la Peñan jour-
nalistiseen realismiin pyrkivistä vi-
deoista ekspressionistisella, 90-luvun 
videopeligrafiikasta innoittuneella ul-
koasullaan. Pintaeroista huolimatta 
molemmat taiteilijat käyvät malliesi-
merkkinä siitä, miten uudet VR-for-
maatit häiventävät genrerajoja, tässä 
tapauksessa fiktion ja dokumenttielo-
kuvan tai animaation ja perinteisen 
näyttelijätyön välillä. Nämä erot ker-
tovat myös formaatin monipuolisuu-
desta. VR voi tarjota väkevämmän 
vertauskuvan muiden ihmisten kär-
simyksistä tai toimia tehokkaana te-
rapeuttisena työkaluna. Yhdysval-
loissa sitä käytetään jo sotaveteraa-
nien traumaperäisen stressihäiriön 

että tulemme näkemään aivan yhtä 
eskapistisia ja irrelevantteja tuotteita 
kuin aiemminkin. Tulemme myös nä-
kemään upeaa, inspiroitunutta ja pe-
rinteisen ilmaisun rajoja rikkovaa vir-
tuaalitaidetta, mutta kuten ennenkin, 
se tulee luultavimmin olemaan mar-
ginaalissa.

Vielä varmempaa on, että vaikka 
VR-teknologia löisikin läpi, se tulee 
kadottamaan uutuusarvonsa jossakin 
vaiheessa. Jää nähtäväksi, mikä sen 
tärkein funktio siinä vaiheessa on. 
Ensimmäisissä elokuvanäytöksissä 
ihmiset pakenivat kameraa kohti 
vyöryvää junaa paniikissa. Nyt sama 
pätkä herättää meissä lähinnä histo-
riallista kiinnostusta. Viime vuosisa-
dan alussa neuvosto-ohjaajat vannoi-
vat elokuvasta vallankumouksen sa-
nansaattajaa. Vallankumous kuihtui, 
mutta elokuva jäi henkiin. Vai jäikö? 
Säilyttääkö elokuva enää tätä samaa 
poliittista voimavaraa? Uskooko ku-
kaan enää elokuvaan – yleisesti tai-
teeseen – samalla tavalla? Ehkä pi-
kemminkin olisi kysyttävä, mihin 
usko muutokseen ylipäätään on ka-
donnut. Mikään yksittäinen keksintö 
ei tule ihmelääkkeen tavoin paranta-
maan sitä apatian ja moraalisen re-
gression tilaa, johon länsimaat ovat 
viime vuosina vajonneet.  

Lähteet
Marisol Grandon: Fantastic voyages: how 
VR became a reality (Sight and sound 
5/16, haettu 22.3.2017 osoitteesta  
http://www.bfi.org.uk/news-opinion/
sight-sound-magazine/features/fan-
tastic-voyages-how-vr-became-reality)
Jennifer Alsever: Is virtual reality the  
ultimate empathy machine? (Wired 
11/15, haettu 22.3.2017 osoitteesta  
https://www.wired.com/brandlab/ 
2015/11/is-virtual-reality-the- 
ultimate-empathy-machine)
Caleb Garling: Virtual reality, empathy 
and the next journalism (Wired 11/15, 
haettu 22.3.2017 osoitteesta  
https://www.wired.com/brandlab/ 
2015/11/nonny-de-la-pena-virtual- 
reality-empathy-and-the-next- 
journalism)
Patrick House: Werner Herzog talks vir-
tual reality (The New Yorker, 12/1/16, 
haettu 22.3.2017 osoitteesta http://
www.newyorker.com/tech/elements/
werner-herzog-talks-virtual-reality)

hoitamiseen. Toisaalta, samat sotilaat 
oppivat käsittelemään aseitaan sa-
man teknologian avulla.

VR on työkalu ja ilmaisukeino sii- 
nä missä mikä tahansa muukin tai-
teenmuoto. Yksinään se ei ole hyvä tai 
huono ilmiö, vaan sille tuotettu sisältö 
ratkaisee loppukädessä sen arvon.

“Juuri sisältö on se, mikä VR-töistä 
vielä puuttuu”, kertoo Antti Pohjola, 
Argentiinassa asuva suomalainen va-
lokuvaaja, elokuvantekijä ja VR-yrit-
täjä. “Vielä vuosi sitten pystyit katso-
maan parissa tunnissa kaiken mielen-
kiintoisen internetistä löytyvän mate-
riaalin. Suurin osa on edelleenkin ar-
votonta, koska sisältö perustuu tekno-
logian palvomiseen eikä itse tarinan-
kerrontaan”. Pohjola on työskennel-
lyt av-alalla Buenos Airesissa viime 
vuosikymmenen puolivälistä alkaen. 
Puolitoista vuotta sitten hän perusti 
VR-videoihin ja -mainoksiin erikois-
tuvan Cronomo-tuotantoyhtiön. Ky-
syntä ja sitä mukaa kilpailu kasvaa 
Etelä-Amerikassakin kovaa vauhtia. 

Vaikuttaa siltä, että kun kerronnal-
linen VR-taide vielä etsii suuntaansa, 
on mainosala omaksunut uuden for-
maatin sen suurempia epäröimättä. 
Pohjola uskoo virtuaalialan nousevan 
pian räjähdysmäiseen kasvuun, mutta 
toistaiseksi sen on vielä kehityttävä 

kerronnallisesti: “VR on vielä lapsen-
kengissään ja virtuaalisen kerronan 
lakeja vasta yritetaan keksiä. Tämä 
on kokeilujen aikaa, kuten elokuvan 
ensimmäisillä vuosikymmenillä. Ku-
kaan ei vielä ole määritellyt kerron-
nalle oikeita muotoja tai sääntöjä, ja 
jos joku niin väittää, ei häntä kannata 
uskoa”.

Virtuaaliteknologiaan liitetyt odo-
tukset vaikuttavat helposti idealisoi-
duilta. Parrasvaloissa juuri nyt pais-
tatteleva VR-taiteilija ja elokuvatuot-
taja Chris Milk, jonka video Clouds 
over Sidra (2015) käsittelee samoja 
aiheita kuin de la Peñan Project Sy-
ria, uskoo, että VR voi muuttaa maa-
ilmaa. Poliittiset kriisit tarjoavat hy-
vän alibin uuden teknologian mo-
raaliseen oikeuttamiseen, mutta olisi 
naiivia uskoa, että kyseessä on alku-
sysäys tulevaisuuden utopiaan, jossa 
ihmiset ymmärtävät toisiaan parem-
min, koska osaavat helpommin aset-
tua toistensa asemaan. VR:n ominai-
suuksia voi yhtä hyvin käyttää päin-
vastaisen sisällön tuottamiseen kuin 
de la Peña tai Raby. Mikä estää sa-
distisen tai muuten eksploitatiivisen 
VR-taiteen? Moni moderni, suosittu 
elokuva perustuu toisten kärsimyk-
sellä mässäilyyn tai sillä irvailuun, 
tuoreena esimerkkinä 2000-luvulla 
kukoistaneet “kidutusporno”-eloku-
vat, kuten Saw- ja Hostel-sarjat tai 
Tarantinon uusimmat pätkät. On to-
dennäköistä, ellei väistämätöntä, että 
ennemmin tai myöhemmin joku tulee 
luotaamaan myös nämä VR-formaa-
tin potentiaalit, joko huvikseen tai ta-
loudellisen hyödyn perässä.

Uusi VR-teknologia on mahdol-
lista suurten viihdeteollisuusyritys-
ten sijoitusten takia. Varmastikin ne 
tulevat seuraamaan samoja tuotan-
tokaavoja ja ideologisia lähtökoh-
tia kuin aiemminkin, eikä ole mi-
tään syytä uskoa, että uusi teknolo-
ginen mullistus tarjoaisi mitään syytä 
muuttaa näitä. Päinvastoin, VR:n ke-
hitys on rahoitettu uusia ja voimak-
kaampia kokemuksia janoavan digi-
taalisen sukupolven kukkaroita sil-
mälläpitäen. On täysin arvattavaa, 

Viime vuosi-
sadan alussa 
neuvosto- 
ohjaajat  
vannoivat  
elokuvasta 
vallanku-
mouksen  
sanansaatta-
jaa. Vallan- 
kumous kuih-
tui, mutta  
elokuva jäi 
henkiin.  
Vai jäikö? 

Project Syria (2014), ohjaus: Nonny de la Peña, tuotanto: Emblematic Group

Project Syrian isku-
voima on ehkä kui-
tenkin juuri sen pel-
kistetyssä karuu-
dessa ja varsinkin 
siinä hetkessä, kun 
katsoja ymmärtää, 
että jokaista virtuaa-
lihahmoa vastasi aito 
ihminen – joka nyt on 
ehkä kuollut.
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https://www.wired.com/brandlab/ 2015/11/is-virtual-reality-the- ultimate-empathy-machine)
https://www.wired.com/brandlab/ 2015/11/is-virtual-reality-the- ultimate-empathy-machine)
https://www.wired.com/brandlab/ 2015/11/nonny-de-la-pena-virtual- reality-empathy-and-the-next- journalism)
https://www.wired.com/brandlab/ 2015/11/nonny-de-la-pena-virtual- reality-empathy-and-the-next- journalism)
https://www.wired.com/brandlab/ 2015/11/nonny-de-la-pena-virtual- reality-empathy-and-the-next- journalism)
https://www.wired.com/brandlab/ 2015/11/nonny-de-la-pena-virtual- reality-empathy-and-the-next- journalism)
http://www.newyorker.com/tech/elements/werner-herzog-talks-virtual-reality)
http://www.newyorker.com/tech/elements/werner-herzog-talks-virtual-reality)
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Viime vuoden (2016) Pixelache-festivaaleilla1 ollut teos 
The Machine To Be Another (MTBA) mahdollisti mielen-
kiintoisen havainnon tai illuusion toisen ihmisen kehosta.  
MTBA tutki mm. empatian kokemuksen vahvistamista ja 
mahdollistamista. The Machine To Be Another loi vahvan 
kokemuksen lukuisten festivaalikävijöiden välille ja he-
rätti monenlaisia tunteita ja elämyksiä. Teoksen perfor-
matiiviisuus ja osallistumisen malli olivat tarkkaan mietit-
tyjä ja onnistuneita.

Pixelache-festivaali järjestettiin Helsingissä viime 
syyskuussa. Festivaalin teema pohjautui ajatukseen siitä, 
että ihmiskunta on jo pitkään tiennyt luonnonvarojen yli-
kulutuksen vaikutukset – ilmastonmuutoksen, biodiversi-
teetin häviämisen, saasteet, ylikansoituksen ja lajien su-
kupuuton – mutta ei silti ole kyennyt reagoimaan näihin 
ongelmiin niiden vaatimalla vakavuudella.

Interfaces for Empathy -teemalleen festivaali pyrki etsi-
mään avainta tähän haasteeseen empatian kautta ja kysyi 
onko mahdollista, että perustavanlaatuinen kykymme ko-
kea myötätuntoa ja asettua toisen asemaan, voisi muuttaa 
ihmiskunnan tarinaa ja mahdollistaa empatian kokemisen 
jopa kokonaisia ekosysteemejä kohtaan. Festivaali rohkeni 
väittää, että myötätuntoa on mahdollista oppia ja uudelleen 
löytää esim. kehollisen läsnäolon, kokeellisen kommuni-
kaation tai vaihtoehtoisten havaitsemistapojen kautta.

MTBA kokemuksena
Tiesimme jo varhaisessa vaiheessa festivaalin suunnit-
telua että haluamme ohjelmaan mukaan BeAnotherLab 

-ryhmän teoksen The Machine To Be Another, joka tuntui 
avaamaan monia pohtimiamme kysymyksiä. 

Teos on kehollinen virtuaalijärjestelmä, jonka avulla 
osallistuja voi kokea maailman toisen ihmisen silmien ja 
kehon läpi. Teos yhdistää virtuaalitodellisuutta, neurotie-
teitä, kehollis-kognitiivisia tieteitä ja performanssia.

MTBA tutkii, miten voisimme vahvistaa ja edistää em-
patiaa erilaisista sosiaalisista, kulttuurisista ja ideologi-
sista taustoista tulevien yksilöiden välillä. Sitä on käytetty 
esimerkiksi kulttuuristen jännitteiden, maahanmuuton 
ja sukupolvikysymysten aiheuttamiin konfliktinratkaisu-
tilanteisiin sekä erilaisiin kehonlaajennuskokemuksiin. 
Koska MTBA on pienen budjetin ja avoimen lähdekoodin 
sovellus, se toimii työkaluna tai alustana myös muille so-
velluksille tarinankerronnan, opetuksen, psykologian ja 
terveydenhuollon aloilla.

The Machine To Be Another on rakennettu avoimen ja 
moninaisen tutkija-, tieteentekijä-, esiintyjä- ja osallis-
tujajoukon ajatusten ja työn tuloksena. Keskeistä alusta 
alkaen on ollut halu rakentaa yhteiskunnasta empaatti-
sempi. BeAnotherLab ryhmä kuvailee itse teostaan seu-
raavanlaisesti:

Kokemuksen perustana on näköhavainto ja teoksen 
tekninen ratkaisu on suhteellisen yksinkertainen. Katso-
jan näytöllä näkyy toisen osallistujan katseen suunta ja 
näkökenttä, mutta teoksen tärkein elementti on moniais-
tisuus ja sen kehollinen ulottuvuus. Osallistujat eivät vain 
näe toisen silmin, vaan he liikkuvat, koskevat ja mahdol-
lisesti käyttävät myös muita aisteja toisen osallistujan 

kautta. Teoksen kehollisuus rakennetaan yksinkertaisten 
metodien avulla: synkronisoimalla visuaalinen havainto 
motorisen liikkeen ja esim. kosketushavainnon kanssa 
kahden osallistujan välillä, voi johtaa toisen kehon omak-
sumisen illuusioon.2

Teoksen logiikka perustuu nimenomaan huolella 
suunniteltuun koreografiaan. Teknologia on pelkän mah-
dollistajan roolissa. Tarkkaan harkittu liikkeiden järjestys 
luo prosessin, jossa osallistujan oma toiminta on teoksen 
tärkein osa; tai paremminkin kahden eri osallistujan yh-
teistoiminta ja paneutuminen teoksen performatiivisen 
logiikan seuraamiseen muodostuu teoksen tärkeimmäksi 
osaksi. Toisen ihmisen liikkeiden mahdollisimman tarkka 
peilaaminen virtuaalisen järjestelmän kautta luo kahden 
ihmisen välille merkityksellisen hetken. Mitä tarkemmin 
osallistujat onnistuvat synkronoimaan liikkeensä, sitä voi-
makkaampi kokemus toisen kehon omaksumisesta on.

Liikkeen synkronisaatiosta  
empatian kokemukseen

Pohtiessamme festivaalin tematiikkaa poikkitaiteelli-
sen ja -tieteellisen kuratointiryhmän kanssa keskuste-
limme neuropsykologien Katri Saarikiven ja Valtteri 
Wikströmin kanssa synkronoidun liikkeen mahdollisesta 

vaikutuksesta kykyyn kokea empatiaa toista samassa ti-
lassa olevaa henkilöä kohtaan. 

Saarikiven mukaan useiden viimeaikaisten tutkimus-
ten mukaan synkronoitu kehon liike voi johtaa tunteiden 
välittymiseen, yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja parem-
paan suoritukseen yhteisissä tehtävissä. Esimerkiksi The 
Journal of Experimental Social Psychology lehdessä ilmes-
tyneessä artikkelissa3 kirjoittajat Valdesolo, Ouyang ja 
DeSteno argumentoivat sen puolesta, että liikkeellinen 
synkronisaatio ei lisää pelkästään yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ryhmien sisällä, vaan johtaa myös parempaan 
suoritukseen yhteisissä tehtävissä.

The Machine To Be Another tuo tämän synkronoidun 
liikkeen teoksen vuorovaikutusmekanismin ytimeen ja 
onnistuu luomaan vahvan illuusion toisen kehon kautta 
näkemisestä. Samalla se mahdollistaa empaattisen näkö-
kulman toisen henkilön perspektiiviin.

Stephanie D. Preston argumentoi artikkelissaan4, että 
empatian kokeminen on linkittynyt motoriseen �havain-
to-toiminta-malliin, joka perustuu emotionaalisten tilo-
jen automaattiselle aktivaatiolle havainnon kautta. Mallin 
toimintaa tukee mm. niin sanottujen peilineuronien löy-
täminen 1990-luvun alkupuolella. Mallissa erotetaan suo-
ran havainnollisen ja kognitiivisen empatian responssia 

Teokseen osallistut-
tiin pareittain Lapin-
lahden Galleriassa ja 
osallistujia ohjattiin 
koko esityksen ajan.
KUVA: PETRI RUIKKA 

TOISEN KEHOSSA
 

Virtuaalitodellisuus on viime vuosien aikana kokenut todellisen  
renessanssin. Syynä tähän on ollut teknologian nopea kehittyminen ja 
useiden uusien kuluttajille suunnattujen laitteiden tulo markkinoille. 
Virtuaalitodellisuuteen kohdistetaan tällä hetkellä paljon odotuksia  
monelta suunnalta; sen kautta toivotaan löytyvän useita hyödyllisiä  
sovelluksia ja uusia tapoja tuottaa kokemuksia. Samalla kun virtuaali- 
todellisuuteen kohdistuu valtavia taloudellisia toiveita, niin tekno- 
logian yleistyminen avaa myös taiteilijoille uusia mahdollisuuksia;  
on mielenkiintoista seurata mitä kriittisempi näkökulma virtuaali- 
teknologiaan voi tuoda esille esimerkiksi sen kehollisista haasteista.

1  Lisää infoa https://festival.pixelache.ac/ 2  BeAnotherLab Pixelache festivaalin kuraattoriryhmään  
kuuluneen tutkija Katri Saarikiven haastattelemana  
(suomennos Petri Ruikka). https://festival.pixelache.ac/  
posts/interview-machine-to-be-another

3  Valdesolo P., Ouyang J. ja DeSteno D. (2010). The rhythm 
of joint action: Synchrony promotes cooperative ability,  
Journal of Experimental Social Psychology, Volume 46, Issue 4,  
pp. 693–695.

4  Preston, S. D. (2007). A perception-action model  
for empathy, in: T.F.D. Farrow & P. Woodruff (Eds.),Empathy  
in Mental Illness, Cambridge, MA: Cambridge University  
Press, pp. 428-447.

Petri Ruikka 
Kirjoittaja on  

kuraattori ja taiteilija, 
joka toimi Pixelache 

-festivaalin johtajana 
2016 ja Pixelache:n 

koordinaattorina vuo-
sina 2015–2016.

http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
https://festival.pixelache.ac/  posts/interview-machine-to-be-another
https://festival.pixelache.ac/  posts/interview-machine-to-be-another
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siten, että suoran empatian kokemus tuottaa vahvemman 
empaattisen responssin. Tämä johtuu Prestonin mukaan 
siitä, että kognitiivisessa empatiassa meidän pitää keskit-
tyä sisäisiin ärsykkeisiin, kun suorassa empatiassa ärsyk-
keet ovat ulkoisia ja niihin keskittyminen on helpompaa. 
On mielenkiintoista pohtia, miten MTBA:n synkronoitu 
toiminta, ja mahdollinen siirtyminen oletettujen suoran ja 
kognitiivisen empatian välillä voi luoda vahvan toiseuden 
kokemuksen ja sitä kautta merkityksellisen prosessin em-
patiaan. 

Empatia jaetaan nykyisin usein kahteen eri osa-aluee-
seen, kognitiiviseen (toisten ajatusten ja tunteiden ymmär-
täminen) ja affektiiviseen empatiaan (toisten tunteisiin 
vastaaminen). Prestonin käyttämä suoran empatian termi 
vertautuu tässä artikkelissa epäsuorasti affektiivisen em-
patian käsitteeseen.

Virtuaalitodellisuus, empatia ja  
“vanha media” 

On hyvä myös pohtia niin sanotun �normaalin� virtuaali-
todellisuuskokemuksen empatiaa lisäävää ulottuvuutta. 
Luoko esimerkiksi vierailu virtuaalisella pakolaisleirillä 
kokijalle empaattisemman suhtautumisen kyseiseen so-
sio-poliittisen tilanteeseen? 

Virtuaalitodellisuuden empatiaa lisäävää elementtiä on 
arvosteltu eri tahoilta, esim Yalen yliopiston kognitiivisen 
tieteen ja psykologian professori Paul Bloom kirjoitti hil-
jattain The Atlantic-lehdessä5 siitä, miten kirjallisuus voi 
tietyssä mielessä olla eniten empaattista responssia lisäävä 
media. Hän ehdottaa, että virtuaalitodellisuuden kokemus 
voi toki olla vaikuttava, mutta esimerkiksi pakolaisleirin to-
dellinen kauhu johtuu siitä, että tilannetta ei voi paeta, ja 
siitä että ihminen on pakotettu lähtemään toiseen maahan. 
Turvattomuuden tunnetta on hankala luoda virtuaalisesti. 
Virtuaalitodellisuussimulaatiossa kokija altistaa itsensä vi-
suaaliselle ja audiaaliselle simulaatiolle omasta valinnas-
taan ja oman valitsemansa ajan. Kokemus on turvallinen.

Voisimme myös todeta, että tilan luomat muut viestit eri 
aisteille eivät välity virtuaalitodellisuudessa: esim. kylmyys, 
kosteus, nälkä. Näen virtuaalitodellisuuskokemuksen sa-
mantyyppisenä kuin monen muun median kokemuksen 

tapahtuneen kehityksen taustalla 
sekä 1990-luvun vaihteessa käyn-
nistyneen telemaailman murrok-
sen että 2000-luvun alkuun sijoit-
tuvan internetin murroksen. Nyt 
näiden kahden yhteinen evoluutio 
alkaa levittäytyä uusille teollisuu-
den alueille. Se muuttaa ihmisten 
ja yritysten tapaa käyttäytyä.  

Joensuu ottaa esimerkiksi mat-
kailualan, joka on pystynyt hyö-
dyntämään digitaalisuutta jake-
lussa ja tuotannossa. Nykyisin ku-
luttaja selviää matkailupalveluista 
avaamalla muutaman globaalin 
sovelluksen ja valitsemalla sopivia 
matkakohteita. Kaksikymmentä 
vuotta sitten käveltiin matkatoi-
mistoon. Samassa digi-imussa ovat 

 
BeAnotherLab
BeAnotherLab on kansainvälinen poikkitieteellinen ryhmä, 
joka toimii taiteen, teknologian ja tieteen risteyskohdissa. Sen 
tarkoituksena on edistää empatiaa ja uusia näkökulmia mo-
nimuotoisissa yhteisöissä. BeAnotherLab on voittanut useita 
palkintoja, mm. European Network of Innovation -palkinnon 
vuonna 2015, Laval Virtual Learning -palkinnon sekä kunnia-
maininnan Ars Electronica -kilpailussa vuonna 2014.
Lisää tietoa ryhmästä: http://beanotherlab.org/
Lisää tietoa teoksesta: http://www.themachinetobeanother.
org/

5  Bloom, P., “It’s Ridiculous to Use Virtual Reality to Emphatize 
With Refugees”,  Feb 3th, 2017, https://www.theatlantic. 
com/technology/archive/2017/02/virtual-reality-wont-  
make-you-more-empathetic/515511/

suhteessa niiden tuottamaan empaattisen responssiin. Sa-
maan aikaan uskon, että tarkoin harkitut tavat käyttää vir-
tuaalitodellisuutta voivat luoda täysin uusia kokemuksia 
myös empatian kehittämisen suhteen.

Sekä Stephanie D. Preston että Paul Bloom kirjoitta-
vat siitä, miten kyky kokea empatiaa on vahvempi niiden 
henkilöiden välillä, joiden taustalla on yhteisiä kokemuk-
sia ja samankaltaisuutta. Samaan ajatukseen liittyy empa-
tian demokraattisuuden problematiikka tai sen mahdolli-
nen puute, eli se että koemme vahvempaa empatiaa meille 
tutuille ja meitä viehättäville asioille ja ryhmille. On mie-
lenkiintoista pohtia, mikä on kykymme samaistua täysin 
toiseen tilanteeseen, vaikka representaatiojärjestelmä olisi 
niinkin immersiivinen kuin virtuaalitodellisuus, ja samalla 
pohtia esimerkiksi kirjallisuuden mahdollistamaa immer-
siota ja sen suhdetta empaattiseen responssiin.

Se miten The Machine To Be Another eroaa tavallisesta 
virtuaalitodellisuussovelluksesta on juuri siinä, miten se 
luo vahvan linkin siihen tilaan, jossa kokija on myös fyysi-
sesti. Teoksessa liikutaan teoksen ympärillä olevassa fyysi-
sessä tilassa. Paikan tilallisuus ja kaikki henkilön aistit ovat 
käytössä. Teoksen lopussa näemme itsemme liikkumassa 
toisen osallistujan silmien kautta ja voimme jopa kohdata 
itsemme. Tämä sitominen teoksen fyysiseen paikkaan on 
yksi tärkeimmistä elementeistä, joka tuottaa artikuloidun 
kehollisen ulottuvuuden ja luo myös edellytykset voimak-
kaalle empaattiselle responssille.

Onnistunut festivaaliteos
Olimme erittäin iloisia voidessamme tuoda festivaaleille 
tämän loistavan performatiivisen installaation. BeAnot-
herLab-ryhmästä festivaalilla oli mukana Daniel González 
Franco ja Marte Roel. Marte osallistui panelistina myös 
kokeelliseen seminaariin, jonka aiheena oli Empatia, tek-
nologia ja kollektiivisen älykkyyden emergenssi.  

Artikkelissa on käytetty apuna useita eri keskusteluja festivaalin ku-

ratoriaalisen tiimin kesken, erityisesti haluaisin mainita aiheeseen 

liittyvät keskustelut Katri Saarikiven, Valtteri Wikströmin ja Mari 

Keski-Korsun kanssa

syntyneet Norwegianin kaltaiset 
halpalentoyhtiöt.

Suomen johtava kyberturvalli-
suusasiantuntija, professori Jarno 
Limnéll on sitä mieltä, että digitaa-
linen murros on vasta alkamassa:

– Jos katsotaan, millä vauh-
dilla digitalisaatio etenee teolli-
suudessa, paljonko patenttihake-
muksia laitetaan, paljonko yrityk-
siä perustetaan ja katsotaan 10-20 
vuotta eteenpäin, voidaan sanoa, 
että ollaan elämässä vasta teknolo-
giamurroksen aamunkoittoa, hän 
visioi. 

Limnell muistuttaa siitä, miten 
tutkijat ovat ennustaneet, että ih-
miskunta voi seuraavien 30 vuo-
den aikana muuttua enemmän 
kuin se on muuttunut menneiden 
300 vuoden aikana. Esimerkiksi 
tänä vuonna syntyvistä ihmisistä 
2/3 tulee työskentelemään amma-
teissa, joita ei vielä edes ole.

Tampereen yliopiston viestin-
tätieteiden tiedekunnan tutkimus-
johtaja Jarmo Viteli hahmottaa di-
gikehityksen myös erillisinä jak-
soina:

– Ensimmäisessä vaiheessa 
erityisesti hakukoneet tekivät 
ison pölläytyksen ja saivat suu-
ret yleisöt kiinni. Toisessa vai-
heessa 2000-luvun alkupuolella 
tuli sosiaalinen media, Wikipedia 

Marja Heinonen
Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori, kirjailija ja yrittäjä

MUUTOKSESTA MURROKSEEN
DIGITAALISUUDEN 20 VUOTTA

Mistä digimurros tuli ja minne se menee?  Miksi nyt suuri  

kohina, kun digitalisaatio on ollut käynnissä jo 20 vuotta?  

Mikä on ajassamme muuttunut?

Digimurroksen ensimmäiset idut al-
koivat nousta 1990-luvun alkupuo-
lella, kun internet tunkeutui ihmis-
ten tajuntaan. Olin käynnistämässä 
Suomen ensimmäistä verkkome-
diaa Teknilllisessä korkeakoulussa 
vuonna 1994. Harva oli samassa 
veneessä isojen visionäärien 
kanssa.  Pisimmällä ajattelussa oli 
ehkä amerikkalainen MIT:n pro-
fessori Nicholas Negroponte, joka 
oli jo vuonna 1995 sitä mieltä, että 
digimurros oli saatu lävitse. 

Digimurros on läsnä kaikkialla, 
ainakin puheissa, mutta mistä 
kaikki oikein alkoi?

Sijoitusyhtiö IPR.VC:n perusta-
jaosakas, pitkään konsulttina Di-
gital Media Finlandissa toiminut 
Timo Argillander  katsoo median 
digikehitystä jatkumona, joka on 
lähtenyt liikkeelle 1990-luvun en-
simmäisellä puoliskollla. Silloin 
alettiin tehdä perinteisiä asioita di-
gitaalisesti. Esimerkiksi musiikki- 
tiedostoja alettiin jakaa netissä. 

– Kiinnostavaa on vaihe, kun 
alettiin tehdä asioita ihan uu-
della tavalla. Viimeiset kymmenen 
vuotta murros on ollut kunnolla 
käynnissä, ja monilla aloilla se on 
vasta tuloillaan, Argillander arvioi.

Johtaja Jukka-Pekka Joen-
suu tietoverkkoyhtiö Ciniasta nä-
kee viimeisen 20 vuoden aikana 

 
Ensimmäisessä vaiheessa 
erityisesti hakukoneet  
tekivät ison pölläytyksen  
ja saivat suuret yleisöt 
kiinni. Toisessa vaiheessa 
2000-luvun alkupuolella  
tuli sosiaalinen media,  
Wikipedia ensimmäisenä. 
Kolmas vaihe on se, kun 
internetin maailman on 
siirtynyt kännykkään.
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ensimmäisenä. Kolmas vaihe on se, 
kun internetin maailman on siirty-
nyt kännykkään, Viteli järjestelee 
aikajanaa.

Tekijänoikeusneuvos Viveca 
Still  opetus- ja kulttuuriminis-
teriöstä näkee muutoksen jatku-
mona, joka ulottuu kauas tule-
vaisuuteen. Hän muistuttaa, että 
muutokset tapahtuvat eri tahdissa.

– Digimurros voi pidemmällä 
tähtäimellä saattaa kyseenalaiseksi 
monet tekijänoikeuslainsäädännön 
taustalla olevista lähtökohdista ja 
olettamista. Esimerkiksi julkisen 
ja yksityisen välinen raja on jo hä-
märtynyt, Still ennustaa.

Mitä digimurros  
on saanut aikaan  
ensimmäisen  
20 vuoden aikana?
Stillin mukaan myös esimerkiksi 
teoksen tekemisen joukkoistami-
nen tai tulevaisuudessa tekoälyn 
avulla luodut teokset haastavat  
tekijyys-käsitettä.

– Digimurroksen myötä teosten 
tekeminen ja saataville saattami-
nen on lisääntynyt ja ”demokrati-
soitunut”. Amatöörit pääsevät mo-
nilla aloilla kilpailemaan markki-
noilla ammattimaisten tekijöiden 
kanssa. Tämä voi aiheuttaa ongel-
mia ammattimaisen sisällöntuo-
tannon näkökulmasta, tai ainakin 
kilpailu kiristyy, Still pohtii.

Digitaalisen median murrosta 
bisneksen näkökulmasta tarkas-
televa Argillander taas näkee, että 
digitalisaatio on mediassa poista-
nut portinvartijan. Sisällön matka 
tekijältä kuluttajalle on lyhenty-
nyt. 

Kansanedustaja ja digisaar-
naaja Jyrki J. Kasvi pitää digitali-
saation keskeisenä ilmentymänä 
tuotteiden ja palveluiden henki-
lökohtaistumista. Kaikki voidaan 
räätälöidä ihmisten omien tarpei-
den mukaan. 

– Tästä seuraa toki myös on-
gelmia, kuten paljon puhuttu me-
diakupla, josta saamme vain it-
seämme miellyttäviä uutisia, hän 
muistuttaa.

Yksi paljon digikeskuste-
lua herättänyt  muutosten kohde 
on Suomen turvallisuus. Limnél-
lin mukaan turvallisuusympäris-
tössä kaikki on muuttunut en-
tistä kompleksisemmaksi. Syitä 
on kolme: muutoksen nopeus, sen 
ennalta-arvaamattomuus sekä di-
gitaalisen ja fyysisen maailman 
yhä tiiviimpi yhteenkietoutumi-
nen. 

– Kun yrityksiin luodaan tur-
vallisuutta, ajatellaan että on di-
giasiat ja on turvallisuusasiat. Mi-
nulle molemmat ympäristöt liitty-
vät toisiinsa erottamattomalla ta-
valla. Tämä yhteenkietoutuminen 
tulee voimistumaan ja monimut-
kaistumaan, Limnéll ennustaa. 

Toinen muutos, jonka Limnéll 
on nähnyt digitalisoitumisen jo 
tuoneen, on yksilön vallan ja vas-
tuun kasvu. Jokainen on entistä 
enemmän tiedon välittäjä ja tie-
don tuottaja. Ihminen voi vaikut-
taa verkon välityksellä myös glo-
baaleihin asioihin.

– Tämä nostaa ihmisen en-
tistä enemmän keskiöön, kun pu-
hutaan turvallisuudesta. On iso 

kysymys, mihin suuntaan digitaa-
lista kulttuuriympäristöä voidaan 
kehittää. Tiivistäisin tämän vas-
tuullisuuden kulttuuriin. Nostai-
sin kansalaistaitoihin ymmärryk-
sen teknologian kehityksestä ja 
sen vaikutuksista arkeen ja yhteis-
kuntaan. Tässä jokainen näyttäy-
tyy tärkeänä ja vastuullisena toimi-
jana, Limnéll sanoo. 

Entä mihin suuntaan  
ollaan menossa?
Tietoliikenteen matkassa mu-
kana vuosikymmeniä ollut Joensuu 
ei näe kehityksessä sinänsä mi-
tään uutta, koska maailma on aina 
muuttunut. Hän kertoi Viestintä-
foorumissa taannoin kuulleensa, 
miten sata vuotta sitten Lontoossa 
suurin ongelma oli hevosen lanta. 
Ongelma poistui, kun tuli auto.

– Tänään suurin ongelmamme 
on, että hukumme saasteisiin, jotka 
autot tuottavat. Tulevaisuudessa tä-
mäkin tulee mahdollisesti muuttu-
maan, Joensuu muistelee tarinaa.

Hänen mielestä tulevaisuutta ei 
tarvitse ennustaa, koska aiheesta 
on paljon tutkimuksia. Alat, jossa 
on rutiininomaisia tehtäviä, tulevat 
väistymään. Koneet hoitavat tehtä-
vät tehokkaammin ja vähemmillä 
virheillä. Sen sijaan päättelykykyä 
ja asioiden yhdistämistä vaativat 
tehtävät lisääntyvät. 

– Tänä päivänä ehdottomasti 
suurimmat haasteet littyvät henki-
seen jaksamiseen ja tämäntyyppi-
siin haasteisiin, Joensuu tiivistää. 

Kasvi näkee merkittävimpänä 
muutoksena yhtä suuren kasvun 
työn tuottavuudessa kuin on nähty 
teollistumisen aiemmissa vai-
heissa:

– Ja kuten aiemmin, osa tästä 
tuottavuuden kasvusta voidaan jy-
vittää työntekijöille lyhentyneinä 
työaikoina ja parempana palkkana. 
Se ei ole kuitenkaan itsestään 
selvää, hän toteaa. 

Kaikki haastateltavat näke-
vät teknologian nopean kehityk-
sen yhtenä suurena kehityslinjana. 
Sen kumppaniksi on useampia tar-
jokkaita. 

Argillander korostaa media-
maailmassa ansainnan mallien 
muutosta. Kun bisnekset rakentu-
vat sisältömaksujen ja mainosan-
sainnan ympärille, tulevaisuu-
dessa tarvitaan lisää puroja. Verk-
kokauppa on Argillanderin mie-
lestä hyvä esimerkki. Ennen kulut-
taja näki mainoksen ja meni kaup-
paan, nyt hän näkee mainoksen ja 
voi samantien tehdä ostoksen. 

Koulutuksessa Viteli näkee po-
sitiivisena sen, että digimurros hä-
vittää turhat luennot ja turhan 
asioiden muistiin kirjoittamisen. 
Huonona puolena hän näkee vuo-
rovaikutusen oppilaiden kanssa 
vähenevän.

– Yhteistoiminnallinen työsken-
tely sekä virtuaalisesti että face-to-
face lisääntyy. Kouluinstituutioista 
rakennuksina tulee enemmän vuo-
rovaikutuksen paikkoja ja kohtaa-
mispaikkoja.

Still taas uskoo, että digimur-
roksella voi olla vaikutuksia myös 
tekijänoikeuden kollektiiviseen li-
sensiointiin. Toisaalta teosten mas-
sakäyttö näyttäisi lisääntyvän, 
mikä lisäisi kollektiivisen lisen-
sioinnin tarvetta, toisaalta digitek-
niikka saattaa mahdollistaa suoran 
sopimisen tilanteissa, jotka aiem-
min eivät olleet mahdollisia. 

Ehkä tulevaisuudessa suo-
ran sopimisen ja kollektiivisen li-
sensioinnin välimaastoon syn-
tyy ”oikeuspörssejä” tai ”tekijänoi-
keusportaaleja”, hän visioi.

Luopumisen tuska  
yhdistää
Digitalisaatio on ameeban lailla 
eri suuntiin pullisteleva alkueläin. 
Se etenee kovin eri tahtia eri sek-
toreilla. Kun mediassa digimur-
ros alkoi yli 20 vuotta sitten, 

pankkisektorilla, työelämässä ja 
koulutuksessa opetellaan elämään 
digitalisaation kanssa, ja monille 
aloille se on vasta tulossa. Yti-
messä kaikilla sektoreilla on van-
hasta luopumisen tuska  ja vaikeus 
sopeutua uudenlaiseen ajatteluun. 

– Rakenteet ja prosessit eivät 
ole kyenneet löytämään digitaali-
suuden tuomia mahdollisuuksia. 
Haitat ovat näkyvissä. Tämä liittyy 
olemassa olevaan koulutuksen toi-
mintakulttuuriin, sanoo Viteli, joka 
on seurannut sekä digitalisaatiota 
että koulutuksen kehitystä aitio-
paikalta vuosikymmeniä.

Hän näkee, että kehityksessä 
ollaan vasta alkutekijöissä ja par-
haillaan kipuillaan pahasti, kun 
haetaan uusia toimintamalleja. 
Hän ei usko, että löytyy pikarat-
kaisuja, vaan asiat menevät kuten 
ovat menneet tähänkin asti.  

– Löytyy koulutuksen ammatti-
laisia, jotka kokeilevat ja sovelta-
vat käytännössä ja tietysti tieteel-
lisesti asiaa tutkitaan. Menee ehkä 
vuosikymmeniä, että ollaan tilan-
teessa, että on jotakin parempaan. 
Digiaika tuo koko ajan uusia ulot-
tuvuuksia, Viteli summaa.

Limnéll näkee muutoksen kes-
keiseksi moottoreiksi teknologian 
ohella kulttuurin. Sen puolella 
muutokset ovat hitaita. Limnéll 

puhuu luopumisen vaikeudesta. 
Siitä, miten ihmismieli menee 
kohti tuttua ja turvallista. 

– Tästä tullaan keskustele-
maan rivien välissä ja riveillä. 
Asennemuutos jarruttaa vält-
tämätöntä kehitystä. Mitä no-
peammin pystytään muuttu-
maan ja hyppäämään uuteen, 
sen parempi, hän toteaa ja tar-
joaa viiden vuoden aikaikkunaa.  

Argillander puhuu saman-
laisesta kankeudesta medioi-
den ajattelussa.  Hän on näh-
nyt, miten ison tuskan alueita 
ovat perinteiset mediatoimituk-
set, jotka ovat tottuneet olemaan 
välissä palomuureina bisnek-
seen päin. Niiden on vaikea so-
peutua kilpailtuun maailmaan, 
jossa asioita voidaan tehdä te-
hokkaammin. Hän arvostelee 
hienotunteisesti myös pessimis-
tistä asennetta Googlen ja Face-
bookin puristuksessa:

– Suomessa on liikaa vali-
tusta siitä, että rahat menevät 
isoille kansainvälisille toimi-
joille. Pitäisi pyrkiä tekemään 
hyviä asioita ja hakea menes-
tystä sitä kautta.

Digitalisaatio tuottaa myös 
käänteitä, joita parhaimmatkaan 
visionäärit eivät ole kyenneet 
näkemään etukäteen. Totuuden 
kohtalo on saanut kaikki häm-
mästyksestä – tai kauhusta – 
polvilleen.  Kun sosiaalinen me-
dia tuli, kaikki vannoivat entistä 
moniäänisemmän maailman ja 
monimuotoisemman totuuden 
nimiin. Nykyinen vaihtoehtois-
ten totuuksien maailma ja to-
tuuden arvon täydellinen häviä-
minen joidenkuiden silmissä on 
tullut kaikille yllätyksenä. 

Tämä ennalta-arvaamaton 
kehityskulku ei varmaan jää vii-
meiseksi digimurroksen tarjoa-
maksi yllätykseksi.  

 
Amatöörit pääsevät  
kilpailemaan markkinoilla 
ammattimaisten tekijöiden 
kanssa. Tämä voi aiheuttaa 
ongelmia ammattimaisen  
sisällöntuotannon näkö- 
kulmasta, tai ainakin  
kilpailu kiristyy. 

 
Kun sosiaalinen media 
tuli, kaikki vannoivat  
entistä moniäänisemmän 
maailman ja monimuotoi-
semman totuuden nimiin. 
Nykyinen vaihtoehtoisten 
totuuksien maailma ja  
totuuden arvon  
täydellinen häviäminen  
joidenkuiden silmissä  
on tullut kaikille  
yllätyksenä. 
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En muista mitään hetkeä, jolloin tajusin että haluan tehdä 
elokuvia. Ehkä en ole kokenut sitä vieläkään. Vasta eloku-
vakoulussa tajusin elokuvan merkityksen, mutta sielläkin 
muistan sanoneeni, ettei minulla ole minkäänlaista pakot-
tavaa tarvetta päästä tekemään elokuvaa. Se ei ollut vä-
linpitämättömyyttä elokuvaa kohtaan, vaan halu olla va-
paa sen suhteen, mitä tekee ja miten sen tekee. En vielä-
kään halua tehdä elokuvaa ehdoilla millä tahansa, koska 
alkuperäinen motiivi on nimenomaan ajattelun vapaus. 
En myöskään koskaan voi luvata tekeväni hyvää elokuvaa, 
koska lähtökohta ei ole, eikä se ikinä saa olla, menestys. Oi-
keastaan lähtökohta tekemiselleni on päinvastainen: me-
nestymisen pakon sijaan on oltava lupa epäonnistua. 

Suomalaisen elokuvan lupaukset
Vuonna 2010 lopputyöelokuvani Taulukauppiaat voitti 
opiskelijasarjan Cannesin elokuvajuhlilla. Olin todella 
innoissani, sillä se tarkoitti että ensimmäinen elokuvani 
tullaan esittämään Cannesin virallisessa ohjelmistossa. 
Suomalaiselle elokuvalle tämä oli iso asia, ja itse sain 
paljon huomiota ja selkään taputuksia, mikä tuntui tie-
tenkin uraansa aloittavan elokuvantekijän pienessä mie-
lessä  hyvälle. Sain kuulla olevani suomalaisen elokuvan 
lupaus.

Mutta mitä olin mennyt lupaamaan? Ilmeisesti, että 
seuraava elokuvani täyttää osaltaan suomalaisten lo-
putonta menestysnälkää. Se on “eurooppalaista tasoa”.  
Se lunastaa, jotakin mitä olen tullut edellisellä työlläni 

luvanneeksi, sekin voittaa festivaaleilla eli on parempi 
kuin jokin toinen elokuva. 

Sain apurahan taiteellista työskentelyä varten, mi-
nulla oli tuttu tuottaja ja työryhmä olemassa: “Nyt vaan 
se käsis.”. Aikaa kului, mutta vaikka kuinka katsoin mes-
tariteoksia kankaalta ja luin elämäkertoja, mitään omaa 
mestariteosta ei syntynyt. Lehdissä alkoi olla jo uudet 
suomalaisen elokuvan raikkaat lupaukset: Hamy Ra-
mezan, Khadar Ahmed, Selma Vilhunen, Hannaleena 
Hauru jne. Olin saanut maistaa pienen siivun menestyk-
sestä ja nyt aloin pelätä, että menetän sen. 

Enää ei ollut kyse elokuvantekemisestä. Oli kysymys 
pakonomaisesta tarpeesta pitää kiinni siitä menestyk-
sen pisarasta, joka vielä pyöri elohopeana työpöydälläni, 
ja elokuva oli tähän kaikkeen vain väline. Vaikka kuinka 
ymmärsin, ettei vastaanottoa voi ajatella, kun prosessi 
on vielä kesken. Silti alitajunnassani kummitteli se hetki, 
jolloin paljastuu että en osaakaan mitään. Ikään kuin oli-
sin itse henkilökohtaisesti luvannut, että “ette tule pet-
tymään”. 

Oli ulkoinen maailma, jossa edelleen vastailin nau-
reskellen kysymyksiin “onko paineita?” tai “mitäs seu-
raavaks?” ja oli sisäinen maailma kerrostalon kellarissa, 
jossa pelkäsin sitä päivää, jolloin elokuvani tulisi kaik-
kien nähtäväksi ja ihmiset poistuisivat pettyneinä teatte-
rista ja nyökkäilisivät toisilleen, että “ruotsalaiset ja tans-
kalaiset olisivat tehneet paremman.”  Mikään mitä kir-
joitin, ei ollut tarpeeksi hyvää, syvää ja persoonallista, 

jotta se olisi pystynyt pääni sisälle muuttaneet odotuk-
set ruokkimaan. 

Menestys vs. vapaus
Erään näytelmän ensi-illassa kuulin nyrkkeilijä Olli 
Mäen naureskelevan päivälle, jolloin hän täyden Olym-
piastadionin edessä hävisi maailmanmestaruusottelun 
amerikkalaiselle Davey Moorelle. Hän oli uransa alussa 
saanut mahtavan tilaisuuden otella maailmanmesta-
ruudesta, ja tästä paljon mainostetusta päivästä tuli ul-
koapäin katsottua totaalinen katastrofi Mäen hävitessä 
jo toisessa erässä tuomarin keskeyttäessä ottelun. Noin 
25 000 katsojaa poistui Olympiastadionilta äärimmäisen 
pettyneinä. Olli itse sanoi sen olevan elämänsä onnelli-
sin päivä. 

Naureskelin muiden mukana, mutta tarina jäi päähän 
kaikumaan vielä illan jälkeenkin. Oli lohduttavaa kuulla 
tarina, jossa ulkopuolelta katsottuna katastrofaaliseksi 
tappioksi osoittautunut hetki olikin henkilökohtaisen 
onnen avain.

Luin mitä Olli Mäestä oli luettavana, pyysin eloku-
va-arkistosta katsottavaksi T.J. Särkän tuottaman doku-
mentin, jossa seurattiin Mäen valmistautumista ko. otte-
luun. Oli ilmiselvää, että se kuva jota Särkän elokuvassa 
luotiin oli vahvassa ristiriidassa niiden tunteiden kanssa, 
joita Mäellä itsellään oli ottelua ja sen ympärille kasat-
tua sirkusta kohtaan. Samaistuin tähän nuoreen nyrk-
keilijään, joka yritti kommenteillaan väistää toimittajien 

Juho Kuosmanen 
Kirjoittaja on elokuvaohjaaja 

KUVAT: KUOKKASEN KUVAAMO © AAMU FILM COMPANY

HYMYN 
TAKAA
Elokuva on työkalu, jonka läpi maa-

ilmaa voi tarkastella haluamastaan 

kuvakulmasta. Elokuva on suurennus- 

lasi, kaleidoskooppi ja peili.  Se on 

tapa jäsentää maailmaa, kiinnittää 

siihen kahva ja tarkastella sitä  

haluamastaan näkökulmasta.
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hehkutuksia: “Mites, kiinnostaako ura Amerikassa? –Kat-
sotaan tämä Eurooppa nyt ensin.” ja “Miltä tuntuu otella näin 
hyvää ottelijaa vastaan? –Hyvää vastaan kun ottelee, niin ei 
ainakaan huonolle häviä.” Osa vastauksista tuntui todella 
tutuilta. Ironisia ja itseään vähätteleviä vaatimattomuu-
den verhoon puettuja pyyntöjä, että mitä vähemmän 
odotatte, sitä vähemmän tulette pettymään. 

Koin, että tällä tarinalla saisin kerrottua niistä tun-
teista, joita itsekin kävin läpi. Enää ei tarvitse pitää niitä 
piilossa, vaan voisin mennä niitä kohti.

Yksin kirjoittaminen ei kuitenkaan onnistunut. Ha-
lusin pitää yllä Mäelle tyypillistä huumoria ja kepeyttä 
tässä muotokuvaksi ajattelemassani elokuvassa, mutta 
olin vielä vaiheessa, jossa oikeasti pelkäsin. Pelko ja 
yksinäisyys tihkui rivien väliin ja käsikirjoitus painot-
tui kohtauksiin, joissa mies tuijottaa kellarin ikkunasta 
ulos eksistentiaalisen kriisin velloessa päässään. Eli toi-
sin sanoin, kuvassa oli aina vain mies, joka tuijottaa eri 
suuntiin, yksin ja pimeässä. Ja haluni oli kuitenkin tehdä 
hauska elokuva. Ei ihme että tuottaja Jussi Rantamäki 
ehdotti jotakin kirjoittajaa minulle avuksi. 

Opel Astra
Elokuvantekemisestä on tullut itselleni todella tärkeää. Se 
on keskeinen apuväline maailman jäsentämisessä lohdul-
lisempaan muotoon. Se on äärimmäisen tosissaan otettava 
leikki. Olen päätynyt tähän ajatukseen muutaman vuoden 
jälkeen, jonka aikana olen tehnyt Hymyilevän miehen li-
säksi kaksi lyhytelokuvaa, joista toinen oli 30 minuuttinen 

mykkäelokuva Romu-Mattila ja 
kaunis nainen (2012) ja toinen oli 
7 minuuttinen Hevoshullu, lisäksi 
ohjasin yhden kesäteatteriesityk-
sen ja kaksi oopperaa. Kaikessa 
näissä oli kyse leikistä. Teatte-
ria ja oopperaa tehdessä olin hy-
vin vapautunut, koska kyse ei ol-
lut omasta alueestani. Olin kokei-
lemassa. Sama koski lyhyteloku-
via, koska toinen oli mykkä ja toi-
sen tehtävä lähinnä taltioida hetki 
nuoruutta.

En kuitenkaan kokenut itseäni 
vapaaksi tai leikkisäksi, kun yritin 
kirjoittaa pitkää elokuvaa. Vauh-

tia keinuun piti hakea lyhytelokuvien ja toisten taiteen- 
alojen puolelta. Siellä oli helpompaa antaa itselleen lupa 
epäonnistua, koska siellä olin vain vierailemassa. Ja nau-
tin siitä. Elokuvan suhteen prosessi oli mennyt pilalle. 
Olin ottanut vastaan nuoren lupauksen viitan, vaikka en 
ollut enää nuori enkä tiennyt mitä olin luvannut. Sisälle 
muuttanut kömpelö taiteilija ei vastannut sitä mieliku-
vaa, jonka halusin itsestäni antaa. Halusin olla persoo-
nallinen, vakavasti otettava eurooppalainen elokuvatai-
teilija, vaikka olin kokkolalainen keskinkertainen juntti. 
Tämä repivä ristiriita aiheutti risteystilan, josta en kyen-
nyt jatkamaan kumpaankaan suuntaan. Aloin pyöriä ym-
pyrää kuin hulluksi tullut. 

Onneksi ohitseni ajoi vuoden -99 
Opel Astra ja sieltä huonon musiikin 
ja wunderbaumin seasta kuului tor-
niolainen kutsu: “Tule meiän kans 
ryyppäämään, tuu ees viikoks.” 

Käsikirjoittaja Mikko Myllylahti 
oli aikanaan kertonut elokuvaideas- 
ta, jossa keihäänheittäjä valmistau-
tuu tärkeään otteluun, mutta sairas-
tuu juuri ennen kisoja. Tuottaja Ran-
tamäen kanssa päätimme kysyä, voi-
siko Mikko tulla mukaan kirjoitta-

maan tarinaa nyrkkeilijästä, joka rakastuu juuri ennen 
tärkeää ottelua. Periaatteessa tarinan runko oli sama. 

Kehitimme käsikirjoitusta mm. EAVE-tuottajakoulu-
tuksessa ja Torino Film Lab:ssa, joista molemmista löy-
tyi ymmärrystä ajatuksillemme sekä yhteistuottajat 
Saksasta ja Ruotsista. En väitä, että kaikki sujui tästä 
eteenpäin kuin harjoittelumontaasi Rocky 4:ssa, mutta 
tunnelma kirjoittamisessa oli täysin eri. Se prosessin 
synkkyys, joka aikanaan esti käsikirjoituksen kehitty-
mistä kepeämmäksi, oli nyt poissa. Suhteellisuuden taju 
oli palannut, ja nyt oli mahdollista kääntää henkilö-
kohtaiseksi tragediaksi muuttunut menestyspaine hel-
posti lähestyttäväksi komediaksi. Nyt oli jälleen kyse 
elokuvantekemisestä. Meillä oli kirkas näkökulma yh-
teiseen maailmaamme. Se täytyi vain saada oikeaan 
muotoon, jotta muutkin ymmärtäisivät, mitä me ajatte-
lemme. Menestystä ei enää janottu, vaan päinvastoin, 

menestyskeskeinen maailmankuva oli se kömpelö vi-
hollinen, jolle naurettiin.

Enää ei tarvinnut esittää olevansa erityinen lahjak-
kuus. Joulukuussa 2015 ensimmäisen leikkausversion 
jälkeen koin vihdoin vapautuneeni lopullisesti siitä me-
nestyksen pakosta. Elokuvamme oli hyvä. Tietenkin vas-
taanotto jännitti, mutta olin ylpeä että kykenimme yh-
dessä työryhmäni kanssa tekemään sitä elokuvaa, mitä 
me halusimme, emmekä ryhtyneet täyttämään muiden 
odotuksia. Niistä kun ei koskaan tiedä.

“Elokuva tapahtuu ihmisten välillä”, on yksi suosikki-
teeseistäni. Olen kuullut sen Auli Mantilalta vuosia sit-
ten. Toinen on Jarmo Lampelalta: “Älä katso mitä näyt-
telijä osaa, vaan mieti miltä sinusta tuntuu olla samassa 
tilassa hänen kanssaan”. Kolmas on Sakari Pälsiltä: 
“Kamera laukeaa kahteen suuntaan ja paljastaa myös 
laukaisijan mielenmaiseman” ja loput Bressonilta. Ai-
nakin Mantilan, Lampelan ja Pälsin ydin on siinä, ke-
net valitset tekemään elokuvaa kanssasi. On vaikea leik-
kiä, jos toiset katsovat, että mitäs vittua tuolle nyt tapah-
tui. On löydettävä ihmiset, joiden kanssa ajattelemasi 
elokuva voi tapahtua, eli toisin sanoin, on löydettävä ih-
miset, joiden kanssa voit olla se virheellinen haparoiva 
etsijä, joka ei koko ajan tiedä, mitä täytyy seuraavaksi 
tehdä. Vapautta ei voi pakottaa, vaan sille täytyy antaa 
mahdollisuus syntyä. Vapaa elokuva ei ole vain sitä, että 
tehdään mitä halutaan, vaan elokuvallekin on annettava 
vapaus syntyä omanlaisenaan. Me voimme ainoastaan 
määritellä millaisissa oloissa se syntyy.  

Halusin olla per-
soonallinen, va-
kavasti otettava 
eurooppalainen 
elokuvataiteilija, 
vaikka olin kokko-
lalainen keskin-
kertainen juntti. 

Menestystä ei 
enää janottu, 
vaan päinvas-
toin, menestys-
keskeinen maa-
ilmankuva oli 
se kömpelö vi-
hollinen, jolle 
naurettiin.

http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/


30  AVEK-LEHTI  1 | 2017   AVEK-LEHTI 1 | 2017  3130  AVEK-LEHTI  1 | 2017   AVEK-LEHTI 1 | 2017  31

Esa Pakarisen ja Masa Niemen esittä-
mät miehet voitelevat kasvojaan kenkälan-
killa pestautuakseen töihin ravintolaan, jo-
hon haetaan tummaihoisia ihmisiä viihdyt-
täjiksi. Peiterooliin kuuluu, että pitää puhua 
englantia. Sitä miehet eivät osaa, mutta se-
hän riittää, että osaa sanoa “yes box holi-
day”. Pian jo paukutetaan rumpuja ja leiki-
tään alkuasukkaita.

Vanha Pekka ja Pätkä -elokuva on kiu-
sallinen osoitus siitä, miten sulkeutunut, 
ja yksikulttuurinen yhteiskunta Suomi oli 
vielä vuonna 1960, kun elokuva valmistui. 
Vaikka Suomessakin on ollut vähemmis-
töjä kuten saamelaiset, romanit ja tataarit, 
on kotimainen elokuva olemassaolonsa ai-
kana kertonut lähinnä valkoisten suoma-
laisten miesten tarinoita.

Kun Suomi nyt juhlii 100-vuotista itse-
näisyyttään, ja kotimainen näytelmäelo-
kuva täyttää 110 vuotta, on eteenpäin sel-
keästi menty. Kuinka moniääninen ja -väri-
nen kotimainen elokuva nykyään on, valko-
kankaalla ja kameran takana? Entä kuinka 
paljon maahanmuuttajatausta määrittelee 
suomalaisia elokuvantekijöitä, ja heidän 
töitään?

– Ulkopuolisuuden tunne ei ole huono 
asia, kun aloittaa tekemään elokuvia, oh-
jaaja Amir Escandari uskoo. Hän saapui 
Iranista Suomeen kymmenenvuotiaana, 29 
vuotta Pekka ja Pätkä -elokuvan ensi-illan 
jälkeen. Escandari lumoutui jo nuorena elo-
kuvista. Kuten suurin osa meistä hänkin 
kasvoi Hollywood-elokuvien kanssa. Suo-
malaisia elokuvia tuli katsottua vähem-
män. Escandarin nuoruudessa televisiossa 

ei ollut hänen näköisiään ihmisiä. Asia ei 
häntä haitannut.

– Täytyy myöntää, että en edes miettinyt 
sitä, koska ulkomaalaisia näkyi muuten-
kin Suomessa niin vähän. En muista kos-
kaan esimerkiksi käyneeni lääkärissä niin, 
että vastaanotolla olisi ollut ulkomaalainen 
lääkäri, Tuulensieppaajat-elokuvan ohjaaja 
miettii.

Somaliassa syntynyt Khadar Ahmed on 
luonut Suomessa uraa käsikirjoittajana ja 
käynnistelee sitä nyt myös ohjaajana. Hä-
nen käsikirjoittama Saattokeikka sai en-
si-iltansa maaliskuussa. Se on roadmovie, 
jossa tummaihoinen teinipoika ja ennakko-
luuloinen suomalainen vanhus ystävysty-
vät. Ahmed opiskeli vuoden sähköinsinöö-
riksi ennen kuin päätti seurata unelmaansa 
tehdä elokuvia. Hän haki elokuvakouluun, 
mutta matka tyssäsi pääsykokeisiin.

– En kuulemma osannut puhua ja kir-
joittaa suomea riittävän hyvin, Ahmed ih-
mettelee selvällä suomen kielellä. 

– Mutta miten voi kehittyä suomen kie-
len kirjoittajana, jos siihen ei anneta edes 
mahdollisuutta?

Ahmed ei lannistunut, vaan hankki kaik- 
ki mahdolliset käsikirjoitusoppaat ja har-
jaantui niiden avulla kirjoittamisessa. Es-
candari lähti puolestaan opiskelemaan elo-
kuvaa Englantiin, jossa tutustui laajemmin 
elokuvakulttuuriin, myös synnyinmaansa 
Iranin rikkaaseen elokuvaperinteeseen. 
Elokuvakoulujen pääsykokeissa suurin 
osa hakijoista jää ulkopuolelle, ja olisi naii-
via väittää, että maahanmuuttajatausta 
olisi ainut syy, mikseivät tietyt myöhemmin 

kansainvälisestikin palkitut ohjaajat ole 
saaneet opiskelupaikkaa. Voidaan kuiten-
kin todeta, että ainakin vielä viime vuosiin 
saakka opinto-ohjaustilanteessa ei ollut ta-
vatonta, että ulkomaalaistaustaisille ei suo-
siteltu tiettyjä aloja, koska niissä ei ole “hei-
dän näköisiään” ihmisiä. Kyse voi hyvin olla 
ennakkoluuloista, mutta myös mukavuu-
denhalusta. Erilaisten ihmisten kanssa pi-
tää ottaa uudenlaisia asioita huomioon, eikä 
asioita välttämättä pääsekään tekemään 
niin kuin aina ennen. Voi hyvin kuvitella, 
että elokuvan kaltainen pieni ja vaikeapää-
syinen ala on tuntunut monesta haihatte-
lulta. Parempi olisi hakeutua siivoojaksi tai 
hoitoalalle. On kuitenkin todettava, että suo-
malainen elokuva-ala on ollut hyvinkin vas-
taanottavainen uussuomalaisille tekijöille. 

Kielellisiä umpikujia
Escandarin kanssa samaan sukupolveen 
kuuluvat, niin ikään iranilaistaustaiset  
Mazdak Nassir ja Hamy Ramezan ovat oh-
janneet menestyksekkäitä elokuvia ja käsi-
telleet töissään myös ulkopuolisuuden ko-
kemuksia ja naisen asemaa konservatiivi-
sessa islamilaisessa yhteisössä. Iranista on 
myös tuottaja Mahsa Malka, jonka tuot-
tama Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! -elo-
kuva on nauttinut valtavaa yleisösuosiota. 

Bulgariasta kotoisin olevan Tonislav 
Hristovin uusin dokumenttielokva The 
Good Postman kertoo postimiehestä, joka 
pyrkii bulgarialaiskylän pormestariksi asut-
taakseen tyhjenevän kylän syyrialaisilla 
pakolaisilla. Elokuva valittiin tänä vuonna 
Sundance festivaalin ohjelmistoon. 

Joukossamme on myös naapurimaista 
tulleita lahjakkaita tekijöitä. Venäläis-suo-
malainen Arsen Sarkisiants on kyvykäs 
kuvaaja, jonka töitä on mm. Ramezanin oh-
jaama Paratiisin avaimet. Vuonna 2013 jul-
kaistun Salpa-elokuvan ohjasi Irakin kurdi 
Zagros Manuchar. 

Anna Maria Jóakimsdóttir-Hutri taas 
muistetaan esimerkiksi novellielokuvasta 
Sininen delfiini. Jóakimsdóttir-Hutri on Ruot-
sin kansalainen, joka on syntynyt Islannissa 
ja asuu Suomessa. Ihastuttuaan suomalai-
sen valokuvaajan Stefan Bremerin töi-
hin hän päätti hakea opiskelemaan valoku-
vausta Taideteolliseen korkeakouluun. Jóa-
kimsdóttir-Hutri pääsi kouluun sisään 1997, 
laajensi opintojaan myöhemmin Media La-
bin puolelle, ja alkoi kiinnostua elokuvasta. 
Hän pääsikin tekemään elokuvia, mutta on 
silti kokenut ulkopuolisuuden tunnetta Suo-
messa.

– Kohtaan sitä jokainen päivä. Vaikka 
olen vaalea, alkavat tuntemattomat puhua 
minulle päivittäin englantia ennen kuin olen 
ehtinyt sanoa mitään. Toiseus tulee muusta-
kin kuin pelkästä kielestä tai ulkonäöstä.

Jóakimsdóttir-Hutri on ohjannut niin 
suomen- kuin ruotsinkielisiä elokuvia. Eni-
ten kotonaan hän on ruotsinkielisten tari-
noiden kanssa. Niiden kohdalla hän on tör-
männyt kuitenkin yllättäviin rajoituksiin.

– Jos kirjoitan ruotsiksi, niin oletetaan 
että tarinan pitäisi käsitellä suomenruotsa-
laisia. Jos esimerkiksi haluaisin kertoa ruot-
sinsuomalaisista paluumuuttajista, jotka pu-
huvat ruotsia, en oikein voi tarjota sellaista 
mihinkään, Jóakimsdóttir-Hutri ihmettelee.

Suomi täyttää 100 vuotta, ja suomalainen näytelmäelokuva  
110 vuotta. Millaisena siirtolaistaustaiset elokuvantekijät 
näkevät kotimaisen elokuvan vuonna 2017? Entä näkyykö 
ulkopuolisuus heidän työskentelyssään tai töissään? 

Mete Sasioglu
Kirjoittaja on suomalaisturkkilainen elokuvatuottaja ja kaksoiskansalainen.

SUOMEN  
LOISTAVA  
TULEVAISUUS

– Suomenkielinen YLE ei saa tehdä ruot-
sinkielisiä ohjelmia. Ruotsinkielinen YLE 
taas haluaa tarinoita, jotka käsittelevät suo-
menruotsalaisia. Minulla on jotenkin sellai-
nen olo, kun minulta olisi viety kieli pois.

Kuvatessaan vuonna 2011 elokuvaa Georg 
& Lydia, ohjaaja koki burnoutin ja piti viisi 
vuotta taukoa elokuvantekemisestä. Sinä ai-
kana hän opiskeli ohjaajaksi Teatterikor-
keakoulussa, josta valmistui vuosi sitten ke-
väällä. Nyt Jóakimsdóttir-Hutri on palannut 
tekemään elokuvia. Uusin työ on tanssielo-
kuva Through the Supermarket in Five Easy 
Pieces, joka sai ensi-iltansa Loikka-tans-
sielokuvafestivaalilla maaliskuussa. Siinä ei 
puhuta ruotsia tai suomea, vaan universalia 
liikkeen kieltä.

Monivärisyys valkokankaalla
Toistaiseksi kaikissa Khadar Ahmedin kir-
joittamissa elokuvissa päähenkilöt ovat ol-
leet maahanmuuttajia. Hän on vuosien var-
rella huomannut, että kotimaisessa eloku-
vassa ulkomaalaiset esitetään useimmiten 
rikollisina tai rasismin kohteina. 

– Kuinka usein näet vaikkapa maahan-
muuttajataustaisen opettajan elokuvassa?, 
hän kysyy.

On totta, että maahanmuuttajien kuvaa-
misessa kotimaisen elokuvan repertuaari on 
vielä suppea. Viime vuoden elokuvista Hy-
myilevässä miehessä nähtiin mustia nyrk-
keilijöitä, Lunastuksessa itäeurooppalaisia 
prostituoituja ja Tyttö nimeltä Varpu -eloku-
vassa päähenkilöllä on tummaihoinen ka-
veri. Antti J. Jokisen ohjaama Pahan kukat  
tapahtuu itä-Helsingin lähiöissä ja kertoo 

syrjäytyneistä nuorista. Joukossa on myös 
maahanmuuttajia, ja rooleja tulkitsevat 
Diana Tenkorang ja muusikko-näyttelijä 
Gracias, joka näyttelee myös Hymyilevässä 
miehessä. Escandari huomauttaa, ettei elo-
kuviin tarvitse väkisinkään lisätä eri näköi-
siä ihmisiä. 

– Eniten ärsyttää, kun laitetaan ikään 
kuin koristeeksi musta hahmo johonkin 
rooliin, tai joku läppää heittävä kiva Karim.

Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on alkanut 
monivärisen elokuvan suhteen aiempaa rik-
kaammin. Helmikuussa ensi-iltansa sai Aki 
Kaurismäen ohjaus Toivon tuolla puolen, 
jonka päähenkilönä on Sherwan Hajin esit-
tämä syyrialainen pakolainen. Maaliskuussa 
teattereih tuli Ahmedin tarinaan pohjautuva 
Saattokeikka, jonka päähenkilö on tummai-
hoinen teinipoika Kamal (Noah Kin).

Ahmedille on tärkeää esittää maahan-
muuttajat elokuvissaan tavallisina ihmi-
sinä, jotka monen muun tavoin tavoin käy-
vät töissä, rakastavat ja haaveilevat. Par-
haillaan hänen tekee Naapurit-nimistä elo-
kuvaa, joka kertoo somalimiehestä, jonka 
auto alkaa katoilla salaperäisesti öisin.

– Halusin kääntää tyypillistä asetelmaa 
vähän toisin päin, eli tehdä varkauden uh-
rista ulkomaalainen,  Ahmed  hymyilee. Ta-
rina pohjautuu tositapahtumiin Ahmedin 
perhepiirissä.
 
Suomalainen on yksilö,  
maahanmuuttaja yksi “heistä”
Vuoden 2011 väitöskirjassaan Conditionally 
One of ’Us’ Camilla Haavisto on tutkinut 
siirtolaistaustaisten taiteiljoiden jaottelua 

Saattokeikka, 
ohj. Samuli  
Valkama, Solar 
Films 2017.  
Saattokeikka- 
elokuva kertoo 
vanhan suoma-
laisen miehen ja 
teinipoika Kama-
lin epätodennä-
köisestä ystävyy-
destä. Khadar 
Ahmedin alku-
peräisideaan pe-
rustuvan eloku-
van kirjoitti Ah-
med yhteistyössä 
Samuli Valka-
man kanssa.
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eri ryhmiin. Ryhmiä on kolme; identiteetti-
työstäjät, kosmopoliitit ja maahanmuuttaja-
taiteilijat. 

Identiteettityöstäjä nähdään oman 
alansa erityisosaajana, joka on taiteessaan 
erikoistunut vähemmistöasemaan liittyvien 
teemojen käsittelyyn, ja jonka työ näin ol-
len on usein poliittista. Hänen ei kuitenkaan 
nähdä edustavan koko viiteryhmäänsä tai 
vähemmistötaustaisia taiteilijoita yleensä. 

Kosmopoliittitaiteilija on valinnut Suo-
meen asettumisen, ja hänen kansainvälistä 
taustaansa painotetaan esimerkiksi koros-
tamalla koulutusta jossakin maailman huip-

puyliopistossa. Kos-
mopoliittitaiteilijan 
läsnäolon katsotaan 
rikastuttavan aina 
sen maan kulttuu-
rielämää, jossa hän 
kulloinkin vaikuttaa. 

Kolmas ryhmä eli 
maahanmuuttaja-
taiteilijat tulevat tai-
teell isen osaami-
sensa sijaan määri-
tellyiksi erityisesti 
etnisen taustansa 
vuoksi. Määritelmät 
ovat totta, ja osittain 
ne ovat rasite, joita 
ruokkivat niin media 
kuin taiteilijat itse. 
Yleisesti voitaneen 
todeta, että määri-

telmä on silloin paikallaan, kun kohde on 
itse valinnut sen.

Katri Talaskivi on haastatellut ulko-
maalaistaustaisia taiteilijoita pro graduunsa 
”Hyvä mahdollisuus meikäläiselle”. Moni 
haastateltu toivoi tilannetta, jossa taiteilija 
saisi edustaa vain itseään ilman, että joutuisi 
toimimaan maahanmuuttajan esimerkkinä 
positiivisella tai negatiivisella tavalla. Rus-
keat tytöt -blogia kirjoittava toimittaja Koko 
Hubara kertoi vuonna 2015 YleX:n haastat-
telussa, että tummaihoisena yliopisto-opis-
kelijana muiden oletus on, että hän tietysti 
tekee gradun jostakin maahanmuutttoai-
heesta. Saman suuntaiset ajatukset on elo-
kuvatuottaja Mahsa Malkalla. 

– En miellä itseäni maahanmuuttajaelo-
kuvantekijäksi. Minusta kaikki kulttuu-
rit, olivatpa ne sitten eri maiden, tai vaikka 
kilpaurheilijoiden kulttuuria, ovat ihmistä 

rikastuttavia tekijöitä, Malka pohtii ja jat-
kaa:

– Se, että olen syntynyt eri maassa ja 
osaan kokata erilaista ruokaa kuin joku 
muu, on samanlailla minut yksilöksi tekevä 
asia kuin se, että meillä on Vantaalla synty-
nyt elokuvatekijä, joka osaa virkata mattoja 
ja on entiseltä ammatiltaan lentäjä.

– Ihmisen suurimpia vahvuuksia on kyky 
samaistua – vaikka hiekkalaatikolla seik- 
kailevaan Hapsiaiseen. Jos sekin on mah-
dollista, niin toisen ihmisen ihonvärillä ei 
ole mitään väliä.

Pari vuotta sitten Helsingistä Pariisiin 
muuttanut Ahmed lienee identiteettitaitei-
lija matkalla kosmopoliittitaiteilijaksi. Ah-
med ei koe, että häneltä olisi somalialais-
taustaisena odotettu, että hän käsittelee 
juuriaan ja kulttuuriaan töissään.

– Toisaalta olen tehnyt sen ihan pyytä-
mättäkin, Ahmed nauraa.

–  On totta, että olen kirjoittanut tähän 
mennessä maahanmuuttajien tarinoita, 
mutta se ei tarkoita ettenkö tulevaisuu-
dessa voisi kirjoittaa sci-fiä tai Harry Potter 
-tyyppisiä elokuvia.

Rahoittajien luottamus  
tuo velvollisuuksia

Taiteen edistämiskeskus on jakanut vuo-
desta 2009 erillistä rahaa monikulttuuri-
suus-taiteilijoille ja -projekteille. Alun pe-
rin väliaikaiseksi kokeiluksi suunniteltu 
rahoitusmuoto on jäänyt elämään. Sen ta-
voitteena on ollut edistää kulttuurillista yh-
denvertaisuutta. Kritiikkiäkin apurahoista 
on annettu. Eräiden väitteiden mukaan ne 
eriyttävät maahanmuuttajataiteilijoita val-
taväestöstä asettamalla heidät erityisase-
maan kieleltään, kulttuuriltaan ja etnisyy-
deltään. 

AVEKin ja Suomen elokuvasäätiön ra-
hoituksessa ei ole etnistä kategorisointia, 
vaan hakijat ovat periaatteessa samalla vii-
vaalla. Voidaan sanoa, että maahanmuut-
tajataustaiset elokuvantekijät ovat saaneet 
hankkeitaan hyvin tuotantoon. Myös kaikki 
haastateltavat kertovat kokemuksiensa ra-
hoittajien kanssa olleen pääasiassa positiivi-
sia. Ahmedin mielestä Suomessa pitäisi kui-
tenkin päästä pois turhasta varovaisuudesta.

–  Tekstejäni kommentoidaan usein sa-
nomalla, että ei tuollaista voisi tapah-
tua Suomessa, vaikka samat asiat olisi-
vat tapahtuneet sukulaisilleni, Ahmed 

ihmettelee. Hänestä tuntuu siltä, että Suo-
messa pelätään liikaa, että yleisö ei ym-
märrä, pidä tai usko johonkin. 

–  Elokuva voi olla viihdyttävä ja vaikut-
tava, vaikka siinä käsiteltäisiin rankkoja ai-
heita. 

Länsimaissa kielteiset asenteet siirtolai-
sia kohtaan kasvavat ja kun konservatiivi-
set arvot valtaavat tilaa, nousee taiteilijoi-
den merkitys empatian ja humanismin tulk-
keina. Elokuvalla on populaarina taidemuo-
tona valtava voima. Suomi on maailman joh-
tavia maita suhteessa sananvapauteen. Es-
candari ei koe, että suomalaiset elokuvante-
kijät käyttävät tätä mahdollisuutta vielä kyl-
lin hyvin.

–  Odotan yhä elokuvia, jotka käsittelevät 
niitä haasteita, joita meillä on yhteiskunnal-
lisesti vastassa, esimerkiksi ilmaston läm-
peneminen, pakolaistilanne, sodat ja talous. 
Ne elokuvat pitäisi tehdä nyt eikä 10 vuoden 
kuluttua, Escandari sanoo.

Escandari myöntää, että hänellä on myös 
erityinen velvollisuus osallistua yhteis-
kunnalliseen keskusteluun. Hän voi puhua 
asioista, joista Suomessa syntynyt, juuril-
taan suomalainen ei ehkä voi.

–  Minulla on etuoikeus ottaa kantaa esi-
merkiksi maahanmuuton negatiivisiin puo-
liin, ja siihen mitä on suvaitsevaisuus hy-
vällä tavalla ja huonolla tavalla. Meiltä mus-
limi- tai muslimitaustaisilta taiteilijoilta 
odotetaan, että avaamme suumme. 

Palataan vielä lopuksi Pekka ja Pätkä -elo- 
kuvaan. Kun miehet ovat maskeeranneet it-
senä kiiltävän mustiksi, Pätkä toteaa: “Nyt 
minä olen melko loistava. Mutta entä se lois-
tava tulevaisuus?” Tähän Pekka:  “No sitähän  
me lähdetään hommaamaan!”   

MAHSA MALKA
Tuottaja 
Syntynyt Shirazissa, Iranissa (s. 1986)

Filmografia
• Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! (2016),  

fiktio, tuottaja
• Viikossa aikuiseksi (2015), fiktio,  

junior-tuottaja
• Mistaken (2011), fiktio, tuottaja
• Lumikko (2009), dokumentti, tuottaja
• United We Stand (2009), fiktio, tuottaja
• Saari - Sam and the Island (2007),  

fiktio, tuottaja
• Omenatarha (2007), dokumentti,  

tuottaja 

AMIR ESCANDARI
Ohjaaja ja käsikirjoittaja 
Syntynyt Teheranissa, Iranissa (s. 1979)

Filmografia
• Tuulensieppaajat (2014), dokumentti,  

ohjaus
• Chabalu (2009), fiktio, ohjaus ja  

käsikirjoitus

KHADAR AHMED 
Ohjaaja ja käsikirjoittaja 
Syntynyt Mogadishussa, Somaliassa (s. 1981)

Filmografia
• Saattokeikka (2017), käsikirjoitus
• Me ei vietetä joulua (2014), käsikirjoitus  

ja ohjaus
• Kaupunkilaisia (2008), käsikirjoitus

ANNA MARIA  
JÓAKIMSDÓTTIR-HUTRI
Ohjaaja ja käsikirjoittaja 
Syntynyt 1972 Reykjavikissa, Islannissa 

Filmografia
• Through the Supermarket in Five Easy 

Pieces (2017), ohjaus ja käsikirjoitus
• Georg & Lydia (2011), ohjaus ja  

käsikirjoitus
• Äppeltjuvarna (2009), ohjaus ja  

käsikirjoitus
• Sininen delfiini (2009), ohjaus ja  

käsikirjoitus
• Sam (2005), ohjaus ja käsikirjoitus
• Lilja (2001), ohjaus ja käsikirjoitus
• All of this feels like a dream (2001),  

dokumentti, ohjaus, käsikirjoitus ja  
leikkaus

Ensimmäinen suomalainen 
elokuva, jonka näin...

Mahsa Malka: Uppo-Nalle  
Rakastin sitä. Ostimme sen jäl-
keen minulle nallen, jonka me-
kon riisuin ja nimesin Uppikseksi. 
Se on edelleen omien lasteni uni-
kaveri.

Amir Escandari: Leningrad  
Cowboys Go America tai Pojat  
En ole aivan varma kumman näin 
ensin. Leningrad oli hämmentävä 
ja hauska, muistan tajunneeni sen 
komiikan vaikka olin vasta kym-
menenvuotias. Mikko Niskasen 
Pojat-elokuvan löysin, kun meidän 
piti lukea koulussa se kirja. Kat-
soinkin ensiksi elokuvan, ja pidin 
sitä aivan mahtavana. Elokuvan 
takia jaksoin sitten lukea  
kirjankin.

Khadar Ahmed: Näin jonkun 
Matti Kassilan ohjaamista  
Komisario Palmu -elokuvista.  
En ymmärtänyt silloin vielä  
suomea, ja tarina meni aika  
lailla ohi.

Anna Maria Jóakimsdóttir- 
Hutri: Räpsy & Dolly eli Pariisi 
odottaa. Itse asiassa ensimmäinen 
suomalainen elokuva oli joko Aki 
Kaurismäen Tulitikkutehtaan tyttö 
tai Ariel. Matti Ijäksen ohjaama  
Räpsy & Dolly eli Pariisi odottaa  
oli kuitenkin elokuva, joka sai  
minut vakuuttuneeksi siitä, että 
Suomeen kannattaa muuttaa.

Lähteet:
 
Taiteen edistämiskeskuksen selvitys: Suomeen 
pakolaisina ja turvapaikanhakijoina vuosina 
2011– 2016 saapuneet taiteilijat (Taija Roiha). 
 
Talaskivi, K. 2013. “Hyvä mahdollisuus meikä-
läiselle, joka ei voi ihan kilpailla suomalaisten 
kanssa”. Valtion apurahat monikulttuurisiin tai-
dehankkeisiin: taiteen edistämistä tai kotout-
tamispolitiikkaa? Jyväskylän yliopisto: Yhteis-
kuntatieteiden ja filosofian laitos. Pro gradu.
Haavisto, C. 2011. Conditionally One of ’Us’. A 
Study of Print Media, Minorities and Position-
ing Practices. Helsinki: Helsingin yliopisto.

EKA  
KERTA

Moni haasta- 
teltu toivoi  
tilannetta, jossa 
taiteilija saisi 
edustaa vain  
itseään ilman, 
että joutuisi  
toimimaan  
maahanmuutta-
jan esimerkkinä 
positiivisella tai 
negatiivisella  
tavalla. 

YLIN KUVA: KUVA: MASHA MALKA, MUUT KUVA: METE SASIOGLU
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Kaikki koimme, että syntymässä 
oli elokuva, mutta että se vaati leik-
kaajan ja tuottajan. Ja jonkin verran 
lisäkuvauksia.

Olin Ylestä lähtiessäni päättänyt, 
että en ryhdy enää minkään eloku-
van päätuottajaksi. Niin työlästä, vaa-
tivaa, raskasta ja ihailtavaa tuottajan 
työ minusta on. Koin, että elokuva tar-
vitsisi ennen kaikkea intialaisen tuot-
tajan.

Mukaan kuvioon tuli taide-eloku-
via tuottanut Saksassa asuva Thanas-
sis Karathanos, jonka tavoitteena oli 
saada elokuva sisään Cannesin eloku-
vajuhlille 2016.

Pitkä ja monipolvinen prosessi 
päätyi siihen, että elokuva putosi 
Cannesista viimeisenä valintayönä. 
Saimme aamuyöstä valintakomitean 
sihteeriltä valitteluviestin. Sitä ennen 
olimme sopineet, että elokuvalla on 
kolme tasa-arvoista tuottajaa: Rahul 
itse intialaisena, Thanassis ja minä. 

Työnjako oli suhteellisen selvä. 
Minä juttelin Skypessä tuntikau-
sia Rahulin kanssa, useimmiten hä-
nen soittaessa keskellä omaa yötään. 
Keskustelut liittyivät enemmän elä-
män tarkoitukseen kuin itse eloku-
vaan. Kävin Delhissä katsomassa 
materiaalia ja keskustelemassa, mitä 
vielä pitäisi kuvata. IV Films sekä 
Rough Cut Service vastasivat eloku-
van leikkaamisesta. 

Thanssiksen Pallas Filmi vas-
tasi äänityöstä erään maailman par-
haan miksaajan kanssa sekä muusta 

rough cut -versiossa ei myöskään ra-
kennetta. Mutta siinä oli henki, joka 
sujuvasti leikatussa, osin informatii-
visessa amerikkalaisversiossa oli hä-
vinnyt. 

Olimme valinneet Rahulille var-
sinaiseksi leikkaajaksi Yael Bittonin 
Ranskasta. Elokuva tarvitsi ihmisen, 
joka pystyi luomaan rakenteen ha-
jottaakseen sen ja kokoamaan eloku-
van kuin musiikin.

Leikkausprosessi kesti yli kaksi 
kuukautta Helsingissä ja Pariisissa. 
”Samaa” elokuvaa leikattiin uudes-
taan ja uudestaan. Rahul ja Yael otti-
vat välillä rajustikin yhteen. 

Opetus: on jatkettava ja jatket-
tava, kunnes elokuvan potentiaali on 
täysin saavutettu. 

Tärkeä vaihe oli näyttö Erkko 
Lyytiselle, Pekka Uotilalle ja Outi 
Rousulle. Kokemus siitä, että elo-
kuva ei kolahtanut oli yhteinen ja 
vahvisti näkemystä siitä, että matkaa 
oli jäljellä. 

Opetus: elokuvasta olisi pitänyt 
poistaa vielä 2 min 45 sekuntia. Lä-
hinnä työntekijöiden puhetta. Vielä 
lakonisempi, minimalistisempi, ju-
listamista karsiva elokuva olisi ollut 
ikuisempi ja universaalimpi.

Mitä elokuvasta 
on kirjoitettu?  
Sekä suoma- 
laiset että  
kv-kritiikit löytyvät 
FB-sivulta: 

https://www.face-
book.com/ 
machineselokuva/

http:// 
machines- 
themovie.com/

Iikka Vehkalahti
Kirjoittaja on dokumenttielokuvatyöläinen

post-productionista ja Autlook eloku-
van levityksestä. 

Kolmen tuottajan sopimus oli 
virhe. Olin ajatellut, että elokuvan 
valmistuttua minun ei tarvitsisi olla 
mukana tiedotuksessa, markkinoin-
nissa, festivaalilevityksessä, erilai-
sissa hakemuksissa jne… Täydellinen 
harhaluulo. Rahulilla ei ollut mitään 
tuottajakokemusta. Kaikkia asioita 
jouduttiin käsittelemään kolmi- tai 
nelikantaperiaatteella. Prosessi, joka 
oli ja on kaikille aikaa vievä ja osin 
turhauttava.  

Opetus: tuottajan työmäärä on 
loppumaton. Hatunnosto heille.

Ja muu rahoitus. Lähetin lähes 
valmiin elokuvan rough cut -version 
kolmelle hyvälle commissioning edi-
torille Euroopassa. Tulos oli odotettu: 
kukaan ei reagoinut. Kyseessä oli 
suuren kankaan elokuva.

Leikkausprosessi
Rahulilla oli amerikkalainen leikkaa-
jaopettaja, joka halusi leikata elo-
kuvan. Tuloksena oli sujuva tv-do-
kumentti. Näytin version vaimol-
leni Katrille, joka näki materiaalia 
ensimmäistä kertaa, ja hänen reak-
tionsa oli kahdenkymmenen mi-
nuutin jälkeen: ”Miksi ihmeessä olet 
käyttänyt niin paljon aikaan tähän. 
Tässähän ei ole mitään poikkeuksel-
lista”. Elokuva oli kuollut kala.

Machinesissa ei ole päähenkilöä, 
eikä narratiivista rakennetta, hyvin 
vähän puhetta ja Rahulin viimeisessä 

Festivaalistrategia
Cannesista putoamisen jälkeen ky-
symys oli: minne? Berlinare halusi 
elokuvan, mutta sinne oli pitkä aika. 
Venetsia, Toronto? Varoitin etukä-
teen Ally Derksiä IDFAsta.  Hussain 
Currimbhoylle sanoin, että kyse ei 
ole Sundance-elokuvasta. Samaan ai-
kaan Thanassis vakuutti Sundancen 
edustajia Cannesissa. Tavoitteena oli 
saada Machines molempien festivaa-
lien kilpailusarjaan.

Ally teki päätöksensä puolessa 
päivässä nähtyään elokuvan: IDFA 
halusi maailman ensi-illan. Sundan-
cessa Hussain taisteli elokuvan puo-
lesta, koska jotkut pelkäsivät, että se 
ei houkuttelisi yleisöä. 

Loppuosa tarinasta on myötätuul- 
ta. IDFAssa 25 festivaalin edustajat  
valitsivat suosikikseen Machinesin, ja 
nyt se on kutsuttu ympäri maailmaa. 
Rahul Jain oli Sundancessa kaikkien 
rakastama, ja elokuva voitti parhaan 
kuvauksen palkinnon. Rolling Stonen 
toimittaja kiteytti elokuvan vastaan-
oton sanoihin ”fucking phenomenal”. 
Suomessa Pirkanmaan Elokuvakes-
kus halusi viedä Machinesin eloku-
vateattereihin. Menestys oli odotus-
ten mukainen: vajaat tuhat katsojaa. 

Mutta elokuva jatkaa elämäänsä 
usean ammattiliiton erityisnäytök-
sissä.

Henkilökohtaisuus
Elokuvan syntyprosessi on Rahul 
Jainille hyvin henkilökohtainen. Hän 
on itse lapsena kulkenut useana ke-
sänä sukunsa omistaman samankal-
taisen tehtaan käytävillä. Tehtaan 
äänet, värit, koneet ja työläiset jäivät 
silloin elämään hänen mielensä.  
Rodrigo puolestaan oli ollut työssä 
tehtaassa.

Kaksikymmentä vuotta myöhem-
min  Rahul palasi sukulaisensa teh-
taaseen. Lapsuus selittää pitkän, pit-
kän kamera-ajon elokuvan alussa. 
Pitkällinen oli myös keskustelupro-
sessi siitä, pitäisikö sen aikana antaa 
katsojalle ymmärrys ohjaajan suh-
teesta kohteeseensa. Yhdellä haikuru-
nolla tekstinä ruudussa. Kahdella oh-
jaajan lauseella. Ratkaisuksi jäi yksi 
käännösteksti työläisiltä: ”Hei pojat, 
nouskaa ylös. Ne on täällä nyt.”   

Dokumenttielokuva työstä, koneis- 
ta ja työläisistä Intian Gujaratissa  
sijaitsevassa suuressa tekstiili-
tehtaassa, jossa kankaita paine-
taan kuin puoli vuosisataa sitten. 

ERÄÄN  
ELOKUVAN  
OPETUKSIA

R
ahul Jainin dokumenttielokuva 
Machines oli ensimmäinen elokuva, 
jonka tuottajana toimin lähdettyäni 
Yleisradiosta.

Elokuva opetti paljon.
Rahul Jain on nuori intialainen, 

joka opiskelee CalArtsin elokuva-
koulussa Los Angelesissa. Hän ku-
vasi elokuvan opiskelijaystävänsä, 
meksikolaisen kuvaajan Rodrigo 
Trejo Villanuevan kanssa.

Rahul ja Rodrigo ovat molem-
mat elokuvahulluja. Rahul on näh-
nyt uskomattoman määrän hienoja 
elokuvia ympäri maailmaa. Useim-
mat ladattuna hänen omalle tieto-
koneelleen. Rodrigo puolestaan on 
innostunut erityisesti chiaroscu-
rosta, italialaisesta tavasta valaista 
elokuvia.

Niinpä nämä kaksi poikaa ku-
vasivat elokuvan lähes kahdestaan 
viettäen yli 100 päivää intialaisessa 
tekstiilitehtaassa.  Ilman tuottajaa,  
ilman rahoitusta, ilman rahoitusfoo-
rumeita, ilman anomuksia. Varak-
kaasta perheestä kotoisin oleva Ra-
hul käytti isänsä antamia rahoja, 
osin isänsä tietämättä.

Näin Menno Boereman, Pe-
ter Jägerin ja Per K Kirkegaardin 
(kaikki Rough Cut Servicen jäseniä) 
kanssa Rahulin itsensä leikkaaman 
raakaversion Intiassa Film Bazaa-
rissa. Rahul oli silloin tehnyt mate-
riaalista jo kymmeniä erilaisia ver-
sioita, leikannut sitä kuukausia uu-
destaan ja uudestaan.
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BURKA
Aloitin Burka-projektini yli kymmenen vuotta 
sitten. Projektissani siniseen, afganistanilaiseen 
burkaan pukeutuneet suomalaiset ja ulkomaalaiset 
ystäväni ja tuttavani, vaeltavat suomalaisessa 
kansallismaisemassa. Nämä naiset ovat aktiivisia 
ja vapaita tekemään, mitä itse haluavat. He nautti-
vat luonnosta, kiipeilevät puihin, ajavat fillareilla, 
skeittailevat, istuvat kahviloissa jne. Burka toimii 
loistavasti vieraannuttavana elementtinä tutussa 
maisemassa. Maisemakin muuttuu aivan toiseksi. 

Kuvat ja videot ovat herättäneet paljon kysymyksiä. Keitä 
on burkan sisällä? Mitä nämä burkatyypit tekevät Suo-
messa? Miksi he kävelevät aamuauringossa keskellä rypsi-
peltoa? Mihin he ovat matkalla? Ovatko he pyhiinvaeltajia? 
Aluksi mukana oli pelkästään naisia, mutta myöhemmin 
mukaan on tullut myös miehiä. Projektini alkuvaiheessa 
valokuvaajana ja videokuvaajana toimi Kari Pullinen, itse 
toimin järjestäjänä ja ohjaajana. Mutta pian siirryin itse 
kameran taakse ja laajensin projektiani ulkomaille. Vuo-
desta 2011 lähtien olen kuvannut ja videoinut burkaihmi-
siä aina niissä paikoissa, joihin Finlandia-palkittu kirjani 
Hytti nro 6 on vienyt minut. Aluksi kuvasin itselaukaisijalla 
itseäni eri maissa. Sitten keksin, että kirjallisen tilaisuuden 
lopuksi kerron taideprojektistani ja kysyn, haluaisiko joku 
tulla kuvauksiin mukaan. Melkein aina löytyi muutama ha-
lukas. Sitten seuraavana päivänä kuvasin valmiiksi valit-
semillani paikoilla. Olen kuvannut Jäämereltä Etelä-Afrik-
kaan, Japanista Yhdysvaltoihin.

Hankalimmat burka-kuvaukset ovat olleet Ranskassa.  
Pariisissa ohi ajavista autoista heitettiin burka-nais-
ten päälle tomaatteja, kutsuttiin poliisit paikalle. San Ma-
lossa, jossa olin itse burkan sisällä, syljettiin päälleni. Toi-
saalta kiivaimmat ja antoisimmat keskustelut naisten pu-
keutumissäännöistä olen käynyt juuri Ranskassa. Diessä 
Est-Ouest-festivaalilla ranskalaiset ihmettelivät, pukeutu-
vatko Suomessa kaikki naiset siniseen burkaan, onko bur-
kan käyttö vapaaehtoista vai pakollista. Venäjällä kuvates-
sani ohikulkijat totesivat Allah akbar, Ruotsissa katsottiin 
ohi, San Franciscossa vilkutettiin, Jäämeren rannalla ih-
miset kerääntyivät katsomaan uteliaina, ja Suomessa elä-
keikäiset miehet tulivat kosimaan.

Olen esitellyt Burka-valokuviani ja -videoitani ympäri 
Eurooppaa. Ensimmäinen näyttely oli Tukholmassa, gal-
leria Cupidossa 2008. Se pillastutti monet ruotsalaiset. Fe-
ministit eivät pitäneet kuvistani, koska heidän mielestään 
burka alistaa naista, varhaiset ruotsindemokraatit kom-
mentoivat, kuinka kuvani näyttävät miten islam valtaa Poh-
jolan ja eräs ruotsinsuomalainen nainen kirjoitti, kuinka 
selkeästi kuvissani osoitan, miten muhamettilaiset valtaa-
vat Tukholman parhaat piknik paikat! Toinen Tukholman 

näyttelyni oli neljä vuotta myöhemmin ja silloin vastaan-
otto oli hyvin myönteinen. Aika oli tasoittanut tunnelmia ja 
kuvat otettiin vastaan kuvina, ei provokaationa.

Frankfurtin kirjamessujen aikaan 2014, jolloin Suomi 
oli messujen keskiössä, minulla oli iso burka-näyttely 
Haus-am-Domissa, katolisessa kulttuurikeskuksessa ai-
van kaupungin keskustassa. Kun olin ripustanut näytte-
lyni kahteen kerrokseen, sain kuulla keskuksen johtajalta, 
että työntekijät ovat esittäneet protestinsa kuvien johdosta 
ja kieltäytyneet saapumasta seuraavana päivänä töihin. 
Syynä oli se, että heidän mielestä kuvani mainostivat kil-
pailevaa uskontoa. Johtaja järjesti avoimen keskustelutilai-
suuden, johon saapui paljon väkeä. Keskustelu jatkui tun-
teja. Yllättävin saksalaiskommentti oli, että hän näkee ku-
vissa itäisen maan kolme viisasta naista (useissa kuvissa 
on nimittäin juuri kolme naista) vaeltamassa raamatulli-
sessa maisemassa.

Olin Romaniassa Cluj Napokan yliopistossa kerto-
massa kirjoistani ja burka-projektistani. Esitelmäni taus-
talla pyöri Finlandia - national landscape. Eräs oppilas ky-
syi esitelmäni jälkeen, mistä olin saanut niin kivan idean, 
että laitan muumi-kirjojen hattivatit seikkailemaan suo-
malaiseen luontoon. Hän ei ollut  koskaan nähnyt burkaan 
pukeutunutta ihmistä edes televisiossa.

Suomen ja Ruotsin Lapissa pitämäni burka-näyttelyt 
ovat saaneet hyvän vastaanoton. Paikalliset naiset muis-
tavat lestadiolaiset mummonsa, jotka pukeutuivat vielä 
1970-luvulla hyvin peittävästi mustiin asuihin.

Viimeisin näyttelyni, jossa olin itse paikanpäällä, oli 
viime vuoden lokakuussa Brasiliassa, Santosissa Valon-
gon festivaaleilla. Näyttelytilana oli vanhan kartanon (tai-
demuseona nykyisin) kaunis sivurakennus. Burka on Bra-
siliassa tuntematon. Näyttelyvieraat luulivat, että olen itse 
suunnitellut ja ommellut nämä kummat kaavut. Heitä kiin-
nosti, miksi olin päätynyt sellaiseen asuvalintaan. Kerroin, 
että burka on afganistanilaiseen vanhaan tapakulttuuriin 
liittyvä asu, jota naiset käyttivät liikkuessaan ulkona. Näyt-
telyvieraat olivat ihmeissään, sillä Brasiliahan on tunnettu 
paljastavasta pukeutumisesta. Ajatus oli heille todella vie-
ras. Minulla oli myös pari burkaa mukana ja näyttelyvie-
raat kuvasivat toisiaan burkaan pukeutuneina. 

Vuosien varrella kommentteja on riittänyt laidasta lai-
taan. Näyttelyn yhteydessä on pidetty keskustelutilaisuuk-
sia, joissa olen esitellyt projektini ja ihmiset ovat päässeet 
kertomaan näyttelyni herättämistä ajatuksista. Olen pitä-
nyt myös esityksiä yliopistoissa ja burkatyöpajoja, joissa on 
käsitelty naisten pukeutumista sääteleviä uskontoja, muo-
tia ja tapakulttuureja.

Burka-projektini elää edelleen. Nykyään käytän ku-
vauksissa sinisen burkan lisäksi mustaa ja valkoista bur-
kaa. Työnalla on lyhytelokuva, jossa burkanaiseni ovat pe-
rustaneet kommuunin Tornionjokilaaksossa sijaitsevalle 
kotitilalleni ja tekevät siellä maalaistalon vuotuistöitä. 
Suunnitelmissani on myös valmistaa ainutkertainen bur-
ka-mallisto, johon kuulu asujen lisäksi myös burkinoita eli 
peittäviä uima-asuja.    

Rosa Liksom
Kirjoittaja on kirjailija ja kuvataiteilija
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Eri tekovaiheissa elokuvaa tekijät tarvitsevat apua: palau-
tetta, parannusehdotuksia, kannustusta, seinän, jota vasten 
pallotella omia ajatuksiaan. Prosessiin kuuluvat myös pa-
kolliset kommenttien vastaanottamiset, joihin pitää osata 
suhtautua ja mielellään kääntää hermostuttava tapahtuma 
hyödylliseksi. 

Käsikirjoittajana olen ottanut palautetta paljon vastaan, 
dramaturgina antanut sitä vielä enemmän. Kokemusteni ja 
osin myös yllämainitun kurssin pohjalta yritän alla hah-
motella jonkinlaista luokitusta eri palautteenantajatyy-
peistä ja niihin liittyvistä palautteenantotavoista. Joissain 
tilanteissa voi kenties olla hyödyllistä olla tietoinen näistä 
eri positioista, sekä palautteen antajan että saajan kan-
nalta.

Tyypit pohjautuvat prosessin aikana usein kohdattuihin 
tosielämän kommentoijiin, tietysti täysin kohtuuttomasti 
yleistäen. Näistä yleistyksistä johdan sitten abstraktit ka-
tegoriat, erottaen ne lainausmerkeillä ja tarkoittaen niillä 
nimenomaan eri palautteenantorooleja tai -moodeja, ta-
poja antaa palautetta, riippumatta siitä mikä roolin edus-
tajan todellinen asema on. “Kriitikko” ei siis tarkoita todel-
lista kriitikkoa, vaan ketä tahansa kriitikkomaisen asen-
teen ottajaa.

M a a l l i k k o
Tyypillisesti maallikoille, siis elokuva-alan ulkopuolisille 
ihmisille, näytetään elokuva leikkauksen loppuvaiheessa. 
Joskus myös käsikirjoitusta luetetaan maallikoilla.2

Maallikon palaute on periaatteessa yksinkertaista: pi-
dinkö vai enkö, mistä pidin, mistä en? Suurimman hyödyn 

palautteesta saa, mikäli maallikot on valittu elokuvan ole-
tetusta kohderyhmästä (vaikka toki laajemman maallikko-
palautteenantajajoukon käyttö voi juuri auttaa sitä määrit-
tämään), ja mikäli kysymykset ovat mahdollisimman sel-
keitä, esimerkiksi ymmärrettävyysasioihin liittyviä. Näissä 
maallikot ovat korvaamattomia: muiden roolien ihmisillä 
on usein etukäteistietoa elokuvasta, eivätkä he muuten-
kaan välttämättä vastaa neitseellistä peruskatsojaa. 

Toinen maallikkopalautteen myötä helposti hahmot-
tuva asia on jännityksen herpaantuminen, kyllästyminen 
(mutta tässäkin toki vain oikean kohderyhmän kohdalla).

Varsinaisia parannusehdotuksia on maallikoiden pa-
lautteesta vaikeampi ottaa. Kyllästyttävä kohta saattaakin 
olla dramaturgisesti välttämätön, ja varsinainen ongelma 
olla sitä edeltävän, sinänsä hauskan ja kaikkien rakasta-
man jakson liiallisessa pituudessa. Jopa “suosittelisinko 
elokuvaa?” -kysymys, joka tietysti on levitys- ja markki-
nointikannalta erityisen kiinnostava, voi olla taiteellisessa 
mielessä monimutkainen: kokemus joka on aluksi järkyt-
tävä, häiritsevä, tylsä, vaikea tai muuten negatiivisesti vä-
rittynyt, saattaa pidemmän aikaperspektiivin kautta näyt-
täytyäkin tärkeänä ja positiivisena. Koulussa pakkoluetettu 
käsittämätön Kafka on ehkä jättänyt syvemmän jäljen 
kuin aikoinaan paljon mieluisammalta tuntunut Beverly  
Hillsin jakso.

Olennaista on, että maallikko hahmottaa elokuvaa suh-
teessa itseensä, eikä tältä voi muuta vaatia. “En pitänyt elo-
kuvasta, koska en välitä kauhuelokuvista.” “En pitänyt elo-
kuvasta, koska suomalainen mies kuvattiin jälleen huo-
nossa valossa.” “En pitänyt elokuvasta, koska vaikean elä-
mäntilanteen vuoksi en halua katsoa juuri nyt surullisia 
elokuvia”. “Pidin elokuvasta, koska siinä oli Johnny Depp.”

Palautteenantajana määritellään siis “maallikko” ihmi-
seksi, jonka palaute on hyvin subjektiivista ja epäanalyyt-
tista. Keskiössä on oma tunnekokemus; tuomio tai kiitos on 
usein nopea, ja sen syyt enemmän tai vähemmän vaikeasti 
hahmotettavat. Tekijän näkökulmasta tällaiseen palauttee-
seen voi olla vaikea tarttua, se tuntuu epämääräiseltä ja 
kertoo yhtä paljon ellei enemmän palautteenantajan per-
soonasta kuin itse teoksesta.

K r i i t i k k o
Kriitikko pystyy asettamaan elokuvan laajempiin kon-
teksteihin. Kriitikko pystyy arvioimaan, että kauhueloku-
van genressä elokuva on varsin onnistunut, vaikkei krii-
tikko kauhuelokuvista juuri välitäkään. Kriitikko näkee 
elokuvan uutuusarvon ja tavan, jolla se vie elokuvatai-
detta eteenpäin, vaikka se saattaakin vaikuttaa peruskat-
sojalta vaikealta. Kriitikko osaa suhteuttaa elokuvan teki-
jänsä aiempiin töihin. Kriitikko näkee, että elokuva on var-
sin suora kopio vähän tunnetusta romanialaisesta eloku-
vasta.3

Kriitikkokin katsoo elokuvaa tietysti omasta 
positiostaan käsin, mutta on maallikkoa pal-
jon itsetietoisempi, osaa analysoida myös omaa 
tunnekokemustaan. Kriitikko osaa ottaa huo-
mioon, että hänellä on vaikeuksia tietyn näyt-
telijän kanssa, koska näyttelijä muistuttaa krii-
tikon isää. 

Kriitikko ei yleensä tiedä kovin paljoa tuo-
tannon lainalaisuuksista, mikä sinänsä on vain 
hyvä asia: kriitikon ei pidäkään antaa elokuvalle 
säälipisteitä siitä, että tuotannollisista syistä 
pääosaan on jouduttu valitsemaan rooliin sopi-
maton, mutta nimekäs ja myyvä näyttelijä.

Kriitikon katse suuntautuu tietysti ensisijai-
sesti taaksepäin: kriitikko näkee sen “mitä tuli 
tehtyä”, eikä “mitä mahdollisuuksia tässä on-
kaan”.4

Tässä yhteydessä, palautteenantajana, “krii-
tikko” voidaan määritellä henkilöksi, jolla on elokuvasi-
vistystä ja jonkinlaista tietämystä alasta, mutta joka arvioi 
keskeneräisenkin teoksen arvoa sellaisena kuin sen ky-
seisellä hetkellä näkee, sen sijaan että suuntaisi energiaa 
teoksen parantamiseen ja antaisi konkreettisia ehdotuk-
sia. Tekijä voi kokea tämän lamaannuttavana, tai kehujen 
kohdalla tuudittautua ennenaikaiseen tyytyväisyyteen.

Eräs hahmotelma
PALAUTTEENANNOSTA

1  Ryhmädynamiikalla oli tietysti suuri merkitys. En sitä 
puolta tässä enempää käsittele, mutta oman kokemuksen mu-
kaan palaute on aina paras saada yksittäiseltä henkilöltä: 
ryhmä seuraa helposti äänekkäimpiä ja/tai itsevarmimpia, ryh-
män alitajuinen sisäinen valtataistelu saattaa vaikuttaa jne.

2   Käsikirjoitusformaatti saattaa hämätä tottuma-
tonta lukijaa. Itse olen havainnut hyödylliseksi kertoa ta-
rina sanallisesti, jolloin palaute on suorempaa: näen ja ais-
tin itse kuulijan reaktiot, tunnen omankin kyllästymiseni.

4  Kriitikon palaute tulee toki yleensä teoksen kannalta 
liian myöhään (vaikka onhan myös tapauksia, joissa kritiik-
kien ja muun palautteen jälkeen on palattu leikkauspöytään). 
En tiedä kuinka hyödyllistä kriitiikkien lukeminen tekijälle yli-
päätään on; itseäni kiinnostaa omien töiden kohdalla parin 
kolmen arvostamani kriitikon mielipide, muuten minulle riit-
tää suodatettu yleishahmotus. Mutta yleisellä tasolla kriiti-
kot ovat toki usein kiitollisia ajatusopponoijia, esim. Pauline 
Kaelin arvosteluiden lukemisesta väitän oppineeni valtavasti.

3   Tosielämän kriitikoiden kyky yllämainittuihin konteks-
tualisointeihin voi toki olla rajallinen. Huomattavaa on, 
että kriitikot ovat myös oman, mihinkään tilastoihin perus-
tumattoman kokemuksen mukaan yllättävän homogeeni-
nen kohderyhmä: tätä nykyä kriitikko lienee yleensä nuo-
rehko mies, jonka elokuvaharrastus on alkanut jonkin b-hen-
kisen genren fanittamisella, mikä johtaa tiettyihin vääris-
tymiin (mutta ei toki tarkoita etteikö tyypin edustaja voisi 
olla loistava kriitikko, ja olihan aiemmin vallitsevalla elo-
kuvakerhouskovaistyyppilläkin omat omituisuutensa).

Oulu, syyskuu 2016. Kansainvälinen kurssi  

“mentoreille”, tarkoittaen dramaturgeja, 

tuottajia, tuotantoneuvojia tai muuten  

käsikirjoitusten kehittämisen kanssa  

työskenteleviä. Kurssilaiset ovat  

harjoitelleet palautteenantoa kommen- 

toimalla esikoisohjaajan käsikirjoitusta. 

Lopuksi valmis elokuva näytetään ja siitä 

keskustellaan yhdessä. Palaute muuttuu 

nopeasti varsin ilkeäksi, ohjaaja ei onneksi  

ole paikalla. Kurssilaiset, minä muiden 

joukossa, eivät enää vaikuta kannustavilta 

mentoreilta vaan pahantahtoisilta kriiti-

koilta. Tästä jää hieman karvas maku ja 

alan miettiä palautteenantoa ylipäätään.1

Jan Forsström
Kirjoittaja on käsikirjoittaja, dramaturgi

Kriitikko  
osaa ottaa  
huomioon,  
että hänellä 
on vaikeuksia  
tietyn näytte-
lijän kanssa, 
koska näyttelijä 
muistuttaa  
kriitikon isää. 
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K o l l e g a
Kollega on elokuvaa pyyteettömästi kommentoiva toinen 
tekijä. Tyypillisesti kollegalle näytetään käsikirjoitus- ja 
leikkausversioita. Kollega tietää tuotantokoneiston ja tun-
tee sen asettamat rajat. Kollega antaa kollegiaalista tukea, 
on itsekin tehnyt töitä saman leikkaajan/tuottajan/levittä-
jän kanssa. Kollega miettii radikaalejakin leikkausratkai-
suja, näkee materiaalissa mahdollisuuksia.

Mutta kollega on “taiteilija” ja hyvin mahdollisesti tyyp-
pinä oman tiensä kulkija, eikä välttämättä osaa nähdä, mil-
laiset askeleet auttaisivat jollakin toisella tiellä. Kollega al-
kaa helposti miettiä ratkaisuja, jotka kyllä toimisivat kolle-
gan omassa elokuvassa, mutta eivät välttämättä kommen-
toitavana olevan elokuvan kohdalla. Kollega on myös hyvin 
mahdollisesti keskellä jotakin omaa hankalaa tuotanto/ra-
hoitusprosessiaan. Kollegalla on huonot välit kyseisen elo-
kuvan tuottajan kanssa. Kollega aikoo käyttää samaa ää-
nisuunnittelijaa ja huolestuu kuullessaan jo samat yliam-
puvat kumahdukset omassa elokuvassaan. Kollegan on eri 
syistä vaikeaa olla täysin objektiivinen.

“Kollega” on siis arvokas kommentoija, mutta hieman 
epäluotettava ja arvaamaton. “Kollega” ei ujostele antaa 
konkreettisia parannusehdotuksia, mutta lähtee helposti 
visioimaan luetun tai nähdyn perusteella omaa teostaan, 
mikä ei välttämättä palvele kyseistä elokuvaa ja saattaa pa-
himmassa tapauksessa sekoittaa tekijän päätä.

D r a m a t u r g i
Dramaturgi on palkattu dramaturgian ammattilainen. 
Dramaturgi lukee käsikirjoituksen tai katsoo leikkaus-
version, paneutuu, tekee analyysin. Ei sano: “en tykännyt 

tosta keskustelukohtauksesta”, vaan sanoo: “kun tän pur-
kaa, niin huomaa että tässä keskivaiheella on aika pitkä 
pätkä jossa ei tapahdu oikeastaan mitään, ja sen takia tuo 
keskustelu tossa tuntuu vaikealta. Mutta tuo asiasisältö on 
kumminkin tärkeä: voisiko sen ympätä jotenkin ekonomi-
sesti tonne ton alkukoukun jälkeiseen etablointijaksoon?”

  Olennaista on, että dramaturgi miettii, mitkä ovat 
juuri tälle elokuvalle oikeita ratkaisuja. Dramaturgilla on 
toki oma makunsa, mutta hän yrittää sulkeistaa omat ma-
kutottumuksensa tai vähintäänkin tuo ne julki, jotta pa-
lautteen vastaanottaja osaa suhteuttaa dramaturgin mie-
lipiteen niihin. Dramaturgi ei yritä hahmotella näkemäs-
tään materiaalista mielestään parasta mahdollista eloku-
vaa (niin kuin kollega helposti tekee), vaan yrittää auttaa 
tekijää saamaan aikaan parhaan mahdollisen tekijän pyr-
kimykset toteuttavan elokuvan. Niinpä jos dramaturgi ei 
ymmärrä teoksen pyrkimyksiä, hän ei yritä ehdottaa jota-
kin itseään miellyttävää, vaan joko a) yksinkertaisesti ky-
syy tekijältä, mihin tämä pyrkii, minkälaisen elokuvan hän 
haluaa tehdä? tai b) hahmottelee monta erilaista suuntaa, 
joista tekijä kenties näkee jonkun oikeaksi, hänen toivei-
taan vastaavaksi.5

   Mutta dramaturgi palkataan, ainakin Suomessa, tyypil-
lisesti vain yhteen tai korkeintaan muutamaan palauteker-
taan. Dramaturgi ei siksi ole mukana koko prosessissa eikä 
tiedä sen kaikkia vaiheita. Dramaturgi ei tiedä, että tekijä 
on aiemmin yrittänyt kirjoittaa juuri dramaturgin ehdotuk-
sen mukaista versiota, mutta on mielenterveyssyistä, senai-
kaista avioeroaan seuranneen hermoromahduksen jälkeen, 
halunnut lähteä aivan uuteen (väärään) suuntaan. Drama-
turgi ei tiedä, että tuottaja on painostanut tekijää vaihta-
maan päähenkilön sukupuolen, koska uskoo elokuvan saa-
van tuota kautta todennäköisimmin rahoituksen, mikä pe-
rustuu rahoittajan sivulauseiseen heittoon, jonka firman 
tulevaisuudesta huolestunut tuottaja on ylitulkinnut.

   Tyypillisesti dramaturgi, halutessaan ansaita palk-
kansa, kumoaa kerralla tekijän niskaan kasan näkemyk-
siä käsikirjoituksen heikkouksista ja mahdollisista rat-
kaisuista. Dramaturgi ei välttämättä ota huomioon tekijän 
senhetkisiä tarpeita, joten tekijän voi olla vaikea ottaa tätä 
annostelematonta massaa vastaan.

Määritellään siis “dramaturgi” henkilöksi, joka antaa 
analysoitua ja selkeää palautetta tekijän omia päämääriä 
kunnioittaen, kuitenkaan tuntematta tekijän prosessin vai-
hetta ja siihen liittyviä mahdollisia psykologisia tekijöitä, 
minkä vuoksi on riski että tekijä ahdistuu tai lannistuu.

M e n t o r i
Termi on huono, koska pitää sisällään oletuksen vanhem-
masta kollegasta, ja ehkä vielä jonkinlaisesta suuremmasta 
valaistumisesta, mikä harvemmin (koskaan?) pitää paik-
kansa. Käytän kuitenkin termiä paremman puutteessa, ja 
myös koska se on kirjoituksen alussa mainitulla kurssilla 
käytetty.

   Mentori auttaa tekijää tekoprosessissaan. Mentori toi-
mii dramaturgin tavoin, antaa mietittyä palautetta. Mutta 
koska mentori on mukana projektissa pitemmällä aikavä-
lillä, ja koska hän tuntee tekijän ja tämän tarpeet, hän osaa 
tarjota apuaan oikeassa suhteessa kuhunkin työvaihee-
seen. Mentori näkee, että käsikirjoitus on raakile, mutta ei 
ryhdy sitä dramaturgisesti raatelemaan, koska tietää että 
tekijällä on tapana hahmottaa aihettaan ja materiaaliaan 
kirjoittamalla aluksi monia sinne tänne kaoottisesti kurot-
televia versioita. Mentori näkee, että budjettipaineista joh-
tuva elokuvan lopun ulkomaankohtausten poisjättäminen 
väistämättä heikentää kokonaisuutta, ja yrittää auttaa teki-
jää löytämään ratkaisun, jolla haitta minimoidaan, pysyen 
samalla kannustavana ja positiivisena, koska tietää että pa-
nikointi viikko ennen kuvausten alkua olisi vahingollista, ja 
tekijä on jo muutenkin ääritilassa.

   Mentori ei kuitenkaan voi olla jees-mies tai automaat-
tikannustaja: mentori on tekijän tavoin sitoutunut tavoitte-
lemaan parasta mahdollista lopputulosta ja uskaltaa siksi 
olla tarvittaessa myös julman rehellinen.

   Mentorin ei välttämättä tarvitse olla alan ammatti-
lainen; mentori voi teoriassa olla enemmän työnohjaaja, 
jolla ei ole varsinaista alan erityistietämystä, mutta joka 

ymmärtää työn prosessiluonteisuuden ja tuntee mento-
roitavansa, ja joka osaa siksi auttaa ja tukea eri työvaihei-
den psykologisissa karikoissa. Käytännössä mentori lienee 
usein puoliso tai läheinen työkumppani, joissakin ideaali-
tapauksissa ehkä tuottaja.

“Mentori” olkoon tässä yhteydessä siis henkilö, joka an-
taa palautetta siinä muodossa ja siinä vaiheessa kuin tekijä 
sitä tarvitsee. “Mentorilla” on kokonaisnäkemys prosessista 
ja tekijän siihen liittyvistä tarpeista. “Mentori” saa tekijän 
taas innostumaan, näkemään valoa tunnelin päässä, mutta 
estää tätä toisaalta myös huijaamasta itseään.

Y h t e e n v e t o
Tässä hahmotellut moodit eivät tietenkään välttämättä 
vastaa tosielämän rooleja. Palkattu dramaturgi voikin olla 
yllättäen (ja tekijän pettymykseksi) enemmän “kriitikko”. 
Maallikko voikin olla loistava “dramaturgi”. Tuottaja voikin 
olla selkeästi “maallikko”. Kriitikko voikin hahmottaa it-
sensä “mentoriksi”.6 Ja luonnollisesti moodit sekoittuvat ja 
lomittuvat: ammattimaisinkin dramaturgi on toki aina osal-
taan myös maallikko, subjektiivinen otus.

Paras palautteenantaja olisi tämän perusteella ehkä 
jonkunlainen “dramaturgi-mentori”: henkilö, jolla on pun-
nittua, tekijän omia päämääriä auttavaa palautetta, joka 
vielä osataan annostella oikein ja oikeassa vaiheessa. Tä-
män näen ainakin omana ideaalinani, vaikka ajankäytöl-
liset ja taloudelliset (ja tietysti myös omaan persoonaan ja 
kykyihin) liittyvät rajoitteet tulevat yleensä vastaan.

Mutta myös kaikista muista roolipositioista saadulla 
palautteella on paikkansa, ainakin jos tekijä pystyy hah-
mottamaan kyseisen position ja sitä kautta myös tarvit-
taessa suojelemaan itseään. “Kollega” voi olla korvaama-
ton ravistelija. “Kriitikko” voi myös, oikein annosteltuna 
ja oikealla hetkellä, olla hyvä herättäjä ja pakottaa miet-
timään peruskysymyksiä. Ja jos “maallikko” tuntui kenties 
vähättelevältä termiltä, niin on tietysti hyvä muistaa, että 
valmiin elokuvan kohdalla maallikko monistuu ja muuttuu 
Katsojaksi, joka on lopulta koko prosessin päämäärä ja lo-
pullinen tuomari.   

6  Mieleen tulee HS:n entinen elokuvakriitikko Helena  
Ylänen, joka tuntui aina antavan kotimaisille elokuville  
kannustusmielessä yksi tai kaksi tähteä ylimääräistä. Myös  
“kollega”kriitikoihin törmää usein: omat ambitiot ja niihin  
liittyvä hieman vääristynyt asenne paistaa kriitikistä läpi (mikä 
ei toki tarkoita, etteikö kriitikko voisi olla myös tekijä; roolit 
ovat kuitenkin erit eikä niitä olisi syytä kriitikissä sekoittaa).

5  Aina tekijän pyrkimykset eivät ole helposti sanallistet-
tavissa, siksi konkreettiset esimerkit ja ehdotukset saattavat 
auttaa eteenpäin, joko osuvuudessaan tai päinvastoin, juuri 
paljastamalla torjunnan kautta, mitä tekijä ei halua tehdä.
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Yleisenä oletuksena vallitsi se, että lineaarisesta televi-
siosta tutut ohjelmapaikat katoavat, kun väki kuluttaa au-
diovisuaalisen televisiosisältönsä missä ja milloin tah-
too. Vaikka esimerkiksi Saksa on edelleen konservatiivi-
nen markkina-alue puolitoistatuntisine tv-elokuvineen, 
muutos on vääjäämätön. Perinteinen televisio on vahvim-
millaan konserttien, urheilun ja live-tapahtumien välittä-
jänä. Huolena on tietenkin se, että muutamat jättimäiset 
toimijat muodostaisivat monopolin, joka yhä kärkeväm-
min määrää tv-sisältöjen suunnan. Toisaalta uudet jake-
lukanavat ovat aukaisseet myös aiemmin marginaaliseksi 
katsotulle sisällölle uutta elintilaa. Internet on avartanut 
tv-sisältöjen kulttuuris-kansallisia rajoja, ja ei-englannin-
kieliset sisällöt ovat löytäneet tiensä anglosaksisille mark-
kinoille – esimerkkinä Nordic Noir -buumi. Yhdysvalloissa 
nähdään nykyään enemmän eurooppalaista sisältöä kuin 
koskaan ennen. Erityisesti Youtube amatöörisisältöineen 
on madaltanut kynnystä toiskulttuurisen sisällön seuraa-
miseen – se on hyvä uutinen kaikille marginaalikulttuu-
reista ponnistaville tekijöille. Nousussa eivät ole vain yh-
teistuotannot, vaan myös sisällöllinen yhteistyö.

Vaikka sairaala- ja poliisisarjat ovat edelleen maailman-
laajuisesti suosittuja, uutta muotia ovat lajityyppihybridit ja 

elokuvista tai sarjakuvista luodut tv-sarjat. Epookkia teh-
dään edelleen ja historia-aiheisten sarjojen voittokulku jat-
kuu vahvana (tästäkin hyvänä esimerkkinä jo mainittu The 
Crown). Myös tv-sisällöt itse käyvät historiallisen katsan-
non ainekseksi, esimerkkinä meilläkin nähty Nuori Morse 
-sarja. Lisäksi tositapahtuviin perustuvat dramatisoinnit 
sekä teosluontoiset, rajatut tv-kertomuksen (kuten vaik-
kapa HBO:n The Night of) elävät uutta tulemistaan.

Sosiaalinen media muuttaa niin televisiodraaman muo-
toja kuin sisältöjäkin. Sarjat eivät välttämättä enää saa en-
siesitystään televisiossa tai suoratoistoissa, vaan muissa 
kanavissa (esim. norjalainen Skam). Sarjasisällöt liukuvat 
ja limittyvät sosiaaliseen mediaan, jossa fiktiivisten henki-
löiden elämä sarjan ulkopuolella jatkuu. Somessa katsojat 
eivät ole niinkään kiinnostuneita tapahtumista kuin tari-
noiden ihmissuhteista. Kun katseluväline ja -tilanne vali-
taan jo itse, kilpailueduksi muodostuu se, kuinka onnistu-
neesti sisältöjä osataan jakaa ja ruokkia somepalveluissa 
niin, että katsojat pääsevät seuraamaan sarjaa myös jak-
sojen ulkopuolella. Sen sijaan, että tietoa pihdattaisi katso-
jilta, sitä on päinvastoin tarjottava uteliaille faneille.

Myös virtuaalitodellisuus herättää uteliaisuutta, vaik-
kei sen potentiaali tarinankerronnassa vielä ole täysin 

   TV-DRAAMA

Kaarina Hazard
Kirjoittaja on vapaa toimittaja

DRAAMAN  
MAISEMA

Televisiota koskeva suurin muutos on uudet 
jakelukanavat, joiden äärellä perinteiset 
toimijat edelleen etsivät omaa, uutta suun-
taansa. Netflixin, Hulun ja Amazon Primen 
kaltaiset, ja vasta tulossa olevat sometilaajat 
etsivät alati uutta käsikirjoitettua sisältöä, 
ja tässä mielessä tarinankertojilla on 
kissanpäivät – koskaan ei maailmassa ole 
ollut yhtä suurta tarvetta käsikirjoitetulle 
audiovisuaaliselle sisällölle. Isoon dataan 
ja algoritmeihin luottavat, vauraat tilaa-
ja-jakelijat myös panostavat laatuun hyvänä 
esimerkkinä Netflixin The Crown-sarja, joka 
on ollut kaikin puolin menestys.

hahmottunut. Tällä hetkellä VR-tekniikan tarjoamasta ko-
kemuksesta ovat kiinnostuneita pelimaailman lisäksi eri-
laiset palveluntarjoajat hotelliketjuista matkanjärjestäjiin, 
mutta fiktion suhteen se etsii vielä keinojaan.

Nordic Noir oli monen mielestä hyvä esimerkki siitä, 
että lokaalisti voi tehdä globaalisti kiinnostavaa sisältöä, 
kunhan kerrottavan ydin on kirkas ja tekijöidensä jakama. 
Kansainvälisessä yhteistyössä on vältettävä keskivertoa 
ja demokratisoitumista, jottei tuloksena ole eri aineksista 
koottu, hahmoton puuro. Yleisö on oppinutta – se osaa te-
levisionsa, sen makuun ja tarinan ymmärrykseen on syytä 
luottaa, mitään ei pidä tehdä itseään tyhmemmille. Matki-
minen ei kannata – menestyäkseen sisältöriskejä on otet-
tava, koska uutta ei muutoin synny ja uusiin tekijöihin on 
siis investoitava. Kun pohdit kohdeyleisöjä, käytä saata-
villa olevaa dataa, muista uudet jakelukanavat ja ota huo-
mioon sosiaalinen media ja ihmisten halu jakaa sisältöjä – 
sosiaalinen media, sen tavat ja toiminnot ovat uusi yhtei-
nen kielemme, lingua franca.

Työn tekemisen tavat
Yhdysvalloissa tv-tuotannot ovat niin monipolvisia ja or-
ganisoituneita, että showrunner on välttämätön, kertoi 

vuosien kokemuksella Chris Brancato 
(Narcos) European TV Drama Series Lab 
- tapahtumassa Berliinissä. Tanskalaisen 
Rumle Hammerichin (Silta, Vallan lin-
nake) mukaan pohjoismaiseen tv-työhön 
sen sijaan sopii yhden pomon mallia pa-
remmin kolmikantamalli eli käsikirjoit-
tajan, tuottajan ja ohjaajan kombo, jossa 
nämä kolme muodostavat sarjan ytimen 
ymmärtävän tiimin. Luova tuottaja on hä-
nen mukaansa se, joka etsii pääkäsikir-
joittajan ympärille sellaisen ryhmän, joka 
auttaa käsikirjoittajaa loistamaan ja ku-
koistamaan. Tärkein sarjan vaihe on hä-
nen mukaansa käsikirjoittajan ja tuottajan 
yhteinen kehittelyvaihe. 

Jos pohjoismaiseen työkulttuuriin ympätään amerik-
kalainen showrunner-malli, pahimmillaan ollaan tilan-
teessa, jossa yksi despootti pakottaa muut visioonsa, eikä 
tuloksena voi olla mitään hyvää.

Televisiosarja ei ole romaani, vaan jazzia, jossa joka 
instrumentti varioi yhtä ja samaa teemaa, tiivisti ruotsa-
lainen Tatjana Anderson – tai eri vastauksia yhteen ja 

Yleisö on  
oppinutta  
– se osaa  
televisionsa, 
sen makuun  
ja tarinan  
ymmärrykseen 
on syytä  
luottaa, mitään 
ei pidä tehdä  
itseään  
tyhmemmille. 

Sosiaalinen 
media, sen 
tavat ja  
toiminnot 
ovat uusi  
yhteinen  
kielemme, 
lingua  
franca.

Heroes of the  
Baltic Sea, ohj.  
Antti-Jussi Annila 
ja Tuukka Temo-
nen, Yle 2016. Kuva: 
Yle Kuvapalvelu.
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samaan kysymykseen. kuten yhdysvaltalainen Te-
rence Williams (Sopranos, Broadwalk Empire, Vi-
nyl) summasi. Tärkeintä on siksi se, että ydinryhmä 
– oli se sitten tuottajan, käsikirjoittajan ja ohjaajan 
kolminaisuus tai showrunnerin johtama writer´s 
room – soi yhteen. Writer´s roomin on oltava tur-
vallinen paikka, jossa voidaan heitellä keskeneräi-
siä, epäselviä, huonoja ja poliittisesti epäkorrekteja 
ideoita ja jakaa hyvin henkilökohtaisiakin muistoja, 
eikä siellä saa pelätä toisten pahastumista tai moi-
tetta. Käsikirjoittajatiimin on muodostettava kir-
java joukko – taustojen monipuolisuus on hyve. Sen 

jäsenten on jaettava yhteinen visio, mutta he eivät saa olla 
keskenään liian samankaltaisia. Esimerkkinä käsikirjoit-
tajatiimin kokoamisesta Williams kertoi palkanneensa 
Broadwalk Empire -sarjaan opiskelijan sillä perusteella, 
että tämä oli neljännen polven atlantalainen ja tiesi kai-
ken kaupungin historiasta. Brancato puolestaan kertoi 
palkanneensa erääseen sarjaan Raamattu-asiantuntijan 
ja yhden käsikirjoittajan vain siksi, että tämä osasi kirjoit-
taa loistavaa dialogia rakastavaisten välille.

Kaikki käsikirjoittajakonkarit painottivat keskustelun 
tärkeyttä: Se, mistä sarjassa ytimeltään on kyse, on puhut-
tava ääneen aina uudelleen keskeisten tekijöiden kesken. 
Koska Yhdysvalloissa ohjaajat eivät ole osa taiteellista 
ydintiimiä, Williams kertoi pyytävänsä kutakin jakso-oh-
jaajaa selittämään hänelle ennen työhön ryhtymistä käsi-
kirjoituksen yksityiskohtaisesti läpi, jotta voi korjata oh-
jaajan tulkintaa ja tarkentaa sitä, mihin jakson on määrä 
viedä tarinaa koko sarjan tasolla. Kaikki osastot on pidet-
tävä samalla kartalla: niin maskeerauksen, puvustuksen 
kuin tehosteosastonkin vastaavien kanssa käydään pit-
källiset keskustelut sarjan teemasta ja pyrkimyksistä en-
nen työhön ryhtymistä.

Työn sisältö
Organisaatiot tai budjetit eivät kerro tarinoita, niitä kerto-
vat ihmiset, muistutti Rumle Hammerich. Televisiosarjan 
täytyy haluta muuttaa maailmaa, muutoin sitä ei kannata 
tehdä. Tekijöiden tärkeimmät kysymykset itselleen kos-
kevat kertomisen ydintä: miksi ylipäänsä kerron tarinoita 
ja mitkä ovat omat teemani, joihin aina palaan. Hamme-
richin mukaan julkisen palvelun tarinoiden on lopulta ta-
valla tai toisella käsiteltävä sitä, millä tavoin voimme elää 
toinen toistemme kanssa, miten löydämme tapoja elää yh-
dessä. Hyvän käsikirjoituksen ytimessä on vahva teema, 
jonka käsittelemistä tekijät eivät pelkää.

Vallan linnake -sarjan ydinkysymys oli se, mitä valta 
tekee ihmiselle. Hammerichin mukaan sarja oli julkisen 
palvelun ydintä: siinä käsiteltiin demokratian olemusta 
ja se syntyi halusta saada ihmiset käsittämään, mistä 
yhteiskunnassa ja politiikassa on kyse. Silta-sarja puo-
lestaan käsitteli poliisihahmojen kautta kuulumisen ja 
ei-kuulumisen kysymystä. Sen päähenkilö oli ulkopuo-
linen, joka yritti ymmärtää yhteiskuntaa, johon kuului, 

ja hänen lähin työtoverinsa puo-
lestaan henkilö, joka eli yhtei-
sönsä sisällä. Tätä sisä- ja ulko-
puolisuuden raja-aluetta, välitilaa 
sarja käsitteli kaikkien osa-aluei-
densa kautta. Ei ollut vahinko, että 
kohtaukset tapahtuivat usein jät-
tömailla, sivilisaation ja luonnon 
taitteessa, ja että kohtauksia ku-
vattiin johdonmukaisesti ikkunoi-
den ja lasiovien läpi.

Yhdysvaltalaisten konkarei-
den anekdootit ja yksityiskohtai-
set selvitykset työtavoistaan olivat 
erinomaisen valaisevaa kuulta-
vaa, mutta suomalaiseen korvaan 
Hammerichin kertoma kuulosti 
tutuimmalta, ja mahdollisimmalta. 
Kysymys kuuluukin: Väistetäänkö 
suomalaisissa tv-tuotannoissa si-
sällöstä puhumista kiireen syyllä? 
Puhummeko mieluummin juo-
nesta kuin teemasta? Riennäm-
mekö liian kerkeästi toteuttamaan, 
vaikka teeman kirkastava keskus-
teluaika keskeisten tekijöiden vä-
lillä olisi tuotannossa juuri kaik-
kein huokeinta aikaa? 

Silta-sarjan puvustaja oli ratkaissut ulko- ja sisäpuo-
lisuuden teemaan liittyvät haasteet puvustamalla kau-
pungeissa työskentelevät poliisit metsän eläimet mieles-
sään. Sagan nahkahousut ja puserot eivät ole sattumaa – 
hän oli pakoon altis peura. Martinin sosiaalista karismaa 
tuettiin puvustamalla hänet karhu mielessä. Lehtimiehet 
puolestaan olivat viidakon saalistajia, joita johti kissakuo-
siin puettu päätoimittaja. 

Mikään ei estä suomalaisia tekijöitä asettamasta rimaa 
yhtä korkealle, jotta sarjamme soisivat yhteisessä, pääte-
tyssä äänilajissa.   

Se, mistä sarjassa 
ytimeltään  
on kyse, on  
puhuttava ääneen 
aina uudelleen  
keskeisten teki- 
jöiden kesken.

Kysymys  
kuuluukin:  
Väistetäänkö 
suomalaisissa 
tv-tuotannoissa 
sisällöstä pu-
humista kiireen 
syyllä? Puhum-
meko mieluum-
min juonesta 
kuin teemasta? 
Riennämmekö 
liian kerkeästi 
toteuttamaan, 
vaikka teeman 
kirkastava  
keskusteluaika 
keskeisten  
tekijöiden  
välillä olisi  
tuotannossa 
juuri kaikkein 
huokeinta  
aikaa?

 
European TV Drama Series Lab 
 
on Erich Pommer Instituutin ja MediaXchangen kak-
siviikkoinen, kahdessa osassa järjestettävä moduu-
likoulutus Berliinissä. Viime vuonna koulutukseen 
osallistui itseni lisäksi neljä suomalaista. Opetta-
jia koulutuksessa on tasokas ja kirjava joukko – tuot-
tajia, kanavapäälliköitä, käsikirjoittajia, show run-
nereita jne. niin Euroopasta kuin Yhdysvalloista. 

Tarkemman tiedon eri vuosien opettajista ja ohjelmasta 
saa koulutuksen kotisivuilta: https://www.epi.media/tv-
lab/

V

   RAPORTTI

Vuoden 2015 lopulla käynnistyneessä AVEKin, 
Yleisradion ja Suomen Elokuvasäätiön kids@
docs-yhteishankkeessa on etsitty uudenlaisia do-
kumenttisisältöjä lapsille. 

aikka Suomi tunnetaan dokumenttielokuvan huippu-
maana, lasten ja nuorten dokumenttituotannot ovat py-
sytelleet meillä marginaalissa lukuun ottamatta Ylen las-
tenohjelmien dokumentaarisia sisältöjä. Lapsille ja nuo-
rille tehtyjen dokumenttielokuvien levitystä on edistänyt 
erityisesti DocPoint-festivaalin Dokkino lastenohjelmisto- 
kiertueineen. 

kids@docs-hankkeen puitteissa on etsitty erityisesti uu-
denlaisia kerronnan muotoja, jotka hyödyntävät myös ver-
kon mahdollisuuksia julkaisualustana. 26 hakijan joukosta 
on rahoitettu ja kehitetty neljä dokumenttielokuvakoko-
naisuutta, joissa sovelletaan digitaalista ympäristöä, inte-
raktiivisuutta ja virtuaalitodellisuuttakin. Dokumentit on 
julkaistu Yle Areenassa 17.3.2017.

ruokaresepteihin ja ihmiskohtaloihin. 360°-kuvaus ja in-
teraktiivinen navigointi toimivat kauniisti, ja katsojan on 
mahdollista hyödyntää myös virtuaalitodellisuutta: VR-se-
tin avulla ruokapöytään voi todellakin istahtaa mukaan. 
Paulina Tervon ja Sardar Feritin (Write This Down) teos 
tarjoaa sulavan human interest -kokonaisuuden ja samalla 
ensiluokkaista aineistoa esimerkiksi koulujen oppiainera-
jat ylittävään opetukseen.

Jenni Kangasniemen ja Aino Sunin (Tuffi Films) This 
is Me -dokumenttisarjan kysymyksenasettelu ja työstä-
minen pohjautuu tuoreisiin tutkimuksiin, joiden mukaan 
etenkin monien tyttöjen itsetunto romahtaa alakoulusta 
yläkouluun siirryttäessä. Kolmessa lyhytdokumentissa 
12-13-vuotiaat tytöt tarttuvat oikeuteen olla oma itsensä ja 
julistavat sen maailmalle. Verkkoympäristöä hyödynnetään 
toteuttamalla parempaa itsetuntoa juhliva Instagram-kam-
panja. Dokumenttien tytöt ovat huikean rohkeita ja samas-
tuttavia. Toisaalta konseptiin liittyy myös terapianomaista 
toimintaa, joka vaatisi moniammatillisen työryhmän ollak-
seen eettistä nuoriso- ja dokumenttielokuvatyötä.

Laita ittes likoon esittelee kolme harrastusta, jotka ky-
syvät nuorilta päähenkilöiltä uskallusta pitää päänsä. 
Arvi harrastaa esteratsastusta, Kiia pelaa jääkiekkoa poi-
kien joukkueessa ja Mad House -yhtye soittaa pitkätuk-

kaheviä. Dokumentissa esiintyvien nuor-
ten niskaan on satanut kuraa mm. kou-
lussa, mutta jokainen suhtautuu harras-
tukseensa ilolla ja intohimolla: mahtavaa, 
kun saan tehdä juuri tätä. Juho Tanska-
sen (franckforsten) rohkaisevan ohjaus-
työn mausteena on myös päähenkilöi-
den itse kuvaamia vlogipätkiä, joihin kat-
soja voi navigoida suoraan lyhytdokumen-
teista. Osallistava ajatus toimii, vaikka ma-
teriaali eroaakin yllättävän vähän toimite-
tummasta aineistosta. 

Lapsille suunnatuille sisällöille voi 
olla vaikea löytää rahoitusta, jos tuotan-
nossa ei ole selkeää agendaa kuten sano-
maa tai opetusta, mutta samalla tulos voi 
olla väkinäinen. Vapain käsin voi syntyä 
jotain aidompaa ja riemukkaampaa, ku-
ten fiktiopuolella #lovemilla, jonka tekijät 
karttelevat kohderyhmäajattelua. kids@

doc-hankkeen hakuprosessissa teosten kohderyhmäksi 
on rajattu alakouluikäiset eli 7-12-vuotiaat. Lastensisällön 
tuottamisen haastavuudesta kertonee jotakin se, että kaikki 
neljä nyt julkaistavaa tuotantoa avautuvat lähinnä ikähaa-
rukan vanhimmille, 10-12-vuotialle. Lapsille suunnattuja, 
vuorovaikutteisiakin dokumentteja valmistuu maailmalla 
jonkin verran, mutta kotoperäinen, korkealaatuinen lasten 
dokumenttielokuvakulttuuri olisi paras keino luoda vah-
vaa pohjaa ja jatkuvuutta suomalaiselle dokumenttiosaa-
miselle. kids@docs-hankkeen vahvalle avaukselle on siis 
tilausta.    

Heli Metsätähti
Kirjoittaja toimii tuottajana Koulukino ry:ssä. Koulukino on elokuva-
kasvatuksen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö.

Uudenlaisia dokumentti- 
kokonaisuuksia lapsille

Petteri Saarion (Pohjola Filmi) ohjaamassa Vedennei-
dossa, kahdentoista Saimaalla kuvatun lyhytdokumentin 
sarjassa, serkukset Emika ja Antti puuhailevat, nikkaroivat 
ja kulkevat luonnossa. Vertaisoppimiseen nojaava Veden-
neito on oikeastaan kuin verkkokurssi, jonka tarkoituksena 
on innostaa lapsia ja nuoria lähtemään luontoon. Digitaali-
nen julkaisualusta mahdollistaa navigoinnin teemakokonai-
suuksien välillä, ja syventävät infotekstit kertovat esimer-
kiksi hyvistä kala-apajista ja uimarin turvallisuussäännöistä. 

DinnerTime 360:n kautta pääsee tutustumaan erilais-
ten (uus)suomalaisten perheiden koteihin, päivällispöytiin, 

Vedenneito, 
ohj. Petteri 
Saario, 2017

http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
https://www.epi.media/tv-lab/
https://www.epi.media/tv-lab/
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Tottakai otin haasteen vastaan. Se ei tosin langennut mi-
nulle ihan sattumalta. Vuonna 2000 olin vaihto-oppilaana 
Portossa kolme kuukautta. Opiskelin elokuvaa samaan ai-
kaan festivaalin johtaja Cristiano Costa Pereiran kanssa 
Escola Superior Artística do Porto -korkeakoulussa. Hän 
sanoo innostuksensa Super 8mm -filmiin lähteneen juuri 
kouluajoilta, jossa se oli ensimmäisen opinnäytetyön for-
maatti. Elokuvakoulun jälkeen hän jatkoi muutaman muun 
kanssa kaitafilmille kuvaamista ja filmien kehittämistä. 
Vuonna 2003 Costa Pereira järjesti 10:ssä kuukaudessa 
10:n näytöstä 10:ssä eri paikassa nimellä Os Cantos do Su-
per 8mm (Super 8mm laulut/nurkat). Seuraavana vuonna 
hän alkoi pitää näytöksiä joka lauantai. Niistä tuli hyvin 
suosittuja, ja ne päättyivät lähes aina tanssiin. Seuraava 
looginen askel oli luoda festivaali. Näin Douro Filme Fes-
tival sai alkunsa. Tällä kertaa festivaali halusi kunnioittaa 
portugalilaisohjaaja Noémia Delgadon muistoa, ja siksi 
kaikki haasteen saaneet ohjaajat olivat naisia.

Olin joukon ainoa ulkomaalainen. Muut ohjaajat olivat 
pääosin Portosta ja heidän oli mahdollista saada festivaa-
lin järjestävältä OPPIA Picture Academyltä kamera ja ope-
raattori. Itse en ollut koskenut kaitafilmikameraan sitten 
Hiljainen tila -elokuvani (2005) kuvausten jälkeen, mikä 
hieman hirvitti. Sain kameran lainaan ohjaaja Visa Koi-
so-Kanttilalta, jonka elokuvaa Kaiken se kestää parhail-
laan leikkasin Helsingissä. Minulla oli siis noin kolme mi-
nuuttia aikaa kertoa tarina, eikä virheitä voisi tehdä.

Syksyinen oppitunti
Tummapukuinen mieshenkilö valmistautuu lähtöön. Hän 
trimmaa viiksiään, sitoo juhlakenkiensä nauhat ja suoris-
taa pukuaan. Hänellä on salaisuus. Mies kulkee läpi abst-
raktien katukuvioiden viidakon. Tie vie ylöspäin ja lopulta 
mies saapuu kallion laelle, josta avartuu koko kaupunki. 
Hän miettii hetken ja päättää, että tämä on hyvä paikka. 

Totisena ja juhlallisena hän heittää syksynlehdet kaupun-
gin ylle. Elokuvan nimi: Autumn.

Kehittelin tämän pienen absurdin tarinan yhdessä ir-
lantilaisen taitelija Joe Mcgillin kanssa, joka suostui esit-
tämään myös pääosa Syksyä. Koska elokuvaa ei saanut lei-
kata, kaikki kuvat piti kuvata oikeassa järjestyksessä. Oli 
siis hyvä löytää kuvauspaikat mahdollisimman läheltä toi-
siaan. Valitsimme Kaivopuiston ja sen ympäristön, jonka 
jälkeen tein kuvalistan. Kuvia kertyi toistakymmentä.

Syyskuinen kuvauspäivä Helsingissä oli todella aurin-
koinen. Kuvasimme niin paljon kuin mahdollista puiden ja 
rakennusten varjoissa, mutta osa kuvista oli pakko tehdä 
suorassa auringon valossa ilman filttereitä. Kuvatessani 
kohtausta, jossa päähenkilö kävelee suojateiden viivoitta-
maa asfalttipintaa, ohitseni käveli tikkaita kantava työmies, 
joka kommentoi: “Aijai, aika pahasti vastavaloon.” Kaikki oli 
näyttänyt luupissa hyvältä, mutta mieleeni hiipi silti epäi-
lys. En pystynyt tarkistamaan kuvaa enkä ottamaan uusin-
taottoa. Mietin, kuinka digitaalimaailmassa pyöriminen oli 
tehnyt joistakin asioista niin itsestäänselviä. 

Tarina sai matkan varrella uusia käänteitä ja kuvamäärä 
kasvoi. Kameran tasainen surina muistutti koko ajan, että 
filmiä palaa. Se loi omanlaista painetta. Oli vaikea saada 
tuntumaa rytmiin ja toivoin, ettei kuvista tullut liian hätäi-
siä. Lopussa kasvoi huoli, että riittääkö filmi. Tuntui vah-
vasti siltä kuin olisin palannut takaisin elokuvakouluun. 
Päivän päätteeksi pakkasin filmirullan postipakettiin kau-
hunsekavin tunnelmin. Tämän kanssa on nyt elettävä.

Dokumenttielokuvaohjaaja Patrícia Nogueira oli yksi 
haasteen saaneista ohjaajista. Hänen kuvalistansa oli ly-
hyt, mutta haasteellinen. Nogueira halusi kokeilla jota-
kin uutta ja päätyi tekemään yhden kuvan ajon. Elokuva  
Entranhas on kuvaus täydellisen perheen illuusiosta. Se 
lähtee idyllisestä perhevalokuvasta ja matkaa läpi asun-
non. Perheen isä katsoo olohuoneessa televisiosta Psychoa, 
tytär leikkii pöydän ääressä barbeilla ja äiti suolistaa keit-
tiössä kalaa. Kamera jää seuraamaan kalansuolistusta pi-
demmäksi aikaa. “Entranhas” tarkoittaa sisälmyksiä ja jo-
takin, joka vaivaa sinua sisimmässäsi. Yhden kuva ajo oli 
haastava toteuttaa. Ryhmä teki koekuvaukset digitaali-
kameralla ja kellotti ajon radan viereen, jotta he osasivat 
ajoittaa sen oikein. 

Nogueira tekee parhaillaan väitöskirjaa interaktiivi-
sesta dokumenttielokuvasta. Siinä katsoja voi päättää, mitä 
tarinaa lähtee seuraamaan. Jossakin tapauksissa tarinaan 
voi lisätä omaa materiaalia tai se on pelipohjainen, jossa 
valinnat luovat uutta tarinaa. Materiaalia saattaa olla jopa 
6 000 tuntia, mutta katsoja ei tule koskaan näkemään kaik-
kea. Nogueira kokee itse kuitenkin enemmän yhteyttä pe-
rinteiseen tarinankerrontaan. Hänen mielestään 8mm 
-haaste oli todella mielenkiintoinen, koska se pisti miet-
timään tekoprosessia. Dokumenttielokuvia tehdessä tulee 
kuvattua kaikenlaista kaiken varalta. Haaste laittoi luovuu-
den liikkeelle; miten tehdä jotakin kiinnostavaa näissä ra-
joissa.

Douro Filme Festival
Matkasin Portoon lokakuun lopulla. En ollut ainoa, joka 
oli hermostunut lopputuloksesta. Joku ohjaaja oli kieltänyt 
elokuvansa näytön kokonaan, mihin festivaali ei suostu-
nut. Yhdelle oli annettu armopala, ja hän oli saanut uuden 
filmirullan kuvausvaiheessa. Yksi ohjaaja sai tehdä muuta-
man leikkauksen elokuvaan. Muutama oli käyttänyt digi-
taalikameraa testeihin tai kuvannut koko elokuvan ensin 
digitaalisesti nähdäkseen sen toimivuuden. Ennen ensi-il-
taa saimme mahdollisuuden tutkailla omaa elokuvaamme 
loopilla. Sen enempää emme näkisi ennen esitystä. Olin 
onnellinen, että filmin ensimmäiset ruudut ainakin näytti-
vät oikein valotetuilta ja skarpeilta.

Festivaali järjestettiin hienossa vanhassa juhlasalissa 
Porton keskustassa. Tapahtuma oli ilmainen ja sali tuli täy-
teen. Katsoimme mustavalkoisia elokuvia kaitafilmipro-
jektorin raksuttaessa ja odotimme hiljaisuudessa, kun pro-
jektorin käyttäjä kelasi filmin alkuun ja viritti seuraavan. 
Jokainen elokuva sai raikuvat aplodit. Tunnelma oli kotoisa 
ja samalla jotenkin ylväs. Vanha tekniikka sai ymmärrystä 
ja ansaitsemansa arvostuksen. Formaatti ja haaste toimi-
vat parhaiten yksinkertaisissa elokuvakerronnallisissa rat-
kaisuissa kuten Patrícia Nogueiran yhden kuvan ajossa, 
Mariana Figueroan dokumentaarisessa ihmisten kasvo-
kuvilla kuvitetussa runossa ja Marina Botelhon kokeelli-
sena valotutkielmana. Omaa elokuvaani katsoin kuin testi-
tulosta: missä onnistuin, missä mokasin ja mitä tästä opin? 
Olin kutakuinkin tyytyväinen. Lähes 20:stä kuvasta koos-
tuva tarina näytti ihan elokuvalta. Autumn sai festivaaleilla 
kunniamaininnan.

Koulu itsessään
Kokemuksen tuoma varmuus ja tekniikan tarjoamat mah-
dollisuudet välttyä suuremmilta katastrofeilta tuudittavat 
rauhaisaan uneen. Super 8mm -haaste palautti minut pe-
rusasioiden äärelle ja veitsenterälle, jossa jokainen siirto ku-
vausvaiheessa oli harkittava tarkkaan. Millaisen tarinan pys-
tyn kertomaan kolmessa minuutissa? Millaista tarinaa mus-
tavalkoisuus ja äänettömyys tukevat? Mitkä kuvat ovat vält-
tämättömiä tämän tarinan kertomiselle? Mistä kuva alkaa ja 
mihin se loppuu? Miten luon elokuvaan rytmiä? Tällainen 
haaste kannattaisi tehdä vähintään kerran vuodessa!

Cristiano Costa Pereiran mukaan monet haasteen saa-
neet ohjaajat ovat jälkikäteen olleet hyvin kiitollisia koke-
muksesta ja innostuneet analogisesta formaatista. Hän ko-
kee, että Super 8:lla kuvaaminen on koulu itsessään. Siksi 
hän perusti vuonna 2015 OPPIAn (oPorto Picture Academy 
– Arte Photographyca & Cinematographyca), joka järjes-
tää Super 8mm - ja neulanreikäkamerakursseja. Kursseille 
hakeutuvat kokeilunhaluiset ihmiset, jotka ovat kiinnostu-
neita omaperäisestä kuvakerronnasta. Costa Pereira haluaa 
viedä Super 8mm -sanomaa eteenpäin ulkomaita myöten 
pitämällä kursseja, järjestämällä näytöksiä ja perustamalla 
tulevaisuudessa erityisen Super 8mm -arkiston.

Toisin kuin monen muun amatööriformaatin Super 8mm 
-filmin taival jatkuu jo 50:ttä vuotta. Maailmalta löytyy pari-
senkymmentä Super 8mm -festivaalia ja -tapahtumaa sekä 
useita foorumeita tiedonjakamiselle ja keskustelulle. Ehkä 
sekin kertoo jotakin, että Kodak ilmoitti juuri alkavansa taas 
valmistaa Ektachrome-filmiä. Vanha analoginen tekniikka 
näyttää pitävän pintansa digitaalisessa maailmassa.    

   RAPORTTI

Mervi Junkkonen
Kirjoittaja on dokumentaristi ja elokuvaleikkaaja

Super 8mm 
PERUSASIOIDEN  
ÄÄRELLÄ 
Sain elokuussa Douron elokuvafestivaalilta Por-
tugalista sähköpostia. Minut on kutsuttu kymme-
nen muun naisohjaajan ohella tekemään elokuva 
Super 8mm -filmille, jonka festivaali rahoittaa. 
Osallistujille lähetetään yksi rulla mustavalkoista 
Super 8mm -filmiä (Kodak Tri-X). Elokuva pi-
tää kuvata kuukauden sisällä, eikä sitä saa leikata 
jälkikäteen. Lopputulos on mahdollista nähdä 
Portossa 24. lokakuuta. Kyseessä on kilpailu. 
Otanko haasteen vastaan? 

Entranhas, Patrícia Nogueira, 2016
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A
Ilta tummuu, mutta täältä ei voi nähdä tähtiä 
valaistujen pilvenpiirtäjien, neonvalojen pyörivän 
säihkeen vuoksi. Kaupungin valot kätkevät minulta 
muiden maailmojen valot, mutta ei sitä tietoa, että 
ylläni kiertää tähtitaivas. *

stun pimennettyyn galleriatilaan ja asetun kahden viis-
tosti vastakkain sijoitetun suuren valkokankaan väliin. 
Valkokankailta vyöryy minua kohti näkymiä suurkau-
pungeista pilvenpiirtäjineen ja liikenneväylineen. Ne 
ovat kuin planeettoja, jotka verkkaisen kiertoliikkeensä 
suoritettuaan loittonevat häviten kuva-alan ulkopuolelle, 
ilmestyäkseen jälleen näköpiiriini vuorokauden vaihdut-
tua, nyt toisella puolella. Olen kuin tapahtumien mag-
neettinen napa, kellun korkealla stratosfäärissä satellii-
tissa näiden kahden eri tahtiin omaa rataansa kiertävän 
kaupunkiplaneetan välissä. Kaupungit ovat identtiset 
kaksoset, mutta myös toistensa peilikuvat: kun toisella 
planeetalla on harmaa, savusumuinen päivä, toisessa on 
yö kiehtovine, kutsuvine kaupungin valoineen. Yhteistä on 
suurkaupungin liikenteen keskeytymätön, yötä päivää jat-
kuva virta.

 
Eikö se ollutkin kivi, jonka näin ihan ensimmäiseksi tässä 
kaupungissa? Sitä oli kaikkialla, hakattuna ja hakkaamat-
tomana, rosoisena ja kiiltäväksi hiottuna... Röykkiö ainetta, 
mekaaninen kaaos, pikku Baabeli: sellainen oli kaupunki 
päivänvalossa.  
       Ei, nyt se oli jotain muuta: paikka jolla seisotte... Se on 
tietoisuus, itsenäinen ja avara hahmo, se on kulkuneuvo, 
joka vie yön ja päivän perintöä läpi loppumattomien vyö-
hykkeiden. 

Videoteoksen ääniraidalla mies- ja naisääni kertovat 
minulle vieraalla kielellä lyhyitä tarinoita kaupungista. 
Ne ovat kuin radioeetteristä noukittuja katkelmia, joiden 
välissä kanavasurffaillaan. Yksittäiset äänet tarkentuvat 
hetkeksi ja katoavat taas, kuulen puhetta eri kielillä, mu-
siikkia, morsetusta, piipitystä ja kanavien välistä tyhjyyttä, 
valkoista kohinaa.

 

Radion kohinasta saatoin kutsua luokseni yksittäisiä ääniä. 
Kuiskaus tai sävel irtosi äänipilven eheydestä ja jäi huoju-
maan etualalle. Mutta mikään, mitä kuulin, ei ollut yksise-
litteistä. Pauhu oli kaikkien kielten ja kaikkien äänien ki-
mara. Siinä oli kaikki. Äänet syntyivät ja elivät vain tuossa 
sumussa, ja jos se hälveni, ”kaikki” hajosi heti kuolemanhil-
jaisuuteen. 

Katsomiskokemus on häkellyttävä, yhtä aikaa lu-
moava ja ahdistava, konkreettisesti mukaansa tempaava ja 
vieraannuttava. Alan epäillä omaa positiotani, omia aiste-
jani: samalla kun tiedän seisovani tukevasti gallerian lat-
tialla, koen voimakkaasti leijuvani kuin painottomassa ti-
lassa. Tunnen olevani yhtä aikaa kahdessa paikassa, tässä 
ja kuvassa. Minua huimaa.

Tuntemukseni on tietysti ollut taiteilijan tarkoitus. 
Lauri Astala on aiemmissakin katsojan läsnäoloon ja osal-
listamiseen perustuvissa videoinstallaatioissaan halunnut 
hämmentää katsojan kokemusta tilasta hämärtämällä ku-
van ja tilan rajaa ja siten horjuttaa kokijan mieltä ja uskoa 
näkemäänsä. Hän on tehnyt katsoja tietoiseksi omasta 
kehosta, havainnosta ja näkemisen tapahtumisesta it-
sessä. Nyt illuusio mukanaolosta teoksessa on suorastaan 

fyysinen. Kuvaprojisointien perspektiivin jatkuvuuden, 
kameran kuvakulmien ja liikkeen varaan rakennettu 
painovoimattomuuden illuusio muuttaa tasapainoais- 
timuksen ja luo epävakauden tunteen. 

Samalla kun Astala imaisee katsojan voimakkaasti mu-
kaan teoksen kuvaan, tämä on etäännytetty entistä kauem-
mas kuvan tapahtumista, istutettu satelliittiin korkealle 
stratosfääriin. Katsoja on ulkopuolinen tarkkailija, ehkä 
alien tai demiurgi, joka katsoo maailmaa sen ulkopuolelta. 
Täältäkin maailma näyttäytyy Astalan sanoin ”kuvankal- 
taisena”, tuttuna, jo elettynä ja koettuna. Olemmehan jo 
nähneet ja kokeneet koko maailman liikkuvien ja liik-
kumattomien kuvien välittämänä, ja esimerkiksi Google 
Earthin kaltaisten sovellusten avulla ”vierailleet” monissa 
paikoissa. 

Ei kaupunki ole paikka, niin kuin ehkä luulet. Se on tapah-
tuma, jota kukaan ei mittaa. Kartanteko olisi hyödytöntä, 
ajan ja voimien tuhlausta. Kaupunki eli niin kuin asuk-
kaansa – sekin oli olento, josta koko ajan oli tulossa muuta 
kuin mitä se oli.    

* Tekstit ovat Lauri Astalan videoinstallaatiota 
varten kirjailijan luvalla muokkaamia lainauksia 
Leena Krohnin kirjoista Tainaron, Postia toisesta 
kaupungista (1985), Tribar (1993) ja Donna Quijote 
ja muita kaupunkilaisia (1983).

Lauri Astalan kaksikanavainen videoinstallaatio 
Twin Cities (2016) oli esillä taiteilijan yksityisnäyt-
telyssä Galleria Heinossa Helsingissä   
29.10.–20.11.2016.

Mediataiteilija Lauri Astalan (s.1958) tuotanto 
koostuu veistoksista, videoista ja tietokoneavus- 
teisista videoinstallaatioista. Niiden aihepiirit  
liittyvät tilan käsitteisiin ja kokemiseen sekä 
niitä muokkaaviin kulttuurisiin rakenteisiin.  
Astala on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja 
osallistunut yhteisnäyttelyihin sekä filmi- ja  
videofestivaaleihin kotimaassa ja ulkomailla 
vuodesta 1989. Astalalle myönnettiin vuonna 
2007 kuvataiteen valtionpalkinto ja vuonna 2013 
Pro Finlandia –mitali.

KUINKA 
KUVITELLA 
KAUPUNKI 

Tiina Erkintalo
Kirjoittaja on vapaa kirjoittaja

   IMPRESSIO
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Amerikkalainen Theodore 
Roszak kirjoittaa romaanis-
saan Flicker (Like 1999, suom. 
J. Ahokas) elokuvan kätketystä 
potentiaalista ja esittää sen 
vaihtoehtohistorian. Roszakil- 
le elokuva on ennen kaikkea  
uskonnollisten salaseurojen  
synkkien viestien väline. 
Kautta historian on näytel-
mäelokuviin upotettu suoraan 
alitajunnan pimeisiin kerrok-
siin vaikuttavia yksittäisiä fil-
miruutuja, huomaa Roszakin 
romaanin innokas elokuvatut-
kija. Romaani esittää elokuvan 
historian outona hahmopsyko-
logisena kokeena ja lanseeraa 
mm. ”neurosemiologian”, joka 
perehtyy valon ja pimeyden 
”hermostolliseen dialektiik-
kaan” ja ”hypnoosin sosio- 
grafiaan”.

Syksyllä 2013 otin yhteyttä 
runoilija Harry Salmennie-
meen ja ehdotin yhteistyötä 
mahtipontisen elokuvapro-
jektin parissa. Alkoi kahden ja 
puolen vuoden työrupeama, 
jonka aikana sen estetiikka ja 
sisältö löysivät muotonsa.

viimeistelee muistot kuviksi. *
Mannerlaatan päähenkilö 

on saapunut työmatkallaan To-
kiosta Helsinkiin ja toipuu ho-
tellihuoneessaan aikaerosta 
ennen seuraavaa lentoa. Tapah-
tumat kiinnittyvät lähipäivien 
tapahtumien muisteluun ja ku-
vitelmiin tulevasta matkustelun 
täyteisestä viikosta. Hotellissa 
tapahtuvan subjektiivisen no-
jatuolimatkailun näyttämöinä 
ovat terminaalit, odotusaulat 
ja lähtöportit: kansainvälisten 
jet-laggereiden lifestyle.

Päähenkilömme – tarinan 
kertoja – on kirjaimellisesti 
vailla ominaisuuksia. Jos ajatel-
laan elokuvan olevan konkre-
tian taidetta, tällä kertaa para-
doksaalisesti päähenkilön ikä, 
sukupuoli, ulkonäkö, ammatti 
jne. jäävät katsojan omien mie-
likuvien ja tulkintojen varaan. 
Koska päähenkilöä ei koskaan 
nähdä, on myös mahdollista, 
että henkilöitä on useita.

Valkokankaalla nähdään 
kolmea erilaista visuaalista ma-
teriaalia. Pääosassa on Sal-
menniemen elokuvaa varten 

VALON JA  
PIMEYDEN  
DIALEKTIIKKAA  
ONNETTOMUUS- 
PAIKALLA
MANNERLAATTA ON KLASSISEN ELOKUVAKERRONNAN ANTITEESI,  

MAHDOTTOMUUKSIEN JA RISTIRIITOJEN ELOKUVA. KOSKA ELOKUVASSA  

EI OLE KAMERALLA KUVATTUJA ESITTÄVIÄ KUVIA, MUODOSTAVAT  

VALO-KOPIOIDEN JA FOTOGRAMMIEN VARJOKUVAT, KIRJAIMET, SANAT, 

FONTIT JA LADONTA OMALAKISEN RINNAKKAISTODELLISUUDEN.

Ensimmäinen lähtökohta oli 
tehdä materialistinen elokuva, 
teos jonka aiheena olisi eloku-
vaväline itsessään ja sen käyt-
tämä materiaali, filmi. Toisena 
päälinjana oli tehdä käsitteelli-
nen pelkkien ideoiden elokuva, 
film-without-film, joka lähente-
lisi aineettomuutta. 

Rupesimme harsimaan 
teosta kasaan näiden kahden 
keskenään ristiriitaisten ääri-
päiden varaan. Ajattelin, että 
olisi mahtavaa tehdä elokuva, 
jonka suhde todellisuuteen ja 
sen esittämiseen on etäänny-
tetty, välineellinen ja mahdolli-
simman ”epäelokuvamainen”. 
Perinteisesti esimerkiksi teks-
tin käyttöä klassisessa elokuva-
kerronnassa pidetään halpana 
ja ns. puhdasta elokuvaa hylki-
vänä keinona. Entäpä jos teksti 
nimenomaan olisikin pääroo-
lissa? Sen sijaan näyttelijöille 
tai kameralle ei tässä eloku-
vassa olisi tarvetta. Ei lainkaan 
ihmisiä, ei ihmisen inhimillistä 
katsetta. Voisimme tehdä muis-
tikuvien elokuvan, jonka kat-
soja itse ”visualisoi” päässään, 

* Tämä on toteu-
tunut sikäli, että 
olemme kuulleet 
useilta katsojilta 
kommentteja, joissa 
he ovat mieles-
tään  nähneet täs-
mälliset tapahtu-
mapaikat tai ihmis-
ten piirteet kuvina 
elokuvan aikana.

KUVAT: MANNERLAATTA @ 2016 TESTIFILMI OY
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Lentämisen ydin on paranoia. Lentoken-
tällä kaikkia epäillään, kaikkea kontrol-
loidaan, ja yksin jätetty reppu riittää ai-
heuttamaan kaaoksen.

Matkustajan kannalta nöyryyttävät 
turvatarkastukset ovat järjestelmän nä-
kökulmasta välttämättömiä. Jokaisen, 
joka tahtoo nauttia lentomatkustamisen 
vapaudesta, täytyy hyväksyä jonottami-
sen ja turvatarkastusten piina. Jatkuvasti 
tarkentuva kontrolli tekee lentokentällä 
asioimisesta yhä turhauttavampaa, mutta 
samalla lentämisestä yhä turvallisempaa.

Koska lentokentät tapaavat olla epä-
kiinnostavia ja kalliita paikkoja ja len-
tokoneessa istuminen on lähellä mu-
kavuuden vastakohtaa, lentoyhtiöiden 
on vaikeata markkinoida lentämistä 
miellyttävänä elämyksenä. On miltei 

tulivat ”ihmisen läsnäolon kompo-
nenteiksi”.

Sisällöllinen ajatus oli, että len-
tomatkustamisen ulkoinen todelli-
suus näytetään liikkuvalla kuvalla 
mahdollisimman konkreettisesti. 
Niinpä fotogrammeissa kuvataan 
asioita ja esineitä, joita päähenki-
lömme näkee, haistaa tai joita hän 
koskettelee. Keinokuituinen neule, 
korut, avaimet, kännykän laturi, 
matkalaukun pohjalle unohtuneet 
havunneulaset ja tuliaiseksi oste-
tut Iittalan juomalasit olivat tur-
vatarkastusten läpivalaisuun kyt-
keytyviä vinkkejä psykologisesta 
kokonaiskuvasta. Osan fotogram-
meista valmistin sekoittamalla nä-
rästyslääkkeitä poretabletteina 
suoraan valokuvakehitteeseen.

Leikkasin Mannerlaatasta eri-
laisia versioita alusta alkaen. Perin-
teistä käsikirjoitusta, johon nojata, 
ei missään vaiheessa ollut. Salmen-
niemen tekstisäkeitä, rakeisia va-
lokopioita, synkkiä fotogrammeja 
ja Mika Vainion musiikkia aikaja-
nalle sommitellen teokselle alkoi 
vähitellen löytyä oma karaktääri ja 
kielioppi. Vaikka käyttämämme il-
maisukeinot olivat jo alusta alkaen 
tietoisen niukat, pelkistyi teos koko 
ajan mitä pidemmälle sitä työs-
timme.

Väistämättä keskustelumme 
Salmenniemen kanssa pyörivät 
peruskysymyksen ympärillä: Mitä 
on elokuva? Mikä oikeastaan te-
kee elokuvasta elokuvan? Meille 
tämän projektin peruskomponent-
teja olivat pimeys, elokuvateatteri, 
tapahtumaketju ajassa ja sen mah-
dollisesti ristiriitainenkin dialek-
tiikka. Syntyi elokuvan keinoille 

sopivia konkreettisia vastinpareja: 
valo-pimeys / hidas-nopea / me-
lu-hiljaisuus / kaaos-kontrolli.

Tuntui hyvältä idealta kiihdyt-
tää ääripäiden dynamiikkaa. Välillä 
valokopioliuskojen sisältämät ”ali-
tajuiset viestit” välkkyvät kankaalla 
hysteerisen nopeasti – elokuva ei 
sovi migreenistä kärsiville – välillä 
taas kuvakerronta jähmettyy lähes 
pysähtyneeksi venyttäen katsojan 
aikakokemusta ja kärsivällisyyttä. 
Keskellä elokuvaa on jopa taukoja, 
pariminuuttisia jaksoja pelkkää 
mustaa tai valkoista. Katsoja saa 
mahdollisuuden katsella vaikkapa 
valkokankaan struktuuria tai sa-
lin kattorakennetta. Pitkästymisen-
kin uhalla tuntui oikealta muistut-
taa, että olemme elokuvateatterissa 
ja katsomme elokuvaa.

Koekatseluissa Andorrassa ja 
K13:ssa Jussi Eerolan, Olli Huh-
tasen ja Markus Pyörälän kanssa 
välillä kauhu valtasi mielen. Teos 
alkoi tuntua mammuttimaisen suu-
relta ja käsittämättömältä kokoel-
malta erilaisia ideoita. Voiko tätä 
kukaan katsoa alusta loppuun? 
Kenties tämä on viimeinen elo-
kuva, jonka saamme tehdä? Ajatus-
leikkinä mietimme Harryn kanssa 
elokuvateatteria lentokoneen mus-
tana laatikkona, josta onnettomuu-
den syyt voidaan myöhemmin pur-
kaa. 

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Man-
nerlaatta sai ensi-iltansa Berliinin 
elokuvajuhlilla Forum Expanded 
-sarjassa ja sen jälkeen se on nähty 
lukuisilla elokuvafestivaaleilla ja 
televisiossa Yle Teeman elokuva-
festivaalilla marraskuussa 2016. 
Tällä hetkellä työn alla on eloku-
van Blu-ray -julkaisu.    

Mika Taanila

Mannerlaatta. Ohjaus: Mika Taanila,  
teksti: Harry Salmenniemi, musiikki:  
Mika Vainio, äänisuunnittelu: Olli 
Huhtanen, graafinen suunnittelu:  
Markus Pyörälä, tuotanto: Jussi Eerola 
/ Elokuvayhtiö Testifilmi Oy  
2016. 74 min, mv.

kirjoittama teksti, joka kertoo sub-
jektiivisesta tapahtumaketjusta ja 
muodostaa tarinan rungon. Teksti 
heijastelee päähenkilön ajattelua 
ja havaintoja ympäröivästä len-
tokenttämaailmasta. Kankaalla 
on paljon luettavaa: 99 askeettista 
tekstisivua – tai mykkäelokuvan 
välitekstiä, kuten jotkut katsojat 
ovat kommentoineet – sekä kolme 
pitkää tekstilaattakompositiota, joi-
den sisältämä tekstimäärä on käy-
tännössä mahdotonta kenenkään 
omaksua yhdellä katselulla. 

Liikkuvan kuvan jaksot on to-
teutettu 35 mm -filmille kahdella 
eri tekniikalla. Valokopioin suo-
raan kirkkaalle filmille erilaisia 
lentämiseen liittyviä dokument-
teja ja esineistöä. Ennen kopioin-
tia leikkasin filmin lyhyiksi lius-
koiksi, ja teippasin ne riviin A4-ar-
keille, jotta ne kulkevat siististi ko-
piokoneen läpi. Elokuva valmis-
tui näin ruutu ruudulta omituisena 
puoli-automaattisena animaa-
tiona. Omilta työmatkoiltani poimi-
tut lentokoneiden turvaohjeet, tax 
free -myymälöiden hinnastot, kah-
viloiden menulistat, boarding pas-
sit jne. olivat mielenmaiseman raa-
kamateriaalina tässä hitaassa käsi-
työvaiheessa.

Valokuvaaja Martti Jämsän pi-
miössä työstimme abstraktimpaa 
materiaalia. Laitoin esineitä suo-
raan mustavalkoisen kääntöfilmin 
päälle ja valotin niistä fotogram-
meja, pinnakkaisina syntyviä var-
jokuvia. Tekniikka on ikivanha, 
mutta sattumanvaraisuudessaan ja 
fotokemiallisena prosessina viehät-
tävän salaperäinen. Filmipinnalle 
tarttuvat roskat ja pölyhiukkaset 

mahdotonta saada kuluttaja vakuuttu-
maan siitä, että muovirasiaan tungettu 
juustosämpylä on herkullinen ateria, ja 
että kymmenen tunnin istuminen pie-
nessä tuolissa merkitsee todellisuudessa 
äärimmäistä vapautta. Samalla lentämi-
sen katastrofaaliset ekologiset seuraukset 
on saatava piilotettua vastuullisen ympä-
ristöpuheen alle.

Kirjailijan kannalta tällaisen markki-
noinnin kieli on tietenkin poikkeukselli-
sen kiinnostavaa. Kirjoittaessani Manner-
laattaa seurasin lukuisten lentoyhtiöiden 
ja lentokenttien twitter-tilejä. Olen har-
voin törmännyt niin epätoivoiseen kirjoi-
tettuun kieleen. Yllätyksekseni huoma-
sin pikku hiljaa ihastuvani lentoyhtiöi-
den kommunikaatioon; tunsin pääseväni 
lähelle markkinoinnin ydintä. Erityisen 

puhuttelevaa oli eri bonusjärjestelmien 
monimutkaisuus, kuluttajan pääseminen 
osaksi kompleksista lakiverkkoa ja mah-
dollista valitusvyyhtiä.

Alusta asti tiesin, että teksti olisi olen-
nainen osa elokuvan tarinaa. Mutta en 
missään nimessä tahtonut perinteistä 
tarinaa, tahdoin tulevaisuuteen kurkot-
tavan: mieluummin monta toisiinsa so-
pimatonta ja keskenään riitelevää mah-
dollisuutta kuin yksi vakuuttavasti kul-
keva tarina. Tahdoin paljon paranoiaa, 
rehellistä kuolemanpelkoa, hieman kau-
neutta, muutaman vitsin, ja isoja ready-
made-tekstilaattoja, joissa lentokenttien 
kielellinen todellisuus purskahtaisi esille 
– ja tahdoin kaiken tämän sijoitettuna 
miltei järjellisen esipuheen ja loppusa-
nojen väliin.

Harry Salmenniemi

Elokuvan tarinasta
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Tätä kirjoittaessani maaliskuussa 2017 teos 
on yhä tekeytymisen tilassa. Se esitettiin 
DocPoint-festivaaleilla tammikuussa 2017 
Mekastus-orkesterin livesäestämänä sekä 
myöhemmin kevättalvella Kiasma-teatte-
rissa leikkausversiona. Tarkastelen tässä 
kirjoituksessa versiota, jonka ääniraitaa hal-
litsee napolilaisen Aspec(t)-kokoonpanon 
toteuttama kokeellinen elektroninen mu-
siikki. Vaihtoehtoisella ääniraidalla kuul-
laan elokuvan keskushahmon, näyttelijä 
Pasquale de Fabbion, lausuma voice-over, 
mutta vajavainen italiantaitoni pidättää mi-
nua käsittelemästä sitä toistaiseksi lähem-
min. Versioon on Renvallin mukaan tulossa 
mukaan myös tekstitys, ei pelkästään infor-
matiivisena, vaan musiikillisena element-
tinä. 

Vaiheita, sinfonioita
Tämä monivaiheisuus – jopa vaiheessa ole-
minen – seurailee yritystä kuvata kaupun-
kia: reittejä on joskus ratkaistava uusiksi, 
jos tietyömaa tai muu este tai oikku katkai-
see ne. Parhaassa tapauksessa uudet reitit 
avaavat aivan uuden näköalan kaupunkiin. 
Kaupunki, myös Renvallin Napoli, on work 
in progress. 

Renvallin varhemmassakin tuotannossa 
on teoksia, jotka on tarkoitettu esitettäväksi 
eri säestyksin tai ääniraidoin, kuhunkin esi-
tystilanteeseen räätälöityinä. Renvall ko-
rostaa Filmihullussa 2/08 julkaistussa haas-
tattelussaan Markku Varjolalle äänen eri-
tyistä ja erillistä roolia teoksissaan: ”Ääni on 
enemmän kuin kuva. Äänen valinnassa teh-
dään poliittinen päätös siitä mitä elokuva on, 
mitä halutaan sanoa. Kuva on yksi instru-
mentti musiikissa, musiikillinen elementti. 
[--] Ääni voi olla ristiriidassa kuvan sie-
lullisen tapahtuman kanssa.”1 Selkein esi-
merkki tästä ristiriitaisuudesta lienee Ren-
vallin Exotique (2010), jonka kuvamateriaali 
koostuu viattomasta auringonvalosta ja var-
joista seinällä, oviaukossa ja petaamatto-
man yösijan yllä – kaikki teoksen sisältämä 

eksotiikka ja vaara kumpuaa ääniraidalta.
Äänen ja kuvan erillisyys, jopa ristiriitai-

suus, on kokeellisen elokuvan perustavan-
laatuisimpia keinovarantoja. Tässä ja mo-
nissa muissa suhteissa Renvall on kinoko-
keilijana vanhan koulun miehiä. Post-inter-
net-sukupolven mediataiteilijoille Renval-
lin visuaalinen repertuaari ja ennen kaik-
kea filmin materiaalisuuden korostaminen 
voi näyttäytyä retroiluna, muka jo ohitet-
tuna vaiheena, mutta yhtä hyvin Renvallia 
voi pitää kunnianarvoisena käsityöläisenä 
– kuin emigranttikultaseppänä, joka kantaa 
hyppysissään häntä edeltäneiden mestarei-
den taidon ja välittää sen eteenpäin.

Napolifilm liittyy luontevasti sekä muo-
doltaan että ilmeeltään paitsi Renvallin 
oman kokonaistuotannon jatkumoon myös 
kaupunkisinfonioiden innostavaan perin-
teeseen. Sarah Jilani luo Senses of Cinema 
-verkkolehden artikkelissaan ”Urban Mo-
dernity and Fluctuating Time” (2013) kat-
sauksen varsinkin varhaisen kokeelli-
sen elokuvan piirissä esiintyvään alalajiin. 
Charles Sheelerin Manhattan (1921), Al-
berto Cavalcantin Pariisia kuvaava Rien 
que les heures (1926) ja Walter Ruttmannin  
Berliini: suurkaupungin sinfonia (1927) lie-
nevät tunnetuimmat lajityypin edustajat. 
Myös Odessaan sijoittuva Dziga Vertovin 
Mies ja elokuvakamera (1929) on ytimeltään 
kaupunkikuvaus, joka etsiytyy lineaarisen 
kerronnan sijaan musiikillisempiin uomiin. 
Jean Vigon ja Dziga Vertovin pikkuveljen, 
Boris Kaufmanin ohjaama Nizzasta puheen- 
ollen (1930) iskee jo ilmiselviä riitasointuja 
kaupunkisinfonioiden moderniin sykkee-
seen ristiriitoja korostavalla kuvastollaan. 

Renvall juhlii kaupunkia ja kaupunkilai-
sia, ja hänen cinemaattinen ilmaisunsa tun-
tuu vähintäänkin nyökkäävän kokeellisen 
elokuvan suuntaan lukuisine iiris-rajauksi-
neen, päällekkäisvalotuksineen, time lapse 
-kuvauksineen ja vapaasti liikehtivine ka-
meroineen. Kaupungissa yritetään edetä jo 
hänen São Paulossa kuvatussa teoksessaan 

Inside (2004), joka on valmistunut vain vä-
hän Don DeLillon vastaavan staattisen ta-
kapenkkikuvauksen Cosmopolis (2003, ks. 
myös David Cronenbergin elokuvasovitus 
vuodelta 2012) jälkeen.

Nyt ei kuitenkaan kökötetä ruuhkassa, 
vaan jalkaudutaan kiireen vilkkaa kaupun-
gin kaduille. Vaikka elokuvan keskushahmo 
onkin mm. paavinpuvussa naista tanssittava 
Pasquale de Fabbio, elokuva keskittyy vä-
hintään yhtä paljon, ellei enemmänkin, Na-
poliin kuin de Fabbioon. Renvallin teokseen 
pätee Jilanin luonnehdinta varhaisen elo-
kuvan kuvaamista kaupungeista ”sekä ul-
koisesti koettuna spektaakkelina että sisäi-
senä rytminä, joka luo samalla sekä anony-
miteetin että intimiteetin tuntua”2.

Rytmi kuvassa ja kaupungissa
Musiikillisimpia elementtejä Napolifilmis- 
sä ovat juuri rytmin vaihdokset ja niiden au-
diovisuaalinen toteutus esimerkiksi kuva-
suhteen vaihteluna. Tempo ei missään vai-
heessa ole varsinaisesti verkkainen, mutta 
varsinkin alkupuolella erottuu nopea pys-
tyelokuvamontaasi kapeilta kujilta. Tässä 
toistuu muullekin pystyelokuvalle tyy-
pillinen taipumus mukailla kohdetta ka-
peamman kuvasuhteen kaltaiseksi: suo-
siossa ovat pitkulaiset ja kapeat kuva-ai-
heet, joihin myös napolilaistalojen varjosta-
mat pikkukujat lukeutuvat. Vastaavia rytmi-
sesti erottuvia jaksoja ovat kuuteen neliöön 

A  W O R K  I N  P R O G R E S S 

Miten kuvata kaupun-
kikokemusta, jossa on 
kerroksia yhtä monta 
kuin kaupungissa 
kulkijaa? Hyppää-
mällä mukaan hyö-
rinään, vastaa Seppo 
Renvallin lyhyt ko-
keellinen dokument-
tielokuva Napolifilm 
(2017). Renvall itse on 
kiteyttänyt uunituo-
reen teoksensa olevan 
dokumenttielokuva 
”unesta Napolista”, 
mutta unenomaisuus 
ei tässä yhteydessä 
ole koodisana hitaalle 
ja tahmealle hortoi-
lulle. Tämä unonen on 
pikemminkin sähäkkä 
ja hengästyttävä.  
Vasta aivan lopussa 
päästään ruraaliin 
rauhaan. 

Tytti Rantanen
Kirjoittaja on väitöskirjatutkija  
ja elokuvatoimittaja

jaettu kuva-ala ja sitä seuraava rauhalli-
sempi osio kolmen limittäisen, isohkon ii-
riksen kera. Napolissa on niin paljon eloa, 
että sitä ei voi mahduttaa vain yhteen ku-
vaan kerrallaan. Kuutioidussa kohtauksessa 
näemme esimerkiksi kenkien jalkaan puke-
mista ylösalaisin, viini-ilottelua sekä imeväi-
sen hauskuuttamista. 

Hauskuuttaminen ja temppuilu eivät ra-
joitu vain äidin ja sylilapsen suhteeseen – 
myös tv-antennin asennusta kuvaavassa ii-
ris-kohtauksessa esitellään jonglöörausta. 
Renvall on tekijänä leikkisä, ja temppuilun 
voi nähdä jopa eräänlaisena toistumana tai 
muistumana teoksen Brugge 02 (2002) eloi-
sasta kujeilusta, jossa ohjaaja on laittanut 
pienen, kuolleeksikin mainitun belgikau-
pungin kauppiaat heittelemään myyntiartik-
keleitaan ilmaan. 

Vertailu Vertovin Mieheen ja elokuvaka-
meraan ja muihin kinosilmäyksiin on perus-
teltu muutenkin kuin löyhän kaupunkisin-
foniayhteyden nimissä. Myös Renvallin au-
diovisuaalista pyrintöä määrittää sama ava-
ramielinen lähestymistapa, jota Vertov kuvaa 
kirjoituksessaan kuuluisimman teoksensa il-
mestymisvuodelta: 

”Kino-silmä tarkoittaa tilan valloitusta, 
ihmisten visuaalista yhteenkytkentää läpi 
kokonaisen maailman, joka rakentuu nä-
kyvien tosiseikkojen alituiseen vaihtuvuu-
teen [--]. Kino-silmä tarkoittaa ajan valloi-
tusta (ajan toisistaan erottamien ilmiöiden 

visuaalista yhteenkytkentää). Kino-silmä on 
mahdollisuus nähdä elämän vaiheet missä 
hyvänsä ajallisessa järjestyksessä ja millä 
hyvänsä ihmissilmälle saavuttamattomalla 
nopeudella.”3 

Ajan ja tilan tutkimisen myös Markku 
Varjola nostaa Filmihullun haastattelun al-
kuluonnehdinnassaan renvallilaisen “me-
taelokuvan” tai “ontologisen elokuvan” läh-
tökohdiksi. Varjola huomauttaa, että vaikka 
kertovan juoniaineksen, selkeiden henkilö-
hahmojen ja johdonmukaisen esittävyyden 
poissaolo tekee Renvallin teoksista väistä-
mättä jossakin määrin abstrakteja, niissä on 
jotakin konkreettista: filmimateriaalin ai-
neellisuus.4 Ollaan taas Renvallin kinokäsi-
työläisyyden äärellä. Ainekset ovat itsessään 
yksinkertaisia, mutta kuitenkin yhdessä 
enemmän kuin osiensa summa, kuin ita-
lialaisessa keittiössä parhaimmillaan: kau-
punki, muistot ja havainnot, kuva ja ääni. Se-
koitetaan selluloidilla.    

1  Markku Varjola, Arki ja uni. Seppo Renval-
lin haastattelu. Filmihullu 2/08, 15–18 (16).
2  Sarah Jilani, Urban Modernity and 
Fluctuating Time. “Catching the Tempo” 
of the 1920s City Symphony Films. 
Senses of Cinema Vol. 68, 2013.
3  Dziga Vertov, From Kino-Eye to Ra-
dio-Eye (1929). Teoksessa Kino-Eye. The Writ-
ings of Dziga Vertov. Toim. Annette Michel-
son. Käänt. Kevin O´Brien. University of Cali-
fornia Press, Berkeley 1984. 85–92 (87–88).
4  Varjola 2008, 15.
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AIKATÖITÄ

P Ö Y T YÄ LTÄ  I K U I S U U T E E N

IC-98: Khronoksen 
Talo, 2016 –
Christian Marclay: 
The Clock, 2010
John Cage: ASLSP, 
1985 (639 vuoden  
versio Organ²/
ASLSP, 2001)
Juha van Ingen:  
ASLAP, 2015

Kari Yli-Annala
Kirjoittaja on kuvataiteilija ja tutkija

KUVAT:  IC-98, KHRONOKSEN TALO, 2016–

“Emme ole täällä kuitenkaan sattumalta juuri nyt, eikä 
vaikkapa vuonna 102000. Nuori Khronos on elämänsä al-
kutaipaleella ja hänellä on vielä kumppaninaan maltil-
lisen kokoinen avaruus, kasaantunut materia ja tähtien 
energia”, totesi tutkija Jussi Kinnunen esitelmöidessään 
Raumalla Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseossa 
vuonna   2016.

Kinnusen esitelmä liittyi museon rahoittamakseen va-
litsemaan vuosien 2016–17 projektiin, taiteilijaryhmä IC-
98:n (Visa Suonpää ja Patrik Söderlund) Khronoksen ta-
loon. Teos käsittää aidatulla tontilla pihapiireineen sijait-
sevan talon “ajan jumalalle”, jonka taiteilijat ovat  ostaneet 
ja lahjoittaneet varsinaissuomalaiselle Pöytyän kunnalle 
tuhat vuotta kestäväksi ajaksi.  Teoksen toteutumisen val-
tava ajanjakso avaa kiinnostavan haasteen. Tuhannen  
vuoden päästä ei museota eikä Pöytyän kuntaa todennä-
köisesti enää ole olemassakaan, mutta ajan jumalalle ky-
seessä on kuitenkin vain silmänräpäys.

Vaikka Khronoksen talo onkin poikkeuksellinen teos, 
pitkien aikajaksojen kuvaus ja hidas  kesto kuuluvat IC-
98:n tuotannon erityispiirteisiin. Teesejä yhteiskuntaruu-
miista (Noitaympyrät 1-3) (2007) ensimmäisen osan ani-
maatiossa kaadetun metsän puista rakentuu Robin Har-
dyn elokuvan The Wicker Man (Uhrijuhla, 1973) -eloku-
van valtavaa idolia muistuttava hahmo. Kun se on pala-
nut, metsä kasvaa uudelleen. Sarjan muut osat varioivat 
vastaavia syklejä. Turun kaupunginkuvaan keskeisesti 

kuuluvaa  Pinellan pylväikköä esittävä piirrosa-
nimaatio Näkymä vastarannalta (2011) keskit-
tyy vuodenkiertoihin kaupunkimaisemassa kyt-
keytyen hiljaisesti myös historiallisia ja poliitti-
siin muutoksiin. Abendland-teossarjaan kuuluva 
installaatio Tunnit, ajat, iäisyydet (2015)  käsit-
telee puolestaan täysin ihmisen jälkeistä aikaa 
vanhan puun ekosysteemiä esittävän animaation 
keinoin. IC-98:n teosten animoinnista on vastan-
nut Markus Lepistö.

Pirkko Holmberg muistuttaa yhteiskun-
taruumis-käsitteen alkuperästä Thomas 

Hobbesilla sekä IC-98:n foucault´laisesta lähestymista-
vasta ruumiin politiikkaan kirjoittaessaan  teoksesta Tee-
sejä Yhteiskuntaruumiista (Labyrintti), 2008.1 Kyseinen 
teos on eräänlainen peli, joka muodostuu keskenään siir-
reltävistä paloista, joissa kussakin on piirros isossa raken-
nuksessa olevasta erillisestä huoneesta. Huoneiden sisällä 
mieshahmot suorittavat erilaisia pakonomaisia rituaaleja 
ja seremonioita. Onko kysymys julkisen toiminnan krono-
logian ja vallan häiriöistä, toimivatko miehet sen pakot-
tamina vai onko kysymys sisäänpäinkääntyneistä reaktii-
visista eleistä? Katsoja siirtää pelin elementtejä ja yrittää 
ratkaista arvoituksen. Palojen siirtely ei kuitenkaan vai-
kuta pysähtyneisiin asetelmiin.  Teos oli esillä Turku Bien-
naalessa 2009 samassa huoneessa kuin Teesejä yhteiskun-
taruumiista (Riket), 2009, josta kirjoitan myöhemmin tässä  
artikkelissa.

Khronos, Aion, Kairos
Vaikka Einsteinin suhteellisuusteorian ja kvanttiteorian 
jälkeen ajan ymmärrykseen on tullut uutta tietoa, niin sen 
äärettömyydelle ei näy loppua. Laajenevan maailman-
kaikkeuden mallin uusimmissa teorioissa aika jatkuu lo-
puttomiin. Ihmiskunta tulisi tosin karsiutumaan mat-
kasta “hyvissä ajoin”, kaiken materian harvetessa ja hajo-
tessa olemattomuuteen ennen sitä. Ajan takaa-ajo päättyy, 
vaikka ajan oma ajo jatkuukin. “Le Temps Détruit Tout” 
(“Aika tuhoaa kaiken”), kuten Caspar Noén takaperin ete-
nevän hyytävän elokuvan Irréversible (2002) motto kuu-
luu. Onneksi ei  vielä.

Esisokraattisen filosofin Ferekydes Syroslaisen kos-
mogoniassa Khronos (Χρόνος) oli yksi kolmesta Kaaok-
sesta maailmankaikkeuden alussa nousevasta primor-
diaalisesta prinsiipistä. Khronoksen merkitys säilyy myyt-
tiseltä ajalta esisokraattiseen aikaan, siirtyen kristinus-
koon orfilaisen tradition ja esimerkiksi juuri Ferekyde-
sin kirjoituksista säilyneiden fragmenttien ansiosta. Men-
neisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen jaettavan ajan 
Khronos sekä ikuisuuden ja tapahtuman Aion edustavat 
ajan eri puolia. Aika ilmenee Khronoksen ja Aionin lisäksi 
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Ehkä ihmisen (itse)tietoisuuden aikakausi  
olikin vain pieni anomalia maailmankaikkeuden 
historiassa.

myös Kairoksena, ratkaisevana muutoksen hetkenä. Ajan 
jumalat elävät elämäänsä myös tieteen kielessä. Maail-
man objektien kausaalisia prosesseja mitataan kronolo-
gisesti.

Hyvin pitkää, puolesta miljardista kahteen miljar-
diin vuoteen kestävää ajanjaksoa nimitetään geologisessa  
ajanlaskussa aioneiksi.

Sana “aion” on historiallisesti saanut edustaa niin elä-
män, maailman kuin ikuisuudenkin aikaa. Sen voi ym-
märtää myös kokemuksen ja muistin ei-kronologisena ta-
pahtumisena, kestona (durée). Esimerkiksi filosofi Gilles 
Deleuzelle Aion merkitsee juuri tällaista keston ja tapah-
tuman aikaa, erotuksena Khronoksen mitattavasta ajasta. 
Eräässä esisokraatikko Herakleitoksen jälkipolville säi-
lyneistä filosofisista aforismeista (fragmentti numero 52)  
Aionia kuvataan lapsen leikkinä, jossa tämä saa aikaan 
valtakuntia vain siirtämillä tammipelin nappuloita. Fe-
lix Ó Murchadhan mukaan leikki on tässä ulkopuolisen 
maailman intensiivistä pois sulkemista, eräänlaista hul-
luutta2.

Tällaista olemassaolevien systeemien ja pelien uu-
delleenjärjestelyä tapahtuu myös taiteessa. Chris-
tian Marclayn 24-tuntinen installaatiomuotoisena esi-
tetty kooste-elokuva The Clock (2010) koostuu tuhan-
sista eri kertovien elokuvien kohtauksista ja kohtausfra-
gmenteista.3 Niissä näkyvässä osassa olevien ajannäytti-
mien avulla elokuvaan on rakennettu 24:n tunnin “aika-
koodi”, jonka tunnit, minuutit ja sekunnit ovat jatkuvasti 
reaaliajassa elokuvan kohtauksesta toiseen siirryttäessä. 
Ne vastaavat myös teoksen esityspaikan paikallista ai-
kaa. Khronoksen etenevän ajan metronomi tykyttää vää-
jäämättä, mutta kohtaukset vievät jatkuvasti uusien tilan-
teiden, henkilöhahmojen ja puitteiden sekaan synnyttäen 
yhä uusia, Aionin loihtimia esiin ilmestyviä ja katoavia 
valtakuntia. Lopputulos muistuttaa   myös käänteistä sur-
realistien Exquisite Corpse -piirrosleikkiä, jossa ei kos-
kaan voi arvata mitä taitoksen takana on.

Monet IC-98:n teoksista avautuvat minulle parhaiten 
Khronoksen ja Aionin välisen suhteen kautta. Teesejä yh-
teiskuntaruumiista (Riket) (2009) kuvaa ensimmäisen esit-
täytymispaikkansa, Turun Aboa Vetus -taidemuseon ra-
kennuksen aikaisempaa historiaa Rettigin palatsina. 
Turku Biennaalissa 2009 koin teoksen alkuperäisen ra-
kennuksen  huoneessa ja teoksessa kuvatun pihan tämän 
hetken asussaan katsoessani ulos huoneessa olevasta ik-
kunasta. Näin päivänkierron rakennuksen ympärillä sekä 
animoituja siluettimaisia hahmoja, joiden toimiin ulkoi-
nen kaupallinen ja poliittinen todellisuus heijastuu yk-
sityisinä peleinä ja leikkeinä. Rettigin palatsi toimi ai-
koinaan monia Turun julkisia rakennuksia rahoittaneen 
rikkaan kauppiassuvun kotina. Suku vetäytyi kuitenkin 

talon muurien suojiin ja pitäytyi paljolti omissa oloissaan. 
Katsoja liikkui Khronoksen julkisen alueen ja Aionin ei- 
kronologisen yksityisen kokemusmaailman kohtaamis-
alueella, “valtakunnan” ja ajan hulluudessa.

Kuullessani Khronoksen talo -teoksesta ensimmäisen 
kerran, ymmärsin että talo pihapiireineen pyritään sine-
töimään kokonaan pois inhimillisen tiedon ulottuvista. 
Tätä artikkelia tehdessäni luin kuitenkin, että projektin 
puitteissa on kuitenkin tehty niin tontin maaperän, luon-
non kuin maisema- ja rakennushistoriankin kartoituksia. 
Suunnitteilla on myös kerättyä tietoa hyödyntävä älypu-
helimen tai tietokoneen kautta katsottava kolmiulotteinen 
virtuaalitodellisuuspeli tai kävelysimulaattori, jossa käyt-
täjä voi ottaa   ihmisen lisäksi esimerkiksi hiiren tai kärpä-
sen näkökulman.4 Projekti vaikuttaakin alussaan jakautu-
van kahtaalle synnyttäessään tietoa ja sovelluksia samalla 
kun aika valtaa tontin,  antaen eläinten, hyönteisten, kas-
vien, sienien ja bakteereiden sekä ulkotilan sääolosuhtei-
den tulla taloon.

Hitaus ja pituus
Suonpää ja Söderlund mainitsevat John Cagen säveltä-
män musiikkiteoksen ASLSP (As SLow aS Possible, 1985) 
eräänä innoittajanaan. Soittoohjeen jo nimessään sisäl-
tävä, alunperin 20 minuuttinen teos on soinut vuodesta 
2001 lähtien keskeytymättä 639 vuotta kestävänä urku-
versiona nimellä As SLow aS Possible (Organ²/ASLSP) St. 
Burchardin kirkossa Saksan Halbertstadtissa. Petri Kul-
juntausta kirjoitti esityksen alusta AVEKin lehden Hitaus- 
teemanumerossa seuraavasti: “Hiljaisuutta, joka oli parti-
tuurin alkutahdin ensimmäinen merkintä (taukoa) kesti 
17 kuukautta. Ensimmäiset sävelet soittanut urkuri aloitti 
työvuoronsa 5.2.2002, jolloin hän painoi koskettimistolta 
soimaan ensimmäiset kolme säveltä. Nämä  kolme ääntä 
soivat 1,5 vuotta. Kokonaisuudessaan teoksen esitys jat-
kuu yli sukupolvien, sillä viimeinen urkuri päättää työnsä 
vasta 2600-luvulla.”5 Urkujen rakenne mahdollistaa teok-
sen keskeytymättömän esityksen kerran soitetun äänen 
jäädessä taukoamatta soimaan pedaalien päälle asetetta-
vien painojen avulla. Mutta miksi juuri 639 vuotta? Sym-
metrian vuoksi, vaikka ajan luonne ei symmetrinen ole-
kaan. Vuonna 2001 oli kulunut 639 vuotta ensimmäisten 
kiinteiden urkujen asennuksesta Halbertstadtiin.

Juha van Ingenin teos AS Long As Possible (ASLAP) 
on suomalainen GIF-animaatioluuppi, joka valmistui 
vuonna 2015. Cagen teoksen tapaan myös van Ingenin 
teoksen nimi viittaa sen perusajatukseen. ASLAP koos-
tuu 48 140 288:sta ruudusta. Kussakin ruudussa on vain 
sen järjestystä osoittava luku valkoisella mustaa taus-
taa vasten. GIF-animaatio on toteutettu yhteistyössä ää-
nitaiteilija Janne Särkelän kanssa. Ruudut toistuvat 

kronologisessa järjestyksessä vaihtuen n. 10 minuutin vä-
lein, jolloin luupin kestoksi muodostuu 1000 vuotta. Kun 
kaikki yhteen tiedostoon sijoitetut numerot on käyty läpi 
ja 1000 vuotta on kulunut, teos alkaa uudelleen alusta. 
Tämä on myös toisen 1000 vuotta kestämään suunnitel-
lun teoksen, The Pogues-yhtyeen Jem Finerin sävellyk-
sen Longplayer (1999) periaate. Siinä tietokoneohjelma 
yhdistää tiibetiläisten rituaalisoittimien ääniä reaaliajassa 
kuudella eri ääniraidalla. Longplayerin jokaisella raidalla 
on oma luuppisykli, jonka alkukohta muuttuu kahden mi-
nuutin välein. Tuhannen vuoden jälkeen luuppi alkaa jäl-
leen alusta.6

Compuserven vuonna 1987 kehittämä GIF oli yksi en-
simmäisiä verkossa levitettäviä animaatioformaatteja. 
Viime aikoina se on kokenut toisen tulemisensa myös tai-
teellisessa käytössä. Van Ingenin mukaan ASLAP antaa 
kaikessa yksinkertaisuudessaan  mielenkiintoisen haas-
teen koko digitaalisen teknologiaan luottavalle aikakau-
dellemme. “Jos tämän teoksen pienen liekin ylläpitämi-
nen tuntuu mahdottomalta, kuinka tulee tapahtumaan 
kaikille muille, paljon monimutkaisemmille teknologisille 
välineillemme ja tallennusformaateillemme?”, hän kysyy. 
Luuppimuotonsa ansiosta ASLAP on toistaiseksi parhaita 

kandidaatteja pitkäaikaisimmaksi mediataideteokseksi. 
Sen ympärille pyritään rakentamaan vaadittava “kultti” 
joka siirtää sekä sen että sen uudelleenkäynnistysväli-
neet sisältämät aikakapselit aina uusiin turvallisiin plane-
taarisiin lokaatioihin. ASLAP käynnistetään GIF-animaa-
tion 30-juhlavuotena 2017 Nykytaiteen museo Kiasmassa, 
joka on sitoutunut pitämään sen käynnissä vuoteen 3017  
saakka.

Ehkä posthumanistisen tiedon ja tuhatvuotisen ajatte-
lun lisääntyessä alamme jälleen saada ymmärrystä ja kär-
sivällisyyttä myös aioninkokoisten aikakausien tarkaste-
luun sekä siihen, ettei Homo Sapiens elä lajinakaan maan 
päällä ikuisesti. Tulevaisuuden mahdollisuuksia kirjas-
saan Homo Deus (2016) pohtivan Yuval Noah Hararin 
mukaan jumalten suuret tarinat korvasi aikanaan kerto-
mus ihmisestä luonnon salaisuuden valloittajana. Mutta 
ihmiselle voi käydä kuin tarinoiden jumalille. Seuraavan 
suuren tarinan sankareita ovatkin ehkä algoritmit ja ih-
misten tärkeimmäksi tehtäväksi jälkikäteisessä kulttuu-
risessa katsannossa nähdään niiden toiminnan mahdol-
listaminen. Ehkä ihminen katoaa ja teknologia sulautuu 
luontoon itseään uudistavina koneina, algoritmien jat-
kaessa loputonta laskentaansa ja tietojenkeruuta. Ehkä 
ihmisen (itse)tietoisuuden aikakausi olikin vain pieni ano-
malia maailmankaikkeuden  historiassa vaikka ASLAPin  
numeroiden virta saattaakin vielä jonkin ajan muistuttaa 
että elimme joskus, me jotka kehitimme talot ja numerot – 
ja  GIF-animaation.    

Viitteet:
1) Mustekala 7.12.2013. https://www.mustekala.
info/node/37127 (Linkki tarkistettu 12.3.2017)
2) Ó Murchadha, Felix 2013: The Time of Revolution: Kairos  
and Chronos in Heidegger. London: Bloomsbury Academic,  180.
3) The Clockin maagisen reaaliaikaisuuden metodi muistuttaa 
unen logiikkaa, kohtauksen vaihtumisen toiseksi viedessä aina 
välittömästi keskelle uutta outoja draamoja. The Clockissa näh-
dään odotetusti kellotaulun viisareista roikkuva Harold Lloyd 
Safety Lastissa   (Turvallisuus viimeiseksi, 1923), Cary Cooper 
odottamassa junalla saapuvia pahiksia High Noonissa (She-
riffi, 1952) sekä Michael J. Fox ja Christopher Lloyd DeLorean 
-autoineen kellotornin hallitsemalla aukiolla Bach to the Futu-
ressa (Paluu Tulevaisuuteen, 1985) mutta nämä ovat vain muu-
tamia ilmeisimmistä esimerkeistä. Lontoon Big Ben -kellotorni 
ansaitsee useista  “cameo-roolistaan”  jo erikoismaininnan.
4) Rautjoki, Ville-Matti: Taide 1/17. http://www.taidelehti.fi/
taide_1-17/artikkelit. (Linkki tarkistettu 12.3.2017). Parkkinen 
Pia 2016: YLE Uutiset 1.11.2016 (päivitetty 3.11.2016). http://
yle.fi/uutiset/3-9263218  (Linkki  tarkistettu 12.3.2017).
5) Kuljuntausta, Petri: AVEK 1/2007 http://kuljuntausta.
com/download/texts/ 2007_Festina_lente._Hitaan_muutok-
sen_aania.pdf. (Linkki tarkistettu 12.3.2017).2007, 27–28.
6) Ibid., 28, Kyander, Pontus 2015: http://www.as-
longaspossible.com/images/ ASLAP_essay_Pon-
tus_Kyander.pdf.  (Linkki  tarkistettu 12.3.2017).
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Tähän lounaskeskusteluun osallistuivat 
taiteilija (TAI) ja toimittaja (TOI) intiimissä 
Helsingin keskustan ravintolassa. Muistin-
varaisen kirjauksen teki samaan pöytään 
istahtanut kriitikko, joka ei osallistunut 
keskusteluun.

TOI: Olet usein soimannut valokuvaa kulttuu-
riamme vakavasti uhkaavaksi tekijäksi, vaikka sen 
asema on painetun ja jopa puhutun sanan veroinen 
eikä sen kysynnälle näy millään suunnalla loppua. 
Jos yrität väheksyä valokuvan merkitystä kuvatai-
teiden kentässä, eivätkö valokuvan dokumentaari-
set saavutukset päinvastoin kerro suuresta menes-
tyksestä? Uskaltaisin jopa väittää, että amerikkalai-
sen maaseudun kurjan tilan paljastamiseksi käyn-
nistetty kuuluisa FSA-dokumentointi vuosina 1935–
43 oli niin vakuuttava, että sen luomalle kokemuk-
selle rakennettiin seuraavien vuosikymmenien ai-
kana kokonainen läntinen valokuvakulttuuri muo-
dikasta valokuvataidetta myöten.

TAI: En halua inttää vastaan, vaikka panen mer-
kille hullunrohkean väitteesi. Yllykettä ja ylistystä 
humanismin uudelle optiselle proteesille tuli toki 
monelta suunnalta eikä vain jenkeissä, jossa sivii-
liyhteiskunta säästyi sodan suurtuhoilta toisin kuin 
keskisessä Euroopassa. Siellähän heti maailman-
sodan jälkeen viriteltiin valkoisen väestön kulu-
tusjuhlia ja tuotteistettiin hyvän ja pahan taistelua sula-
vaan viihteelliseen muotoon. Tarkentaisin kuitenkin vielä: 
valokuva tuli tietoiseksi poliittisesta ja kultuurisesta voi-
mastaan vasta 1960-luvun sodissa (Vietnam) ja katumel-
lakoissa (ylioppilasvallankumous) ja vasta 1970-luvulla se 
saattoi aloittaa itseään koskevan lajitutkimuksen, kirjoittaa 
itselleen historiaa ja tietenkin aloittaa kapinoinnin kaiken-
laista välineellistämistä vastaan. 

TOI:  Odotinkin jo Hegelillä maustettua sankaritarua, 
joka päätyy itsenäistymiseen ja kulttuuriyhteisön syntymi-
seen. Ehkä johtuu työstäni lukuisia aiheita luotaavana toi-
mittajana, että ärsyynnyn kaikista lajisovinismin myrkyt-
tämistä historiikeista, jotka kyllä noteeravat teknologisen 
kehityksen vaikutukset, mutta sivuuttavat inhimillisen ole-
massaolon kokonaisuuden ja, jos sallit, ajautuvat antihu-
manismiin. Miksipä en Nietzschen inspiroimana lisäisi ta-
rinaan viimeistä valokuvaa, jonka tulkinnasta käynnistyy 
ydinmyrsky ja sivilisaatiomme katoaminen!

TAI: Inhimillisen olemassaolon kokonaisuus – kuulostaa 
mahtipontiselta…

TOI: Viime syksynä ryhdyin sattumalta lukemaan nobe-
listi Albert Camus’n esseitä suomenkielisestä kokoelmasta 
(Otava 1962). Hänen kirjalliset työnsä ovat kaikkiaan yhä 
värisyttävää ja ajankohtaista luettavaa, mutta aiheemme 

kannalta juuri esseissä nousee esiin se suunta, josta pu-
humme. Ei höpinää jälkitraumaattisesta psyykestä vaan 
suurta julistusta: ”…valheellinen ja mukava Eurooppa on 
kuollut, ja me olemme silmätysten julman totuuden kanssa. 
Iloitkaamme ihmisinä, koska pitkä narrinpeli vihdoinkin on 
särkynyt ja me näemme selvästi sen, mikä meitä uhkaa. Ja 
iloitkaamme me taiteilijat, koska… meidät pakotetaan kat-
somaan kurjuutta, vankiloita, verta… Vastuuttomien taiteili-
joiden aika on ohi.” (puhe Uppsalassa, 1957) 

Eihän Camus ollut totuuden ainoa aseenkantaja län-
tisessä kulttuurissa, mutta hän oli uskottava ja arvostettu 
kirjailija ja sanomalehtimies, joka kykeni vakuuttamaan 
kuulijansa ja lukijansa totuuden kauneudesta yli taiteiden ja 
kulttuuripiirien rajojen. Lisäksi on huomattava, että hän oli 
pakottavassa moraalisessa paatoksessaankin kohtuullinen 
ja suvaitsevainen, sillä taiteilijan vapautta hän ei halunnut 
vaarantaa. Camus’n kirjallinen tuotanto alkoi vuonna 1942 
julkaistulla teoksella L’Étranger (suom. Sivullinen. Otava 
1947). 

Tässä yhteydessä haluaisin mainita Magnumin, vuon- 
na 1947 perustetun riippumattoman kuvatoimiston, joka  
ohjelmassaan julistautui valokuvan humanismin esitais- 
telijaksi. Kuvalehdistöstä tuli sen pääasiakas, mutta lin-
jassa edellä sanotun kanssa liikutaan.

TAI: Totta kai allekirjoitan, mitä yrität sanoa Camus’ta 
ja totuuden moraalisesta tilauksesta Euroopassa sotien 
jälkeen. Ollakseni tarkka minä puolestani mainitsen, että 
Black Star -toimisto perustettiin New Yorkissa jo 1935 
sinne emigroituneiden saksanjuutalaisten toimesta. Sekin 
keskittyi itsenäiseen valokuvajournalismiin. 

Noiden varhaisten aikojen saavutukset olivat monessa 
mielessä komeita ja niissä kelpaisi viipyillä. Tänään kui-
tenkin ankarat totuusvalokuvat ovat hajautuneet henkilö-
kohtaisiksi tuotannoiksi, joilla ei ole yhteistä katekismusta 
eikä dogmaattista selkärankaa. Usein aiheelliset ja tyylilli-
set vaikutteet omaksutaan kuvataiteesta, ja yleisölle kuvat 

esitetään teoksina. Oma lukunsa ovat taiteiden 
väliset teoskokonaisuudet, joita korkeasti koulu-
tetut taidevalokuvaajat myös harrastavat, ja joita 
tämän julkaisun kustantaja on tukenut jo vuosia.

TOI: Nyt en ymmärrä. Miltei jokaisella kou-
lulaisista eläkeläisiin on omassa kännykässään 
mainioita otoksia nielevä näpsy, josta he voivat 
siirtää saaliinsa eteenpäin, kenelle tahansa tun-
temalleen ihmiselle tai suurelle yleisölle milloin 
millekin alustalle. Tuohon kuvailemaasi valoku-
vataiteen valiokaartiin tällä väellä ei ole pääsyä 
kuin satunnaisesti jonkin populistisen sekoilun 
kautta, jollaisia tosin museotkin nykyisin järjes-
tävät haaliakseen suuria katsojalukuja. 

Mitä tulee totuusvalokuvan (terminologiasi 
ei ole vakaa) auktoriteetin menettämiseen pelko 
lienee liioiteltua. Lehdistökin on paranemaan 
päin perinpohjaisen digitalisaation aiheutta-
mista vammoistaan. 

TAI: Te toimittajat kuvaattekin juttunne suit 
sait – kännykällänne. No olkoon, vänkääminen 
sikseen! Joitakin kuukausia sitten sähistessäni 
dokumentaarisen valokuvan jäykkyydestä, to-
dellakin nostit keskusteluun Tampereella Hiekan 
taidemuseossa esitetyn Pierre Descargues’n 
valokuvien näyttelyn Yves Klein ja 160 g kultaa. 
Näyttelyhän on 14 kuvan hieno konstailematon 
tallenne tapahtumasta Seinen rannalla viileänä 
helmikuun päivänä 1962, jona Klein luovuttaa ai-
neettoman kuvallisen herkkyyden vyöhykkeen kir-
jailija Michael Blankfortille varsin arvovaltai-

sen taiteilijoiden ja kuvataiteen esivallan edustajien jou-
kon ollessa läsnä. Kysyit, olisiko tuossa näyttelyssä ja ta-
pahtumassa paljastunut jotakin olennaista suhteessa mi-
nua piinaaviin ja muita rasittaviin ongelmiini. Vastaukseni 
on: kyllä ja ei tai ei ja kyllä. 

Kuvataidetoimittajan, kriitikon, kirjailijan ja valokuvaa-
jan Descargues’n kuvista sanoin jo silloin niiden kuuluvan 
yhä valokuvan viattomuuden aikakauteen, mutta aavis-
tuksesi oli oikea Kleinin suhteen. Hänen taiteellisen tuo-
tantonsa pääottelu käytiin rajallisessa, aineellisessa ja täy-
teyttä pursuavassa konkreettisessa maailmassamme rajat-
tomuuden, aineettomuuden ja tyhjyyden henkisellä näyttä-
möllä. En sano ostavani kaikkia hänen ideoitaan, mutta teen 
kunniaa hänen useille kokeiluilleen tavoittaa ja esittää tai-
teen metataso sellaisena kuin hänen aikakautensa saattoi 
sen sallia. Jos kysyt kuka valokuvaajista olisi silloin tällöin 
osoittanut työssään yhtä suurta ehdottomuutta, mainitsen 
siekailematta, vastalauseita kuuntelematta Henri Cartier- 
Bresson’n. Kleinin ranskalainen aikalainen hänkin!

TOI:  Kiitos, tulit takaisin ihmisten ilmoille…

Tarjoilija tuo ruokaa. Kriitikko ajattelee: vihdoin jotakin 
valmista, vieläpä suussa sulavaa. Onkohan näillä kavereilla 
rahaa maksaa ateriani?   

Sakari Sunila
Kirjoittaja on valokuvaaja ja kriitikko

Kuva-aukeama Pierre Descargues’n näyttelyn Yves 
Klein ja 160 g kultaa luettelosta asetettuna peltiselle tar-
jottimelle, joka puolestaan on asetettu itämerelliselle 
kartalle. Yves Klein (kuvissa keskellä, tumma tukka) 
luovuttaa aineettoman kuvallisen herkkyyden vyöhyk-
keen kirjailija Michael Blankfortille (silmälasit, puoliso 
Dorothy vierellään) todistajan, Francois Matheyn val-
voessa tapahtumaa. Blankfort maksoi vyöhykkeen kul-
lalla, josta suuri osa palautettiin luontoon (Seineen). 
Kaupanteosta kirjoitettu kuitti poltettiin, jotta vyöhyk-
keen siirtymiselle ei olisi aineellisia esteitä.  

Pieni keskustelu,  
suuret kysymykset
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ssur aloitti uransa jo teini-ikäisenä Sundsvallin Dagblade-
tissa, jossa hän työskenteli toimittajana ja valokuvaajana 
vuodesta 1986 vuoteen 1990. Sen jälkeen hän siirtyi va-
lokuvaajaksi Expresseniin, jossa työskennellessään mat-
kasi kuvaamaan mm. Somaliaan, Ruandaan, Etelä-Afrik-
kaan ja entiseen Jugoslaviaan. Hänet palkittiin vuoden va-
lokuvaajana vain 23-vuotiaana.

– Oli todella jännittävää olla nuori, utelias ja innokas 
oppimaan maailmasta ja kyetä menemään minne ikinä 
haluaa ja tehdä työtä, se oli upea yhdistelmä. Nykyisin en 
halua ottaa sellaisia riskejä, en halua jättää perhettäni, 
jollei ole pakko, nyt 46-vuotias Assur kuvailee nuoruuden 
työkokemuksiaan.

Vuonna 1997 Assur jätti Expressenin ja perusti oman 
yrityksensä, Studio Jens Assurin. Ajatus elokuvanteos-
takin oli muhinut mielessä jo muutaman vuoden, ja oma 
studio mahdollisti vapauden valita omat projektinsa. Alku 
elokuvantekijänä ei kuitenkaan ollut helppoa, sillä kaikki, 
joille Assur kertoi haaveestaan, tyrmäsivät idean totea-
malla: “Et voi tehdä elokuvaa, sinähän olet valokuvaaja 
etkä elokuvantekijä.”

Ensimmäinen lyhytelokuva valmistui kuitenkin vuon- 
na 2006. The Last Dog in Rwanda kuvaa nuorta sotavalo- 
kuvaajaa keskellä sisällissotaa. Vaikka elokuva on fiktiota, 
on se toki hyvin omaelämäkerrallinen.

– Saavuin Ruandaan yhtenä ensimmäisistä journalis- 
teista vuoden 1994 joukkomurhan jälkeen. Se oli kammot- 
tava kokemus, jota ajattelen usein vielä nykypäivänäkin.

The Last Dog In Rwanda oli festivaalimenestys. Se voitti 
mm. Clermont-Ferrandin lyhytelokuvajuhlien Grand 
Prix’n sekä parhaan lyhytfiktion palkinnon Tribecan elo-
kuvajuhlilla.

Vähemmän vastauksia,  
enemmän kysymyksiä

Aloittaessaan toisen lyhytelokuvansa tekemisen Assur 
ajatteli, että nyt hän on todistanut kykynsä ja ympäristön 
asenteet ovat muuttuneet. Mutta ei. Reaktio oli tuttu: “Et voi 
tehdä elokuvaa, sinähän olet valokuvaaja.”

– Kun sanoin, että minähän tein jo yhden lyhyteloku-
van, ja se oli menestys, he tuumasivat: “Kuka tahansa voi 
tehdä yhden hyvän lyhärin, mutta toinen on kuule paljon 
vaikeampaa”.

Killing the Chicken to Scare the Monkeys valmistui viisi 
vuotta esikoisen jälkeen, ja epäilijöiden kommenteista 
huolimatta myös se nousi festivaalisuosikiksi. Canne-
sin Director’s Fortnightissakin esitetty elokuva käsit-
telee kuolemantuomiota. Idea tarinaan tuli The Times 
-lehden artikkelista, jossa oli kuva aidosta teloituksesta 
Kiinassa. Valokuvaaja oli salakuljettanut kuvan maasta 

voidakseen julkaista sen. Tapaus jäi Assurin mieleen 
vuosiksi.

– Aloin kehitellä ajatusta, mitä olisi voinut tapahtua, ennen 
kuin tuo kuvassa näkyvä kohtaus tapahtui.

Vaikka elokuva sijoittuu Kiinaan, on se myös hyvin  
yleismaailmallinen, onhan kuolemanrangaistus yhä todel- 
lisuutta kymmenissä maissa – mukaan lukien Yhdysvallat 
ja Euroopan häpeäpilkku Valko-Venäjä.

Killing the Chickens to Scare the Monkeys jättää vas-
tuun kokonaisen tarinan rakentamisesta katsojalle.  Cler-
mont-Ferrandin elokuvajuhlien tuomaristokin oli ohjaajan 
kuuleman mukaan keskustellut monta tuntia siitä, mistä 
elokuva edes kertoo. Lopulta tuomaristo myönsi sille eri-
koismaininnan. 

Assur myöntää pitävänsä tarinoista ja elokuvista, jotka 
jättävät paljon katsojan varaan. Hän haluaa haastaa sekä 
itsensä että katsojansa ja mieluummin herättää kysymyk-
siä kuin antaa vastauksia.

– Kysymykset ovat tärkeitä. Ne nostavat debattia, ja de-
batti on tärkeää demokratialle, hän tiivistää ajatuksensa 
yhteiskunnallisen taiteen tekemisestä.

Assurille taiteen sosiaalinen vastuu on hänen oman 
työskentelynsä ytimessä.

– On ihan ok tehdä kaunista tai hauskaa taidetta, mutta 
minulle yhteiskunnallinen ulottuvuus on tärkeä.

 Tämä näkyy myös Assurin kolmannessa lyhyteloku-
vassa A Society (2012), joka on ajankohtainen teos pako-
laiskriisistä Euroopan rajoilla.

Vuonna 2014 valmistunut Hot Nasty Teen on Assurin 
ensimmäinen teos, joka sijoittuu koti-Ruotsiin. Teema on 
kuitenkin jälleen globaali: teinityttöjen karmaiseva kohtelu 
ja hyväksikäyttö seksibisneksessä. Aihe nousi jälleen me-
diakuvastosta.

– Näen aina silloin tällöin lehtijuttuja, joissa kerrotaan 
vanhempien, normaalin näköistä elämää elävien perheel-
listen ruotsalaismiesten käyttävän hyväkseen nuoria nai-
sia. He elävät kaksoiselämää myyden ja ostaen näitä nai-
sia verkostoissaan. Kun yksi maamme tärkeimmistä polii-
seista jäi kiinni tällaisesta toiminnasta, minulle tuli tarve 
nostaa karmaiseva ilmiö valokeilaan.

Assurin mukaan se, miten miehet kohtelevat naisia, on 
kenties nykymaailman suurin sosiaalinen ongelma. Hän 
teki paljon taustatutkimusta, ja tilastot ovat karmaisevat 
jopa omilla kotikonnuillamme. Päivittäin Ruotsissa raiska-
taan 16 naista.

Yleisön reaktiot elokuvaan ovat olleet mielenkiintoisia. 
Kun elokuva esitettiin Telluriden elokuvajuhlilla 2015, tuli-
vat lukuisat naiset kiittelemään ohjaajaa hyvästä elokuvasta 
ja tärkeän teeman esiin nostamisesta. Miehet sen sijaan 
pääosin inhosivat elokuvaa ja pitivät sitä liian synkkänä – 
aivan kuten rahoittajat aikaisemmin. Ruotsin elokuvasää-
tiö nimittäin hylkäsi projektin kolme kertaa samasta syystä.

Juuri tästä syystä itsenäisyys on Assurille hyvin tär-
keää. Kun hän käsikirjoittaa, ohjaa ja tuottaa omat eloku-
vansa, eivät ne jää kirjoituspöydän laatikkoon odottamaan 

hyväksyntää. Hän ei välitä tehdä elokuvia, joista kaikki pi-
täisi, vaan tärkeintä on, että ihmiset reagoivat – vihaavat tai 
rakastavat, kunhan pitävät teosta mielenkiintoisena.

Työkaluina luottamus, avoimuus ja vapaus
Nyt ohjaaja odottaa kuumeisesti ensimmäisen kokoillan 
elokuvansa Ravens syyskuista ensi-iltaa. 
Assur väittää, ettei ole juurikaan ajatellut 
yleisöä elokuvaa tehdessä, eikä se katsojan 
miellyttämiseen tähtäävältä kuulostakaan. 
Esimerkiksi ensimmäistä dialogia saadaan 
odottaa 20 minuuttia.

– Käsikirjoituksissani on yleensä enem-
män dialogia, mutta poistan sitä aika paljon kuvausvai-
heessa. Siitä tulee turhaa, koska asiat tulevat selviksi ilman 
sitäkin. Käsikirjoitusvaiheessa sitä kuitenkin tarvitaan, 
jotta rahoittajat ja tiimi ymmärtävät tarinan.

Ohjaamisessa Assur korostaa kykyä luoda luottamuk-
sellinen ja avoin ilmapiiri, jossa kaikki osallistuvat ideoin-
tiin. Tärkeintä ei ole, keneltä idea tulee vaan se, että par-
haat niistä poimitaan käyttöön.

– Ohjaajana toimit tiiminjohtajana, joka rekrytoi mu-
kaan ne parhaat jäsenet. Heille pitää sitten antaa vapaus 
valita omat alaisensa ja tilaa tehdä omat ratkaisunsa.

Tärkeintä elokuvanteossa on näyttelijän ja kameran 
yhteistyö. Siksi Assur korostaa erityisesti oikeiden näytte-
lijöiden mukaan saamista ja luottamusta näyttelijän omiin 
taitoihin.

– Jos luulet tietäväsi näyttelijäntyöstä enemmän kuin 
elokuvasi näyttelijät, ehkäpä sinun pitäisi harkita näytte-
lijän eikä ohjaajan uraa.

Ohjaajan puheesta kuultaa suuri ylpeys Ravensista. 
Reine Brynolfssonin ja Maria Heiskasen tähdittämän 
elokuvan näyttelijäntyö on hänen mukaansa virheetöntä. 
Elokuva on klassista eurooppalaista taide-elokuvaa, joka 
haastaa katsojan.

– Se on palapeli, johon on keskityttävä alusta loppuun. 
Koko kuvan voi nähdä vasta elokuvan lopussa.

Elokuvapolitiikan epämääräisyys
Lopuksi Assurilla on painavaa sanottavaa Ruotsin eloku-
vateollisuudesta. Hänen mielestään kotimaassa vallitsee 
epäselvyys, miksi ruotsalaisia elokuvia edes tehdään: ih-
misten viihdyttämistä varten, hyvien elokuvien itseisarvon 
vuoksi vai sen vuoksi, että maassa ylipäätään olisi eloku-
vateollisuutta.

– Meidän pitää päättää, mitä haluamme, ohjaaja puus-
kahtaa.

Assur kaipaa alalle lisää ammatillisuutta – ja vähem-
män ensi-iltaelokuvia vuodessa. Nyt Ruotsissa tehdään 
vuosittain 40–50 elokuvaa, joista parista tulee yleisömag-
neetteja ja parista festivaalimenestyksiä.

– Pitäisi pyrkiä noin 20 ensi-iltaan vuodessa. Näistä elo-
kuvista neljän tai viiden pitäisi menestyä festivaaleilla ja 
toisen neljän tai viiden vedota suuriin yleisöihin.   

   RAPORTTI

Katariina Pasuri
Kirjoittaja työskentelee viestintätehtävissä  
elokuva- ja musiikkifestivaaleilla

A
“Et voi tehdä elokuvaa,  
sinähän olet valokuvaaja  
etkä elokuvantekijä.”

Killing the Chicken to Scare the Monkeys, ohj. Jens Assure, 2011.

TAIDE ON POLITIIKKAA
Ruotsalainen Jens Assur vieraili Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuussa. Toimittajana ja  
valokuvaajana uransa aloittaneen Assurin lyhytelokuvat ovat olleet festivaalimenestyksiä  
ympäri maailman, ja syksyllä saa ensi-iltansa miehen ensimmäinen pitkä elokuva.
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   RAPORTTI

Heddy Honigmannia pidetään yhtenä 
maailman parhaista dokumenttielo-
kuvaohjaajista. Suomessa häntä 
tunnetaan kuitenkin yllättävän vähän, 
minkä vuoksi oli korkea aika saada 
haastattelemisen ja kuuntelemisen 
mestariksi kutsuttu ohjaaja Suomeen. 
Honigmann piti dokumenttielokuvan 
henkilöhahmoja käsittelevän Master- 
class-luennon DocPoint – Helsingin 
dokumenttielokuvafestivaalilla 
27.1.2017. 

Ohjaaja itse on tarkentanut usein, ettei hän 
haastattele elokuviensa henkilöitä, vaan 
keskustelee heidän kanssaan. Tämä näkyy 
elokuvissa poikkeuksellisena kykynä päästä 
lähelle ihmisiä, heidän muistojaan ja tarinoi-
taan, jotka resonoivat elokuvissa usein laa-
jempien yhteiskunnallisten ja sosiaalisten 
teemojen kanssa. Honigmann puhui festi-
vaalilla myös Encounters-ammattilaistapah-
tuman ”Art of an Interview” -keskustelussa, 
jossa hän painotti haastattelujen saavan sy-
vyyttä, jos ohjaaja keskittyy kuuntelemaan 
henkilöhahmoaan. ”Todellisessa elokuvassa 
ei ole puhuvia päitä, ainoastaan puhuvia sy-
dämiä”. 

Keskustelevuus ulottui myös Honig- 
mannin Masterclass-luentoon. Ohjaaja John 
Webster moderoi tilaisuutta, haastatteli  
Honigmannia ja ohjasi toisinaan polveile-
vaa luentoa ennalta suunniteltuun suun-
taan. Honigmann sairastaa MS-tautia, mikä 
näkyi toisinaan sanojen hakemisena ja hil-
jaisina hetkinä. Toisaalta Honigmann itse ei 
pelkää hiljaisuuksia, vaan kertoo rakasta-
vansa niitä elokuvissaan ja muistavansa ne 
kaikki. ”Koska ihmiset eivät ole koneita”, hän 
sanoo kiteyttäen asenteensa henkilöhahmo-
jaan kohtaan.

Mikä on ohjaajan rooli?
Heddy Honigmann on ohjannut pitkän 
uransa aikana yli kolmekymmentä elokuvaa. 
Niistä pääosa on dokumentteja, mutta mu-
kaan mahtuu myös fiktioita ja lyhytelokuvia. 

DocPoint-festivaalin esityssarjassa näytet-
tiin viisi dokumenttielokuvaa Honigmannin 
38-vuotisen uran varrelta: Metal and Melan-
choly (Metaal en melancholie, 1993), O Amor 
Natural (1996), Crazy (1999), The Under-
ground Orchestra (Het ondergrondse orkest, 
1997) ja Good Husband, Dear Son (2002).

Perussa vuonna 1951 syntyneen Honig-
mannin vanhemmat olivat juutalaisia, jotka 
pakenivat holokaustia Puolasta Peruun. Pa-
rikymppisenä Honigmann päätyi itse jät-
tämään alkuperäisen kotimaansa ja asettui 
Hollantiin matkusteltuaan ensin Meksikossa, 
Israelissa, Espanjassa ja Ranskassa ja opis-
keltuaan elokuvantekoa Centro Sperimen-
tale di Cinematografia -koulussa Roomassa. 
Opiskeluvuosinaan Honigmann ohjasi opis-
kelijakaverinsa Carlo Carlottan kanssa en-
simmäisen elokuvansa Israel of the Bedouins 
(L’Israeli dei Beduini, 1979). Ohjaaja itse ker-
too tuon pieneksi luonnehtimansa dokumen-
taarin opettaneen hänelle elokuvanteon tär-
keimmän asian: kameran oikean sijainnin.

Hollantiin muuttamisen aikoihin nuo-
reen ohjaajaan tekivät vaikutuksen etenkin 
Jean-Marie Straubin ja Danièle Huillet’n 
elokuvat. Honigmann kertoo, että älykkäät 
ja monitahoiset teokset olivat hänelle irtiotto 
henkilöstä, jonka kanssa oli noihin aikoihin 
naimisissa, elokuvantekijä hänkin. ”Vapautin 
itseni ja aloitin tekemään elokuvaa Metal and 
Melancholy”. 

Liman yksityisistä taksiyrittäjistä kertova 
Metal and Melancholy oli Honigmannin en-
simmäinen pitkä dokumentti. Ohjaaja mat-
kustaa elokuvassa taksien kyydissä inflaa-
tiosta ja korruptiosta kärsivässä maassa, 
jossa monet keskiluokkaiset ihmiset alkoi-
vat 1990-luvun alussa harjoittaa taksikus-
kin ammattia omilla autoillaan päivätyönsä 
ohella. Honigmannia kyydittävät esimerkiksi 
opettaja, näyttelijä ja poliisi, jotka kertovat 
hänelle elämänsä iloista ja suruista. 

Elokuvaa tehdessään Honigmann joutui 
pohtimaan omaa rooliaan ohjaajana, mikä 
määritteli pitkälti hänen tulevan, tunnistet-
tavan tyylinsä tehdä elokuvia. Ensimmäinen 

ihmiset, kuten baarimikot ja tarjoilijat, jotka 
ovat nähneet ja kuulleet paljon, mutta eivät 
ole koskaan päässeet kertomaan kokemuk-
sistaan. ”He ovat kuin suuri kirja. Kun sen 
avaa, saa kuulla hienoja tarinoita”.

Honigmannin mukaan Oblivionissa on 
kolme suurta pilaria. Heistä ensimmäinen 
on baarimikkona ja ravintolatyöntekijöi-
den kouluttajana työskentelevä herra Ka-
nashiro. Honigmann kävi seuraamassa Ka-
nashiron opetusluentoa ja pyysi tämän sen 
päätteeksi kahville. Pian eläkkeelle jää-
mässä oleva baarimikko kertoi ohjaajalle 
Perun historiasta ja vaihtuneista presiden-
teistä. ”Juttelimme tuntikausia”, Honigmann 
kertoo. ”Hän kuvaili olevansa ammatiltaan 
kuin pappi, joka kuuntelee ihmisten tunnus-
tuksia.” 

Herra Kanashiro tavataan elokuvan tai-
tavasti rakennetussa avauskohtauksessa, 
jossa hän opastaa vaihe vaiheelta, kuinka 
Perusta alkunsa saanut klassikkodrinkki, 
pisco sour, valmistetaan. Samalla hän ku-
vailee suorasanaisesti maan kurjaa poliitti-
sesta historiaa, jossa ei ole osattu ottaa oppia 
menneistä. ”Historia on kuin huonosti sekoi-
tettu cocktail, joka on tehty puolidemokraat-
tisista vaaleista, vallankaappauksista, terro-
rismista ja korruptiosta. Aina sama tarina”, 
Kanashiron ääni kertoo samalla, kun limen 
mehu, munanvalkuainen ja pisco sekoittuvat 

vaahtopäiseksi drinkiksi. Poliittiset kom-
mentit olivat samoja, joita Kanashiro oli ker-
tonut Honigmannille kahvilla luennon jäl-
keen, mutta ne oli äänitetty erikseen ja lei-
kattu pisco sour -juoman valmistamisen lo-
maan niin, että ensikatsomalta osien ei vält-
tämättä huomaa olevan eri aikatasoilta. ”Ha-
lusin leikitellä sillä, mitä tapahtui kameran 
edessä ja mitä toisaalla”, Honigmann kertoo. 
Honigmanniin teki vaikutuksen paljon näh-
neen miehen positiivisuus ja kaunis tapa, 
jolla hän puhui tarjoilemisesta.

Elokuvan toiseksi pilariksi Honigmann 
kutsuu herra Kanashiron nuorta oppilasta, 
joka ansaitsi rahaa jonglööraamalla kaduilla 
ja halusi baarimikoksi voidakseen elättää 
perheensä. Hökkelikylistä kotoisin oleva 
poika on elokuvassa yhdistävä tekijä alem-
man keskiluokan ja yhteiskunnan köyhim-
pien kerrosten välillä. ”Hän edusti katuja”. 

Pilareista kolmas oli tarjoilijana työsken-
televä herra Serna. ”Hän tarjoili ravinto-
lassa, jossa olin käynyt ollessani vielä nuori 
ja kapinallinen”, Honigmann kertoo. ”Paikka 
ei ollut muuttunut yhtään.” Herra Sernan 
kahvila sijaitsi samalla kadulla hallintopa-
latsin kanssa, joten asiakkaisiin kuului pal-
jon päättäjiä ja korkea-arvoisia virkamie-
hiä. Sernalla ei ollut koskaan tarve kritisoida 
ketään. ”Koskaan ei ollut mitään ongelmaa 
kenenkään kanssa, sämpylät olivat hyviä 

Katri Tenhola
Kirjoittaja KAVIn suunnittelija ja  
DocPointin festivaalilehden päätoimittaja.  

ratkaistava kysymys liittyi haastattelujen to-
teuttamiseen. Antaisiko hän omien kysy-
mystensä kuulua valmiissa elokuvassa, vai 
leikkasiko hän siihen vain haastateltavien 
vastaukset, jolloin henkilöt täytyisi saada 
vastaamaan niin, että yleisö ymmärtäisi vas-
taukset kysymyksiä kuulematta. Toinenkin 
pulma liittyi ohjaajan läsnäoloon elokuvassa, 
kun eräs taksikuskeista vei Honigmannin 
katsomaan tuntemattomille lapsille kaivet-
tua joukkohautaa, ja ohjaaja joutui tahto-
mattaan itse kameran eteen. 

Honigmann päätti antaa äänensä kuu-
lua haastatteluissa, eikä leikannut hautaus-
maakohtausta pois, vaikka kerta kameran 
edessä jäikin viimeiseksi. Tällainen tekemi-
sen tapa, jossa ohjaajan roolia ja läsnäoloa ei 
pyritä piilottamaan katsojilta, on luonnehti-
nut lähes kaikkia hänen myöhempiä doku-
menttielokuviaan. Elokuvissa kuuluu usein, 
kuinka ohjaaja esittää kysymyksiä haasta-
teltavilleen. Tekijän rooli ei kuitenkaan kos-
kaan kasva niin vahvaksi, että se veisi huo-
mion pois elokuvien päähenkilöistä ja hei-
dän tarinoistaan. 

Mistä löytyy Kate Winslet?
Masterclass-luennon nimi, ”In Search of 
Kate Winslet”, viittaa oikeanlaisten henkilö-
hahmojen löytämiseen. Honigmann kokee, 
että ohjaajat tekevät pääsääntöisesti liian 
vähän tutkimustyötä ennen kuin ryntäävät 
aiheen kimppuun. ”He ajattelevat, että hyvä 
aihe riittää”. Etenkin päähenkilöjen valin-
taan liittyvä pohjatyö on hänen mielestään 
tärkeää, ja Honigmann kutsuukin tärkeim-
piä henkilöhahmojaan ”pilareiksi”, koska ne 
kannattelevat koko elokuvaa. ”Ei ole mah-
dollista tehdä hyvää elokuvaa ilman oikean-
laisia päähenkilövalintoja”.

Honigmann havainnollistaa ajatustaan 
pilareista elokuvallaan Oblivion (El Olvido, 
2008). Peruun sijoittuvassa dokumentissa 
rakennetaan eri henkilöhahmojen kautta 
kuva maasta, jossa presidentti ja hallitus 
ovat unohtaneet kansan. Honigmann kertoo, 
että elokuvan kantava ajatus olivat tavalliset 

ja niin edelleen”, ohjaaja luettelee. ”Hänen 
nöyryytensä oli kuin iso kysymysmerkki.” 
Honigmann suhtautui Sernaan aluksi epäi-
levästi juuri tämän ylitsevuotavan kohteliai-
suuden vuoksi, mutta uteliaisuus voitti ja lo-
pulta myös palkitsi. 

Vahvat peruspilarit kannattelevat eloku-
vaa ja vievät sitä eteenpäin. ”He estävät pu-
toamasta”, ohjaaja kuvailee henkilöhahmo-
jaan. ”Heistä voi olla alusta asti varma, että 
he ovat Kate Winslet.” Suurten pilarien li-
säksi Honigmann kertoo elokuvissaan ole-
van pienempiä pilareita – henkilöhahmoja, 
jotka ovat tärkeitä, mutta eivät yhtä keskei-
siä. Oblivion-elokuvassa tällaisia ovat kaksi 
pientä akrobaattisiskosta, jotka esiintyivät 
vilkkaassa tienristeyksessä liikennevalojen 
vaihtumista odottaville autoille. Esiintymisen 
jälkeen lapset keräsivät autoilijoilta rahaa ja 
kiikuttivat kolikot tienvieressä istuvalle äi-
dilleen. Lapset eivät Honigmannin mukaan 
kuitenkaan vaikuttaneet siltä, että äiti olisi 
pakottanut heidät töihin. ”Näin heidät mat-
kallani keskustaan”, Honigmann kertoo. ”Ra-
kastuin heihin heti.” Yksi lasten siskoista oli 
kuollut jäätyään auton alle, ja ohjaaja liikut-
tui lasten positiivisuudesta sekä äidin pyrki-
myksistä pitää perhe koossa mahdottomassa 
tilanteessa.  

Honigmannin elokuvissa henkilöt esitel-
lään usein tekemisen kautta, itselleen mer-
kityksellisten asioiden ääressä. Se saa hen-
kilöt rentoutumaan ja tekee tilanteista luon-
tevia. Honigmannin näytti luennon päät-
teeksi yhden osan ohjaamastaan Food For 
Love -televisiosarjasta, joka koostuu itse-
näisistä dokumentaarisista jaksoista. Joka 
osassa eri ihmiset valmistavat ruokalajeja, 
joilla on heille erityinen merkitys. Jaksossa 
nimeltä A Shtetl That’s No Longer There Ho-
nigmann haastattelee 75-vuotiasta äitiään 
Soniaa kodissaan kanaalin varrella Amster-
damissa, missä tämä valmistaa Heddyn lem-
piruokaa, vrennekes-piiraita juutalaisella 
reseptillä. Samalla äiti kertoo, kuinka hän 
vuonna 1939, kaksi kuukautta ennen toisen 

PUHUVAT SYDÄMET ”Ei ole mahdollista  
tehdä hyvää elokuvaa  
ilman oikeanlaisia  
päähenkilövalintoja”.
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maailmansodan alkamista, muutti oman äi-
tinsä ja siskonsa kanssa Grabowiecin ky-
lästä Puolasta Peruun, ja kuinka natsit tap-
poivat valtaosan hänen Puolaan jääneistä 
sukulaisistaan. 

Kohtaus on huomattavan samankaltai-
nen kuin Oblivion-elokuvan avauskohtaus, 
jossa herra Kanashiro valmistaa pisco sour 
-drinkkiä ja kertoo samalla maan histo-
riasta. Yhteiskunnallinen ulottuvuus, kuten 
sosiaaliset teemat ja politiikka, on molem-
missa elokuvissa vahvasti läsnä, mutta ta-
ka-alalla. Tärkeimmässä roolissa ovat ihmi-
set ja heidän keinonsa selviytyä jokapäiväi-
sestä elämästä.

Miksi kadut?
Kaduilla on erityinen rooli Honigmannin 
elokuvissa. Oblivion -elokuvan ohella ne 
ovat tärkeä osa Liman taksikuskeista ker-
tovaa Metal and Melancholy -dokument-
tia, mutta kaduilla kuljetaan myös monissa 
muissa hänen elokuvissaan. O Amor Natu-
ral -dokumentissa Honigmann pyytää ih-
misiä Rio de Janeiron toreilla, puistoissa 
ja kahviloissa lukemaan otteita kuuluisan 
brasilialaisrunoilijan Carlos Drummond 
de Andraden eroottisista runoista samalla, 
kun taustalla kuuluvat suurkaupungin ää-
net. Elokuvassa Underground Orchestra 
seurataan puolestaan Pariisin metroissa 
esiintyviä muusikoita sekä maan alla että 
kaupungin kaduilla. Elokuvan tärkeimpiä 
teemoja ovat katusoittajien kodittomuuden 
ja sivullisuuden tunteet. 

John Webster pyysi Honigmannia avaa-
maan katujen merkitystä elokuvissaan. Tei-
den takaa paljastuikin kiinnostavia asioita 
Honigmannin lapsuudesta ja nuoruudesta, 
joiden merkitystä elokuviinsa ohjaaja ei ol-
lut aiemmin tullut ajatelleeksi. ”Kun olin 
nuori tyttö, katu oli minulta kielletty”, Ho-
nigmann aloittaa. ”Isäni oli ollut keskityslei-
rillä, joten hän pelkäsi kaikkea. Hänellä oli 
kammottavia muistoja.” Honigmann kertoo 
olleensa seitsemän, kun hän sai ylittää ka-
dun ensimmäistä kertaa yksin. ”En ymmär-
tänyt, mikä siinä oli niin ihmeellistä.” 

Koska kadut olivat kiellettyjä paikkoja, 
ne alkoivat kiehtoa tulevan ohjaajan mieltä. 
”Kadut olivat minulle paikkoja, joissa elämä 
tapahtui”, Honigmann kertoo. Kun Honig-
mann oli lapsi, yksi hänen perheensä en-
simmäisistä kotitaloista sijaitsi alempaan 
keskiluokkaan kuuluvalla asuinalueella. 

Kerran Honigmann rakenteli kotonaan ma-
joja erään köyhemmästä perheestä tulevan 
pojan kanssa, jolloin hänen isänsä heitti po-
jan ulos. ”Hän on kaduilta, isäni sanoi. Hänen 
silmissään poika oli ulkopuolinen”. 

Siirtymä kaduilta yksityisiin tiloihin on 
sekin toistuva teema Honigmannin eloku-
vissa. Honigmann sanoo ajatelleensa aina, 
että kaduissa on tietynlaista taikaa. ”Olen 
utelias ja seikkailunhaluinen, joten katu on 
myös paikka, jossa tapaa ihmisiä. Katujen 
varsilla on kahviloita, ja kaduilla pitää selviy-
tyä ongelmatilanteista. Olen aina ollut hyvä 
selviytymään ongelmatilanteista”.

Kuinka haastatella hyvin?
Avain hyvään haastatteluun on kärsivälli-
syys. Heddy Honigmann ei hoputa päähen-
kilöitään, vaan antaa ihmisille aikaa kame-
ran edessä. Elokuvien otokset ovat usein pit-
kiä, eikä niitä katkota turhilla leikkauksilla. 
Hiljaisuudet puhuvat vähintään yhtä paljon 
kuin sanat, ja vaikka ohjaaja on elokuvissaan 
läsnä haastattelevana äänenä, hän ei kes-
keytä vaan kuuntelee. 

Erääseen kohtaukseen Oblivion-eloku-
vassa Honigmann on erityisen tyytyväinen 
juuri siksi, että hän kokee onnistuneensa tal-
lentamaan henkilöt aidoimmillaan. Ollessaan 
Perussa tekemässä tutkimusta elokuvaa var-
ten Honigmann löysi suutariliikkeen, jota piti 
kauniskasvoinen intialainen mies. Nurkassa 
seisoi vanha Singer-ompelukone, ja Honig-
mannista tuntui, että tunnelmalliseen paik-
kaan täytyi liittyä kiinnostavia tarinoita. Ho-
nigmann kysyi suutarilta, voisivatko he tulla 
kuvaamaan myöhemmin, ja tämä suostui. Kun 
Honigmann palasi kuvaaja mukanaan, suutari 
oli syventynyt keskustelemaan asiakkaansa 
kanssa lompakon korjaamisesta. Honigmann 
elehti vaivihkaa kuvaajalleen, että tämä lait-
taisi kameran pyörimään, ja he päätyivät ku-
vaamaan keskustelun ilman, että suutari ja 
asiakas huomasivat. ”Se oli oikeaa todelli-
suutta”, Honigmann kertoo. ”Tämän vuoksi 
ihmiset sanovat minulle, että olet niin mah-
tava haastattelija, kosketat ihmisten sydämiä”, 
ohjaaja naurahtaa ironisesti. 

Ennen kaikkea Honigmannilla on kyky 
aistia tärkeät hetket silloin, kun henkilöt tie-
tävät olevansa kameran edessä. Lompak-
kokeskustelun jälkeen suutari siirtyi Sin-
gerinsä ääreen takahuoneeseen, ja Ho-
nigmann asettui kuvaamaan häntä vasta-
päätä. Mies kertoo ohjaajalle elämästään ja 

tarkentavia kysymyksiä, jos hän ei ymmärrä, 
mitä henkilöhahmo sanoo, tai jos hän pelkää 
asian jäävän epäselväksi yleisölle. 

Elokuvaa tehdessään ohjaaja kertoo ajat-
televansa yksinomaan yleisöä, ei kriitikoita. 
”Ja jos en tiedä, miten jatkaisin, lopetan ajat-
telemisen”, hän toteaa. Tällainen tilanne sat-
tui dokumenttia Underground Orchestra teh-
dessä, kun ohjaaja sai kutsun käydä erään 
katusoittajan kotona. Honigmann ei tiennyt 
etukäteen, olisiko vierailusta ainesta doku-
menttiin ja mitä hän tarkalleen ottaen etsi, 
mutta päätti silti hyväksyä kutsun. Vierailun 
aikana Honigmann huomasi, että kodissa 
oli jotakin erikoista: kaikki elämän kan-
nalta välttämätön oli sullottu yhteen pieneen 
huoneeseen. Muusikko itse sanoi huoneen 
muistuttavan vankiselliä. Selvisi, että muusi-
kolla oli salaisuus: hän oli ollut pitkään van-
kilassa. Honigmann kehottaakin pitämään 
silmät ja korvat auki vihjeille, joita henkilöt 
itse antavat, sillä niiden kautta voi avautua 
uusia polkuja ja aiheita elokuvaan.

Miksi en ymmärtänyt? 
Aina Heddy Honigmannkaan ei ole onnistu-
nut suhtautumaan henkilöhahmoihinsa sillä 
avoimuudella ja herkkyydellä, jolla olisi ha-
lunnut. Hän katuu etenkin hetkiä, joina hän 
on tuominnut ihmiset liian hätäisesti. Näin 
kävi Oblivion-elokuvan vanhan tarjoilijan, 
herra Sernan kohdalla, sillä nuoren ja yhteis-
kunnallisesti valveutuneen ohjaajan oli vai-
kea ymmärtää miehen nöyryyttä. ”Hän seisoi 
aina vain tiskin takana, kaikki presidentit oli-
vat hänen mielestään ok”. Siirtymä julkisesta 
tilasta yksityiseen, tässä tapauksessa työpai-
kalta kotiin, oli erityisen merkittävä Honig-
mannin kuvatessa herra Sernaa, sillä se se-
litti tarjoilijan haluttomuutta kritisoida asiak-
kaitaan ja poliitikkoja. Honigmannille sel-
visi vierailun aikana, että Serna antoi kaikki 
asiakkailtaan saamansa tipit lapsilleen, jotta 
nämä pääsivät kouluun. Honigmann kertoo 
punastuneensa häpeästä ymmärtäessään 
oman kapeakatseisuutensa: ”Kuka minä olen 
tuomitsemaan hänen nöyryyttään”, hän ky-
syy. ”Häpesin itseäni todella paljon, ja se oli 
hyvä asia.” 

Miksi tehdä elokuvia? 
Heddy Honigmann kertoo rakastavansa 
kaikkia elokuvantekemisen vaiheita: tutki-
mustyötä, kuvaamista ja editointia. Erityi-
sen paljon hän nauttii äänieditoinnista, mikä 

kytkeytyy laajempaan kiinnostukseen mu-
siikkia kohtaan. Honigmannin viimeisin elo-
kuva, Around the World in 50 Concerts (Om de 
wereld in 50 concerten, 2014) kertoo Hollan-
nin tunnetuimman sinfoniaorkesterin maail-
mankiertueesta. Samalla se on elokuva mu-
siikin merkityksestä ihmisten elämässä

Heddy Honigmann on saanut urallaan 
monia palkintoja ja hänen elokuviaan on esi-
tetty lukuisilla festivaaleilla sekä mm. New 
Yorkin modernin taiteen museossa. Doku-
mentti Crazy ja Père-Lachaisen hautaus-
maalla vierailevista ihmisistä kertova Fore-
ver (1999) on palkittu parhaina pitkinä do-
kumenttielokuvina Hollannin elokuvajuh-
lilla. San Franciscon elokuvajuhlilla Ho-
nigmann on palkittu Golden Gate -palkin-
nolla ja Pariisin Cinema du Réel -festivaalilla 
Grand Prix -palkinnolla. Vuonna 2013 hä-
nelle myönnettiin elämäntyöstään Living Le-
gend -palkinto Amsterdamin kansainvälisillä 
elokuvajuhlilla.

Maine ja kuuluisuus eivät ohjaajaa silti 
kiinnosta. Honigmann kertoo julkisuudesta, 

perheestään, mutta hiljenee hetkeksi, sillä 
jokin osa tarinassa saa hänet liikuttumaan. 
Hän kokoaa itsensä ja on ohittamassa tilan-
teen, mutta ohjaaja vetää hänet takaisin ky-
symällä, miksi tämä liikuttui. Kohtaus kuvaa 
Honigmannin kykyä tarttua hetkiin, jolloin 
ihmiset ovat aidoimmillaan. ”Henkilöhah-
moja kohtaan täytyy olla utelias, heitä täy-
tyy rakastaa”, Honigmann kertoo. ”He eivät 
avaudu, jos et itse kosketa heidän sieluaan.” 
Ohjaaja painottaa luottamuksen syntymistä 
haastateltavien ja ohjaajan välillä ja sanoo, 
ettei sitä voi syntyä, ellei ohjaaja ole todella 
kiinnostunut haastattelemistaan ihmisistä. 

Kenties koskettavin esimerkki sanatto-
mien hetkien merkityksistä nähdään eloku-
vassa Crazy, jossa Honigmann pyytää hol-
lantilaisia YK:n rauhanturvaajaveteraaneja 
kertomaan kriisialueilla kuuntelemastaan 
musiikista. Eräässä kohtauksessa merivoi-
mien komentaja Patrick Cammaert kuunte-
lee kappaleen, joka oli hänelle tärkeä rau-
hanturvatehtävien aikaan väkivaltaisessa 
Sarajevossa. Ennen kuuntelemista Honig-
mann kaatoi molemmille lasilliset viiniä. 
”Pyysin, että hän olisi rehellinen eikä piilot-
taisi tunteitaan”, Honigmann kertoo. Cam-
maert poistui huoneesta ja palasi takaisin 
20 minuutin päästä valmiina kuuntelemaan 
kappaleen. Kohtaus, jossa veteraani polttaa 
hiljaa sikaria samalla kun taustalla soi Sealin  
Crazy, on yksi Honigmannin elokuvien va-
vahduttavimmista.

Kyyneleet eivät kuitenkaan ole ohjaajan 
päällimmäinen tavoite, vaan kipeiden het-
kien ohella hän pyrkii löytämään ihmisten 
ilonaiheet. Tehdessään Sarajevon lähellä si-
jaitsevan Ahatovicin kylän joukkomurhista 
kertovaa dokumenttia Good Husband, Dear 
Son ohjaaja pyysi haastattelemiaan ihmisiä 
yrittämään olla itkemättä. Hän otti päähen-
kilönsä mukaan elokuvantekoon antamalla 
heille tehtäväksi ajatella positiivisia asioita 
sodassa kuolleista rakkaistaan. ”Eivätkä he 
sitten itkeneet niin paljon”. 

”Art of an Interview” -keskustelua mo-
deroinut DocPointin taiteellinen johtaja 
Iris Olsson kysyi Honigmannilta, kuinka 
tämä onnistuu pitämään kiinni tiukoista ku-
vausaikatauluista samalla kun antaa aikaa 
haastateltavilleen. ”Jotkut sanovat, että olen 
elokuvamaailman paras keskeyttäjä”, Ho-
nigmann vastaa. ”Joskus keskeytän ja ker-
ron, ettei tuo ei ollut se, mitä kysyin.” Ho-
nigmann kertoo kysyvänsä usein myös 

jota hän sai ohjattuaan ensimmäisen pit-
kän fiktioelokuvansa (1988). Koska elokuvan 
pohjana ollut J. Bernlefin romaani oli ol-
lut suosittu, Hersenschimmenistä kirjoitettiin 
paljon kirjaa ja elokuvaa vertailevia artikke-
leita. ”Päivänä, jona elokuvan esittäminen 
teattereissa lopetettiin, istuin sohvalla ar-
vostelujen kanssa”, Honigmann kertoo. ”Vii-
den metrin päässä pöydän ääressä istui en-
tinen aviomieheni. Sanoin hänelle, että tätä 
se nyt on, tätä on olla kuuluisa. Ei se ole sen 
arvoista.” Palkinnoissa on kuitenkin se hyvä 
puoli, että ne lisäävät tunnettuutta ja voivat 
auttaa seuraavien elokuvien tekemisessä. ”Ja 
tekemistä minä rakastan”. 

Ennen kaikkea Honigmann rakastaa het-
keä, kun elokuva on kuvattu, ja on aika istua 
leikkaajan kanssa leikkauspöydän ääreen. 
Tuolloin myös fyysiset vaivat helpottavat. ”Sil-
loin pääsee katsomaan kaikkea kuvaamaansa 
materiaalia ja leikkimään sillä”, Honigmann 
sanoo ja kääntyy Websterin puoleen. ”Meillä 
on kaunis ammatti. Sinulla, minulla ja monilla 
täällä. Ollaan onnellisia siitä.”   

”Henkilöhahmoja kohtaan täytyy  
olla utelias, heitä täytyy rakastaa”,  
Honigmann kertoo. ”He eivät 
avaudu, jos et itse kosketa heidän 
sieluaan.”
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ebster on nyt käynnistämässä kam-
panjaa, jonka tavoitteena on saada 
perustuslailla turvattua myös tuleville 
sukupolville samat mahdollisuudet 
hyötyä ja nauttia ympäristöstä.

Tuleville rannoille -elokuvassa 
pohdit sitä, mitä yksi ihminen voi 
saada aikaiseksi. Mitä mielestäsi 
yksi elokuva voi saada aikaiseksi? 
”Jokainen dokumentaristi pohtii sitä, 
mikä merkitys elokuvalla loppujen 
lopuksi on. Etenkin, jos projekti on 
pitkä, tulee mietittyä, kannattiko lait-
taa niin paljon elämästään siihen. 
Vuosien saatossa olen pohtinut paljon 
tätä, mutta myös sitä, paljonko elo-
kuvan pitää saada aikaiseksi. Jos elo-
kuva muuttaa yhdenkin ihmisen, on 
se jo jotakin!”

Miksi teit tämän elokuvan?  
Kenelle se on suunnattu?
”Kuvasin elokuvan ensimmäiset kuvat 
jo vuonna 2010. Jo silloin oma huoleni 

ilmastonmuutoksesta oli vahva. Pe-
rehdyin edellisen elokuvani kautta 
ilmastonmuutokseen ja tieto siitä, 
miltä maailma saattaa näyttää toi mu-
kanaan tämän huolen. Ajatuksenani 
oli, että kun tiedän kaiken tämän − 
mitä sitten voin asialle tehdä. 

Elokuvan kohderyhmä on 25−45 
-vuotiaat länsimaiset ihmiset. Toivon, 
että tämä elokuva tavoittaa laajem-
man yleisön kuin vain ilmastonmuu-
toksesta kiinnostuneet. Halusin elo-
kuvassa käsitellä teemaa, johon jo-
kaisella on jokin tunnesuhde. Se on 
kysymys siitä, mitä merkitystä mi-
nulla on, mutta myös siitä, mitä olen 
saanut edeltäviltä sukupolvilta ja 
mitä voin antaa eteenpäin. Toivon ja 
uskon, että laajemmallakin yleisöllä 
on kiinnostusta tähän asiaan.

Ajatus vaikuttavuuskampanjasta 
tuli vasta keväällä 2015. Kampan-
jasuunnitelma tehtiin saman vuo-
den syksyllä. Vasta nyt, kun eloku-
van valmistumisen jälkeen pöly alkaa 

laskeutumaan, ehdin edistää asiaa 
paremmin.”

Kerroit AVEKin elokuvalevitys 
-aiheisessa seminaarissa viime 
syyskuussa, että haluat käynnistää  
keskustelun siitä, millaiset oikeu-
det tulevilla sukupolvilla tulisi olla 
puhtaaseen luontoon. Haluaisit,  
että Suomessa tehdään Norjan ta-
paan perustuslakiin muutos, jolla 
turvattaisiin tulevien sukupolvien  
oikeus samaan puhtauteen ja 
luontoon kuin meillä on. Miten  
tähän tavoitteeseen päästään? 
”Olemme käynnistämässä vaikutta-
vuuskampanjaa kahden kumppa-
nin kanssa. Tässä vaiheessa en voi 
kertoa kumppanuussuhteista enem-
pää, mutta mukaan on mahdolli-
sesti tulossa yksi iso kansainväli-
nenkin kumppani. Vaikuttavuus-
kampanjassa on tärkeää, että siihen 
mennään tavoite edellä − tämä mah-
dollistaa sen, että mukaan voidaan 

   TUOTANNOSSA

Haastattelu Maria Bregenhøj

saada yhteistyökumppaneita, joilla 
on samoja intressejä. Kampanjanä-
kökulmasta elokuva on siis vain yksi 
väline tavoitteen saavuttamiseksi. 
Joskus tehdään virheellisesti niin, 
että mennään elokuva edellä vaikut-
tavuuskampanjaan. Silloin yhteis-
työkumppaneista tuntuu siltä, että 
tässä tehdään vain elokuvan mark-
kinointia.

Tavoitteenamme on, että Suomen 
perustuslakiin saataisiin muutos 20 
§:ään, joka koskee ympäristöä. Tällä 
hetkellä siinä sanotaan näin: ‘Vastuu 
luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä 
kuuluu kaikille. Julkisen vallan on py-
rittävä turvaamaan jokaiselle oikeus 
terveelliseen ympäristöön sekä mah-
dollisuus vaikuttaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon.’ Haluai-
simme, että pykälää muutetaan siten, 
että siinä olisi maininta tulevien su-
kupolvien edusta. 

Tausta-ajatuksena kampanjassa 
on hyödyntää suomalaista mentali-
teettia, jossa pidetään kunnia-asiana 
tilan jättämistä vähintään yhtä hy-
vään kuntoon kuin missä se oli sinne 
tullessa. Esimerkiksi metsänhoidossa 
tätä toteutetaan jo nyt: metsää kaa-
detaan ja istutetaan uutta, vaikka me 
itse emme sitä pääse hyödyntämään.”

Miten vaikuttavuuskampanja  
käytännössä toteutetaan? 
”Yksi hyvä työkalu kampanjallemme 
on kansalaisaloite. Vaikuttavuuskam-
panjassa pitää olla selkeä, mitattava 
tavoite, ja aloitteen 50 000 nimeä on 
juuri sellainen. Tietenkin tavoitteena 
on myös se, että eduskunta ottaa la-
kialoitteen käsittelyyn. Kansalaisa-
loite mahdollistaa myös laajemman 

yhteiskunnallisen keskustelun ai-
heesta. 

Kansalaisaloitetta varten tu-
lee olla valmiina ehdotettu uusi la-
kiteksti. Tämä on meillä nyt kehit-
teillä: tutkimme, minkälaisia vaiku-
tuksia pykälällä on ja kartoitamme, 
mitä muissa maissa tehdyt vastaa-
vat muutokset ovat saaneet aikaan. 
Norjan lisäksi ainakin Hollannissa ja 
Sveitsissä on ollut vastaavanlaisia la-
kimuutoksia.  

Aikataulullisesti kampanja on tar-
koitus toteuttaa tämän vuoden ai-
kana. Vaikka toki kampanjan tavoit-
teen toteutuminen vie paljon kauem-
min. Perustuslakimuutos edellyttää, 
että eduskunta ensin hyväksyy muu-
tosesityksen, ja sitten se jää lepää-
mään vielä seuraavalle eduskunnalle 
hyväksyttäväksi. 

Kansalaisaloitteen avulla voidaan 
hyödyntää elokuvan saamaa huo-
miota. YLEn kanssa yritämme ajoit-
taa dokumentin tv-esityksen sillä ta-
valla, että siitä tulee osa kampanjaa. 
Olemme päätyneet siihen, ettemme 
lähde elokuvan kanssa lainkaan pe-
rinteiseen elokuvalevitykseen, vaan 
kampanjan puitteissa pidetään erik-
seen elokuvanäytöksiä.”

Mitä mieltä olet siitä trendistä, 
että dokumenttielokuvat tekevät 
yhä enemmän vaikuttavuus- 
kampanjointia? 
”Tämä on hirveän hyvä trendi. Vai-
kuttavuuskampanjointi on luonnol-
lista dokumenttielokuvan tekijöille, 
sillä jokainen dokumenttielokuvan 
tekijä haluaa muuttaa maailmaa. 

Viime aikoina minulle on tul-
lut ahaa-elämys siitä, että doku-
menttielokuvia mennään katsomaan 

JOKAINEN DOKUMENTARISTI  
HALUAA MUUTTAA MAAILMAA
Haastattelussa John Webster

nimenomaan siksi, että elokuvan ai-
heesta keskustellaan. Ei dokument-
tielokuvia mennä katsomaan vain 
viihtymisen vuoksi. Jos dokumen-
tin aiheesta ei puhuta, on elokuvan 
markkinoinnin tehtävä huolehtia 
siitä, että siitä puhutaan!

Varsinaista vaikuttamistuottamista 
ei kuitenkaan voi tehdä vain markki-
noinnin näkökulmasta. Se olisi vai-
keaa yhteistyökumppaneiden kan-
nalta. Siksi elokuva ei saa istua ihan 
siinä etupenkillä. Elokuva ei ole se 
joka ajaa, vaan ajajan täytyy olla itse 
kampanja. Vastaavasti elokuvan te-
kijä ei voi olla vaikuttavuustuottami-
sen kuski. Elokuvatekijän osaaminen 
on elokuvassa, ei kampanjoinnissa. 
Siksi onkin tärkeää, että kampanjalla 
on oma vaikuttavuustuottajansa.”

Miten vaikuttavuus- 
kampanjoinnin trendiä  
pitäisi tukea? 
”Vaikuttavuustuottamista pitää eh-
dottomasti tukea. Siihen saisi löytyä 
lisää rahaa. Myös vaikuttavuustuot-
tajuutta pitäisi tukea. Elokuvatuotta-
jat ovat elokuvatuottajia, ja tässä taas 
tarvitaan ihan omanlaista erityis-
osaamista. 

Tärkeää olisi löytää erilaisia yh-
teistyötahoja, jotka voisivat olla käy-
tettävissä näihin kampanjoihin. Pi-
täisi tehdä laaja kartoitus siitä, mitkä 
yritykset, järjestöt, pankit, eturyh-
mät jne. olisivat valmiita olemaan täl-
laisissa mukana. Ja tietysti tarvitaan 
myös kokemuksia, mitattua tulosta 
kampanjoiden tehosta. Se rohkaisisi 
yhteistyökumppaneita mukaan. 

Mikä tähän sitten olisi oikea taho, 
en tiedä. Mitäköhän mieltä esimer-
kiksi Sitra olisi tällaisesta…?”   

Uusimmassa dokumenttieloku-
vassaan Tuleville rannoille John 
Webster pohtii sitä, mitä yksi 
ihminen voi saada aikaiseksi. 
Pohdinta liittyy ilmastonmuutos 
-tematiikkaan ja lähtee liikkeelle 
Websterin omasta, akuutista huo-
lesta maapallon tilasta. Tämän 
kehyksen sisällä elokuva käsittelee 
myös sukupolvelta toiselle kulke-
vaa jatkumoa: mitä me olemme 
saaneet perintönä edeltäviltä 
sukupolvilta ja millaisena me 
jätämme maapallon tuleville 
sukupolville.

Kuvat: Tulevilla 
rannoilla,  
ohj. John 
Webster,  
Millennium 
Film, JW Do-
cumenta-
ries, 2017
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”Vaikuttavuus” on sana, jota kuulee yhä useammin myös 
yritysmaailmassa, kun kaupalliset toimijat kertovat painot-
tavansa toiminnassaan yritysvastuuta, yhteiskuntasuhteita 
ja yhteisöllisyyttä. Impact-seminaarin key note -puhuja oli 
kansainvälisen oikeuteen erikoistunut OP Ryhmän juristi 
Tuuli Kousa. Puheenvuorossa korostettiin, että yhteisöl-
lisyys edellyttää paitsi toimivaa liiketoimintaa myös sidos-
ryhmien kuuntelemista ja tavoittamista. Ajatus siitä, että 
OP lähtisi mukaan dokumenttielokuviin liittyvään vaikutta-
vuustyöhön ei Kousan mielestä ollut mahdoton, etenkin jos 
elokuvan aihe sopisi yhteen myös OP:n tavoitteiden kanssa. 
”Esimerkiksi eriarvoisuus voisi olla tällainen teema”, Kousa 
pohtii.

Alun puheenvuorojen jälkeen esiteltiin kaksi elokuva- 
esimerkkiä, joissa sosiaalinen ja yhteiskunnallinen muutos 
oli toteutunut konkreettisesti. Kari Anne Moe aloitti ker-
tomalla koulunsa keskenjättäneitä norjalaisnuoria kuvaa-
vasta dokumenttielokuvastaan Pøbler (Rebels, Norja, 2015) 
sekä elokuvan ympärille rakennetusta julkisuuskampan-
jasta. Kampanja toteutettiin elokuvakiertueena, jonka jo-
kaisella esityspaikkakunnalla näytökseen saapui doku-
mentin päähenkilöiden lisäksi paikallisia, itsekin sosiaali-
sista ongelmista kärsineitä nuoria. 

Elokuva vaikutti paitsi dokumentin nähneisiin nuo-
riin myös sen päähenkilöihin. Moe kertoo heistä yhden, 
rap-tähteydestä haaveilevan Jan Olav Sawyerin, koke-
neen aluksi elokuvan antavan hänestä liian negatiivi-
sen kuvan. ”Coolin räppärin sijaan hänet esitettiin eloku-
vassa nuorena, jolla on ongelmia”, Moe sanoo. Testinäytök-
sen jälkeen eräs tyttö tuli kiittämään Jan Olavia siitä, että 

elokuva oli auttanut häntä 
ymmärtämään veljeään, 
joka kamppaili samanlais-
ten ongelmien kanssa. ”Jan 
Olavin koko olemus muut-
tui”, Moe kertoi. ”Hän sa-
noi, että elokuvaa voi esit-
tää missä vain, ja että jos se 
vaikuttaa yhdenkin ihmi-
sen elämään, kaikki on sen 
arvoista.” Elokuvan näki 
kiertueella 24 000 ihmistä ja se sai paljon kansallista nä-
kyvyyttä. Viestin läpiviemisessä oli merkitystä myös sillä, 
että aihe oli muutenkin ajankohtainen: nuorten koulussa 
pysyminen oli keskeinen teema Norjan vuoden 2015 kun-
nallisvaaleissa.

Jukka Kärkkäisen ja J.-P. Passin ohjaama Kovasika-
juttu (2012) on esimerkki elokuvasta, joka on onnistunut 
luomaan ympärilleen kokonaisen kansanliikkeen. Lyhty 
ry:n järjestämässä kehitysvammaisille suunnatussa kult-
tuurityöpajassa perustetusta Pertti Kurikan Nimipäivät 
-yhtyeestä kertova dokumentti on muuttanut tapaa, jolla 
kehitysvammaisiin suhtaudutaan. Samalla se on valanut 
itseluottamusta myös moniin kehitysvammaisiin nuoriin. 
Kovasikajutun ja sen syksyllä 2017 ilmestyvän jatko-osan 
Tokasikajutun vaikuttavuudesta olivat seminaariin saapu-
neet puhumaan elokuvan tuottaja Sami Jahnukainen ja 
PKN-yhtyeen rumpali Sami Helle. 

Jahnukainen kertoi, etteivät dokumentin tekijät ol-
leet osanneet ennustaa ensimmäisen elokuvan suosiota. 
”Emme ajatelleet, millainen vaikutus sillä tulisi olemaan, 
emme olleet valmistautuneet lainkaan. Tokasikajutun koh-
dalla vaikuttavuutta on mietitty alusta saakka. Vaikut-
tavuuskampanja koostuu kahdesta osasta: ensi vuonna 
järjestettävästä musiikkitapahtumasta ja oppimiskam-
panjasta. Keväällä 2017 elokuva esitetään yhteistyössä 
DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n järjestämän DOKKI-
NO-hankkeen kanssa reilulle kolmellesadalle 5.–6.-luok-
kalaiselle lapselle. Lapset viettävät kaksi päivää Lyhdyn 
tiloissa osallistuen erilasiin työpajoihin ja keskustelui-
hin, minkä jälkeen elokuvan tueksi rakennetaan interak-
tiivinen oppimateriaalipaketti ja elokuva lähtee kiertueelle 
ympäri Suomen ja muihin Pohjoismaihin. 

Kuinka löytää sopivat kumppanit  
ja tavoittaa oikea yleisö?

Vaikuttava kampanja ei yleensä synny ilman asiantunte-
vaa suunnittelua, mistä Impact-seminaarissa oli puhu-
massa Together Films -yhtiön toimitusjohtaja Sarah Mos-
ses. Mossesin Together Films on keskittynyt laatimaan 
asiakaselokuvilleen levitysstrategioita ja auttamaan heitä 
löytämään oikeat kumppanit sekä tavoittamaan halua-
mansa yleisöt. Esimerkkinä onnistuneesta kampanjasta 
hän mainitsi yhdysvaltalaisen dokumenttielokuvan Uhka 
kampuksella (The Hunting Ground, 2015), jota ei haluttu 

  RAPORTTI

teksti ja kuva Katri Tenhola 
Kirjoittaja KAVIn suunnittelija ja DocPointin 
festivaalilehden päätoimittaja. 

tuoda levitykseen Iso-Britanniassa, sillä elo-
kuvan aiheen, yliopistokampuksilla tapahtu-
van seksuaalisen ahdistelun, katsottiin kos-
kevan enemmän Yhdysvaltoja kuin Britan-
niaa. Dokumentille saatiin kuitenkin järjestet-
tyä esityksiä yliopistoilla, minkä seurauksena 
kampuksilla järjestettiin seksuaalista häirin-
tää vastustavia kampanjoita. 

Dokumenttielokuvien vaikuttavuuteen eri-
koistuneella Britdoc-organisaatiolla on puo-
lestaan useita eri projekteja, joiden tavoit-

teena on löytää elokuville oikeat yleisöt. Niistä yksi on 
Good Pitch -konsepti, jonka tavoitteena on yhdistää eloku-
vantekijät ja yhteistyökumppanit kuten rahastot, organi-
saatiot ja päättäjät kaikkia osapuolia hyödyttävillä tavoilla. 
Tästä seminaarissa kertoi Britdocin apulaisjohtaja Nicole 
van Schaik. 

Joka vuosi järjestettäviin Good Pitch -tapahtumiin va-
litaan kuudesta kahdeksaan elokuvaprojektia, jotka saa-
vat ohjausta ja kehittelyapua vuoden verran. Tämän jäl-
keen elokuvantekijät pääsevät pitchaamaan elokuvastaan 
ja siihen liittyvistä tavoitteista tapahtumassa, jonka ylei-
söksi on valittu erilaisia rahoittajia ja erikoisalojen osaa-
jia. Good Pitch -tapahtumissa on onnistuttu keräämään 28 
miljoonaa dollaria lähteistä, jotka eivät ole elokuvasäätiöitä 
tai muita perinteisiä rahoittajatahoja.

Sanoista tekoihin
Seminaarin päätteeksi käytiin paneelikeskustelu, jossa poh-
dittiin, miten Suomessa voidaan muuttaa maailmaa ja ra-
kentaa kampanjoita. Keskusteluun osallistuivat tuottaja 
Sami Jahnukainen, ohjaaja John Webster, OP Ryhmän me-
diasuhteista vastaava johtaja Tuuli Kousa, markkinointiyri-
tys Måndayn perustaja Arto Sivonen, Kansallismuseon 
markkinointijohtaja Jonna Heliskoski, Panu Mäenpää El-
lun Kanat -viestintätoimistosta ja Smart&Clean -säätiön tj. 
Tiina Kähö. Tärkeimmiksi kampanjoinnissa nousivat kes-
kustelijoiden mielestä viestin kiteytys, kohderyhmälle so-
piva äänensävy ja asian ilmaiseminen niin, että se liittyy ih-
misten omaan elämään. Hyväksi toimintatavaksi puhujat 
olivat havainneet etenemisen yksilöstä yleisemmälle tasolle: 
ihmisillä täytyy olla tunne siitä, että heidän tekonsa vaikut-
tavat, missä tiedonvälityksellä on keskeinen rooli. 

Ongelmallisena elokuvantekijöiden näkökulmasta näh-
tiin vaikuttavuuden ajatteleminen vasta elokuvan valmis-
tumisen jälkeen, kun kaikki energia on mennyt teoksen 
valmiiksi saattamiseen. Myös kulttuurintuottajien ja yri-
tysten välinen kuilu koettiin toisinaan liian isoksi: kulttuu-
ripuolen henkilöt eivät välttämättä osaa tai uskalla lähes-
tyä yrityksiä, joista voisi olla yhteistyökumppaneiksi. Pu-
hujat näkivät, että yksityistä rahaa kyllä on, mutta sen saa-
miseen vaaditaan kirkkaita visioita ja molempia osapuolia 
hyödyttäviä strategioita. Yhtä mieltä paneelissa oltiin siitä, 
että viestin paras tie perille vie ilon kautta: kampanjoihin 
osallistuminen täytyy tehdä ihmisille hauskaksi.    

MITEN  
DOKUMENTTI- 
ELOKUVALLA  
VAIKUTETAAN? 
Käsi ylös, jos olet joskus dokumenttielo-
kuvan nähtyäsi kokenut, että elokuvassa 
käsitellylle asialle on pakko tehdä jotain. 
Kädet nousivat kuin käskystä DocPoint 
– Helsingin dokumenttielokuvafestivaa-
lilla 25.1.2017 järjestetyssä ammattilais-
tapahtumassa, jonka tarkoituksena oli 
etsiä tapoja, joilla dokumenttielokuvien 
tekijät ja toisaalta organisaatiot, säätiöt, 
yritykset ja viestijät voisivat löytää 
toisensa ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin 
asioihin. Korjaamon Kulmasalissa jär-
jestettyyn Impact-seminaariin osallistui 
kansainvälisiä vaikuttavuustuottajia ja 
suomalaisia dokumenttielokuvien teki-
jöitä sekä markkinoinnin ja viestinnän 
ammattilaisia. 

Yhteisöllisyys edellyttää paitsi  
toimivaa liiketoimintaa myös  
sidosryhmien kuuntelemista ja  
tavoittamista.
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   RAPORTTI

Katri Tenhola
Kirjoittaja KAVIn suunnittelija ja  
DocPointin festivaalilehden päätoimittaja.

DOKUMENTTI-
ELOKUVASTA 
KIRJOITTAMINEN

Jos menet elokuviin kansainväli-
sellä elokuvafestivaalilla, salin vii-
meisellä rivillä saattaa istua mies 
sylissään lehtiö, kynä, pikkurui-
nen taskulamppu ja sekuntikello. 
”Menen aina istumaan takariviin, 
jotta en häiritse muita”, kertoo 
Neil Young – englantilainen elo-
kuvakriitikko, ei kuuluisampi kai-
mansa. The Hollywood Reporter- ja 
Sight & Sound -lehtiin kirjoittava 
elokuvatoimittaja vaikuttaa täs-
mälliseltä mieheltä: ”Teen eloku-
vaa katsoessani keskimäärin yh-
den merkinnän per minuutti ja nu-
meroin ne”, hän kuvailee taktiik-
kaansa. Entä miksi sekuntikello? 
”The Hollywood Reporter vaatii kir-
joittajiaan kertomaan elokuvan 
tarkan keston. Festivaalien ilmoit-
tamat kestot löytyvät katalogeista, 
mutta ne ovat usein väärin”, Young 
väittää.

KUVA YLLÄ: TOUKO YRTTIMAA

Neil Young puhui dokumenttielokuvien 
arvostelemisesta DocPoint – Helsin-
gin dokumenttielokuvafestivaalin 
tammikuisessa Encounters –seminaa-
rissa. Luennon yläotsikko oli ”In De-
fence of Reality”, todellisuuden puo-
lesta. Kriitikkoa harmittaa tapa, jolla 
dokumenttielokuvia pidetään usein 
alempiarvoisena suhteessa fiktioon. 
Pelkistä pitkistä fiktioista kirjoittami-
nen vääristää hänen mielestään ku-
vaa siitä, millaisia elokuvia maail-
massa tehdään. Ravisuttaakseen fik-
tioelokuvien valtaa Young pyrkii saa-
maan lehtiin mahdollisimman pal-
jon arvosteluja dokumenttielokuvista, 
joiden on vaikea saada äänensä kuu-
luviin fiktioelokuvien keskeltä. ”Ber-
liinin elokuvajuhlilla 66 vuoden ai-
kana vain yksi dokkari on voitta-
nut pääpalkinnon, Gianfranco Ro-
sin Fire at Sea (Suomessa esitetty ni-
mellä Fuocoammare: Tuli merellä)”, 
Young harmittelee. ”Elokuvista kir-
joittaminen voi vaikuttaa siihen, mil-
laisia elokuvia tehdään jatkossa – ja 
millaisia ei”, Young jatkaa. Esimerk-
kinä kriitikon vallasta hän mainitsee 
Jonathan Perelin elokuvan Toponi-
mia (2015), joka pääsi monien eloku-
vafestivaalien ohjelmistoon Youngin 
annettua sille kiittävät arvostelut The 

Hollywood Reporterissa ja nimitettyä 
elokuvaa ”strukturalistisen elokuvan 
merkkiteokseksi”. 

Neil Young kokee, että doku-
menttielokuvaa pidetään usein edel-
leen harjoitteluna, josta edetään lo-
pulta oikeiden elokuvien, pitkien 
fiktioiden tekemiseen. Aihe kosket-
taa myös Youngia itseään, sillä hän 
on kritikoinnin ohella ohjannut elo-
kuvia. Rostropovich at Tsukiji ja Su-
perflex November (molemmat 2008) 
olivat keskipitkiä kokeellisia doku-
mentaareja, ja uusin dokumenttielo-
kuva saa ensi-iltansa Vilnan eloku-
vajuhlilla keväällä 2017. Dokumen-
taarisuuden lisäksi englantilaiskrii-
tikkoa kiinnostavat kokeelliset ja ly-
hyet elokuvat, mikä välittyy Youngin 
käyttämistä esimerkeistä. Luennolla 
katsottiin kokonaisuudessaan Aline 
Magrezin 22 minuutin pituinen ly-
hytdokumentti No’i (2016), jossa ku-
vataan vietnamilaista kylänraittia 
pitkin otoksin, ilman voice over -ker-
rontaa tai haastatteluja. Teos on kol-
mantena Youngin omalla Vuoden 
2016 parhaat elokuvat -listalla. 

Kriitikon mielestä on rohkaisevaa,  
että myös The Hollowood Reporterin  
johtava kriitikko Todd McCarthy  
luki vuoden 2016 parhaiden eloku- 

AVEK etsii uudenlaisia tapoja kehittää audiovisuaalista 
kulttuuria, sisältöjä ja tuotantoja. Tätä työtä AVEK tekee 
yhdessä toimialan kanssa. Yksi uusimmista alan yhteisistä 
kehittelyprojekteista pääsi maaliin, kun lasten dokument-
tisisältöjä kehittävä kids@docs-projektin tuotannot avau-
tuivat online-alustoilla 17.3.2017. Projekti oli AVEKin, Suo-
men elokuvasäätiön ja Ylen yhteistyö. 

Kaksi uutta yhteistyöprojektia on jo käynnistynyt. Mo-
lemmilla projekteilla on kunnianhimoiset päämäärät. Yh-
den yön juttu kannustaa kehittämään lyhyttä elokuvaker-
rontaa ja harjaannuttaa dramaturgiseen dialogiin. Dialogin 
tulokset toivon mukaan näkyvät lyhytelokuvien laadussa 
samoin kuin siinä, että projekti kannustaa useampia teki-
jöitä ja tuottajia tarttumaan lyhyeen kerrontaan. 

Aihe, lajityyppi ja kerrontatapa ovat vapaat. Elokuva voi 
olla fiktio, dokumentti, kokeellinen tai muu vastaava. Mikä, 
sen päättävät tekijät. Teema ’Yhden yön juttu’ on vapaasti 
tulkittavissa, mutta sen perimmäinen tarkoitus on pohtia 
ajan kerrontaa elokuvassa, sillä tarinan aikaperspektiivin 
tulee olla lyhyt.   

Elokuva muuttaa maailmaa – dokumenttielokuvien vai-
kuttavuustyö avaa yhteiskunnallista keskustelua doku-
menttielokuvien teemoista laajemmalle yleisölle, myös 
päättäjille ja medialle. Samalla tehdään tekijöiden työtä 
näkyväksi, dokumenttielokuvia tutuksi ja pidennetään elo-
kuvien elinkaarta. Vaikuttavuustyön ympärille toivotaan 
syntyvän uudenlaista yhteistyötä elokuva-alan ja eloku-
vien käyttäjien ja elokuvia hyödyntävien tahojen välille. 
Elokuva voi tarjota toimivia työvälineitä erilaisille järjes-
töille, yrityksille ja verkostoille.

Ylipäätään tavoitteena on pitää kynnys matalana ja 
kannustaa yhteistyöhön yli toimialojen, jotta kotimainen 
dokumenttielokuva löytäisi entistä paremmin yleisönsä ja 
käyttäjänsä. 

Vaikuttavuustyö sijoittuu elokuvatuotannon ja eloku-
van levitystyön välimaastoon, mutta työ on kiinteästi si-
dottu tuotantoon ja elokuvan sisältöön. Työn toteuttaa erik-
seen palkattu henkilö/henkilöt yhteistyössä elokuvanteki-
jän ja tuottajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Onnis-
tuessaan vaikuttamistyö synnyttää uutta osaamista ja uu-
sia toimenkuvia elokuva-alalle. 

Uudet, valmistumassa olevat tai vasta valmistuneet ko-
timaiset dokumenttielokuvat voivat hakea tukea vaikutta-
vuustyön suunnittelutyöhön, joka voi sisältää yhteistyöver-
koston rakentamista, kumppanuuksien luomista ja muuta 
suunnittelutyötä. 

Kotimaiset dokumentteja valmistavat tuotantoyhtiöt 
ovat usein pieniä, ja voimien yhdistäminen voi vahvistaa 
molempia, jos yhteiset intressit löytyvät. Kaksi tuotantoyh-
tiötä voivat toteuttaa vaikuttavuustyön yhdessä, mutta vain 
toinen yhtiö voi olla tuen hakijana.       

Yhden yön juttu toteutetaan yhteistyössä AVEKin, Suo-
men elokuvasäätiön ja Ylen kanssa. Päätökset kolmesta 
valitusta tuotannosta tehdään elo-syyskuussa 2017. 

Elokuva muuttaa maailmaa – dokumenttielokuvien vai-
kuttavuustyö toteutetaan yhteistyössä AVEKin, Suomen 
elokuvasäätiön ja Kirkon mediasäätiön kanssa. Päätökset 
2-4 tuen saajasta tehdään toukokuun aikana 2017. 

Projekteista löytyy lisätietoa AVEKin kotisivuilta http://
www.kopiosto.fi/avek.

   TUOTANTONEUVOJA

Outi Rousu 
tuotantoneuvoja
dokumentti- ja lyhytelokuvat, Vieteri-tuki

Cheer up! dokumenttielokuva, ohjaaja 
Christy Garland, tuotanto napafilms Oy

Yhdessä yössä, pitkässä juoksussa
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teos jättää osan totuudesta kerto-
matta. 

No’i -dokumentista kirjoittaessaan 
Young kohtasi toisenlaisen pulman. 
Elokuva on kuvattu kameralla, joka 
liukuu erikoisella tavalla edestakaisin 
pitkin vietnamilaisessa kylässä sijait-
sevaa katua. Elokuvan loppupuolella 
paljastuu, että kapeaa kauppakujaa 
pitkin kulkee junarata, mikä selittää 
myös kameran liikkeet. Kamera liik-
kuu kiskoilla kuin juna, joka katkaisee 
päivittäin kyläläisten arjen ja määrit-
tää paikan luonnetta. Radan mainitse-
minen tuntui tekstissä kuitenkin liian 
paljastavalta, joten Young päätti jät-
tää sen kertomatta silläkin uhalla, että 
teksti jäi abstraktimmalle tasolle. 

Hevosurheilusta  
elokuvamaailmaan
Neil Young aloitti elokuvakriitikkona 
työskentelemisen vasta kolmekymp-
pisenä, mitä ennen uutistoimittajan 
koulutuksen saanut nuori mies työs-
kenteli tasoitusten laskijana hevoski-
soissa. Ammattimaisesti Young ker-
too kirjoittaneensa elokuvista kuuden 
vuoden ajan. 

Elokuvien maailman kriitikolle 
avasivat juuri elokuvafestivaalit, 

   RAPORTTI

Suomessa tehdään dokumenttielo-
kuvien saralla. Päätoimittajaa tämä 
ei vakuuttanut, mutta hän kehotti 
Youngia menemään paikalle katso-
maan, jos juttuihin löytyisi jokin muu 
kiinnostava näkökulma. 

Young painottaa, että elokuvatoi-
mittajan ei kannata lannistua lehtien 
profiileista, sillä toisinaan lehdet jul-
kaisevat juttuja myös linjastaan poik-
keavista elokuvista. Tässä kannat-
taa käyttää oveluutta. Esimerkiksi 
The Hollywood Reporter ei pääsään-
töisesti arvostele alle tunnin mittai-
sia tai kokeellisia elokuvia, mutta tar-
peeksi kiinnostava tulokulma saattaa 
ajaa periaatteen ohi. Neljä vuotta sit-
ten Young näki Rotterdamin eloku-
vajuhlilla Shelly Silverin dokumen-
taarista ja fiktiivistä kerrontaa yh-
distelevän elokuvan TOUCH (2013), 
joka koostuu Chinatownissa ikkunan 
läpi kuvatuista fragmenteista. Elo-
kuva oli kyllä tuotettu Yhdysvalloissa, 
mutta Young epäili, ettei 67 minuut-
tinen kokeellinen teos silti kiinnos-
taisi The Hollywood Reporteria suo-
ralta kädeltä. 

Elokuvan loppupuolella kuvaan 
ilmestyvät kuitenkin Woody Allen 
ja Larry David, jotka sattuivat ole-
maan kuvausten aikaan tekemässä 
omaa elokuvaansa Chinatownissa. 
Young sai jutun läpi nostamalla yllät-
tävät esiintymiset jutun ensimmäi-
seen lauseeseen, ja The Hollywood 
Reporterin juttu alkoi näin: ”Todellis-
ten Woody Allenin ja/tai Larry Davi-
din fanien täytyy etsiä käsiinsä Shelly 
Silverin kutkuttavan omituinen, Man-
hattanista kertova elokuva-essee. Se 
loppupuolella molemmat komedia-
tähdet tekevät lyhyet, mutta hauskan 
“epäviralliset” cameo-roolit ollessaan 
kuvaamassa materiaalia vuonna 2009 
flopanneeseen elokuvaansa Whatever 
Works.” Young kertoo, että populaarin 
alun jälkeen artikkelin loppu voi olla 
analyyttisempi, sillä ”suurin osa lo-
pettaa kuitenkin lukemisen parin en-
simmäisen kappaleen jälkeen”. 

Arvio vai kritiikki
Poikkeaako dokumenttielokuvan ar-
vosteleminen sitten jollain tavalla 

fiktioelokuvan arvostelusta? Lajityy-
pistä riippumatta elokuva-arvostelut 
jakautuvat Youngin mukaan kahteen 
kategoriaan: lähempänä uutisjourna-
lismia oleviin arvioihin (englanniksi 
”review”) ja kritiikkeihin (englanniksi 
”critique”), joissa elokuva asetetaan 
laajempaan kontekstiin. Itse hän ker-
too nauttivansa etenkin siitä, jos on-
nistuu yhdistämään molemmat la-
jit. Myös arvosteltavan elokuvan va-
linta tapahtuu pitkälti samoin perus-
tein, oli kyseessä sitten dokumentti 
tai fiktio. Youngin omiin valintoihin 
vaikuttavat etenkin ohjaajan tunnet-
tuus, elokuvan pressikuvat, sekä esi-
tyssarja, jossa elokuva festivaalilla 
näytetään. Lisäksi hän paljastaa pitä-
vänsä erityisesti nyrkkeilyaiheisista 
elokuvista. 

Erojakin kuitenkin löytyy. Doku-
menttielokuvien kohdalla korostu-
vat faktat, joita Young pyrkii kirjoitta-
maan muistiin mahdollisimman pal-
jon katsomisen aikana. Elokuvan jäl-
keen hän kirjoittaa hämärässä sa-
lissa tuhertamansa muistiinpanot 
puhtaaksi, ja jos aikaa on, tutkii ai-
hetta lisää. ”Yritän olla tekemättä lii-
kaa muistiinpanoja, sillä samalla täy-
tyy pystyä katsomaan itse elokuvaa 
ja ajattelemaan sitä, mistä se kertoo”, 
Young sanoo. 

Faktoihin liittyy myös kysymys, 
jonka kriitikko joutuu silloin tällöin 
ratkaisemaan etenkin dokument-
tielokuvista kirjoittamisen kohdalla: 
kuinka paljon kriitikko voi nostaa 
esiin sellaista tietoa, jonka elokuvan-
tekijä on valinnut jättää pois? Young 
toteaa, ettei itse kuulu koulukuntaan, 
jonka mukaan kriitikon tulisi ar-
vostella ainoastaan sitä, mitä eloku-
vassa näkyy. Esimerkiksi Philip Gö-
ringin dokumentissa Die große Stille 
(2005) kuvattiin kartusiaanimunk-
kien arkea ilman, että sanallakaan 
mainittiin asiaa, josta suurin osa ta-
vallisista ihmisistä luostarin tuntee: 
munkkien valmistamaa Chartreusen 
likööriä. Young näki tarpeelliseksi li-
sätä asiasta huomautuksen arvoste-
luunsa, tosin sivulauseeseen. Hän ei 
myöskään koe vääräksi tarttua elo-
kuvien faktavirheisiin, tai siihen, jos 

joiden kautta hän löysi dokument-
tielokuvat, lyhytelokuvat ja kokeelli-
set elokuvat. Ennen kaikkea vaiku-
tuksen teki James Benningin lyhyt-
dokumentti Los Angelesin kaupun-
gista, Los (2001). Dokumentti-, fiktio- 
ja lyhytelokuvaohjaajana tunnetun 
Benningin elokuva kuvasi kaupunkia 
staattisesti, ilman voice-over-kerron-
taa. Kokeellinen dokumentti avasi tu-
levan kriitikon silmät sille, mitä kaik-
kea elokuva voikaan olla. ”Vuodesta 
2001 olen pyrkinyt näkemään niin 
paljon elokuvia kuin mahdollista”, 
Young kertoo.

Hevosmaailmasta elokuviin loi-
kannut kriitikko on kuitenkin sitä 
mieltä, että myöhäinen herätys art 
house -elokuviin oli hyvä asia, sillä 
uutta löydettävää riittää. Samalla hän 
korostaa, että kirjoittaakseen eloku-
vista täytyy kokea elämää myös nii-
den ulkopuolella. ”Mitä enemmän ve-
täydymme todellisuudesta, sitä vai-
keampaa todellisuutta on käsitellä”, 
Young toteaa ja kertoo pyrkivänsä 
aina näkemään festivaaleilla käydes-
sään kaupunkia myös elokuvateat-
tereiden ulkopuolella. Hän ilmoittaa 
aikovansa kierrellä kaupungin ka-
tuja myös Helsingissä – ennen kuin 

vetäytyy jälleen elokuvasalin takari-
viin lehtiön, kynän, taskulampun ja 
sekuntikellon kanssa. 

Neil Young valitsi DocPointin ko-
timaisen sarjan ohjelmistosta kaksi 
suosikkielokuvaansa. Ne olivat Elina 
Talvensaaren dokumentti suoma-
laisista prostituoiduista, Puhtaus ja 
vaara, sekä Elli Toivoniemen doku-
mentti hyönteisiä harrastavasta po-
jasta, Kesäni sudenkorentona. 

Sight & Soundissa ja Hollywood 
Reporterissa ei julkaistu juttuja 
DocPoint-festivaalilta.    

Kuinka paljon kriitikko 
voi nostaa esiin sellaista 
tietoa, jonka elokuvan-
tekijä on valinnut jättää 
pois? 

vien listalleen kolme dokumenttielo-
kuvaa. Sight & Sound -lehden Top 
30 -listaus oli sekin kaikkien aiko-
jen monipuolisin. ”Mukana oli mo-
nia naistekijöitä, yksi lyhytelokuva 
ja kaksi elokuvateattereissa esitettä-
väksi tarkoitettua dokumenttieloku-
vaa”, Young kertoo.

Kuinka taivutella  
päätoimittajat?
Juttujen saaminen elokuva-arvos-
teluja julkaiseviin lehtiin ei kuiten-
kaan ole aina helppoa, etenkään jos 
kyseessä on dokumentti tai lyhyte-
lokuva. Young painottaa luottamusta 
kirjoittajan ja tekstien tilaajien vä-
lillä: tärkeintä on onnistua vakuut-
tamaan vastaavat toimittajat ja pää-
toimittajat siitä, että dokumenttielo-
kuvan maailma on yhtä kiinnostava 

Kirjoittaakseen elo-
kuvista täytyy kokea 
elämää myös niiden 
ulkopuolella. ”Mitä 
enemmän vetäydymme 
todellisuudesta, sitä vai-
keampaa todellisuutta 
on käsitellä”.

Puhtaus ja vaara, ohj. Elina Talvensaari, Elokuvayhtiö Aamu 2017

kuin fiktion. Eri lehdillä on luonnol-
lisesti myös erilaiset profiilit. Akatee-
misempi Sight & Sound tilaa helpom-
min kritiikkejä dokumenteista ja ko-
keellisista elokuvista kuin kaupalli-
sempi The Hollywood Reporter, joka 
asettaa etusijalle Yhdysvalloissa tuo-
tetut pitkät fiktiot. 

Silti esimerkiksi suomalainen do-
kumenttielokuva on hyvä esimerkki 
liian pienestä ja rajattua lukijakuntaa 
kiinnostavasta aiheesta. Kun Young 
ehdotti juttua festivaalista The Hol-
lywood Reporteriin, lehti ilmoitti suo-
raan, ettei ollut kiinnostunut, koska 
lehdessä käsiteltävien elokuvafes-
tivaalien määrää oli leikattu ja kiin-
tiö oli vuoden osalta täynnä. Sight 
& Sound -lehteä Young lähestyi Aki 
Kaurismäki -kulmalla: Kaurismäeltä 
oli tulossa uusi elokuva, ja DocPoint 
olisi hyvä tilaisuus nähdä, mitä 
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Monet audiovisuaalisen alan tekijät ovat koh-
danneet uusia, tekijöiden mielestä kohtuutto-
mia vaatimuksia tekijänoikeuksiensa luovutta-
misesta tuottajille. Syksystä 2016 lähtien useat 
av-tuottajat ovat vaatineet, että yksilöllisissä so-
pimustilanteissa tekijä luovuttaa erityisesti te-
levisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluihin 
liittyvät oikeutensa tuottajille. Samoissa sopi-
mustilanteissa on vaadittu myös muita sellai-
sia laajennettuja oikeuksia, joita tuottajat eivät 
aiemmin ole edellyttäneet luovutettavaksi.

Mikä on muuttunut? Asiasta on useita mie-
lipiteitä, mutta ainakin yksi merkittävä, kaik-
kien yhteisesti tunnistama muutosvoima ku-
luttajien käyttäytymisen lisäksi löytyy. Televi-
sio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden li-
sensiointi alkoi kesällä 2015, ja maksuja lisen-
sioinnista on kertynyt ja kertyy koko ajan jaet-
tavaksi ohjelmien tekijöille ja tuottajille. Koti-
maisten tuotantojen osalta rahoja ei ole päästy 
jakamaan, koska oikeuksia hallinnoivien Ko-
pioston ja Tuotoksen välillä ei ole saavutettu 
yhteisymmärrystä näiden tuottojen jako-osuu-
desta. Tuotos haastoi Kopioston markkinaoi-
keuteen kesällä 2016 vaatien noin 80 prosent-
tia kotimaisten tuotantojen lisensioinnista ker-
tyneistä varoista. Markkinaoikeus antoi ratkai-
sunsa asiassa maaliskuussa 2017: Tuotoksen 
kanne jätettiin tutkimatta, koska markkinaoi-
keus ei ole toimivaltainen käsittelemään tätä ja-
koasiaa.

Tuottajien vaatimukset erityisesti verkkotal-
lennuspalveluihin liittyvistä oikeuksista ajoittu-
vat selkeästi Tuotoksen kanteen vireille saatta-
misen jälkeiseen aikaan eli syksyyn 2016 ja siitä 
eteenpäin. Kopioston mielestä yksilöllisissä so-
pimustilanteissa av-tekijöille esitetyt vaatimuk-
set näiden oikeuksien – ja sitä kautta myös kor-
vauksien – siirtymisestä tuottajalle ovat sekä 
kohtuuttomia että tarpeettomia. 

Kopioston hoitama verkkotallennuspalve-
luiden lisensiointi, jossa asiakkaita ovat pal-
velua kuluttajille tarjoavat operaattorit, on 

toiminut moitteettomasti neljän tekijänoikeus-
järjestön yhteistyönä. Koska av-tekijöiden lu-
vat operaattoreille myöntää Kopiosto, eivät 
av-tuottajat tarvitse näitä oikeuksia omaa tuo-
tanto- tai sopimustoimintaansa varten. Kyse ei 
ole vod-palvelusta tai muusta suoratoistopal-
velusta, vaan kuluttajien tarpeesta tallentaa te-
levisiossa lähetettyjä ohjelmia ja elokuvia myö-
hempää käyttöä varten. 

 Yksittäiset tekijät ja tuottajat ovat joutuneet 
sijaiskärsijöiksi Kopioston ja Tuotoksen väli-
sessä järjestötason jakosuhdeasiassa, vaikka 
tekijöillä ja tuottajilla ei ole mahdollisuutta vai-
kuttaa jakosuhdekiistan ratkaisemiseen. Teki-
jöillä ja tuottajilla on yhteinen tavoite saada ai-
kaiseksi katsojien toivomia laadukkaita ja viih-
dyttäviä kotimaisia tuotantoja ja muita sisäl-
töjä. Yhteistyö ja toimivan lisensiointimallin yl-
läpitäminen pitäisi olla kaikkien asiaan osallis-
ten intressissä.

Kopiosto on tukenut jäsenjärjestöjään näi-
den pyrkiessä auttamaan tekijöitä sopimusti-
lanteissa. Pidä kiinni lompakostasi -kampanja 
aloitettiin loppuvuonna 2016, ja sen tavoitteena 
on nimenomaan tuen antaminen jäsenjärjes-
töille ja av-tekijöille. Tuotos lähti omien jäsen-
tensä tueksi maaliskuussa 2017 tarjoten tuotta-
jille monenlaisia sopimuskirjausmalleja. Näistä 
tekijöitä eniten järisyttävä on epäreilu vaati-
mus siitä, että tekijä ei saisi tuotannossa töitä, 
ellei hän peruuta oikeuksiensa lisensiointival-
tuutusta järjestölleen ja Kopiostolle.

 Näitä monitahoisia tilanteita, joissa tuntuu 
olevan ensi sijassa kyse jaettavasta rahasta ja 
oikeuksien kollektiivihallinnon toimivuudesta 
sekä jatkuvuudesta, pyritään ratkomaan mo-
nelta eri suunnalta. Jakokiistan ratkaiseminen 
järjestöjen välisellä sopimuksella tai pikaisella 
välimiesoikeusratkaisulla olisi tässä tilanteessa 
paras, ensimmäinen askel osittain jo kärjisty-
neen tilanteen avaamiseksi.

Valtteri Niiranen

   TOIMITUSJOHTAJA

Kohtuuttomia sopimus- 
ehtoja ja kampanjointia

”Standing  
Strong for  
Documentary”
20 Years of EDN  
— European Documentary  
Network

The European Documentary Network (EDN) 
turned 20 last year and celebrated this special 
anniversary in Amsterdam at one of the largest 
gatherings of the documentary industry world-
wide. It was a celebration among all those to 
whom the network is dedicated: documentary 
professionals of all ranks and nationalities. It 
was a welcome occasion for EDN to take a crit-
ical look at how the documentary industry has 
changed over the years and the challenges that 
lie ahead for the genre.

As a membership association with 
close to 1000 documentary profes-
sionals, EDN’s core mission is to 
provide documentarians with the 
tools they need to network among 
industry professionals, acquire 
funding for their films and suc-
cessfully bring them to the market. 
EDN provides an entire infrastruc-
ture to satisfy these needs, like the 
EDN Financing Guide - a handy 

catalog of contacts at broadcasters, film funds, distribu-
tors etc. - up to member services such as individual con-
sultations, online pitchings, website calendars for festivals 
and doc industry events and much more. ”Essentially, we 
help connecting filmmakers and potential financiers, such 
as broadcasters, film funds, distributors and digital media 
outlets so that documentaries can succesfully go from the 
project stage to a completed film that reaches worldwide 
audiences. We do so by providing a platform and the tools 
which allow filmmakers and financiers to find what they’re 
looking for”, explains EDN Director Paul Pauwels.

In order to help filmmakers bring their films to the mar-
ket, EDN organizes a variety of major pitching forums and 
workshops, such as Docs in Thessaloniki and Lisbon Docs. 
”It is here where projects are reworked with the help of 
experienced producers and tutors who, together with the 
filmmakers, focus on the core storyline and characters, 
thereby optimizing the presentation to financiers which 
helps to attract interest and, of course, funding. For many 

filmmakers, these workshops are the start of a fruitful and 
long-term relationship with commissioners, sales agents 
and other relevant persons who can help completing the 
films. It puts producers and directors on the radar screens 
of keyplayers in the industry.”, says Pauwels highlighting 
the importance of the EDN workshops.  

But those are only a few of the over 50 documentary 
events which EDN organizes and contributes to each year. 
Collaborations with the Europea Film Market, Sunny Side 
of the Doc, Marché du Film in Cannes and many others 
are all instrumental in keeping track of industry trends 
and connecting more and more documentary profession-
als. Further iniatives include the aforementioned EDN On-
line Pitching Sessions, a unique format available to mem-
bers allowing them to connect digitally with financiers and 
decision makers, thus saving time and money for travel-
ling and hotels while often achieving the same results like 
participating in major forums. ”We have to remain flexi-
ble and develop initiatives that are in step with industry 
needs. Formats like the EDN Online Pitching Sessions cor-
respond to these needs and are highly appreciated by both 
filmmakers and financiers”, says Pauwels. ”A similar trend 
towards ’digital’ can be found in today’s outreach poten-
tial. 20 years ago, we primarily had the mass audiences of 
the major networks and broadcasters, whereas today’s au-
diences are more fragmented and spread over a huge va-
riety of different media platforms. How can we reach them? 
This is where the EDN Outreach and Distribution Work-
shop comes into play. It offers filmmakers tools for reach-
ing different audience segments and developing detailed 
outreach and distribution plans. The format is a tribute to 
the ever-changing media landscape and new patterns of 
media consumption, especially among younger audiences”.

EDN now looks back at two decades of supporting and 
developing the European and international documen-
tary sector. Many things have changed since its founda-
tion: today, broadcasters are facing much more pressure 
and the competition has increased with many new players  
having emerged on the market. Financing a documentary 
today involves more effort, increasingly more contribu-
tors to each project and therefore requires a well function-
ing industry network for films to get made. ”All this leads 
to an important and quintessential insight: we need to be 
well connected to ensure that good documentaries keep 
getting made in this decentralized industry sector. Provid-
ing the network and tools as well as relevant workshops 
and pitching events helps bringing us all together”, says  
Pauwels. ”This is what keeps our business alive and I see 
EDN as instrumental in shaping this environment which 
allows filmmakers to bring important topics to audiences 
worldwide. Bringing it down to a few words I’d say: we’re 
standing strong for documentary. This is, in a nutshell, what 
EDN is all about”.

Jörg Winkelmann
EDN Press & Communications Manager

   EDN
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Kolmannen vuosituhannen aamunkoitteessa ih-
miskunta herää ja hieroo silmiään. Menneisyyden 
painajaiset nälästä, sairauksista ja sodista häilyvät 
vielä muistoina jossakin mielen rajamailla. 
Nämä vitsaukset ovat kuitenkin todellisuudessa 
jo voitettu viimeisten vuosisatojen aikana. Ne 
ovat muuttuneet luonnonlaeista tai korkeamman 
voiman langettamista rangaistuksista ihmisen 
hallitsemiksi haasteiksi ja lakanneet määrit-
tämästä ihmiskunnan kohtaloa. Yuval Noah 
Hararin mukaan ihmisen tarina saattaa silti olla 
lähestymässä loppuaan.

Harari ei kirjassaan Homo Deus – A Brief History Of To-
morrow katso tulevaisuutta teknisen kehityksen tai ilmas-
tonmuutoksen näkökulmasta, vaan kuljettaa lukijansa läpi 
ihmiskunnan uskonto- ja aatehistorian tavalla, joka enna-
koi humanismin ja individualismin romahdusta. On synty-
nyt aatetyhjiö, jonka historian valossa on täytyttävä uusilla 
haasteilla. Harari esittää, että seuraavat ihmisen projektit 
ovat onnellisuus, kuolemattomuus ja jumaluus.

Näitä vauhdittamaan on syntymässä kaksi uuden ajan 
uskontoa, teknohumanismi ja dataismi. Teknohumanismin 
legitimoimana Homo sapiens ylentää itsensä jumalankal-
taiseksi Homo deukseksi.

Kuolemattomuus
Kuolema on tähän saakka ollut eräänlainen humanistinen, 
henkilökohtainen projekti – tai osa suurempaa kosmista 
suunnitelmaa, jonka päämäärä on toinen tuleminen. En-
simmäistä kertaa ihmisen historiassa on kuolema rajatta-
vissa vain tekniseksi ongelmaksi, ja tekninen ongelma on 
aina teknisesti ratkaistavissa. Harari väittää, että ensim-
mäinen kuolematon ihminen saattaa kävellä jo nyt  pitkin 
Wall Streetiä.

Länsimaisen ihmisen ideologinen sitoutuminen inhi-
milliseen elämään ja usko ihmiselämän pyhyyteen eivät 
mahdollista kuoleman hyväksymistä. Niin kauan kuin ih-
miset kuolevat, me taistelemme kuolemaa vastaan. Woody  
Allenin sanoin: ”En halua saavuttaa kuolemattomuutta 
teosteni kautta. Haluan saavuttaa sen olemalla kuolematta.”

Muuttaakseen radikaalisti elinajanodotetta olisi lääke-
tieteen järjestettävä uudelleen ihmiskehon kaikkein pe-
rustavinta laatua olevat prosessit ja rakenteet. Tämän ei 
Harari usko vielä tapahtuvan edes 2100-luvulla. Silti kuo-
lemattomuus on vuosisatamme lippulaivaprojekti.

Homo sapiens -lajin luonnollinen elinajanodote on seit-
semän-kahdeksankymmentä vuotta. Vaikka se on ihmisen 

historian aikana kaksinkertaistunut, on kasvu johtunut lä-
hinnä ennenaikaisten kuolemien vähenemisestä.

Kuolemat onnettomuuksissa johtuvat jostakin tekni-
sestä viasta; flunssa ja syöpä ovat häiriötiloja, joihin on löy-
dettävissä menetelmällisiä ratkaisuja. Tällä hetkellä tutki-
jat ja lääkärit tahoillaan yrittävät kukin voittaa oman eri-
koisalueensa ihmisen terveyttä uhkaavan ongelman.

Ikääntyminen ja kuolema ovat vain summa terveyttä 
uhkaavia ongelmia. Ei ole mitään syytä olettaa, että tutki-
jat ja lääkärit jossakin vaiheessa yhteistuumin kieltäytyisi-
vät menemästä pidemmälle ja lakkaisivat hakemasta uusia 
ratkaisuja. Tämä olisi tietenkin lääkärin etiikan vastaista, 
eikä ihmisoikeusjulistuksessakaan yksilön oikeutta elä-
mään ole ajallisesti rajattu.

Googlen tytäryhtiön Calicon missiona on ”ratkaista kuo-
lema”. Toiset asiantuntijat ennustavat, että kuolema voite-
taan 2200-luvulla, toiset veikkaavat 2100-lukua.

Googlen tekninen johtaja Raymond Kurzweil väittää, 
että jokainen, jolla on vuonna 2050 terve keho ja riittävästi 
rahaa kykenee harhauttamaan kuolemaa ja ostamaan it-
selleen lisäaikaa, vuosikymmen kerrallaan. Kuitenkin jo 
pelkästään 150 vuoden ihmisiän saavuttaminen mullistaisi 
yhteiskunnan, parisuhteet, perhesuhteet ja työurat.

Onni ja autuus
Toinen ihmiskunnan suuri projekti on ollut löytää avaimet 
onnellisuuteen ja hyvään elämään. Jo Aristoteles katsoi 
teoksessaan Nikomakhoksen etiikka onnellisuuden ja hy-
vän elämän kaupunkivaltiossa kaiken päämääräksi.

Myös Epikuros, muutama vuosisata ennen ajanlaskun 
alkua, kehotti ihmisiä tavoittelemaan nautintoja ja hem-
mottelua tuntematta syyllisyyttä. Hänen mukaansa juma-
lia ei ole, eivätkä hyvä ja paha ole muuta kuin mielihyvää 
ja mielipahaa. Onnellisuus on elämän tarkoitus. Useimmat 
aikalaiset hylkäsivät epikurolaisuuden, mutta nykyaikana 
se on oletusarvo.

Hararin mukaan onnellisuutta mittaavat tutkimukset 
ja luvut eivät ole pystyneet osoittamaan länsimaisen ihmi-
sen onnellisuuden lisääntyneen sitten 1950-luvun. Tämä 
johtuu siitä, että onnellisuus riippuu yksilön odotuksista 
enemmän kuin objektiivisista olosuhteista.

Parannukset olosuhteissa johtavat aina vain korkeam-
piin odotuksiin. Siksi globaalia onnellisuustasoa ei tulevai-
suudessa ole mahdollista lisätä enää muulla tavoin kuin 
kemiallisesti ja biologisesti. Autuuden ja kuolemattomuu-
den tavoittelun tiellä ihminen on tekemässä itsestään ju-
malankaltaisen, sillä autuus ja kuolemattomuus ovat juma-
lallisia ominaisuuksia.

Jumalankaltaisena ihminen kykenee hallitsemaan bio-
logisia prosessejaan, manipuloimaan elimiään, tunteitaan 
ja älyään lukemattomin eri tavoin. Voit ostaa itsellesi Her-
kuleen voimat, Afroditeen aistillisuuden tai Athenen älyn 
ja viisauden.

Älyn ja tietoisuuden dualismi
Modernismin projekti on rakentunut ajatukselle siitä, että 
yksilöt ovat oman elämänsä merkityksen ja vallan lähde. 
Me itse päätämme, mitä meille tapahtuu äänestäjinä, ku-
luttajina, puolisoina. Individualismi ja liberaali usko yk-
silöön on kuitenkin tullut tiensä päähän. Ihminen oman 
kohtalonsa ohjaajana ei koskaan ollutkaan muuta kuin li-
beraali uskonkappale.

Harari väittää, että on toiveajattelua, että ihmisellä olisi 
joitakin ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka ylittävät ei-tie-
toisen algoritmin. Niin kauan kuin koneet kilpailivat kans-
samme vain fyysisistä taidoista, oli aina mahdollista löytää 
kognitiivisia tehtäviä, jotka ihminen teki paremmin.

Jo tällä hetkellä algoritmi kykenee ennustamaan keuh-
kosyövän 90% tarkkuudella, siinä missä lääkärin osuma on 
50%. Ihmislääkärin koulutus vie vuosia, jopa vuosikymme-
niä. Riittävän tehokas tietokone ylittää lääkärin kognitiivi-
set kyvyt, ja sen ohjelma on koodattava vain kerran. Sen 
jälkeen algoritmitohtori on saatavilla missä päin maailmaa 
hyvänsä, mihin vuorokauden aikaan tahansa, eikä se väsy 
tai ole nälkäinen.

Sama muutos tapahtuu opettajille, lakimiehille, soti-
laille. Robotti voidaan ohjelmoida toimimaan sodassa paitsi 
tehokkaammin, myös eettisemmin kuin ihmissotilas, sillä 
ihmissotilas murhaa, raiskaa ja ryöstää.

Mutta vaikka tietokone kuroo kovaa vauhtia kyvyis-
sään ihmistä kiinni, on silti epätodennäköistä, että sille ke-
hittyisi vielä pitkään aikaan tietoisuutta, tunne-elämää tai 

kykyä kokea aistihavaintoja. Tietokoneen tietoisuudessa ei 
kehitystä ole tapahtunut huolimatta siitä, että viime vuosi-
kymmenten aikana tekoäly on marssinut kaikkialla esiin. 
Nykypäivän tietokone ei kuitenkaan ole yhtään sen tietoi-
sempi kuin kollegansa 1950-luvulla.

Homo sapiens on vaarassa menettää arvonsa, sillä äly 
on irtautumassa tietoisuudesta. Aiemmin vain tietoiset 
olennot suoriutuivat älyä vaativista tehtävistä. Nyt olemme 
rakentaneet ei-tietoista älyä, joka suoriutuu samoista teh-
tävistä ihmistä paremmin.

Tästä kumpuaa olennainen kysymys: kumpi on tär-
keämpi, äly vai tietoisuus? Niin kauan kuin nämä kulkivat 
käsi kädessä, oli niiden suhteellisten arvojen pohtiminen 
filosofien ajankulua, mutta 21. vuosisadalla aiheesta on tu-
lossa tärkeä poliittinen ja taloudellinen kysymys. Ja mitä 
liike-elämään tai sodankäyntiin tulee, on vastaus selvä: 
äly on pakollinen, mutta tietoisuus valinnainen. Armeijat 
ja korporaatiot eivät tarvitse tietoisuutta tai subjektiivisia 
tunteita. 

Olemme algoritmeja
Harari nostaa kirjassaan esille tieteenalat ylittävän para-
digman, joka humanistisessa ja antroposentrisessä ihmis-
käsityksessämme jää helposti huomioimatta: ihminen on 
kaikkien muiden organismien tavoin miljoonien vuosien 
evoluution muovaama algoritmi.

Laskimen algoritmiseen kaavaan ei vaikuta sen valmis-
tusmateriaali. Helmitaulussa kaksi plus kaksi on neljä, oli-
vat helmet luuta, puuta tai muovia. Ei siis ole syytä olettaa, 
että orgaaniset algoritmit kykenisivät suorituksiin, joita 
ei-orgaaniset eivät koskaan voisi kopioida tai ylittää. Niin 
kauan kuin algoritmi on validi, ei ole merkitystä, kirjoite-
taanko se hiileen vai silikoniin.

Pari vuosikymmentä sitten ei pidetty mahdollisena, että 
edes tehokkain tietokone voisi oppia tunnistamaan kasvoja 
– jotakin, jonka ihminen oppii luonnostaan nopeasti. Ny-
kyään tietokone on poliisin apuna kasvojentunnistuksessa 
ihmistä paljon tarkempi ja nopeampi.

1980-luvulla shakissa voittamista pidettiin mahdolli-
sena vain ihmiselle. Vuonna 1996 IBM:n Deep Blue voitti 
shakin maailmanmestari Garri Kasparovin. Helmikuussa 
2015 Googlen Deep Mind oppi itse pelaamaan neljääkym-
mentäyhdeksää klassista tietokonepeliä. Deep Mindille an-
nettiin lähtötiedoiksi vain näytön raakapikselit ja käskyksi 
saada pelissä mahdollisimman korkeat pisteet. Ohjelma 
oppi kaikkien pelien säännöt ja pelasi lopulta niitä ihmistä 
paremmin.

Kun algoritmit syrjäyttävät ihmiset työmarkkinoilta, li-
sääntyy varallisuuden keskittyminen. On mahdollista, että 
itse algoritmeista tulee lopulta valtavien pääomien omis-
tajia. Tällaisessa tulevaisuudessa kehittyy algoritmien ylä-
luokka, joka omistaa kaiken. Jos ajatus nyt tuntuu nau-
rettavalta, on syytä muistaa, että tälläkin hetkellä maa-
ilman resurssit ovat suurimmaksi osaksi korporaatioi-
den ja kansallisvaltioiden kaltaisten intersubjektiivisten 

   ARVIO

Kirsi Reinola
Kirjoittaja on elokuva- ja televisiokäsikirjoitustaiteen 
luisteleva maisteri, joka harrastaa tulevaisuutta.

DATAISMI
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kokonaisuuksien omistuksessa. Kuvitteelliset jumalat 
omistivat Mesopotamian Sumerin vasta noin viisi tuhatta 
vuotta sitten. Jos jumalat voivat omistaa maata ja ihmisiä, 
mikseivät algoritmit?

Mutta mitä sitten jää ihmiselle?
Usein taiteen uskotaan turvaavan ihmisille viimeisen hu-
manistisen suojasataman. Niinpä kaikista voi tulevaisuu-
dessa tulla taiteilijoita. Mutta miksi taide olisi turvassa al-
goritmilta? Miksi uskomme, etteivät tietokoneet voi luoda 
parempaa taidetta kuin ihminen? Luonnontieteiden kat-
sannosta taide ei ole jonkin haltioituneen hengen tai meta-
fyysisen sielun tuote, vaan orgaanisia algoritmeja tunnista-
massa matemaattisia malleja.

David Cope on Kalifornian Yliopiston musiikkitieteen 
professori. Hän on kirjoittanut ohjelmia, jotka säveltävät 
konserttoja, koraaleja, sinfonioita ja oopperoita. Hänen en-
simmäinen projektinsa, EMI - Experiments in Musical Intel-
ligence, imitoi Johann Sebastian Bachia ja sävelsi yhdessä 
päivässä viisi tuhatta koraalia Bachia mukaellen.

Näistä Cope poimi muutamia, jotka esitettiin festivaa-
lilla Santa Cruzissa. Esitys arvioitiin loistavaksi, ja joku 
yleisöstä kuvaili, miten musiikki kosketti hänen sisintään. 
Yleisölle ei kuitenkaan oltu kerrottu, että musiikin oli sä-
veltänyt EMI eikä Bach. Mutta pian EMIstä tuli yhä taita-
vampi, ja se alkoi säveltää myös Beethovenin, Rahmani-
novin ja Stravinskyn tapaan. Se sai levytyssopimuksen 
ja sen ensimmäinen albumi Classical Music Composed by 
Computer myi hyvin.

EMI sai musiikkipiirien vihat ylleen. Kriitikoiden mu-
kaan musiikki oli teknisesti hyvää, mutta sitä pidettiin liian 
tarkkana ja siitä katsottiin puuttuvan syvyyttä ja sieluk-
kuutta. Kun aiemmin samoille kriitikoille oli soitettu EMin 
musiikkia heidän tietämättään, olivat he ylistäneet musiik-
kia nimenomaan sielukkuudesta ja emotionaalisesta reso-
nanssista.

EMIn jälkeen Cope on rakentanut uusia ohjelmia, joista 
Annie perustuu koneoppimiseen. Se luo musiikin lisäksi 
muutakin taidetta, kuten haikuja. Cope haastaa lukijan ru-
nokirjassa Comes The Fiery Night – 2 000 Haiku by Man and 
Machine ottamaan selvää, pystytkö sinä erottamaan Annien 
kirjoittamat runot ihmisten kirjoittamista.

Uskonto nimeltä individualismi
Teollinen vallankumous synnytti 1800-luvulla valtavan 
kaupunkilaisproletariaatin massan. Sosialismi levisi no-
peasti laajalle sen keskuudessa, sillä alkuun kukaan tai mi-
kään muu ajatussuunta ei pystynyt vastaamaan massan 
tarpeisiin, toiveisiin ja pelkoihin. Lopulta liberalismi peit-
tosi sosialismin adaptoimalla sen ohjelmasta parhaat palat.

Nyt 21. vuosisadalla saatamme olla vastaavalla tavalla 
todistamassa toisen valtavan ihmismassan syntymistä: ih-
misten vailla taloudellista, poliittista tai edes taiteellista ar-
voa; ihmisten, jotka eivät edistä millään tavalla yhteiskun-
tien vaurautta, valtaa tai kunniaa.

Tulevaisuudessa tarvitaan esimerkiksi virtuaalimaa-
ilmojen luojia, mutta tuleeko kaikista pankkivirkailijoista 
koodareita tai designereita? On myös mahdollista, että al-
goritmi tuottaa parempia ja kiinnostavampia virtuaalimaa-
ilmoja kuin ihminen.

Liberalismia uhkaa moni tekijä. Ensimmäinen on se, 
että ihmisestä saattaa tulla hyödytön, ainakin taloudelli-
sesti ja sotilaallisesti. Toinen uhka liittyy liberalismin yksi-
lökeskeisyyteen; vaikka tulevaisuus saattaa tarvita ihmisiä, 
se ei enää tarvitse yksilöitä.

Liberaali usko individualismiin on laskettu kolmen ole-
tuksen varaan. Ensinnäkin ihminen on individuaali, jaka-
maton, ja hänen ytimessään majailee hänen autenttinen, 
ainutkertainen itsensä. Toiseksi tämä todellinen itse on 
täysin vapaa. Kolmas uskomus on, että vain minä itse voin 
kuulla todellisen itseni heikoimmatkin kuiskaukset.

Tämä on syy, miksi liberalismi antaa yksilölle niin suu-
ret valtuudet. En voi antaa kenenkään tehdä päätöksiä 
puolestani, sillä kukaan muu ei tiedä, kuka todella olen, 
mitä toivon ja tunnen. Uskomme, että ”kansa tietää”, ”asia-
kas on aina oikeassa”, ja että ”kauneus on katsojan sil-
mässä”. Nyt luonnontieteet haastavat kaikki totunnaiset 
oletukset. Kaikki organismit ovat algoritmeja, eivätkä ih-
miset ole jakamattomia individuaaleja. Ihmisen muodosta-
vat algoritmit eivät ole vapaita. Ne ovat ympäristön ja gee-
nien muovaamia ja tekevät päätöksiä joko sattumanvarai-
sesti tai deterministisesti, mutta eivät vapaasti. Tästä seu-
raa, että ulkopuolinen algoritmi voi tuntea minut parem-
min kuin minä itse. Annan oman yksilöllisyyteni ja vapaan 
tahtoni koneen perehtyneelle ja uskolliselle konsultaa-
tiolle.

Enää ei ihminen ole hänen itsenä fabuloima autonomi-
nen kokonaisuus, vaan osa suunnatonta maailmanlaajuista 
verkostoa. Lähitulevaisuudessa on mahdollista, että us-
konto nimeltä individualismi romahtaa ja auktoriteetti siir-
tyy yksilöiltä verkottuneille algoritmeille.

Eurooppalaisen imperialismin suuruuden päivinä kon-
kistadorit ostivat kokonaisia valtioita värikkäillä helmillä. 
Me myymme kaiken tuottamamme datan ilmaista sähkö-
postilaatikkoa ja hauskoja kissavideoita vastaan. Suurin 
osa ihmiskunnasta antaa yksityisyytensä halulla pois. Tällä 
matkalla yksilö, individuaali, muuttuu uskonnolliseksi fan-
tasiaksi.

Teknohumanismi ja liberalismin uhat
Uudet uskonnot eivät nouse Afganistanin luolista tai kris-
tillisistä fundamentalistiryhmistä, vaan huipputeknologian 
tutkimuslaboratorioista. 

Dataismi väittää, että ihminen on saattanut loppuun 
kosmisen tehtävänsä, ja ihmiskunnan olisi luovutettava 
viestikapula uudenlaisille olevaisuuksille. Teknohuma-
nismi toisaalta vielä uskoo humanismiin, vaikka olettaa-
kin Homo sapiensin olevan tiensä päässä. Sapiensin sijaan 
meidän pitäisi luoda Homo deus, ylivoimainen versio ih-
misestä.

Länsimaista liberalismia uhkaa kolme mahdollista dys-
topiaa. Ensimmäinen niistä on, että ihminen menettää ar-
vonsa kokonaan. Toinen uhkakuva on, että ihmiset ovat al-
goritmien hallitsemana kollektiivina vielä arvokkaita, mutta 
he joutuvat luopumaan yksilöllisestä auktoriteetistaan.

Kolmas uhkakuva pitää sisällään, että syntyy pieni ”up-
greidattujen”, paranneltujen ihmisten eliitti. Näillä ihmi-
sillä on ennennäkemättömiä taitoja ja kykyjä, ja heidän 
käsiinsä luovutetaan tärkeimmät päätökset. Muuta ihmis-
kuntaa ei päivitetä, ja syntyy alempiarvoisten kasti, jota al-
goritmit ja yli-ihmiset hallitsevat.

Tällainen kehitys tuhoaa vapauden, veljeyden ja ta-
sa-arvon nimiin vannovan liberalismin. Me jaksamme 
vielä uskoa, että yksilö on tärkein, ja että miljardöörin ja 
paimentolaisen ainutlaatuiset kokemukset ovat yhtä ar-
vokkaita. Edelleen tuo miljardööri käy Broadwaylla kat-
somassa Les Miserablesia, eikä äänestyskopissa kumman-
kaan ääni ole toista arvokkaampi. Mutta mitä tälle tasa-ar-
volle tapahtuu, kun näitä kahta ei erota enää pelkkä varal-
lisuus, vaan myös syvä biologinen kuilu?

1900-luvulla lääketiede pyrki parantamaan sairaita, 
mutta 2000-luvun lääketiede pyrkii parantelemaan ter-
veitä ihmisiä. 1900-luvun lääketiede auttoi massoja. Ar-
meijat tarvitsivat vahvoja sotilaita ja tehtaat terveitä työn-
tekijöitä. Terveiden päivittäminen on 2000-luvun elitisti-
nen projekti, eikä se tarjoa universaalia standardia kaik-
kien saataville. Jotkut ihmiset haluavat supermuistin, nor-
maalia suuremman älykkyyden tai muita paremmat sek-
suaaliset kyvyt. 

Vieläkö rikas eliitti tulevaisuudessa investoi köyhien 
kansanosien hyvinvointiin, tai heidän parantelemiseensa? 
Erityisesti, kun näitä massoja ei enää tarvita sotimiseen tai 
tavaroiden tuotantoon? Todennäköisempää on, että eliitti 
irrottaa ykkösluokan vaununsa perässä laahaavista, vauh-
tia hidastavista hyödyttömän rahvaan kärryistä.

Miten liberaalit arvot selviävät hengissä yli-ihmisten 
esiinmarssissa? Mitäpä jos tällaisen eliitin kokemukset 
ovat perustaltaan täysin erilaisia verrattuna tavallisen rah-
vaan kokemuksiin? Entä jos köyhän varkaan tarinat vain 
kyllästyttävät uuden eliitin ihmistä? 

Itse asiassa Homo deuksen idea on uusi variantti van-
hasta evoluutiohumanismin ajatuksesta, joka jo vuosi-
sata sitten haastoi luomaan yli-ihmisen. Mutta siinä missä  
Hitler ja hänen hovinsa suunnittelivat superihmisen luo-
mista rodunjalostuksen ja etnisen puhdistuksen keinoin, 
teknohumanismi toivoo saavuttavansa saman päämäärän 
geeni- ja nanoteknologian avulla.

Me voimme menestyksekkäästi päivittää kehomme ja ai-
vomme, mutta saatamme kadottaa sielumme tai mielemme 
prosessissa. Saatamme päätyä ”downgreidaamaan” itsemme. 
Teknohumanismi tekee ihmisestä muotoilutuotteen.

Internet-Of-All-Things
Dataismin mukaan universumi koostuu datavirrasta, ja 
kunkin ilmiön ja yksikön arvo riippuu sen antamasta 

panoksesta. Sitten Darwinin päivien ovat luonnontie-
teet alkaneet ajatella organismeja biokemiallisina algorit-
meina. Alan Turingin keksinnön jatkumona tietojenkäsit-
telytiede on oppinut luomaan yhä monimutkaisempia al-
goritmeja.

Dataismi tuo nämä kaksi yhteen ja osoittaa, että tismal-
leen samat matemaattiset lait koskevat sekä elektronisia 
että biokemiallisia algoritmeja. Dataismi hävittää eläinten 
ja koneiden välisen rajan. 

Tutkijoille ja eri alojen asiantuntijoille dataismi tarjoaa 
yhdistävän sateenvarjoteorian. Musiikkitiede, kirjallisuus, 
taloustiede ja biologia voivat vihdoin puhua samaa kieltä. 
Datauskonnon mukaan Kuningas Lear ja influenssavirus 
edustavat vain kahta datavirran mallia, joita voi analysoida 
käyttämällä samoja käsitteitä.

Ajatus on houkutteleva. Tarjoaahan se tutkijoille yh-
teisen kielen, rakentaa siltoja yli akateemisten kuilujen ja 
kuljettaa oivalluksia tieteenalojen välillä. Musiikkitietei-
lijä, politiikan tutkija ja solubiologi voivat vihdoin ymmär-
tää toisiaan.

Dataismi on eniten vakiintunut kahdessa lähtötietees-
sään, biologiassa ja tietojenkäsittelyssä. Näistä biologia on 
tärkeämpi. Kun se alun perin omaksui dataismin, sai ajat-
telutapa todella tuulta alleen tietojenkäsittelyn alueella. 
Vaikka ei olisikaan sitä mieltä, että eliöt ovat algoritmeja, 
tai että kirahvit, tomaatit tai ihmiset ovat vain erilaisia tie-
donkäsittelymenetelmiä, on syytä kuitenkin tiedostaa, että 
tämä on vallitseva tieteen paradigma – ja että se muuttaa 
maailmaamme ennennäkemätöntä vauhtia.

Lopulta ihmisen nielaisee kosminen datankäsittely-
järjestelmä, jota Harari kutsuu Internet-Of-All-Thingsiksi. 
Se on kuin jumala, se hallitsee koko maailmaa, ja ihmisen 
kohtalona on sulautua siihen. Visio on sukua joillekin pe-
rinteisille uskonnoille. Hindulaisuudessa tuo universaali 
kosmoksen henki on nimeltään atman.

Dataistit väittävät Homo sapiensin olevan jo aikaa sit-
ten vanhentunut algoritmi ja kuoleman olevan vain infor-
maatiovirran päättymistä. Dataismin mukaan kokemukset 
ovat arvottomia, mikäli niitä ei jaeta, emmekä me voi itses-
tämme löytää merkitystä elämällemme. Me voimme vain 
tallentaa ja jakaa kokemuksiamme valtavaan datavirtaan, 
ja algoritmi löytää niistä merkityksen ja kertoo meille, mi-
ten elämässämme toimia.

Dataismi ei ole liberaali eikä humanistinen filosofia. 
Harari korostaa, ettei se myöskään ole antihumanistinen. 
Sillä ei ole viime kädessä mitään ihmisen kokemuksia vas-
taan, mutta kokemuksilla ei vain ole itseisarvoa. Arvoa on 
vain kokemusten kontribuutiolla datavirtaan. Siksi meidän 
on jatkuvasti todistettava olemassaolomme oikeutus, sillä 
susi ja valas eivät niin voi tehdä.   

Yuval Noah Harari: Homo Deus – A Brief History Of  
Tomorrow, Harvill Secker 2016, 440 sivua.
”Yuval Noah Harari (s. 1976) aiempi teos Sapiens, Ihmisen  
lyhyt historia (Bazar) ilmeistyi vuonna 2016. Harari on väi-
tellyt historian tohtoriksi Oxfordin yliopistosta.”

Siinä missä Hitler ja hänen hovinsa suunnittelivat 
superihmisen luomista rodunjalostuksen ja etnisen 
puhdistuksen keinoin, teknohumanismi toivoo  
saavuttavansa saman päämäärän geeni- ja nano- 
teknologian avulla.

http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
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”Koko alan pitäisi nyt miettiä, mitä 
elokuva tulee olemaan 10–15 vuoden 
kuluttua, ei sitä, mitä se oli itse kun-
kin nuoruudessa.”

Tämän haasteen heitti Johanna 
Koljonen, suomalaissyntyinen, Ruot-
sissa vaikuttava ja nykyään Kööpen-
haminassa asuva kirjailija-toimitta-
ja-mediakriitikko. Hän on vuodesta 
2014 lähtien julkistanut elokuva-alaa 
koskevan raportin Göteborgin eloku-
vajuhlien yhteydessä. 

Raportteja kutsutaan nimellä 
Nostradamus ja julkaisujen yhtey-
dessä on pidetty lyhyitä seminaareja. 
Näin myös tänä vuonna. Koljonen on 
noussut raporttiensa myötä kiinnos-
tavaksi analyytikoksi, joka on esitel-
lyt ajatuksiaan myös mm. Cannesin 
elokuvafestivaaleilla.

Nostradamus Screen Visions 2017 
käsittelee elokuvan tulevaisuutta eri-
tyisesti rahoituksen ja levityksen nä-
kökulmasta, mutta taiteellista mer-
kitystä unohtamatta. Koljonen aloitti 
Göteborgissa oman alustuksensa 
provosoivasti väittämällä, että elo-
kuvia tehdään liikaa. Tai varsinkin 
”huonoja” elokuvia. 

Huono särähtää tietenkin kor-
vaan, mutta Koljonen tarkoittaa elo-
kuvia, jotka ovat epärelevantteja ylei-
sölle. Hän korostaa, että kysymys ei 

ole vain siitä, että nämä elokuvat ei-
vät tuota, vaan että ne eivät tavoita 
lainkaan yleisöä.

Koljonen perustelee väittämäänsä 
tähän tapaan:

Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
valmistuu elokuvia vuosittain yhä 
enemmän. Syynä tähän ovat mm. uu-
det rahoituslähteet, mutta myös tek-
nologian demokratisoituminen. Elo-
kuvantekoon on entistä helpompaa 
ryhtyä.

Tästä on seurannut paradoksi. Sa-
malla kun elokuvia virtaa markki-
noille, jopa ”hyvien” (elokuvallisesti 
vakuuttavien, poliittisesti tärkeiden) 
elokuvien on aina vain vaikeampaa 
löytää niille sopivaa yleisöä. Levitys-
kanavat eivät ole pysyneet kehityk-
sen perässä.

”Tästä seuraa, että epärelevan-
teilla teoksilla ei ole juuri mitään 
mahdollisuuksia tulla nähdyiksi”, 
Koljonen kirjoittaa raportissa. 

Tilanne on toki ollut pitkään tuttu 
tavalliselle elokuvayleisöllekin, vaik-
kapa Suomessa. Maailmalla valmis-
tuu valtavan paljon elokuvia, joita 
emme näe täällä koskaan, ja moni ko-
timainen tuotanto joutuu tyytymään 
minimaalisiin katsojamääriin. 

Ristiriita tuo mukanaan esimer-
kiksi vaikean kysymyksen elokuvan 

julkisesta rahoituksesta, joka on al-
kujaan kehitetty ennen muuta tai-
de-elokuvan tukemiseksi. Pitääkö 
sitä ryhtyä suuntaamaan toisin, ja jos 
niin miten se onnistuu? 

Toinen suuri kysymys on alan kou-
lutus. Koljonen esitti huolensa tekijä-
kunnan motivaatiosta. Intohimot voi-
vat hiipua ilman onnistumisia, ja am-
mattilaisten on silti jäätävä alalleen.

”Onko meillä liikaa elokuvanteki-
jöitä? Kenen vastuu on pitää yllä elo-
kuva-alaa ja tarjota töitä?” Koljonen 
kysyy.

Nostradamus-raportissa on haas-
tateltu eurooppalaisia elokuva-alan 
asiantuntijoita. Johtaja Catherine  
de Forges Independent Cinema  
Officesta kärjistää, miten käy, kun 
elokuvia valmistuu enemmän. Moni-
puolisuus lisääntyy, mutta:

”Tuloksena voi myös olla 50 kama-
laa elokuvaa, kun ennen niitä valmis-
tui ehkä kymmenen vuodessa.”

Eurimagesin toiminnanjohtaja 
Roberto Olla ennustaa:

”Edessä on tilanne, jossa eloku-
vien ylituotanto saavuttaa päätepis-
teensä. Se tulee varmasti olemaan 
tuskallista joillekin. Oma näkemyk-
seni on, että tilanne ei ole edessä 
vielä seuraavien kolmen vuoden ai-
kana. Ehkä viiden.”

   TV-DRAAMA

De Forges jatkaa:
”Ehkä 10–15 vuotta sitten oli vielä 

mahdollista luoda ura hyvänä eloku-
vantekijänä, mutta nykyään kilpai-
lua on paljon enemmän. Uskon, että 
erinomaiset tekijät menestyvät edel-
leen, mutta jos on vain aika hyvä, voi 
onnistua tekemään pari toimivaa elo-
kuvaa, mutta niiden jälkeen voi olla 
vaikeaa saada lisätukea töilleen.”

Raportin haastateltavat ovat kui-
tenkin tietoisia, että näitä kipeitä 
asioita on lähes mahdoton sanoa ää-
neen. Miten kävisi, jos alan keskei-
set julkisen puolen rahoittajat ilmoit-
taisivat, että nyt vähennetään tuotet-
tavien elokuvien määrää ja jäädään 
odottamaan, että markkinat hoitavat 
homman?

Göteborgissa puhuttiin myös 
tv-draamasta ja sen nousukaudesta. 
Elokuvan ja tv-draaman vastakkain-
asettelu tuli esiin monessa keskuste-
lussa, myös Nostradamus-seminaa-
rissa. ”Kaikki haluavat nyt tehdä te-
levisiota”, todettiin yleisesti. 

Televisiolla on paljon valtteja, joi-
den kanssa elokuva juuri nyt painii. 

Leena Virtanen
Kirjoittaja on vapaa toimittaja

Kysyntä on huipussaan, televisioon 
satsataan, jakelu sujuvoituu kovaa 
vauhtia ja yleisö löytyy helposti, jos-
kus pienemmälläkin budjetilla. Nor-
jalaisten Skam-nuortensarjan ih-
mettä ihailtiin Göteborgin seminaa-
reissa tämän tästä. Johanna Koljo-
nenkin mainitsi sen esimerkkinä re-
levanssista.

Koljonen korosti että elokuva ei 
ole taiteellisessa kriisissä, päin vas-
toin. ”Osakkeenomistajat ovat krii-
sissä”.

Koljosen nostamia teemoja on 
luettavissa myös SES:n väistyneen 
toimitusjohtajan Irina Krohnin vast-
ikään julkaisemasta selvityksestä 
Elävä kuva – enemmän kuin elokuva. 
Selvitys on saanut pyyhkeitä huo-
nosta kielestä ja epätarkkuudesta. 
Perustellusti voi myös kysyä, miksei 
Krohn itse edistänyt asioita, joita hän 
selvityksessään esittelee. 

Sen isoista, koko alaa koskevista 
kysymyksistä ei kuitenkaan syntynyt 
keskustelua. Krohn toteaa:

”Vaikka kotimaisten elokuvien 
osuus elokuvateatterissa katsotuista 
elokuvista on korkea, teattereissa 
katsottujen elokuvien osuus kaikista 
suomalaisten katsomista elokuvista 
on marginaalinen. Tämän lisäksi 
sarjamuotoista draamaa ja muuta 

Liikaa elokuvia  
ei kenellekään 
GÖTEBORGIN ELOKUVAJUHLILLA JULKAISTU  

NELJÄS NOSTRADAMUS-RAPORTTI  POHTII  

KRIITTISESTI ELOKUVAN LÄHITULEVAISUUTTA.

internetin kautta jaettavaa aineistoa 
katsotaan huikeasti enemmän kuin 
aikaisemmin. 

Vaikka teatterin valkokangas edel-
leen tuottaa eniten rahaa, se peit-
tää varjoonsa tämänhetkisen ja tule-
van audiovisuaalisen kulttuurin kes-
keisimmät foorumit. Tämä pakot-
taa tarkastelemaan, mitä on digitaali-
sen ajan elävä kuva, kuka sitä tuottaa, 
missä sitä jaellaan ja missä yleisö ha-
luaa sitä katsoa. Uuteen tarkasteluun 
tulee myös elokuvateollisuuden an-
saintalogiikka ja tulonjako sekä julki-
set tuet.”

Mitä Nostradamus-raportti sitten 
ehdottaa tehtäväksi?

Eurimagesin Roberto Olla sanoo, 
että alan ammattilaisten pitäisi päästä 
keskusteluun poliittisten päättäjien 
kanssa. ”Ennen kuin kaikki räjähtää 
nenämme edessä, voisimme järjes-
tää ison, ison, ison, ison konferenssin, 
joka auttaisi meitä ymmärtämään pa-
remmin, mitä olisi syytä tehdä.”

Esikuvana hän mainitsee vuoden 
1989 Pariisin kokouksen, jossa sai al-
kunsa muun muassa EU:n Media 
-ohjelma.

Johanna Koljonen peräänkuulut-
taa suurempaa visiota ja vastausta 
tärkeimpään kysymykseen: miksi elo-
kuvia ylipäätään tehdään?   

Miksi elokuvia  
ylipäätään tehdään?

Armoton maa, ohj. Jussi Hiltunen, Making Movies 2017.  
Kuva: Tuomo Hutri / Making Movies

Kaikki Nostrada-
mus-raportit löy-
tyvät osoitteesta 
http://nostrada-
musproject.org/, 
ja niissä pohdi-
taan monia muita-
kin teemoja, muun 
muassa elokuva-
teattereiden mur-
rosta.

http://teatimeresearch.com/aleppo-helsinki/
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   RAPORTTI

Matka 
maailman 
ääreen
Pimeys kaikkoaa auton ajova-
lojen tieltä. On aikainen aamu 
ja olen matkustanut viimeiset 
kahdeksan tuntia Kanadasta 
Islantiin. Vuokra-auton pyyhkijät 
sutivat tihrua lasista. Auto hinut-
taa hitaasti ylämäkeä uinuvien 
vuorten välissä. Aamuyhdeksältä 
pieni sivutie Islannissa on 
hiljainen, vastaan ei tule ketään. 
Väsyttää, pelkään että nukahdan 
aikaerosta rasittuneena rattiin. 

aavun mäen laelle ja näen ensim-
mäistä kertaa auringon. Se levittyy 
laajasti alla aukeavan, valossa kimal-
televan meren ylle. Väsymys kaik-
koaa välittömästi, ja vedän auton si-
vuun. Pysäytän moottorin  huokais-
ten. Tuntuu epätodelliselta olla siellä, 
missä olen. Kahden maailman vä-
lissä Islannin maaseudulla, aamuvar-
haisella matkalla elokuvafestivaalille, 
jonne olen toistamiseen saanut kut-
sun. Nousen autosta jaloittelemaan 
ja tuuli nappaa otteeseensa. Islanti, 
täällä taas. Oli ikävä.

Saavun muutaman kymmenen ta-
lon kansoittamaan Rifin kylään Is-
lannin länsirannikolla. Ajan kyltin 

lähes raamatullisia totuuksia. Eloku-
vafestivaali sopii samaan kategoriaan.

Elokuvasalista ulos astuu Dögg Mó-
sesdóttir, islantilainen elokuvaohjaaja, 
joka perusti Northern Wave -festivaa-
lin kymmenen vuotta aikaisemmin ja 
toimii sen taiteellisena johtajana. Fes-
tivaali on sittemmin perustamisestaan 
kasvanut, vaikkakin kivuliaasti, ja va-
kiinnuttanut paikkansa islantilaisen 
avantgarde-elokuvakulttuurin pionee-
rina. Kävelen Döggin luo, ja joku ojen-
taa minulle VR-laseja. - Tässä, meidän 
uusi 360-musiikkivideomme, Cryp-
tochromen laulaja esittelee minulle. 
Virtuaalimaailma on ehtinyt tännekin, 
islantilaisten muusikoiden toimiessa 
edelläkävijoinä. En ehdi aloittaa mu-
siikkivideota, kun on jo aika siirtyä sa-
liin kuuntelemaan Dagur Kárin Virgin 
Mountain -elokuvan ja Baltasar Kor-
mákurin Loukussa-sarjan päähen-
kilönä näytelleen Ilmur Kristjáns- 
dottirin Masterclassia. Se webstrea-
mataan 360-videona sosiaaliseen me-
diaan. 

Islanti on Pohjoismaista feminis-
min edelläkävijämaita. Kun kuuntelen 
Ilmuria ja hänen kokemuksia ural-
laan, tiedostan sen arvon, joka nai-
nen voi ottaa elokuva-alalla ilman, 
että hänen kompetenssiaan vähätel-
lään tai hän joutuu asettamaan oman 
uransa kyseenalaiseksi. Tilaisuuden 
tunnelma on lämmin ja vastaanottava, 

Jenni Koski 
Kirjoittaja on luova tuottaja
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käyttämään helikoptereita. Ylös rin-
nettä roudaamiseen tarvitaan kui-
tenkin vain raakaa lihasvoimaa. Mi-
nuun iskee kuvauspaikkakateus, ja 
alan suunnitella seuraavan elokuvani 
islantilaista osatuotantoa, Suomessa 
kun osaa olla niin latteaa.

Vuosi 2015. Olen ensimmäistä ker-
taa NWIFF-festivaalilla Islannissa. 
Festivaali esittää eurooppalaisia uuden 
aallon lyhytelokuvia sekä islantilai-
sia musiikkivideoita. Vuosien saatossa 
siellä on esitetty myös lukuisia suo-
malaisia lyhyitä fiktio- ja dokument-
tielokuvia. Festivaali on aikaisem-
min pidetty Rifistä yhden kylän hyp-
päyksen päässä Grundarfjörðurissa.  
Festivaali on profiililtaan paikalli-
nen, ja sen yhtenä kohokohtana on 
Fish Party, eräässä talousromahduk-
sen tyhjentämässä kalatehtaassa pi-
dettävä avoin juhla, jossa paikalli-
set pääsevät esittämään kokkaus-
taitojaan erilaisten kalaruokien val-
mistamisessa. Festivaaliyleisö palkit-
see illan parhaan annoksen. Tapah-
tuma on paikallisten keskuudessa jo-
kavuotinen menestys, jokaisella on jo-
kin kalabravuuriannos. Kilpailun voit-
taja saa maineen ja mammonan lisäksi 
erillisen, betonisen palkintopystin.

Vuosien saatossa islantilainen ka-
lateollisuus on teknologian kehityk-
sen myötä kokenut ison muutoksen, 
ja useat vanhat kalatehtaat ovat sul-
keneet ovensa. Uusi sukupolvi on ot-
tanut tehtaat uudelleen käyttöön, ja 
luontevasti maan isoin teollisuus, tu-
rismi, hyötyy tiloista. Myös hostelli, 
jossa elokuvafestivaali pidetään, on 
entinen kalatehdas. Hostelli on otta-
nut tavakseen tukea kulttuuri- ja tai-
dealoja, ja se ylläpitää epävirallista, 
vastavuoroisuudeen periaatteeseen 
nojautuvaa taiteilijaresidenssiä. Muu-
toksen myötä Islannin alueelliset ka-
lastusorganisaatiot ovat alkaneet tu-
kea sellaista toimintaa, joka kannattaa 
paikallista kulttuuria, lisää paikallisen 
alueen näkyvyyttä ja ylläpitää kult-
tuurien välistä vuorovaikutusta. Tästä 
syystä elokuvafestivaalinkin tukijoina 
löytyy useita paikallisia kalastusor-
ganisaatioita. Kalat ja sielun ravinto, 

Ilmur huokuu kunnioitusta, mikä 
henkii arvostusta myös omaa uraa 
kohtaan. Olen saanut toimeksiannok-
seni kirjoittaa siitä, miten ja miksi is-
lantilainen elokuvateollisuus on niin 
menestynyt, erityisesti viime vuo-
sina. Jokin tässä festivaalissa ja Mas-
terclassissa kiteyttää sen minulle: tai-
teilijan vakaumus sekä kova työ, nöy-
ryys, avoimuus, aitous ja oman äänen 
kuunteleminen. En sanoisi, että elo-
kuvantekeminen on Islannissa hel-
pompaa tai yksinkertaisempaa kuin 
muualla, mutta kuten muukin pai-
kallinen kulttuuri, se tuntuu erityisen 
autenttiselta ja tekijät vakaasti halua-
vat toteuttaa omanlaisiaan tarinoita.

Myöhemmin haastattelussaan Il-
mur painottaa sitä, että henkilökoh-
taisesti hänelle työnteossa tärkeintä 
on aina ollut olla yhteydessä sekä ra-
tionaalisesti että henkisesti siihen, 
mitä on tekemässä. Hän haluaa löytää 
työhönsä kolmannen yhteyden, joka 
syntyy intuitiivisesti uskosta uuden-
laiseen itseilmaisuun ja siihen, mitä 
on tekemässä.

On yö ja festivaalin iltajuhla. Astun 
ulos viileään iltaan ja ajaudun kes-
kustelemaan amerikkalaisen tanssi-
jan kanssa. Hän kertoo, kuinka löysi 
hostellin ja sen residenssin lähes sat-
tumalta, mutta on sen aikana saa-
vuttanut uudenlaisen tason tanssi-
ryhmänsä harjoitteluun. Hän sanoo 

pitävänsä residenssin tuomasta ru-
tiinista, että vastavuoroisuuden pe-
riaate, tila vastaan työ, on hänelle ol-
lut merkityksellinen keino kehittää 
uutta ilmaisua. Sitten hän pyytää mi-
nua kuvaamaan heidän esityksensä. 
Hämmennyn hetkeksi suorasta ehdo-
tuksesta, ennen kuin pahoittelen, että 
joudun lähtemään jo seuraavana päi-
vänä takaisin Suomeen. Taivaalla ki-
maltelee vihreää, ja pian hostellin ka-
ton ylle levittyy revontulimeri. Hiljen-
nymme. Joku avaa oluen. Tässä yössä 
on hyvä olla. 

Seuraavana päivänä jaetaan festi-
vaalin palkinnot parhaalle ulkomaa-
laiselle ja islantilaiselle lyhyteloku-
valle sekä parhaalle islantilaiselle 
musiikkivideolle. Vuonna 2016 lyhyt- 
elokuvien voittajiksi nousevat kata-
lonialainen Las vacas de Wisconsin 
(ohj. Sara Traba) ja islantilainen Cubs 
(ohj. Nanna Kristín Magnúsdóttir) 
sekä musiikkivideoista Cryptochro-
men Playdough (ohj. Logi Hilmars-
son). Päätösjuhlan jälkeen on aika pa-
kata ja lähteä paluumatkalle. Ajamaan 
kohti maailman toista äärtä. Tiedän, 
että minulle tulee ikävä.   

Kymmenes Northern Wave  
International Film Festival  
lokakuussa 2017
http://www.northernwavefestival.com/ 
?lang=en

opastamana ison hallimaisen raken-
nuksen viereen ja astun sen ovesta 
sisään. Lämpö ottaa syliinsä, ja huo-
maan olevani todella väsynyt. Ihmisiä 
tulee vastaan ja he hymyilevät, aivan 
kuin tuntisivat minut. Tunnen oloni 
välittömästi tervetulleeksi. Etenen pit-
kää käytävää pitkin isompaan huo-
neeseen ja näen Carolinan. Väenpal-
jouden keskellä hän huomaa minut 
ja pyöräyttää silmiään. Siinähän sinä 
olet! Niin, tässähän minä. Carolina ha-
laa minua ja kysyy, onko minulla nälkä. 
En oikeastaan ehdi edes vastata, en-
nen kuin hän noutaa minulle höyryä-
vän kuuman lautasellisen kalakasvis-
keittoa ja pari palaa leipää. Istun alas 
penkille ja alan tarkkailla ympäris-
töäni. Aamun elokuvanäytös on juuri 
päättynyt ja salista purkautuva yleisö 

kokoontuu suureen oles-
kelutilaan. Hekin käyvät 
hakemassa keittolounaan. 
Lapset juoksentelevat ym-
päriinsä, ja muutama istuu 
katselemassa super 8 -ani-
maatioelokuvia projektori-
tilassa. Osa lapsista pyörit-
tää kioskia, paukkumaissi-
kone puksuttelee valkoista 
kauraa.

Northern Wave Interna-
tional Film Festival. Tänä 
vuonna ensimmäistä ker-
taa isossa, vanhassa kala-
tehtaan kylmiössä, joka on 
muutettu muutama vuosi 

aiemmin hostelliksi. Kaikki näyttä-
vät tuntevan toisensa, tunnelma on 
yhteisöllinen. Carolina kysyy, näinkö 
Snæfellsjökullin matkallani. Hän viit-
taa jäätikköön, jonka jään peittämän 
huipun näkee koko Snæfellsnesin 
niemimaalla, hyvällä säällä Reykjavi-
kissa asti. Sanon, että sitä ei voi olla 
oikein huomaamatta, ja toivoisin saa-
vani mahdollisuuden käydä siellä. 
Carolina jatkaa, että sinne voi tehdä 
opastettuja retkiä. Että Jules Vernen-
kin matka maailman keskipistee-
seen alkoi sieltä. Carolina jatkaa sa-
noen, että usein kuvaajana käyttää 
jäätikköä lokaationa ja kertoo, kuinka 
he joutuvat sen laelle päästäkseen 

S
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kids@docs-teokset
Katsottavissa Yle Areenassa

#ThisIsMe
#ThisIsMe koostuu lyhytdokumenteista Yle Aree-
nassa ja some-kampanjasta Instagramissa, ta-
voitteena innostaa nuoria olemaan oma itsensä 
ja rohkaisemaan toisiaan. Nuoria pyrittiin saa-
maan paitsi katsomaan elokuvat, myös anta-
maan toisilleen kiitosta kaverin tuesta ja jaka-
maan omia itseluottamusvinkkejään somessa. 
Käsikirjoitus ja ohjaus: Aino Suni, Jenni Tuli 
Kuvaus: Jonatan Sundström 
Äänitys, äänisuunnittelu: Ville Kataja 
Leikkaus: Jussi Sandhu 
Musiikki: Julius Valve 
Tuotanto: Sanna Kultanen, Elli Toivoniemi/Tuffi Films 

Laita ittes likoon
Laita ittes likoon -verkkodokumentti rohkaisee ala-
koululaisia toteuttamaan itseään ja olemaan vä-
littämättä ulkoisista paineista. Dokumenttisarja 
koostuu kolmesta eri jaksosta, jossa jokaisessa 
seurataan tarinaa unelmien tavoittelusta. Kat-
soja voi lisäksi halutessaan syventyä päähenki-
löiden elämään katsomalla heidän itsensä kuvaa-
mia videoblogeja arjestaan. Laita ittes likoon yh-
distää perinteisen ja interaktiivisen tarinaker-
ronnan, jossa katsoja saa itse päättää, kuinka sy-
välle päähenkilön maailmaan hän haluaa astua. 
Ohjaus ja leikkaus: Juho-Pekka Tanskanen 
Käsikirjoitus: Juho-Pekka Tanskanen & Oskar Forstén 
Kuvaaja: Antti Savolainen 
Äänitys: Rauno Mynttinen 
Graafinen suunnittelu: Emmi Jormalainen 
Interaktiivisen version koodaus: Anders Lindström 
tuotantopäällikkö: Anna-Maija Heinonen 
Tuottaja: Oskar Forstén/franckforstén 

Vedenneito
Vedenneito on ala-asteikäisille suunnattu verkkodo-
kumentti, joka kertoo kahden nuoren kesästä Sai-
maan saaressa järviluonnon keskellä ja innostaa 
katsojansa löytämään luonnossa jännittävää teke-
mistä. Verkkodokumentti koostuu kolmesta koko-
naisuudesta: kalastuksesta, metsässä seikkailusta 
ja vesileikeistä. Kussakin niistä on katsottavissa 
kolme lyhytelokuvaa. Lisäksi dokumentin kokijat voi-
vat omaksua tärkeää tietoa luonnossa olemisesta.
Ohjaus: Petteri Saario 
Verkkodokumentin tekninen toteutus: Kari Kuukka 
Äänisuunnittelu: Joonatan Hietanen 
Sävellys: Markku Kanerva 
Graafinen suunnittelu: Seera Rytkölä 
Tuotanto: Elina Pohjola/ Pohjola-filmi Oy

DinnerTime 360
DinnerTime 360 on verkkodokumentti ja virtuaali-
todellisuuskokemus, jonka tarkoituksena on raken-
taa siltoja Suomen kulttuurien välille. DinnerTme 
360 kutsuu käymään erilaisten perheiden ruokapöy-
tiin ja tutustuttaa näiden perheiden arjen tarinoihin.
Luovat ohjaajat: Serdar Ferit, Paulina Tervo 
Elokuvaus: Serdar Ferit 
VR-kuvaus: Serdar Ferit, Jan Totzek 
Graafinen suunnittelu ja käytettävyys: Jinhee Kim 
Äänisuunnittelu: Jairo Acosta Lara 
Editointi: Sardar Ferit, Ville Nykänen, Timo Halonen 
Tuotanto: Paulina Tervo /Lyfta Oy
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#THIS IS ME

LAITA ITTES LIKOON

VEDENNEITO

DINNER TIME 360

eter von Baghin kuolema herättää 
useita kysymyksiä. Muun muassa sen 
miksi tulemme siitä tietoiseksi vasta 
nyt. Kuolemastahan on jo yli 2 vuotta. 
Hänen merkityksensä näkyy, kun 
seuraamme tuuliajolle ajautunutta 
elokuvakirjoittelua.

On helppo uskoa väitteeseen, että 
Jukka Kajavaa, Seppo Heikinhei-

moa tai von Baghia seuraavaa taidekriitikkosukupolvea 
ei koskaan tullut. Yleisemmin ja yli lyöden voi sanoa, että 
suurten ikäluokkien jälkeläiset eivät ei ole kiinnostuneita 
kriittisestä ajattelusta. Tiedon jakamisen sirpaloituminen 
estää ja vaikeuttaa kriittisen ajattelun leviämistä. Tulevien 
sanallisten pommitusten uhrien määrän pelätään kasva-
van liian suureksi. Kollektiivinen alitajunta ja itsesensuuri 
pitävät tästä huolen. Toisin kuin hullut, ääriajattelijat ja 
vihapuhujat, tarkemmin ampuvat ja syvemmälle näkyvät 
ovat hämillään ja vaikenevat.

Suuret myytit ovat kuolleet ja supersankareitten kier-
rättäminen on johtanut alkuperäisyysleiman merkityksen 
katoamiseen. Teoreettiset kuvaukset taiteesta mekaanisen 
reproduktion aikakaudella herättävät nykylukijassaan lä-
hinnä huvittuneisuutta Iron Manin lyödessä näkymättö-
mällä miekalla Gordionin solmun kahtia. Siitäkin huoli-
matta, että lähes kaikki mitä esimerkiksi Walter Benjamin  
on kirjoittanut on edelleen osuvaa. 

Kymmenvuotisen sosiaalisen median tsunamissa 
Facebook synnytti itseään ihailevan keskinkertaisuuden 
esiinmarssin, jota voi verrata vain Kristalliyön tapahtu-
mien laavamaiseen leviämiseen. Kristalliyön sijasta jotkut 
historioitsijat puhuivat lasinsirujen viikosta. Facebook-il-
miön kritisoiminen loukkaa kokonaista ihmisrodun osaa. 
Syntymävuodesta riippumatta.

Voimme olettaa, että elämän luonnollinen kiertokulku 
tuhoaa kulttuurin toisensa perään. Jääkaudet seuraavat 
toisiaan. Mitään ei ole tehtävissä. Nykykarnevalismi on ri-
tuaalien sulattamo, arvottomuudeksi jalostunut uskonto. 
Liiallinen kuvien tulva on väistämättömän kehityksen tu-
los. Sen aiheuttama merkitysten liudentuminen, ihmisen 
nuotiotulen ääressä koetuista elämyksistä eristävä vai-
kutus tappaa esilukijoitten ammattikunnan. He, joilla on 
läheinen suhde alkuperäisteoksen sisimpään, nauretaan 

ulos keskustelusta tai ainakin peukutusten määrä jää vä-
häiseksi.

Nykyajassa olemme pakotettuja omiksi sihteereik-
semme, eikä pankissa ole enää ketään, joka maksaisi las-
kut puolestamme, saati sitten puhuisi meille.  Onko tari-
nan kertomisen säilymiselle edellytyksiä; tai onko se edes 
tärkeää? Tähän sosiaalisen median virtuaaliset baaritis-
kit tuskin antavat pätevää vastausta. Uuden tiedonväli-
tyksen kulttihahmoksi on kohonnut Mark Zuckerberg, 
jonka ajattelun perusta on ala-asteikäinen tirkistelyn-
tarve. Tässä näytelmässä auteur-elokuvantekijä on hupsu 
vanhus tai narri, joka on unohtanut hattunsa kotiin.

Näin matka kohti henkistä helvettiä saa vauhtia paitsi 
ylivoimaisen tehtävän aiheuttamasta ahdistuksesta, myös 
vanhan median puolustuskyvyttömyydestä. Köyhän mie-
hen Trumpit nostavat päätään siellä täällä. Samalla jos 
”ajattelevat” tahot saavat ammuttua alas pahimmat öyk-
kärit, nostavat kusipäät päätään välittömästi naapurissa.

alter Benjamin päätyi 
ajattelussaan asiantunti-
juuden kyseenalaistami-
seen. Kriitikoiden valta 
taiteen portinvartijoina 
tulisi häviämään. Ainut 
mahdollisuus on taiteen 
politisoituminen. Tässä 
ajatusmallissa Lars von 

Trierin Hitler-sutkautukset ovat freudilaisia lipsahduksia. 
Niiden siveettömyys tai tahdittomuus on totta vain pahasti 
myöhässä juhliin saapuneille vapaamatkustajille, joiden 
määrä on räjähdysmäisessä kasvussa. 

Lars von Trierin edustama eurooppalainen huonosti 
voiva alitajunta pyrkii ilmastonmuutoksen kovettaman 
maaperän läpi vaikka väkisin. Holtittomasti käyttäyty-
vien taiteilijoitten toilailujen moralisoimisesta on tullut 
tärkeämpää kuin itse arvostelukyvyn ylläpitämisestä tai 
kehittämisestä. Sekoileva tähti on osuvampi kritisoinnin 
kohde kuin hänen hämmennystä herättävä teoksensa. 

Von Bagh päätti uransa keräilijänä. Hän löysi aina 
uutta vaikka maan uumenista, kunnioitti teosten ”auraa” 
ja ymmärsi niiden vastaanoton ristiriitaisuutta. Siinä viesti 
tälle itsesäälissä piehtaroivalle ajallemme.

21.3.2017 

Kyylä
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Grey Violet – Silmätikku
Dokumenttielokuva, kesto 54 min

Suomesta turvapaikkaa hakevan  
moskovalaisen aktivistin tarina  
äidin silmin. 
Dokumenttielokuva purkaa käsi-
tyksiämme siitä, mitä on olla ve-
näläinen, pakolainen tai “queer”. 
Se käsittelee laajasti suvaitsevai-
suuden ja erilaisuuden kysymyksiä 

Kesäni sudenkorentona
Dokumenttielokuva, kesto 64 min
Kesäni sudenkorentona -elokuva 
kertoo nuoresta miehestä, joka on 
kasvanut aikuiseksi sudenkoren-
tojen kanssa. Miikka Friman (25) 
on viettänyt suurimman osan elä-
mästään videokuvaamalla suden-
korentoja ja itseään niiden parissa.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Elli  
Toivoniemi 
Kuvaus: Anna Antsalo, Selma  
Vilhunen 
Leikkaus: Okku Nuutilainen 
Äänisuunnittelu: Tuomas Klaavo 
Säveltäjät: Joona Jaakkola, Salla  
Luhtala 
Tuotanto: Elli Toivoniemi & Venla 
Hellstedt / Tuffi Films Oy 
Ensi-ilta: 26.1.2017

Sore Eyes for Infinity
Animaatio, kesto 12 min
Optikko kohtaa työpäivänsä aikana 
joukon eriskummallisia asiakkaita 
ja todistaa, miten nämä käyttävät 
optisia laitteita epäilyttävin tavoin.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Elli  
Vuorinen 
Äänisuunnittelu ja musiikki: Jani  
Lehto 
Animaattorit: Kari Pieskä, Sanni 
Lahtinen, Elina Kylmänen 
Tuotanto: Terhi Väänänen /Pyjama 
Films Oy  
Ensi-ilta: Turku Animated Film  
Festival 25.8.2017 

Radio Dolores
Animaatio, kesto 18 min
Radio Dolores on dokumentaarinen  
animaatio, joka kertoo 30-luvun  
tamperelaisesta kenkätehtaasta ja  
sen kahdesta työläisestä, jonka elä- 
män Espanjan sisällissota muutti  
peruuttamattomasti.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Katariina  
Lillqvist  
Kuvaus ja 3D-tehosteet: Patricia  
Ortiz Marti´nez 
Lavastus: Agata Gorzadek,  
Katariina Lillqvist 
Animaatio:  Michael Kubicek  
Nukenrakennus, rekvisiitta, lavas-
teet:  
Ondrej Zika, Sona Markova, Eva Jir-
sova, Marie Mastna, Jaroslav Bez-
dek, Jana Koubkova, Vitek Lebeda, 
Tomas Grund  
Musiikki: Kusti Vuorinen 
Tuotanto: Onni Lillqvist, Viktor 
Mayer, Katariina Lillqvist / Camera 
Cagliostro, yhteistyössä Mamiwata 
s.r.o  ( CZ ), Studio Kvint ( CZ ),  
Zigedaire Animation ( SE )  
Ensi-illlat: 26.8.2016 Tukholma,  
29.9. 2016 Malaga, Lappeenranta  
5.2.2017

Föda
Dokumenttielokuva, kesto 13 min
Raskaus yllättää nuoren naisen, 
joka on kärsinyt syömishäiriöistä 
puolet elämästään. Suurin haaste 
on syödä ja pysyä terveenä. In-
tiimi tarina äitiyden ja vaikean sai-
rauden herättämistä tunteista.
Ohjaus, kuvaus, leikkaus: Mervi 
Junkkonen 
Äänisuunnittelu, musiikki: Girilal  
Baars 
Kuvamanipulaatio, graafinen  
suunnittelu: Natasha Dahnberg 
Tuotanto Mervi Junkkonen/ Little 
Red House Films 
Ensi-ilta: 25.10.2016 Uppsalan  
lyhytelokuvafestivaali

Puhtaus ja vaara
Dokumenttielokuva, kesto 50 min
Viisi suomalaista seksityöntekijää 
kertoo työstään. Alkuperäiset haas-
tattelut kuullaan esiintyjien kautta, 
ja ne johdattavat meidät seksin os-
tamisen ja myymisen prosessiin. 
Seksityö on elokuvan naisille ennen 
kaikkea työtä: joskus pitkäveteistä, 
joskus hauskaa, joskus mielenkiin-
toista, joskus hyvin vaativaa ja ras-
kasta – mutta aina itsenäistä. Toki 
pelko on koko ajan läsnä, mutta ei-
vät he asiakkaitaan tai virkaval-
taa pelkää. Heidän suurin pelkonsa 
olemme me muut – ja leima, jonka 
me heille kyselemättä annamme.
Ohjaus: Elina Talvensaari 
Käsikirjoitus: Elina Talvensaari ja 
Mauro Farinas 
Kuvaus: J-P Passi 
Lavastus: Juha-Matti Toppinen 
Leikkaus: H-P Vaara 
Ääni: Pinja Mustajoki 
Musiikki: Tommi Mäki 
Tuotanto: Jussi Rantamäki, Auli 
Mantila / Elokuvayhtiö Aamu 
Ensi-ilta: 24.1.2017

Salainen metsäni
Dokumenttielokuva, kesto 56 min
Salainen metsäni kertoo kommuni- 
koinnin tärkeydestä ja rakkauden  
kaipuusta elokuvan päähenkilön,  
20-vuotiaan autistisen Laurin  
näkökulmasta. 
Käsikirjoitus: Niina Brandt ja Saara 
Helene Murto 
Ohjaus: Niina Brandt 
Kuvaus: Niina Brandt, Jari Linjala 
Leikkaus: Tuula Mehtonen 
Ääni: Pinja Mustajoki 
Musiikki: Splendid Laine 
Tuotanto: Niina Brandt & Saara  
Helene Murto / Double Back  
Documentaries 
Ensi-ilta: 25.1.2017
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aikana, jolloin sukupuoli, kansalli-
suus ja uskonto ovat jälleen kerran 
nousseet politiikanteon keskiöön.
Ohjaus: Reetta Aalto 
Kuvaus: Joona Pettersson 
Äänisuunnittelu: Mika Niinimaa 
Leikkaus: Reetta Aalto 
Musiikki: Conny Malmqvist 
Tuotanto: Liisa Juntunen / Napa-
films Oy 
Ensi-ilta: 27.1.2017

Matka merelle
Dokumenttielokuva, kesto 78 min
Suomenlahti on geologiansa ja eläi-
mistönsä puolesta yksi maailman 
ainutlaatuisimmista merialueista 
ja arktisten lintujen muuton valta-
väylä sekä kolmen hyvin erilaisen 
rantavaltion yhteinen meri. Eloku-
vassa Suomenlahden luontoa kat-
sotaan nuoren rannoilla kulkevan 
pojan- sekä nuoren merentutki-
jan silmin mutta erityisesti Suo-
menlahden eläinmaailman kautta.
Ohjaus: Jouni Hiltunen 
Kuvaus: Jouni Hiltunen 
Leikkaus: Jouni Hiltunen, Anne  
Lakanen 
Äänitys: Ville Hiltunen 
Äänisuunnittelu: Janne Jankeri 
Musiikki: Simo Helkala, Markku  
Kopisto 
Tuotanto: Jouni Hiltunen /  
Katharsis Films Oy 
Teatteriensi-ilta: 3.3.2017

Puolikuun alla
Dokumenttielokuva,kesto 60 min
Puolikuun alla on road-movie ara-
bikevään jälkeisessä Tunisiassa, 
jossa ohjaajan ja Joel Lehtosen 
elämät kietoutuvat toisiinsa. Oh-
jaaja löytää Lehtosen 100 vuotta 
sitten kirjoittaman ja ranskaksi 
ja arabiaksi käännetyn Puoli-
kuun alla -runokokoelman ja Eu-
roopan kuivahtaneen sielun.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Heikki 
Huttu- 
Hiltunen ja Kalle Sipilä
Kuvaus: Kalle Sipilä
Ääni: Niko Paakkunainen
Leikkaus: Antti Seppänen
Musiikki: Linda Fredriks-
son & Teho Majamäki
Tuotanto: Ella Ruoho-
nen / Aethyr Aesthetics

Tutkimuksia draaman ekologiasta
Lyhytelokuva, kesto 26 min
Tutkimuksia draaman ekologiasta 
on elokuva esittämisen keinoista 
polkuna toisten elollisten olento- 
jen luo. Se vie eteenpäin Eija- 
Liisa Ahtilan kahdessa edellisessä  
teoksessa (Marian Ilmestys 2010, 
Horizontal 2011) esiin tuotuja  
kysymyksiä ekologisesta elokuva-
kerronnasta. Tämä elokuva tarkas-
telee esittämistä, kuvautumista  
ja kuvittelukykyä liikkuvan kuvan  
kontekstissa.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Eija-Liisa 
Ahtila 
Kuvaus: Arto Kaivanto, Antti  
Ruusuvuori 
Leikkaus: Heikki Kotsalo 
Äänisuunnittelu: Peter Nordström, 
Olli Pärnänen 
Tuotanto: Ilppo Pohjola / Kristalli-
silmä Oy 
Ensi-ilta: 14.2.2017 Berlinare, 
Forum Expanded –sarja

Machines
Dokumenttielokuva, kesto 75 min
A visually compelling look behind  
the doors of a textile factory in  
India, exploring the meaning of 
modern day labor, exploitation 
and the human cost of mass pro-
duction in our globalized world.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Rahul Jain 
Kuvaus: Rodrigo Trejo Villanueva 
Leikkaus: Rahul Jain, Yaël Bitton 
Ääni: Susmit ‚Bob‘ Nath 
Tuotanto: Rahul Jain / Jann  
Pictures, Thanassis Karathanos / 
Pallas Film, Iikka Vehkalahti /  
IV FILMS 
Teatteriensi-ilta: 24.2.2017

KESÄNI SUDENKORENTONA

PUHTAUS JA VAARA

FÖDA

SALAINEN METSÄNI

MATKA MERELLE

MACHINES

RADIO DOLORES

TUTKIMUKSIA DRAAMAN EKOLOGIASTA

SORE EYES FOR INFINITY

PUOLIKUUN ALLA

GREY VIOLET – SILMÄTIKKU
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KOULUTUSAPURAHAT
Forstén Oskar ja Arthur Frank 3 000 
EDN Twelve for The Future -koulutus, Ängelholm (Ruotsi),  
15.–18.9.16 ja Hki, tammikuu-17 
Antsalo Anna 2 000 
Uniondocs Summer Documentary Intensive-koulutus,   
New York 05.07.–05.08. 2016  
Grönroos Anna-Karin  1 500 
EDN Twelve for The Future -koulutus, Ängelholm (Ruotsi),  
15.–18.9.16 ja Hki, tammikuu-17 
Liljander Sanna  600 
Summer Documentary Intensive Program -koulutus,   
UnionDocs Centre of Documentary Art, New York 5.7.–5.8.16 
Ronkainen Mika  650 
Sources 2 - Training Mentors -koulutus, Oulu, 22.–27.9.16 
Suuronen Sakari  225 
Aristoteles Workshops, Surdesti, Mamamures (Romania),  
23.8–24.9.16 
Matila Ilkka  950 
Sources 2 – Training Mentors -koulutus, Oulu, 22.–27.9.16 
Forsström Jan  800 
Sources 2 Projects & Process - Training Mentors for  
European Screenwriters and Filmmakers -koulutus, Oulu, 
22.–27.9.16 
Hakkio Pasi ja Puranen Aleksi 2 400 
EDN Twelve for The Future -koulutus, Ängelholm (Ruotsi),  
15.–18.9.16 ja Hki, tammikuu-17 
Kuivalainen Anu  1 000 
IDFA Doc Lab, Amsterdam, 17.–21.11.16 
Jaakonaho Asko  500 
Täyttä ymmärrystä vailla-radiodokumentti Prix Europa  
-festivaalilla, Berliini 16.–21.10.16 
Lehto Kasimir  1 315 
Virtuaalitodellisuus narratiivisessa kerronnassa ja  
tuotantoteknologia -koulutus, VR Society, Digital Hollywood  
(Paramount Studios, LA), 13.–14.10. ja 18.–21.10.16  
Tiitinen Pirkko  1 000 
IDFA/Doc Lab, Amsterdam, 19.–25.11.16 
Pentti Pauli  4 500 
Atelier du Cinema European -koulutus,   
Pariisi (17.–22.10.16), München (17.–21.11.16) ja 17.–19.4.17 

KOULUTUSTAPAHTUMIEN TUKI 
Nordisk Panorama / Poulsen Sören  5 000 
DOK.Incubator -koulutusohjelma Nordisk Panorama - 
festivaalin yhteydessä, 16.–21.9.2016 Malmö 
Tampereen ammattikoulu / Salonen Kai  2 000 
”Resonanssi - kun ääni kohtaa kuvan 7” -seminaari,  
11.–12.11.16 Tampereen Mediapoliksessa 
MUU ry / Soppela Timo  1 500 
Vaihtoehtoiset energialähteet ääni-elektroniikassa  
-työpaja, 16.9.–2.10.16 (Muu Media Base, Hki) 
Britdoc Foundation  4 000 
The Impact Producers Lab tapahtuma, Mustio 27.–30.10.16. 
DocPoint-elokuvatapahtumat ry/ Ulla Bergström  5 000 
DocPoint Encounters -tapahtuma, Helsinki 25.–26.1.2017 
Risto Jarva -seura ry / Suhonen Ville  2 000 
”Antti Peippo” -seminaari, Helsinki (Orion) 4.–5.3.17 
 
KULTTUURIVIENTITUKI
Ramezan Hamy  213 
”Kuuntele” -lyhytelokuva v.2015 Nordisk Panorama  
-festivaalin ohjelmistossa 
Illume Oy / Marianne Mäkelä  1 560 
”Matkapuhelimen tarina”-dokumenttielokuvan kv.rahoitus ”Shef-
field MeetMarket” -rahoitustapahtumassa (UK) 12.–14.6.16. 

Hyvärinen Aimo  296 
”Moments of a Walk with Pilgrims” -dok.elokuva  
”The 30th Pärnu International Documentary and  
Anthropology Film Festival” -tapahtumassa (Viro) 15.–17.7.2016 
Paperivene / Correa Marcos 985 
”Finding Moo Friends” -animaatiosarjan kv.rahoitus  
Cartoon Forum –tapahtumassa 13.–16.9.2016 (Toulouse) 
Nick Dorra Tuotanto Oy / Dorra Nick  762 
”Zombie Catchers” -animaatiosarjan kv.rahoitus  
Cartoon Forum -tapahtumassa 13.–16.9.2016 (Toulouse)
Pohjola-filmi Oy / Elina Pohjola  1 000 
Osallistuminen viiteryhmän jäsenenä Nordisk Panorama  
-festivaalille sekä yhteistuotantofoorumiin Malmössä  
16.–21.9.2016 
Liksom Rosa  700 
Burka-projekti Valongon valokuva ja videofestivaalilla  
Santoksessa (Brasilia) lokakuussa 2016 
Epidem / Mikael Wahlforss  700 
Animaatiotuotantojen kv. rahoitus Cannesin  
MIPCOM-tapahtumassa 17.–20.10.2016 
Finnish Art Agency / Köönikkä Laura  3 600 
Suomalaisen video- ja elokuvataiteen katselmus  
”Artist Film Weekender” -tapahtumassa 30.9.–2.10.2016  
(Manchester) 
Helsinki Film Festival Ry / Laaksonen Laura  10 000 
Helsinki Film Affair -tapahtuma  (Rakkautta & Anarkiaa  
-festivaalin yhteydessä) 20.–22.9.2016 
Dokumenttikilta  2 000 
Finnish Dinner 2016 -tapahtuma Amsterdamin  
IDFA-dokumenttielokuvafestivaalilla marraskuussa 2016
AV-arkki Ry / Anttila Hanna Maria  20 000 
Suomalaisen mediataiteen kansainvälinen levitystoiminta  
2016 
Empire Pictures Oy / Schmuckli Annalisa  305 
”Symptoms” -lyhytelokuva  Court Métrange -festivaalin  
Pitch Dating -osiossa (Rennes) 19.–22.10.16 
Icebreaker Productions Oy / Kirsi Mattila  357 
”Nepalin morsiamet”-dokumenttielokuva Nordisk Forum  
-tapahtumassa, Malmö 17.–20.9.16 
Kokko Jari  500 
”Kanarialinnut”-dokumenttielokuva Aegean Docs  
-tapahtumassa (Lesbos, Kreikka), 23.–29.9.16 
Junkkonen Mervi  300 
Osallistuminen ”Oporto International Super8mm”  
-tapahtumaan (Portugali) 20.–25.10.16 
Pyjama Films / Väänänen Terhi  1 650 
”Planeetta Z”-animaatiosarja Cartoon Forum  
-tapahtumassa 13.–16.9.16 (Toulouse) 
Filmimaa Oy / Markku Tuurna  900 
”Divine Consultants”-animaatiosarja Cartoon Forum  
-tapahtumassa (13.–16.9.16, Toulouse) 
Zone2 Pictures Oy / Vitikainen Hannu-Pekka  600 
”Mercurius”-dokumenttielokuva Nordisk Forum  
-tapahtumassa, Malmö 16.–21.9.16 
Tuffi Films Oy /Hellstedt Venla  610 
”Hukkuneet unelmat”-dokumenttielokuva Nordisk Forum  
-tapahtumassa, Malmö 16.–21.9.16 
Illume Oy / Timonen Jenny  661 
”Typhoon Mama”-dokumenttielokuva Nordisk Forum  
-tapahtumassa, Malmö 16.–21.9.16 
Danish Bear Productions Oy / Karhu Isabella  997 
”Barcelona Mba Barzakh” –dokumenttielokuvan kv.rahoitus  
Medimed (”The Euro-Mediterranean Documentary Market &  
Pitching Forum”) -tapahtumassa Sitgesissä (Espanja) 14.–16.10.16 
Elokuvatuotanto Kuvani Ky  / Jaana Puhakka  620 
Ihmemaa-dokumenttielokuvan kv. rahoitus MEDIMED 
-tapahtumassa Sitgesissä (Espanja) 13.–17.10.16 

Vihainen marsu
Lyhytelokuva, kesto 14 min
Vihainen marsu on lyhyt kertomus syr-
jäytyneestä Tomista, joka asuu äitinsä 
luona. Nuoren miehen lannistavan ruti-
noitunut arki katkeaa, kun hänen äitinsä 
vie Tomin kaupungille, juhlistamaan poi-
kansa 23-vuotissyntymäpäivää. Lakoni-
sen analyyttisiä havaintoja mielessään 
tekevä Tomi joutuu uuden tilanteen lau-
kaisemana kohtamaan omat tunteensa 
ja ennakkoluulonsa maailmasta. Onko 
kaikki aivan surkeaa vai eikö sitten-
kään? Miksi häntä ottaa pattiin kuin vi-
rikepyörätöntä marsua häkissä? Ehkä vi-
noutunut maailma muuttuukin suoraksi, 
jos sitä katsoo vielä enemmän vinoon.
Käsikirjoitus ja ohjaus 
Antti Heikki Pesonen
Kuvaus Aarne Tapola
Leikkaus Hanna Kuirinlahti
Äänisuunnittelu Mika Niinimaa
Sävellys Antti Pouta
Tuotanto: Miia Haavisto /Helsinki-filmi 
Ensi-ilta: 12.12.2016

The Good Postman
Dokumenttielokuva, kesto 82 min
Pyrkiessään Turkin rajalla sijaitsevan 
bulgarialaisen kylän pormestariksi pai-
kallinen postimies huomaa, että pienim-
milläkin teoilla on suuret vaikutukset.

   VALMISTUNEITA TUOTANTOJA

Ohjaus: Tonislav Hristov 
Käsikirjoitus: Tonislav Hristov 
Kuvaus: Orlin Ruevski 
Äänisuunnittelu: Momchil Bozhkov 
Leikkaus: Nikolai Hartmann 
Musiikki: Petar Dundakov 
Tuotanto: Kaarle Aho & Kai Nordberg/
Making Movies Oy 
Teatteriensi-ilta: 24.3.2017

Hobbyhorse Revolution
Dokumenttielokuva, kesto 90 / 58 min
Hobbyhorse Revolution on dokument-
tielokuva nuorista, jotka löytävät oman 
äänensä ja kykynsä ratsastamalla kep-
pihevosilla. Elokuva seuraa kolmea 
nuorta, joiden elämään keppihevoshar-
rastus on tuonut muutoksen, ja jotka 
uskaltavat elää omannäköistään elä-
mää silloinkin, kun ympäristö ei ym-
märrä heille tärkeää harrastusta. 
Käsikirjoitus: Selma Vilhunen, Okku 
Nuutilainen 
Ohjaus: Selma Vilhunen 
Kuvaus: Sari Aaltonen, Selma Vilhunen 
Leikkaus: Okku Nuutilainen 
Säveltäjä: Henrik Oja 
Äänisuunnittelu: Christoffer Demby 
Äänitys: Tuomas Onttonen 
Tuotanto: Elli Toivoniemi & Venla  
Hellstedt/ Tuffi Films Oy 
Teatteriensi-ilta: 31.3.2017

Sielunmetsä
Dokumenttielokuva, kesto 91 min
Sielunmetsä on kokonaan metsässä  
tapahtuva pitkä dokumenttielokuva -  
sukellus metsäkansan, suomalaisten,  
sielunmaisemaan.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Anu Kuivalainen 
Kuvaus: Jarkko T. Laine 
Leikkaus: Tuula Mehtonen 
Äänisuunnittelu: Janne Laine 
Musiikki: Sanna Salmenkallio 
Tuotanto: Markku Tuurna / Filmimaa 
Teatteriensi-ilta: 31.3.2017

Joka toinen pari
Dokumenttielokuva, kesto 76  min
”Sinä aamuna kumpikaan meistä ei tien-
nyt, että se tapahtuu tänään.” Joka toi-
nen pari on elokuva eroista – kolme pa-
ria, kolme eroa – kuusi tapaa muistaa.
Ohjaus ja käsikirjoitus: Mia Halme 
Kuvaus: Heikki Färm, Peter Flinckenberg 
Leikkaus: Antony Bentley 
Äänisuunnittelu: Micke Nyström 
Musiikki: Ville A. Tanttu 
Tuotanto: Aleksi Salmenperä, Mia  
Halme, Timo Vierimaa / SAHADOK 
Teatteriensi-ilta: 21.4.2016

SIELUNMETSÄ JOKA TOINEN PARI

HOBBYHORSE REVOLUTION VIHAINEN MARSU THE GOOD POSTMAN
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Wacky Tie Films / Niina Virtanen  5 000 
Dokumenttielokuva suomalaisista jäätanssijoista, jotka laittavat  
kaikkensa likoon  
Oktober Oy / Virpi Suutari  10 000 
Yrittäjät Dokumenttielokuva tämän päivän yrittämisen arjesta  
4KRS Films Oy/Sakari Suuronen  5 000 
Viileä voima Tutkimuksellinen dokumenttielokuva Kari Arosta  
ja KOHO -yhtiön noususta maailman suurimmaksi jääkiekko- 
mailojen valmistajaksi 
Silva Mysterium Oy / Mikko Piela  10 000 
Verinen maa 1918 Moniääninen dokumenttiessee vuoden 1918  
tapahtumista  
Kinokokko / Jari Kokko  10 000 
Äänekoski Äänekoskella huomataan, että kun on taloudellisesti  
ja henkisesti  vaikeaa, niin apu löytyy metsästä,  
dokumenttielokuva 
 
TUOTANTOTUKI
Mouka Filmi Oy / Terje Toomistu  10 000 
Neuvostohipit (Soviet Hippies) Ryhmä virolaisia eksentrikkoja  
road tripillä Moskovaan, läpi maan joka on alkanut muistuttaa  
vanhaa Neuvostoliittoa, kv-yhteistuotanto, dokumenttielokuva  
napafilms oy/Minna Långström  30 000 
Mars kuvien takaa Mars -mission kautta tutkitaan kuvien  
roolia ja totuusarvoa, dokumenttielokuva  
Saamifilmi/ Paul Anders Simma  20 000 
Kära Mor/ Ráhkis Eadni Dokumenttielokuva Tasha -tytöstä  
jolla on kaksi perhettä ja kolme salaisuutta  
Illume Oy / Alina Rudnitskaya  10 000 
Fatei and the Sea Meriviljelijä taistelee merirosvoja ja  
byrokratiaa vastaan paremman tulevaisuuden puolesta  
Venäjän kaukoidässä, kv-yhteistuotanto, dokumenttielokuva  
TACK Films Oy / Ohjaaja Teppo Airaksinen  15 000 
Katto Kun katto tulee vastaan, asenne ratkaisee, lyhytelokuva  
Mouka Filmi Oy / Elina Hirvonen  40 000 
Pelkokerroin Fasismitutkija ja maahanmuuttokriitikko pohtivat  
saunan lauteilla, nouseeko fasismi tämän hetken Suomessa,  
dokumenttielokuva  
Illume Oy / Liisa Helminen  26 000 
Matka jatkuu Dokumenttielokuva kolmikymppisten  
sukupolvesta  
Illume Oy / Anna Korhonen  20 000 
Kuutyttö Dokumenttielokuva äidinrakkaudesta, kahdesta  
naisesta, jotka ovat saman lapsen äitejä, sekä lapsesta,  
joka kuuluu kahteen erilaiseen maailmaan  
Helsinki-filmi Oy / Antti-Heikki Pesonen  10 000 
Vihainen marsu Tomin henkinen levysoitin on jäänyt jumiin  
samalle uralle, viettää 23-vuotissyntymäpäiviään yksin äitinsä  
kanssa, lyhytelokuva  
4KRS Films Oy / Juho-Pekka Tanskanen  17 000 
#laitaitteslikoon Kolme tarinaa unelmien tavoittelusta, nettidokumentti, 
kids@docs-projekti   
Oy Bad Taste Ltd / Rax Rinnekangas  30 000 
Maailman viimeinen kirjakauppa Dokumenttielokuva  
laatukirjallisuuden pelastamisesta  
Marianna Films Oy/Mika Kaurismäki  25 000 
Ryhmis Dokumenttielokuva teatterista ajan peilinä  
napafilms Oy/Minji MA  10 000 
Family in the Bubble Dokumenttielokuva perheestä joka hajosi   
talouslaman aikaan ja rakentui uudelleen, kv-yhteistuotanto
Valve / Annamaria Joakimsdottir-Hutri  10 000 
Through the supermarket in five easy pieces Perhe  
supermarketissa ostoksilla, Loikka2 -tanssielokuvahanke  

Elokuvaosuuskunta Siperia / Matti Reinikka  22 000 
Seinäjoen arabikevät Arabiturvapaikanhakijat saavat monen-
laista liikehdintää aikaan myös Seinäjoella, dokumenttielokuva  
Oktober Oy / Virpi Suutari  21 000 
Yrittäjä Dokumenttielokuva tämän päivän yrittämisen arjesta  

JÄLKITUOTANTOTUKI
Kristallisilmä / Eija-Liisa Ahtila  10 000 
Tutkimuksia draaman ekologiasta 1 Lyhytfiktio esittämisen  
keinoista polkuna toisten elollisten olentojen luo  
First Floor Productions / Mikko Mattila  15 000 
Oi Suomi Jalkapallo on rentojen ihmisten peli,   
dokumenttielokuva  
napafilms oy/Reetta Aalto 10 000 
Tapaus Grey Violet Moskovalainen taide-aktivisti ja matemaa-
tikko hakee poliittista turvapaikkaa Suomesta, dokumenttielokuva
Haukkamaa Productions / 
Inderjit Khaur Khalsa 16 500 
WarPeace Propagandaelokuva rauhan puolesta,  
dokumenttielokuva  
Inland Film Company Oy / Jussi Oroza 6 000 
Tarinoita Suomesta Dokumenttielokuva kertoo yksittäisten  
ihmisten itsensä kokoisten tarinoiden kautta miten meistä  
on tullut sitä mitä olemme  
Zone2 Pictures Oy / Pekka Lehto  15 000 
Paha poliisi Virolainen gangsteri paljastaa suomalaisen  
poliisin tekemiä rikoksia  
Oy Millennium Film Ltd / John Webster  15 000 
Keltaiset Kumpparit / Little Yellow Boots Pienet keltaiset  
kumisaappaat johdattavat epätavalliselle matkalle  
ilmastonmuutokseen

MEDIATAIDE

KÄSIKIRJOITUSTUKI
Miettinen Anu 3 000 
Katoava paratiisi Yhteisöllinen videoteos
Vilkki Maria ja työryhmä  2 860 
A Poly Love Story Väheneekö rakkaus, jos sitä jakaa  
useammalle?, Muu Galleria 
 
KOHDEAPURAHAT
Niemi Akuliina & työryhmä 4 500 
Their Movement Videoteos tutkii eläimen ja ihmisen välistä  
suhdetta eläintarhan logistiikan kautta, Grey Cube -galleria  
Pitkänen Ilkka 3 500 
Ad Infinitum / Kehäpäätelmä Veistoksellisia videoinstallaatioita,  
Huuto-galleria  
Näsänen Elena 6 000 
Humahdus Tutkimusretki vanhaan huvilaan saa 17-vuotiaan  
tytön näkemään itsensä toisin, videoteos, HOME (Manchester),  
YLE  
Meriläinen Reija 6 000 
Survivor Videopelitaideteos, ARS17 (Kiasma),  
Taidetestaajat -hanke 
Ekström Saara 10 000 
Amplifier Teos lähestyy Helsingin Olympiastadionin kautta  
ajan kerrostumia ja jaettua muistia,  galleria Hippolyte, GL 
Strand (Kööpenhamina), Richard Levy Gallery (Albuquerque),  
Sassi Pekka 4 000 
Colours Tutkielma väreistä, Galleria Heino  
Kalleinen Tellervo ja Kochta-Kalleinen Oliver 4 400 
Tracking Dar es Salaam Tansaniassa kuvattu vuorovaikutteinen  
videoinstallaatio, ZK/U-galleria (Berliini), Nafasi Art Space  
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Anu Silfverberg  ja Sini Hormio  2 500 
The Kindness of Strangers Teknologian avulla tuntemattomat  
ihmiset kuiskailevat asmr-videoilla lohdutusta unettomille  
ja rauhattomille - kohtaamatta heitä fyysisesti milloinkaan,  
dokumenttielokuva  
Anu Kuivalainen  3 000 
Rakkauselokuva ikäihmisistä Dokumenttielokuva  
75–90 -vuotiaista  
Jani Peltonen  2 000 
Kommunistin tytär Dokumentaarinen elokuva erään perheen  
katoamisesta  
Heikkilä Ulla  1 700 
Making of Joukko 12-vuotiaita tekee lähimetässään  
kauhuelokuvaa, lyhytelokuva 
Näsänen Elena  2 500 
Pimeä Nainen yrittää suojautua myrskyä vastaan yksin pienellä  
saarella hänen kaksoisolentonsa juhliessa kaupungin yössä  
hirmumyrskyn lähestyessä, lyhytelokuva  
Leed Kimmo  1 500 
Kylkiäinen Sisarukset aikovat torpata keinoja kaihtamatta  
perheen kesäpaikan päätymästä uuden omistajan haltuun 
Vuorinen Elli  2 000 
Still lives Animaatiossa nykymaailman ongelmilla kyllästetty  
puheraita törmäytetään vanhan kansan puhdetöihin ja etnisen  
kansantaide-esineistön kuvavirtaan  

ENNAKKOVALMISTELU
Ideasthetic Oy / Mika Mattila  10 000 
Carnival Pilgrims Maapallo on turistin teemapuisto ja turismi  
aikamme vallitseva elämänasenne, dokumenttielokuva  
Pohjola-filmi / Jenny Timonen 8 000 
Vielä pienen hetken vierelläsi Lyhyt dokumenttielokuva  
saattohoitajan työstä  
Icebreaker Productions / Tiina Madisson  8 000 
Nepalin morsiamet Laki kieltää lapsiavioliitot, mutta traditio  
elää, dokumenttielokuva 
Kinoproduction Oy / Anna-Sofia Nylund 8 000
Ung i J:stad Dokumenttielokuva Pietarsaaren nuorista  
eilen ja tänään 
Oy Bad Taste Oy / Rax Rinnekangas  10 000 
Maailman viimeinen kirjakauppa Dokumenttiessee maailman  
laatukirjallisuuden suojelemisesta  
Inland Film Company Oy / Ville Mäkelä  6 500 
Toisen auttamisesta Esseistinen dokumenttielokuva yrityksestä  
ymmärtää afrikkalaisen poliittisen pakolaisen tilannetta ja  
yrityksestä tukea häntä  
Euphoria Film Oy / Virpi Suutari  8 000 
Aalto Dokumenttielokuva Alvar Aallosta ja intohimoisten  
ihmisten ajatuksista ja tunteista Aallon luomissa tiloissa 
Tuffi Films Oy / Anna-Karin Grönroos  8 000 
Kapukoulu Dokumenttilokuva yhteisöstä, joka elää  
menneisyyden ja nykyisyyden välissä. Akatemiasta, jossa  
koulutetaan kansainvälisiä tähtiä  
Art Films productions AFP / Arto Halonen  10 000 
Zara Dokumenttielokuva ihmiskaappausten hämärästä  
maailmasta ja sieltä selvinneiden työläästä prosessista  
koota minuutensa ja ihmisyytensä  
Filmimaa Oy / Virpi Suutari  10 000 
Kuka minä olen 
Intiimi dokumenttielokuva identiteetin murtumisesta  
LPMA Productions / Mari Soppela  5 000 
Lasikatto Dokumenttielokuva lasikattojen näkymättömästä   
otteesta  

Osuuskunta Mikkelin Mediaali/ Kapiainen-Heiskanen Päivi  1 000 
Porot kuuluvat tuulelle -dokumenttielokuva Sunrise 
-tapahtumassa Nova Scotialla (Kanada) 11.–13.11.16 
Sun in Eye Productions / Metsämarja Aittokoski 1 755 
Pikkuli-lastenanimaatiosarjan kv.rahoitus MIP Junior ja  
MIP-COM -tapahtumiin 15.–20.10.16 
Czyzyk Monika  250 
I sent him a rabbit -lyhytelokuva November Film Festival  
-tapahtumassa Lontoossa 17.–20.11.16 
Illume Oy / Marianne Mäkelä  1 168 
Docs Port Incheon -elokuvamarket ja Meet the Finns  
-tapahtuma Incheonissa (E-Korea) sekä yhteistyötapaaminen  
Amsterdamin IDFA-festivaalilla 
Illume Oy / Jenny Timonen  922 
Typhoon Mama -dokumenttielokuvan kv.rahoitus  
”12th International DOK Leipzig Co-Production Market 2016”  
-tapahtumassa 31.10.–1.11.16 
Andell Pia  630 
”Pysähdys”- ja ”Levyt ja valokuvat” –lyhytelokuvat Lyypekin  
pohjoismaisen elokuvan päivillä, Brestin eurooppalaisen elokuvan  
festivaalilla sekä Valencian La Cabina -festivaalilla, 2. –12.11.16 
Koski Jenni 256 
Osallistuminen Torinon elokuvafestivaalille osana ”Torinon Film  
Marketin delegaatiota” 18.–20.11.16 (MAIA-tuottajakoulutus)   
ja elokuvaprojektien esittely siellä 
Snapper Films Oy / Juha Wuolijoki  1 613 
Sherlock North -sarjahankkeen kv. rahoitus  ”TV Drama Vision”  
-tapahtumassa Göteborgissa 1.–2.2.17 sekä Berlinalen ”European  
Film Market -tapahtumassa 9.–17.2.17 

KEHITTELYTUKI VIETERI
Oblomovies Oy / Tikka Pia 10 000 
Ego cure Elokuvailmaisullisten metodien ja work flown  
kehittäminen VR-alustoille 
Cederström Kanerva ja Arnikari Jyrki  10 500 
Ateneum Taiteen katsomisen ja kokemisen ulottuvuuksia  
tutkivaan työhön  
Loues Petri  3 000 
Vesiprojektorikaiutin Musiikin visualisoiminen vedenpinnan  
aaltoliikkeiden ja valotekniikan avulla  
Pohjankonna Oy / Hannes Vartiainen ja Pekka Veikkolainen  8 000 
Merten valtakunta Maailman ensimmäinen merenalainen  
planetaarioelokuva 
Van Ingen Sami ja Taanila Mika  10 000 
Monica in the South Seas Elokuvan kieltä ja ontologiaa  
käsittelevä elokuvateos  
Jääskeläinen Leena ja työryhmä  10 000 
Blue Sky on Mars Kokeellinen animaatiodokumentti perus-
tuen haastatteluihin ja työpajoihin ammattilaisten kanssa 
Bonsai Films Oy / Anu Kuivalainen  12 000 
Olemisen maailmat VR-ympäristön kehittelyä  
hoitolaitoskäyttöön 

LYHYT- JA DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTANTOTUKI 

KÄSIKIRJOITUSTUKI
Mattila Mikko 2 500 
Sunset  Miljoonia kilometrejä ja tuhansia lauluja sekä  
muutama muusikko, dokumenttielokuva  
Ruotsalainen Mikko & työryhmä  2 500 
Heikoilla jäillä Mitä uhrauksia huippu-urheilu vaatii naiselta? 
dokumenttielokuva  
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Wacky Tie Films /Niina Virtanen 3 000 
The Wacky Movie Quiz Verkossa säännöllisesti toimiva  
kaikille avoin ja innostava leffavisa 
Zaibatsu Interactive Oy / Jussi Perttola 3 000 
Curve Ääniaaltoihin perustuva oppimispeli 
Mannerheimintien Bexat Oy / Jarkko Hurme 19 000 
Underworld Kitchen  Underworld Kitchen offers a fresh take  
on restaurant simulators with slight role playing game  
elements as well as a fantasy setting (demo)
Flicktator Oy / Mete Sasioglu 21 500 
Narrators of History Interaktiivinen dokumenttielokuva,  
joka tutkii historian luonnetta ja historiallisten narratiivien  
olemusta (demo) 
HELYEES Oy /Esko Silén 2 700 
Reich Builder - Hearts at War Toisen maailmansodan aikaista  
Eurooppaa muistuttavassa mielikuvitusmaailmassa tapahtuva  
romanttinen visuaalinen novelli -peli (demo) 
Iceflake Studios Oy / Lasse Liljedahl 20 000 
Uusille VR-laitteille suunnattu, pelilliset elementit ja  
tarinankerronnan yhdistävä selviytymiskokemus villissä  
luonnossa (demo) 
Jääskinen Elias Kimmo Kasimir tmi 15 000 
Frozen Dreams Virtuaalitodellisuusseikkailu mielen syvyyksissä 
(demo) 
Kaamos Games Oy / Ville Helttunen 15 000 
Party Heroes -sosiaalinen moninpeli Sosiaalinen ja kilpailullinen  
lokaali moninpeli (demo) 
LudoCraft Oy / Tony Manninen 18 000 
MysteryMansion Vapaus on suuri vankila. Haasta itsesi  
mysteereillä (demo) 
Nick Dorra Tuotanto Oy / Nick Dorra 18 000 
Laulunkesyttäjä Interaktiivinen lasten e-kirja taianomaisesta  
fantasiamaailmasta (demo) 
Osuuskunta Mediakollektiivi /Sanna Laakkonen 22 000 
Maijan maailma –historiapelit Arvoitukselliset digiseikkailut  
nykyajasta menneeseen (demo) 
Palmu Inc. Finland Oy / Esa Rauhala 18 000 
Pelillinen applikaatio hyötyliikunnan edistämiseksi (demo) 
Paperivene/Paula Hotti 18 000 
Finding Moo Friends Finding Moo -animaticin valmistukseen  
(demo) 
Provenic Oy / Marko Seppälä 25 000 
Unimoji Universaali emojeihin perustuva kirjoitettu kieli,  
jota voidaan ymmärtää yli kielirajojen(demo)  
The Touchee Tales Oy / Rosa Meriläinen 21 200 
Touchee -mobiilisovellus ja animaatiot osana digitaali-
sen seksuaaliviestinnän palvelukokonaisuutta (demo)
Vulpine Games Oy / Toni Nylund 3 000 
No Such Agency Tosielämän sosiaalisia verkostoja,  
dynaamista tarinankerrontaa ja moninpeliä 
Bottomland Productions Oy / Mikko Soukkala 18 000 
Hyhky Riviera Poet Club (HRPC) Live Show joka tekee  
runoudesta helpommin lähestyttävää (pilotti) 
Elokuvaosuuskunta Camera Cagliostro/ Katariina Lillqvist 17 000 
Viimeinen toreadori / The Last Toreador  Kansainvälinen  
yhteistuotantosarja, joka animaation keinoin tutkii  
eurooppalaisvenäläistä kulttuuriperintöä (pilotti) 
Implumis Oy / Emilia Putkinen 25 000 
Saitko vai annoitko? – Mokulity Komediasarja unelmien  
toteuttamisesta hinnalla millä hyvänsä (pilotti) 
Kaiho Republic Oy / Patrik Sigmund 10 000 
Heipparallaa Hiidenvirta Seepra ei pääse raidoistaan, eikä  
Heipparalla Hiidenvirta alttiudestaan kommelluksille(pilotti) 

Other Group oy/ Teemu Savolainen 25 000 
Exploring Earth Osallistava sekä reaaliaikainen  
dokumenttisarja sekä monikanavakokonaisuus globaalille  
luontoyleisölle (demo) 
 
CREMA
Aavabau oy / Peter Westerlund 1 470 
memoriron-muistomerkkimallisto 
Deveron / Simo Rontti 14 000 
Luovaa laserleikkuutta matkailuun Laserilla tuotetun  
tuoteperheen suunnittelu, protoilu ja kaupallistaminen 
Flatlight Films Oy / Maria Gullsten 19 000 
Arctic Solarium Valolla leikittelevä interaktiivinen  
jääprojisointi 
Games&Tales/ Sami Jussinniemi  14 000 
iOi - palvelukonsepti valintoihin 
gTIE Oy / Jenni Ahtiainen 20 000 
Mosquito Skin Hyttysennahka-innovaatio 
Jalaka Oy /Marko Puruskainen 9 000 
Jalaka Solo - universaali grippituki mobiililaitteisiin 
Karkelo Oy / Katja Hynninen 14 000 
WOW - Heijastava villasekoitekangas 
Kuusankosken Toimintavoima Oy / Piia Kleimola 14 000 
Kymijoki-antologia eli kulttuurimatka Kouvolan kyliin  
ja menneisiin tarinoihin 
Nanomaji / Emma-Sofie Kukkonen 20 000 
Nanomaji Käyttäjälähtöinen ja tehokas veden suodatin  
itäisen Afrikan markkinoille 
Osuuskunta Kutsari / Riina Arvela 18 000 
FinnHeat-pyöreästä pönttöuunikonseptista moderniin  
designälytakkaan 
Renata Jakowleff tmi 20 000 
Muotobetonihanke Betonipinnan kolmiulotteisen kuvioinnin  
mahdollistava ”muotobetoni”- menetelmä 
Sisustussuunnittelu Tiina Ruotsi ky 14 000 
Elämyssauna digitaalisin keinoin suunnitteluprojekti  
Elämyssauna tuo luonnon lauteille digitaalisin keinoin  
- muotoilutuotteen suunnittelu ja kehitys 
Studio Sariikka Oy /Riikka Kinnunen 14 000 
#Schoolfie - itsetuntoa vahvistava koulukuva 
tmi Antti Kurola 12 000 
Luonnon voima sisustus- ja tuotteistuskonsepti 
Tigerhat Games Oy / Heikki Hirvonen 15 000 
Dementian aikaisen vaiheen tunnistaminen  digitaalisten  
pelien avulla 
Tom Stenback ltd / Johanna Stenback 6 000 
Visualiseringskoncept för utmanande produktmiljöer 
ViherTähti® / Maritta Vuorinen 9 000 
Rakennus- ja vihersuunnitteluun liittyvä palvelumalli/ -tuote 
Vinkee Oy / Kreetta Ahonen 14 000 
Pilotti liikennekasvatuksen modernisoinnista animaation  
keinoin kohti suurempaa liikennekasvatuksen digitalisointia 
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Tampereen Elokuvajuhlat ry / Alanen Juhani 18 000 
Tampereen 47. kansainvälinen lyhytelokuvafestivaali  
8.–12.3.2017 
Loikka Kontakti Ry / Kallio Kati 4 000 
Loikka-tanssielokuvafestivaalin tapahtumien järjestäminen  
vuoden 2017 aikana: 26.3.17 ja 29.4.17 Helsingissä sekä  
16.–21.5.17 Tampereella 
DocPoint-elokuvatapahtumat ry / Ulla Bergström 18 000 
16. DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvafestivaali  
23.-29.1.2017 Helsingissä 
Joensuun Popmuusikot Ry / Suvanto Katja 4 000 
Rokumentti Rock Film Festival –tapahtuma Joensuussa  
16.–20.11.2016 
Videokanava Online-galleria /Karhapää Jenni 3 000 
Videokanava Festival 2016 -tapahtuma 5.11.2016 Hki,  
17.11.2016 Tampere ja 10.12.2016 Turku 

DIGIDEMO
4krs Films / Oskar Forstén 5 000 
#laitaitteslikoon  Kolme tarinaa unelmien tavoittelusta  
(kids@docs) 
Asplund Anna ja työryhmä 3 000 
Tammien varjossa Pelillisesti elävöitetty kulttuurihistoriallinen  
tarinapolku mobiililaitteille 
Brygger Mikael ja työryhmä 3 000 
Textualeyes Runoutta ja tekstiseikkailua yhdistävä peli 
Cloud Fortress Games /Tero Vaakanainen 3 000 
Lapin sota Strategiapeli Lapin sodasta 
Collingswood John ja työryhmä 3 000 
machinemovement Mixing contemporary dance with industrial 
robotics 
Delicode Oy /Julius Tuomisto 3 000 
Nuanc3d VR Nuanc3d VR: Suomalainen nykysirkus ja  
huipputeknologia yhdistyvät 
Harja Jonne ja työryhmä 3 000 
Guardians of the Veil Sijaintipohjainen peli ja yhteisöllinen  
ilmiö Apple Watchille 
Heinonen Marja ja työryhmä 3 000 
Suuri Väittely! Puhetta taidolla, tiedolla ja tunteella 
Huttunen Inna ja työryhmä 3 000 
EKSY Poikkitaiteellista kaupunkimatkustelua 
Jääskeläinen Ilpo 3 000 
Sointusatuja Ääneen perustuva musiikkisatupeli 
Koistinen Arto ja työryhmä 3 000 
Scoundrel Society Yhteistyötä ja tarinaa painottava roolipeli 
Laitinen Sami ja työryhmä 3 000 
Helsinki Intercultural Channel 
Mikkonen Lotta 3 000 
EläväPelilauta –sovellus Hyppää pelinappulaksi tuunattavaan  
pelimaailmaan 
Mäki Tommi 3 000 
Soundscapes - 3D-äänimaisemia Globaaleja 3D-äänimaisemia  
digimarkkinoille 
ProjectGuitarDOTcom / Carl Maltby 3 000 
ProjectGuitar.com Guitar-Makers Channel 
Rodriguez Andrei 3 000 
Lil’ Red An interactive voice-controlled digital storybook app  
that helps small children in learning how to read 
Sasioglu Mete ja työryhmä 3 000 
Tottelemattomuuskoulu Monimediallinen tuotanto, jossa  
kansalaiset ottavat vallan käsiinsä 
Taskinen Arja ja työryhmä 3 000 
Alkuaineet-oppimispeli 

-galleria (Dar es Salaam) 
Taanila Mika 3 000 
Oksat / Pelin viivyttäminen / Himmennysten surullinen laulu 
Kolmen miniatyyrielokuvan sarja 1950-luvunHelsingistä,  
Kiasma, Yle Teema ja Areena  
Romppainen Hannele ja työryhmä 1 700 
Palomiesten tanssi Seitsemän palomiestä harjoittelee ja  
esittää rivitanssiaskeliin perustuvan tanssin kameralle  
Luolalan paloasemalla Naantalissa, MUU Galleria 
Kina Jonna ja työryhmä 2 300 
Psycho Dokumentaarinen muotokuva kahdesta ranskalaisesta  
foley-taiteilijasta 
Kuoppala Riikka ja työryhmä              8 000
Maunula Yhteisöllinen lähidemokratiaa käsittelevä elokuva,  
joka toteutetaan Maunulan kaupunginosassa yhdessä  
lasten ja eläkeläisten kanssa  
Jokiranta Rita 3 600 
Life As It Flees Monikanavainen videoinstallaatio, Galleria  
Huuto, Av-arkki  
Valkeapää Juha ja työryhmä  4 300 
Sähköakkaukko Sähköakkaukko on ihmisen kuva, sirpaleinen,  
hajautunut, nykyaikainen, Muu Kaapeli Galleria, 
  
TUOTANTOTUKI
Elokuvaosuuskunta Luna Films / Juhani Koivumäki 2 300 
Vihapuhe Audiovisuaalinen runo vihapuheen luonteesta,  
Av-arkki, Reelport 
Elokuvaosuuskunta Luna Films / David Berg 4 656 
Paratiisi Teatterin ja liikkuvan kuvan keinoja sekoittava  
mustan huumorin sävyttämä videoteos suomalaisesta  
keskustelukulttuurista
 
JÄLKITUOTANTO
Timo Wright Productions / Timo Wright 2 355 
Lamentation Jaetun itkun kautta voimme löytää  
puhdistautumisen 

FESTIVAALI- JA MUU AUDIOVISUAALISEN  
KULTTUURIN TUKI
Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys/  
Kuittinen Jarkko 2 000
Viscult-festivaali Joensuussa 26.–28.10.2016 
IhmeFilmi ry / Saiyar Azar 3 000 
CinEd -hankkeen käynnistäminen Suomessa 
Cinemaja ry / Niskanen Eija 10 000 
Cinemaissi-, Helsinki African Film Festival- sekä  
Helsinki Cine Aasia -elokuvatapahtumat Helsingissä 
Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry / Jalkanen Tiina 5 000 
Pori Film Festival -tapahtuma 23.–27.11.2016 
Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto/Väänänen Sari 2 000 
Kotimaisen elokuvan viikko –tapahtuma 15.–22.9.2016  
osana Rakkautta & Anarkiaa -festivaalia (Hki) 
Zen Media / Rostislav Aalto 1 000 
Minä ja pakolainen -elokuvasarjan esittäminen Taiteiden yönä 
(25.8.2016) Kansalaistorilla (Hki) 
Silmänjuhla-työryhmä / Houessou Jaana 3 000 
Mediataiteen tapahtuman järjestäminen Tu-
russa (6.-7.9.) ja Salossa 11.–17.9.2016 
Oulun elokuvakeskus ry / Sauli Pesonen 12 000 
35. kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuva- festivaali   
Oulussa 14.–20.11.2016 
Nordic Glory Festival Ry / Keskinen Maija 2 000 
Mika Taanilan ”SSEENNSSEESS”-teoksen esittäminen  
Arktisen Upeeta -tapahtumassa Jyväskylässä 14.–19.2.2017 
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