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1. JOHDANTO

1.1 Lapsen ohjaamisen jäljillä

Lapsi on luontainen esiintyjä. Sellainen, joka näyttelee useimmiten vain vaistonsa varassa, 

intuitiivisesti leikkien, ilman näyttelijäkoulutuksessa opittua tekniikkaa tai vuosien varrella 

kertynyttä kokemusta. Lasta on kuitenkin ohjattu menestyksekkäästi elokuvan historian alkuajoilta 

alkaen, kun Chaplin käveli Poikansa  kanssa valkokankaalla – meidän päiviimme asti, kun Mari 

Rantasilan Risto Räppääjät rikkoivat katsojaennätykset.

Miten lapsi saadaan esiintymään vaikuttavasti, uskottavasti ja luontevasti? Miten lapsen  voi 

valmentaa rooliinsa, minkä verran ja mitä kannattaa harjoitella? Miten vapauttaa lapsi luovaan 

ilmaisuun myös jännittävässä ja hektisessä kuvaustilanteessa? Entä miten ohjata lapselle 

haasteellinen tunneilmaisu? 

Käsittelen näitä kysymyksiä kokemuksiini, lähdeaineistoihin ja Mari Rantasilan kanssa käymääni 

keskusteluun pohjaten. Pohdintojeni keskiössä kulkee tuorein kokemukseni prosessista lapsen 

kanssa lopputyöelokuvassani Parhaat Päivät. Ennen Parhaat Päivät -projektia olen työskennellyt 

lasten ja nuorten kanssa kausiluonteisesti taidekasvatuksen parissa käsikirjoittaessani ja ohjatessani 

tarinallisia tanssiteoksia Etelä-Hämeen Tanssiopistolla.  Luovan ilmaisun opettamisesta lapsille olen 

saanut hyödyllisiä oivalluksia myös elokuvaprosessiin, etenkin sen harjoitusvaiheeseen. 

Ilmaisuun ja työtapoihin liittyvien kysymysten lisäksi pohdin elokuvaprosessin vaikutusta lapseen 

itseensä. Lapsinäyttelijän ohjaajalla on työtavasta ja metodista riippumatta vastuu. Hänen on 

huolehdittava lapsen jaksamisesta ja innostamisesta silloinkin, kun lasta ei huvittaisi tehdä töitä. 

Hänen on valittava vastuullinen metodi tuottaa ilmaisua, pakottaminen tai shokeeraaminen eivät saa 

olla lasta työllistävän ohjaajan välineitä. Lapsi on kohdattava omana itsenään, vielä kehittyvänä 

ihmisenä, ja häntä on kohdeltava ikätasonsa mukaisesti, kuunnellen ja lempeästi johdattaen kohti 

toivottua lopputulosta. Ja yllätyksiin on aina varauduttava – lapsen ohjaaminen on tasapainoilua 

tilanteiden, tavoitteiden ja hetken impulssien sykkeessä.
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Lasten ohjaamista koskevaa lähdekirjallisuutta on ollut niukasti saatavilla. Sen vuoksi nojaan siihen 

materiaaliin, jota olen löytänyt yleensä näyttelijäntyötä ja -ohjaamista koskevasta kirjallisuudesta. 

Olen käyttänyt keskustelun pohjana kolmea lähdeteosta: Judith Westonin ”Näyttelijän 

ohjaaminen”, Sidney Lumetin ”Elokuvan tekemisestä” sekä Konstantin Stanislavskin 

”Näyttelijän työ”. Kirjojen kuvaamissa metodeissa ja työtapojen kuvauksissa on sekä 

yhteneväisyyksiä että eroavaisuuksia, mutta kaikkia yhdistää samankaltainen ajatus näyttelijäntyön 

ytimestä, jonka juuret juontavatkin juuri Stanislavskin opeista. Näissä havainnoissa näyttelijän 

ohjaamisesta liikkuvat näyttelijän sisäisen tunteen puhkeaminen näkyväksi, roolin rakentaminen 

oman kokemusmaailman varaan, mielikuvien käyttö ja ilmaisun hengittävyyden, ”tuoreuden” ja 

aitoudentunnun vaaliminen.

1. 2 Lapsen ohjaajan työtavoista

Elokuva-alalla työtapoja on varmastikin yhtä monta kuin on ohjaajia. Opiskeluajan vallitsevat 

koulukunnat, työn kautta kerätyt kokemukset ja henkilökohtaiset mieltymykset vaikuttavat siihen, 

mitä metodia kukin työssään haluaa vaalia. Sen lisäksi tekemisen kautta syntyy intuitiivisia 

ratkaisuja, ja jokaisen projektin yksilölliset olosuhteet ja rajoitukset vaikuttavat työtapoihin. Mutta 

jokaisen elokuvassa esiintyvän lapsen puolesta toivoisin, että lasta työssään käyttävät ohjaajat 

löytäisivät lapsen etuja turvaavan työtavan. Kerron omasta tavastani edetä lapsen kanssa 

lopputyöelokuvassani Parhaat Päivät. Haastatteluumme pohjaten esittelen Mari Rantasilan 

metodin, jonka kaikissa kuudessa elokuvassa on esiintynyt lapsia.

Parhaat Päivät -lopputyöelokuvassani Helmin, 8v, roolin rakentaminen jo käsikirjoitusvaiheessa sai 

alkunsa omasta tyttärestäni Martasta, joka näyttelee Helmin roolin. Punoin roolia hänelle sopivaksi 

alusta asti ja yhteistyössä hänen kanssaan. Lähtökohdiltaan prosessi oli tietenkin ainutlaatuinen, 

mutta itselleni antoisa, sillä lapsen seuraaminen läheltä opetti enemmän ohjaajaa kuin ohjaaja lasta. 

Aikaisemmin tanssiopistolla olen työstänyt lasten kanssa esityksiä, joita käsikirjoitettiin yhdessä. 

Elokuvassa tällainen  työtapa oli itselleni uusi, ja avasikin minulle kiinnostavan lähestymistavan 

valmentaa lasta rooliinsa. Yhdessä luotava roolihahmo on jo harjoitusta hänen sisäisen elämänsä 

ymmärtämistä ja rooliin eläytymistä varten. Se luo tukevan pohjan tilanteisiin heittäytymiselle ja 

esimerkiksi improvisoinnin mahdollisuuksille vielä kuvaustilanteessakin. Tein prosessimme kautta 
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havaintoja myös muista lapsen ohjaamiseen liittyvistä kysymyksistä, ja etenkin siitä, miten lapsi 

ammentaa roolinsa itsestään lähtöisin, ilman suodattimia. Se lähtökohta on ohjaajan helmi, mutta 

samalla vastuu.  Mitä nuorempi lapsi, sitä todempana hän rooliaan leikkii. Matkan varrella 

kohtasimme kynnyksiä, joiden yli pääsemiseksi minun oli kysyttävä itseltäni, milloin lapsen 

hyvinvointi on asetettava elokuvan edelle, missä kulkevat tunneilmaisun rajat ja mitä lapselta voi 

vaatia.

Kolmen ensimmäisen Risto Räppääjän ohjaaja Mari Rantasila on käyttänyt kaikissa elokuvissaan 

samaa, toimivaksi ja tuotteliaaksi havaitsemaansa metodia lasten ohjaamisessa. Pääpiirteissään 

tuotannon vaiheet ovat samat niin lapselle kuin aikuisnäyttelijällekin. Keskeinen ja ratkaiseva 

siemen kylvetään casting-vaiheessa. Koekuvaukset ja huolellinen näyttelijäkokoonpanon 

valintavaihe laskevat perustuksen sille, millainen jokaisesta roolista rakentuu. Lapsinäyttelijän 

valintaan vaikuttavat lapsen olemus, roolia vastaavat ominaisuudet, temperamentti, keskittymis- ja 

eläytymiskyky sekä sopivuus vastanäyttelijöiden kanssa. Harjoituksissa opetellaan rooli ja luodaan 

luottamus. Koko työskentelyn oleellisena perustana on se, että harjoitusvaiheessa luodaan 

turvallinen pohja lapsen kuvaustilannetta varten. Rantasila harjoittelee sekä lapsi- että 

aikuisnäyttelijöidensä kanssa rauhassa koko käsikirjoituksen läpi. Harjoitustilanteessa opittu on 

tuomassa varmuutta siitä, että lapsi osaa roolinsa, ja turvallisuudentunne vapauttaa lapsen 

heittäytymään tilanteeseen ja tuottamaan elävää ja tarkkaa ilmaisua, leikkimään roolinsa 

tunnekaaren ja tilanteet läpi kuvauksissa. Ilmaisun tuoreus säilyy esimerkiksi ottojen varioinnilla, 

mutta tärkeintä on se, että harjoituksista on kulunut tarpeeksi aikaa ja ilmaisu syntyy ikään kuin 

uudelleen kuvaustilanteessa. Hektisen elokuvaprosessin heitteleviin vaiheisiin lapsi tarvitsee vankan 

turvaverkon ja hyväksyvän ilmapiirin. Se syntyy ohjaajan ja näyttelijän yhteisestä matkasta - 

sitoutumisesta, luottamuksesta, kiitoksesta ja kannustuksesta.

1.3 Lopputyöelokuvani Parhaat Päivät -tuotannosta

Parhaat Päivät -elokuva on aikuisten draamaelokuva, jossa lapsen rooli kulkee mukana 

tapahtumaketjussa. Elokuva kertoo perheestä, joka asuu perheen äidin, Millan, lapsuudenkodissa 

autioituneella maaseudulla. Talo on vailla remonttia ja pihapiirikin on päässyt rehahtamaan. Katto 

vuotaa, ja perheen isä Tomi  on varma, että kellarista tulee homeen hajua, ja että koko talo on 
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homeessa, rakenteet liikahdelleet routavaurioiden myötä, ja että paikka on jätettävä heti. Kriisin 

keskelle kutsutaan auttamaan Millan sisko Maarit, joka voisi menestyneenä yksineläjänä taata 

lainan, jotta perhe voisi kunnostaa talon ja jäädä siihen asumaan. Kesäloman lämpimissä öissä 

Maaritin ja Tomin välille alkaakin muodostua yhteys, joka ajaa heidät harkitsemattomaan 

läheisyyteen, ja tunnemyrskyissä Milla tekee kipeän päätöksen jättää kotitalonsa ja muuttaa 

kaupunkiin kahdestaan Helmin kanssa. Silti kerran perustettu rakkaus pysyy mielessä kuin vanha 

kotitalo seudullaan. Vaikka vanhasta ei saa uutta, sen kohtaaminen kannattaa ennen seuraavaa 

routaa.

Elokuva on Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Elokuvataiteen ja 

lavastustaiteen laitoksen (ELO) tuotanto, ja se toteutettiin yhteistyössä ELOn ja Metropolian 

opiskelijoiden kanssa. Aloitin käsikirjoittamisen helmikuussa 2013. Käsikirjoituksen kolmas ja 

viimeinen versio ennen kuvauksia valmistui kuvauksia edeltävällä viikolla. Elokuva kuvattiin 

heinä-elokuun vaihteessa 10 päivän aikana sekä yhden kuvauspäivän aikasiirtymäjakso lokakuussa 

2013. 

Tiivis tahti loi otollisen lähtökohdan sukeltaa intensiiviseen, luovaan prosessiin, joka jatkui 

yhtäjaksoisena imuna käsikirjoittamisesta kuvauksiin. Työmetodi valikoitui osittain aikataulujen 

asettamien raamien mukaan, osittain siitä, että myös aikuisnäyttelijäkokonpanomme suosi 

suuntaviivaisia, ratkaisuja auki jättäviä luku- ja improharjoituksia. Työskentelymme oli spontaania, 

se eteni jokaisen hetken synnyttämästä inspiraatiosta seuraavaan, assosiaatioiden, tajunnanvirran, 

ideoiden ja oivallusten kautta kohti kuvaushetkiä. Kaikki ei ollut aivan varmaa. Kohtaukset eivät 

olleet kenenkään takaraivossa, vaan vasta edessäpäin. Horjuva jännitys vaani koko ajan seuraavassa 

hetkessä. Otimme riskin ja hyppäsimme kohti pimeää tuntematonta – luottaen intuitioon, toisiimme, 

itsellemme antamaamme lupaan kokeilla, erehtyä ja löytää uutta. Ja miksi kaiken pitäisi olla 

varmaa, hallittua, loppunhiottua ja suunniteltua? Siksikö, että jos tämä olisi ollut ammattituotanto, 

rahoittajat vaatisivat ensin hiotun ja varman käsikirjoituksen, sitten muut suunnitelmat ja vasta 

sitten pääsisisimme kuvaamaan? 

Käsitykseni mukaan nykyinen rahoitusmalli suosii käsikirjoituksen mukaan tehtäviä 

kehittelytukipäätöksiä, ja kehittelyvaiheen jälkeen tehtävää tuotantotukipäätöstä. Miten ”spontaanin 

tuotantomallin” kaltaisia, lyhyellä aikavälillä toteutettuja tuotantoja, joissa esimerkiksi käsikirjoitus 
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valmistuu vasta lopullisesti kuvausaamuna, voitaisiin tukea paremmin? Luulisin, että 

tämänkaltainen intensiivinen ja katkeamaton työskentely voisi edistää omaleimaisten ja 

monipuolisten elokuvien syntymistä, koska spontaani, improvisaationkaltainen ote elokuvassa 

tarjoaa ohjaajalle mahdollisuuden sukeltaa alitajuisiin prosesseihin, jotka voivat tuottaa raikkaita 

lopputuloksia, tai joista voi nousta löytöjä ja materiaalia myös hänen tulevia töitään varten. Työtapa 

auttaisi myös useampien ohjaajien työllistymistä, sekä vaihtelua ohjaajien käyttämiin metodeihin: 

ohjaajat voisivat tehdä väliin nopeita, intuitiivisempia töitä, toisinaan pidempään kehiteltäviä 

projekteja. Enemmän pienellä budjetilla, nopeammassa tahdissa. Ilman pelkoa siitä, että seuraava 

vaihe ei menekään läpi. Ilman painetta siitä, että miten muotoilla seuraava hakemusvaihe, jotta tuki 

jatkuisi. Keskittyen vain tehtävään sisältöön ja sen tuottamiseen. Luottaen siihen, että ratkaisut 

löytyvät ja elokuva löytää muotonsa. Eikä sen tarvitsisi sulkea pois suuremman budjetin elokuvia 

tai eri työtavoin toteutettua. Päinvastoin, sillä monipuolisuus on kulttuurin rikkautta. Lisäksi, 

kehittyäkseen taiteentekemisessä tekijä tarvitsee mahdollisuuksia tehdä. Löytääkseen omaa 

metodiaan, vakiinnuttaakseen, vaihdellakseen työtapojaan, etsiäkseen rajojaan. Se taas edellyttää 

useampien elokuvien tukemista ja tekemistä. Ja runsas tekeminen synnyttää Suomen elokuvakentän 

rikastumista, vaihtelevaa tarjontaa katsojille, ja mahdollisuuksia maailmalla menestymiseen. 

"Liiallinen hiertäminen saattaa hyvinkin olla suomalaisen elokuvan merkittävimpiä 

ongelmia. Esimerkiksi syystäkin suosittu (populismia, kyllä!) Putous-ohjelma nousee 

täyteen hehkuunsa juuri lahjakkaiden näyttelijöiden improvisoinnista ja spontaanin hetkessä 

elämisen ansiosta. Paradoksaalisesti sen ennalta harjoitellut ja ajan kanssa kirjoitetut valmiit 

sketsit ovat ohjelman ylivoimaisesti tylsimpiä ja vähiten  hauskoja osuuksia, antikliimakseja. 

Omalla tavallaan "virheet" ja pokan pettämiset ovat eläväpää taidetta kuin "onnistumiset". 

Ainakin ne ovat inhimillisiä ja aitoja asioita. Niinhän meitä ohjeisti improvisoinnista ja 

inspiraatiosta rakentamallaan uudissanalla piiloviisaasti eräs Putouksen sketsihahmo: 

"Inspiroikaa!"

(Timonen 2014, 15)

Vaikka Parhaat Päivät -tuotanto oli  minulle ensimmäinen harjoitus edellisiä spontaanimpaan 

työskentelyyn elokuvassa, se antoi kosketuksen metodiin, joka mielestäni olisi kehittelemisen ja 

mahdollistamisen arvoinen. Tekijänä sain kokea paikalleenjumittavan nyherryksen sijaan 

eteenpäinvievän flown, jonka mahdollisti koko ryhmän innostunut ja ennakkoluuloton asenne. 
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Filmihullun nykyrahoituskäytäntöä käsittelevässä kirjoituksessaam Lauri Timonen puhuu myös 

Anna-Leena Härkösen Onnen varjojen 16. käsikirjoitusversiosta ja toteaa:

"Eikö touhu jo ole täysin järjetöntä, etenkin kun kyseinen elokuva lopulta vielä lukeutui 

oman vuosikymmenensä huonoimpiin? Miten yksikään projekti voi säilyttää mitään 

alkuperäisestä tuoreudestaan ja kipinästään, jos sitä veivataan tällaisen mielipuolisen 

järjestelmän ja mankelin läpi yhä uudestaan ja uudestaan, kunnes kaikki luovuuden mehut ja 

persoonalliset kosketukset on varmasti tiristetty latta- ja tasapäistämisen synkkänä 

kuohuavaan viemäriin?"

(Timonen 2014, 15)

Mielestäni etenkin lapsen kanssa lähtiessä kehittelemään elokuvaa sen tuotantoon ”päästämisen” 

pitkittäminen on todella kyseenalaista. Jos vaikkapa toimittaisiin niin, että lapsi tulee mukaan jo 

lähtökuopissa, ja sitten kehittelyprosessi pysähtyykin johonkin vaiheeseen eikä kuvauksia tule, 

pettymys siitä voi olla lapselle jopa tuhoisa. Lapsi voi kokea sen niin, että hänen antamaansa 

panosta työhön ei haluta. Hän ei riitä tai kelpaa. Kaiken voi selittää hänelle, kaikesta voi oppia, 

vahvistua ja selvitä - mutta entä jos tätä tapahtuisi vielä useamman kerran? Mitä se tekisi lapsen 

itsetunnolle? Suhtautumiselle taiteentekemiseen, luovuuteen, itsensä likoon laittamiseen?  Ja mitä se 

tekisi kehitteillä olevalle elokuvalle? Lapset kasvavat koko ajan. Jos kuvaukset siirtyvät viidellä 

vuodella, rooliinsa itsestään materiaalia ammentanut lapsi voi siinä ajassa näyttää jo melkein 

aikuiselta.

Onneksi sentään joissain nykyelokuvissa on onnistuttu säilyttämään hetken raikkaus nykyisestä 

mankelimallista huolimatta. Useissa niistä joista itse pidän, on esiintynyt lapsia, ja ehkäpä juuri 

lapsen ehtymätön mielikuvitus, energia ja läsnäolo on yksi niistä tekijöistä  joka jo itsessään 

säväyttää elokuvaa.

Ja niissä elokuvissa, joissa lapsia ei näy, ehkä raikkaus, tuoreus ja elämänmaku syntyvät tekijän 

sisäisen lapsen läsnäolosta, siitä iloisesta ja ennakkoluulottomasta leikistä johon hän aikuisenakin 

on päässyt heittäytymään. Stanislavski painottaa kirjassaan ”Näyttelijän työ” sisäisten, intuitiivisten 

prosessien näkyväksitulemisen tärkeyttä ja vertaa aikuisiltakin näyttelijöiltä vaadittavaa asennetta 

sellaiseen, joka lapsella on leikkiessään:
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”Mutta minun mielikuvitukseni oli ehtynyt. En pystynyt keksimään enää mitään. 

Kätkeydyin erään kuvalehden taakse ja aloin katsella sitä. Huomattuaan, että muutkin olivat 

hiljentyneet, Tortsov pyysi meidät kaikki olohuoneeseen. 

– Eikö teitä hävetä? Hän moitiskeli meitä. - Mitä näyttelijöitä te oikein olette, kun ette 

pysty saamaan mielikuvitustanne liikkeelle? Olisipa täällä kymmenen lasta, ja jos 

minä sanoisin heille, että tämä on heidän uusi asuntonsa, te hämmästyisitte heidän 

mielikuvitustaan. He keksisivät sellaisen leikin, ettei se loppuisi koskaan. Koittakaa 

toimia niin kuin lapset!”

(Stanislavski 2011, 88)

Elokuva on leikki. Leikissä kaikki on mahdollista, se ei jumiudu kyseenalaistuksiin, vaan menee 

eteenpäin näkymättömässä todellisuudessa, johon ratkaisu löytyy juuri sillä hetkellä kuin tarvitaan.

 

Ja lapsi, joka hallitsee leikkimisen paremmin kuin aikuinen, on ohjaajan paras työkaveri.
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2. CASTINGIN MERKITYS ROOLIN MUODOSTAMISESSA

Roolin rakentaminen suoraan tietylle lapselle on kuin casting käänteisessä mielessä. 

Kerron tähän työtapaan vaikuttaneista lähtökohdista Parhaat Päivät-lopputyössäni, 

jossa aloin punoa Helmin roolia omalle lapselleni. 

Haastattelussamme Mari Rantasilan kanssa käsittelimme niitä kysymyksiä, jotka liittyvät 

casting-prosessiin silloin, kun lapsiesiintyjiä haetaan koekuvausten kautta tiettyihin 

rooleihin. Millaisiin ominaisuuksiin tulisi kiinnittää huomiota, ja miten lapsen koko 

elämäntilanteeseen liittyvät seikat vaikuttavat valintoihin? 

Entä mitä saattaa jäädä koekuvausten tiukan seulan ulkopuolelle? Millainen koko 

käsikirjoitus- ja harjoitusprosessista muodostuisi silloin, kun lähtökohtana onkin ensin 

valitut lapsi tai lapset, sen jälkeen tarina? Oman kokemukseni pohjalta nousseista 

havainnoista pohdin myös sitä, millainen lapsi on esiintyjänä ja mistä hän materiaaliaan 

ammentaa.

2.1. Parhaat Päivät -elokuvan 8-vuotias Helmi

Casting on ratkaiseva osuus koko prosessissa siitä, millainen rooli suunnitellusta hahmosta lopuksi 

rakentuu. Perusteellisen ja huolellisen castingin merkitystä voi tuskin korostaa liikaa. Ohjaaja 

tarvitsee näyttelijän, joka istuu rooliin ja joka toimii yhteen vastanäyttelijänsä kanssa. Ohjaajan on 

rakastettava näyttelijäänsä ja tultava hänen kanssaan toimeen niin hyvin, että yhteistyö kantaa koko 

tuotannon läpi ja tuottaa toivotun tuloksen. Näyttelijän on vastattava kirjoitetun roolin hahmoa, ja 

lapsiesiintyjällä on oltava luontaista ilmaisuvoimaa, itseluottamusta ja ominaisuuksia, joiden 

kannattelemana pystyy viemään roolinsa läpi. Koekuvaukset läpi käyneen ohjaajan plussat ja 

miinukset muistivihossa tuottavat lopulta valinnan, jonka kanssa on elettävä harjoituksista hamaan 

ensi-iltaan asti. Varmuus on oltava, intuition, järkiperusteiden ja mielipiteiden yhteenlaskettuna 

summana. Oli kyseessä lapsi tai aikuinen näyttelijä. 

Arvelen, että yleisin tapa on etsiä koekuvausten kautta valmiiseen kirjoitettuun rooliin sopiva lapsi, 

joko tuotannon itsensä toteuttamana tai käyttämällä roolituspalvelua. Koekuvaukset ovat normaalia 
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käytäntöä elokuva-alalla ja toimiva  tapa etsiä näyttelijät rooleihinsa, etenkin silloin kun 

käsikirjoitus on jo olemassa ja ympärillä ei ole juuri sopivia esiintyjiä rooleihin. Oma kokemukseni 

koekuvauksista ajoittuu vuosien taa, kun etsin nuoria näyttelijöitä toiseen ELOn harjoitustyöhöni 

Tarkkis. Tuolloin en tullut edes ajatelleeksi muuta tapaa edetä, sillä pidimme itsestään selvänä, että 

rooleihin on löydettävä niitä vastaavat nuoret ja sen toteutumiseksi tarvittaisiin koekuvaukset. Nyt 

lähtökohtani oli toinen. Lapsirooleja oli yksi, ja minulla jo mielessäni siihen sopiva lapsi. Sekä 

Parhaat Päivät -projektin myötä, että taidekasvatuksen parissa työskenneltyäni, olen katsonut 

lähtökohtia uudelta kantilta.  Castingprosessi on yleensä pitkä ja monivaiheinen, karsinnat vaihe 

vaiheen jälkeen vievät aikaa ja valinta vaatii harkintaa, eikä päätöksenteko aina ole helppoa. Entä, 

jos työskentelisikin nurinkurin: ottaisi esiintyjät ensin ja muovaisi roolia heidän mukaansa?

On ohjaajia, jotka käyttävät töissään valmiiksi itselleen tuttuja, tai jopa omia lapsiaan. En ollut 

ennen Parhaat Päivät-elokuvaprojektiani sen enempää pohtinut, mitä se käytännössä tarkoittaisi, ja 

mitkä perusteet vaikuttavat siihen, että valitsee rooliin suoraan oman lapsensa. Onko ohjaaja-

vanhempi  niin sokea lapselleen, että ajattelee hänen olevan maailman suloisin esiintyjä, eikä viitsi 

tai ehdi järjestää koekuvauksia saadakseen referenssimateriaalia ja tullakseen perusteltuun 

lopputulokseen? Tarvitaanko perusteita, vai riittääkö vahva intuitio siitä, että hänen oma lapsensa 

taipuu tähän rooliin kuin siihen luotuna? Tai entä jos ajattelisi niin, että jos tuntee sopivan lapsen 

jolla on selvästi luontaisia taipumuksia näyttelemiseen, niin miksi ei tarttuisi tilaisuuteen ja 

muovaisi roolin hänelle sopivaksi? Valmiiksi tuntemista voisi hyödyntää ja upottaa rooliin lapselle 

tuttua materiaalia, jolloin rooliin sukeltaminen olisi luontevaa ja tukisi elävän ja uskottavan 

ilmaisun tuottamista.

Parhaat Päivät -elokuvan käsikirjoitusidea, ennen kuin käsikirjoitus oli vielä saanut hahmoaan, 

tarjosi minulle mahdollisuuden kokeilla roolin kirjoittamista tietylle lapselle. Lähdin kirjoittamaan 

8-vuotiaan Helmin roolia jo ajatuksissani oma tyttäreni. Olin nähnyt Martan esiintymistaidot 

aiemmin hänen näytellessään koulunäytelmässä, ja olin myös hänet tuntien havainnut hänessä 

vahvaa persoonallista ilmaisuvoimaa, läsnäoloa ja keskittymiskykyä. Olimme myös valokuvanneet 

yhdessä paljon ja olin vakuuttunut hänen kyvystään asettua kameran eteen luontevana. Siksi luotin 

siihen että hän selviytyisi roolista. Ja vaikka olinkin havainnut lapsinäyttelijältä vaadittavat piirteet 

Martassa, niin päätökseni ottaa Martta rooliin perustui pohjimmiltaan vahvaan intuitioon ja haluun 

kokeilla roolin rakentamista vuorovaikutuksessa lapsen itsensä kanssa. 
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Niin kirjoitus- kuin ohjausprosessinkin myötä Martan omat kokemukset ja taipumukset vaikuttivat 

Helmin hahmoon. Ammensin tietoisesti materiaalia siitä mikä oli minua lähellä joka päivä. 

Kirjoitin Helmille pihan puuhun sidotut voimistelurenkaat, koska tiesin, että Martta kieppuisi niissä 

mielellään ja taitavasti. Rakensin Helmin vapaan ja aurinkoisen puolen vastapainoksi 

temperamenttisen, tuiskahtelevan ja mököttävän pikkutytön puolen, koska tiesin, että Martan 

sisäinen energia on parhaimmillaan (tai pahimmillaan) dynamiittia. Hänestä löytyisi tarvittava 

tunneskaala suuttumaan ”tyhmälle äidille” ja suremaan menetettyä kotia. Hetket, joissa Helmi 

leikkii nallen kanssa uppoutuneena omaan maailmaansa, olivat niin ikään variaatioita meillä kotona 

tapahtuneista 8-vuotiaan leikkihetkistä. 

Myöhemmin huomasin, että se, että Martta tunnisti Helmissä jotain itsestään, innosti häntä selvästi 

lähtemään matkaan mukaan. Tämä oli itselleni hyvin merkittävä huomio. Elokuvan tilanteissa on 

tukalia tilanteita ja tapahtumia, joita olemme itse kokeneet. Olin helpottunut, kun Martta kuultuaan 

tarinan innostui ja lähti lähes itsestään leikkimään tapahtumia kanssani läpi.  Suhtautuminen olisi 

voinut olla negatiivinenkin, tuottaa ahdistusta. Saattaisi olla vahingollista johdatella lasta liian 

kipeiden tai tulehtuneiden  aiheiden äärelle. 

Valmiiksi tunteminen oli meidän vahvuutemme. Oli luottamus ja uskallus jakaa tuntemuksia ja 

ajatuksia, innostuksen riemua ensimmäisestä yhteisestä elokuvastamme. Pallottelimme ideoita siitä 

millainen Helmi olisi ja miten hän siellä maalla eläisi, miten hän pukeutuisi ja mitä hänen 

elämänpiiriinsä kuuluisi. Helmi alkoi elää meidän molempien mielissämme kuin omaa elämäänsä. 

Tuli sellainen olo kuin olisimme kohdanneet kokonaan uudella aaltopituudella, tämän keksityn 

mutta samalla todentuntuisen roolihahmon kautta. 

Minulla oli Helmin hahmon lähtökohdat, muutama kirjoitettu rivi. Ja näyttelijä. Olimme lähdossä 

yhteiseen seikkailuun, tekemään Helmistä totta. Tiesimme, että ensimmäisen kuvauspäivän aamu 

koittaisi kesän lopulla, ja huhtikuun aurinko oli jo sulattanut hanget. Voisinko tosiaan olla varma 

siitä, että tämän voi tehdä näinkin päin? Vai pitäisikö minun tukeutua sittenkin siihen oppiin joka 

olen aiemmilta vuosilta omaksunut - ensin rooli, valmis käsikirjoitus, ja siihen etsitään soveltuva 

näyttelijä? Ja jos pitäisi, niin miksi pitäisi – jos uteliaisuuteni, kokeilunhaluni ja intuitioni olivat jo 

varmoja siitä, että tämä olisi mahdollinen, jännittävä tapa edetä.
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2.2. Lapsi casting-prosessissa

On tietenkin selvää, että siinä missä pienimuotoisesti tuotettu  lyhytelokuva sallii vapauksia ja 

kokeellisuutta, suuren yleisön ja suuren budjetin pitkä teatterielokuva vaatii huolellista ja 

perusteltua etenemistä. Kovin montaa riskiä ei kannata matkan varrella ottaa, vaan tukeutua 

elokuvanteossa jo hyviksi havaittuihin toimintamalleihin. Ja tietenkään ohjaajalla ei aina ole 

lähipiirissään valmiiksi juuri oikeanlaista lasta, etenkin, jos heitä tarvitaan elokuvaa varten 

useampia. Sen lisäksi vielä toisilleen sopivia ja tarinan sisältöä palvelevia. Kaikki eivät halua 

työskennellä oman lapsensa tai tuttaviensa kanssa. Ja miksi pitäisikään? Inspiraatio voi löytyä yhtä 

hyvin koekuvaustenkin kautta löydetystä helmestä. 

Silloin, kun lapsia koekuvataan elokuvaroolia varten, on huomioitava, ettei lapsi ole vielä 

ammattilainen, jolle koekuvaustilanne on arkipäivää. Lapsia koekuvatessa ohjaajan on edettävä 

lapsille sopivin keinoin, ja löydettävä turvallinen tie saada heidät vapautumaan kameran edessä.

Mari Rantasila  on kaikissa elokuvissaan etsinyt  lapsiesiintyjät jo valmiiksi kirjoitettuihin 

rooleihin. Koekuvaukset painottuvat siihen, että hakijoiden joukosta etsitään mahdollisimman roolia 

vastaavaa lasta, eikä käsikirjoitusta muokata enää lapsen mukaan. Siitä huolimatta lapsen kykyjä ja 

persoonallisia piirteitä voi käyttää luovasti hyödykseen roolia työstettäessä. Suurin osa Rantasilan 

koekuvauksiin osallistuneista lapsista on myös ollut sellaisia, joilla ei ole ollut aiempaa 

kokemustaustaa elokuvanäyttelemisestä. Se on ollut ohjaajalle otollinen lähtökohta - lapselle ei ole 

muodostunut valmista ”kaavaa” käyttäytyä koekuvaustilanteessa, ja ohjaaja näkee lapsen aitona 

omana itsenään. Elämänmakuisuutta ja aitoa innostusta huokuva lapsi on palkitseva valinta, ja 

Rantasila onkin koekuvausten kautta saanut tehdä hienoja löytöjä elokuviinsa. Uusien tuttavuuksien 

kohtaamisessa on kuitenkin myös haasteensa, sillä jokaisella on oma taustansa. Koskaan ei 

etukäteen voi tietää, mitä lapsen elämässä on sillä hetkellä meneillään.Väistämättäkin lapsen koko 

elämäntilanne vaikuttaa työntekoon, ilmaisuun ja jaksamiseen. ”Lapsi tulee aina koko pakettina, 

itsenään.”

Millainen paketti sitten olisi paras mahdollinen? Mitkä plussat pitää täyttyä, jotta voisi olla varma 

siitä, että lapsi selviää niin ilmaisullisesti kuin henkisesti koko hektisen prosessin läpi? 

Keskustelumme pohjalta listasin avainsanoja, jotka ainakin olisi täytyttävä: Luontainen halu 

leikkiin, uskallus heittäytyä, eläytymiskyky, kuuntelemisen taito ja läsnäolo. Ammattinäyttelijöiden 
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läpikäymä koulutus on johtanut heidät löytämään sen kaiken, kyvyn säädellä tunteitaan ja 

mielikuviaan ja käyttämään niitä työvälineinään, olemaan auki ja läsnä tilanteissa, mutta lasten 

kanssa ollaan aina sen varassa, mitä hänellä sillä hetkellä luontaisesti on. Sen lisäksi ulkonäkö ja 

ominaispiirteet vaikuttavat, esimerkkinä Rantasilan Risto Räppääjät, joissa roolihahmojen 

ulkoisesta olemuksesta oli jo valmiiksi melko selkeä kuva.

Entä miten varmistua siitä, että roolihahmoon sopivalta näyttävä lapsi olisi myös luontainen 

lahjakkuus? Miten välttyä ikäviltä yllätyksiltä kuvauksissa, lukkotilanteilta tai katastrofaaliselta 

lopputulokselta? 

Räppääjiä valitessa 2-3 -osaisissa koekuvauksissa valinnat tehtiin vaiheittain. Vaiheet etenivät 

haastatteluista kohtausten tekemiseen. Monivaiheinen prosessi perustui valmiiksi asetetuille 

tehtäville, improvisaatiota välttäen, sillä jännittäminen kuuluu asiaan joka tapauksessa. Kun lapsi 

tietää mihin on tulossa, se luo turvallisuudentunnetta ja lapsen on helpompi heittäytyä ja tehdä 

parhaansa. Kuitenkin kaiken pohjalla on oltava ohjaajan oma havannointikyky, hänen on 

tunnusteltava ja vaistottava onko lapsessa potentiaalia elokuvanäyttelemiseen.

 ” Ensimmäisessä haastattelussa näen, miten lapsi reagoi tilanteisiin, miten hän puhuu ja 

minkä tyyppinen hän on. Millainen katse lapsella on ja kuunteleeko hän. Kaikkihan jännittävät, ja 

siinä jutellessa näkee, laukeaako se jännitys yhtään.” Haastattelun jälkeen Räppääjiä valitessa 

koekuvattavilla oli esitettävänään omavalintainen laulu ja sen jälkeen runo, puhe, vitsi, tarina tai 

monologi. Ensimmäisessä vaiheessa karsiutuivat pois sellaiset, joiden kanssa pitkä ja haastava 

elokuvaprosessi ei selvästikään onnistuisi, tai lapsesta ei tule esiin ilmaisullisesti vaadittavia puolia. 

”Lähden siitä, että lapsessa itsessään pitää olla tärkeimmät valmiudet. Jos joutuu käyttämään 

tuntikausia siihen, että joutuu kaivamaan lapsesta esiin jotain mitä hänessä ei ole, niin ei siitä tule 

mitään. Se on ihan tuhoontuomittu asia. Koko prosessi on niin hektinen, se on sitten työntekoa sen 

valinnan jälkeen .”

Työntekoa elokuvanäyttelijänä. Selviytymistä mitä vaihtelevimmissa työolosuhteissa. Maskia, 

pukua, toistoja, taukoja, yökuvauksia ja kylmääviä säitä. Keskittymistä pitkän odottelun jälkeen. 

Vuorosanojen muistelemista. Auki olemisen pelkoa, työryhmän katseiden kestämistä ympärillä, 

jännittämisen sietoa ja sen hallitsemista. Ei jokaisesta lapsesta ole voittamaan vatsassa lepattavia 

perhosia. Koekuvausten aiheuttama jännitys on melko varma testi sille, että lapsessa on sisua, 
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paineensietokykyä, kovuutta ja herkkyyttä samaan aikaan. Pettymyksen vaara, epäonnistumisen 

mahdollisuus vaanii koko ajan seuraavassa vaiheessa, kun hakijoita pudotetaan pois sitä mukaa kun 

prosessi etenee. Ovatko tiukan seulan läpäisseet lapset luonteeltaan lujia, selviytyjiä, varmoja 

voittajia? Niitä, joita pelokkaat ja hiljaiset lapset arkailevat ja vain salaa ihailevat? 

Välttämättä eivät lainkaan. Rantasila on saanut nähdä, miten ujo tai arka lapsi syttyy kameran 

edessä, kuin löytäisi kotinsa sieltä. Lapsen ohjaamisen A ja O on aina kannustus, ja sen kautta 

lapsen luovuuden esiin houkutteleminen – jo koekuvauksissa, ensimmäisen kohtaamisen hetkellä. 

Kiitos ja kannustus. 

Sanat ja teot, joiden kannattelemina lapsi kulkee koekuvauksista harjoituksiin, harjoituksista 

kuvauksiin. Lasta voi kiittää tehdystä työstä, onnistuneesta harjoitusviikosta tai kuvausjaksosta ihan 

konkreettisestikin. Rantasila kertoo tavastaan antaa lapselle osoituksia hyvästä työstä pienten 

”palkintojen” muodossa matkan varrella – sen ei tarvitse olla suurta, esimerkiksi vihko tai 

värikynät, mutta sen tarkoitus on tärkein: osoittaa lapselle että kaikki hänen tekemänsä työ on 

arvokasta ja huomattua. Mutta kaikkein tärkein palkinto lapselle jää kuitenkin siitä olosta, jonka 

koko pitkä prosessi häneen jättää.

”Onnistunut kuvausprosessi lapsen kanssa on kaiken tehdyn työn summa. Että tarina ja sen osat on  

saatu välitettyä, ja että lapsi kuvausten jälkeen on yhtä kokemusta rikkaampi ja itsetuntoisempi.” 

Ja työ alkaa jo ensikohtaamisella. On muistettava, että nekin, jotka eivät tule koekuvauksissa 

valituiksi, saavat koekuvauksista muiston itselleen. Kokemuksen siitä, miten lasta katsotaan ja 

kohdellaan hänen antaessaan parastaan. Judith Weston kertoo kirjassaan aikuisesta näyttelijästä, 

joka antoi kaikkensa koekuvauksissa, itkua ja naurua myöten. Hän ei tullut valituksi – mutta 

myöhemmin sai toisen roolin samalta tuottajalta.

”Voi tuntua hankalalta hylätä näyttelijä, kun on teettänyt hänellä paljon työtä, mutta 

näyttelijästä roolin menettäminen ei tunnu niin pahalta, jos hän käsittää saaneensa 

tilaisuuden tehdä parhaansa.”

(Weston 1999, 280)

Koekuvausten toisessa vaiheessa Rantasila on edennyt tekemällä koekuvattavien kanssa kohtauksia 

käsikirjoituksesta. Niiden avulla hän on etsinyt sopivia pareja ja punninnut toisilleen sopivat 
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näyttelijät. Viimeinen vaihe kestää 4-5 tuntia, niin että lapsi joutuu  välillä odottamaan, välillä 

tekemään. Näin Rantasila on testannut sen, että lapsi jaksaa heittäytyä rooliinsa vielä tauonkin 

jälkeen. Jos hän jaksaa odottaa vuoroaan, välillä tuskastuttavan pitkäänkin, se kertoo, että lapsella 

on aito halu lähteä leikkimään hahmoaan. Sillä ”Leikkiähän se on, näytteleminen on just sitä. Ja 

lapsi leikkii sitä leikkiä mitä käsikirjoituksessa määrätään, ja tykkää leikkiä sitä. Aikuinenhan keksii 

kaikkea että miksi ei tätä nyt ja tämä on tyhmä leikki – mutta lapsi heittäytyy luonnostaan siihen 

leikkiin, innostuen ja kyseenalaistamatta, jos se on oikean tyyppinen lapsi.” 

Oikean tyyppinen kameran eteen, haettavaan rooliin ja se oikea vastanäyttelijälleen. Sopivan 

tasapainossa omassa elämässään, ilmaisuherkkä ja eläytyvä, keskittymiskykyinen niin ettei 

ympäröivät olosuhteet häiritse leikkiä.  Omaksuu annetun tilanteen ja heittäytyy siihen, pystyy 

noudattamaan ohjeita mutta elämään tilanteet luovasti läpi. Castingprosessi on osoittanut, miten 

lapsi kokee annetut tilanteet ja miten ne ilmaisee, ”leikkii läpi”. Mitä sieltä tulee ulos. Sen lisäksi 

lapsen oma temperamentti, olemus, kasvojen perusilme, katseen syvyys ja tapa reagoida 

johdattelevat hänen tulevan roolinsa luonnetta ja vaikuttavat valintaan. Kaiken tämän lisäksi 

lapsessa on myös oltava jotain, josta ohjaaja itse löytää ”sen jonkin”, josta hän pitää, ja mihin hän 

lapsessa uskoo. Ja sen löytyminen on enimmäkseen intuition sanelemaa, tunnepitoinen valinta, joka 

lopulta ratkaisee viimeisenkin erän.

Valituiksi tulleet lapset ovat osoittautuneet henkisesti tasapainoisiksi, elokuvankestäviksi 

luonnonlahjakkuuksiksi, kuten Weston heitä kuvailee:

” `Luontaiset` näyttelijät ovat vapaita, estottomia eivätkä pelkää, mitä ihmiset sanovat. 

Heillä on ammennettavanaan elämänkokemusta tai ymmärrystä, joiden vuoksi he sopivat 

rooliin. Kun heitä katsotaan, he avautuvat eivätkä sulkeudu, kuten useimmat ei-

ammattilaiset. Katsomatta siihen, onko lapsella näyttämökokemusta, kannattaa etsiä 

sellaisia, joiden mielikuvitus aukeaa helposti ja jotka ovat vapaita, herkkiä ja älykkäitä sekä 

tunteissaan avoimia. ” 

( Weston 1999, 339)

Entä ketkä ovat ne, jotka jäivät valitsematta tällä kertaa? Maan hiljaiset? Totiset ja vetäytyvät? Ne, 

jotka jännittivät liian paljon putoamista eivätkä onnistuneet?

Ehkä heidän vahvuuksiensa mukaista roolia ei vain sillä kertaa ollut tarjolla. Uskon, että valintaa 
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tehdessä myös lapsen oma elämänkokemus painaa vaakakupissa hyvin paljon. Ellei näyttelijä saa 

kiinni tilanteista, löydä siitä jotain omaansa, on ilmaisuunkin vaikea heittäytyä ja hahmosta 

muodostuu laiha. Harvinainen, mutta mahdollinen tilanne voi myös olla se, että valitsematta täytyy 

jättää lapsi, jonka elämäntilanne on liian epävakainen. Rantasilalla on  takanaan karu kokemus siitä, 

mitä voi tapahtua, jos lapsen kotiolot yllättävät. Yhden vaikeaksi muodostuneen prosessin jälkeen 

hän on ottanut tavakseen selvittää, että lapsella on turvatut olosuhteet elokuvanteon 

ulkopuolellakin.Vanhempien tapaaminen ennen valinnan tekoa on välttämätöntä. Yllätyksiä voi 

seurata, jos akuutti kriisiolosuhde ei ole ohjaajan tiedossa, ja valintaa ei kannata tehdä, jos lapsi on 

vaaravyöhykkeellä esimerkiksi alkoholismin tai meneillään olevan avioeron takia. 

 ”Joskus ohjaaja joutuu olemaan enemmän psykologi tai vanhempi kuin elokuvaohjaaja. Ja 

se on raskasta. Silloin voimavarat menevät ihan muuhun kuin itse työntekoon.” Myös vanhemmat 

sitoutuvat prosessiin, heiltä on pyydettävä lupia ja heidän kanssaan on pystyttävä kommunikoimaan 

aikatauluista ja muista käytännön asioista. Jos vaikuttaa esimerkiksi siltä, etteivät vanhemmat voi 

istua saman pöydän ääressä sovinnossa, kannattaa selvittää elääkö lapsi riittävän turvallisissa 

olosuhteissa kuvausten ulkopuolellakin. 

Ja ehkä valitsematta jääneissä oli myös niitä,  jotka eivät löytäneet pariaan, mutta olisivat muuten 

olleet potentiaalisia näyttelijöitä. Tai niitä, jotka sulkeutuivat juuri silloin, kun olisi pitänyt avautua. 

Tai sitten niitä, jotka eivät koskaan edes tulleet koekuvauksiin, ja jotka löytyisivät kameran eteen 

muuta tietä. Kaikki heistä eivät välttämättä edes uskaltaisi lähteä koekuvattaviksi, eivät ehkä uskoisi 

riittävästi omiin kykyihinsä. Eivät kestäisi painetta, jonka hylätyksi tulemisen mahdollisuus 

aiheuttaa, tai eivät pidä kilpailemisesta muiden kanssa vaan haluavat keskittyä omaan luovaan 

prosessiinsa rauhassa. 

Tanssiopiston taidekasvatuksellinen lähtökohta tarjosi itselleni uudenlaisen näkökulman esityksen 

valmistamiseen, kun roolit tehtäviin esiintymisiin oli suunniteltava sen mukaan, keitä tunneille 

osallistui. Olivatpa he ujoja tai rohkeita, avautuneita tai sulkeutuneita, hoikkia, pulleita, hallittuja tai 

huteria. Taidekasvatus perustuu siihen, että jokainen saa ilmaista itseään omien rajojensa puitteissa. 

Ohjaajan tehtävä ei ole katsoa lasta arvioivasti tai mitata hänen ilmaisuvoimaansa, vaan kannustaa. 

Kaivaa esiin vahvuuksia, etsiä jokaisen oma paras, oma korkein saavutus. Työ on itsetuntoa 

tukevaa, tulevaisuuteen tähtäävää, lapsen henkisiä ja luovia pääomia kasvattavaa. Koskaan ohjaaja 

ei voi nähdä kymmenen vuoden päähän, siihen, millaisen rajan kukin tulee elämässään ylittämään, 
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mutta hänen on uskottava jokaisessa piileviin mahdollisuuksiin. 

Tietenkään jokaisesta lapsesta ei tule esiintyvää taiteilijaa tai filmitähteä. Toisilla taipumuksia 

ilmaisuun ja taiteentekemiseen on luontaisemmin, toisilla vahvuudet suuntautuvat muualle. 

Elokuvan ei tarvitse olla taidekasvatustyötä, mutta ohjaajana olen oppinut siitä työstä hyvin paljon. 

Tutkivalla, avoimella asenteella ohjaajana voi löytää lapsesta, jolla suunta on vielä idullaan, herkkää 

ja koskettavaa sisältöä lavalle tai elokuvaansa tallennettavaksi. Olen nähnyt, miten varovaisetkin 

lapset saadessaan elää ja ilmaista itseään vapaasti puhkeavat kukkaan. Yhden tanssitunnin aikana, 

vuoden kuluessa tai pitkän ajanjakson sisällä.  Ne hetket ovat ainutlaatuista materaalia. Arvokasta ja 

vastaansanomatonta. Lapset yllättävät. Olivat he läpäisseet seulan tai eivät. Joskus he, jotka eivät 

näytä siltä että olisivat tulevia tähtiä, voivat loistaa kirkkaimmin, kun heitä katsotaan hiljaa ja 

hyväksyen, kärsivällisesti ja luottaen.

Lapsi heittäytyy leikkiin omana itsenään, kokonaan, ja hänen kykynsä leikkiä, elää  

tilannetta läpi kuin se olisi osa todellisuutta, on ohjaajan helmi silloin, kun lapsella on  

turvallinen ja luottavainen olo. 

Ohjaajan vastuuta on olla lapsen luottamuksen arvoinen.

2.3 Lapsen esiintymisen pohjana oma elämä

Yhdellä ilmaisevan tanssin kurssillani valmistimme lasten kanssa juonellisia koreografioita, jotka 

lapset itse saivat kirjoittaa annettujen raamien puitteissa. Lapset kirjoittivat roolihahmonsa itse, 

keksivät tapahtuman ja muodostivat siitä sanattoman koreografian.  He saivat tuoda kotoa puvut ja 

muuta tarpeellista lavastusta tai rekvisiittaa. Ohjaajana olin antanut vain selkeät raamit. 

Yksinkertaiset kysymykset, joille kohtaukset perustuivat. Vaihtoehtoja musiikeiksi, joista kukin pari 

sai valita omansa, ja jotka samalla määrittelivät kohtauksen pituuden. Loput jätin lasten oman 

luomisvoiman varaan. Mutta vaikka he työskentelivät itsenäisesti, ohjaajan paikka oli silti tärkeä. 

Oli välttämätöntä pysyä kiinnostuneena siitä, mitä lapset tekivät. Puuttumatta niihin, ellei jokin 

lähtenyt selvästi luisumaan raiteiltaan.  Ilman hyväksyvää, sallivaa ja innostunutta asennetta heidän 

tekemiinsä kohtauksiin niitä tuskin olisi synnytetty niin intohimolla. Kohtauksista tuli onnistuneita, 
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ja halusimme pyytää myös yleisöä katsomaan ne, vaikka alunperin intensiivikurssi oli suunniteltu 

pidettäväksi vain omana harjoituksenamme. 

Onnistuneen kohtauksen sisällä kulkee aina jokin tunne. Ja tunne tavoittaa katsojan, kun pohjalla on 

esiintyjän oma kosketus tuohon tunteeseen. Oli selvästi nähtävissä, että näissä lasten keksimissä 

tapahtumissa, joita lapset tanssivat eläytyen läpi, kulki taustalla heidän omia kysymyksiään ja 

tunnekokemuksiaan. Havaintoni kurssilta antoi minulle uusia eväitä ohjaajana toimimisessa. 

Ohjaajan ei välttämättä tarvitse tietää eikä valmistella kaikkea itse. Lapsi voi olla täynnä 

kysymyksiä, oivalluksia ja tunnetta, joka on valmiina tulemaan näkyväksi, ilmaistavaksi 

roolihahmon turvin. Uskon, että  jokainen lapsi voi kertoa omasta lapsenelämästään jotain, mitä 

kukaan muu ei ole keksinyt tai ei tiedä. Kun lähtee liikkeelle tästä ajatuksesta, ja antaa lapselle 

mahdollisuuden vaikuttaa roolihahmoonsa, niin materiaali nousee silloin intuitiivisesti omasta 

elämästä vaikka saisikin toisenlaisen muodon. Silloin myös ohjaaminen on entistä enemmän lasta 

kuuntelevamapaa, enemmänkin tarttumista tarjottuun ja sen johdattelemista seuraaviin askeliin, 

materiaalin hyödyntämistä, yhdessä punomista.

Aiemmissa töissäni olen soveltanut lasten ja nuorten kanssa niitä näyttelijän ohjaamisen 

peruselementtejä, joita olen opiskeluajaltani omaksunut. Judith Westonin menetelmässä 

harjoitusprosessi perustuu siihen, että on valmis käsikirjoitus ja rooli, ja näyttelijä lähtee 

tulkitsemaan rooliaan - se tuttu, varma ja toimiva kaava, joka varmasti on se yleisin menetelmä 

edelleenkin elokuva- ja myös teatteriprokkiksissa. Westonin mallissa rooliin tutustutaan aluksi 

puhumalla:  keskustelemalla näyttelijän kanssa siitä, kuka ja millainen roolihahamo hänen 

mielestään on, mitä hän elämältä yleensä ja kyseisessä tarinassa tavoittelee ja haluaa, ja miten hän 

siihen pyrkii. Mitä hänelle tapahtuu, ja miten hän tarinan aikana muuttuu tai kasvaa. Ensimmäisen 

tapaamiskerran jälkeen näytteljä ja ohjaaja lukevat tekstin läpi, ensin kahdestaan ja sitten muiden 

näyttelijöiden kanssa. Vielä ilman tulkintoja, vain puhuen repliikit, päästäkseen kiinni tekstiin. 

Lukuharjoituksista siirrytään toimintaan, ja lähdetään hahmottelemaan kohtauksia ohjaajan 

asettamilla yksinkertaisilla ohjeilla. Weston kannattaa sitä menettelyä, ettei kohtauksia harjoiteltaisi 

puhki ennen kuvauksia. Mielummin sisältöä ja ilmaisua tukevia improja ja sitten kuvauksissa 

tuoreelta pohjalta lopulliseen kohtaukseen. 

Weston tarjoaa ohjaajalle toisinaan yksityiskohtaisiakin työvälineitä siihen, millaisia ohjeistuksia 
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ohjaaja voi käyttää saadakseen näyttelijästään esiin jokaisen kohtauksen vivahteet, tavoiteltavan 

ilmaisun ja tunnetilan.  Ohjeiden perustana on ohjeistaa näyttelijä sisäisten motiivien synnyttämään 

toimintaan ja tekoihin, jotka toki voivat joskus näyttäytyä vain elekielenäkin, tunnetilan 

huokumisena kasvoilta ja olemuksesta - mutta suunta on itsestä ulospäin. Weston ohjeistaa ohjaajan 

analysoimaan kohtauksesta roolihahmojen pyrkimyksiä sen sijaan, että ohjaaja käyttäisi esimerkiksi 

kuvailevia adjektiiveja, jotka saattavat jumiuttaa näyttelijän esittämään lopputulosta tai 

keskittymään liikaa vain itseensä. Westonin kirjan liitteenä on luettelo verbeistä, jotka tarjoavat 

näyttelijälle pohjan päämääränsä näyttelemiseen ja sitä kohti tavoittelevien keinojen esiin 

tuomiseen. Keinot kuljettavat hahmoa päämääräänsä kohti, mutta voivat vaihdella saman 

kohtauksenkin sisälläkin ja tuovat kohtaukseen vaihtelevuutta ja mielenkiintoa. Jotta ilmaisu pysyisi 

elävänä, Weston kannattaa näiden ohjeiden varioimista jokaisen oton välillä. Vaihtoehtona 

variaatiolle voi olla myös ”salainen sopimus”, jossa toiselle näyttelijälle annetaan kohtausta 

yllättävä reagointitapa, uudenlainen teko tai  tavoite,  jota vastanäyttelijä ei tiedä. Se taas aiheuttaa 

vastanäyttelijässä väistämättäkin autenttisen reaktion. Variointi antaa näyttelijöille uuden vivahteen 

kohtaukseen ja välttää heidät joutumasta toistojen kuluttamaan hengettömään suoritukseen. Kaiken 

ytimessä Westonin metodissa on, että ohjaaja antamillaan ohjeilla johdattelee näyttelijän 

näyttelemään suuntia ja tavoitteita suhteessa vastanäytteljäänsä, niin että näyttelijä keskittyisi 

kuuntelemaan ja reagoimaan sen sijaan, että näyttelisi mielessään muodostamaansa lopputulosta.

Olen samaa mieltä, että kuunteleminen ja ”itsensä unohtaminen” onkin eläytyneen näyttelijäntyön 

perusta. Olemalla vastanäyttelijänsä edessä auki ja antamalla tilanteen vain tapahtua, kohtaus on jo 

lähes valmis. Uskottava, hyvä ja elävä. Samoin itsestä ulospäin suuntautuva tekeminen, jonkin 

päämäärän tavoittelu ja vastanäyttelijään kohdistuva tunnesisältö tekevät kohtauksesta ryhdikkään, 

ja kertovat, mitä tarinasta täytyy sillä hetkellä välittyä.  Henkilöiden päämäärät, ja sen sisällä 

kulkevat keinot ovat nimettävissä verbein – jotka johtavat tekoihin, eleisiin, liikkeisiin – mutta 

myös kuuntelemiseen ja reagoimiseen, kontaktiin näyttelemiseen. Westonin metodi on oiva työkalu 

myös lasten ja harrastajien ohjaamisessa. Lapsi tarvitsee yksinkertaisen ohjeen, suunnan, 

ymmärrettävän tilanteen määrittelyn. Tätä peruslähtökohtaa olen soveltanut aiemmin sekä lavalla 

että elokuvassa, ja uskon, että vaikka ”säännöt” rikkoutuisivat ja ohjaaja kulkisi uskaliaammin kohti 

intuitionsa sanelemaa, omannäköistä tapaansa ohjata, tämä perusta kulkee kohtausten sisimmässä 

jossain muodossa luonnostaankin.
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 Totta myös on, että ohjaajan on oltava kartalla siitä, mitä kohtauksella haetaan. Ohjaajan pitää 

tuntea kaikki roolihahmonsa ja ymmärtää sisällön ydin, muodostaa mielessään jonkinlainen visio, 

jota hän tavoittelee. Mutta miten paljon? Missä kulkevat ohjaajan itselleen asettamien tavoitteiden 

ja auki jättämisen rajat? Joskus ohjaustilanteissa minusta on tuntunut siltä, että voisikin olla parempi 

päästää hetkeksi irti omista määritelmistään. Katsoa etäämmältä, punnita sanojaan toisin– tai jopa 

olla sanomatta mitään. Voisiko ohjaajakin vapauttaa itsensä liiasta kontrollista, katsoakin ensin, 

mitä näyttelijä lähtisi tekemään? Pitää silti mukanaan ymmärryksen siitä, että näyttelijä näyttelee 

ulospäin, kohti tiettyä suuntaa ja johonkin pyrkivää toimintaa -mutta käyttää sitä valikoiden, tarpeen 

tullen, jos näyttelijä tavitsisi suunnannäyttöä. Ja onko suunta edes aina tarkoin sanoin 

määriteltävissä? Niin kohtauksessa, kuin oikeassa elämässäkään? Eiväthän tavoitteet ja päämäärät 

aina kulje yhdellä sanalla ilmaistavan suunnan varassa, vaan poukkoilevat sinne tänne, 

kiemurtelevat ja näyttäytyvät välillä jopa päinvastaisilta. Eihän ihminen ole yksiviivainen ja etene 

vain yhtä pistettä kohti. Ihminen voi olla hyvinkin arvaamaton ja omituinen. Esimerkiksi vaikkapa 

syvästi rakastunut ihminen ei välttämättä osoita rakkauttaan yhtäjaksoisesti ja päämäärätietoisesti, 

vaikka kuinka haluaisi tavoittaa rakkautensa kohteen –  sen sijaan hän voikin äkkiä vetäytyä, paeta, 

osoittaa välinpitämättömyyttä, jopa katkaista suhteen kokonaan. Ja itkeä salassa, rakastaa salassa, 

rakastaa äkkiarvaamatta jotakin toista mutta hylätä hänet koska sydämessään tietää kenet haluaa, 

antautua tunteensa valtaan ja suudella rakastamaansa ihmistä sellaisella tunteen palon sanelemalla 

hetkellä, jota ei itsekään osannut aavistaa. Niin miten ohjaaja sen voisi paremmin sanoa kuin hän, 

joka elää rooliaan todeksi?

Ehkä rooli voisi joskus olla elävämpi ja todellisempikin ilman tarkoin valikoituja, johdattelevia 

sanoja. Esimerkiksi lapsella, jonka mielikuvituksissa hänen roolihahmonsa on jo alkanut elää omaa 

elämäänsä. Tarvitaan enää vain oikeat vaatteet ja oikea ympäristö, innostus ja usko siihen mitä 

ollaan tekemässä. Kun lähtökohdat ovat otolliset, ja luovuus saanut virtaavan alkusysäyksen, lapsi 

voi olla ohjaajaakin parempi roolinsa tuntija. Rooli ja sen näkymätön todellisuus on kuin leikkiä, 

jonka vain lapsi näkee, ja sanattomat langat voivat solmia ohjaajan ja lapsen yhteen tavoilla, jotka 

syntyvät ainutlaatuisina yhteisen leikin myötä. Ja lopputulos, mikä se on? Ei kai kukaan sinne asti 

voi vielä nähdä - se on vielä kaukana, eikä loppua tule, ellei ole jokaista pientä hetkeä kerrallaan 

ennen sitä.  Entä, jos ohjaaja lähtisi itsekin leikkiin ja unohtaisi hetkeksi tavoitteensa, analyysit, 

käänteet, verbit ja konstit? Pysähtyisi sen sijaan niin kuin suuret näyttelijätkin tekevät  - 

kuuntelemaan ja reagoimaan? Ottaisi vastaan lapselta sen, mitä lapsella on tarjottavanaan – ja 
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antaisi kohtauksen vain tapahtua?

Ohjaajan viisautta on osata olla hiljaa oikealla hetkellä. Silloin, kun hänen edessään tapahtuu jotain 

häntä itseään suurempaa, sanattomia hetkiä, elämän syttymistä keksityn todellisuuden sydämessä. 
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3. HARJOITUKSISSA RAKENTUU LUOTTAMUS

Harjoitustavaksemme Parhaat Päivät -projektissa muodostui kuunteleva ja 

vastavuoroinen tutustuminen lapsen kanssa Helmin rooliin ja hänen maailmaansa. 

Kerron, mistä lähtökohdista lähdimme tavoittelemaan ilmaisun tuoreutta, ja miten 

ohjaaja-näyttelijä  -luottamussuhde rakentui yhteisten kohtaamistemme kautta.

Mari Rantasilan harjoitusmetodin ydinajatuksena on käsikirjoitettujen kohtausten 

läpikäyminen hyvissä ajoin ennen kuvauksia, ja sitä kautta turvallisen ja innostavan 

ilmapiirin ylläpitäminen sekä tuoreuden säilyttäminen kuvauksissa.

Harjoitusten pääasiallinen tehtävä on roolin löytyminen ja omaksuminen, mutta 

kaikkein tärkeimpään ytimeen, ohjaajan ja näyttelijän väliseen luottamukseen, 

harjoitusprosessilla on avainasema. Luottamuksen kautta lapselle ja ohjaajalle voi 

aueta kokonaan uudenlaisia kosketuspintoja sisäisiin, luoviin prosesseihin ja 

tunneilmaisun syvenemiseen. 

 

3.1. Lapsen kanssa tavoiteltavasta ilmaisusta

Kaikki tähtää siihen hetkeen kun kamera käy ja näyttelijät alkavat elää kohtaustaan läpi. Elää. 

Hengittää samaa ilmaa, kuunnella toisiaan, reagoida toisiinsa, nähdä ja kokea vain toisensa, 

uppoutua omaan todellisuuteensa. Näyttelijäntaidetta sekä teatterin että elokuvan estraadilla 

yhdistää pyrkimys aitouteen, rehellisyyteen, läsnäolevuuteen ja illuusion todentuntuun, 

uskottavuuteen, elämän luomiseen kuvitellun maailman rajoissa ja sieltä yhteyden saavuttaminen 

todellisuuteen, katsojaan. ”Lahjakasta näyttelemistä on se, kun näyttelijän tunteet ja ajatukset 

välittyvät silmänräpäyksessä katsojalle”, on kirjoittanut elokuvaohjaaja Sidney Lumet kirjassaan 

”Elokuvan tekemisestä”.

(Lumet 2004, 75)

Ajattelen, että sellainen näyttelijäntyön mestarillisuus, jota Lumet kirjassaan kuvailee, perustuu 
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näyttelijän uskallukseen heittäytyä hetkeen. Paljastaa tunteensa, käyttää itseään ja omaa 

kokemusmaailmaansa, olla auki. Kun näyttelijä on auki, hänen ei tarvitse oikeastaan näytellä. Hän 

kuuntelee ja reagoi luonnostaan, hän elää roolihahmon ajatukset ja tunteet läpi. Kun hän on auki, ne 

myös näkyvät, tulevat todentuntuisiksi, niihin voi uskoa, ne hämmästyttävät ja saavat katsojan 

liikuttumaan, sillä ne kumpuavat hänen sisimmästään. Mikä lähtee näyttelijästä itsestään, tavoittaa 

myös katsojan. Katsoja tunnistaa sanattomia eleitä, hän lukee tunnekieltä ja myötäelää näyttelijässä 

tapahtuvaa sisäistä liikettä. Toimintaa ja tekoja on voitu harjoitella, ne on voitu sopia ennalta tai 

osittain jättää auki, työtavasta riippuen, mutta kaiken liikkeen ja toiminnan pitäisi aina lähteä 

näyttelijän sisäisistä motiiveista. Silloin, kun hetken flow on saavutettu, näyttelijän sisäisten 

motiivien synnyttämät impulssit toimia ja vastaavasti reagointi ulkoisiin tapahtumiin, jotka 

synnyttävät uuden sisäisen liikkeen, etenevät dynaamisesti, virtaavat kohtauksen läpi vapaasti ja 

rennosti mutta silti tarkasti, elämänmakuisesti, vivahteikkaasti, kokonaisesti. 

Miten tähän päästään? 

Usein puhutaan tuoreudesta, ilmaisun säilyttämisestä ilmavana, ennakoimattomana. Sen 

kokemuksen perusteella joka minulla on ammattilaisten kanssa työskentelystä, voin todeta että 

heillekin tuoreuden saavuttaminen harjoitusprosessin ja toistojen jälkeen on haasteellista, vaikka 

heillä on siihen työvälineensä. On koulutus, kokemus, psykotekniikka, omat henkilökohtaiset keinot 

pitää itsensä freesinä, ja siihen päälle vielä ohjaajan apu. Mutta entä lapsen kanssa? Lapsen, joka 

elää jo luonnostaan hetkessä. Joka olisi mielenkiintoista kuvattavaa jo sellaisenaan. Kirjoittaessani 

Helmin roolihahmoa mielessäni oli kuvia, joissa lapsi vain on, leikkii, keskittyy johonkin 

tekemiseen. Ja kuinka replikointi, liikehdintä, koko ilmaisu läpi  elokuvan nousisi sellaisesta 

olemisesta, hetkessä elämisen herkkyydestä, jossa vain ollaan, mutta kuitenkin läsnä. Miten voidaan 

sekä harjoitella etukäteen että säilyttää sellainen olotila? Vai voidaanko? Mikä on harjoittelun 

pääasiallinen merkitys?

Lähtiessäni varsinaisiin harjoituksiin Martan kanssa tiedostin, että riskinä lapsen kanssa voi olla se, 

että hän alkaa kuvauksissa esittämään harjoituksissa harjoiteltua. Toistamaan ulkoa jotain, jonka 

kerran on oppinut, ja silloin elävyydestä, tuoreudesta ja hengittävyydestä ei ole tietoakaan. Kohtaus 

ei elä vaan sitä suoritetaan läpi. Kysyin Martalta ennen harjoitusten alkamista, mitä eroa hänen 

mielestään on teatterinäyttelemisellä ja elokuvanäyttelemisellä. Hän vastasi: 

”No, elokuvassa niinku vaan ollaan. Se on niinku oikeeta elämää.”
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Hyvä. Hänellä oli siis tuntuma siitä että ainakaan emme mene tekemään kameran eteen 

kouluteatteria. En tiedä, miten hän oli havaintonsa tehnyt, emme olleet puhuneet tästä aiemmin 

yhdessä. Ehkä vain katsomalla elokuvia.  Mutta oli onni että tulin kysyneeksi sen, sillä oma 

luottamukseni näyttelijävalintaani vahvistui entisestään. Vahvistui myös usko siihen, että ohjaajana 

voisin asettua enemmän kuuntelemaan lasta kuin tarjoamaan valmiita ratkaisuja siihen, miten 

tuoreutta vaalitaan. 

Olin aiemmin ajatellut, että ehkä voisin yhdistää harjoituksiin improvisaatiota, joka ainakin 

vapauttaisi näyttelijät liiasta kontrollista tai lopputuloksen esittämisestä. Improvisaation puhtain 

muoto on hetkessä synnyttämisen taidetta, tyhjästä lähtevä assosiaatiovirta  josta muodostuu 

parhaimmillaan oivaltava, kokonainen kohtaus. Lapset rakastavat improharjoituksia, ainakin oman 

kokemukseni perusteella. Se on leikkimistä, itse keksimistä ja hauskaa katsottavaa. Meidän 

työmetodissamme emme kuitenkaan lähteneet varsinaiseen improvisaation kautta synnytettäviin 

kohtauksiin, sillä meillä oli jo käsikirjoitus repliikkejä myöten. Kuitenkin 

improvisaationomaisuutta, ja sen perusasennetta voi soveltaa käsikirjoitetunkin kohtauksen 

kehittelemiseen. Yksi improharjoitusten oma suosikkini on ”Joo-leikki”. Se kulkee niin, että yksi 

ryhmästä saa ehdottaa mitä vain tekemistä ja muut vastaavat aina innostuneesti ”Joo!” ja lähtevät 

mukaan leikkiin. Kunnes jollekin tulee uusi idea, hän ehdottaa sitä, muut innostuvat ja kaikki 

lähtevät mukaan. Harjoituksen opetus on siinä, että heitettyä ideaa ei tyrmätä koskaan. Jos vähänkin 

tarkkailee useimpia työtilanteita, niin sitä huomaa, miten helposti kaikkihyväksyvän ”joon” tilalle 

vastataan kaikkitietävästi ”ei nyt sentään” tai ”joo, mutta...”. On yllättävän vaikeaa ajatella 

ensimmäisenä, että se mitä juuri ehdotettiin, voisi idean vajavaisuudesta tai kömpelyydestä 

huolimatta ollakin kyseenalaistamattomasti hyvä lähtökohta jollekin suuremmalle, kuten ”joo-

leikissä” on tehtävä. Kaikki ajatukset ovat hyviä ja ne otetaan vastaan, heitetään pallo seuraavalle, 

otetaan koppi kun uusi tulee kohdalle ja niin edelleen. Hyväksyvässä ilmapiirissä todellisille 

oivalluksille ja helmille aukeaa mahdollisuus syntyä.

Sidney Lumet kertoo kirjassaan käyttäneensä improvisaatiota harjoitusprosessinsa aikana, vaikka 

työskentelikin aina valmiin käsikirjoituksen kanssa. Improharjoitusten tarkoituksena oli kaivaa 

näyttelijästä esiin sellainen tunnetila, jota Lumet voisi hyödyntää kuvauksissa. Niiden lisäksi Lumet 

harjoitteli näyttelijöidensä kanssa koko käsikirjoituksen läpi, aloittaen maltillisesti 2-3 päivän 

lukuharjoituksista ja keskustelemisista näyttelijöiden kanssa. Luettuaan käsikirjoituksen läpi ohjaaja 
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ja näyttelijät kävivät sen tarkasti läpi analysoiden teemat, kohtaukset ja repliikit. Hän saattoi tässä 

vaiheessa myös muokata käsikirjoitusta, jos lukuharjoituksen perusteella huomattiin tarkennettavaa 

tai muutettavaa. Läpimenoharjoituksiin hän käytti pitkässä elokuvassa noin kolme viikkoa. 

Kohtauksia harjoitellessaan he tavoittelivat näyttelijöiden kanssa jo koreografiaa, asemia ja 

tulkintaa. Ideana hänen metodissaan oli se, että koska ensimmäisen, vaistonvaraisen lähestymisen 

jälkeen tuoreus häviää joka tapauksessa, tilalle tarvitaan toimintaa, joka synnyttää emootion. Sitä 

haetaan ensin  kohtauksittain, lopulta läpimenossa koko käsikirjoituksen halki. Samalla näyttelijä 

omaksuu roolihahmonsa kaaren. Kuitenkin Lumet panotti sitä, miten hän pyrki antamaan 

näyttelijöille vapauden toimia ja elää kohtauksia läpi toistoista huolimatta, impronomaisessa 

vapaudessa kuljettaa ideoita ja viedä prosessia eteenpäin. 

”Haluan nähdä, mihin näyttelijöiden vaistot heitä kuljettavat. Haluan jokaisen vaiheen 

juontuvan orgaanisesti edeltävästä vaiheesta: luennasta esittämisen kautta päätökseen siitä, miten 

elokuva kuvataan.”

 (Lumet 2004, 80)

3.2. Parhaat Päivät -harjoitusten lähtökuopissa - matka rooliin leikkien

Parhaat Päivät- elokuvassa tähtäsin sekä lapsen että aikuisten kanssa ilmaisuun, joka tuntuisi 

elämältä, yllättäisi, olisi arvaamatontakin. Olin ajatellut, että voisin lähestyä kohtauksia 

kuvauksissakin impronomaisesti, mutta halusin tutkia Martan valmiuksia sellaiseen 

työskentelytapaan ensin turvallisesti kahdestaan. Olin ajatellut säilyttäväni tuoreuden 

kuvaustilanteessa  niin, etten harjoituttaisi kohtauksia ainakaan puhki. Harjoittelisin sen verran mikä 

tuntuu välttämättömältä, ja enemmänkin seurata lasta ja tunnustella, miten hän ottaa roolinsa 

vastaan, joka nyt oli saamassa vuorosanoja ja tärkeimpiä tilanteita ja hetkiään käsikirjoitukseen. 

Oikeastaan lähdin liikkeelle hyvin pienestä alkuideasta: kertoisin vain Martalle, mitä tarinassa 

tapahtuu. Sen jälkeen kuuntelisin, mitä ajatuksia se hänessä herättää.  Kysyisin muutaman 

kysymyksen liittyen siihen miltä Helmistä mahtaa tuntua missäkin kohdassa tarinaa. Tarttuisin 

sopiviin harjoituksiin sitten, kun siltä tuntuisi.

Ensimmäinen harjoituskerta. Meidän oli tarkoitus istua olohuoneessa kahdestaan puolisen tuntia, 

jolloin kertoisin juonen ja voisimme keskustella siitä. Mutta olin päässyt vasta alkuun, kun Martta 
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alkoi liikkua kertomukseni mukana keskellä lattiaa. Hän heittäytyi pyytämättä

mielikuviensa valtaan – alkoi toimia Helminä sitä mukaa, kun jatkoin puhumista. Hän kuvitteli 

olohuoneeseen tarinassa esiintyvät olosuhteet: homevaarassa olevan talon, teltan ja pihan. 

Nalleakaan ei ollut juuri silloin käden ulottuvilla, ei haitannut. Martta kuvitteli senkin, piteli tyhjää 

kättään edessään ja katsoi rikkinäistä nalleaan surullisesti. Kerroin aina vuorosanat, joita  Helmin 

roolihenkilö sanoo. Martta toisti ne perässä, eläytyen. Välillä nauratti. Välillä meni ihan överiksi, 

pelleilyksi, etenkin kohdissa joissa oli kysymys vakavista tai surullisista tunteista. Annoin hänen 

kikattaa, vaikka kerroin Helmiä itkettävän, enkä korjannut mitään, katsoin vain mihin tämä 

päättyisi. Joka tapauksessa huomasin että tässä varmasti purkautuu jännitys siitä, mitä on näytellä 

elokuvassa. Mitä olisi eläytyä tähän rooliin. Mitä tarinassa seuraavaksi tapahtuu. Millaista 

kuvauksissa sitten olisi. 

Kävimme kaikki Helmiä koskevat kohtaukset läpi, ja vähitellen levottomat kikatuskohtaukset 

alkoivat rauhoittua, eläytyminen asettua jälleen keskittyneeksi, hurmaavaksi leikiksi kuvitellussa 

ympäristössä. Jännitys purkautui, leikki sai rauhan jatkua. Olin aivan ihastunut siihen, millainen 

mielikuvituksen voima lapsella on. Olin tyytyväinen, että harjoitus oli lähtenyt itse ruokkimaan 

itseään, lapsi sai tutustua rooliinsa leikkimällä ja aluksi täysin ilman vaatimuksia ja rajoitteita. 

Tuntui siltä, että ensimmäinen ”lukuharjoitus” tällä tavalla kertoen ja leikkien oli ehdottomasti 

parempi tapa lapsen kanssa lähteä liikkeelle kuin se tapa, jonka olin kuvitellut: istuisimme ja 

puhuisimme kuin aikuiset. Lapsi on lapsi. Lapsi on luova, aktiivinen ja leikkii luonnostaan. Se on 

ohjaajan aarreaitta ja työväline, enkä sen jälkeen aikonut enää istuttaa lasta väkisin paikoillaan 

koskaan. 

Parhaat Päivät-elokuva on suunnattu aikuisille. Se sisältää tapahtumia, joiden käsittelemiseltä 

halusin toistaiseksi varjella lasta. Ajattelin, että keskittyisin Martan kanssa vain Helmin kaareen ja 

niihin kohtauksiin, joissa Helmi on mukana. Ei olisi mitään järkeä lähteä yksityiskohtaisesti 

kertomaan lapselle, miksi Helmin äiti ja isä menevät yöllä puskaan tai miksi Helmin isä pussaa 

äidin siskoa, koska ne veisivät lapsen maastoon, joka on 8-vuotiaalle vielä käsittämätön. Yritin 

pysytellä Martan kanssa Helmin näkökulmassa, mutta lapsi on todellakin älykkämpi kuin kuvittelin. 

Ei kestänyt kauaa kun Martta tajusi, ettei tässä vielä kaikki ole, ja harjoitus keskeytyi siihen 

vaiheeseen, kun Helmi ja äiti ajavat pois talolta. Martta unohti leikkimisen ja jäi katsomaan minua 

epäilevä ilme kasvoillaan, vaativa sävy äänessään.
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Martta: Miksi isä ei lähde kaupunkiin mukaan?

Minä: Niille on tullut äidin kanssa riita.

Martta:  Miks?

Minä: No kun toinen halusi jäädä taloon, toinen ei. Lopulta se oli isä, joka jäi murjottamaan.

Kelpasi, mutta sitten:

Martta: Kerro se koko tarina. Ei vaan että mitä Helmille tapahtuu, vaan kokonaan niinku 

nurkasta nurkkaan.

Minä: Koko tarinako? No, on talo, jossa asuu äiti, isä ja lapsi. Yhtenä aamuna sen talon 

katto alkaa vuotaa, ja koko perhe menee ulos miettimään mitä sille voitaisiin tehdä. Sitten 

pian huomataan, että koko talo taitaa olla räsä, perhe päättää muuttaa pihalle vähäksi aikaa, 

ja laittaa koko talon kuntoon. He päättävät pyytää Maarit-tädinkin auttamaan. Maarit on 

tullut lentsikalla just semmoisesta maasta kuin Ranskasta asti -

Martta: Kuulostaa ihan lastenelokuvalta. Se on aikuisten elokuva. Meneekö se oikeasti 

noin?

No eihän siinä kaikki ollut. Oli kerrottava lapselle lapsen kielellä se, miten äiti ja isä riitelevät, 

miten isä toimii tosi, tosi väärin äitiä kohtaan ja miten äidille tulee siitä hyvin, hyvin paha mieli. 

Mutta siinä tuli käytyä koko tarina, ”nurkasta nurkkaan”, keskusteltua ja pysähdyttyä vakavien, 

isojen aiheiden äärelle. Se, mikä oli outoa, selvitettiin yhdessä. Olimme ehkäpä koko 

harjoitusprosessin tärkeimmässä kohdassa. Olimme sen edessä, että näyttelijän on tiedettävä, mitä 

elokuvaa tulee tekemään. Oltava varma siitä, että kaikki mitä hän tekee, on sidoksissa johonkin, on 

merkityksellistä ja turvallista. Luotettava siihen, että mitä hänelle kerrotaan, on totta, se, mihin hän 

heittäytyy, on varmoissa käsissä. Luotettava ohjaajaan.

”Howard Hawksilta kysyttiin aikanaan, mikä on näyttelijäntyön tärkein elementti. Hän 

vastasi: ´Luottamus.´ Koko harjoitusten ajan kysymys on ollut juuri tästä: näyttelijät 

keräävät luottamusta sisimpänsä paljastamiseen. He ovat oppineet tuntemaan minua. Minä 

en salaa mitään. Jos näyttelijät eivät aio salata mitään kameran edessä, minä en voi salata 

mitään heidän edessään. Heidän on voitava luottaa minuun, tietää, että ´aistin´ heidät ja sen, 
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mitä he ovat tekemässä. Tämä keskinäinen luottamus on tärkein elementti minun ja 

näyttelijän välillä.” 

(Lumet 2004, 80-81)

Luottamus. Se on harjoitusten pääasiallinen tehtävä ja perusta, jolle kuvausjakson voi laskea. 

Metodit vaihtelevat.  Kaikki rooliin valmistautumiseen liittyvä toiminta ovat vain työvälineitä, 

joista jokainen ohjaaja löytää tekemisensä kautta oman tapansa kuljettaa lasta kohti kuvauksia. 

3.3. Mari Rantasilan harjoitusmetodi

Lasten kanssa työskentelyyn Mari Rantasilalla on yksi selkeä lähtökohta, joka antaa pohjan kaikelle 

työskentelylle. Se on, että nauttii jo pelkästään lasten kanssa olemisesta. Kun tuntee ymmärtävänsä 

lapsen mielikuvituksellista ja leikkivää luonnetta, roolin harjoittelulle ja työnteolle lapsen kanssa 

muodostuu vastavuoroinen ja ymmärtävä suhde. Se on antoisaa molemminpuolin: Rantasila on 

kokenut ohjaajana, miten lapsen innostus tarttuu ja saa ohjaajankin katsomaan innostuvin ja 

ennakkoluulottomin silmin työtään ja tekemistään.

Rantasila kertoi minulle omasta harjoitusmetodistaan, jota hän on käyttänyt kaikissa kuudessa 

ohjauksessaan. Toisin kuin Weston tai Lumet, hän ei ole tehnyt lukuharjoituksia, vaan luottaa 

toimintaan. Etenkin lasten kanssa kohtausten ”leikkiminen” läpi käsikirjoituksen pohjalta on 

osoittautunut toimivaksi ja tuotteliaaksi tavaksi harjoitella kuvauksia varten. Harjoitusten kuluessa 

muokataan käsikirjoituksen ne kohdat, mitkä eivät toimi, ja muutetaan repliikkejä tarvittaessa niin, 

että ne tuntuvat sopivan näyttelijän suuhun. Rantasilan kanssa puhuessa tuoreudesta 

improvisaatiolle ei paljon pisteitä kerry - puhumattakaan näyttelijää manipuloivista 

toimintamalleista. Hän tietää kyllä että häkellyttäminen, sellainen Joukoturkkamainen metodi jossa 

näyttelijä saatetaan tietynlaiseen kaoottiseen mielentilaan, on joidenkin, haastattelutilanteessamme 

nimeltämainitsemattomien elokuvaohjaajien  metodi vielä nykyäänkin. Näyttelijä toimii ikäänkuin 

paniikissa, osittain tiedostamatta itsekään sitä mitä sieltä tulee ulos. Hänen on pakko edetä vain 

sekunti kerrallaan ja luottaa vahvaan intuitiiviseen ilmaisuun, jota määrittää pelko. Turkan 

aikalaisena Rantasila tuntee metodin, ja kertoo itsekin kokeilleensa sitä kerran yhdessä 
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tuotannossaan, aikuisnäyttelijän kanssa. 

”Mutta se oli kamala virhe. Se oli ihan katastrofi se lopputulos. Mä en tee sitä  koskaan 

enää. Ja lapsen kanssa en koskaan edes kokeilisi.”

Vastuutonta se olisikin. Lapsen kanssa tuoreus pitää pystyä säilyttämään turvallista tietä. Rantasila 

painottaa, että lapsen johdattaminen harjoitusten läpi kohti kuvauksia on roolin oppimisen lisäksi 

vastuunkantoa lapsesta itsestään. Ilmaisun haasteet ja etenkin vahvat tunnetilat tarvitsevat 

syntyäkseen turvallisuudentunteen sekä tiedon siitä, mitä ollaan tekemässä. Jotta tuottelias 

työtilanne olisi mahdollinen, lapselle on luotava turvaverkko, ja se syntyy tutustumisen ja  

harjoitusten kautta. Tutustuakseen lapseen ja hänen maailmaansa Rantasila käy harjoitusprosessin 

aikana lapsen kanssa esimerkiksi uimassa, viettää hänen kanssaan aikaa paikoissa jotka ovat 

lapselle mieluisia ja juttelee muistakin kuin elokuvaan liittyvistä asioista. Samalla hän havainnoi ja 

tarkkailee, millainen lapsi on ominaisuuksiltaan, temperamentiltaan ja tavaltaan reagoida. Ohjaajan 

ja näyttelijän välisen suhteen vankentumisen lisäksi tutustumisen kautta syntyneitä huomioita voi 

käyttää myös hyödykseen kohtauksia tehdessä. 

Käsikirjoituksen Rantasila luetuttaa etukäteen lapsilla ja heidän vanhemmillaan, niin että kaikki 

ovat tietoisia, mitä ovat tulossa tekemään. Ennen kuvauksia hän käy käsikirjoituksen sekä lapsi- että 

aikuisnäyttelijöiden kanssa läpi kokonaan, kohtaus kohtaukselta. Varsinaisia lukuharjoituksia hän ei 

ole pitänyt, vaan lähtee suoraan harjoittelemaan kohtauksia. Lapselle riittää se, että käydään puhuen 

läpi tilanne, ja sitten lähdetään tekemään, ”leikkimään” kohtausta läpi. Useimmiten se jo alkaa 

tuottaa ilmaisua, jota sitten voi ohjata tarkemmin jos on tarpeen, riippuen myös lapsen ikätasosta ja 

kyvystä sisäistää pyydettyä. Ilmaisun auetessa, harjoitusten edetessä muokataan myös 

käsikirjoitusta.

Harjoitusvaihe pitkää elokuvaa varten kestää lasten aikataulujen mukaan jaksotellen yhteensä n. 

kolme viikkoa. Harjoitusten aikana Rantasila useimmiten kuvaa kuvaajan kanssa suurimman osan 

kohtauksista yhdellä kuvalla. Sen perusteella he tekevät kuvasuunnittelun harjoitusten jälkeen, 

jolloin lasten kanssa harjoittelemiseen tulee tietoisesti harkittu tauko. Tämä työtapa perustuu juuri 

sille huomiolle, jonka hän on kokenut ja nähnyt tarpeelliseksi ja tuotteliaaksi lasten kanssa 

turvaverkon rakentamisessa: Kun kohtaukset on kerran harjoteltu kunnolla, ja niiden jälkeen seuraa 

noin kuukauden tauko ennen kuvauksia, lapsille tulee tarpeeksi pitkä väli ”unohtaa”. Kuitenkin se 



30

harjoiteltu on siellä jossain, alitajunnassa, ja kuvauksiin tullessa lähdetään ikään kuin puhtaalta 

pöydältä, mutta niin että taustalla on turvallinen pohja. 

”Lapselle on harjoituksista jäänyt tieto siitä, että hän osaa tämän, hänet hyväksytään. Ja kun 

kuvauksissa mennään kertaalleen läpikäytyyn kohtaukseen, ja välissä on ollut riittävästi taukoa, 

lähdetään ikään kuin alusta, elämään kohtausta puhtaalta pöydältä – hetkessä. Kuvaustilanne on jo 

itsessään uusi, ja kaikki jännittävät sitä luonnollisestikin. Uuden tilanteen myötä tuore ilmaisu 

seuraa kuin itsestään. Kuitenkaan ilman paniikkia tai hätää siitä, mitä täällä nyt pitäisi tehdä ja 

sanoa.” 

Entä sitten se ehkä kaikkein haasteellisin, tunneilmaisu? Miten Rantasila ohjaa lasta vahvoihin 

tunnetiloihin? Risto Räppääjä ja Viileä Venla -elokuvassa on herkkä ja koskettava kohtaus, jossa 

Risto itkee. Hän itkee oikeasti, kertoo Rantasila, ei silmätippojen eikä shokeeraamisen avulla, vaan 

omasta itsestään lähtien. Kyyneleet olivat vain tilanteeseen eläytymisen ja auki olemisen tulos, 

vaikka oikeastaan Rantasila ei lähtenyt edes hakemaan varsinaisesti kyyneleitä, kävi vain tilanteen 

lapsen kanssa läpi. Se, miten lapsi ilmaisee tunteensa, riippuu lapsesta. Casting on jälleen 

avainsana: Lapsessa itsessään on oltava ne puolet, joita rooli vaatii. 

”En koskaan pakota lapsia mihinkään tiettyyn ilmaisuun. Minua häiritsee ihan 

ammattinäyttelijänäkin se että tässä pitää nyt itkeä. Kuka tietää kuka reagoi milläkin tavalla? Se on 

täysin kiinni siitä tyypistä – joku voi itkeä koko elokuvan läpi ja toinen ei itke koskaan.” 

Rantasilan tapa ohjata lapselle tunneilmaisua kulkee samoilla linjoilla kuin Judith Westonilla 

koskien myös aikuisia ammattinäyttelijöitä. Westonin mukaan tunneilmaisu syntyy, kun näyttelijä 

keskittyy näyttelemään tilannetta ja siihen liittyvää päämääräänsä. Mitä roolihenkilö haluaa, mitä 

hän tavoittelee suhteessa vastanäyttelijöihinsä, ja millä keinoin hän tavoitteeseensa pyrkii? 

Käsikirjoituksen mukaan määritelty tilanne itsessään tuottaa lapselle tunteen, jonka hän on vapaa 

ilmaisemaan, kun luottamuksellinen ilmapiiri on onnistuttu luomaan. On ohjaajan vastuulla pitää 

huolta siitä, että motivaatio säilyy – ohjaajan on kyettävä innostamaan lapsi työhön silloinkin, kun 

lasta ei huvittaisi. Ohjaajan vastuulla on myös pitää huoli roolin kaaresta, sillä lapsi itse ei voi 

huolehtia kuin käsillä olevasta tilanteesta kerrallaan. 

Eri ikäkaudet vaikuttavat ilmaisuun ja kykyyn lähestyä tehtäviä kohtauksia. Lähestyttäessä 

murrosikää sulkeutuminen ja tunnemyrskyt saattavat tulla kohdalle. Rantasila kertoo tilanteesta, 
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jossa juuri ennen kuvaushetkeä nuori näyttelijä vetäytyi, meni kuin pois tolaltaan. Syyksi paljastui 

heidän hetken puhuttuaan se, että seurustelusuhde oli juuri edellisenä päivänä päättynyt ikävästi. 

Käsiteltyään suruaan hetken ohjaajan kanssa nuori lopulta jaksoi tulla kuvaustilanteeseen, nyt alla 

oma, vahva, osittain järkyttynyt tunnekokemuksensa.

 ”Siitä tuli aika erilainen kuin harjoituksissa. Mutta tietyllä tavalla se epävarmuus, mikä 

siihen jäi, sopi kohtaukseen. Nuori pystyi käyttämään omaa tunnettaan hyväksi ja ohjaajana minun 

oli vain hyväksyttävä, että nyt tästä tuli erilainen kuin mitä alunperin lähdettiin hakemaan. Mutta se 

toimi silti.”

Epävarmuus. Säröjä, joiden alta pilkottaa haavoittuvaisuus. Kasvot, joiden takana ei asu täydellinen 

keksitty roolihahmo, vaan elävä, epätäydellinen ihminen. Kaikilla ihmisillä on kuori, joka aika ajoin 

rapisee kuin vanhan talon uusimaton maali. Kaikilla on salattu puolensa, se haavoittuvin minä joka 

haluaa kätkeytyä katseilta. Epävarmuus kytkeytyy pelkoon siitä olenko hallinnassa ja paljastuuko 

minusta jotain, mistä en itsekään ole varma. Mutta juuri epävarmuuden, sellaisen horjuvuuden 

mukanaolo näyttelijäntyössä on elämänmakuista ja kiinnostavaa. Se tuo näyttelemiseen tasoja ja 

tekee roolista syvän ja mielenkiintoisen.

Rantasilan kertoma esimerkki tapahtui sattumalta, eikä epävarmuuden tuottaminen ilmaisuun ollut 

heidän ensisijainen tavoitteensa.  Hänen metodissaan varmuus ja turvallisuudentunne takaavat sen, 

että tunneilmaisu syntyy ajallaan, tuoreena ja elävänä. Heittäytyäkseen ja uskaltaakseen olla 

tilanteissa auki lapsi tarvitsee hyväksyvän ja turvallisen ilmapiirin koko prosessin ajaksi. Ohjaajan, 

joka sitoutuu kulkemaan lapsen kanssa yhdessä koko matkan. ”Siinä mielessä ohjaaja on kuin äiti 

tai isä. Hän ei jätä lasta yksin, vaikka tilanne yllättäisikin.”
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4. LUOVAN VIRRAN IMUSSA

Parhaat Päivät -tuotannossa työtapaamme leimasivat auki jättäminen ja spontaani 

pohjavire. Valmistauduimme kuvauksiin melkein päinvastaisessa järjestyksessä kuin olisi 

varminta: ensimmäisen kerran teimme kokonaisia kohtauksia koreografioineen ja 

vastanäyttelijöineen vasta kuvaustilanteessa. Tämä metodi osoittautui meille 

sopivimmaksi jättää pienen jännityksen ja epävarmuuden kautta mahdollisuus yllätyksiin 

ja ilmaisun rosoihin. 

4.1. Tuntematonta kohti

Ennen kuvauksia pidimme 5 harjoituskertaa, joiden pituus vaihteli puolesta tunnista kolmeen 

tuntiin. Kaksi harjoituskertaa kahdestaan Martan kanssa, kaksi harjoitusta yhdessä 

ammattinäyttelijöiden kanssa, ja tutustumiskerran Martan henkilökohtaiseen hoitajaan Nooraan. 

Lisäksi pari iltaisin käymäämme lyhyttä keskustelua jotka olivat välttämättömiä, jos edellinen 

harjoitus oli tuntunut jäävän kesken. Ensimmäisten harjoituskertojen välillä oli myös parin viikon 

taukoja, jolloin työstin käsikirjoitusta eteenpäin. Kirjoitustyö oli vastavuoroista harjoitusten kanssa. 

Muokkasin käsikirjoitusta sen mukaan, mitä harjoituksista oli noussut esiin, ja taas vastaavasti 

seuraavalla kerralla lapsi sai kiinni siitä, jonka olin kirjoittanut ja istuttanut tarinaan. Tämä 

työskentelytapa piti luovan vireen yllä koko harjoitusprosessin ajan. Se innosti myös aikuisia 

näyttelijöitämme, joiden kanssa toimin vastaavasti, käytettävissämme olevan ajan puitteissa. 

Välillemme muodostui tiivis yhteishenki ja luottamus, joka mahdollisti vapautuneen ilmapiirin 

myös kuvauksissa.

Harjoitusten lisäksi Martta opetteli itsenäisesti omat repliikkinsä ulkoa ennen kuvauksia. 

Kuvauksissa niitä saatettiin vielä muokata, jos tarpeen. Lyhyet kohtaukset mahdollistivat sen, että 

lapsi oppi muutoksetkin lennosta. Emme missään vaiheessa harjoitelleet aivan kaikkea läpi. 

Luimme kyllä, puhuimme tapahtumista. Harjoitukset perustuivat Helmin kaaren ja tapahtumien 

ymmärtämiseen, Helmin roolin, motiivien ja päätunnetilojen sisäistämiseen. Yhteyden löytymiseen 

koko näyttelijätiimin sisällä. Lukuharjoituskerrat aikuisten vastanäyttelijöiden kanssa olivat 

sisäistetyn kertausta, mutta vielä enemmän luottamuksen rakentumista: Luimme tekstin läpi, ja sen 
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jälkeen vain leikimme yhdessä. Luottamustehtäviä, rentousharjoituksia ja pari yksinkertaista 

improvisaatiota liittyen elokuvan maailmaan, mutta ei varsinaisesti kohtauksiin. Vastanäyttelijöiden 

lisäksi Martta sai tutustua etukäteen hoitajaansa Nooraan, jonka kanssa hän tulisi viettämään paljon 

aikaa kuvauksissa.  He kävivät jätskillä, tutustuivat ja leikkivät.  Tärkeintä kaikessa oli se, että 

lapselle ja työryhmälle syntyi vuorovaikutteinen luottamussuhde jo tässä vaiheessa. Kaikki, mikä 

olisi lapsen ympärillä etukäteen tuttua loisi sitä turvaa hänen ympärilleen, joka vapauttaisi hänet 

eläytyvään leikkiin kameran edessä. Luottamuksellisen ilmapiirin saavuttamiseksi puhuin myös 

koko kuvausryhmälle. Kuvaajalle ennen kaikkea, ja kaikille yhteisesti siitä, että menisivät 

juttelemaan lapselle. Tutustuisivat, kertoisivat keitä ovat, mitä tekevät ja osoittaisivat sillä tavoin 

lapselle sen, että täällä on turvallista olla. Näin huomasinkin heidän toimivan aina tilanteen tullen, 

ja uskon, että tällä oli oma osuutensa siihen, että Martta tuli kuvauksiin joka päivä reippaasti ja 

vapautuneesti. 

Paljon valintoja, ratkaisuja ja kohtauksen muotoja jäi vielä tässä vaiheessa tuntemattomaksi. 

Missään vaiheessa minusta ei näyttänyt siltä, että lapsi olisi ollut mistään huolissaan. Ennemminkin 

näytti siltä, että hän nautti jokaisesta hetkestä, ja odotti innoissaan seuraavaa. Hän ei kaivannut 

tietoa siitä, miten kohtaukset kulkisivat. Hän vain odotti, että pääsisi jo kuvauksiin, ja tuntui olevan 

aivan varma siitä, että harjoituksissa aloittamamme leikki jatkuisi yhtä mielekkäänä kuvauksissakin. 

Minäkään en ollut huolissani siitä, miten kohtausten asemointi, toiminta tai koreografia kulkisivat. 

Ne tapahtuisivat varmasti ja löytäisivät paikkansa. Tässä vaiheessa keskityin pitämään huolen siitä, 

että lapsen löytämä kosketus rooliinsa säilyisi kuvauksiin asti.

Oma tapani lähteä hakemaan lapsen kanssa tunneilmaisua on tanssiopistolla pitämilläni kursseilla 

tai ilmaisutaidon tunneilla perustunut impro- ja mielikuvaharjoitusten kautta lähestyttävään 

tekemiseen. Myös aiemmissa harjoitustöissäni Elolla olen nuorten kanssa lähtenyt siitä, että 

jokainen löytäisi oman henkilökohtaisen kosketuspintansa tekemäänsä rooliin. Tanssiopistolla 

minulla oli mahdollisuus kehittää mielikuvatyöskentelyn ohjaamista lasten kanssa, ja muokkasin 

itselleni sopivan tavan harjoituttaa lapsia tunneilmaisun etsimiseen itsestään lähtien. Se perustuu 

ikään kuin vaihe vaiheelta lapsen ohjeistamiseen siihen sisäiseen prosessiin, joka 

ammattinäyttelijällä on koulutuksen ja kokemuksen kautta jo itsestään. Ohjaan heidät löytämään 

mielikuvia omasta elämästään, ja tuottamaan siitä kumpuavaa liikettä, ja käyttämään niitä 

esiintymistilanteessa. Olemme tuottaneet mielikuvan ja sen kautta löydetyn tunnetilan avulla 
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toimintaa, jonka vakiinnuttamalla kohtaukseen voi taas uudelleen saada kiinni tavoitellusta 

tunneilmaisusta. Niiden lasten kanssa, joita en tunne etukäteen, mielikuvat saavat syntyä heidän 

omistä lähtökohdistaan, eikä ohjaajan tarvitse edes tietää niitä. Riittää, että muodostaa 

luottamuksellisen ilmapiirin, jossa ohjaus kohti tunnetilojen syntymistä voi tapahtua erilaisten 

harjoitusten avulla. Nyt, Parhaat Päivät -projektissa meillä ikään kuin oli jo lapsen kanssa valmiita 

mielikuvia omasta elämästämme, mutta sellaisiin tapahtumiin, jotka olivat täyttä fiktiota 

elokuvassamme, saatoin auttaa lasta löytämään siihen kosketuspinnan jostain, mikä hänelle oli 

tuttua.

Lapsille pitämiäni tanssi- ja ilmaisutaitotunteja varten kasasin itselleni sopivan kaavan, jonka 

mukaan suunnittelin tuntini. Harjoitukset kulkevat kolmessa osassa ja jakautuvat seuraaviin osiin: 

1. Luottamus, 2. Rentoutuminen, 3. Ilmaisu. Tätä järjestystä voi noudattaa yksittäisellä tunnilla tai 

valmistauduttaessa esiintymiseen, mutta se antaa hyvän rakenteen prosessiin, jossa tavoittena on 

ollut tunnetta ilmaiseva liikemateriaali. Aluksi luottamustehtäviä, tutustumista ja asioiden jakamista. 

Luottamuksellisen ilmapiirin löydyttyä olemme jatkaneet rentoutumisharjoituksiin ja 

esiintymisvalmennukseen, joka käsittelee jännityksen kanssa elämistä ja siitä vapautumista. Ja 

lopulta, vasta useiden irrallisten harjoitusten jälkeen olemme lähteneet tekemään vaativampia 

mielikuvaharjoituksia ja niiden myötä syntyvää tunneilmaisua. Vasta sitten kun luottamus ryhmän 

kesken, luottamus itseen ja ohjaajaan molemminpuolisesti on kunnossa, ja kun ei tarvitse painia 

häiritsevän jännitystilan kanssa, ilmaisuun heittäytyminen on mahdollista.  Jo luottamuksen 

vankentuminen vapauttaa, mutta mielentilaa ja tunnelmaa voidaan rentouttaa vielä erillisillä 

harjoituksilla. Elokuvankin prosessimme kulki samaa kaavaa pitkin. Harjoituksissa luotiin 

luottamus, pohja kaikelle. Esiintymisvalmiutta rakennettiin improten ja leikkien, ja lopullisesti 

ilmaisu syntyi kuvauksissa. Rentoutuminen kuvauksissa on tietenkin täydellisen vastakohtaista sille, 

mitä se on hiljaisen harjoitussalin rauhassa. Vaikka olimme tehneet pari rentoutumisharjoitusta 

harjoitusten yhteydessä ennen kuvauksia, niin juuri ennen ottoa se on tietenkin mahdotonta. 

Kuvauksissa turvallinen ilmapiiri ja lapsenhoitajan kanssa vietetyt vapaahetket pois 

kuvaustilanteesta taukojen aikana vastannevat rentoutumishetkiä - ajatustaukoja, vapaata 

keskittymisestä - mutta  miksi en kiinnittäisi jatkossa huomiota asiaan vielä tarkemmin? Millaiset 

kuvausolosuhteet pitäisivät yllä rentoutunutta fiilistä? Ainakin ryhmän pitäminen pienenä vähentää 

jo huomattavasti kuvauspaikan hälyä. Tutut ja pysyvät kasvot ympärillä luovat lapselle olosuhteet, 

joissa vaikkapa hetken päikkärit cateringhuoneen sohvalla saattaisivat jopa onnistua.
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Kokonaisuudessaan Parhaat Päivät -elokuvan harjoitukset, käsikirjoitustyö ja tuotannon 

esivalmistelut ajoittuivat lyhyelle aikavälille ja kulkivat limittäin, toinen toisiinsa vaikuttaen. Koska 

etenin ensimmäistä kertaa näin suuntaviivoittain, sisällä kihelmöi jännitys, riittääkö tämä 

valmistautuminen, onko kaikki varmaa ja mitä jos kuvauksissa huomataan, ettei osatakaan? Mutta 

loppujen lopuksi tiheä tahti kääntyi luovaan prosessiin heittäytymisen eduksi. Oli päästettävä irti 

liian tiukoista rajoituksista, ja luotettava intuitioon. Siihen sisäiseen tietolähteeseen, joka sisältää 

ratkaisun varmemmin kuin  järki, mutta jonka on saatava elääkseen olla vapaa rationaalisuuden ja 

ulkoisten pakkojen sanelemista ehdoista. Sellaisessa luovassa imussa ei takerru itselleen valmiiksi 

asettamiin vaatimuksiin, ja se voi myös jättää tilaa uuden ja yllättävän syntymiselle hetkessä. 

Kuitenkin - sen rinnalla on ohjaajan ehdoton väline myös tietoisesti työskenteleminen: määritelmät, 

päätökset, päämärätietoisuus ja huolenpito – sillä ohjaaminen on vastuunkantoa työnsä sisällöstä ja 

sitä mahdollistavasta ryhmästään. Valintoja ja johtamistaitoa. Rajojen asettamista työryhmälleen. 

Onnistunut purjehdus luovassa virrassa on intuition ja järjen yhteistyötä.

4.2. Kynnyksiä matkan varrella

Toisella harjoituskerralla kävimme tarinaa jälleen leikkien läpi. Martta alkoi jo oppia tapahtumia 

ulkoa, muistaa, mitä seuraavaksi tulee, ja saattoi aloittaa seuraavan tilanteen jo ennen kuin ehdin 

mukaan. Mutta harjoituskerta alkoi äkkiä kääntyä levottomiksi poukkoiluiksi pois itse asiasta. 

Harjoittelimme huoneessa, jossa ympärillä oli leluja ja kirjoja. Ajattelin, että ehkä tilanteet eivät 

enää jaksa kiinnostaa Marttaa, ne olivat jo tuttuja. Mutta pian tajusin, että kysymys olikin 

kohtauksesta, johon olimme jääneet. Innostus oli siihen asti yhtä valtava ja leikkiminen intensiivistä 

kuin ensimmäiselläkin kerralla. Ehkä siis ympärillä olevat muut  virikkeet olivatkin vain keino 

vetäytyä käsittelemästä yhtä vaikeata kohtaa. 

Houkuttelin Martan jatkamaan, ensin pakittamalla vähän tapahtumissa, sitten kohti kohtausta, jossa 

perheen tunnelmat – Helmin tunnetilat mukaan lukien – alkavat kiristyä ja käydä tukaliksi. 

Huomasin, että kynnykseksi nousi repliikki, jossa Helmi sanoo äidille, että äiti on tappanut Helmin 

rikkimenneen pehmonallen. Martta ei suostunut sanomaan sitä. Hän ei suostunut käyttämään sanaa 

tappanut. Hänellä oli oma versionsa repliikistä, ja hän esitti sen minulle selvästi viestittäen että 

tässä kohdassa näyttelijä oli ehdottomasti oikeassa. 
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Martta: Ei se sano niin. Se sanoo näin:  Ohhoh! (Martta kuvitteli ottavansa nallen 

pussista ja näytteli hämmästynyttä) Kukas tämän on rikkonut! (käänsi katseen 

kuviteltuun äitiin, kurtisti kulmiaan ja heitti nallen päin äitiä) Tyhmä! (kääntyi 

kannoillaan ja marssi murjottamaan).

Minä: Ahaa. Niinkö se sanookin. Ihan hyvä. Mutta mitä jos Helmi sanoisi kuitenkin 

niin kuin käsiksessä lukee?

Martta: Ei sano. 

Minä: Tuntuuko se pahalta sanoa niin?

Martta: Ei tunnu! Mutta se ei sano niin! Sä muutat sen repliikin tai mä en tuu sun 

tyhmään elokuvaan!

Minä: No sitten mä oon kyllä pulassa, jos sä et tule siihen.

Martta: Ei haittaa. Mä en tule.

Selvä. Jätin repliikin vähäksi aikaa rauhaan, teimme välissä muuta. Leikimme ja juttelimme ihan 

muista asioista. Palasin repliikkiin jossain vaiheessa uudelleen, kun sopiva rauha oli laskeutunut 

välillemme. Vielä silloinkin se tuntui vaikealta, mutta olin ajatellut asiaa hieman. Ehkä lapsi oli 

oikeassa, ehkä lapsi ei sanoisi omasta lelustaan että se on kenekään tappama, kuollut. Olin tullut 

siihen tulokseen että annan lapsen olla oman roolinsa asiantuntija ja muutin repliikin niin, että ”Tää 

oli mun kaikista rakkain nalle. Ja  sä rikoit sen. Tyhmä!” Tämä tuntui paljon paremmalta 

menettelyltä kuin alkaa väkisin taistelemaan sanamuodon puolesta. Tärkeämpää oli että lapsi 

sisäistäisi tapahtuman nyt, ja saavuttaisi kuvaustilanteessa oikean tunnetilan. 

Pääsimme tästä repliikistä eteenpäin, mutta nyt tilanne oli laukaissut toisenlaisen tunnelman entisen 

innostuksen tilalle. Lapsi alkoi pelätä, että häntä odottaisivat synkät ja surulliset kohtaukset. 

”Mä haluan että se on ilonen elokuva. Mä en tuu siihen.” 

Noin viikon ajan hän oli kokonaan vakuuttunut siitä että ei osallistuisi koko elokuvaan millään 

tavalla. Tilanteeseen auttoi vain puhuminen. Sen korostaminen, että se on Helmi, jolle kaikki 

tapahtuu, ei Martta itse, vaikka Helmille sattuu jotain samankaltaisia tapahtumia joita meillekin on 

tapahtunut. Että Martta vain esittää niitä, me kaikki vain esitämme, näyttelemme, se ei ole totta, se 

on elokuvaa. Kerroin miten elokuvassa voidaan leikata kohtaukset toisiinsa ja miten ne saadaan 

näyttämään todelta vaikka ne oikeasti on kuvattu monessa osassa. Käydessämme tapahtumia läpi 
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esitin sellaisia kysymyksiä kuin: Miltä luulet että Helmistä tuntuu tässä tilanteessa? Mitäköhän 

Helmi ajattelee kun heidän on lähdettävä kotoa? Tämä auttoi. Martta vastaili, tarkasti kohtausten 

mielentilojen mukaan. Helmistä tuntuu pahalta, häntä suututtaa, hän on surullinen. Martta alkoi 

itsekin taas eläytyä. Hänestä alkoi välittyä aidosti jälleen ne tunteet, joita Helminä leikki. Hän alkoi 

luottaa siihen, että voi ja uskaltaa  mennä tunnetiloihin mukaan.

Sidney Lumetin kirjassa on kuvaus tapahtumasta, jossa aikuinen ammattinäyttelijä, Marlon Brando, 

menee lukkoon kuvaustilanteessa. Vielä senkin jälkeen, että harjoituksissa oli saavutettu tarvittava 

luottamus ja löydetty oikeat linjat. Jatkuvasti samassa kohdassa keskeytyneen repliikin, ylityöajan, 

ja jo yli kymmenen oton jälkeen syyksi valkeni ohjaajalle se, että repliikissä oli suora yhteys 

näyttelijän henkilökohtaisessa elämässä kokemiin ongelmiin. 

”Menin hänen luokseen ja sanoin, että jos hän haluaa, voimme lopettaa tältä päivältä. Sanoin 

myös, etten halunnut tuon tukoksen kasvavan yön aikana. Minun mielestäni  meidän piti 

tunkea siitä läpi ajankulusta piittaamatta. Marlon oli samaa mieltä. Otto 12. otto 18. Tilanne 

alkoi muuttua kiusalliseksi. Magnani, työryhmä, me kaikki kärsimme hänen kanssaan. Otto 

22: kameralla vaikeuksia. Oli miltei helpotus, kun vika ei ollut Marlonissa. Puntaroin, 

sanoisinko jotain siitä minkä uskoin vaivaavan häntä. Tulin siihen tulokseen, että se pettäisi 

törkeällä tavalla henkilökohtaisen luottamuksen. Otto 27, otto 28. Sanoin Marlonille, että 

koska leikkaisin joka tapauksessa Annaan, voisimme tehdä pickupin.  Marlon kieltäytyi. 

Hän halusi kohtauksen purkkiin yhdellä otolla. Sillä tavalla puheen loppu olisi väkevämpi. - 

Lopulta, otolla 34, kahden ja puolen tunnin jälkeen, hän sai sen läpi. Ja kauniisti.”

(Lumet 2004, 91-92)

Lapsi, joka siirtää edestään jotain, jota ei halua kohdata, ei välttämättä yritä toistaa sitä 34 kertaa. 

Tässä suhteessa ero ammattinäyttelijään on selkeä. Lapsi haluaa mielummin pois tilanteesta, hän 

keksii sijaistoimintoja tai mitä tahansa, jotta hänen ei tarvitsisi kohdata jotain joka saattaa olla liian 

pelottavaa, tuntematonta, koskettavaa tai outoa. Hän ei tunne vastuutaan yhtä vankasti kuin 

ammattilainen. Silloin lapsen ohjaajan on löydettävä tie lukkotilanteesta ulos muuta kautta, 

puhumalla tai vaihtamalla kokonaan suunnitelmaa. 

Epävarmuuden läsnäolo prosessissa ei missään tapauksessa saa olla lapselle pelottavaa. Auki 
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jättäminen ei tarkoita vaikeiden asoiden sivuuttamista. Ohjaajan pitää luovan virran imussakin 

tuntea vastuunsa ja pitää huolta siitä, että lapsi ei joudu ahdistaviin tilanteisiin. Sellainen ei edistäisi 

luovuutta vaan tukkisi sen, ja vaikuttaisi koko ilmaisuun ja lopputulokseen sitä huonontavasti. 

Puhumattakaan lapsesta itsestään. Lapsen kokemus koko prosessista täytyy säilyä innostavana ja 

itsetuntoa kohottavana, ei sellaisena, että hänet sivuutetaan jonkin suuremman edessä. Lapsen 

ohjaaminen on vastuuta pienestä ihmisestä, joka ei välttämättä näe taiteentekemistä elämää 

suurempana tavoitteena, jonka edessä on uhrauduttava. Ohjaajan on nähtävä lapsen silmin ja 

tunnistettava hetket, jolloin lapsen hyvinvointi menee elokuvan edelle. 
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5.  ITKUN PAIKKA – TUNNEILMAISUN RAJOILLA

Millaista metodia voi moraalin ja vastuun rajoissa käyttää saadakseen lapsesta ulos sen 

tunneilmaisun, minkä haluaa? Milloin ohjaajan olisi tingittävä pyrkimyksistään saada 

kyyneleet näkyviin? Olen vakuuttunut siitä, että lapsen kanssa löydettävä tie 

koskettavaan ilmaisuun täytyy perustua vapaaehtoisuuteen ja lapsen omaan 

motivaatioon näyttää tunteensa katsojalle. 

Vapaassa leikkien käydyssä harjoituksessamme Martan kanssa olimme edenneet kohtaukseen, jossa 

silloisen käsikirjoitusversion mukaan Helmin äiti kertoo, että heidän on jätettävä koti. Kokonaan, ja 

muutettava nopeasti sieltä pois. Martta istui pöydän ääressä, vastapäätä minua. Kysyin, miltä 

Helmistä mahtaa sillä hetkellä tuntua. Samassa tytön silmiin nousi kyyneleet ja hän sai vaivoin 

nyyhkytettyä vastauksensa: ”Pahalta”. Niin kauniit kyyneleet valuivat poskia pitkin lapsen suurten 

silmien katsoessa surullisina minuun – hetki olisi ollut täydellinen valkokankaalle. Ja me olimme 

vielä harjoitustilanteessa. Mietin, millä keinoin onnistuisin toistamaan tuon hetken kuvauksissa. Se 

oli aito ja yllättävä hetki, tilanne jolloin lapsi kuuli tapahtuman ensimmäistä kertaa, oli 

vastaanottavassa ja eläytyvässä, herkässä mielentilassa, kuunteli keskittyneesti. Ja reaktio oli tuore, 

hetken impulssin, ehkä jonkinlaisen yllätyksen tulos. Miten sellaisen hetken voisi toistaa? Ja 

toisaalta – itku oli niin aitoa ja tiesin sen lähtevän omista kokemuksistamme, että olisiko oikein 

yrittää saada lasta näyttämään se kaikille?

Olinko astumassa rajalle jossa minun pitäisi kohdata itse itselleni määrittelemä ohjaajan vastuu? 

Olimme synnyttäneet tunneilmaisua, jossa pohjalla on aito kokemus, joka nyt, hetken assosiaatiosta 

ja sitä edeltäneestä eläytymisestä leikkiin, nousi pintaan. Ilmaisutaidon harjoituksissamme 

ympärillämme on ollut tanssisalin seinät suojaamassa uteliailta ulkopuolisilta, turvallinen ja tuttu 

työryhmä ja näytöksiin riittävästi aikaa muokata omasta kokemuksesta ilmaisun tapa, joka on 

tarpeeksi varma viedä näyttämölle. Mutta nyt liikuimme herkällä alueella – vain hauraasti 

tiedostetun tunneilmaisun ja lapsen oman, intiimin sisäisen maailman rajalla.

Onneksi en ole omaksunut tavoikseni kyseenalaisia vallankäytön keinoja. Vapautuneessa 
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ilmapiirissä näyttelijä on mitä vastaanottavaisimmassa tilassa, ja voin vain kuvitella miten helppoa 

olisi lähteä kietomaan häntä sellaiseen. Jouko Turkan nimissä kulkeva,  ääripäähän viety 

psykofyysinen, shokeeraava metodinäyttelemisen muoto lienee ainoastaan aikuisia varten. Minulla 

on omakohtainen kosketus yhdenlaiseen väsyttämisen ja sitä kautta kontrollista irti päästämisen 

näyttelemisen metodiin. Olin silloin itse harrastajateatterin lavalla erään teatteriohjaajan 

ohjauksessa ja sain siitä prosessista paljon. Fyysinen rasitus, piiskamainen kuri, apinanraivoon 

lietsominen. Ne tuottavat sellaisen mielen rajapyykin, jossa ei enää jaksa kontrolloida itseään, ja sitä 

voi ylittää ilmaisussa itsensä, löytää itsestään puolia joita ei tiennyt olevan olemassakaan. Tunnetila 

jää ikään kuin päälle ja näyttelijä toimii melkein kuin psykoosissa, ja siitä voi nauttia, jos tuntee 

itsensä ja tietää, että näiltä rajoilta voi vielä palata takaisin normaaliin elämään. Uskoisin siis, että 

toisille se toimii, ehkä varmaan silloin parhaiten jos metodi on tiedossa kaikille osapuolille, ohjaaja 

tarpeeksi tuttu tai luottamus muutoin jo olemassa. Ei tarvitse pelätä sitä mitä itsestä paljastuu vaikka 

tilanne johtaisi kaoottiseen mielentilaan, uskaltaa olla auki, uskaltaa hengittää hetken kerrallaan 

pelkäämättä seuraavaa tuntematonta. 

Siitä huolimatta lapsen kanssa en koskaan lähtisi tällaiseen metodiin, ja pidän sitä ehdottomasti 

vastuuttomana ja kiellettynä. Pitkälle vietynä se voi lähentyä henkistä väkivaltaa ja olla rangaistava 

teko. Lapsi on vielä kehittymässä oleva, herkässä vaiheessa kasvava ihmisen alku, eikä hänellä voi 

olla psyykensä suojana panssaria, joka suojaisi hänet haavoittumasta, jos rajat ylitetään. Jokaisen 

ohjaajan pitäisi tämä mielestäni tiedostaa ja kyetä aikuisena valitsemaan pelästyttämisen tai 

shokeeraamisen sijaan innostava ja turvallinen metodi tuottaa uskottavaa tunneilmaisua lapsen 

kanssa. Taiteen varjolla ei saa vaarantaa kenenkään mielenterveyttä, elokuvaa ei saa tehdä 

lopputuloksen ehdoilla jos ainoana vaihtoehtona on lapsen vahingoittaminen.

Ohjaajan vastuulla on myös huolehtia lapsen voinnista silloin, jos hän joutuu olemaan mukana 

kohtauksissa, joissa aikuiset näyttelevät lapselle pelottavaa tai käsittämätöntä tilannetta. 

Todennäköisesti aikuisille suunnatuissa elokuvissa, joissa on lapsirooleja, tällainen tilanne voi tulla 

eteen. Esimerkiksi huutaminen, väkivalta ja seksi eivät kuulu lapsen maailmaan. Sellaisen 

katsominen voi aiheuttaa lapselle vahinkoa -yhtä hyvin läheltä kuvaustilanteessa kuin 

valkokankaaltakin. Elokuvien ikärajat ovat lastensuojelua, johon jokainen vastuullinen aikuinen voi 

osallistua vaikka hänellä ei olisi omia lapsiakaan. Siksi ohjaajan on otettava näissä tilanteissa lapsi 

erityiseen huomioon ja käsiteltävä tehtävän kohtauksen sisältö lapsen kanssa, lapsen kielellä, sekä 
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etukäteen, että sen jälkeen. Lapsen henkilökohtainen hoitaja on tässä myös tärkeässä roolissa – hän 

voi jatkaa asiasta puhumista lapsen kanssa tauollakin. Mielestäni myös lasten vanhempien kanssa 

tulisi keskustella asiasta. Jos lapsi ei ole kaikissa kuvissa, häntä voi suojella katsomasta kohtausta 

sen enempää kuin on välttämätöntä. Olen jo todennut aiemmin, miten todenmukaisesti lapsi voi 

kokea leikkinsä, roolisuorituksensakin. Lapsen muodostama käsitys toden ja esitetyn rajasta voi 

vielä olla epäselvää. Jos lapsen on oltava kohtauksessa mukana, lapselle on tehtävä täysin selväksi, 

että kaikki mitä kohtauksessa tapahtuu, on näyteltyä ja se ei ole totta. On tehtävä myös selväksi, 

onko sellainen toiminta oikein  vai ei – ja miksi se tehdään tähän elokuvaan. Lapsen moraalintajua 

on varjeltava – he ovat tulevia aikuisia, lasten ohjaajia ja taiteentekijöitä, yhteiskunnan rakentajia ja 

asiansa ajajia. Heidän kasvattamisestaan kaikilla aikuisilla on yhteisvastuu. Myös kuvauksissa. 

Kysyn myös, onko sellaisia elokuvia välttämätöntä lähteä edes tekemään, jossa lapsi joutuu 

näyttelemään kohtauksessa, joka voi olla hänelle vahingollinen? Aiheensa rajaaminen on taidetta, ja 

taiteilijat mielikuvituksen käytön mestareita. On täysin mahdollista keksiä tapoja kuvata sellaisia 

tilanteita ilman lapsen mukanaoloa, jotka eivät lapselle missään tapauksessa sovi. Yhdenlaisena 

esimerkkinä tällaisesta vertaansa vailla oleva aviodraama, Ingmar Bergmanin Kohtauksia eräästä  

avioliitosta. Kertomuksessa Johanin ja Mariannen jälkikasvu ei koskaan näy kuvissa, mutta on 

elämässä lähellä ja antaa oman vaikutuksensa pariskunnan kriisin keskelle.

Raja on hienovireinen, ohjaajan vastuulla valinnat. Haasteellisen kohtauksen taitava käsittely voi 

tuottaa arvokasta sisältöä, ja palkita sekä tekijänsä että katsojansa. Lapsi voi yltää riipiviin 

tunneilmaisun muotoihin, mutta se edellyttää ohjaajan ja näyttelijän välistä vahvaa luottamusta, 

ohjaajan heittäytymistä yhtä vahvasti mukaan tekemiseen, sitoutumista ja tilanteen kannattelua. 

Elokuvan ”Pojat” tunnetussa loppukohtauksessa nuori Vesa-Matti Loiri juoksee junan 

perässä ja huutaa sydäntäriipivästi Äiti. Ohjaaja Mikko Niskanen kertoo kohtauksen 

tekemisestä Suomen Kansallisfilmografiassa näin :

"Toinen vaikeus, vielä suurempi, oli tulkinnassa. Tilanteen tragiikka, pojan epätoivo 

äitinsä perään oli ilmaistava aidosti, pateettisuus suodatettava vaistosiivilän lävitse. Vesa-

Matti käsitti asian hienolla taiteilijan vaistolla. Minä elin hänen kanssaan kohtauksen, me 

itkimme yhdessä. Oli vielä niin kirottua, että maski vuoti, lähikuvista tuli moninkertainen 

työ. Mutta kohtaus onnistui. Sen sanottiin kohoavan järkyttävyydessään elokuvan 
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voimakkaimmaksi.” Osasuorituksestaan Loiri sai keväällä 1963 nuoren näyttelijän Jussi-

kunniakirjan."

(Mikko Niskanen: "Pojat", Elonet-tietokanta / Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti)

Parhaat Päivät -elokuvassa kuvaamani Helmin surullinen kohtaus muuttui prosessin myötä 

sellaiseksi, ettei Helmin ja äidin välistä keskustelua edes käyty. Itkun paikkoja hahmottelin Helmin 

rooliin useammankin kerran. Jostain syystä sellaista ei löytynyt. Ehkä syy oli se, että Helmin rooli 

oli kuitenkin sivurooli. Kohtaukset olivat lyhyitä, enemmänkin väläyksiä ja hetkiä hahmon kaaresta, 

ja pääroolit tarvitsivat oman tunnepurkauksen hetkensä lyhytelokuvassa. Toisaalta olin myös 

nähnyt, miten Martta eläytyi harjoituksissa, ymmärsi tilanteet ja uskalsi heittäytyä. Luotin siihen, 

että itku tulee, jos on tullakseen. En lähtenyt väkisin houkuttelmaan itkua Martasta missään 

kohtauksessa, sillä tiesin, että hän antaisi kyyneleiden tulla, jos Helmiä itkettää ja sille tulisi 

paikkansa. 

Molemminpuolinen luottamus. Lapsen tietoisuus siitä millaista tunneilmaisua haetaan ja mitä ollaan 

tekemässä, ohjaajan luottamus siihen että lapsessa itsessään on kykyä tulkita roolinsa vahvoja, 

herkkiä, väkeviä hetkiä ja aistia tilanteiden nyanssit.  Ja ellei itku tule juuri sellaisena kuin ohjaaja 

on sen nähnyt tai ei ollenkaan, on siihen omat, alitajuiset, intuitiiviset, inhimilliset tai tulkinnalliset 

syynsä. On tunnistettava hetki jolloin täytyy tinkiä odotuksistaan. Ja toisinaan tilanne voi olla 

vaikuttavampikin ilman kyyneliä, silti vahva ja uskottava.

Lapsi itkee, kun hän on surullinen. Hän itkee, kun hän on epätoivoinen tai ikävoi, ja hän  

itkee, kun hän pelkää. Lapsen itku on aitoa itkua. Ohjaajan haaste on vapauttaa lapsi  

kyyneliin turvallisesti ja lasta suojellen. Lapsen on ymmärrettävä, miksi lainaa kyyneleensä 

roolilleen ja on valmis näyttämään surunsa koko maailmalle.

Ohjaajan vastuuta on myös ymmärtää, milloin lapsi tarvitsee syliä enemmän kuin  

hänen elokuvansa kyyneliä.
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6. KUVAUKSET

Lapsi, joka on täynnä mielikuvitusta ja elämää, heittäytyy luonnostaan annettuun 

tilanteeseen, jos hänellä on kaikki hyvin. Ja hänellä on, mikäli luottamus ja riittävä 

turvallisuudentunne on saavutettu jo ennen kuvauksia. Itse kuvaustilanne on jo riittävän 

jännittävä luomaan lisää epävarmuutta, niin aikuisissa kuin lapsissakin, joten hyväksyvän 

ilmapiirin perusta on välttämätön. Onnistuneen harjoitusprosessin tuloksena tämä 

luottamus on rakentunut ohjaajan ja lapsen välille, harjoitusmenetelmistä riippumatta. 

Tullessaan kuvauksiin lapsi kantaa sisällään varmuutta ja tietoa siitä, että hän osaa, hän 

on riittävä, hän saa ilmaista itseään vapaasti. 

6.1. Vapauttavat rajat

Valot. Asemat. Ajoitus. Askelmerkki. Oikea repliikki. Maskinkorjaus. Repsottavan nappimikin  

kiinnitys uudelleen. Nenän edessä pamautettava klaffi. Hälinää, hölinää, kuvausryhmän hektinen  

vilinä ympärillä. Hiljaisuus. Kuvataan. Ja sitten, ole hyvä lapsi, elä vapaasti!

Ensimmäisen kuvauspäivän ensimmäinen kuva. Helmi juoksee niityn halki pihan laidalle, tarttuu 

voimistelurenkaisiin, kieppuu. Milla huutelee häntä talonnurkalta.  ”Helmi!” Helmi roikkuu 

renkaissa ylösalaisin, katsoo pihan suuntaan ja vastaa. ”Mitä?” Äidin ääni kuuluu kuvan päällä, 

isäkin kuuluu puhuvan jotain. ”Tuu laittaan kengät jalkaan”. Helmi nauttii selvästi vapaudestaan, ei 

halua irroittaa otettaan renkaista, vaan leikkiä. ”Miks?”

Mitä ihmettä. Käsikirjoituksessa ei lukenut mitään tällaista. Emme olleet sopineet repliikeistä 

etukäteen - lapsi improvisoi. Pyytämättäkin. Hän eläytyi tilanteeseen, tiesi paremmin kuin 

käsikirjoittaja tai ohjaaja, mitä Helmi sanoisi. Helmi rakasti luontoa, leikkiä ja renkaitaan. Hän ei 

halunnut lähteä äidin ja isän mukaan talonnurkalle puhumaan remontista, vaan pysyä 

eläinystäviensä luona vapaudessa. Kertasimme sen ennen ottoa, ja se riitti synnyttämään tulkinnan, 

ja enemmänkin – todennäköisesti olimme löytäneet riittävät rajat ja meille sopivan metodin luoda 
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lapselle mahdollisuus elää rooliaan todeksi. Synnyttää hetkessä reaktio, ja ilmaista se.

Jatkoimme kuvauksia, samaa menetelmää noudattaen. Annoin  lapsen  improvisoida, jos tilanne sitä 

tuotti. Hän oli jo harjoituksissa omaksunut sen asenteen, että hän saa ehdottaa, tarjota. Olla vapaa. 

Nyt sama leikki jatkui kuvauksissa - tapa olla tilanteissa oli tuttua. Hänelle oli myös muodostunut 

käsitys siitä, että valmiiksi löytämiimme kohtauksiin ei tarvinnut jäädä paikoilleen, sai keksiä uutta, 

kehitellä ideoita eteenpäin, pysähtymättä – kuin leikissä. Lapsi myös tarttui herkästi vaikkapa 

vastanäyttelijän improamaan eleeseen tai repliikkiin, tai ympäristön synnyttämään impulssiin. 

Heittäytymisen vapaus ja muuttamisen mahdollisuus antoi meille tilaa. Käsikirjoitus ja muut 

suunnitelmat olivat tukenamme, mutta eivät kahleenamme. Oli vapauden tuntu heittäytyä 

tilanteisiin pelkäämättä sitä, että joku ei menisi oikein. Repliikki unohtuisi tai jotain sellaista. 

Saatoimme luottaa siihen, että ilmaisu, kohtauksen sisältö ja kaikki tarpeellinen muokkautuisi sitä 

eläessä, ja että jokainen näyttelijä tunsi oman roolihahmonsa niin hyvin, että tietäisi, mitä ja miten 

puhua ja toimia. Myös lapsi – tai, kuten hänen ammattilaiset vastanäyttelijänsä ensimmäisen 

kuvauspäivän jälkeen totesivat – juuri lapsi, meistä kaikista parhaiten. 

Harjoituksissa rakennettu luottamus oli edelleen yhteinen oljenkortemme, johon tartuin hetki 

hetkeltä läpi koko kuvausten. Tämä luottamus on vastavuoroinen, se vaatii myös ohjaajan 

luottamuksen näyttelijöihinsä. Luottamuksen siihen, että näyttelijä osaa ja pyrkii muodostamaan 

oman mielikuvansa roolin sisäisestä elämästä, historiasta, ympäristöstä -kaikesta, mikä roolia 

kuljettaa.  Halusin antaa heille mahdollisuuden muutoksiin, jotka tarkentaisivat roolia tai vain 

tuntuisivat oikeammalta tavalta lähestyä kohtausta. Mutta tietenkään kaikkea ei ole mahdollista 

muuttaa spontaanisti ja äkkiarvaamatta. Kokonaan improvisoiden synnytettävä elokuva on oma 

taiteenlajinsa. Kuvauksissa tarvitaan rajat. Niin kuin vanhempi asettaa ne lapselleen kotonakin 

osoittaakseen huolenpitoa ja rakkauttaan, asettaa ohjaaja ne kuvauksissa. Taatakseen jatkuvuuden ja 

tarinan kattamisen niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Ja vapauttaakseen näyttelijänsä turvalliseen 

ilmaisuun. 

Konstantin Stanislavskin ”Näyttelijän Työ” keskittyy kuvaamaan sitä sisäistä prosessia, joka 

näyttelijän on käytävä läpi valmistautuessaan rooliinsa. Hän painottaa oman kokemuksen tärkeyttä 

näyttelijäntyössä, sitä, että  mitä todempana näyttelijä roolihahmonsa kokee, mitä lähempää itseään 
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hän sen löytää, sitä vaikuttavampaa on esiintyminen. Ellei roolihahmon elämässä ole näyttelijälle 

riittävästi yhtymäkohtia, hänen täytyy kaivautua hahmonsa nahkoihin perinpohjaisesti muualta 

kerätyn materiaalin, tiedon ja havaintojen perusteella.

”Mutta ei riitä, että näköpiiriä laajennetaan ja siihen sisällytetään mitä erilaisimpia 

elämänalueita; pelkkä havainnointi ei riitä. Täytyy  myös ymmärtää havaittujen ilmiöiden 

sisältö, täytyy sisäistää Emotionaaliseen muistiin painuneet elämykset ja kaivautua 

ympärillämme tapahtuvan todelliseen merkitykseen. Voidakseen luoda taidetta  ja kuvata 

ihmishengen elämää näyttämöllä ei riitä, että tutkitaan elämää vaan on myös saatava välitön 

kosketus sen eri ilmenemismuotoihin, milloin, missä ja miten se vain on mahdollista. Ilman 

sitä luovuutemme kuivettuu ja muuttuu kliseiksi. Näyttelijä, joka tarkkailee elämää vain 

sivusta ja kokee näkemänsä ilot ja murheet mutta ei syvenny niiden monitahoisiin syihin 

eikä näe niiden takana valtavia tapahtumia täynnä draamaa, suurta sankaruutta, sellainen 

taiteilija on kuollut todelliselle luovalle työlle.”

( Stanislavski 2011, 299)

Meidän tapauksessamme jo lähtökohdat olivat sellaiset, että lapsi löysi mielikuvat kuvattaviin 

olosuhteisiin läheltä omaa elämäänsä. Kuvausten edetessä uskaltauduin yhä enemmän antamaan 

ohjeiksi vain  mahdollisimman yksinkertaisen ajatuksen suunnan, ja sen lisäksi ulkoiset rajat. Mitä 

enemmän lapsi sai liikkua annetuissa raameissa, sitä enemmän minusta tuntui että kaikki soljuu 

eteenpäin hengittäen ja ilmavasti. Samaa havaintoa olen tehnyt myös koreografioita työstessä 

lavalle. Liikemateriaali, joka alunperin on syntynyt omakohtaisesti koetusta ja tunteen voimasta, on 

muuttunut ulkoisiksi muodoiksi. Vakiinnuttuaan liikkeet luovat turvaa, mutta voisiko myös olla 

niin, että jo liike itsessään voisi synnyttää tunnetta? Että antamalla liikkeen ensin lapsi löytäisikin 

vaadittavan sisällön? Ainakin ne voisivat kulkea vuorovaikutuksessa toisiinsa. On kiinnostavaa, että 

”viimeisinä elinvuosinaan Stanislavski alkoi pitää parempana roolin lähestymistä ulkoisesta sisään 

päin, fyysisistä teoista psyykkiseen toimintaan.” 

        (Stanislavski 2011, reunahuom.868)

Kukin ohjaaja asettaa rajat näyttelijälleen käyttämäänsä metodia noudattaen. Tilanteen sisällöllinen 

määrittely, päämäärä ja tahdonsuunnat, iskut, tauonpaikat, mielikuvat, teot. Tai vain lähtöviiva, 
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improvisoinnin lupa, ja loppu syntyy itsestään. Tai koreografian kulku, kehon liike, rytmi.

Sidney Lumet kertoo näyttelijästään, jonka kanssa työskenteli musiikkitermein:

”Stanislavskin oppeihin perustuva, Actor´s Studion tunnetuksi tekemä `Metodi` ei ole ainoaa 

laatuaan. Ralph Richarson, jonka olen nähnyt tekevän teatterissa ja elokuvissa ainakin kolme 

suurta roolia, käytti täysin kuuloaistiin perustuvaa, musikaalista menetelmää. Kun 

harjoittelimme Pitkän päivän matkaa yöhön, hän kysyi yksinkertaisen kysymyksen. 

Vastaukseni kesti neljäkymmentäviisi minuuttia. (Olen kova puhumaan.) Ralph piti lyhyen 

tauon ja sanoi sitten syvällä äänellä: ”Tajuan mitä tarkoitat, ystävä hyvä: pikkaisen lisää 

selloa, pikkaisen vähemmän huilua.” Minä olin tietenkin ihastuksissani. Ja tietenkin hän 

ilkkui minulle, pyysi olemaan vähemmän pitkäveteinen. Mutta sen jälkeen puhuimme 

musiikkitermein: `Ralph, hieman lisää staccatoa`, `Hitaampi tempo, Ralph`. Myöhemmin 

kuulin, että esiintyessään teatterissa hän soitti pukuhuoneessaan viulua lämmitellessään 

esitystä varten. Hän käytti itseään kirjaimellisesti musikaalisena instrumenttina.

Toiset näyttelijät työskentelevät rytmeillä: `Sidney, kerro mikä rytmi siinä on`. Vastaan: 

`Dum-di-dum-di-dum-di-dum.` Tai jotkut haluavat, että repliikit luetaan -tekniikka, jota 

toiset vihaavat.”

(Lumet 2004, 82)

 Kuten ei ole yhtä oikeaa tapaa harjoitella ennen kuvauksia, en usko, että olisi yhtä oikeaa tapaa 

ohjeistaa näyttelijä kohtaukseen. Ennemminkin uskon siihen, että tapa kommunikoida ilmaisusta 

näyttelijän kanssa muodostuu yhteistyön myötä. 

Lapsen kanssa kuitenkin tärkeintä on se, että ohje on selkeä ja ymmärrettävä, ja antaa riittävästi 

tilaa sen sisällä. Olipa ohje vain ulkoinen liike tai tunneilmaisuun johdatteleva mielikuva, niin 

huomasin melko nopeasti kuvausten alkuvaiheessa, että oli hyvin tärkeää varmistaa, että lapsi tiesi 

miksi hän teki sitä, mihin hänet ohjasin. Lapselle puhuessa sanansa joutuu valitsemaan selkeästi, 

perustellusti ja ymmärrettävästi, muuten ohje ei välity, eikä lapsi saa kiinni tilanteesta. Miksi 

roolihahmo toimii, niinkuin toimii ja mitä hän tarkoittaa, kun hän puhuu näin.  Juuri ne 

yksinkertaisilta, lapsenkielisiltä kuulostavat ohjeet riittivät siihen, että kohtaus kantoi alusta 

loppuun.Toinen huomioni kuvausten kuluessa oli, että kun kertaalleen olimme luoneet kohtauksen 
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loogiseksi ja ymmärrettäväksi, sitä ei kannattanut enää ratkaisevasti muuttaa. Tähän tosin saattoi 

vaikutta myös lapsen ikä, sillä 8-vuotias on vielä aika pieni. Kerran pyysin Marttaa tulemaan sisään 

tilanteeseen huomattavasti eri tavalla ja eri suunnasta kuin ensimmäisellä otolla. Martta ei 

liikahtanutkaan sinne suuntaan, mihin häntä pyysin kulkemaan. ”Ei Helmi niin kävele. Sehän tulee 

täältä omalta leikkipaikaltaan, juurihan se teki sen niin. Sä sanot ihan väärin!”  Ehkä hän oli juuri 

saanut kiinni siitä, mitä kohtauksella haettiin. Sisäinen logiikka oli jo loksahtanut paikoilleen, ja 

tilanne olisi mennyt lapsen mielikuvissa risaiseksi, jos olisimme lähteneet muokkaamaan siitä liian 

erilaista. Miten tulkita sama sisältö aivan uudenlaisin ohjein? Silloin oli parempi joustaa ja löytää 

tapa, joka sopi  tavoitteeseemme kuvan suhteen, mutta ei hajottanut lapsen löytämää kosketuspintaa 

suoritukseensa. Mielenkiintoista oli myös se, että Martta ei pelästynyt lainkaan sellaisia muutoksia, 

jotka tapahtuivat spontaanisti kohtauksen ollessa jo käynnissä. Päinvastoin - oli kuin hän ei olisi 

huomannutkaan muutosta, näytti aivan siltä kuin se olisi ollut luonnollista ja itsestäänselvää hänen 

maailmassaan, että niin voi käydä. Hän oli keskittynyt leikkiinsä, hetkeen. Sen mahdollistumiseksi 

hän tarvitsi vain turvallisen lähtöasetelman, perustellut ohjeet, sisäisen johdonmukaisuuden, joka 

pysyi vankkumattomana –  turvallisena. Sen lisäksi asemat, joihin tulla ja joiden mukaan liikkua. 

Rajat, jotka osoittavat välittämistä, luovat turvaa, kuvauksissakin. 

6.2. Roolien takana

Parhaat Päivät -elokuva oli ensimmäinen kerta, kun teimme Martan kanssa yhdessä töitä ohjaajana 

ja näyttelijänä. Lähdimme matkaan tutuista tilanteista kotoa, äitinä ja tyttärenä. Epäilemättäkin 

intensiivinen prosessi vaikutti suhteeseemme – lähentäen, mutta myös irroittaen. Jo harjoitusten 

jossain vaiheessa, mutta lopullisesti kuvausten alettua, työskentelyämme alkoivat ylläpitää 

tietynlaiset ohjaajan ja näyttelijän roolit. Martta alkoi toimia itsenäisesti ja rohkeasti, enemmän irti 

minusta kuin kotioloissa. Hän tuntui imevän työtilanteen tavat itseensä, niin että välillä unohti koko 

ohjaaja-äidin, ja kommunikoi esimerkiksi kuvaustauoilla paljon enemmän vastanäyttelijöidensä, 

hoitajansa tai muun kuvausryhmän kanssa kuin olisin ennalta arvannut. Ehkä hänkin aisti minusta, 

että en ole samalla tavalla äitinä saatavilla kuin aiemmin. Työtilanteessa meistä molemmista näkyi 

toisenlainen puoli kuin kotona. Molempien työminät. Ja vaikka meillä olikin valmiiksi luottamus ja 

yhteys äitinä ja tyttärenä, se alkoi rakentua uudella tasolla myös ohjaajana ja näyttelijänä. Ehkä 

roolien takaa sain sopivaa etäisyyttäkin nähdä lapsesta esiin tulevaa ilmaisua, katsella häntä 
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näyttelijänä, osana kohtauksia. Vaikutti myös siltä, että kuvaustilanteessa syntynyt 

näyttelijäidentiteetti vapautti lasta eläytymään kameran edessä. Tunneilmaisu oli pelotonta. Se 

kohdistui enemmän vastanäyttelijöihin kuin minuun, ja uskon, että tällä oli merkitystä meille 

kummallekin. Näin pystyimme ehkä paremmin käsittelemään kipeitä tilanteita, tuomaan niitä esille. 

Käsittelemme elokuvassamme aihetta, joka koskettaa meitä kumpaakin läheltä.  Vaikka tässä 

lyhytelokuvassa tapahtumia, jotka ovat lähtöisin omasta elämänkokemuksestamme, oli vain ripaus, 

ovat ne olleet meille surun, luopumisen ja ikävän täyttämiä hetkiä. Matka harjoituksista kuvauksiin 

on ollut meille samalla yhteistä surutyötä. Olemme käyneet läpi tilanteita, joita liittyy oman kodin 

jättämiseen. Olemme asuneet oman talon pihassa yhden kesän, ja ajaneet pois maaseudulta tyhjään 

kerrostaloyksiöön. Ikävöineet luontoa, eläimiä, omaa huonetta, vanhan talon rapistunutta 

tunnelmaa. Vapautta ja tilaa ympärillä, peltojen horisonttiin laskevaa aurinkoa, heinänvartta 

kiipeävää leppäkerttua. Kotia. Itkeneet yhdessä. Yhteisellä matkallamme, käsikirjoittamisen ja 

harjoitusten tietä pitkin kuvauksiin, jossa lopulta ymmärsimme, miksi olemme siinä missä olemme.

Elokuvan loppupuolella on kohtaus, jossa Helmi ja äiti ajavat kaupungista takaisin maalle 

iltamyöhällä. Auton takapenkillä, väsyneenä pitkästä matkasta, Helmi sanoo: ”Ooksä varma että sä 

löydät sen? Ei sen, mikä tuli Maaritilta, vaan sen oikeen.” Helmi puhuu nallesta, mutta kohtaus 

alkaa ikään kuin dialogin keskeltä. Nalleen ei ole viitattu aiemmin. Martta puhui repliikkinsä, mutta 

ensimmäisen oton jälkeen hän kysyi, miksi hän sanoo niin. Eihän Helmi ole edes sanonut nallesta 

mitään äidille, miten äiti voisi tietää mistä Helmi puhuu?  Kysymys nousi puheeksi yllättäen. 

Olimme käyneet myös tämän kohtauksen läpi harjoituksissa. Leikkineet sitä kahden kesken Martan 

kanssa, ja lukeneet läpi vastanäyttelijöiden kanssa. Silti tämä kysymys nousi ongelmaksi vasta 

kuvaustilanteessa. Sillä - kuvaustilanteessa eläytyminen kohtaukseen vasta mahdollistui lopullisesti. 

Oli oikea auto, puvut ja pimeys ympärillä. Takana oli suurin osa Helmin kohtauksista – hän oli 

elänyt kaarensa lähes kokonaan läpi lukuunottamatta kohtauksia, jotka kuvattaisiin vasta 

myöhemmin syksyllä. 

Ja kuinka ollakaan, kyseinen repliikki jäi pois valmiista elokuvasta, sillä se ei tuntunut istuvan 

paikalleen. Sen sijaan syksyllä improvisoimme tilanteen, joka edeltää automatkaa, ja joka jätettiin 

elokuvaan, koska se tuntui elävältä ja hyvältä.
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Palaset loksahtavat lopullisesti kohdilleen kuvauksissa, jossa eletään sitä kuviteltua maailmaa, jota 

varten on tehty pohjatyötä. Siihen eläytyessä ymmärtää lopullisesti, kuka on ja missä tilanteessa, ja 

miksi toimii ja puhuu. Eikä lapselle tuntunut siinä tilanteessa olevan merkitystä sillä, että ympärillä 

seisoivat puomittajat, auto ei liikkunut oikeasti vaan sitä tärisytti kolme miestä, tuotantoassistentti 

ruikki sumupullolla tekosadetta, kuvaussihteeri asetteli lettejä oikeisiin asentoihin tai kuvaaja heilui 

kameran kanssa lähietäisyydellä. Ei lainkaan. Enemmänkin, lapsi valikoi kuin itsestään 

maailmaansa kuuluvat osat. Hän katsoi äitiä, jolle puhe oli osoitettu. Hän tunsi päänsä takana 

autonistuimen, jolle laski väsyneenä päänsä, ja siristi silmiään tekoautonvalojen osuessa kasvoille. 

Itse asiassa todella usein näytti siltä kuin lapsi olisi unohtanut kameran ja kuvausryhmän kokonaan. 

Hän uppoutui leikkiinsä, ja loi siitä oman todellisuutensa.

Kaiken kaikkiaan Parhaat Päivät -lopputyöni oli antoisa matka intensiivisen lähestymistavan 

tekemiselle. Sain kokeilla omakohtaisen aiheen käsittelemistä elokuvan keinoin, ja 

vuorovaikutteista roolin rakentamista lapsen kanssa elokuvassa. Harjoitusmenetelmämme, jossa 

lähtökohtanamme oli roolin kokonaisvaltainen sisäistäminen, mahdollisti spontaanin työskentelyn 

kuvausten loppuun saakka. Valmentautumista kuvauksiin voi ajatella materaalin keräämisenä, joka 

saa muotonsa ja paikkansa kuvaushetkellä.

Teatterissa harjoitusten tarkoitus on selkeämpi, koostaa ja oppia koko näytelmä ulkoa alusta 

loppuun niin, että sen voi esittää uudelleen ja uudelleen. Silti kosketuksestani teatteriin on ollut 

paljon apua roolityskentelyn pohjaksi. Joskus olen huomannut, että sanalla ”teatteri” saattaa olla 

vastaustusta herättävä vaikutus elokuvanäyttelemisestä puhuttaessa. Se saattaa tuoda mieleen 

ylinäytellyn, myötähäpeää katsojassa synnyttävän roolisuorituksen. Mutta itse asiassa silloin ei ole 

kysymys edes teatterista. Yhtä lailla lavaesiintyminen voi olla ylinäyteltyä, vääränlaista ”teatteria” 

eli silloin on kysymys ulkoisesta näyttelemisen näyttelemisestä, joka on yksinkertaisesti vain 

huonoa näyttelemistä. Tapahtui se lavalla tai valkokankaalla, harjoitellusti tai hetken mielijohteesta. 

Sellaisen taustalla saattaisi olla esimerkiksi epäonnistunut harjoitusprosessi, roolin vääränlainen 

tulkinta tai ylianalysoiminen. Mutta hyvä lavanäytteleminen on yhtä lailla auki olemista, hetkeen 

heittäytymistä ja elävää, katsojaa koskettavaa. Ehdottomasti teatterissa muodostettava illuusion 

luominen on oma taidelajinsa verrattuna elokuvaan, omanlaisensa keinot jotka eroavat elokuvan 

vaatimuksista. Mutta näyttelijäntyön taustalla ovat silti samat peruselementit. Roolihahmon sisäisen 

maailman ymmärtäminen, ja sen vastaavuuksien etsiminen omasta kokemusmaailmasta. Roolin 
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kääntäminen itsensä kokoiseksi, näköiseksi, tuntuiseksi. Uskaltautuminen heittäytyä sen jokaiseen 

vaiheeseen, pimeisiin puoliin, tuntemattomaan maastoon, raastaviin kokemuksiin. Roolin 

läpieläminen itsensä kautta, joka Lumetia lainaten ”ei ole helppoa. Itse asiassa se on sangen 

tuskallista”. 

(Lumet 2004, 75)

Itsensä likoon laittaminen, näyttelijäntyön tuska ja juhla. Ennakoimattomuus. Hetkeen luottaminen. 

Eikö elämä itsessään ole sellaista? Voimme hengittää vain tätä hetkeä kerrallaan. Emme tiedä, mitä 

seuraavaksi tapahtuu. Emme voi elää enää juuri elettyä uudelleen. Elämä on sitä. Hetki kerrallaan. 

Näyttelemisen taide on sitä. Hetkessäelämistä – näytellä ei voi mennyttä tai tulevaa, on näyteltävä 

yksi ajatus, yksi tunne, yksi hetki kerrallaan. Lapsi on sitä luonnostaan, hetkessä elämisen mestari. 

Hän on aina tässä hetkessä, ja siksi hän elää. Leikkiessään ohjaajan mahdollistamaa leikkiä omana 

itsenään tai roolihahmonaan. 

Ja ohjaajan tehtävä on olla siinä hetkessä läsnä.
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7. HETKESSÄ

Istuimme katsomaan elokuvaa. Leikkausversio oli vielä viimeistelemätön ja äänitöitä vaille, mutta 

seurattavissa, niin että ajattelin voivani jo näyttää sitä Martalle ja muutamalle muulle koekatsojalle. 

Nyt nuori näyttelijätär näkisi työnsä hedelmän ensimmäistä kertaa, tähän asti siitä oli vain puhuttu 

silloin tällöin, kun kerroin satunnaisia terveisiä leikkauspöydästä. Olin kertonut, jos olimme jonakin 

päivänä työstäneet Helmin kuvia ja kuvailin, millainen kohtauksesta tuli. Olin myöskin valmistanut 

Martan siihen, että osa kohtauksista oli jäänyt leikkauspöytään. Kerroin hänelle, että kaikki se 

materiaali jota olimme yhdessä tehneet, oli hyvää. Me leikkaajan kanssa valitsimme niistä hyvistä 

kohtauksista vielä kaikkein parhaimmat, niin että koko elokuvasta tulisi oikein huippuhyvä. Martta 

hyväksyi asian siitä hetken puhuttuamme.

Elokuva alkoi. Ensimmäisen kohtauksen ajan, jossa tippa putoaa makuuhuoneen katosta, ja Helmiä 

ei vielä näy,  Martta seurasi kuvaa herpaantumatta ja kommentoi kiinnostuneena. Kun ruutuun tuli 

kuva niitystä ja Helmi näkyy koko elokuvassa ensimmäisen kerran, Martta reagoi nopeasti ja 

hetkeäkään epäröimättä. Hän nousi ylös, paineli ovelle ja huusi perässään: ”Huono elokuva! En 

kyllä kato!”

Eikä palannut katsomoon. Hän istui oven ulkopuolella, kun muut katsoivat elokuvan loppuun.

Todennäkköisesti voimakas reaktio johtui siitä, että Martta oli ehkä kuvitellut kaiken aivan 

toisennäköiseksi. Ammattilaisellekin saattaa tulla hämmästyksenä, että kuvassa hänen 

roolihahmonsa voi antaa lopulta aivan toisenlaisen vaikutuksen kuin miltä tehdessä on tuntunut. 

Kun sen on oppinut, niin se on helpompi hyväksyä. Silti jotkut ammattilaisetkaan eivät kestä 

katsella itseään. Luulen, että mitä enemmän auki on kuvaustilanteessa ollut, päästänyt irti kotrollista 

ja on paljas, sitä vaikeampaa on katsoa miltä se tosiasiassa näyttää. Kun uskaltaa avata sisintään 

kameralle, sen katsominen voi olla todella pelottavaa ja järkyttävää. Tunteeni on saanut paljastavan 

ulkomuodon. 

Vaikka olin alusta asti kertonut, että tämä elokuva on aikuisten elokuva, niin silti saattoi olla myös 

hämmentävää se, ettei maailma näyttänyt siltä miltä tehdessä ehkä Helmin näkökulma koko 

tarinaan oli näyttänyt ja tuntunut. Lapsen kokemus kuvauksissa oli varmasti täydellinen olo siitä, 
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että hän saa olla koko huomion keskipisteenä. Helmin maailma oli leikkiä, luontoa ja vapautta. 

Valmiin elokuvan pääpaino on aikuisissa, vaikka Helmi kuuluukin mukaan suurilta osin. Elokuvan 

tunnelma puhuu aikuisille. Ehkä tehdessä lapsen rooli ja maailma olivat puhuneet lapselle, ja koko 

mielikuva keikahti päälaelleen elokuvan alkua katsellessa.

Käsittelin asiaa puhumalla lapsen kanssa ja kertomalla tämän hänelle. Siltikään hän ei halunnut 

katsoa elokuvaa. Nyt ajan kanssa totuttaudumme pikkuhiljaa siihen ajatukseen, että katsomme sen 

jossakin vaiheessa ennen ensi-iltaa yhdessä, ettei järkytykset tai hämmennykset valtaisi 

ensimmäistä kertaa juhlatilanteessa. Kuitenkin minusta näyttää siltä, ettei Martta ole kovinkaan 

kiinnostunut enää siitä, miltä valmis elokuva näyttää. Hänelle kokemus siitä että sai tehdä sen, oli 

tärkeintä. Ja se on jo kaukana takanapäin, viime kesässä, unohduksissa. Nyt on tämä hetki – jolloin 

hän suunnittelee jo seuraavaa hahmoaan. Hän oli saanut prosessista onnistumisen kokemuksen, 

näkemättä lopputulostakaan. Mutta siihenhän työtapamme perustuikin – yhteen hetkeen kerrallaan, 

kaiken läpielämiseen, leikkiin heittäytymiseen. Jo se on palkitsevaa. Siitäkin huolimatta, tai ehkä 

juuri siksi, ohjaajan vastuulla kulkee johdattaa lapsi vielä elokuvan julkistamisesta seuraaviin 

tilanteisiin. Pitää huoli siitä, että lapsi kestää mahdolliset arvostelut, mielipiteet ja kommentit, eikä 

menetä uskoaan itseensä missään vaiheessa. Vaikka kommentit olisivat kuinka hyvää 

tarkoittaviakin, ne tuntuvat henkilökohtaisilta ja voivat pahimmillaan pelästyttää lähtemästä enää 

elokuvan tekemiseen mukaan koskaan. Katsottavana oleminen ei välttämättä ole se kaikkein 

helpoin vaihe koko prosessia. Ohjaajan ja näyttelijän välinen luottamussuhde voi kantaa senkin yli, 

ja pitkälle vielä sen jälkeenkin. Lapsi on kerran ollut ohjaajalle erityinen, hänen valintansa ja 

hyväksyvän katseensa edessä vapaa ja auki. Ohjaajan tehtävä on olla lapsen luottamuksen arvoinen 

vielä elokuvan sesongin kuluessakin.

Lapsinäyttelijän ohjaaja on enemmän kuin ohjaaja. Hänellä on vastuu, sillä hänen  

käsissään on elävä, pieni ihminen, jonka sisäinen maailma on tavoitettavissa mutta niin  

helposti hukattavissa. Lapsen ohjaaminen elokuvassa on vastuuta kohdella lasta vahvistaen  

ja kasvattaen – ja se vastuu kulkee ensimmäisestä tapaamisesta elokuvan julkistamiseen  

asti, ja jatkuu parhaimmillaan vielä vuosien jälkeenkin. Lapselle näytteleminen elokuvassa  

on osa kasvua kohti aikuisuutta. Se jättää lapselle muiston, jota hän kantaa mukanaan koko  

elämänsä ajan. 
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Parhaita Päiviä ei oltu vieläkään katsottu lapsen kanssa. Toistin vielä Martalle, että jossain 

vaiheessa hän ja kokonainen yleisö näkisi elokuvan. Ja että siitä huolimatta, että se ei välttämättä 

näytä juuri siltä kuin hän oli ajatellut, meidän kannattaisi katsoa se. Ja varautua ottamaan vastaan 

myös muiden katsojien palautetta. Martta kuunteli, näin hänestä että hän ymmärsi, vakavana 

hyväksyi tosiasian. Sitten hän kysyi minulta painottaen huolellisesti jokaista tavua: ”Mutta Milloin 

sä teet Iloisen Lastenelokuvan?” 

Huhtikuun aurinko on lämmittänyt takapihan. Istumme jäätelöllä puutarhatuoleissa, ja siinä 

hetkessä keksimme, miten seuraavan elokuvamme lapsihahmo pukeutuu.
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