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Tiivistelmä
Aftermovie markkinointikeinona käsittelee musiikkitapahtumien markkinointiin käytettäviä
videoteoksia. Tutkin aihetta, sillä aftermovieita ei Suomessa hyödynnetä tarpeeksi. Tekijöitä
alipalkataan ja työtä ei arvosteta kuten muita markkinointivideoita. Aftermovieissa esiintyy
normeja sisällön ja teknisen toteutuksen suhteen, mutta teoksilla on myös varaa kehittyä.
Aiheesta ei löydy kirjallisuutta. Ohjeistukset ja trendit välittyvät tekijöille kollegoiden ja toisten
teosten myötä. Aftermoviet ovat markkinoinnillisen materiaalin lisäksi myös itsenäisiä
taideteoksia. Niissä on tarina ja sanoma. Haluttuun käyttötarkoitukseen on lukuisia keinoja
päästä.
Oma tietämykseni aiheesta perustui ennen omiin tulkintoihini. Hankin opinnäytettä varten
käytännönkokemusta tekemällä aftermovieita yksin ja ryhmässä. Haastattelin suomalaisia ja
ulkomaalaisia tekijöitä ja tilaajia. Tarkoitukseni oli ottaa selvää millaisia työskentelytapoja tämän
genren parissa on. Käyn työssä läpi aftermovieille ominaisia piirteitä, sekä
työskentelyprosesseja.
Aftermovie vaatii tekijältään ymmärrystä markkinoinnista, sekä teknisistä ja luovista ratkaisuista.
Työt ovat aina yksilöllisiä, ja toteutuksessa on otettava useita asioita huomioon.
Dokumenttipohjaiset videot asettavat haasteita useissa työvaiheissa. Teokset mahdollistavat
tapahtumalle useampia markkinointimahdollisuuksia. Tekijät tarvitsevat enemmän arvostusta,
jotta aftermovie-kulttuuri kehittyy myös Suomessa.

Avainsanat aftermovie, tapahtuma, festivaali musiikki, kulttuuri, kulttuurikokemus
markkinointi, markkinointiviestintä, mainos
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Johdanto
Mikä on aftermovie?
Aftermoviella tarkoitetaan tapahtumamarkkinoinnin käyttöön tuotettua, pääosin
dokumentaarisesta materiaalista koostettua tyypillisesti musiikkipohjaista videoteosta.
Tapahtuman luonteesta riippuen aftermoviet voivat olla tyyliltään ja sisällöiltään
hyvinkin toisistaan poikkeavia. Tässä opinnäytetyössäni keskityn musiikkitapahtumia
markkinoiviin teoksiin.
Musiikkifestivaaleilla, keikoilla tai klubikonseptien järjestämissä tilaisuuksissa
kuvatusta materiaalista koostettu aftermovie on tavallisesti minuutista puoleen tuntiin
kestävä kokonaisuus. Ääniraita muodostuu tyypillisesti tapahtumassa esiintyvien
artistien kappaleista tai muusta samaan genreen liittyvästä musiikista. Videoissa saatetaan
käyttää myös haastatteluita tai fiktiivistä kuvamateriaalia.
Aftermoviella on useita käyttötarkoituksia. Tapahtuman kävijöille video toimii
muistona tilaisuudesta. Se selkeyttää tapahtuman järjestäjän imagoa ja toimii seuraavan
tapahtuman ja sen artistien markkinointivälineenä. Video on myös itsenäinen taiteellinen
teoskokonaisuus. Aftermovie julkaistaan usein joko mahdollisimman pian tapahtuman
jälkeen tai myöhemmin osana seuraavan tapahtuman markkinointikampanjaa.
Julkaisuympäristönä on lähes poikkeuksetta sosiaalinen media.
Miksi tämä aihe?
Olen katsonut aftermovieita aluksi kohdeyleisön näkökulmasta, mutta
opiskellessani elokuva-alaa aloin myös analysoida niiden taiteellisia, kerronnallisia ja
rakenteellisia ratkaisuja. Festivaalit ovat kulttuurielämyksiä ja sisältävät erilaisia
taiteenmuotoja, usein pääpainotus on musiikissa. Aftermoviella on mahdollisuus olla
taideteos, joka ei poissulje markkinoinnillisiakaan mahdollisuuksia. Päästyäni kuvaamaan
mainosta festivaaliympäristössä kiinnostuin ammatillisessa mielessä myös aftermovien
toteutuksista.
Aftermovien tyyppisistä dokumentaarisista tapahtumataltioinneista on vaikea
tehdä etukäteen tarkkaa kuvakäsikirjoitusta. Taltiointi perustuu lähinnä viitteelliseen
kuvaussuunnitelmaan
ja
kokonaisuus
luodaan
suurimmalta
osin
vasta
jälkituotantovaiheessa. Elokuvaleikkauksen opiskelijana oli kiinnostavaa analysoida
teoksissa tarinan etenemistä, yksittäisiä kuvapareja ja keinoja, joilla koetettiin saada
aikaan haluttuja tunnereaktioita katsojissa, jotka eivät välttämättä ole olleet itse edes
paikan päällä tapahtumassa. Olen aiemmin opiskellut markkinointiviestintää ja
työskennellyt mainonnan parissa, joten aftermoviet alkoivat kiinnostaa minua erityisesti
markkinointikeinona.
Tässä opinnäytetyössäni tulen tutkimaan tyylillisesti erilaisia aftermovie-teoksia.
Mikä tekee aftermoviesta toimivan? Miksi Suomessa ei osata hyödyntää paremmin
aftermovieta markkinointiviestinnässä? Miksi tekijät ovat alipalkattuja ja teokset
aliarvostettuja Suomessa? Näkökulmani perustuu suurimmalta osin omiin havaintoihini,

AFTERMOVIE MARKKINOINTIKEINONA

VILJA HARJAMÄKI. AALTO-YLIOPISTO, 2018. 3

niiden pohjalta tekemiini johtopäätöksiin sekä empiirisiin kokemuksiini. Tämän lisäksi
olen haastatellut useita – sekä suomalaisia että ulkomaisia - alalla toimivia tekijöitä ja
tilaajia heidän näkemyksistään. Vertailen suomalaista aftermovie-genreä ja sen
tuotantotapoja muualla maailmassa tuotettuihin teoksiin.
Aftermovien lyhyt historia
Woodstock-materiaalit ovat peräisin lähinnä Michael Wadleighin pitkästä
dokumenttielokuvasta Woodstock (1970), joka toimi ponnahduslautana useille silloisille
nuorille elokuvantekijöille, kuten ohjaaja Martin Scorseselle ja leikkaaja Thelma
Schoonmakerille. Woodstockia kuvasi seitsemän kuvaajaa ja materiaalia käsitteli kuusi eri
leikkaajaa.
Woodstock voitti aikoinaan Oscarin parhaana dokumenttielokuvana ja oli ehdolla
mm. parhaasta äänisuunnittelusta ja leikkauksesta. Woodstock oli itsenäinen oma
teoksensa, jonka taiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja tuskin kukaan ryhtyisi nykyään
kyseenalaistamaan. Samaa ei voi sanoa tämän päivän aftermovie-videoista, jotka
kuitenkin perustuvat pitkälti samaan ideaan kuin Woodstock. Ne käyttävät pitkälti
samanlaista kuvakieltä, kerronnallisia keinoja ja dramaturgisia ratkaisuja. [1]
Vanhin löytämäni varsinaisella aftermovie-idealla toteutettu video on Official
Aftermovie | Dance Valley 2002. Käytän tämän hollantilaisen festivaalin uudempaa videota
esimerkkinä myöhemminkin. Jotkut traditiot eivät ole vuosien varrella muuttuneen, kuten
helikopteri, josta heitellään kukkia yleisöön molemmilla aftermoviella. Tämän tradition
juuret näyttäisivät myös ulottuvan kauaksi Woodstockin päiviin, jolloin nälkäiselle
yleisölle jaettiin ruokaa helikopterista kesken festivaalien. [2] https://www.youtube.com/
watch?v=0_40CU8-ssI

Tomorrowland festivaalin päälavat vuonna 2005 ja 2015.

Mielenkiintoinen
aftermovien
kehityskaari
löytyy
myös
belgialaiselta
Tomorrowlandilta. Tomorrowland 2005 | official aftermovie näyttää aivan eri festivaalilta
kuin nykyisin. Tapahtuma itsessään on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista
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festivaaleista. Samalla aftermovien pituus on kasvanut lähes kymmenkertaiseksi.
Tomorrowland Belgium 2017 | Official Aftermovie on heidän uusin aftermoviensa, joka toimii
hyvänä vertailukohtana siitä, kuinka paljon aftermoviet ovat kehittyneet teknisesti ja
sisällöllisesti 12 vuodessa. Ensimmäinen teos ei ole tasapainoinen: kuvasuhteet
vaihtelevat ja kuvanlaatu on pehmeää ja epätarkkaa. Visuaalinen materiaali ei ole
synkronissa musiikin kanssa. Näistäkin heikkouksista huolimatta teoksesta välittyy
kokeilunhalu ja monet nykyisten aftermovie-videoiden tekniset ja ilmaisulliset keinot,
kuten efektien käyttö ja timelapse-kuvat. 12 vuotta myöhemmin hyväksi todettuja keinoja
viljellään edelleenkin, mutta jalostetummassa muodossa: hidastukset ja timelapse-jaksot
mukailevat musiikin vaihteluita. Kuva on kautta linjan terävää ja hyvin valaistua. Suurin
muutos on kuitenkin suhteessa yleisöön: kun ensimmäisissä videoissa voidaan puhua
vielä tapahtumataltioinnista, nykyään kyse on varsin pitkälle suunnitellusta ja
käsikirjoitetusta teoksesta, jossa yleisöllä on hyvinkin aktiivinen rooli. Kuvaaja on
kameroineen tilanteissa mukana ja yleisö ottaa kontaktia suoraan kameraan.
Aftermoviet ovat festivaalin lailla jo paljon enemmän kuin ennen, ne eivät ole vain
markkinointivideoita vaan itsenäisiä videoteoksia. https://www.youtube.com/watch?
v=w37K5flPvFM , https://www.youtube.com/watch?v=6dVFy4d61gU&t=19s

Aftermovie markkinointikeinona
Millainen on onnistunut markkinointivideo?
Haastattelin Henri Johanssonia, joka on Videolle Productions Oy:n
videomarkkinoinnin asiantuntija. Hän kertoi minulle näkökulmista, joita tulee miettiä
markkinointivideota tehdessä.
Videon teknisen laadun tulee olla käytettävien resurssien puitteissa paras
mahdollinen, sillä asiakas odottaa tasokasta jälkeä. Etenkin sosiaalisessa mediassa
korkeatasoinen tuote erottuu edukseen, koska teknisesti heikkolaatuisia videoita löytyy
paljon. Kohdeyleisö täytyy huomioida sekä sisällössä, että julkaisukanavien valinnassa.
Tavoitteen saavuttamista voi edesauttaa niiden vaikuttajahahmojen sisällyttäminen
markkinointivideoon, joita kohderyhmä muutenkin mediassa seuraa.
Markkinointivideon sisällöstä tulee välittyä aitous, eikä se saa olla ilmaisultaan
liian kaunisteltua. Työn tulee olla yhdenmukainen brändin kanssa. Samaan brändiin
liittyvien videoitten tulee olla linjassa keskenään, ne eivät saa liiaksi poiketa tyyliltään ja
mm.
logojen
ja
typografian
tulee
vastata
brändiin
liittyvää
muuta
markkinointimateriaalia. Onnistunut teos kestää aikaa ja katsomiskertoja.
Markkinointivideossa tärkeätä on helppo jaettavuus. Jotta katsojassa heräisi
jakamisen tarve, videon sisällön tulee herättää keskustelua. Sisällön suhteen kannattaa
kuitenkin olla tarkkana, koska aihevalinta ei saa herättää brändiin liittyen vääränlaista
huomiota. Samalla videoitten tulisi olla kuitenkin tunteita herättäviä ja sisältää viestin,
jota halutaan jakaa.
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Onko aftermovie markkinointivideo?
Katsoja ei pidä aftermovieta mainoksena ja tämä ilmiö tekeekin siitä hyvän
markkinointivälineen.
Dokumentaarisuus
tuo
teokseen
uskottavuutta,
joka
käsikirjoitetusta fiktiivisestä mainoselokuvasta puuttuu. Katsoja tekee itse aktiivisen
valinnan halutessaan katsoa aftermovien ja suhtautuu siihen jo lähtökohtaisesti
positiivisemmin kuin perinteiseen mainontaan. Mikäli aftermovie on toteutukseltaan
onnistunut, se jää mieleen ja saa katsojan kiinnostumaan myös itse tapahtumasta.
Kaikki tapahtumajärjestäjätkään eivät kuitenkaan näe aftermovien potentiaalia
todellisena markkinointikeinona. Sen suunnitteluun ei käytetä aikaa, eikä sen tekemiseen
budjettia. Videon toteutus saatetaan jättää ammattitaidottoman tekijän vastuulle, jolloin
sitä ei haluta välttämättä edes julkaista. Tämä voi olla tapahtumajärjestäjältä paha virhe,
sillä nykyään yleisö osaa jo odottaa aftermovieta, varsinkin, jos ovat nähneet paikan
päällä kuvaajan. Huonosti toteutettu video on yhtä lailla pettymys kuin kokonaan
julkaisematonkin. Nykyään hyvin toteutettu aftermovie on olennainen osa itse
tapahtumaa. Tästä syystä tekijöiksi kannattaakin valita henkilö tai yritys, joka ymmärtää
aftermovien osana tapahtuman brändiä, ja toteuttaa sen julkaisukelpoisena ja linjassa
tapahtumamarkkinoinnin muun kampanjamateriaalin kanssa.
If you did not see, never happened.
- Alejandro Tuzzi, 31.3.2018
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja video enemmän kun tuhat kuvaa.
- Janne Lehtimäki, 16.4.2018
Yksi syy, mikä sai minut kirjoittamaan aiheesta oli hämmennykseni eräästä
tilanteesta. Minulla oli käyttökelpoista kuvamateriaalia festivaalista, joka järjestettiin ensi
kertaa. Siitä olisi voinut koostaa hyvän aftermovien, vaikka materiaali olikin kuvattu alun
perin muuhun käyttöön. Otin yhteyttä järjestäjään kuultuani, että tapahtuma tultaisiin
järjestämään uudelleen, mutta laajennettuna nyt uusiin kaupunkeihin. Ehdotin, että
leikkaisin heille edellisvuoden tapahtumasta aftermovien markkinointikäyttöön ja
kuvaisin taas tulevasta tapahtumasta uuden videon. Järjestäjä ilmoitti, ettei ollut asiasta
kiinnostunut.
Eivätkö järjestäjät ymmärtäneet aftermovien käyttömahdollisuuksia vai mikä oli
heidän syynsä kieltäytyä? Artisteista otettujen valokuvien lisäksi heillä ei ollut mitään
näyttöä itse tapahtumasta, sen sisällöstä, kohderyhmästä taikka paikalla vallitsevasta
tunnelmasta. Varsinkin kesäaikaan eri festivaalit kilpailevat yleisöstä ja tapahtumien
markkinoinnissa korostuu kohderyhmäajattelu. Miten asiakas voi tietää millaisesta
tapahtumasta on edes kyse? Festareille ei mennä enää pelkästään artistien
houkuttelemina, vaan asiakas hakee kokonaisvaltaisia kokemuksia. Tässä suhteessa
aftermoviet voivat välittää yleisölle sellaista informaatiota tapahtumasta, johon mikään
muu media ei kykene.
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Aftermovie on nimenomaan tapahtumadokumentaatio. Mikäli se keskittyy
pelkästään artistiin eikä kerro itse tapahtumasta kokonaisuutena mitään, sitä ei voi pitää
enää tapahtumamarkkinointina, vaan artistin promovideona. Siks [AFTERMOVIE]
koostuu pitkälti aftermovie-videoille ominaisesta kuvastosta ja tavasta käyttää musiikkia,
mutta erona on nimenomaan kohdevalinta: kuvituksessa toistuvat eri tavoin artistin nimi
ja hän on pääasiallisin kuvauskohde, itse artisti. Yleisö esitetään lähinnä nimettömänä ja
kasvottomana massana. https://www.youtube.com/watch?v=m6xENZFnlsM
DiLED EC6 LED-screen at Go 90´s summer festival 2016 ei myöskään ole aftermovie,
vaikka festivaaleilla onkin kuvattu. Mainoksen tarkoitus on saada katsoja kiinnostumaan
LED-näytöistä, useat artistit jäävätkin näyttöjen varjoon ja yleisö tuntuu hurraavan
lavatekniikalle. https://www.youtube.com/watch?v=zjX3I7dxhuo
Floridalaisen Miami LIV yökerhon sivulta löytyvät tapahtumavideot ovat hieman
rajatapauksia. Videoilla on selvä käyttötarkoitus, joka on markkinoida yökerhoa. Tältä
osin se kattaa aftermovien kriteerin ja toimii seuraavan tapahtuman markkinointina.
Kuitenkin videot ovat todella lyhyitä ja keskittyvät vain yökerhon tiloihin ja tarjontaan,
eivät itse tapahtumaan. Mikäli olisin ollut paikalla, nämä videot tuskin saisivat minussa
samanlaista reaktiota kuin aftermoviet aikaan saavat. Ovatko nämä siis vain yhteen
markkinointitapaan suunnattuja aftermovieita vai yökerhon mainoksia? https://
www.livnightclub.com/gallery
Jos pohtii yökerhotapahtumia, niin mielestäni suomalaisen tapahtumakonseptin
Point Breakin Point Break presents: TEKNOJOULU @ Club Capital 26.12.2016 video täyttää jo
aftermovien kriteerit. Se ottaa huomioon myös asiakkaiden näkökulman. Tämän
tapahtuman jälkeen voisin kuvitella asiakkaana etsiväni tuttuja kasvoja videolta ja
tunnelmoivani edellistä iltaa. Sisällöltään tämä on selvästi aftermovie. https://
www.youtube.com/watch?v=5NnHT_Z3Jfk
Polaris Festival 2017 - Aftermovie on selkeästi aftermovie. Se täyttää kaikki
aftermovien määritelmät ja toimii monessa käyttötarkoituksessa. Teoksessa on
nousujohteinen tiivistyvä rakenne, mielenkiintoisen visuaalisen ja auditiivisen
kokonaisuuden. Mielestäni se on hyvä esimerkki siitä, milloin aftermovie toimii
markkinointikeinona olematta kuitenkaan suoranainen mainos. Harkitun oloiset kuvat ja
leikkaukset tekevät aftermoviesta miellyttävän katsomiskokemuksen, oli sitten ollut itse
tapahtumassa, harkitsee sinne menoa tai vaikkei olisi kiinnostunut tapahtumaan
osallistumisesta. Tällä aftermoviella onvoimakas yhteisöllisyyden vaikutelma, jossa
musiikki, yleisö, ympäristö ja artistit ovat osa yhtä ja samaa yhteistä kokemusta. Tämä
teos ottaa kaikki osa-alueet huomioon useista näkökulmista. Onnistuneesta aftermoviesta
välittyy nimenomaan tunne elämyksestä, jonka haluaa kokea uudelleen, ja jonka sanoman
haluaa jakaa eteenpäin. https://www.youtube.com/watch?v=cOOWqFfuE8U
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Millainen on hyvä aftermovie?
Hyvän aftermovien toteutuksessa huomioidaan kohderyhmä ja määritellään
videon tavoitteet jo suunnitteluvaiheessa. Halusin irtautua tekijälähtöisestä tavastani
analysoida teoksia, joten pyysin useilta eri tapahtumien kohderyhmään kuuluvilta
henkilöiltä heidän kommenttejaan onnistuneesta aftermoviesta. Osa on aftermovien
perusteella osallistunut itse tapahtumaan. Aftermoviet toimivat eri henkilöille eri tavoin,
mutta onko toimivista videoista löydettävissä niitä yhdistäviä tekijöitä?
Kaikissa vastauksissa korostui musiikin merkitys. Musiikin myötä korostui myös
leikkaus, jonka on oltava rytmillisesti linjassa valitun musiikin kanssa. Aftermovie etenee
kokonaisuutena, jossa kuva ja ääni täydentävät toisiaan rakentaen mielikuvaa itse
tapahtumasta. Kyseessä ei siis ole dokumentti, vaan rakennettu mielikuva. Se ei ole
myöskään mainos taikka musiikkivideo, vaan aivan oma genrensä, jonka ilmaisukeinot
ovat vasta kehittymässä. Aftermoviessa keskitytään tapahtuman parhaimpiin hetkiin.
Katsoja huomaa helposti, mikäli tekijät jäävät vellomaan samojen kuvien pariin taikka
käyttävät turhaa toistoa. Pelkkä musiikki ei myöskään tuo videoon tapahtuman tilanteen
tuntua, vaan leikkauksia korostavat tehosteet ja äänimaailmassa yleisön reaktiot ja
artistien huudahdukset lisäsivät tilanteen todentuntua, ne koettiin positiivisina.
Aftermovie ei toimi, jos kesken videon katsoo kuinka kauan kestoa on jäljellä.
Aftermovie ei myöskään saa jättää tunnetta, että se jäisi kesken. Etenkin
yökerhovideoiden kestoa kommentoitiin: ne ovat välillä liian nopeasti ohi, jolloin ei ehdi
päästä mukaan tunnelmaan. Lähes kaikki arvostivat myös ison budjetin aftermovieita.
Lopputuloksesta huomaa, jos työryhmä ja resurssit ovat olleet riittävät. Jos teos on
huolitellun oloinen, siihen on varmasti käytetty aikaa. Mitä suuremmat juhlat, sen
parempi!
Ympäristöä pitää hyödyntää sopivissa määrin: millaiset koristeet ja valoshow
tapahtumassa on? Kuitenkin yleisimmäksi virheeksi mainittiin, jos lavoihin keskitytään
liikaa ja jätetään huomioimatta ihmiset. Artisteja pitää nähdä sopivasti, mutta eniten
tunnelmaa nostattaa yleisö. Katsojana haluaa nähdä erinäköisiä ihmisiä, persoonallisia ja
tapahtumaa varta vasten laittautuneita. Henkilöitä, jotka uskaltavat heittäytyä ja olla oma
itsensä, iloisia kasvoja.
Epäonnistuneeksi aftermovieksi mainittiin, jos teokset ovat kerta toisensa jälkeen
liian samanlaisia, eikä persoonallisuutta löydy. Onnistunut aftermovie vetoaa tunteisiin ja
palauttaa mieleen hyvät mielikuvat ja muistot tapahtumasta. Tapahtuman haluaa kokea
uudelleen ja sinne haluaa palata. Uusien tapahtumien aftermoviet aiheuttavat kylmiä
väreitä, iloa ja tekee mieli päästä mukaan tanssimaan. Jos kyseessä on tapahtuma, missä ei
ole käynyt ketään tuttujakaan, on aftermovie paras mahdollinen tapa markkinointiin.
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Sisältö ja keinot
Kohdeyleisö
Ketkä tapahtumaan tulevat ja keiden sinne toivottaisiin tulevan? On luonnollista,
ettei nuorisolle suunnatulla Weekend festivaalien aftermovieilla näy samoja ihmisiä kuin
Tuskan, We Love 90’s tai Iskelmä festivaalin aftermovieilla. Jotta asiakas voi videon kautta
kokea festivaalin tunnelman, ja jotta katsomiskokemuksesta tulee henkilökohtaisempi, on
hänen päästävä osaksi yleisöä. Isot ihmismassat saavat tapahtuman näyttämään suurelta,
mutta pitävät katsojan etäisenä. Siksi on tärkeää näyttää yleisöstä myös yksittäisiä
samaistuttavia henkilöitä. Artistit eivät ole samaistumisen kohde. Ohjelman saamme
muutakin kautta selville, joten aftermovien ei tarvitse olla informaatiokanava.
Parhaimmassa tapauksessa saadaan luotua vuoropuhelua artistin ja yleisön välille, silloin
artisteista tulee helposti lähestyttävän oloisia. Vuoropuhelusta kerron tarkemmin
leikkauksen yhteydessä.
WEEKEND FESTIVAL 2013 OFFICIAL AFTERMOVIE!ssa on mielestäni käytetty
hyvin artistin ja yleisön vuoropuhelua, sekä tuotu yleisö osaksi festivaalin kokonaisuutta.
Loppujen lopuksihan yleisö on se, joka mahdollistaa festivaalin onnistumisen. Koska
aftermoviella esitellään heti alkuun samaistuttavia henkilöitä ovat isot yleisömassatkin
helpommin lähestyttäviä: tiedämme jo keistä yksilöistä se koostuu. Tämä kyseinen teos on
yksi syy siihen, miksi alunperin kiinnostuin aftermovieista. https://www.youtube.com/
watch?v=wQK3vunO6Cw

Yksittäiset kuvat henkilöistä kertovat tapahtuman kohderyhmästä.
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Kyseessä on sama festivaali kuin edeltävässä esimerkissä, mutta WEEKEND
FESTIVAL HELSINKI 2016 - OFFICIAL AFTERMOVIEsta ei löydy niin paljon
samaistumisen kohteita. Aftermoviella tunnutaan suosivan laajoja yleisökuvia, jolloin
festivaali näyttäytyy ehdottomasti suurena tapahtumana. Kuitenkaan jos ei lasketa
fiktiivistä täytemateriaalia mukaan, ei itse festivaalikuvastosta löydy montaa yksittäistä
henkilöä, joka jäisi mieleen. Yleisöstä tunnistaa henkilöitä, mutta en ehdi samaistua
heidän tunnelmaansa. Tuntuu, että tämä aftermovie on tehty enemmän artistin
näkökulmasta. https://www.youtube.com/watch?v=7WMcnvv1ISc
Ketä yleisössä sitten pitäisi näyttää? Tämä riippuu tietysti aivan tapahtumasta ja
katsojasta, mutta kerron oman tulkintani selkeällä esimerkillä. Pohdin tätä vuosina 2013 ja
2014, jolloin aloin katsoa aftermovieita analyyttisemmin. WEEKEND FESTIVAL 2013
OFFICIAL AFTERMOVIE! sekä WEEKEND FESTIVAL 2014 OFFICIAL AFTERMOVIEssa
näen molemmissa erään yhdistävän tekijän, nimittäin ihmiset. Weekend festivaali on
nuorisolle suunnattu elektronisen musiikin festivaali, minne pääsee myös alaikäisiä. Jos
tätä yrittää ajatella järjestäjän näkökulmasta, alaikäiset tuovat tapahtumaan tuloja lähinnä
vain lippuostoksissa, täysi-ikäiset taas mahdollistavat alkoholimyynnin. Osa lavoista on
myös ikärajallisia. Eikö siis tuntuisi järkevältä saada tapahtumaan enemmän täysi-ikäisiä?
Aftermovieissa tuntuu esiintyvän suurimmaksi osin skandinaavisia nuoria naisia, se on
varmasti melko realistinen kuva ja näyttää mahdollisesti eksoottiselta ulkomailla. Tuoko
se kuitenkaan paikalle vanhempia asiakkaita? https://www.youtube.com/watch?
v=ww76T0fY4E4
Aftermovie-videoitten välittämät sukupuoliroolit ja –jakauma on varsin
mielenkiintoinen. Usein näillä videoilla näytetään myös huomattavasti enemmän naisia
kuin miehiä. Se on mielestäni ymmärrettävää: naispuoliset henkilöt tulevat paikalle, jos
tietävät siellä olevan muitakin naisia. Miehet tulevat paikalle, sillä paikalla on naisia. Se
ehkä kuulostaa perusteettomalta väitteeltä, mutta jotkut yökerhotkin kuten Miami LIV
hyödyntävät tätä samaa ajatusta lipputuloissaan: naisille myydään halvemmalla lippuja
kuin miehille.
Miten se muuttaisi tilannetta, jos aftermovieissa esiintyisi pääasiassa hieman
vanhempia, 20-25 vuotiaita. Uskon, että silloin täysi-ikäisten olisi helpompi lähteä
tapahtumaan, sillä he kokisivat olevansa kohderyhmää. Alaikäiset taas näkevät videolla
henkilöitä, jotka eivät ole heitä kuitenkaan niin paljon vanhempia, että kokisivat
poikkeavansa kohderyhmästä. Sen sijaan he voisivat jopa kiinnostua festivaalista, johon
heilläkin on ikää. Mielestäni tätä selkeää ikäjakaumaa ei kuitenkaan enää näe Weekendien
uusimmissa aftermovieissa.
Tekijän näkökulmasta ajattelin, että oikea välitetty tunnelma menee ihmisten
ulkonäön edelle. Pyrin eräässä työssäni näyttämään, että tapahtumassa on kaikennäköisiä
ihmisiä ja heillä kaikilla on hauskaa. Koeyleisöni antoi kuitenkin kritiikkiä siitä. Vaikutti
siltä, että video toimisi paremmin, mikäli aftermovien alussa esiteltäisiin nykyaikaisten
kauneusihanteiden mukaisia kauniita ja komeita yksilöitä. Tuntui, että video toimi
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paremmin, jos niin sanotusti kauniit ja komeat henkilöt esiteltiin aftermovien alussa. On
ikävää ajatella, että vain tietyn näköiset ihmiset sopisivat aftermovieen, mutta toisaalta
asiakas haluaa mielikuvan ja peilata itseänsä henkilöihin. Hän haluaa nähdä itsensä
pitämässä hauskaa yhtä laittautuneena ja huoliteltuna kuin muutkin. Aivan kuten
vaatteitakin ostaessa voimme väittää, ettei mallin ulkonäöllä ole väliä. Todellisuudessa et
välttämättä ostaisi villapaitaa, jos malli ei vastaisi millään tavalla kauneusihanteitasi.
Aftermoviessa uskon, että alku on tärkeä henkilöitä esitellessä. Hyvä tunnelma menee
kuitenkin ehdottomasti ulkonäön edelle.

Waterland on vesipuisto Serenassa järjestettävä elektronisen musiikin festivaali.

Minulla on kaksi esimerkkiä, molemmat ovat Waterland festivaaleilta.
WATERLAND 2015 – OFFICIAL AFTERMOVIEssa on erittäin rohkeita kuvavalintoja:
runsaasti paljasta pintaa, paljon naisten vartaloita ilman että kasvoja näytetään. Samoihin
aikoihin kyseinen festivaali sai kansainvälistä huomiota, jonka vuoksi epäilen aftermovien
olevan näin uskalias.
Artistien ja yleisön välille on muodostettuja kuvapareja, joissa miesartistit
kommentoivat juhlijoiden vartaloita. Artistien lisäksi aftermoviella näkyy vain muutama
miespuolinen henkilö. Kuten aikaisemmin sanoin, ymmärrän naisvaltaisuuden
aftermovieissa, mutta tässä se on viety niin äärimmilleen, että sen antama sanoma
poikkeaa muiden vuosien teoksista. Kaksi naista suutelee videon viimeisessä kuvassa, ja
se tuntuu antavan vahvan sanoman. Jossain toisessa aftermoviessa kuva ei olisi yhtään
niin kantaa ottava. Aftermovien antama vaikutelma herättää minussa paljon ajatuksia:
kelpaanko ulkonäöllisesti muiden joukkoon? Julkaistaisiinko minusta samanlaista
materiaalia? Jos seuraavana vuonna ihmiset tulevat paikalle tämän videon perusteella,
keitä he ovat? Kuka on tämän videon kohderyhmä? https://www.facebook.com/
waterlandfinland/videos/431447317054031/
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THIS IS WATERLAND 2016 – OFFICIAL AFTERMOVIE! on samoilta festivaaleilta
vain vuotta myöhemmin tehty aftermovie. On kiinnostavaa, miten erilaisen mielikuvan
sama tapahtumakonsepti voi antaa. Aftermoviella näkyy paljon hymyä, tanssia, liikettä,
miehiä ja naisia, eri näköisiä ihmisiä… Paljon leikkauksia, lyhyitä kuvia, joista näkee vain
olennaisen eli hyvän tunnelman. Kenenkään aftermoviella näkyvän ei mielestäni tarvitse
häpeillä näkyvyyttänsä. Aftermoviessa varmasti yksi markkinointikeino on tuoda esille
vesipuistossa juhlivat vähäpukeiset nuoret. Ratkaiseva tekijä onkin se, että millä tavoin se
tuodaan esille. https://www.facebook.com/waterlandfinland/videos/535936293271799/
Teoria
Tein ensimmäistä aftermovietani uudelle suomalaiselle klubikonsepti, Societylle.
Sain työstäni palautetta, että siinä näytettiin liikaa yleisöä. Tilaaja käytti sanoja ‘on
kyseenalaista käyttää yleisömateriaalia’. Tarkennukseksi sain faktapohjaista tietoa:
tapahtuman julkaisemista valokuvista 20-30% poistetaan asiakkaan pyynnöstä. On siis
mahdollista, että asiakkaat eivät pidä omasta kuvastansa, myöskään videoissa.
Kuitenkaan mielestäni valo- ja videokuva eivät ole täysin vertailukelpoisia: video on
aikaperusteinen teos, sillä materiaali leikataan tyypillisesti lyhyiksi otoksiksi tai
välähdyksiksi, kun taas valokuva mahdollistaa pitkäkestoisen ja yksityiskohtaisen
tarkastelun. Olenko ollut väärässä siinä, että yleisö on tärkeintä kuvamateriaalia
tunnelman luomiseen? Ryhdyin pohtimaan asiaa tarkemmin ja muodostin eräänlaisen
teorian, jolla pyrin selkeyttämään sitä, mikä on tuote ja mille kohteelle.
Tapahtumaa järjestäessä kohteena on tuleva yleisö. Yleisö tulee paikalle ohjelman
vuoksi, se on tuote. On siis markkinoitava kohteelle artisteja ja kaikkea mitä tapahtuma
heille tarjoaa.
Kun aftermovieta tehdään, yleisö on jo kokenut tapahtuman antaman tuotteen.
Tuote ei enää olekaan ohjelma, vaan itse tapahtuma. Kuten sanottu: kohde hakee tuotetta.
Haluamme näyttää kaiken mitä tapahtuma sisälsi, se on muutakin kuin pelkkä ohjelma,
se on myös yleisö itse. Aftermoviella näytetään kohdeyleisölle lopputulos tapahtumasta.
Se on tuote, jonka sisältöä paikalla olleet eivät voi enää kokea muuten kuin muistojensa ja
tallenteiden kautta. Miksi kohde haluaisi nähdä ohjelman, minkä on jo kokenut?
Tapahtuma on jotain mitä tuleva asiakas haluaa kokea. Uudelle katsojalle pitää näyttää
tapahtuma, joka jäi kokematta. Jos yleisöllä olisi tarve kuunnella vain artistien musiikkia,
sen voisi tehdä myös kotona, mutta yleisö haluaa kokea tapahtuman, joka on enemmän
kuin pelkkä artisti.
Vertasin teoriaani mainokseen, jonka kuvasin festivaaleilla. DiLED EC6 LED-screen
at Go 90´s summer festival 2016 oli mainos LED näytöistä. Miksi tässä tapauksessa en
näyttänyt yleisöä niin paljon kuin aftermoviella näyttäisin yleensä? Tuote ei ole tässä
tapauksessa festivaalin ohjelma vaan näytöt. Kohde ei ole festivaalin asiakkaat, vaan
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näyttöjen potentiaaliset ostajat. Tämä mainos ei antaisi festivaaliyleisölle sitä kokemusta,
mitä he aftermovieista hakevat.
Electric Zoo: Transformed | Official Aftermovie toimii mielestäni aftermoviena erittäin
hyvin, vaikka videolla näytetään lähes pelkästään yleisöä. Videolla ei jää epäselväksi,
mikä materiaali on koettu tärkeimmäksi elementiksi. Aftermoviesta minulle tulee tunne,
että tapahtuma ei ole riippuvainen ohjelmasta. Festivaalit ovat kaikkea, mitä yleisön
läsnäolo tuottaa. Minulle tämä teos edustaa täydellistä aftermovieta. Olen katsonut sen
useaan otteeseen analyyttisesti, mutta se vaikuttaa minuun myös katsojana: näille
festivaaleilla minäkin haluaisin. Olen katsonut videon useaan otteeseen myös
katsomiskokemuksen vuoksi. https://www.youtube.com/watch?v=TOjU3skPBhw

New Yorkissa järjestettävä Electric Zoo festivaali käyttää runsaasti yleisömateriaalia aftermovieissaan.

Dokumentti vai fiktio?
Aftermoviet koostuvat pääasiassa paikan päällä kuvatusta dokumentoidusta
materiaalista, mutta eivät aina. Usein etenkin isomman budjetin aftermovieissa luodaan
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tarina, jolla kerrotaan festivaalista lisää ja samalla sidotaan muuten löyhästi toisiinsa
liittyvät elementit yhdeksi kokonaisuudeksi. Rakennettu tarina toimii ikäänkuin
kehyskertomuksena, jonka sisällä aftermovien välittämä tilaisuus tapahtuu.
Tapahtumamateriaalin itsessään luulisi kiinnostavan katsojaa eniten, mutta tarinat
tuntuvat vetävät katsojien mielenkiintoa puoleensa. Lisämateriaalille ei varmastikaan ole
olemassa oikeaoppisia termejä, kerron oman käyttämäni termistön ja kuinka jaan sen
kahteen osa-alueeseen.
Minulla on muutama esimerkki, jotka pohjustavat hyvin käyttämääni termiä
kuvitusmateriaali. Kun dokumentaarista ja fiktiivistä materiaalia yhdistetään, lopputulos
on kokonaisvaltainen. Silloin fiktiivinen kuvitus ei tunnu irralliselta, mutta aftermovien
tarinaa jaksaa seurata vaihtelevuuden takia. Mysteryland 2016 | OFFICIAL AFTERMOVIE
yhdistää todella monia eri tyylejä. Aftermoviesta löytyy kuvamateriaalia lavasteiden
rakennuksesta, fiktiivisiä yksityiskohtia, 3D animoitua kuvaa ja itse festivaalimateriaali on
monipuolista. Äänessä on fiktiivinen tarina, jälkikäteen tehty äänimaisema, yleisön ääntä
paikan päältä, haastattelumateriaalia ja musiikkia. Aftermoviesta tuntuu löytyvän
kaikkea. Leikkaukselliset ratkaisut yllättävät katsojan kerta toisensa jälkeen. https://
www.youtube.com/watch?v=O8nT5CI_GWM

NGTL:n aftermoviessa on toistuva värimaailma.

DGTL presents FREQUENCY [Official aftermovie DGTL Festival 2016 - BCN] ja kaikki
muutkin DGTL:n aftermoviet ovat hyviä esimerkkejä kuvitusmateriaalin käytöstä. Heidän
aftermovieissaan on keskenään yhtenäinen linja. Dokumentaarisesta kuvamateriaalista on
tehty fiktiivisen tuntuista äänisuunnittelulla, ja se tekee näistä videoista mielestäni
erityisen mielenkiintoisia. Tehosteenomainen ja osin kuvan kanssa ristiriidassakin oleva
äänimaailma luo kerrontaan fiktiivisen vaikutelman. Aftermovieiten kommenttikentät
sosiaalisessa mediassa on täytetty positiivisesta palautteesta, eikä syyttä suotta. Näitä
aftermovieita voi kutsua mielestäni jo taideteoksiksi. https://www.youtube.com/watch?
v=2pWMsuFHJXU

AFTERMOVIE MARKKINOINTIKEINONA

VILJA HARJAMÄKI. AALTO-YLIOPISTO, 2018. 14

Dokumentaarinen
Festivaalimateriaalin lisänä voidaan käyttää dokumentaarista lisäkuvitusta. Nämä
ovat usein budjettiystävällisiä tapoja tehdä harkitun ja huolitellun oloinen lopputulos.
Tätä materiaalia ovat tapahtumassa paikan päällä kuvatut, osittain lavastetut tilanteet.
Jaan ne dokumentaarisen puolelle, koska ainakin osa ihmisistä on festivaalin asiakkaita,
eikä näyttelijöitä. Ultra Europe 2016 (Official 4K Aftermovie) kohdissa 2:18 ja 5:59 alkaa
jakso, jossa useat henkilöt näyttävät suoraan kameraa kohti Ultra festivaalin tuttua käsillä
tehtyä symbolia. Kohdan 2:18 symbolit näyttävät lavastetuilta, mutta toistuva symboli on
todennäköisesti mietitty jo ennakkosuunnittelussa, sillä se lunastetaan myöhemmin.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZHu3bL21Y

Ultra Music on festivaalikonsepti, jolla on tapahtumia ympäri maailmaa. Festivaalilla on oma tunnistettava
käsimerkki.

Dokumentaariseksi materiaaliksi lasken myös videota varten ennakkoon tai
jälkikäteen kuvatut esittelykuvat, kuten otokset kaupungista tai yökerhosta. Eero
Karvonen on tehnyt monta vuotta pienemmille suomalaisille klubikonsepteille
aftermovieita ja käyttää myös tämäntyyppistä dokumentaarista materiaalia hyödyksensä.
Yksi Karvosen videoista on Clinic Eventsin Clinic proudly presents Deborah De Luca 21 7
2017 @ Capital, jossa esitellään tapahtumakaupunkia. Toinen vastaava esimerkki on
argentiinalaisen aftermovie tekijän Alejandro Tuzzin Molino Rojo - ReOpening 2017, jossa
esitellään ensin tyhjä yökerhotila ennen varsinaisten juhlien alkamista. https://
www.youtube.com/watch?v=KwcI5kF5o7U , https://www.youtube.com/watch?v=Nvm9S_AH4rY
Lisäksi dokumentaarista materiaalia ovat tietysti haastattelut, joilla saa välitettyä
informaatiota ja nostettua tunnelmaa. Kukapa ei haluaisi kuulla myös artistien olevan
innoissaan juuri näistä festivaaleista! Official Aftermovie | Dance Valley 2014 käyttää
haastattelumateriaalia juuri oikeissa kohdin niin, ettei se keskeytä musiikin nostatusta,
päin vastoin korostaa sisältönsä ansiosta. Aftermovielta löytyy myös aikaisemmin
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mainitsemani helikopteri, joka heittää kukkia yleisöön. https://www.youtube.com/watch?
v=8tTKX3NJ6wQ
Äänellä voidaan myös tuoda aftermovieen lisää monipuolisuutta, sen ei tarvitse
olla vain musiikkipohjainen teos. Useissa aftermovieissa käytetään paikan päällä
äänitettyä ääntä, kuten artistien ja yleisön huudahduksia. Isosta ihmismassasta kuuluva
ääni saa yleisön tuntumaan suuremmalta, yksittäiset huudahdukset tuovat eloa ja
vaihtelua musiikkiin. Hyvin musiikkiin istutetut artistien tervehdykset vievät katsojan
lähemmäs festivaalitunnelmaa. Defqon.1 Festival Chile 2016 | Official Q-dance Aftermoviella
päästään heti alusta asti mukaan yleisöön äänimaailman kautta. Oikein käytettynä
dokumentaarinen äänimaailma ei vie musiikilta tehoa. https://www.youtube.com/watch?
v=Yfsslx6y6gU
Aina dokumentaarinen ääni ei silti toimi halutulla tavalla, Mansion Liverpool Boxing
Night 2013 aftermoviella ääntä on käytetty hieman kömpelösti ja äänimaisema ei tee
ihmisjoukosta suuremman kuuloista vaan lähinnä humaltuneen oloisen. Yleisö laulaa
artistin mukana, mutta äänestä kuulee myös etteivät kaikki laula ja yökerhon atmosfääri
vie
huonolla
tavalla
realistiseen
tunnelmaan.
https://www.youtube.com/watch?
v=BjmvVZQ4Eew
Fiktiivinen
Fiktiivisellä materiaalilla tarkoitan aftermovieta varten suunniteltua tarinaa, jolla
voidaan kertoa esimerkiksi tapahtuman teemasta tai viedä katsoja fiktiivisen hahmon
mukana festivaaleille. Fiktiiviset tarinat usein poikkeavat festivaalikuvastosta, joten
katsoja kiinnostuu aftermoviesta aivan eri lähtökohdan vuoksi. Katsoja ei kysy itseltänsä:
Mikä tapahtuma tämä on? Vaan ennemminkin: Mikä tämä on? Jos fiktiivinen tarina heti
alussa herättää kiinnostusta, jatkaa katsoja varmasti myös festivaalimateriaalin katsomista
tarinaa seuraten. Dominator Festival 2013 - Official Aftermovie on tehnyt kiinnostavan
fiktiivisen aloituksen, joka varmasti herättää jokaisessa katsojassa tunteita. Oli tunne sitten
kiinnostusta, pelkoa tai inhotusta. Materiaali sopii tapahtuman sirkusteemaan ja hardstyle
musiikkigenreen, joten kohdeyleisöön tämä saattaa varmasti toimia hyvin. Fiktiivinen
tarina istuu lopulta festivaalikuvastoon, eikä tunnu liian irralliselta, kun hahmot nousevat
lavalle. https://www.youtube.com/watch?v=-Tsnb6M1LVM
Edeltävää esimerkkiä voi verrata toiseen saman genren festivaaliin, jossa on lisäksi
sirkusteema. Intents Festival 2017 - Official Aftermovie (4K) ei tosin käytä aftermoviellaan
fiktiivistä materiaalia. Lavastukset vastaavat selkeästi samaa teemaa kuin Dominatorissa,
mutta se ei välity aftermovieen asti. Vaikka leikkaukset ja kuvat ovat mielestäni todella
onnistuneita, tuntuu ettei se riitä. Aftermovie ei etene ja alkaa pian tuntua puuduttavalta,
sillä kuvakerronta toistaa itseään ja musiikissa ei tapahdu merkittäviä rytmimuutoksia.
Mikäli videolla olisi muitakin viitteitä teemaan kuin tanssijat ja lavasteet, voisi video olla
mielenkiintoisempi. https://www.youtube.com/watch?v=Wx8WX3EpjNQ
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Fiktiivisen materiaalin voi myös naamioida dokumentaariseksi. Hyvänä
esimerkkinä hollantilaisen Final Kid Filmsin tuottamat Ultra Music festivaalin
aftermoviet. Niiden kautta kerrotaan usein maasta ja kulttuurista, kuitenkin fiktiivisen
tarinan kautta. Näistä aftermovieista mainittakoot esimerkkeinä ULTRA JAPAN 2015 ja
Ultra Korea 2016 (Official 4K Aftermovie). https://vimeo.com/155163504 , https://
www.youtube.com/watch?v=D5N7U7ABCqk

Ultra Japan 2015 -aftermoviella fiktiivisessä tarinassa laittaudutaan festivaaleja varten.

Aivan kuten fiktiivisessä kuvassakin, voidaan myös aftermoviessa käyttää sitä
varten luotuja äänimaisemia. Fiktiivistä kuvaa korostetaan usein kuvasta irrallaan olevilla
äänitehosteilla. Äänimaailmalla voidaan myös korostaa itse festivaalikuvitusta.
Afrikkalaisessa Rocking the Daisies 2016 - official after movie ( #SxRTD2016 / Superbalist is
Rocking the Daisies ) videossa on käytetty korostavaa äänimaisemaa. Kuulemme auton ja
aaltojen
ääniä,
sekä
kameraoperointia
tukevia
tyyliteltyjä
äänitehosteita.
Festivaalikuvastossa on korostettu myös yksittäisiä ääniä kuten tömähdyksiä. https://
www.youtube.com/watch?v=IL4-BusRTfo
Draaman kaari
Aftermovie alkaa tavallisesti introsta, joka voi olla dokumentaarista tai fiktiivistä
kuvamateriaalia, vaihtoehtoisesti myös vilkaisu tapahtuman huippuhetkiin. Mahdollisia
introja voi olla myös lokaation tai artistien esittely. Tämän jälkeen yleisö päästetään sisään
ja tapahtuman tyylistä, aktiviteeteista ja mittasuhteista riippuen juhlat etenevät suureen
loppuhuipennukseen. Viimeisessä kohtauksessa näyttävä ja selkeä loppukohtaus
viimeistelee aftermovien, esimerkiksi ilotulittein. Jokainen aftermovie on yksilöllinen,
mutta lähes kaikissa tuntuu olevan samantyyppinen draamankaari. Se, mitä tapahtuu
intron ja loppuhuipennuksen välissä, tekee jokaisesta aftermoviesta erilaisen etenemisen
suhteen.
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Weekend festivaalit alkavat yleisön päästessä sisälle ja päättyvät näyttävään loppuhuipennukseen.

Useat festivaalit kestävät useamman kuin yhden päivän. Festivaalikävijöille toinen
päivä ovat haastavampi kuin ensimmäinen, ja sama pätee katsojaan aftermovien suhteen.
Jos aftermovie käy mainitsemani kaaren kahteen otteeseen, alkaa toinen kierros helposti
tuntua puuduttavalta. Useissa aftermovieissa onkin tehty ratkaisu yhdistää päivät
samaksi kokonaisuudeksi. Mikäli tapahtumassa on majoitusvaihtoehto, voi olla
kiinnostava koota draaman kaari niin, että seuraavan päivän paikalle saapuminen
korvataan majoitusalueella. Näin vältetään turhaa toistoa ja katsoja saa tapahtuman
järjestelyistä uutta informaatiota. Uuden alun vaara on kuitenkin silti olemassa: jos
telttailualueelle jäädään turhan pitkäksi aikaa vellomaan, voi seuraava päivä tuntua
katsojasta väsyttävältä, aivan kuten festivaalikävijästäkin.
HillTop Festival 2017 Official After Movie on mielestäni ratkaissut toiseen päivään
siirtymisen toimivasti katkeamattoman musiikin ansiosta. Palaamme seuraavan päivän
juhlahumuun ilman erityisiä valmistautumisia. Kuitenkin kolmas päivä alkaa tuntua
raskaalta, vaikka aftermovie kestääkin vain 5 minuuttia. Kolmantena päivänä katsoja ei
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saa enää uutta tietoa festivaalista ja osa kuvamateriaalistakin on samaa kuin
ensimmäisenä päivänä. https://www.youtube.com/watch?v=pgBPBOSM3vM
Osa syy tähän toiston aiheuttamaan väsymiseen on ajoitus. Aftermovie jaksottuu
kolmeksi lähes saman mittaiseksi osaksi. Tämä ongelma on myös kahden päivän
festivaaleissa. Siksi ensimmäinen päivä kannattaa pitää huomattavasti lyhyempänä,
jolloin pääpäivälle jää enemmän aikaa. Pääpäivä on usein festivaalin toinen päivä, jolloin
esiintyy tapahtuman pääartisti. Aftermovien alussa katsoja hakee vielä lukutyyliä videolle
ja on vastaanottavaisempi muutoksille, kuten vuorokauden vaihdokselle. Haluan
kuitenkin painottaa, että tyylikkäästi toteutettuna aftermovie voi toimia myös
tasapaksummalla rytmityksellä.
Erittäin kiinnostava ja toimiva ratkaisu draaman kaaressa on WEEKEND FESTIVAL
2017 - HELSINKI - OFFICIAL AFTERMOVIE - DIRECTOR’S CUT videossa. Siinä on
käytetty sekatyyliä: yhdistelty festivaalikuvaa, dokumentaarista ja fiktiivistä, mutta
dokumentaariseksi naamioitua materiaalia. Aftermovien runko pysyy ehjänä, vaikka
takaumilla leikitäänkin paljon. Kuitenkin mielestäni kiinnostavin kohtaus tulee
aftermovien loppuosassa. Loppuhuipennuksen ja lopputekstien jälkeen seuraamme
päähenkilöitä festivaalin virallisille afterpartyille. En ole koskaan nähnyt mitään
vastaavaa. Weekendien afterpartyt ovat kuitenkin tärkeä osa tapahtumaa ja niitä
markkinoidaan yhtälailla festivaalien ohessa. Aftermoviella tämä on ratkaistu mielestäni
täydellisesti: lopputekstien aikaan katsoja voi keskeyttää videon, koska tekstit antavat
siihen lukuohjeen. Katsojalla on myös mahdollisuus katsoa video loppuun ja jatkaa
afterpartyille. Aivan kuten festivaalikävijätkin voivat tehdä samanlaisen ratkaisun illan
suhteen. Valitettavasti viralliseen aftermovieen tämä ratkaisu ei päätynyt. Aftermovien
tekoprosessista lisää tapausesimerkki -kappaleessa. https://vimeo.com/246454105
Kuvamateriaalin vaihtelun ei tarvitse olla suurta ja näyttävää, eikä ihmisten
tarvitse tanssia kuin viimeistä päivää hyvän aftermovien luomiseksi. Tärkeintä on tehdä
tarpeeksi suuri kontrasti kohtausten välille ja pitää katsojan mielenkiinto myös introssa.
Tästä loistavana esimerkkinä Garcia Club - Opening 2017 - Aftermovie, jossa henkilökemiat
luovat jännitteitä alkuun ja kappaleen muuttuessa yleisö lähtee tunnelmaan mukaan,
tosin pienieleisesti. Jos aftermovien alussa olisi ollut enemmän liikehdintää, ei kontrasti
olisi ollut yhtä suuri ja kokonaisuus olisi jäänyt vaisuksi ja tasapaksuksi. https://
www.youtube.com/watch?v=OEzD2TC7w9c
Kesto
Aftermovieita on eri mittaisia, tavallisesti yökerhossa järjestetyn yhden
vuorokauden tapahtuman aftermovie on kestoltaan noin 1-3 minuuttia. Tämä johtuu
varmasti materiaalimäärästä. Jos ilta ei poikkea muista vastaavista tapahtumista muuten
kuin artistien kannalta, voi olla tarpeetonta tehdä toistuvaa aftermovie sarjaa. Elementit
voivat hyvinkin olla jo samat: järjestäjä käyttää samoja tiloja ja aikataulut ovat
samanlaiset.

AFTERMOVIE MARKKINOINTIKEINONA

VILJA HARJAMÄKI. AALTO-YLIOPISTO, 2018. 19

Festivaali-aftermovieiten kestot ovat yleensä lähemmäs 10 minuuttia.
Ulkoilmafestivaalit mahdollistavat monipuolisemman materiaalin jo sijaintinsa ja
valomäärän vaihteluiden vuoksi. Usein näissä tapahtumissa on myös useampi lava,
jolloin artistikattaus on laajempi. Tämän mittaiset aftermoviet tarvitsevat useamman
musiikkikappaleen. Ultra Miami 2017 (Official 4K Aftermovie) pitää mielenkiinnon yllä
monipuolisuudellaan, vaikka kestoa aftermoviella on jopa 15 minuuttia. Se on sekoitus
dokumentaarista, fiktiivistä ja festivaalimateriaalia. Aftermovie on selkeästi jaksottunut,
mutta kaikki vaiheet antavat jotain uutta ja siksi videota on helppo seurata. https://
www.youtube.com/watch?v=p6N-ad52Z60

Tomorrowland festivaaleilla on paljon nähtävää ja kuvattavaa lavasteiden ansiosta.

Kestoista löytyy tietysti poikkeuksia ja yksi tunnetuimmista festivaaleista tekee
kestoltaan lähes puolituntisia aftermovieita. Tomorrowlandilla toisaalta löytyy myös
kuvattavaa, onhan se tunnettu lavastuksistaan ja erikoistehosteistaan. Olen miettinyt tätä
katsojan näkökulmasta: ovatko tämän mittaiset aftermoviet tarkoitettu enemmänkin
tapahtumassa jo käyneille ja jo potentiaalisille asiakkaille? Jos katsoja ei ole
lähtökohtaisesti tarpeeksi kiinnostunut, voi koko teoksen katsominen kokonaisuudessaan
vaatia aikaa ja tietämystä huomattavasti enemmän kuin lyhyemmät aftermoviet.
Tomorrowlandin kokoisella tapahtumalla on myös varaa tehdä suurempaa kuin vain
tapahtuman markkinointikäyttöön tarkoitettu aftermovie. Tomorrowland 2012 | official
aftermovie on kerännyt yli 100 000 000 katsomiskertaa YouTubessa. https://
www.youtube.com/watch?v=UWb5Qc-fBvk&t=101s
Tomorrowland on niin iso ja tunnettu tapahtuma, että Brasilian festivaalista on
tehty dokumentaarinen elokuva This was tomorrow (2015). Elokuvan on ohjannut Wim
Bonte. Elokuvaa katsoessani huomasin sen muistuttavan todella paljon aftermovieta,
vaikka kyseessä onkin 1h 17min pitkä dokumentti. Elokuvassa näytetään henkilöitä, joita
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yhdistää kyseinen festivaali. Henkilöt edustavat lähes kaikki jotakin vähemmistöä, joten
mielestäni
elokuva
kuulostaa
enemmänkin
pitkältä
markkinointielokuvalta:
Tomorrowlandissä meidät kaikki hyväksytään ja voimme olla oma itsemme. Minulle tämä
elokuva on aftermovie. Samaan festivaalikonseptiin liittyen on tehty myös sarja nimeltä
People of Tomorrow. Siinäkin yhdistävänä tekijänä henkilöillä on festivaali, mutta sarjassa
keskitytään enemmän henkilöihin ja heidän tarinoihinsa kuin itse festivaaliin. Festivaali ei
myöskään näyttäydy yhtä ihannoivassa kuvassa kuin elokuvassa. People of Tomorrow on
mielestäni dokumentti.
Julkaisuaika
Aftermovieilla on monta otollista julkaisuaikaa. Yksi mahdollisuus on julkaista teos
heti tapahtuman jälkeen eli kuukauden sisällä tapahtumasta. Tämä julkaisuaika
mahdollistaa, että katsojalla on tuoreita muistoja tapahtumasta. Etenkin jos järjestäjällä on
useampia tapahtumia vuodessa, tämä on mahdollisesti paras vaihtoehto. Societykonseptin järjestäjä Janne Lehtimäki suunnittelee julkaisuajan aina tarkoin ja kokee
nopean julkaisun olevan ehdottomasti paras vaihtoehto. Clinic Eventsin järjestäjä Marko
Kantola kertoo julkaisevansa aftermoviet jo seuraavalla viikolla tapahtumasta, sillä
muuten kohdeyleisö ei saa sosiaalisessa mediassa enää ilmoitusta julkaisusta ja
asiakkaiden tavoittaminen on haastavampaa. Monet asiakkaat kyselevät aftermovien
perään jo heti tapahtuman jälkeisinä päivinä. Myös festivaalit saavat mahdollisesti
sosiaalisessa mediassa enemmän näkyvyyttä, kun asiakkaat jakavat videota tunnelmoiden
lähiaikojen tapahtumia. Festivaalin kokoluokan aftermovieta ei kuitenkaan kannata
julkaista heti tapahtuman perään, sillä asiakas tarvitsee toipumisaikaa. Aika kultaa
muistot, myös tässä tapauksessa.
Toinen mahdollisuus on julkaista video ennakoiden seuraavaa tapahtumaa, se ei
kuitenkaan kumoa ensimmäistä julkaisuaikaa. Jos festivaalit ovat kerran vuodessa, voi
sama aftermovie toimia niin tapahtuman jälkitunnelmointiin kuin seuraavan tapahtuman
markkinointiin. Julkaisuaikojen välissä pitää olla vain tarpeeksi aikaa, jotta ensimmäisen
julkaisukerran hypetys on ehtinyt loppua. Myöhempi julkaisuaika toimii erittäin hyvin,
koska edellisvuoden asiakkaat jakavat aftemovieta muistellen festivaalia, mutta
suunnitellen myös tulevan kesän tapahtumia. Mikäli video julkaistaan kahdesti, se
menettää jälkimmäisen julkaisun tehoa.
Ratkaisu kahden julkaisuajan ongelmaan onkin tehdä useampia videoita.
Aftermovie materiaalista voi tehdä esimerkiksi trailereita tai versioita, joissa voidaan
keskittyä vain yhteen lavaan. Muita mahdollisuuksia on tehdä erikseen
haastattelupohjaisia
videoita,
lyhyitä
dokumentteja,
artistitervehdyksiä
ja
tunnelmointivideoita. Tämä osoittaa järjestävältä taholta aktiivisuutta ja aftermovien
materiaalia pääsee hyödyntämään monipuolisemmin.
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Tekijä ja työvaiheet
Tekijä
Aftermovien tekijältä vaaditaan teknisen osaamisen ja luovuuden lisäksi myös
kokonaisuuden hahmottamiskykyä, rohkeutta, itsenäistä työskentelyä ja toimimista
nopeasti muuttuvissa tilanteissa. On oltava jatkuvasti askeleen edellä työvaiheissa ja
kuvauksissa on mietittävä jo leikkausta. Tähän auttaa aiempiin teoksiin, tapahtumiin ja
genreen tutustuminen. Tekijän on otettava huomioon ympäristönsä ja sen aiheuttamat
haasteet. Tapahtumapaikkaa pääsee harvoin tarkastamaan tarpeeksi hyvissä ajoin ja
yllätyksiä voi tulla esimerkiksi valaistuksen ja muun teknisen toteutuksen kanssa.
Esimerkiksi jos lavashowhun kuuluu pyrotekniikkaa, ei kuvaajia päästetä liian lähelle
lavaa.
Aftermoviet ovat sen verran uusi videomarkkinoinnin muoto, että työnkuvassa ei
vielä ole selkeitä standardeja. Useat tekijät työskentelevät harrastemielessä tai pitävät
aftermovieita vain intohimoprojekteina. Työnkuvan pitäisi olla rinnastettavissa alan
muihin töihin, mutta näin ei ole. Toivon mukaan tulevaisuudessa ymmärretään paremmin
aftermovien potentiaali markkinoinnissa ja tekijän työpanosta arvostettaisiin asian
mukaisesti.
Siitä on myös hyötynsä, ettei aftermovieille ole asetettu selkeää normia: se antaa
tekijälle vapauksia. Aftermovieita yhdistää tietty sama tavoite, mutta keinoja päästä
tavoitteeseen on lukuisia. Tekijällä onkin mahdollisuus tehdä jotain uutta. Kristillisen
gospel genren tapahtuman Maata Näkyvissä 2016 Aftermovie onkin lähtenyt viemään
aftermovien aivan uudenlaiseen ja äärimmäiseen suuntaan. Aftermovie on
musiikkivideon tyypinen: videolla esiintyvät henkilöt laulavat kohti kameraa samalla kun
tapahtuma etenee taustalla.
https://www.youtube.com/watch?v=cvcOdk1NzGI&feature=youtu.be
On ollut kiinnostava kuulla myös muiden tekijöiden työnkuvista. Sain
haastateltavaksi argentiinalaisen aftermovie-tekijän Alejandro Tuzzin. Hänen tarinansa
inspiroi: intohimolla ja rohkeilla tyylivalinnoilla pääsee tekemään juuri sitä mitä itse
haluaa. Tuzzi päätyi alalle tekemällä artistiystävillensä videoita, mutta ihmiset eivät
tuntuneet olevan kiinnostuneita itse artisteista, vaan kyselivät aftermovien perään. Tuzzi
päätyi kaupunkinsa ensimmäiseksi aftermovien tekijäksi, joten kysyntää on ollut paljon.
Tuzzi kehittää itseänsä jatkuvasti seuraamalla häntä kiinnostavia videoita ja tuomalla
niistä ideoita omiin videoihinsa. Hänelle on kehittynyt tunnistettava sensuelli tyyli, ja hän
kertoo hakevansa aftermovielle seksuaalisuutta ja ylellisyyttä. Tunnistettava tyyli on
vienyt hänet pitkälle: hän on tehnyt jo lähes 250 aftermovieta.
With a good video you can convert a bad party in a crazy party and as you know, that is the
most important to the success of a night bussiness.
- Alejandro Tuzzi, 31.3.2018
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Mikko Kuoppasali on ollut mukana monissa erikokoisissa aftermovie-projekteissa.
Hän on työskennellyt niin yksin kuin kuvaajana Weekendin kokoluokan
aftermovieissakin. Kysyin häneltä huomioita ja vinkkejä aftermovieiden tekemiseen.
Lainaan hänen sanojansa, koska mielestäni niihin kiteytyy paljon hyviä huomioita ja
motivaatiota, mikä sopii hyvin juurikin aftermovien kanssa työskentelevälle:
Kannattaa haalia ympärillensä hyviä tekijöitä, niin itsellä menee usein myös hyvin.
Minua on auttanu eteenpäin se, että olen tehny paljon ammattitasoisempien tyyppien kanssa
alkuun töitä ja se on kirittänyt. Aseta selkeät tavoitteet kehitykselle ja sopivan korkealle niin pääset
lähelle. Jos lasket tavoitteen alemmas, pääset silti lähelle, mutta tavotteita on oltava että kehittyy. Ei
pidä jäädä makaamaan siihen, että olen tyytyväinen tähän videoon: muuten ne eivät kehity. Usein
itsellä tulee aikoja, että ei ole tyytyväinen mihinkään. Sillon yleensä tietää, että se vanha jälki ei
vaan riitä ja kehitys on menossa oikeaan suuntaan! Kuvatessa kannattaa opetella luottamaan
omaan materiaaliin, ettei kuvaa samaa kuvakokoa ja samanlaista kuvaa samasta artistista 15
minuuttia, se raskauttaa vain leikkausta eli kun saat sen yhden hyvän hetken, tsekkaa että se on
teknisesti hyvä ja siirry eteenpäin.
- Mikko Kuoppasalmi, 5.3.2018
Työolosuhteet
Tekemiseen vaikuttavat vahvasti myös työolosuhteet. Etenkin pienemmissä
projekteissa, jossa on vain yksi tekijä ja vastassa on tilaaja yrityksineen, saattaa helposti
joutua kaverin palveluksen kierteeseen. Se voi aiheuttaa ikäviä tilanteita, sillä tekijältä
odotetaan reilua ja edullista palvelua, mutta myös tasokasta jälkeä. Jos rahat riittävät
mopoon, et saa Mersua. Jos resurssit eivät riitä Tomorrowlandin aftermovieen, et sellaista
myöskään saa. Videon kustannusten tulisi olla suhteessa toivottuun lopputulokseen.
Tekijältä voidaan vaatia kalustoa mitä järjestäjän puolelta ei saa tai palkassa ei ole
huomioitu. Mahdolliset ylityötunnit ja alihinnoiteltu työ tuntuvat olevan enemmän sääntö
kuin poikkeus. Jos tekijä työskentelee syystä tai toisesta alihintaan, se pitäisi ehdottomasti
huomioida työnkuvassa: voiko pituudesta poistaa ilman, että laatu ei kärsi? Voiko
kalustosta tai työtunneista karsia? Tapahtumien budjetit vaihtelevat, mutta pienempi
aftermovie ei välttämättä tarvitse myöskään suurta tekijätiimiä. Itse tein yhden projektin
lahjakorttipalkkiolla, sain kuitenkin täyden vastuun videoiden toteuttamisesta, vapaat
kädet ja kaiken tuen järjestäjältä.
Suomessa aftermovieiden parissa tuntuvat vallitsevan aivan omat palkkaluokat.
Tekijät ottavat kollegoilta selvää palkkauksista tai kuulevat tilaajalta normaalin
hintaluokan, ja hinnoittelevat työnsä sen mukaisesti. Summan pitää olla kannattava
tekijälle, mutta sen verran alhainen, että asiakas suostuu hintaan. Tekijöiden pitää ensin
päästä tilaajan arvostukseen, ennen kuin voi saada asianmukaisempaa palkkaa. Tilaajan
huomion tuntuu saavan helpoiten edullisella hinnoittelulla. Tässä genressä aikaisempi
työkokemus markkinointivideoiden parissa ei vaikuta mitenkään, ellei kyse ole juurikin
aftermovieista. Näiden videoiden parissa on helppo aloittaa ura, mutta kokeneempi tekijä
joutuu myös aloittamaan alusta. Yrityksessä työskennellessä tilanne on toinen, sillä usein
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tuotantoyhtiöt tekevät muutakin videomarkkinointia. Aftermovieiten parissa tehdään
töitä usein urakkapalkalla, eikä tuntien mukaisesti.
Tilaajat käyttävät usein samoja tekijöitä, sillä he tuntevat jo asiakkaan tarpeet.
Tilaajan ei tarvitse olla prosessissa niin paljon mukana, kun tietää saavansa halutun
lopputuloksen. Usein tehtäväksi jääkin vain lopputuloksessa yksittäisten kuvien
vaihtaminen tai poistaminen. Saman tekijän käden jälki luo teoksille myös yhtenäisen
linjan. Minusta on kuitenkin ikävä kuulla, että osa tapahtumajärjestäjistä varaa töihin vain
muutamia satoja euroja. Teatteri- ja media-alan palkkalistojen mukaan yhden illan
kuvauskeikka tulisi maksamaan saman verran kuin nyt koko aftermovien toteutus. [3]
Tapahtumat vaativat paljon budjettia, mutta myös videomarkkinointi vaikuttaa
myyntituloihin. Miksi Suomessa tehdään halvemmalla aftermovieita kuin olisi tarve? Oli
kiinnostavaa kuulla, että Argentiinassakin on alan suosituspalkkalistat ja siellä
aftermovieista
maksetaan
asianmukaisesti,
aivan
kuten
mistä
tahansa
markkinointivideosta.
Mikäli useat aftermovieiten parissa työskentelevät tekevät alihinnoitellusti, eivät
ammattilaisetkaan pääse tämän genren pariin. Koska kilpailua ei ole, se vaikuttaa suoraan
myös aftermovieiden tasoon ja täten myös aftermoviekulttuurin kehittymiseen Suomessa.
Lisäksi tekijä ei tietenkään itse saa käytetystä ajastaan asianmukaista palkkaa. Tästä syystä
hän ei voi esimerkiksi päivittää kalustoansa, josta olisi hyötyä myös laadukkaita
aftermovieita hakevalle tilaajalle.
Työryhmän koko
Aftermovieta tehdään joko yksin tai työryhmässä. Usein työryhmän koko on
verrannollinen tapahtuman kokoon ja on itsestään selvää, että esimerkiksi useamman
lavan festivaali vaatii useamman kuvaajan. Pienemmissäkin tapahtumissa olisi hyötyä
useammasta kuvaajasta, mutta yökerhotapahtumissa resurssit eivät ole yhtä suuret kuin
festivaaleilla.
Johdin työryhmää The Superwood -festivaaleilla syksyllä 2017. Sain avukseni 2.
kuvaajan sekä assistentin. Ennen tapahtumaa on tunnettava työryhmä ja kalustot. Tässä
tapauksessa en oikeastaan tuntenut työryhmääni ennalta, mutta olin haastatellut ja
viestitellyt heidän kanssaan ennen tapahtumaa. Assistenttimme ei ollut kokenut kuvaaja,
joten huomioin tämän jo alkutuotannossa. Hänellä oli vapaammat kädet kuvauksissa,
mutta myös vastuu haastatteluista ja muutamasta tärkeästä keikasta, mihin emme 2.
kuvaajan kanssa päässeet. Työryhmämme kaipasi teknisen osaajan ja onneksi löysinkin 2.
kuvaajaksi henkilön, joka pystyi auttamaan myös teknisissä asioissa kameroiden kanssa.
Oikeat työryhmän jäsenet takaavat leikkausvaiheeseen tarvittavan materiaalin.
Liian pieni työryhmä vaikuttaa myös koko aftermovien tasoon, sillä kaikkea ei ole
mahdollista taltioida. Useampi kuvaaja mahdollistaa tämän. Liian suurta työryhmää voi
olla vaikea kontrolloida ja materiaalimäärä voi olla leikkausvaiheessa valtava: se
viivästyttää aftermovien julkaisua ja tekee jälkitöistä raskaamman kuin olisi tarpeellista.
On myös mahdotonta pitää kontrollia siitä, ketä yleisöstä on jo kuvattu. Society
aftermovien kuvauksissa huomasin minun ja Karvosen kuvanneen samoja henkilöitä. Se
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ei ole kuvattavalle henkilölle välttämättä miellyttävä kokemus. Kyseisissä kuvauksissa
meillä ei ollut työnjakoa, ja se myös näyttäytyi materiaalissa.
Kuvaus
Kuvattavat kohteet
Kuvaajan on huomioitava erityisesti kuvattavat henkilöt. Kuvaajan on oltava
useissa tilanteissa näkymätön ja taltioitava aitoja reaktioita. Tietyissä tilanteissa kuvaajan
pitää olla läsnä siten, että kuvattava reagoi häneen ja kameraan. Kuvaajan on oltava
tietoinen vallitsevasta tilanteesta ja kuvattava henkilöitä heidän suostumuksellaan. Pitää
osata lukea, missä menee kuvattavan kohteen henkilökohtainen raja: kuinka lähellä ja
pitkään uskaltaa kuvata, ennen kuin tilanne muuttuu epämiellyttäväksi kohteelle.
Parhaimmillaan ihmiset kiinnostuvat kamerasta ja antavat hyvää kuvamateriaalia
ottaessaan kontaktia tai näyttelemällä kameralle. Rohkeimmat kuvaajat voivat pyytää
erilaisia toimintoja henkilöiltä, esimerkiksi pyytämällä puhaltamaan saippuakuplia kohti
kameraa. Kuvaajana olet osa tapahtuman henkilökuntaa, ja järjestäjä ei varmasti halua
kuulla asiakkaiden tai artistien kokeneen kuvaajan epämiellyttäväksi tai häiritseväksi.
Usein tapahtuman alkaessa kannattaa tarkkailla tilanteita ja ihmisiä. Ole itse
näkyvillä, jotta asiakkaat tietävät myös paikan päällä, että tapahtuma tullaan kuvaamaan.
Se mahdollistaa myös, että asiakas voi ilmoittaa, mikäli häntä ei saa kuvata. Tapahtuman
alussa asiakkaat tutkivat ympäristöään ja eivät ole välttämättä kovin myöntyväisiä
kuvattavaksi. Hyvä kuvaaja tunnistaa, kun yleisö alkaa tuntemaan olonsa kotoisammaksi.
Huomio ei enää kiinnity niin paljon kameraan vaan muihin ihmisiin, yleiseen tunnelmaan
ja esitykseen. Kuvaajan on tunnistettava myös, milloin ilta on edennyt niin pitkälle, että
kuvaaminen kannattaa lopettaa. Väsyneet ja päihtyneet ihmiset eivät ole enää edustavassa
kunnossa, jolloin kannattaa ehkä keskittyä laajoihin kuviin ja esityksiin.
Joissain tapauksissa yksittäiset ihmiset eivät halua tulla kuvatuksi. Juhlan humussa
ei välttämättä huomaa kuvaajaa, joka saattaa olla pitkän objektiivin kanssa kaukanakin
yleisöstä. Varmin tapa ilmoittaa, ettei halua esiintyä aftermoviella on ilmoittaa suoraan
kuvaajalle tai henkilökunnalle. Tekijän on tietenkin kunnioitettava hänen pyyntöänsä. Jos
paikalla on useampi kuvaaja, kannattaa tieto jakaa myös heidän kanssa. Kuoppasalmi
käyttää menetelmänä valokuvata talteen nämä henkilöt niin, että he ovat selkeästi
tunnistettavissa. Jälkitöissä on helpompi karsia henkilöitä, kun ei tarvitse tehdä päätöksiä
muistin varassa.
Kuvaamisen kieltäminen ei välttämättä koske vain yleisöä, joissain tapauksissa
myös artisteja. Näistä tapauksista kuvaaja on varmasti tietoinen etukäteen. Provinssi 2016
Aftermovielta on jätetty pois artistisopimuksen vuoksi mm. Rammstein ja Biffy Clyro. [4]
Myöskin osa yökerhoista on kieltänyt tapahtuman taltioinnin. Club Kaiku on kieltänyt
salamavalojen käytön, sillä toivoo yleisön keskittyvän musiikkiin ja juhlimiseen ilman
häiriötekijöitä. [5] Kyseisen yökerhon tapahtumista ei myöskään tehdä aftermovieita.
https://www.youtube.com/watch?v=S4NdLqiV5io
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Kun päätyy kuvattavaksi
Mielestäni on tärkeää kuulla myös kohdeyleisön mielipiteitä. Mitä ajatuksia se
herättää kun itse päätyy aftermovielle? Kyselin haastattelemiltani kohderyhmän
edustajilta miten he reagoivat, jos näkevät tapahtumassa kuvaajan. Osa kertoi
innostuvansa ja hakeutuvansa kuviin, osa taas ei huomioinut kuvaajia, mutta ei myöskään
kokenut häiritseväksi, jos päätyi kuvauksen kohteeksi. Eräs haastateltavistani kertoi
ottavansa kuvaamisen kohteliaisuutena: se kertoo, että hänestä välittyy tunnelma, mitä
aftermovielle haetaan. Jälkikäteen monet kuitenkin sanoivat miettivänsä minkälaisen
kuvan antoivat itsestänsä, huonot otokset kaduttavat.
Jos lopulta päätyy aftermovielle, se herättää onnistuessaan hyvää mieltä ja
muistoja. Myös muut tutut kasvot aftermoviella ilahduttavat. Haastateltavani kertoi, että
hänelle osa syy katsoa aftermovie on nähdä kaverit juhlimassa. Tutut henkilöt aiheuttavat
jakamista vähintäänkin aftermoviessa näkyvälle henkilölle, monissa tapauksissa myöskin
sosiaalisessa mediassa kommentointia.
Kameran koko
Kameran valinta on tärkeä osa projektia. Kameran tekniset vahvuudet pitää ottaa
huomioon, mahdollisuus hämärässä kuvaamiseen. Myös kameran koko on
merkityksellinen. Onko tarpeellista olla mahdollisimman näkymätön? Onko kameran
massiivisuudesta haittaa vai ehkä jopa hyötyä?
The Superwood festivaaleilla työryhmääni kuului kolme kuvaajaa, mutta myös
resurssisyistä kolme eri kameraa. Itse toimin pääkuvaajana ja kuvasin Canon C300
kameralla. Kamera on melko kookas ja sen huomaa helposti. Voisi ajatella, että näin
näkyvä kamera olisi festivaaleilla kömpelö ja yleisö tiedostaisi kameran läsnäolon, jolloin
siitä olisi haittaa. Artistien kuvaukseen tämä kamera oli todella hyvä. Artistit näkevät
suurikokoisen kameran esiintyessäänkin helposti, ja voivat halutessaan ottaa kontaktia.
Suurikokoinen kamera antaa myös ammattimaisen kuvan tuotannosta festivaalivieraille ja
he osaavat antaa tilaa kuvaajalle.
2. kuvaajalla oli käytössään Sony a 7S, kyseessä on järjestelmäkameran kokoinen
kamera, jolla on kuitenkin teknisesti mahdollista kuvata hämärässäkin. Kuvaaja ja kamera
olivat tätä projektia varten kuin luodut toisilleen. Kameralla oli tarkoitus kuvata yleisön
reaktioita ja täydentävää materiaalia artisteista. Kameralla pääsee lähelle yleisöä melko
huomaamattomasti ja kameran liikuttaminen on vaivatonta. Kuvaajalla oli videon
tasapainotusta varten käytössään olkarigi, jolloin myös asiakkaat erottivat hänet
valokuvaajista. Yökerho ympäristöissä harvemmin on tilaa edes liikkua kameran kanssa
kunnolla, joten tasapainotuslaitteet eivät aina ole mahdollisia. Järjestelmäkameran
näköisen videokameran kanssa kulkeva kuvaaja sekoitetaan usein valokuvaajaksi, jolloin
yleisö tulee kysymään pääsyä kuvaan.
Kamera-assistentille saimme valitettavasti hankittua vain Sony X70 kameran. Se ei
ollut teknisiltä ominaisuuksiltaan paras mahdollinen, joten hämäräkuvaus ei ollut tällä
kameralla kannattavaa. Karsimme lavoja pois tämän kuvaajan lokaatiolistalta. Sen sijaan
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kameralla sai hyvää kuvituskuvaa ja kuvaaja löysikin kiinnostavia näkökulmia ja
tilanteita, joita muut kuvaajat eivät olisi välttämättä huomanneet selkeämpiä ohjeistuksia
noudattaessaan. Lisäksi kameraan sai mikrofonin kiinni ja pienen kokonsa vuoksi
tämäkin kamera oli yleisöystävällinen, kameralla kuvattiin haastatteluja. Tapahtumassa
oli paljon ohjelmaa, jonka vuoksi haastattelukamera oli välttämätön.
Vaikka kamerat olivatkin kaikki aivan erilaisia, niin materiaalista saa luotua
yhtenäisen leikkausvaiheessa. Mielestäni kameroiden teknisten ominaisuuksien jatkuvuus
on toissijaista, kun huomioidaan kameroiden mahdollistamat sisällöt. Tapahtumia
kuvatessa on huomioitava kuvaajat ja heidän luonteensa ja mieltymyksensä suhteessa
kameroihin ja kuvattaviin kohteisiin, näin saadaan paras mahdollinen lopputulos.
LED valo
Hämärissä tiloissa on usein haastavaa
kuvata, sillä kamera on riippuvainen valosta.
Kuvaajilla on usein käytössään kameraan
kiinnitettävä LED valo, jolla voi tarpeen vaatiessa
valaista yksittäisiä henkilöitä.
Videoja
valokuvaajat
pyrkivät
välttämään lisävalojen käyttöä. Yksin on
haastavaa valaista muutoin kuin kohtisuoraan.
Suora valo ei välttämättä tuo kuvattavan parhaita
puolia esille: se paljastaa yksityiskohtia, kuten
kasvojen kiillot. Välillä heikko valaistus
kuitenkin pakottaa kuvaajan valaisemaan
erikseen.
Valaistut kuvat voi pelastaa värimäärittelyssä.

Valaistut kuvat ovat kuitenkin käyttökelpoisia, mikäli niitä osaa käyttää oikein.
Kuvausvaiheessa
värilämpötilalla

voi
voi

hyödyntää
hakea

valon

ominaisuuksia:

mahdollisimman

kylmällä

luonnollista

ja

valaistusta

lämpimällä
suhteessa

ympäristöön. Valoteholla on suurin vaikutus: jos valovoima on täydessä tehossa, voi
kuvasta löytyä puhkipalaneita pintoja. Mikäli valossa ei ole säätömahdollisuuksia,
kannattaa käyttää valoa pehmentäviä softkalvoja tai -kankaita. Valo vaikuttaa myös
kuvattavan henkilön käyttäytymiseen, eikä reaktio ole välttämättä haluttu. Voimakkaassa
valossa kuvattuna kohde voi yrittää suorittaa enemmän tai tuntea olonsa kiusaantuneeksi,
valo herättää myös ympäröivien ihmisten huomion.
Kuvia voi käyttää efektikeinona välähdyksen omaisina kuvina, mutta kuva voi olla
pelastettavissa värimäärittelyllä. Societyn aftermoviessa värimäärittelin kuvien valkoisia
alueita tummemmiksi ja säädin värejä. Lopputuloksessa kuvat eivät häiritsevästi eroa
muista, mutta kuvat on kuitenkin helppo löytää valon suunnan vuoksi. LED valo peittää
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alleen paikan päällä olevia
tapahtumapaikan valaistusta.

valoja,

jolloin

on

haastavampi

jäljitellä

kuvan

Musiikki
Musiikin valitsee usein järjestäjä tai artisti. Hyvä musiikki on monipuolista ja
inspiroi leikkaajaa kuvavalintoihin. Olen huomannut, että musiikin kannattaa mielummin
olla genressään varma ja tuttu valinta kuin tuntematon. Tutut ja soitetut kappaleet
aiheuttavat samanlaisen reaktion kuin festivaaleillakin soitettuna: ne jäävät paremmin
mieleen ja on helppo päästä tunnelmaan. Silloin voi keskittyä ympäristöön ja visuaalisiin
kokemuksiin eikä musiikin analysointiin, tutun kappaleen etenemistä voit ennakoida
paremmin kuten myös aftermovieta.
Tunnetut kappaleet toimivat markkinoinnin kannalta hyvin. Aftermovien ollessa
onnistunut, katsoja muodostaa kuvan ja musiikin välille yhteyden. Myöhemmin saman
kappaleen soidessa mieliin palaa festivaalin aftermovie ja sen tuottamat tunteet.
Riippuen aftermovien kestosta, useampi kappale tuo vaihtelua. Pitää olla
rauhallista kuin myös menevämpää musiikkia. Karvonen neuvoo aloittamaan kappaleen
suvantokohdasta, jolloin pääsee rakentamaan introa, tämän jälkeen siirtyy droppiin ja
nopeatempoisempaan kuvamateriaaliin. Dropilla tarkoitetaan kappaleen nostatuksen
jälkeistä vaihetta, jolloin musiikki muuttuu ja niin sanotusti putoaa takaisin
perusrytmiinsä. Musiikkia harvoin kannattaa aloittaa alusta, sillä kappalekaan harvoin
lähtee etenemään samantien. Etenkään lyhyen aftermovien kanssa, jossa on usein vain
yksi kappale. Karvonen kehoittaa myös huomioimaan musiikin valinnassa
katselukanavat. Matalimmat bassot eivät välttämättä kuulu puhelimen omilla kaiuttimilla
ja osa rytmisistä leikkauksista saattaa menettää merkitystä.
Leikkaus
Oivallukset
Aftermoviessa leikkauksen on oltava sulavaa ja tarpeeksi helppoa katsottavaa.
Vaikka aftermovie on jaksotettu selkeästi, on sen edettävä kokoajan, oli kyseessä sitten
hengähdystauko tai armoton tanssijakso. Vaikkei musiikkigenre miellyttäisi täysin
katsojaa, onnistunut kuvakerronta saa katsojan jaksamaan loppuun asti. Katsojan huomio
herpaantuu helposti, jos aftermovie jaksottuu liian selkeästi, tai jos kuvakerronta on liian
yksipuolista.
Yksi hyvä keino pitää mielenkiinto yllä on ottaa katsoja mukaan kokemukseen ja
tarjota niin sanottuja oivalluksia. Oivalluksia voivat olla kuvaparit, jotka reagoivat
toisiinsa ja leikkaukset, jotka istuvat musiikkiin. ULTRA EUROPE 2017 (Official 4K
Aftermovie) on melko yksinkertainen juoneltaan. Aftermoviella ei näytetä itse festivaaleilta
pääasiassa muuta kuin juhlimista, mutta onnistunut leikkaus tekee videosta
mielenkiintoisen ja helposti katsottavan. Aftermoviella on paljon erilaisia oivalluksia
kuvan suhteessa kuvaan ja kuvan suhteessa musiikkiin. Hidastuskuvat on ajoitettu
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musiikkiin sopiviksi, artistien liikkeet tuntuvat aiheuttavan musiikissa muutoksia.
Suosikkini aftermovielta on kohta 4:12, kun mies huitaisee kädellänsä kameran ohi ja
kuva vaihtuu timelapseksi. https://www.youtube.com/watch?v=IZbL1e2OcFU

Miehen käden liike aiheuttaa kuvakerronnassa muutoksen.

Toinen hyvä keino aiheuttaa oivalluksen tunteita on etsiä katsekontakteja ja
reaktioita. Etenkin artistien ja yleisön väliltä löytyvät kontaktit tekevät esiintyjistä helposti
lähestyttäviä. Pienemmissä tapahtumissa näitä kannattaa viljellä. Isompien tapahtumien
aftermovieissa artistin käden nosto voi aiheuttaa ilotulituksia, mutta pienemmissä
tapahtumissa se ei välttämättä ole mahdollista. Kuitenkin yhtä oivaltavan tunteen tekisi
esimerkiksi seuraava kuvapari: artisti osoittaa yleisöön, yleisöstä yksittäinen henkilö
reagoi tanssimalla tai kiljahtamalla, artisti nauraa. Vastaavan tyyppisiä reaktioita voi etsiä
vaikka teknisen toteutuksen ja ihmisten välillä. Miten yleisö reagoisi ilotulituksiin tai
saippuakuplakoneeseen? Reaktiot tekevät aftermoviesta reaaliaikaisemman tuntuisen ja
välillä itsekin unohdan, etteivät henkilöt oikeasti reagoi kuvaparikohteeseen yhtä
voimakkaasti.
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Hollantilaisen Rebirth festivaalin aftermoviesta löytyy paljon kommunikoivia kuvapareja.

Rebirth Festival 2016 Aftermovie 4K näyttää festivaaliympäristönä melko tylsältä ja
tuntuu, että samaa lavaa kuvataan kokoajan. Kuitenkin aftermoviessa on viljelty paljon
vastareaktioita, joiden ansiosta videota jaksaa seurata. Kohdassa 1:59 löytyy mainitsemani
kaltainen neljän kuvan kuvapari, jossa artisti ja festivaalikävijä kommunikoivat
keskenään. Artisti nostelee käsiänsä, yleisöstä nainen hymyilee ja alkaa tanssia enemmän,
artisti huomaa reaktion ja toimii samoin, toinen nainen yleisöstä huomaa tämän ja
katsahtaa sivulle. Mielestäni hän näyttää katsovan vieressä olevaa ystäväänsä, kuin olisi
itse nähnyt edeltävän kuvaparin. https://www.youtube.com/watch?v=AkDuOMXw35s
Tehosteet
Yökerhojen aftermovieissa on melko yleistä käyttää tehosteita. Tehosteilla tarkoitan
nyt pääasiassa siirtymiä ja kuvan sisällä tapahtuvia zoomeja ja liikkeitä. Tehosteilla voi
tuoda vaihtelua kuvaan ja tarpeen vaatiessa luoda muiston tai flash backin omaisen
tunnelman. Liika tehosteiden käyttö voi kuitenkin tehdä aftermoviesta sekavan tai poistaa
rytmikkyyttä. Se ei ole tarkoitus, että aftermoviet näyttävät juhlijan seuraavan aamun
muistikuvalta: hektiseltä kuvasarjalta, ilman selkeää sisältöä. Suorat leikkaukset saavat
aftermovien näyttämään reaaliaikaiselta, kun taas siirtymät antavat viitteen muistoon tai
tulevaan tapahtumaan.
Hyvä tehosteiden käyttö tukee leikkausta ja tuo rytmiä kuviin. Dirty Workz @ XSES
Nightclub (Lyon, FR) 2016 (Official Aftermovie) on esimerkki leikkausta korostavasta
tehosteiden käytöstä. Niihin tuskin kiinnittää edes tietoisesti huomiota. Atermoviella
musiikin iskuja on korostettu tärähdyksen näköisellä tehosteella. https://www.youtube.com/
watch?v=xM3PkF89H4Q
Henkilökohtaisesti en koe tehosteiden käyttöä omaksi tyylikseni, joten saadakseni
näkökulmaa, kysyin Karvoselta miksi hän käyttää niitä. Leikatessa hänestä välillä tuntuu,
että jotkin tietyt kuvat kaipaavat lisätehoa. Aftermovie antaa paljon vapauksia myös

AFTERMOVIE MARKKINOINTIKEINONA

VILJA HARJAMÄKI. AALTO-YLIOPISTO, 2018. 30

tehosteiden suhteen, ja siksi se on hyvä mahdollisuus kokeilla uusia toimintoja. Karvosen
aftermovie BASS GAME presents NEELIX 30/10/2015 Helsinki, Finland on esimerkki
musiikkia tukevasta efektien käytöstä. https://www.youtube.com/watch?v=iYkohhMN48g
Mielestäni graafiset tehosteet ovat esteettinen vaihtoehto tehdä korostuksia.
Hillitysti käytettynä ne tuovat lähes taianomaisen tunnelman. Loveland Festival 2016 |
Official after moviessa selittyy hyvin käyttämäni sana taianomainen. Aftermoviella
useissa kohdissa suorat ohuet viivat yhdistävät liikkuvia elementtejä. Katsojana alan etsiä
yhteyksiä näille elementeille. Grafiikat tuovat jotain sellaista videoon, mitä ei pelkästä
kuvamateriaalista
l ö y d y.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=CuzkJW7wPOk&list=RD2pWMsuFHJXU&index=10

Aftermoviet antavat tekijöilleen mahdollisuuksia erilaisiin visuaalisiin kokeiluihin.

Hieman vastaava esimerkki on Electric Zoo: Transformed | Official Aftermovien
loppukohtauksessa. Siinä festivaaliväki muuttuu tehosteilla eläimiksi. Jossakin muussa
konseptissa se tuntuisi liioittelulta, mutta tässä se tukee teemaa hyvin. Mielestäni se
kertoo vahvaa sanomaa: tapahtumassa päästetään luontonsa valloilleen ja se yhdistää
kaikkia. Minusta tässäkin on jotain taianomaista.
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Tapausesimerkit
Society - 23.9.2017
Tämä oli ensimmäinen aftermovie-projekti, jossa olin mukana. Society oli uusi
tapahtumakonsepti ja kiinnostuin siitä, ettei sillä ollut vielä olemassa omaa imagoa
aftermovien osalta. Kuvauksissa tapasin toisen videokuvaajan Eero Karvosen, jonka
kanssa sovimme, että hän kokeneempana kuvaa ainakin kaikki esiintyjät. Päätös ei
rajoittanut minua kuvaamasta artisteja, mutta kyllähän lavalle nouseminen on jännittävää
ja silloin pitää olla erityisen tarkkaavainen tilanteiden suhteen. Jos menee liian lähelle
esiintyjää ja hän ei ole huomannut saapumistasi, voi se haitata soittamista. Kuvauksissa
helpotti myös, että yleisössä oli paljon ystäviäni, jotka päästivät kuvaamaan lähelle ja
tulivat jopa pyytämään, että pääsisivät mukaan aftermovielle. Kuvauksissa oli todella
hauskaa ja oli kiinnostava nähdä, kuinka juhlijoista näki selvän ajallisen kaaren, koska
heitä oli hyväksyttävää kuvata ja koska taas ei. Kuvaaminen osoittautui raskaaksi, sillä
ilta edellytti luovan ajattelun lisäksi monta tuntia kestänyttä yhtäjaksoista liikkumista.
Yöaikaan, kumpikaan eivät kuulu parhaimpiin puoliini.
Vaihdoimme Karvosen kanssa materiaaleja kuvausten jälkeen ja tässä kohtaa
tunsin oppivani enemmän kuvauksista, kuin paikan päällä. Huomasin ottaneeni useita
hyvin samankaltaisia kuvia ja luulen sen johtuneen epävarmuudesta. Materiaalia ja
valinnanvaraa tässä projektissa onneksi riitti. Erikoista kuitenkin oli, että tilaaja pyysi
meitä molempia tekemään oman versionsa. Järjestäjä oli selvästi kiinnostunut näkemään
millaisia versioita materiaalista saa aikaiseksi, ja vaikka hänen tarkoituksenaan varmasti
olikin antaa mahdollisuus molemmille, tuntui asetelma hieman erikoiselta.
Sain muutamaa viikkoa tapahtuman jälkeen musiikin, mielestäni se oli kelpo,
mutta ei välttämättä inspiroinut leikkauksen suhteen. Pyrin leikkauksessa etsimään
artistien ja yleisön välille kontakteja, halusin kertoa tapahtumasta pääasiassa yleisön
kautta. Versio oli hieman liian pitkä, mutta halusin kuulla järjestäjän kommentit tässä
vaiheessa. Onneksi myös otin häneen yhteyttä, sillä musiikki meni samantien vaihtoon,
lisäksi ratkaisustani käyttää hidastuskuvia ja runsaasti kuvaa yleisöstä ei pidetty. Uusi
kappale oli huomattavasti parempi ja antoi tarinalle myös mahdollisuuden kehittyä.
Aloitin uuden version esittelemällä artisteja, jotka käynnistävät juhlat. Näemme
kuinka isosta tilasta on kyse ja että ihmisiä on paljon. Kyseessä ei ole pelkkä yökerho.
Tämän jälkeen lähdin hakemaan yhteisiä tekijöitä ja hyviä kuvapareja, lähinnä siis
artistien ja yleisön katsekontakteja ja toistuvia liikkeitä. Musiikissa oli muutama
siirtymäkohta, joten ensimmäisessä vaiheessa etsin kuvia, joissa tunnelma on vasta
rakentumassa. Halusin, että tämä näyttää artistien hallinnoimalta vaiheelta: kaikki mitä
yleisössä tapahtuu on artistien toiminnan aiheuttamaa. Lopulta väkijoukosta nostetaan
juhlija kirjaimellisesti muiden yläpuolelle. On yleisön vuoro: juhlat voivat alkaa.
Artisteilla ja yleisöllä on edelleen selvä vuoropuhelu, mutta molemminpuolisen
tunnustelun aika on ohi. Viimeisellä kolmanneksella musiikki lähtee kunnolla käyntiin ja
lopetan kontrolloidun leikkaamisen. En keskity enää vuoropuheluun, vaan annan

AFTERMOVIE MARKKINOINTIKEINONA

VILJA HARJAMÄKI. AALTO-YLIOPISTO, 2018. 32

tunnelman viedä. Leikkaustahti on nopeampi, ja kuvista ehtii löytää vain halutun tunteen.
Yleisö on valloillaan, artistit tanssivat nyt heidän mukanaan. Olen erittäin tyytyväinen
selkeään lopetukseen, jossa artistit halaavat toisiansa onnistuneen illan päätteeksi.

Aftermovien lopussa artistit halaavat toisiansa.

Olin ymmärtänyt nyt, että ainakaan tämä kokoluokan aftermovieitten parissa ei
työskennellä yhtä tiiviisti tilaajan kanssa kuin esimerkiksi mainos- tai
elokuvatuotannoissa. Olen tottunut työskentelemään itsenäisesti, mutta myös saamaan
aktiivisesti palautetta työstä ja kehittämään sitä sen mukaisesti. Minulla ja järjestäjällä ei
tässä tapauksessa ollut yhtenevät aikataulut. Jouduin odottamaan kommentteja melko
pitkään. En myöskään saanut yhteistyötahojen logoja. Päätin värimääritellä ja työstää työn
loppuun. Sen sijaan, että oisin olisin kierrättänyt versioita tilaajalla, pyysin palautetta
ystäviltäni. Minulle paras kommentti oli, kun sain rehellisen reaktion heti videon jälkeen:
“miksen minä ollut tuolla tapahtumassa?” Eräs ystävistäni pyysi myöhemmin näyttämään
videon vielä uudestaankin.
Kysyessäni tilaajan mielipidettä, aftermovie todettiin muuten ihan hyväksi, mutta
tapahtumasta olisi saanut tehdä isomman näköisen. Minulle tapahtuma näytti isolta:
paljon ihmisiä ja iso halli ympäristönä tulivat esille. Jos aftermoviesta olisi halunnut tehdä
isomman, olisin lisännyt jonkinlaisen fiktiivisen tai dokumentaarisen lisätarinan.
Myöhemmin minulle selvisi, että suurella tarkoitettiinkin, ettei kuvissa saa olla tyhjää
tilaa. Versiossani luotin liikaa henkilöistä välittyvään tunnelmaan. Mielestäni, jos
aftermoviella yleisössä näyttää liian ahtaalta, se saa myös tilan näyttämään pienemmältä.
Meillä oli tilaajan kanssa muitakin kuin sisällöllisiä kommunikaatiokatkoksia, sillä minun
annettiin todella pitkään olettaa, että versiollani olisi ollut mahdollisuus tulla
julkaistavaksi, mutta ilmeisesti näin ei ollut. Karvosen versio valittiin viralliseksi videoksi.
Sain kuulla tästä ratkaisusta tapahtumajärjestäjän sosiaalisen median kanavan kautta.
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Varmistin asian myös tekijältä itseltään. Vaikka olen tottunut työskentelemään itsenäisesti,
en ollut tottunut näin minimaaliseen kommunikaatioon. Tarkoitukseni ei ole näiden
huomioiden myötä kritisoida tilaajaa, vaan itseäni ja oma-alotteisuuttani, jonka Societyn
osalta vein aivan uudelle tasolle. Kokemus on ollut minulle opettavainen, sillä seuraavissa
aftermovie-projekteissa osaan edellyttää parempaa kommunikaatiota ja selkeämpiä
sopimuksia paitsi itseltäni, myös tilaajalta ja tapahtumajärjestäjältä.

Society tapahtumassa oli näyttävä hologrammi, joka esitellään myös aftermoviessa.

Karvosella ja minulla on todella erilainen tyyli ja tapa tehdä videoita.
Todennäköistä siis on, että Karvosen hyväksi kääntynyt valinta oli ainakin osin
mielipidekysymys. Itse suosin puhtaita leikkauksia, kun Karvonen tykkää kikkailla
tehosteiden kanssa. Lisäksi oman analyysini mukaan Karvonen leikkaa kuvat vaihtumaan
musiikin tahtiin, kun itse taas etsin kuvan sisäistä rytmitystä enemmän. Olin kiinnostunut
kuulemaan Karvosen työprosessista tarkemmin, koska meillä molemmilla oli ollut
käytettävissämme samat materiaalit.
Karvonen on rutinoitunut tekijä, sillä hän on tehnyt aftermovie-videoita
yökerhoille jo useita vuosia. Kokemuksensa tukemana hän ei erityisemmin suunnittele
videoita etukäteen, vaan työtää niitä leikkauspöydällä. Karvonen kertookin korostaneensa
juuri sitä, missä itse todennäköisesti tein virheen, eli että videolla näyttää olevan joka
kuvassa paljon ihmisiä. Hän suosii kuvia, jossa yleisöllä on kädet ilmassa ja myös
yksittäiset henkilöt, joilla on hyvä meininki, nostavat hyvin tunnelmaa. Aftermovielle
Karvonen halusi kaikki esiintyjät.
Opin tästä projektista paljon. Näin jälkikäteen uskon analysoineeni materiaalia liikaa
ja hakeneeni siitä turhan paljon oivalluksia, sillä katsojaa mahdollisesti kiinnostaa vain
hyvä tunnelma. Olen nyt myös tietoinen siitä, että tilaajan silmissä tilojen tulee

AFTERMOVIE MARKKINOINTIKEINONA

VILJA HARJAMÄKI. AALTO-YLIOPISTO, 2018. 34

mieluummin näyttää olevan täynnä ihmisiä, kuin että itse tila näyttää suurelta. Ymmärrän
näkökulman, mutta pohdin toisaalta edelleen, eikö yökerhoa selkeästi näyttävämpi tila tee
vaikutusta aftermoviessa. Myönnettävä on lisäksi, että Karvosen versiossa oli
huomattavasti kiinnostavampi aloitus jo musiikinkin takia. Aftermovien draaman kaari ei
kehittynyt samoin kuin minulla, vaan olimme suoraan toiminnan keskellä. Minulla on siis
vielä opittavaa erityisesti aloituksen suhteen. Haluan muissa projekteissa edelleen
kuitenkin kertoa tarinoita, mutta minun on löydettävä siihen erilainen keino.
Linkit tapausesimerkkitöihin löytyvät lähdeluettelosta.
Psychedelic Winter Festival 2017
Psychedelic Winter Festival 2017 oli ensimmäinen aftermovie, jonka tein kokonaan
yksin. En tiennyt tapahtumaa ennalta, mutta jo pelkästään nimi antoi vahvasti vihjeitä
minkä genren tapahtumasta on kyse. Psytrance tapahtumiin liittyvät vahvasti koristelut ja
yleisö, joka on varta vasten laittautunut tapahtumaa varten. Pystyin jo hieman
ennakoimaan millaisia kuvia halusin ja minkälainen tunnelma lopputuloksesta pitäisi
välittyä.
Kuvauksiin otin pienen Sony a 7S:n sekä linssiksi 50mm. Linssillä oli hyvä kuvata
pimeässä, mutta sen syväterävyysalue oli pieni. Pimeässä kuvatessa, etenkään kun ei voi
ennakoida tilanteita, olisi hyvä, jos syväterävyys alue oli mahdollisimman suuri. Se
helpottaisi kuvauksia, sillä jos aikaa menee kuvan terävyyden etsimiseen, voi tilanne olla
jo ohi. Kuvauksissa kuitenkin ymmärsin pian, että pieni syväterävyys sopisi todella hyvin
tyyliin, jota hain. Kuvasin koristeita liikuttamalla kameraa pyörein liikkein. Hain koko
aftermovielle utuista ja mystistä tunnelmaa ja pyrin huomioimaan sen kaikissa
työvaiheissa.

Psychedelic Winter Festival sai yleisön laittautumaan näyttäviin meikkeihin ja asusteisiin.

Tapahtumaan kannattaa varautua muutenkin kuin suunnittelemalla itse
aftermovieta etukäteen. Lokaatioon saapuessani etsin soittoaikataulun ja huomasin, että
tapahtuma kestää aamu kahdeksaan asti. Edessä oli siis 12 tunnin yhtäjaksoinen
työrupeama. Viimeinen artisti aloitti soittamisen 6:30, jota ennen ei ollut lähtemistä,
kaikista artisteista on saatava materiaalia talteen. Välillä tapahtumien kestot voivat tehdä
kuvauksista yllättävän rankkoja, kuten seuraavassakin tapausesimerkissäni. Edellisissä
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Societyn kuvauksissa Karvonen kertoi, että tekee tietyn aikavälein kuvauskierroksia.
Tämä voikin olla hyvä keino energian säilyttämiseen tällaisissa pidemmissä tapahtumissa.
Suunnittelin etukäteen, että haluan kuvia, joissa tilaisuuteen laittautuneet henkilöt
katsovat kohti kameraa. Yksi visioni oli kuvata silmät, jotka avautuvat yllättäen. Kuvaa
voisi käyttää synkronissa musiikin kanssa. Silmäkuva ei kuitenkaan onnistunut aivan
toivomallani tavalla, mutta katsekuvat sen sijaan juuri niin kuin oli tarkoituskin.
Leikkauspöydällä halusin tehdä aftermovielle selkeän intron, jolloin se ehkä etenisi
kiinnostavammalla tavalla kuin pienet aftermoviet. Halusin tutkia kestääkö näin lyhyt
aftermovie pitkän ja hitaan intron. Tässä tapauksessa intro on suurinpiirtein 1:4 videosta,
jonka jälkeen tulee vasta artistiesittely, joka voisi aivan yhtä hyvin olla loogisin
mahdollinen aloituskohtaus. Aftermoviessa olen erityisen tyytyväinen juurikin introon ja
erityisesti kasvokuviin, joista mielestäni huomaa, että lopputulosta on mietitty jo ennen
leikkausta. Leikkaus toimii mielestäni suhteessa musiikkiin hyvin, mutta olisin kaivannut
erikoisempia kuvakulmia. Onneksi olin kuitenkin itse kuvannut, sillä näissä tilanteissa
ajattelen usein, että en voi syyttää kuin itseäni ja seuraavalla kerralla teen paremmin.
The Superwood festivaali 2017
The Superwood festivaali on Ivana Helsingin tuottama tapahtuma kulttuurista
kiinnostuneille aikuisille. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa, joten ennakkoon ei
ollut mitään selkeää ajatusta, millaisesta festivaalista on edes kyse. Myöskään
aftermovielle ei ollut valmista mallia. Ajattelin aluksi selviäväni yksin Sony A 7s:n kanssa,
mutta tavatessani järjestäjä Paola Suhosen selveni paljon asioita. Festivaali kuulosti paljon
suuremmalta kuin mitä olin ajatellut, se ei ollut vain musiikkia. Se oli taidetta kaikissa eri
muodoissa: elokuvia, installaatioita, performansseja, vegaanisia illallisia, luentoja, runoja,
salaisia artisteja… Sekä Paolan oma suosikki Woodtour, jossa yleisö kiertää metsässä
näkemässä lyhyitä musiikkiesityksiä. Ja ennen kaikkea ohjelmaa koko viikonlopun 23
tuntia vuorokaudessa. Tiesin, että tästä en selviäisi yksin, joten sain heti neuvoteltua
itselleni assistentin. Työskentelimme lahjakorttipalkkiolla, sillä koin että tämä oli
ainutlaatuinen tilaisuus monilta osin, niin työvaiheilta kuin tapahtumana ylipäätänsä.
Paola yllätti minut myös kalustolla, 1. kameraksi tulisi hänen oma Canon C300. En
koe olevani kuvauksen suhteen teknisesti kovin lahjakas, mutta otin haasteen innolla
vastaan. Pääsin onneksi tutustumaan kameraan hyvissä ajoin, sillä sain sen viikkoa
aikaisemmin kotiin. Loppujen lopuksi työryhmääni tuli kaksi muuta kuvaajaa. Jokaisella
meistä oli käytössään eri kamera, joten olimme koko festivaalien ajan todella epäileväisiä
lopputuloksen suhteen. Yllättäen materiaalit toimivat yhdessä hyvin. Kuten festivaali
itsessäänkin oli sekoitus eri tyylejä, niin oli myös meidän kuvaustiimimme.
Kuvamateriaalista tuli Superwoodiin sopivaa: eloisaa, mutta tyylikästä ja harkittua.
Kaikkea ei onnistuttu ennakoimaan näissäkään kuvauksissa. Voisin sanoa jopa:
etenkään näissä kuvauksissa. Heti sisään päästyäni huomasin kauhukseni, ettei meille
ollut omia tiloja. Takahuoneessa olivat kaikkien artistien, sekä henkilökunnan tavarat.
Jouduin pelkäämään kaluston puolesta. Mutta onneksi tilanne jäi vain säikähdykseksi,
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sillä meille järjestettiin oma huone. Auditorion portaikon alla oleva varasto, pölyinen ja
hämärä varasto, mutta meille juuri sopiva. Oli todella tärkeää, että meillä oli oma tila, sillä
jokaisen piti päästä siirtämään materiaaleja ja koneen piti olla käyttövalmiina koko ajan.
Olimme varautuneet kahvilla ja energiajuomilla, mutta väsymykseen on silti vaikea
valmistautua kunnolla. Unet jäivät kaikilla vähille, sillä Auditoriossa oli myöhään yöhön
asti musiikkia ja samoin alapuolellamme kellarissa. Lisäksi yöllä tiloistamme katkaistiin
automaattisesti ilmastointi, jolloin hengitystiet tuntuivat täyttyvän pölystä. Olosuhteet
olivat kuitenkin mielestäni hyvät muuhun henkilökuntaan nähden, jotka kaikki yöpyivät
samoissa tiloissa. Kuitenkin ehdottomasti isoin asia mitä ei voinut ennakoida oli ohjelma.
Jokaisen kuvaajan piti olla todella tarkkaavainen, sillä artistit eivät olleet kaikki tuttuja.
Oli vaikeaa ennakoida mikä esitys houkuttelee paikalle eniten yleisöä ja kenen esitys
yllättää. Onneksi pystyimme kaikki työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä.
Pääkuvaajana olin erittäin kiitollinen työryhmälleni, joka huomioi aikataulumuutokset ja
kuvatoiveeni.

Woodtour yllätti myös kuvaajat. Esityksien lavasteita oli mahdoton ennakoida.

Loppujen lopuksi materiaalia oli noin 800Gt ja 15h. Leikkasin Final Cut Pro X:llä,
jolla en ollut aikaisemmin päässyt työskentelemään näin suuren materiaalimäärän kanssa.
Kansioin materiaalin kahteen päivään ja sen sisällä Woodtouriin, artisteihin ja muuhun
materiaaliin. Näiden sisällä jaoin vielä pienempiin osiin. Kirjoitin myös huomioihin
kuvaajan nimen, sillä minun kamerani otti esityksistä äänen, Sony A 7s kuvasi
hidastettuna ja X70:ssä oli vaihtoehtoisesti käytettävää ääntä. Tarkoitus oli leikata kolme
videota: haastattelupohjainen, koko festivaalin aftermovie ja Woodtourista oma video.
Kaikki nämä täyttävät aftermovien kriteerit.
Lähdin mielestäni helpoimmasta videosta liikkeelle, eli haastatteluvideosta. Se
tuntui parhaalta aloitukselta, koska haastattelumateriaali rakentaa jo selkeän rungon
videolle, jota voin sitten kuvittaa ja samalla tutustua materiaaliin. Paola pyysi rehellistä
materiaalia: jos joku on yksin keikalla tanssahtelemassa viinilasi kädessään, kuvatkaa se.
Lähdin tällä linjalla myös editoimaan. Kyselin väliversiosta kommentteja ystäviltäni,
mutta sain yllättävän tylyä palautetta. He halusivat nähdä lisää tanssivia ihmisiä ja he
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kummastelivat muutenkin tapahtuman tunnelmaa. Kommentit oli vaikea ymmärtää, sillä
mielestäni juuri tällaisena tapahtuma ainakin minulle näyttäytyi. Lopulta ymmärsin mistä
kiikasti. Yksi ystävistäni kysyi festivaalista lisää ja huomaamattani vastasin myös itselleni:
tapahtuma oli suunnattu aikuisille. Sen sijaan, että näytin version alle 25-vuotiaille
ystävilleni, näytinkin sen hieman vanhemmalle kohdeyleisölle. Vastaanotto oli aivan
erilainen, he kyselivät ja selvittivät videon jälkeen heti lisätietoa tapahtumasta. Lopulta
uskalsin näyttää haastatteluvideon myös Paolalle, jonka mielipide jännitti eniten, sillä en
ollut ennen tehnyt hänen kanssaan töitä ja hänellä on elokuvantekijänä mielestäni selkeä
esteettinen linja töissänsä. Kelpaisiko tämä hänelle? Nähtävästi kyllä.

The Superwood festivaaleilla työryhmä juoksi kameroiden kanssa metsässä esitysten perässä.

Työstän tällä hetkellä aftermovieta, haastatteluvideo on äänen jälkitöissä.
Työtunteja tässä projektissa on kertynyt paljon, haastatteluvideo ja aftermovien
raakaleikkaus ovat ottaneet yhteensä 47 tuntia. Etenkin itse aftermovien leikkaus on ollut
minulle erittäin opettavaista, teknisen materiaalin hallinnan lisäksi tässä projektissa tein
leikkausta aluksi eri värisillä korteilla, johon olin kirjoittanut niin tapahtumia kuin
artistien nimiä. Materiaalin hallinta oli huomattavasti helpompaa, kun näki miten teos
konkretisoitui fyysiseksi värikkääksi aikajanaksi. Tämä oli minulle ensimmäinen projekti,
jossa koin tästä metodista olevan korvaamatonta hyötyä. Etenkin leikkausohjelmassa
työskennellessä oli helppoa kun pystyin korteista katsomaan ketkä artistit ovat vielä
käyttämättä. On ollut myös mielenkiintoista huomata, miten tässä projektissa joutuu
rikkomaan tässäkin kirjallisessa väittämiäni teorioita. Leikkausprosessi on siksi tuntunut
todella ristiriitaiselta, koska joutuu soveltamaan tietämystään aivan uudesta
näkökulmasta. Superwoodissa oli niin erilaisia artisteja, ettei muutamalla
kappalevalinnalla voi jyrätä läpi videon. Kiinnostavimmat esitykset eivät ole välttämättä
ne, jotka saavat yleisön aktiivisimmaksi. Lähestyn projektia nyt niin, että yritän saada siitä
välittymään realistisen oloisen tunnelman ja muistutan itseäni huomioimaan
kohdeyleisön.
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Waterland 2018
Olen analysoinut joka vuosi Suomessa järjestettävän Waterland festivaalin
aftermoviet. Tapahtuman vesiympäristön ja sen edellyttämän vähäpukeisuuden takia
näissä aftermovieissa on oltava tarkkana minkä kuvan festivaalista haluaa antaa. Tänä
vuonna oli ilo päästä kuulemaan tekijän työprosessista.
Mikko Kuoppasalmi päätyi aftermovieiten pariin työskennellessään mediaassistentiksi, häntä pyydettiin taltioimaan abiturienttiristeily. Vaikkei kokemusta vielä
ollutkaan paljon, hän piti korvat ja silmät auki, ja päätti oppia lisää. Kuoppasalmi
opiskelee tällä hetkellä Tampereen ammattikorkeakoulussa medianomiksi ja tekee
jatkuvasti alan töitä. Kuoppasalmi on tehnyt paljon aftermovieita ja tekemisessä näkyykin
rutiinin mukanaan tuoma varmuus. Hän kuitenkin perehtyy jokaiseen tapahtumaan
yksilöllisesti.

Waterland festivaaleilla on kaksi lavaa, joista toinen on uima-altaassa. Trooppinen ilmasto hankaloittaa
kuvaamista.

Waterland festivaaleilla on lokaationsa puolesta haasteita, joita ei välttämättä
kaikkia tule edes miettineeksi. Yksi suurimmista haasteista on kosteus, joka luo kaluston
suhteen ongelmia, mutta myös rajoittaa kuvaamista. Linssit huurtuvat helposti, joten
objektiivit pitää avata ja totuttaa ilmastoon. Kuoppasalmi pitää kamera-ajoista, mutta
tässä tapahtumassa ei välttämättä saa kaikkia samoja kuvia mitä muissa tapahtumissa.
Kuvat
artisteista
saattoivat
olla
haasteellisia
rakennelmien
takia,
sillä
liikkumismahdollisuuksia lavan edessä ei ollut paljon. Parasta kuvaa yleisöstä saisi
tietysti sieltä missä ihmiset ovat eli altaasta, mutta vesitiivis kameralle tarkoitettu
suojapussi ei päästä ilmaa ulos. Kamerat kuumenevat, jolloin pitkäaikainen kuvaus ei ole
mahdollista. Veden alla kuvatessa vesi aiheuttaa illuusion, jossa kuva rajautuu uudestaan,
tämän takia tarkentamisen suhteen pitää olla hereillä. Mukana pitää olla myös
teleobjektiiveja, jotta lähikuvia saa muualtakin kuin altaasta käsin. Lisäksi kalustossa on
huomioitava valovoimaisuus, sillä tila on hämärä.
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Millaisella kalustolla tapahtumaan sitten lähdettiin? Kahden hengen työryhmä
tarvitsi kaksi kappaletta Sony a7 s ll kameroita ja erilaisia objektiiveja (24-35mm F2 Sigma
art ja 50mm 1.4 Sigma art). Lisäksi mukana oli Ronin M gimbal, monopod, olkarigejä,
tallennin näyttö, vesipussi ja Mavic Pro kopteri.
Kuoppasalmi valmistautui kuvauksiin varmistamalla tilaajan erityistoiveet. He
lähtivät tavoittelemaan lopputulosta, josta näkee ihmisten olevan onnellisia juuri kyseisen
tapahtuman takia. Hyvännäköisiä ihmisiä, joista välittyy hyvä tunnelma. Waterland on
aiheuttanut myös paljon keskustelua mm. vesien puhtauden takia tapahtuman aikana.
Kuoppasalmi lähti rikkomaan näitä ennakkoluuloja ja halusi katsojan näkevän hyvät
kestit veden sijaan. Toisen kuvaajan hän ohjeisti referenssien ja rakennevideon avulla,
jotta tärkeimpiä materiaaleja ei unohdu. Hän suunnitteli myös testaavansa teknisiä
kikkailuja ja efektejä ennakkoon. Kuitenkin ennakkosuunnitteluun tuntui jäävän liian
vähän aikaa.
Kuoppasalmi neuvoo, että kaikki kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi
itsellensä. Työryhmän toinen osapuoli oli myös kokenut aftermovien kuvaaja, jonka
taitoihin hän pystyi luottamaan. Kuvaustilanteessa ei tullut samanlaista painetta kuvata
kaikkea, kuin ehkä yksin olisi tullut. He pystyivät elämään tilanteiden mukaan ja
työskentelivät lähekkäin, jolloin kommunikaatio oli helpompaa. Kuvauksista jäi hyvä
tunne, vaikka haastavan ympäristön takia pitikin tehdä paikan päällä ratkaisuja ja
työskennellä erityisen varoen.
Leikkauksen suhteen Kuoppasalmi haluaa ensimmäisen version valmiiksi pian
tapahtuman jälkeen, jolloin se on vielä tuoreessa muistissa. Usein myös grafiikat,
kommentit ja musiikin vaihdokset vievät aikaa. Jos grafiikoita jää odottamaan, voi
työvaiheen aloitus venähtää huomattavasti. Ihanteellista olisi, jos tilaajan tarvitsisi miettiä
aftermovieta mahdollisimman vähän. Kuoppasalmi ja tilaaja ovat tehneet aiemminkin
töitä yhdessä ja tuntevat toistensa työskentelytavat.
Jälkityövaihe alkaa materiaalikatselulla, jonka aikana Kuoppasalmi valitsee
käytettävän materiaalin. Hänellä on käytössään itse tehty arkisto yksityiskohdista esim.
artistin dj-pöydästä, joita voi käyttää useammassa projektissa. Leikkauksen hän aloittaa
mieleisestä musiikkikohdasta, mutta ei koskaan alusta, sillä sinne hän jättää parhaat
kuvat. Liian valmista ei kannata leikata, sillä teoksella pitää olla mahdollisuus kehittyä.
Myöhemmin suosikkikuvista ja -leikkauksista voi olla vaikea luopua. Artisteista
kannattaa käytää vain kuvia, joissa on myös toimintaa. Waterlandeilla osa artisteista
keskittyi soittamiseen ja tunnelmaa nostattavan kuvamateriaalin saaminen oli haastavaa.
Leikkauksen ensimmäisestä versiosta pidettiin ja pääasiassa vain musiikki meni
vaihtoon Kuoppasalmen oman ehdotuksen myötä. Koeyleisö on myös antanut positiivista
palautetta, mutta on silti kokenut vesiympäristön epähygieenisen tuntuiseksi.
Kuoppasalmi on lopputulokseen tyytyväinen ja kertoo sen olevan yksi parhaista koskaan
tekemistään aftermovieista. Tekijät onnistuivat välittämään videonsa kautta halutun
tunnelman. Leikkausvaiheessa vaikeinta oli hyväksyä kokonaisuuteen jääneitä
epätäydellisyyksiä, mutta Kuoppamäki ymmärtää, ettei teosta voi hioa loputtomiin.
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Weekend festival 2017
Sain mahdollisuuden haastatella Vita Picturan CEO:ta Georgius Misjuraa. Vita
Pictura on 2011 Englannissa perustettu yritys, joka nykyisin koostuu englantilaisista,
virolaisista ja suomalaisista. Vita Picturalla on talon sisäisesti 10-15 henkeä ja he tekevät
yhteistyötä muiden tuotantoyhtiöiden kanssa. Yksi heidän tunnetuimmista asiakkaistaan
on Weekend festivaali, josta olen käyttänyt tämänkin kirjallisen yhteydessä muutamia
esimerkkejä. Weekend festivaalin aftermoviet ovat Suomen kokoluokassa todella suuria ja
kansainvälisellä tasolla. Weekend Festival 2017 - Official Aftermovie on todellinen
taideteos ja yllätyksellisiä ratkaisuja täynnä. Aftermoviella liikutaan useassa eri ajassa:
samassa päivässä ja eri vuosissa. Päähenkilöt kuljettavat katsojan läpi Weekendien
historian, ja koemme viikonlopun heidän kauttansa. Oli kiinnostava kuulla millainen
prosessi tämä on ollut.

Weekend 2017 -aftermoviella esiintyy palkattuja näyttelijöitä.

Misjura kertoo heidän panostavan aina erityisesti leikkaukseen. Vita Picturalle on
muodostunut oma tyylinsä, sillä he etsivät katsekontakteja kuvattaviin kohteisiin. Tässä
tapauksessa kameraa ei haluta pitää näkymättömänä. Heillä on oma leikkaustyylinsä,
joka on sekoitus dokumenttia, timelapseja ja kotivideon tyylistä materiaalia. He ovat
onnistuneet pitämään selkeän tarinan sekoitustyylistään huolimatta ja kertomaan
aftermovien kautta voimakkaan sanoman. Kyseisen aftermovien kehittämiseen meni 6-8
kuukautta. Misjura kertoo, että he alkavatkin usein jo miettimään seuraavan vuoden
aftermovieta heti edellisen valmistuttua.
Materiaalimäärän uskoisi olevan valtava, joten halusin tietää erityisesti lisää
leikkausvaiheesta. Miten tällainen materiaalimäärä pysyy hallussa? Tässä projektissa he
rikkoivat materiaalimäärän suhteen ennätyksen, sillä he eivät käyttäneet vain
ammattikameroita kuten 2015-2016. Kevyempi kalusto mahdollisti suuremman
materiaalimäärän, sillä kortit eivät täyty yhtä nopeasti ja materiaali ei vie niin paljon tilaa.
Kuten olen itsekin todennut, kevyemmällä kalustolla on helpompi liikkua ja ihmiset
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päästävät lähelle. Kuvaajan ei myöskään tarvitse pelätä kalustonsa puolesta sään tai
ihmisten takia yhtä paljon kuin ammattikaluston kanssa.
Misjura kertoo, että heillä on useampi leikkaaja: yksi assistentin tehtävissä, joka
huolehtii materiaalista, järjestää kansiot ja tekee proxyt sun muut teknisemmät. Toinen
leikkaaja katsoo materiaalit ja valitsee parhaat palat.
Tämän jälkeen Misjura on mukana tekemässä valintoja kuvien suhteen ja
järjestämällä ne kategorioihin: laajat, erikoislähikuvat, ihmiset, tanssiminen… Tämän
jälkeen Misjura valitsee musiikit ja alkaa muodostaa niistä kokonaisuutta. Weekend 2017 festivaalin tarina muodostettiin käyttäen festivaalimateriaaleja ja kun kokonaisuus tuntui
eheältä, sinne lisättiin muusta materiaalista syrjässä pidetyt fiktiivisen materiaalin kuvat
näyttelijöiden kanssa.
Leikkausprosessi kokonaisuudessaan kesti suurinpiirtein kaksi kuukautta, jonka
jälkeen ensimmäinen versio näytettiin asiakkaalle. Työ sain hyvän vastaanoton, eikä
tarvinnut kuin yksittäisiä korjauksia leikkauksen ja musiikin suhteen.

Aftermovien loppukohtauksen jälkeen päähenkilöt lähtevät afterpartyille.

Kyseisessä aftermoviessa minua itseäni kiinnosti erityisesti Director’s cutin
vaihtoehtoinen loppu, joka ei kuitenkaan päätynyt viralliselle aftermovielle. Syynä oli,
ettei loppukohtausta ollut alunperin edes käsikirjoitettu aftermovielle. Misjuralle
ilmoitettiin festivaaleilla, että afterpartyilla oli tärkeitä artisteja soittamassa ja he päättivät
tarttua tilaisuuteen. Tämä versio ei päätynyt viralliselle aftermovielle, mutta
lopputuloksesta pidettiin ja Vita Pictura sai käyttää sitä omana Director’s cut versiona.
Näyttelijät lähtivät afterpartyille työaikansa päätyttyä. Todennäköisesti juuri tämän
takia materiaali tuntuu toimivan erityisen hyvin. Heistä näkyy aitoja tunteita, sillä he
eivät enää näytelleet. He olivat afterpartyilla pitkän festivaalipäivän jälkeen, aivan kuten
muutkin festivaalikävijät. Paras materiaali tähän tuli heidän kuvatessa itse omilla
puhelimillaan.
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This is a unique case, where reality / documentary meets
fiction since they are not friends in real life.
- Georgius Misjura, 4.4.2018
Misjura kertoo aftermovien olleen heidän menestyksekkäin ja persoonallisin työnsä
tähän mennessä. Katsojana voin olla samaa mieltä, aftermovie erottuu edukseen ja on
mieleenjäävä useisiin muihin isompienkin tuotantojen aftermovieisiin nähden.
Aftermovieiden kanssa voi ja kannattaa ottaa riskejä ja tehdä jotain uutta, mielestäni tämä
on siitä hyvä esimerkki.

Loppusanat
Kirjallisen

opinnäytetyöni

aiheeksi

valikoituivat

aftermoviet,

koska

olin

kiinnostunut genrestä. Aloittaessani hanketta en ollut vielä koskaan päässyt itse tekemään
videota. Mahdollisuus aftermovien tekemiseen yksin ja työparien kanssa tarjoutui käsillä
olevan tutkielman kautta. Otin yhteyttä järjestäjiin, ja opinnäytteeseeni vedoten suostuin
työskentelemään alihintaan. Minua haluttiin tukea ja pääsin tekemään hyvin erilaisten
aftermovien parissa töitä. Olen tehnyt omien analyysieni mukaisia aftermovieita, mutta
joutunut myös kumoamaan omia teorioitani. Näiden prosessien avulla olen kehittynyt
paljon ja saanut kirjalliseeni paljon näkemyksiä. Selaimessa on ollut kymmeniä
aftermovieita samaan aikaan auki ja olen viettänyt tunteja katsoen videoita laidasta
laitaan, minulle on muodostunut selkeämpi kuva siitä, mistä aftermoviessa on ylipäätänsä
kyse. Ne eivät ole vain tapahtumataltiointeja, eivätkä vain kuvia leikattuna musiikkiin,
kuten jotkut luulevat. Aftermovieilla kerrotaan tarinaa ja niissä on parhaimmillaan vahva
sanoma. Niillä markkinoidaan tapahtumaa, mutta kyseessä ei ole vain mainos. Eivät
festivaalitkaan ole kävijälleen vain tapahtumia, ne ovat kokemuksia. Aftermoviet ovat
videon muotoon leikattuja ja rakennettuja muistoja.
Opinnäytetyössäni tutkin aihetta myös puhtaasti markkinoinnin näkökulmasta ja
olen tämän myötä vain entistä vakuuttuneempi siitä, että aftermovie on loistava
markkinointikeino kaiken muun käyttötarkoituksen ohessa. Sen tuntuvat tiedostavan niin
tilaajat kuin tekijätkin. Toivon mukaan tekemistä arvostettaisiin tulevaisuudessa myös
enemmän ja annettaisiin aftermovieille mahdollisuus kehittyä. Kaikki aftermoviet ovat
erilaisia ja edukseen erottuvat ne, joissa on uskallettu kokeilla jotain uutta. Toivottavasti
tekijät jaksavat edelleen kehittää itseänsä ja tyylejänsä resurssien puitteissa. Olisi hienoa
nähdä Suomessakin enemmän tekijöitä niin freelancereissä kuin yrityksissäkin, jotka
haluaisivat kehittää aftermoviekulttuuria isommaksi.
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Erityisen kiitollinen olen henkilöille, jotka suostuivat haastateltaviksi. He tukivat
teorioitani ja kumosivat osan niistä, mutta ennen kaikkea antoivat uusia näkökulmia ja
metodeja. Tekijöiden pitäisi pitää enemmän yhteyttä ja jakaa kokemuksiaan, sillä uskon,
että tästäkin kirjallisesta kollegani saavat varmasti jotain uutta irti. Olisi hienoa, jos
yhteistyötä tehtäisiin enemmän ja tekijöiden ei tarvitsisi tehdä kaikkia osa-alueita yksin.
Aftermoviet olisivat varmasti nykyistäkin parempia, jos osaamista jaettaisiin niin
tekemisen kuin kommentoinninkin näkökulmasta. Tilaajat ovat usein kiireisiä antamaan
palautetta ja tuttavat päätyvät helposti kehumaan, toinen tekijä sen sijaan pystyy
antamaan konkreettisempia kehitysehdotuksia.
Toivon, että tulevaisuudessa tekijät ja tilaajat ottavat enemmän riskejä. Useissa
aftermovieissa on todella samanlaista kuvastoa, uudet näkemykset ja tekniikat olisivat
mielestäni erittäin tervetulleita. Aftermoviet voisivat olla nykyistä kokeellisempia,
fiktiivisempiä ja dokumentaarisempia. Haluan itse tuoda omiin töihini äänimaailman
vahvemmin esille, ja tehdä fiktiivisiä tarinoita myös pienempien konseptien videoille.
Haluan, että työni kestävät katsomiskertoja ja ovat enemmän kuin markkinointivideo.
Aftermoviet ovat itsenäisiä teoksia ja kertovat tarinan.
Aftermoviet

eivät

markkinoi

vain

tapahtumaa,

vaan

myös

kokemuksia.

Kokemuksesta voi kertoa lukuisin eri tavoin, eikä tapahtumamateriaaliin tarvitsisi
sitoutua niin paljon kuin nyt. Tapahtumat ovat paljon enemmän kuin aftermoviet
näyttävät: ne ovat seikkailuja, jotka jokainen kokee omasta näkökulmastaan. Kukaan ei
koe tapahtumaa samoin kuin joku toinen. Näkökulmat ja tarinat eivät lopu kesken, eivät
myöskään aftermovieista.
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Lähteet
Tekijät:
Suomi:
Eero Karvonen - Freelancer (31.1.2018 & 4.3.2018)
Mikko Kuoppasalmi - Mikko Kuoppasalmi Creative (5.3.2018 & 4.4.2018)
Viro:
Georgius Misjura - CEO, Vita Picture (28.3.2018 & 4.4.2018)
Argentina:
Alejandro Tuzzi - Freelancer (31.3.2018)
Tilaajat:
Marko Kantola - Clinic Events (2.4.2018)
Janne Lehtimäki - Society (16.4.2018)
Kohdeyleisö:
Aino Amanor (19.4.2018)
Santeri Sammalkorpi (19.4.2018)
Mariina Mäkinen (19.4.2018)
Milja Eder (20.4.2018)
Toni Talasjoki (21.4.2018)
Muut haastattelut:
Henri Johansson - Videolle, videomarkkinoinnin asiantuntija (4.8.2018)
Informaatio
1: 18.4.2018
2: 18.4.2018
woodstock
3: 11.4.2018
4: 27.3.2018
5: 27.3.2018

https://www.imdb.com/title/tt0066580/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm
http://mentalfloss.com/article/84715/time-us-army-helicopter-dropped-snackshttps://www.teme.fi/fi/tyoelama-ja-toimeentulo/palkat/elokuvapalkat/
https://www.youtube.com/watch?v=S4NdLqiV5io
https://clubkaiku.fi

Kuvat
Kansikuva:
Electric Daisy Carnival Orlando 2015 - Photo via Facebook/Insomniac Events
Muut kuvat:

AFTERMOVIE MARKKINOINTIKEINONA

VILJA HARJAMÄKI. AALTO-YLIOPISTO, 2018. 45

16.4.2018 - https://www.festicket.com/magazine/features/tomorrowland-mainstage-2005-nowhistory-pictures/
16.4.2018 - Waterland 2017 aftermovie, näyttötallenne. Kuvaaja: Mikko Kuoppasalmi
Näyttötallenteet: (16.4.2018)
WEEKEND FESTIVAL 2013 OFFICIAL AFTERMOVIE!
https://www.youtube.com/watch?v=wQK3vunO6Cw
WATERLAND 2016 – OFFICIAL AFTERMOVIE
https://www.facebook.com/waterlandfinland/videos/535936293271799/
ULTRA JAPAN 2015
https://vimeo.com/155163504
Ultra Europe 2016 (Official 4K Aftermovie)
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZHu3bL21Y
Electric Zoo: Transformed | Official Aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=TOjU3skPBhw
DGTL presents FREQUENCY [Official aftermovie DGTL Festival 2016 - BCN]
https://www.youtube.com/watch?v=2pWMsuFHJXU&t=35s
DGTL presents Oceans - [Official after movie]
https://www.youtube.com/watch?v=qvyR_OVb98M
DGTL presents MODULAR [Official aftermovie DGTL Amsterdam 2017]
https://www.youtube.com/watch?v=hhn2YAVU1h0&t=19s
Tomorrowland 2012 | official aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=UWb5Qc-fBvk
Provinssi 2016 Aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=S4NdLqiV5io
Rebirth Festival 2016 Aftermovie 4K
https://www.youtube.com/watch?v=AkDuOMXw35s
Loveland Festival 2016 | Official after movie
https://www.youtube.com/watch?v=CuzkJW7wPOk&list=RD2pWMsuFHJXU&index=10
WEEKEND FESTIVAL 2017 - HELSINKI - OFFICIAL AFTERMOVIE - DIRECTOR’S CUT
https://vimeo.com/246454105
Videolähteet (17.4.2018)
Tapausesimerkki aftermoviet
https://drive.google.com/drive/folders/15Ih6PgobF60IIylxOH4-3X2P3d0YP-51?usp=sharing
Official Aftermovie | Dance Valley 2002
https://www.youtube.com/watch?v=0_40CU8-ssI
Tomorrowland 2005 | official aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=w37K5flPvFM
Tomorrowland Belgium 2017 | Official Aftermovie
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https://www.youtube.com/watch?v=6dVFy4d61gU&t=19s
Siks [AFTERMOVIE]
https://www.youtube.com/watch?v=m6xENZFnlsM
DiLED EC6 LED-screen at Go 90´s summer festival 2016
https://www.youtube.com/watch?v=zjX3I7dxhuo
Miami LIV
https://www.livnightclub.com/gallery
Point Break presents: TEKNOJOULU @ Club Capital 26.12.2016
https://www.youtube.com/watch?v=5NnHT_Z3Jfk
Polaris Festival 2017 - Aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=cOOWqFfuE8U
WEEKEND FESTIVAL 2013 OFFICIAL AFTERMOVIE!
https://www.youtube.com/watch?v=wQK3vunO6Cw
WEEKEND FESTIVAL HELSINKI 2016 - OFFICIAL AFTERMOVIE
https://www.youtube.com/watch?v=7WMcnvv1ISc
WEEKEND FESTIVAL 2014 OFFICIAL AFTERMOVIE
https://www.youtube.com/watch?v=ww76T0fY4E4
WATERLAND 2015 – OFFICIAL AFTERMOVIE
https://www.facebook.com/waterlandfinland/videos/431447317054031/
THIS IS WATERLAND 2016 – OFFICIAL AFTERMOVIE!
https://www.facebook.com/waterlandfinland/videos/535936293271799/
Electric Zoo: Transformed | Official Aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=TOjU3skPBhw
Mysteryland 2016 | OFFICIAL AFTERMOVIE
https://www.youtube.com/watch?v=O8nT5CI_GWM
DGTL presents FREQUENCY [Official aftermovie DGTL Festival 2016 - BCN]
https://www.youtube.com/watch?v=2pWMsuFHJXU
Ultra Europe 2016 (Official 4K Aftermovie)
https://www.youtube.com/watch?v=ZWZHu3bL21Y
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Clinic proudly presents Deborah De Luca 21 7 2017 @ Capital
https://www.youtube.com/watch?v=KwcI5kF5o7U
Molino Rojo - ReOpening
https://www.youtube.com/watch?v=Nvm9S_AH4rY
Official Aftermovie | Dance Valley 2014
https://www.youtube.com/watch?v=8tTKX3NJ6wQ
Defqon.1 Festival Chile 2016 | Official Q-dance Aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=Yfsslx6y6gU
Mansion Liverpool Boxing Night 2013
https://www.youtube.com/watch?v=BjmvVZQ4Eew
Dominator Festival 2013 - Official Aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=-Tsnb6M1LVM
Intents Festival 2017 - Official Aftermovie (4K)
https://www.youtube.com/watch?v=Wx8WX3EpjNQ
ULTRA JAPAN 2015
https://vimeo.com/155163504
Ultra Korea 2016 (Official 4K Aftermovie)
https://www.youtube.com/watch?v=D5N7U7ABCqk
Rocking the Daisies 2016 - official after movie ( #SxRTD2016 / Superbalist is Rocking the
Daisies )
https://www.youtube.com/watch?v=IL4-BusRTfo
HillTop Festival 2017 Official After Movie
https://www.youtube.com/watch?v=pgBPBOSM3vM
WEEKEND FESTIVAL 2017 - HELSINKI - OFFICIAL AFTERMOVIE - DIRECTOR’S CUT
https://vimeo.com/246454105
Garcia Club - Opening 2017 - Aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=OEzD2TC7w9c
Ultra Miami 2017 (Official 4K Aftermovie)
https://www.youtube.com/watch?v=p6N-ad52Z60
Tomorrowland 2012 | official aftermovie
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https://www.youtube.com/watch?v=UWb5Qc-fBvk&t=101s
Maata Näkyvissä 2016 Aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=cvcOdk1NzGI&feature=youtu.be
Provinssi 2016 Aftermovie
https://www.youtube.com/watch?v=S4NdLqiV5io
ULTRA EUROPE 2017 (Official 4K Aftermovie)
https://www.youtube.com/watch?v=IZbL1e2OcFU
Rebirth Festival 2016 Aftermovie 4K
https://www.youtube.com/watch?v=AkDuOMXw35s
Dirty Workz @ XSES Nightclub (Lyon, FR) 2016 (Official Aftermovie)
https://www.youtube.com/watch?v=xM3PkF89H4Q
BASS GAME presents NEELIX 30/10/2015 Helsinki, Finland
https://www.youtube.com/watch?v=iYkohhMN48g
Loveland Festival 2016 | Official after movie
https://www.youtube.com/watch?v=CuzkJW7wPOk&list=RD2pWMsuFHJXU&index=10
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