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Tiivistelmä 
Tämä kandidaatin opinnäytetyö käsittelee elokuva- ja tv-lavastusopiskelijan luovuuden ylläpitämis-
tä. Opinnäytetyö pohtii, miten luovuus toimii ja mitä tapahtuu, kun hyvät ideat loppuvat. Se käsitte-
lee myös opintojen kuormituksesta johtuvaa uupumusta, joka nähdään tekstissä liittyvän luovuu-
den menettämiseen. Erityistapauksena on elokuvalavastuksen opiskelija, jonka opiskeluaikana 
tapahtuvaa luovuuden menettämisen kokemuksia teksti avaa. Teksti etsii vastusta siihen, miten 
luovaa energiaa voi ylläpitää ja mikä voisi tehdä lavastamisesta, ja yleisesti taiteen tekemisestä, 
positiivisen haasteen eikä ongelman. Sekä miten opiskeluun liittyviä vaikeuksia: uupumusta ja 
motivaation menettämistä voisi muuttaa oppimisprosessin kannalta tärkeäksi kokemukseksi, joka 
taas kasvaisi lavastajan identiteetin rakentajaksi?  
 
Tekstilajina on essee, ja lähtökohtana ovat kirjoittajan omakohtaiset kokemukset elokuvalavastuk-
sen luovan prosessin haasteista ja uupumuksesta. Tekstissä käsitellään uupumisen vaiheita, syitä 
ja palautumista. Työssä tarkastellaan lavastus- ja elokuva-alan ilmiöitä, jotka vaikuttavat taiteilijan 
jaksamiseen ja samalla luovuuteen, sekä esitellään millaisia opiskelijan kuormitusta helpottavia 
piirteitä elokuva-alalla voisi nähdä. Työ käsittelee luovan prosessin ominaisuuksia, sen ylläpitämis-
tä sekä luovan energian ruokkimista. Tekstissä viitataan luovuuden ja intuitiivisen ajattelun tutki-
muksiin, sekä muiden elokuva- ja teatterialan ammattilaisten ja opiskelijoiden ajatuksiin.  
 
Kuten lopputyö pyrkii esittämään, lavastajien erityisosaaminen piilee siinä, että he oppivat tunnis-
tamaan omia tilallisia kokemuksiaan ja aistimuksiaan sekä käyttämään näitä todellisuuden koke-
muksia ideoiden laukaisijoina. Tässä mielessä lavastajan taide perustuu lavastajan intuitiivisiin 
tuntemuksiin. Siksi teksti näkeekin tärkeänä, että suojelemme ja tutkimme intuitiotamme. Opinnäy-
tetyö tarjoaa ratkaisuja uupumisen ehkäisemiseen tulevaisuudessa sekä tarjoaa keinoja, joiden 
avulla voisi vahvistaa taiteellista identiteettiä, taiteellisen prosessin tutkimista ja ylläpitämistä. 
Abstraktin aiheen äärellä on lopulta vaikea löytää ratkaisua, joka toimisi jokaisessa tilanteessa. 
Jatkokysymykseksi jääkin: miten voisimme tehdä luovista prosesseista ja taiteen tekemisestä 
henkisesti kestävää?  
 
Avainsanat  luovuus, uupuminen, intuitio, burnout, lavastus, elokuvalavastaja, luova-prosessi 
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1.JOHDATUS AIHEESEEN

Luovuudesta ja motivaation 

menettämisestä

Valitsin tämän aiheen, koska minua ovat aina kiinnostaneet näky-
mättömät selittämättömät ilmiöt. Minusta myös luova prosessi on 
sellainen. Lapsuudesta lähtien päästäni on kummunnut eräänlainen 
loputon lähde - mielikuvitus. Ainoana lapsena robottiautolla ajeleva 
pesukarhukaveri, sininen lasinen poika, berninpaimenkoira ja muut 
mielikuvituskaverit olivat tärkeitä arjessani. Mielikuvitukseen on 
voinut nojata kaikenlaisissa tilanteissa ja keksiä kiinnostavia tilante-
ita, paikkoja ja hahmoja. Mutta, olen ihmetellyt jo pitkään, mistä ne 
hahmot ja muut ideat tulevat. Miten ne tulevat? Miten prosessi to-
imii? Nykyään tiedän, että luovuuden lähde ei lopu, jos sitä ruokkii tai 
siihen keskittyy. Elämässä on saattanut olla aikoja, jolloin en keskit-
tynyt luovuuteeni enkä erityisemmin ajatellut asiaa. Vaikka olenkin 
valmistumassa juuri kandiksi, nyt tuntuu, että luovuudellani ei ikinä 
ole ollut niin hyödyntämätön olo kuin nykyään, mikä johtuu taiteel-
lisen motivaation menettämisestä. 

Lavastajana ja ylipäätään suunnittelijana tarvitsen luovuutta. Lu-
ovuutta on hankalaa oppia rationaalisesti, mutta sitä pystyy vahvis-
tamaan eri keinoin. Yhteinen tekijä lavastajilla on luova ajattelu ja 
uusien ideoiden keksiminen tai vanhojen ideoiden uudenlainen säm-
plääminen. Taiteilijakavereiden kertomusten perusteella luovuuden, 
syvyyden ja motivaation hetkittäinen menettäminen on luonnollinen 
ilmiö ja siihen voi liittyä erilaisia syitä. Vaikka motivaation men-
ettäminen tuntuu ensin pelottavalta ja toivottomalta ilmiöltä, niin se 
on myös osa matkaa - ja matkalla tarkoitan elämää ja sen sisällä työ- 
tai opiskelijaelämää. Minua kiinnostaa, miten luovaa energian virta-
amista voi vahvistaa ja helpottaa lavastajan työn monimutkaisuudesta 
ja monipuolisuudesta huolimatta. 
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Luovuus on kuin soitin. Jos sitä käyttää oikein, niin se alkaa toimia 
paremmin, varmemmin ja herkemmin.  

Matkalla oleminen on onni, päämäärän saavuttaminen on kuolema. 
(Junkies: Szabad a pálya, 2003, sanat: Attila Barbaró ym; oma 
käännös.) 

Matkasta puheen ollen, haluaisin oppia nauttimaan matkasta enkä 
päämäärän saavuttamisesta. Lavastamisessa haluaisin keskittyä pro-
sessiin enkä lopputulokseen. Opinnäytetyössäni käytän kuvituskuvia, 
joita otin itse erilaisten elokuvaprojektien valmistamisen aikana, er-
ityisesti lopputyöelokuvani Filian valmistamisen aikana.
Käyttämällä näitä kuvia haluaisin muistuttaa itseäni siitä, että ke-
hityskulku on tärkeämpi kuin valmis taideteos, ainakin minun 
elämässäni. 

Tämä kirjoitelmani on pohdiskeleva ja vahvasti omiin kokemuksi-
in pohjautuva. Tekstissäni etsin vastausta siihen, miten opiskeluun 
liittyvän henkisen vuoristoradan voi nähdä vahvuutena omalla alalla. 
Antaako se jotakin taiteilijuudelle? Minua kiinnostaa, miten voi suo-
jella ja ruokkia luovaa energiaa, mikä tekee lavastamisesta ja yleisesti 
taiteen tekemisestä nautinnollisen leikin eikä ongelman. Miten sel-
lainen itseluottamus vahvistuu, jonka avulla lavastussuunnittelun voi-
si nähdä positiivisena haasteena eikä luonnonkatastrofimaisena kaa-
oksena? Tavoitteeni on olla ratkaisukeskeinen eli tutkia eri suunnista 
sitä, mikä voi aiheuttaa lavastajalle tai alan opiskelijalle luovuuden 
menettämisen kokemuksia, jotka puolestaan voivat johtaa jopa uu-
pumukseen. Haluaisin analysoida oman uupumiseni syitä ja tarjota 
siihen ratkaisuja, jotta sitä voisi ehkäistä tulevaisuudessa, sekä pohtia 
lavastuskoulutuksen keinoja, joilla oppiminen voisi vahvistaa taiteel-
lista identiteettiä ja taiteellisen prosessin tutkimista ja ylläpitämistä. 

Alun perin halusin kirjoittaa tarinan motivaationi menettämisestä 
jo opiskeluvaiheessa. Mutta minua alkoi kiinnostaa ylipäätään, mitä 
motivaatio on ja miksi se on niin tärkeä elokuva-alalla. Vaikka tämä 
on yhden henkilön tarina, niin koen, että opiskelu- ja uramotivaation 
heikentyminen ei olekaan niin harvinaista. Luulen, että tätä ajat-
teluketjua on tärkeä käydä läpi muutaman vuoden opiskelun jälkeen, 
katsoa takaisin ja miettiä, mitä kukin on saanut opiskeluvuosista. 
On luonnollista, että välillä kokee negatiivisia tunteita alaa kohtaan, 
koska jokainen ammatti sisältää sekä huippuhetkiä että pettymyksiä. 
Kun kirjoitan tätä tekstiä, minussa pulpahtaa ajatus, että avautumi-

nen opinnäytetyössäni luovuuteni ja motivaationi menettämisestä 
sisältää riskin ja on ehkä huono idea, mutta toisaalta koen vahvasti, 
että syventyminen, syiden etsiminen ja henkilökohtaisen tarinan laa-
jentaminen koko alalle voi olla opettavaista ja tarpeellista.  Siitäkin 
huolimatta, että joskus mieleeni tulee sellaisia ajatuksia, että saatan 
näyttää epäonnistuneelta opiskelijalta opettajien tai opiskelutov-
ereiden silmissä, jos en ole sataprosenttisen varma ammatillisesta 
identiteetistäni ja kyvyistäni tällä hetkellä. 
 
Suurimman inspiraation kirjoitelmaani sain Eeva-Stiina Niemen 
esittävien taiteiden lavastuksen opinnäytetyöstä, jossa hän tutkii 
kielteistä suhdettaan lavastusalaa kohtaan (Niemi 2016). 
Niemen kirjoitelman rehellinen ääni on auttanut minua 
ymmärtämään omia tunteitani luovuuteni menettämisestä ja motivaa-
tioni heikentymisestä. Hänen työnsä lukeminen oli minulle terapeut-
tista ja normalisoi ajatuksiani. Itseni syyllistäminen väheni. Päätin, 
että rehellinen lähestymistapa tässäkin kirjoitelmassa voisi edistää 
sekä lavastussuunnittelijoiden suhdetta omaan alaan että myös omaa 
taiteen tutkimistani. Minua vaivaa kirjoitushetkellä ristiriita siitä, 
että en halua kirjoituksen olevan liian negatiivinen, mutta samalla 
ajattelen, että rehellisyys on avain johonkin suurempaan ymmärryk-
seen.
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2. OMA TARINA 

Kun odotamme liikoja 

Y-sukupolvi eli 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä 
syntyneet pitävät itsestään selvänä, että he ovat ennalta määrätysti 
menestyneitä ja heidän elämänsä täytyy olla erinomaista. He ovat in-
nokkaita, kunnianhimoisia ja haluaisivat menestyä työelämässä mah-
dollisimman nopeasti ja näyttävästi, jotta menestystä voisi todistaa 
muillekin. 

University of New Hampshiren tutkijan Paul Harveyn mukaan (Har-
vey,2010) kasvatuksemme ja ympäristömme vuoksi meillä on suuria 
odotuksia työurastamme. Y-sukupolvi ei halua turvallista, monotoni-
sta, harmaata ja arkista työpaikkaa, vaan se haluaa toteuttaa myös 
unelmiaan. Se haluaa, että työ on osana identiteettiä: trendikästä, 
vauhdikasta, nopeatempoista, jännittävää mutta samalla rentoa 
ja hauskaa. Pidämme itsestään selvänä, että työn täytyy tyydyttää 
elämäämme. (Tim Urban 2013.)
Minulla ja ikäisilläni y-sukupolven edustajilla on tapana ajatella 
omasta urasta ja elämästä, että se etenisi kuin tässä kuviossa:

Kuva 1
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Hiljalleen alan tajuta, että alaan oppiminen ja kehittyminen voisi 
näyttää enemmänkin täältä:

Kuva 2

Eli siihen tulee mutkia, laskuja ja nousuja, erikseen ja samanaikai-
sesti. Ja oppiminen kestää pitkään, jopa ikuisesti. Opiskeluajan mo-
tivaatiolaskuissa voi olla valtavaa potentiaalia oppimiseen ja itsensä 
kehittämiseen, jos siihen osaa suhtautua tietoisesti, rehellisesti ja 
analyyttisesti. 

 Ensimmäiset vuodet   

20-vuotiaana muutin Helsinkiin ja unelmoin elokuvalavastajan ur-
asta. Harrastin piirtämistä ja valokuvaamista. Helsingissä aloin 
harrastaa erilaisia taidelajeja, minkä uskoin edesauttavan
taidekouluun pääsyä. Muuten elämästäni puuttui sisältö: vihasin 
työpaikkaani, joten odotin paljon kouluun pääsyä. Muutaman vuo-
den yrityksen jälkeen pääsin viimein opiskelemaan elokuvalavastusta, 
mistä iloitsin suuresti, sillä koin, että kouluun pääsy muutti elämäni. 

Ensimmäisen kahden kouluvuoden aikana suoritin koulun kursse-
ja, tein vapaa-ajallani töitä ja suunnittelin lavastuksia ja rekvisiittaa 
sekalaisiin elokuvaprojekteihin, niin kuin koulun muutkin opiskelijat 
tekivät opintojeni aikana. Työpaikkani oli sellainen, että myös työssä 
ollessani pystyin tekemään suunnittelutyötä. 

Koin silloin tärkeänä, että osallistun kaikenlaisiin elokuvaprojek-
teihin, sillä ajattelin, että opiskeluaikana tehdyt työt sekä tulevien 
töiden määrä toimisivat jonkinlaisena näytön paikkana ja määritteli-
sivät minua lavastajana. Tämä tarkoitti sitä, että otin innokkaasti vas-
taan kaikenlaisia vapaaehtoisia työmahdollisuuksia valikoimatta niitä 
ollenkaan. 

Alussa nautin siitä, miten paljon opin lyhyessä ajassa. Suhtauduin 
noihin projekteihin enemmän jonkinlaisena suoritettavana tietoko-
nepelinä kuin varsinaisena harjoitteluna. Koin että koulukaverit ja 
koulu kannustivat minut osallistumaan erilaisiin elokuvaprojektei-
hin koulun ulkopuolella. Mielestäni suurin osa elokuva-opiskelijois-
ta ajattelee saman tyyppisesti. Määräkeskeinen työskentelytapa oli 
hyödyllistä siinä mielessä, että koin ja opin nopeasti paljon alasta. Jos 
tekee paljon työtä, pääsee oppimaan ja työskentelemään erilaisten ih-
misten ja yhteisöjen kanssa, mikä edesauttaa tulevaisuuden mahdolli-
suuksia saada töitä.  

Leikkaajaopiskelija Antti Jääskeläinen kommentoi sivutöiden teke-
mistä seuraavasti: 
 

Ajattelin koulun alkuvaiheessa, että tärkeintä on päästä leikkaamaan mah-
dollisimman paljon, mutta myöhemmin olen ymmärtänyt, että tärkeintä 
onkin se minkälaisten ihmisten kanssa projekteja teen.
(Jääskeläinen 2017, 26.)

Jossain vaiheessa, kun koulukurssien, elokuvaprojektien ja oman 
työpaikan tehtävien päällekkäisyys oli intensiivisimmillään, intoni 
yhtäkkiä lakkasi sekalaisten lyhytelokuvien lavastamiseen, ja huo-
masin, että luovat ideat eivät ilmene niin helposti kuin aiemmin. 
Havahduin siihen, että menetin taiteellista motivaatiotani ja uusien 
ideoiden keksiminen tuntui hankalalta ja ruosteiselta. Myös muut 
elämäni osa-alueet olivat muuttuneet. Motivaationi koski enää vain 
nukkumista ja syömistä, pakollisten töiden lisäksi. Tarpeissani pala-
sin vauvatasolle, regressoiduin. Henkilökohtainen elämäni - kaveri-
suhteeni olivat vain työsuhteita, vapaa-ajallani en jaksanut nähdä 
ihmisiä. Nukuin, söin Saarioisen eineslasagnea, mutta nukkumisesta 
huolimatta olin väsynyt ja sisäänpäin kääntynyt, enkä häpeän pelossa 
uskaltanut puhua olostani kenellekään. Olin hämilläni, miksi per-
soonani muuttui uuteen, tähän asti tuntemattomaan suuntaan, sillä 
ennen olin avoin, utelias ja valmis uusiin haasteisiin. 
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Ymmärtääkseni muutostani ja senhetkistä tilannettani aloin analy-
soida työskentelytapaani lavastajana ja strategiaani elämässä, jotta 
ymmärtäisin, mistä on kyse. Miksi olen muuttunut, miksi minulla on 
vähemmän energiaa ja intoa kuin ennen toteuttaa tehtäviä päivittäin?

Oman työtavan analyysi  

Väsymyksen lisäksi minulla oli vahva huijarisyndrooma. 
Huijarisyndrooma on psykologinen termi ilmiölle, jossa ihminen ei 
kykene arvostamaan omia saavutuksiaan, todisteista huolimatta. Hui-
jarisyndroomasta kärsivä on vakuuttunut siitä, että hän ei ole oikeas-
ti kyvykäs vaan hänen ympäristönsä on harhautettu luulemaan hänet 
todellista kyvykkäämmäksi. (Huijarisyndrooma, Wikipedian netti-
sivusto.) 

Psykoterapeutti Andrew Feldmár väittää, että jos olet surullinen tai 
kärsit, niin se on ympäristösi - sinun ja muiden ihmisten välisen suh-
teen - kommunikaation syytä, ei sitä, että olisit huono tai mielisairas. 
(Feldmár 2006,46; oma käännös) Vaikka Feldmár viittaa enemminkin 
mielisairauksien leimaavaan ominaisuuteen, voi edellinen liittyä osit-
tain myös itseeni ja ihmisiin laajemminkin. En kuitenkaan tarkkaan 
tiennyt, mikä muutti oloni epämotivoituneeksi. Uupumuksen aikana 
tein ison mindmapin siitä, mikä teki suunnittelutyöstä niin haas-
tavan. Töiden toteuttamista vaikeuttivat merkittävästi ainakin seuraa-
vat asiat:

 - täydellisyyden tavoittelu
 - taipumus kontrolliin
 - projektien nopea tahti
 - muiden miellyttämisen tarve
 - kieltäytymisen mahdottomuus 
- ryhmäpaine 
- vakavamielisyys, leikkimielisyyden puute 
- koulun ulkopuolisten harrastusten puute.

Siitä pisteestä alkaen tuntui siltä, että taiteellinen työ muuttui 
minulle pakonomaiseksi ja itseäni kuluttavaksi. Huomasin, että jo 
kouluvaiheessa suhtaudun elokuvantekoon liian vakavasti ja taiteen 
teko muuttuu leikistä velvollisuudeksi. Minun oli vaikea ylläpitää 

tasapainoa, ja tuntui siltä, että ideointi ei enää kulje mielessäni enti-
seen tapaan.

Uupuminen 
    Uupumisen eli ‘burnoutin’ lähtökohtana on ihmisen ja työn välin-
en ristiriita, joka voi johtua esimerkiksi liiallisesta työn määrästä tai 
työympäristössä olevista konflikteista
(Ahola ym. 2015; ref. Jääskeläinen 2016,19.) 

 Minun ristiriitani oli se, että en luottanut siihen, että opiskeluvu-
osien jälkeen onnistuisin siirtymään työelämään. Tekemällä vapaae-
htoistyötä lavastajana halusin -ainakin itselleni- varmistaa paikkani 
lavastajana. Minulla ei myöskään ollut mitään tasapainoa työn ja va-
paa-ajan välissä. Aina kun en käyttänyt aikaani itseni kehittämiseen, 
koin huonoa omaatuntoa, joka johti itsesääliin ja lannistumiseen. 
Tuntui siltä, että koulun kurssit eivät tyydyttäneet minun tarvettani 
tehdä työtä. Olin aktiivinen kuin duracell-pupu, enkä ehtinyt miet-
tiä, mitä teen. Tämän kokemuksen kautta aloin kyllä vähitellen oppia 
tasapainon saavuttamista, mutta kokemus oli rehellisesti sanottuna 
hyvin kivulias. Minun uupumiseni juuret alkoivat jo lukiossa tai jopa 
päiväkodissa. Tai jopa synnytyssairaalassa.  Mutta tarina kulminoitui 
yliopistoon. 
Seuraavassa Jääskeläinen pohtii uupumuksen rakennetta:

    Salmela-Aro jakaa opiskelu-uupumuksen kolmeen osaan. Ensimmäisenä 
hän mainitsee ekshausation eli voimakkaan väsymyksen, joka ei ohi-
tu nukkumalla. Tätä seuraa kyyninen suhtautuminen opiskeluun, jolloin 
mielekkyys ja motivaatio opiskelua kohtaan alkaa hävitä. Kolmantena ovat 
riittämättömyyden tunteet, jolloin opiskelija tuntee, ettei hän pysty vasta-
amaan hänelle asetettuihin tavoitteisiin, mikä taas voi johtaa itsetunnon 
alenemiseen. 
(Salmela-Aro 2009; ref. Jääskeläinen 2017,20.) 
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3. MOTIVAATION
   MENETTÄMISEN SYYT

Pieni koulu , pieni ala  

Suomen ainoaan lavastuskouluun, Aalto-yliopiston Taiteiden ja suun-
nittelun korkeakouluun, pääsee vuosittain 2-4 ihmistä. Tämä aiheut-
taa sisään pääseville opiskelijoille paineita siitä, että heidän pitäisi 
olla “hyviä”, koska he pääsivät kouluun niin harvojen joukossa. Laito-
in hyvä-sanan lainausmerkkeihin, koska taiteellista suoritusta on 
mielestäni hankalaa, lähes mahdotonta arvioida hyvä – huono-aksel-
illa. Käytännössä objektiivista, mitattavaa ”hyvyyttä” ei ole alallamme 
olemassa – se on aina lopulta subjektiivinen käsite.

Lavastusopiskelijat liitetään ryhmään, jossa muilla elokuva-alan 
opiskelijoilla on sama tilanne. Suomen ainoalla lavastuskoululla on 
valmiiksi sellainen maine, että sinne on mahdotonta päästä, ja sinne 
pääsevät vain valmiiksi tosi hyvät tekijät. Kouluun pääsyn jälkeen 
alkaa innostumisen vaihe ja kaikenlaisiin opiskelijaprojekteihin osal-
listuminen. Ensimmäisinä opiskeluvuosina saa sellaisen vaikutel-
man, että kannattaa olla “hyvä tyyppi”, jotta pääsee töihin. Kannattaa 
tehdä paljon työtä jo kouluvaiheessa - koska siitä oppii alaa ja oppii 
verkostoitumaan muiden tekijöiden kanssa - mikä on lupaavaa tule-
vaisuuden työmahdollisuuksien kannalta.
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Siksi kieltäytyminen alkuvaiheessa on vaikeaa. Alussa ei halua vaikut-
taa laiskalta tai hankalalta tyypiltä. 

Kouluun pääsyn vaikeudesta selviytyminen ja koulu-uran aloittami-
nen synnyttää ristiriidan siitä, että olen kyllä valmiiksi hyvä, koska 
pääsin, mutta nyt pitäisi vielä todistaa kelvollisuuteni muillekin, jot-
ta voisin kuvitella pääseväni eteenpäin alalla. Alasta saa myös hyvin 
ristiriitaista ja vaihtelevaa informaatiota, koska joillekin opiskelijoille 
ainoa kontakti elokuva-alan tekijöihin ovat opettajat, jotka näkevät 
alan omasta näkökulmastaan. Siksi ei ole välttämättä näkökulmaa
siihen, että uraa voi hyvinkin muovailla omien tarpeiden mukaan, 
eikä tarvitse tehdä sellaista, mitä ei halua, ja saa myös sanoa ei pro-
jekteille. 

 “Filmi on sotaa” 

Olin opintojeni aikana huomannut, että meidän ammattimme 
vaikeutta glorifioidaan. Usein kuulee ihmisiltä, - kavereilta, sukulais-
ilta, muiden alojen sekä oman alan ammattilaisilta, että elokuva-ala 
ja taidealat ylipäänsä ovat vaikeita. Jostain syystä pitkän uran tehneet 
ohjaajat ja elokuva-alalla toimivat henkilöt haluavat korostaa eloku-
vanteon rankkuutta. En halua puhua taidealasta kokonaisuudessaan 
vaan enemmänkin elokuva-alasta, siitä mielikuvasta, joka on välit-
tynyt minulle opintojeni aikana. 

Miksi elokuva-ala sitten mielletään niin vaikeaksi? Elokuvalavastaja-
na täytyy ottaa haltuun sekä pieniä että isoja kokonaisuuksia. Meidän 
täytyy kiinnittää huomiota sekä pieniin yksityiskohtiin että isoihin 
elementteihin. Välillä on hetkiä, joina maailmojen luominen tuntuu 
musertavalta. Tämän lisäksi työpäivät ovat joskus 12 - 16-tuntisia, 
etenkin indie-elokuvien maailmassa.  Elokuvantekoa pidetään jatku-
vana ongelmanratkaisuna. Dustin Hoffman, amerikkalainen näyttelijä 
ja ohjaaja, antaa ammatistaan rajun kuvan: 

Elokuvanteko on sotaa. Aina taistellaan luonnonvoimia ja sattumaa vasta-
an. Aina tehdään kompromisseja. Ohjaaja on tyyppi, jonka pitää päättää, 
mitkä huonot uutiset kerrotaan näyttelijöille ja mitä ei. 
(Kinnunen,2013.)

Lauri Törhönen, suomalainen elokuvaohjaaja, mainitsi eräässä mie-
lipidekirjoituksessaan, että Arriflex-kameraa kehitettiin mallina ase, 
jota käytettiin Hitlerin aikana Saksassa. Tulkitsen niin, että hänen 
mielestään elokuvanteko muistuttaa sotaa. Törhösen kouluaikana oli 
tapana hokea lausetta: “Filmi on sotaa”(Törhönen,2018.) 

Elokuva ja taidekentällä on ollut muitakin sotahenkisiä ohjaajia ja 
tekijöitä Suomessakin. Jotkut mieltävät elokuvanteon veriseksi so-
daksi, josta syntyy uusi maailma. Tämä uusi maailma on elokuva itse. 
Elokuvanteossa taistellaan luontoa ja todellisuutta vastaan. Tehdään 
myrskyä ja sadetusta, vaikka ei sataisi ja vaikka aurinko paistaisi. 
Pitää tehdä asioita, joita ei normaalisti olisi. 

Kyllä lavastussuunnitteluakin voi ajatella fantastisena sotana tai 
taisteluna todellisuutta vastaan. Siellä rakennetaan syyrialaisia kote-
ja, 50-luvun interiöörejä, avaruusaluksia ja prinsessojen vessoja. 
Tämän lisäksi me annamme itsellemme deadlineja siihen, että 
rakennamme näitä hulluja paikkoja. Kyllä prinsessan vessan täytyy 
valmistua perjantaihin mennessä, näyttää mahtavalta, jotta kahden 
päivän päästä voimme jo purkaa sen ja heittää kaikki kaatopaikalle. 
Välillä ajattelen, että elokuvan tekeminen on hetkittäin hyvin absur-
dia, eikä siinä ei ole mitään järkeä. Mutta minkä muun takia me 
olisimme tässä koulussa, jos emme nauttisi absurdeista asioista. 

Elokuvanteko on pitkä ja moniulotteinen prosessi, ja se keskit-
tyy jonkin asian synnyttämiseen eikä tuhoamiseen. Elokuva-alalla 
työskentely voi olla stressaava työ muiden stressaavien töiden jou-
kossa. Työn kuvaaminen sodaksi paljastuu täydeksi järjettömyydek-
si muihin ammatteihin verrattaessa. Harvemmin kuulee vaikkapa 
aivokirurgilta tai lentoliikenteen valvojalta, että heidän työnsä olisi 
sotaa.

Käsitykseni mukaan elokuvanteon vaikeutta glorifioidaan siksi, että 
silloin on helpompaa saada arvostusta muilta. Elokuvataide on vielä 
nuori, noin 100-vuotias, taidemuoto muiden vanhojen taidemuotojen 
seassa, joten sille halutaan saada vahva oikeutus. Voisimmeko kuiten-
kin tarjota jotakin, joka ei tekisi elokuvanteosta sotaa, että elokuvan 
lavastus olisi paikka, mihin on hyvä tulla, missä on raamit ja hyvät 
työolosuhteet? Pidän vaikeuksien glorifiointia vahvana osasyynä 
omaan uupumiseen.
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Seuraava Destiny’s Child laulu kertoo myös työn vaikeuksista 
selviämisestä: 

I’m a survivor (what), I’m not gon’ give up (what)
I’m not gon’ stop (what), I’m gon’ work harder (what)
I’m a survivor (what), I’m gonna make it (what)
I will survive (what), keep on survivin’ (what)
(Destiny’s child: Survivor, 2001, Sanat: Beyonce Knowles ym.) 

Painekattilassa  

Kouluympäristö kannustaa meitä tekemään paljon elokuvia 
opiskeluvuosien aikana. En kuitenkaan tiedä, miten on ollut mah-
dollista jonkinlaisen kaksoissidostilanteen muodostuminen. Opet-
tajat usein haluavat, että valmistumme mahdollisimman nopeasti, 
mutta samaan aikaan jotkut heistä antavat ymmärtää, että kannattaa 
tehdä paljon elokuvia vielä opiskelun aikana. Opiskelijoilla näyttää 
olevan kiire tehdä elokuvia. Opiskelijat eivät aina edes tiedä, miksi 
he tekevät elokuvia, tärkeää vain tuntuu olevan, että he saavat niitä 
mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Minusta onkin ihailtavaa, miten 
nopeasti näin aloittelevat elokuvantekijät saavat aikaan kokonaisen ja 
yhtenäisen lyhytelokuvan. Järjestäminen ja tuotanto toimivat todel-
la tehokkaasti ja taidokkaasti, mikä herättää ihailuni. Mutta olen silti 
alkanut miettiä, miksi lavastussuunnittelu tuntuu enemmänkin kilpa-
juoksulta kuin syventyneeltä taiteen tekemiseltä. Ja voisiko kuiten-
kin vähän syventyneempi prosessi ja hitaampi tahti olla parempi sekä 
opiskelijan että lopputuloksen kannalta?
Mielestäni kannattaa joskus hidastaa tahtia. 

Pidän David Lynchin näkökulmasta asiaan liittyen: 

Saatoin olla yöllä lavasteissa ja kuvitella ympäröivää maailmaa. Kuvit-
telin astuvani ulos. Ihmisiä on harvassa, ja autoja näkyy vähän - ehkä yksi 
jossain kaukana pimeässä. Ikkunoiden valot ovat himmeät, taloissa ei näy 
liikettä. Tyhjässä kahvilassa istuu vain yksi puhevikainen ihminen. Sellaista 
elämää ei eletä missään sen maailman ulkopuolella. Nykyään elokuvanteko 
on niin kiireistä työtä, että elokuvan maailma ei ehdi kehitellä tarpeeksi. Se 
maailma haluaisi, että eläisin siellä hetkisen. Sillä olisi paljon annettavaa, 
mitä en valitettavasti ehdi ottaa vastaan. 
 (Rodley 1997,81.) 

Lynch puhuu siitä, että mitä enemmän aikaa vietät tarinan kans-
sa, sitä enemmän alat uskoa siihen ja tuntea sen. Lavastaja ja muut 
elokuvan työryhmäläiset pystyvät tutustumaan elokuvan maailmaan 
silloin, kun heillä on henkistä tilaa ja aikaa. Niitä ei kuitenkaan 
aina ole tarjolla. Lavastaja Markku Pätilä sanoo: „Ajattelemiselle 
pitää varata aikaa, siitähän mulle maksetaan.”  (Saveljeff 2018.) 
Pätilä tarkoittaa mielestäni sitä, että lavastajana tai suunnittelijana - 
meidän täytyy järjestää itsellemme aikaa, jotta voidaan antaa ajatu-
sten tulla ja herkistyä elokuvaan liittyviin tuntemuksiin. Lavastajal-
la täytyisi olla mahdollisuus tutustua elokuvan tarinan maailmaan 
ilman, että aikaa käyttäisi heti teknisten tai käytännön ongelmien 
ratkaisemiseen. Välillä tuntuu siltä, että elokuvan maailmaa rakenta-
via päätöksiä pitää tuoda esiin jostain muualta kuin sen olennaisesta 
ytimestä. 

Vaikka suunnitteluun liittyvät päätökset on tehtävä ennakkoon ilman 
konkreettisia rakenteita, tuntuvat kuvitellut asiat silti todellisilta ja 
olemassa olevilta. Ikään kuin se maailma olisi jo olemassa. Suunnit-
teluvaiheessa maailmaan eläytyy niin voimakkaasti, että tuntuu kuin 
tuntisi elokuvien päähenkilöitä ja tuntisi ja sen, mitä heidän sisällään 
on. Mitä enemmän aikaa viettää suunnittelun kanssa, sitä todellisem-
malta kaikki tuntuu. Ymmärrän siis hyvin, miksi elokuvantekoa mys-
tifioidaan. Näkymättömästä tehdään näkyvä. Valkoisen paperin tyh-
jästä kaaoksesta järjestystä.

Eeva-Stiina Niemi kuitenkin varottaa, ettei suunnitteluprosessia kan-
nata mystifioida, koska elokuvan tai teatterinäytelmän maailma ei ole 
oikeasti olemassa. 

Ajatus siitä että työryhmä olisi jotenkin sisällä näytelmän maailmassa 
tai todellisuudessa on kummallinen harha joka saa ihmiset vain tunte-
maan itsensä typeriksi. Tilanne on kuin suoraan tarinasta keisarin uu-
sista vaatteista: kun vallalla on kummallinen yhteisymmärrys siitä, että 
kaikki työryhmässä olisivat sisällä esityksessä jollain henkisellä tasolla, 
ei ymmärtämättömyyttään enää kehtaa sanoa ääneen. Kaikkien kannalta 
hyödyllisempää olisi, ettei tarvitsisi esittää ymmärtävänsä asioita, joita ei 
voi ymmärtää.
(Niemi 2016, 38.)
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Minusta olisi hienoa, jos elokuvan maailmaan eläytyminen ja 
päätösten tekeminen tässä ja nyt voisi toimia rinnakkain ja käsi 
kädessä. Ymmärrän Niemen pointtia siinä mielessä, ettei tarvitse po-
tea stressiä siitä, ettei ymmärrä esimerkiksi nekrofiliaa harjoittavan 
hahmon sielumaailmaa sataprosenttisesti käsikirjoituksessa, mutta 
suunnitteluprosessin aikana on kuitenkin hyvä olla virittäytyneenä 
jonkinlaiseen vastaanottavuuteen ja leikkimielisyyteen, jotta voi teh-
dä intuitiivisia päätöksiä, jotka perustuvat läsnäoloon. 

Jotkut saattavat väittää, että paras taide syntyy paineen alla. 
Taiteellinen päätöksenteko saattaa tuntua helpolta silloin, kun on 
pakko tehdä päätös tässä ja nyt ja päätöksiä yhdessä päivässä on tu-
hansia. Lyhytaikainen stressi sopivissa määrin helpottaa muistamis-
ta ja tehostaa toimintaamme. Se voi edesauttaa meitä pääsemään 
esimerkiksi flow-tilaan helpommin. (Sallinen 2006; ref. Jääskeläin-
en 2017,13.) Lavastaminen ja ylipäätään taiteellinen päätöksente-
ko kuitenkin tuntuu myös hankalalta, kun paperi on tyhjä eikä ole 
minkäänlaisia raameja. Kaikki on vielä mahdollista. Välillä suunnit-
telutyön luonne on epäloogista, joten täytyy hyväksyä, että absoluut-
tisen oikeaa taiteellista päätöstä ei ole olemassa. Ne, jotka väittävät 
niin, ovat mielestäni väärässä. On olemassa päätöksiä, jotka näyttäy-
tyvät olosuhteiden takia siinä hetkessä hyväksyttävinä. 

Olen myös vahvasti sitä mieltä, että ne, jotka sanovat parhaiden 
teosten syntyvän stressin ja paineiden alla, eivät ole tehneet taiteelli-
sia päätöksiä vielä ilman paineita - he ovat pysyneet pinnalla. Kuten 
aikaisemmin mainitsin, opiskeluni aikana huomasin, että yleises-
ti odotetaan, että taiteellisia päätöksiä selitetään loogisesti auki. 
Motiiveja pitää kertoa aina - ilmapiiri on sellainen, ettei intuitioon 
luoteta. 

Leikkaajan kuormitusta ja opiskelija-uupumusta käsittelevässä mais-
terityössään Jääskeläinen toteaa:

 Kertoessani opinnäytetyöni aiheesta tutuilleni olen kohdannut myös kom-
mentteja, että liiallinen hyvinvointi voisi jotenkin tehdä hallaa projekteille. 
Ajatus siitä, että meidän tulee kärsiä ja olla henkisesti loppu tehdäksemme 
jotain luovaa on minulle vieras. Mielestäni mielikuva rappiolla olevasta 
taiteilijapersoonasta, tai elokuvantekemisen ja alkoholin välisestä pyhästä 
liitosta on vanhanaikainen.
 (Jääskeläinen 2017, 34.) 

 

Olen samaa mieltä Jääskeläisen kanssa. En usko, että nykypäivänä 
taiteilijoiden olisi pakko kärsiä, jotta he kykenisivät tuottamaan hyvää 
ja syvällistä taidetta. Omassa elämäni suhteen voin sanoa, että mitä 
paremmin voin yksityiselämässäni, sitä vapautuneemmin ja syvem-
min pääsen tekemisen meininkiin ja nautin ideoinnista enemmän. 

Uskomus: kerran luova aina luova

Ruokimme uskomusta, että luovien tekijöiden ideat tulevat kuin 
itsestään. Koska he ovat luovia. Mutta todellisuudessa tämä on 
väärinkäsitys. Hyvät ideat eivät ole itsestäänselviä. Ideaa edeltää 
elämänkokemus, tutkimustyö, intuition käyttö tai vuosien käymispro-
sessi. Luovuuden “virtoja” voi ruokkia mutta ne voivat kuihtua. Siihen 
aikaan, kun aloitin koulun, luovuuden ruokkimiseen ei keskitytty niin 
paljon opetuksessa. Siellä leijui enemmänkin ilmapiiri, jossa odotet-
tiin, että me lavastajat olemme nopeita keksijöitä. Nykyään asiat ovat 
toisin, ja opetus on mennyt hyvään suuntaan silloin, kun kyse on 
luovuuden rakentamisesta. Onneksi minullakin on ollut mahdollisuus 
tutustua siihen, miten oma suunnitteluprosessini toimii. Nykyään 
olen kiitollinen myös negatiivisista kokemuksista, kuten uupumuk-
sesta, koska se edesauttoi suuresti itsetutkiskeluani taiteilijana. Tästä 
huolimatta en suosittelisi sitä oppimismetodina kenellekään. 

Arvelen myös vahvasti, että elämme myös erään toisen väärinkäsityk-
sen vallassa, jonka mukaan on olemassa luovia ihmisiä ja ei-luovia 
ihmisiä. Käsitykseni mukaan kaikki ihmiset ovat luovia, ja luovuut-
ta voi ylläpitää ja vahvistaa. Ideoiden oivaltamista voi vahvistaa. 
Kaikki lapset syntyvät maalareina, mutta suurin osa lapsista oppii 
uskomaan, että he eivät ole maalareita. Minusta maailma näyttäisi 
erilaiselta, jos ihmiset eivät poisoppisi esimerkiksi vaistonvaraisesta 
halusta piirtää ja maalata. 
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Lavastamisen luonne  

Välillä kun elokuvaprojektien esituotantovaiheessa suunnittelen 
elokuvan visuaalista maailmaa tai teen mitä tahansa muuta luovaa 
työtä, minusta tuntuu siltä, että aika menee enemmänkin istumi-
seen ja valkoisen paperin tai tyhjän tietokonenäytön tuijottamiseen. 
Tyhjyys on vielä täynnä mahdollisuuksia, se on tietämättömyyden ja 
mahdollisuuksien kaaos. Paperille piirretty viiva on kaaoksen loppu ja 
konkretian alku. Se on ensimmäinen askel abstraktiosta konkretisoi-
tumiseen. Kun viiva on piirretty, me suunnittelijat teemme automaat-
tisesti uusia päätöksiä niiden asioiden välissä, jotka ovat olemassa ja 
jotka eivät ole. 

Kun suunnitellaan, se on mielestäni suurimaksi osaksi Ei-sanan arti-
kuloimista prosessin ulkopuoliselle maailmalle.  Lavastuksen maa-
ilmassa on vähemmän kyllä-sanoja kuin ei-sanoja. Sanot ei kaikelle, 
mitä et halua maailmasi sisään. Suunnittelutyö vaatii laajaa ja luovaa 
päätöksentekokykyä - ja päätöksenteko on juuri niiden harvojen 
kyllä-sanojen ja monien ei-sanojen artikuloimista. 

Niemi (2016,20) viittaa opinnäytteessään siihen, että lavastajalla on 
erittäin laaja päätöksentekokenttä, jota täytyy hallita. Vaikka Niemi 
puhuu tutkielmassaan näyttämölavastajan työstä, olen hänen kans-
saan samaa mieltä siitä, että lavastus liittyy erittäin laajaan aluee-
seen myös elokuvalavastuksen puolella. Esimerkiksi amerikkalaisessa 
elokuvakulttuurissa lavastajaa vastaava production designer saateta-
an kutsua produktioon joskus aikaisemmin kuin ohjaaja tai kuvaaja. 
Tiedän kuitenkin hyvin, että sikäläisessä kulttuurissa tehdään eloku-
via aivan toisenlaisessa mittakaavassa kuin meillä pienessä Suomes-
sa, ja hyvä niin. Mutta Suomessakin production designer -ammattia 
vastaava lavastaja voi vaikuttaa elokuvan kokonaisvisuaaliseen maa-
ilmaan.

Jo itse sana lavastus on problemaattinen. Monille syntyy lavas-
tus-sanasta assosiaatio teatteriin ja teatterilavaan ja siellä olevi-
in kulisseihin tai esineisiin. On huvittavaa, kun usein luullaan, että 
lavastaja on se, joka rakentaa nämä seinät tai tuo esineitä paikalle. 
Sellainen suhtautuminen lavastajan työhön oli minulle yllätys. Se 

on vaatinut itseltäni totuttelua, koska kotimaani teatteriperinne on 
vanhempi. Unkarissa lavastussuunnittelijoihin suhtaudutaan en-
emmänkin taiteilijoina ja piirtäjinä kuin rakentajina. Asuin siellä 
tarpeeksi kauan omaksuakseni riittävästi tuollaista lavastajiin liit-
tyvää taiteilijakuvaa. Suomessa jouduin etääntymään tuosta hieman 
romantisoidusta kuvasta. En tiedä, kannattiko. 

Karin Pennanen kommentoi seuraavasti opinnäytetyössään, jossa 
pohtii lavastajan identiteettiään: 

Lavastaminen on suorittamista ja toiveiden täyttämistä ja tasapainoilua 
monien eri muuttujien ja vaatimusten välissä. En arvosta sitä, että kehityn 
taiturimaiseksi ”sumplijaksi”, muiden miellyttäjäksi tai ylipuhujaksi. En ar-
vosta sitä, että opin ratkaisemaan ohjaajan jonkin mahdottoman, painovo-
imaa uhmaavan ideanteknisesti tyydyttävällä tavalla. En arvosta sitä, että 
opin tietämään mistä paikoista saa halpoja ja helppokäyttöisiä materiaale-
ja. En arvosta sitä, että opin mukautumaan aiheeseen kuin aiheeseen, että 
minusta tulee paitsi kävelevä työkalupakki, ideoita suoltava sisältötehdas.
  (Pennanen 2005a; ref. Niemi 2016,14.)

Pennanen alleviivaa lavastamisen negatiivisia puolia, mutta tulkit-
sen, että hän puhuu asenteesta, jonka mukaan lavastajalta odoteta-
an projektien mittakaavassa niin paljon teknistä ja praktista päätök-
sentekoa, että taiteellisuus jää vähemmälle huomiolle. Itse koen niin, 
että lavastus-sana ymmärretään elokuva-alan tekijöiden - tuottajien, 
kuvaajien, ohjaajien - parissa aika yksioikoisesti, ja siksi lavastajan 
luovuuden nähdään usein liittyvän teknisiin ja käytännöllisiin ratkai-
suihin. Minusta on hieno ja tärkeä asia, että koulussa opetetaan suun-
nittelijoita tekniseen lähestymiseen, hyvään materiaalituntemukseen 
ja ylipäätään vahvistetaan hyvää organisointikykyä. Unkarissa viete-
tyn ammattiharjoittelun aikana Prop Club -nimisen set dresser -yri-
tyksen ammattilaiset valittelivat siitä, kuinka jotkut lavastajat eivät 
ole ollenkaan käytännöllisiä eivätkä oikeasti tiedä, miten rekvisiittaa 
kerätään tai miten lavastus rakennetaan. Vaikka lavastajat tekevät 
hyviä suunnitelmia, he ovat kaukana käytännön elämästä eivätkä he 
usein ymmärrä, miksi jonkin spesiaalin rekvisiitan, esim. barokki-
tyylisen lampun, löytäminen tai valmistaminen voi kestää jopa viik-
koja.  Itse olen oppinut arvostamaan sellaista maanläheistä lähesty-
mistapaa, jota koulussamme suositaan. Maanläheisellä tarkoitan sitä, 
että meillä on mahdollisuus tutustua elokuvanteon jokaiseen vaihee-
seen ja kokea niitä itse, eikä vain lukea lavastuksen teknisiä keinoja 
jostakin oppikirjasta.
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Praktinen kokemus on osoittautunut opettavaiseksi ja tärkeäksi. 
Silti, vaikka olemmekin yliopistossa, minusta tuntuu usein siltä, että 
suunnittelutyön toisen - taiteellisen, abstraktimman - puolen opetus 
on monesti jäänyt vähäiseksi elokuvalavastuksen puolella. En kuiten-
kaan väitä, että sellaista opetusta ei olisi ollenkaan olemassa. Onnek-
si meillä oli myös kursseja, joilla meitä rohkaistiin rauhoittumaan 
abstraktien ja taiteellisten kysymysten äärelle, ja silloin aikaa olikin 
runsaasti suunnitteluun. Nämä kurssit olivat minulle erittäin tärkeitä.
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5. RATKAISUT

 Lavastajan tulevaisuus  

David Lynch kertoi eräässä haastattelussa: 

Elokuvanteko tuntuu nykyään katastrofaaliselta. Siitä on tullut mahdotto-
man kiireistä. Ne eivät voi sukeltaa syvälle, koska jos vesihiihdät 75 kilo-
metrin tuntinopeutta, et pääse pinnan alle. Vasta kun vene pysähtyy, tai sen 
vauhti hidastuu, vajoat syvään veteen. Hyvät ideat uivat siellä.
 (Rodley 1997,46.) 

En ole vielä löytänyt ratkaisua elokuvanteon nopean tempon sekä lu-
ovan suunnittelutyön vapaan luonteen yhdistämiseen. David Lynch 
toteaa haastattelussaan, että hänellä on vaikeuksia nykymaailman 
menossa syventyä taiteellisesti. Minä olen tässä asiassa samaa mieltä 
hänen kanssaan, ja pidän suunnittelutyön isona missiona sitä, että 
oppisi tasapainoilemaan kiireen ja jarruttamisen välillä. Joskus mie-
tin, miksi kaikilla on niin kova kiire valmistaa elokuvia. Eikö ole tait-
een kannalta ihan samantekevää, valmistuuko kymmenenminuuttinen 
lyhytelokuva ensi toukokuussa vai kahden vuoden päästä syyskuussa? 
Tämä on tietysti myös filosofinen kysymys, josta voi seurata useita 
muitakin kysymyksiä, kuten miksi ylipäätään tehdään elokuvia. Mie-
lestäni vastaukseen pitäisi kuulua ainakin taiteellisesta toiminnasta 
nauttiminen. Kaikilla tekijöillä on vastuu kysyä itseltään, nauttiiko 
taiteen tekemisestä kiireessä. Tätä kysymystä varten olen viime aikoi-
na pohtinut luovuutta, ja olen myös löytänyt tutkimuksia siitä, miten 
luovien alojen tekijät toimivat työssään. Ehkä saan inspiraatiota 
niistä omien työtapojeni edistämiseen.

Seuraavissa luvuissa avaan hieman tätä aihetta.

Itseohjautuvuusteoriasta 

Tukijoiden Richard M. Ryanin ja Edward L. Decin luoma itseohjau-
tuvuusteoria ihmisen motivaatiosta toteaa, että ihmisellä on kolme 
universaalia psyykkistä perustarvetta hyvinvoinnin ylläpitämiseen: 
omaehtoisuus, kyvykkyys, yhteisöllisyys. (Ryan & Deci 2000; ref. Ma-
juri 2016,17.)
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Kun ihminen on itse saanut valita tavoitteensa (omaehtoisuus), pystyy hän 
myös saavuttamaan sen (kyvykkyys) ja saa sen myötä tunnustusta muilta 
tai pääsee jäseneksi haluamansa yhteisöön (yhteisöllisyys). Näiden kolmen 
tarpeen toteutuessa, ihanteellisesti ihminen pystyy kokemaan elämässään 
merkityksellisyyttä, hyvinvointia ja sisäistä motivaatiota.  
(Majuri 2016,17.)

Tapauksessani omaehtoisuus on kummunnut ulkoisesta motivaa-
tiosta. Halusin lavastamillani elokuvilla todistaa maailmalle, eli 
opiskeluyhteisölleni, kavereilleni, yhteisölleni, perheelleni, ja sen 
kautta itselleni, että olen ahkera ja vaikealle alalle sopiva selviytyjä. 
Kuuntelen juuri tällä hetkellä sattumalta Kelly Rowland -nimisen ar-
tistin Work-nimistä laulua, jonka kertosäkeistö kuvastaa minusta en-
simmäisten opiskeluvuosieni tunnelmaa:

No turning back from this party
Do it, baby, do it, do it, baby, get it
Don’t come around if you gon’ let me down
You gotta get it all the way in
I wanna see you work
I ain’t acceptin’ no excuses, baby
To brag about it, it’d be useless, baby
You better blow me away 
(Kelly Rowland - Work, 2007, sanat: Kelly Rowland, ym.) 

Miksi tämä on tärkeä motivaation kannalta? Luulen etten ole ainoa, 
joka miettii seuraavia kysymyksiä: Miksi tehdään elokuvia? Miksi 
teen lavastusta? Miksi teemme taidetta?  
Näihin kysymyksiin ei tunnu löytyvän vastauksia heti. Vastaukset 
tuntuvat vaikeilta. Vaikka osaa kysyä miksi, ei se välttämättä tarkoita, 
että kysymykseen on olemassa vastauskin.

Mistä ideat tulevat?  

Kuten aivan tekstini alussa esitin, minua kiinnostaa mielen näky-
mätön toiminta. Minusta on tuntunut lapsuudesta asti, että mielikuvi-
tukseni on hyvä ystäväni. Tarkoitan hyvällä ystävällä sitä, ettei 
mielikuvitus jätä minua yksin ikinä. Ainoana lapsena minun oli 
melkein pakko kehittää rikas mielikuvitus ja luova mieli, jotta en olisi 
tylsistynyt kuoliaaksi. Siihen aikaan ei ollut vielä älypuhelimia eikä 
tablettitietokoneita, joista olisi voinut katsoa vaikkapa lasten ani-

maatioita. Muutenkin sen aikaisten uskomusten mukaan lapset eivät 
voineet viettää paljon aikaa televisioruudun läheisyydessä, koska sen 
ei koettu tekevän hyvän lasten kehitykselle, joten lapset oli tuomittu 
sietämään äärimmäistä tylsyyttä. 

Mitä luovuus sitten on?

Terapeutti Clarissa Pinkola Estes kuvaa luovuutta joen alla virtaavana 
jokena. 

-- jos meillä on vaikeuksia luomisessa, niin jotain ikävää on tapahtunut 
yläjuoksulla, siellä missä joen pääuoma ja sivuhaarat risteytyvät.
Luovuuden joen voivat saastuttaa ympäröivät olosuhteet, mutta myös 
meidän omat ajatuksemme --Virran pitäminen kirkkaana on haaste meille 
jokaiselle. 
(Raami 2017,134.) 

Pidän Pinkola Estesin poeettisesta näkemyksestä. Kyseinen metafo-
ra kuvaa mielestäni täydellisesti luovaa energiaa. Sellainen energia 
tuntuu siltä kuin se olisi loppumaton lähde. Siihen johtava tie tosin 
välillä tukkeutuu tai siihen voi tulla jonkinlainen este. Itse en miet-
tinyt asiaa kummemmin ennen kuin minun oma luovuuden lähteeni 
alkoi tukkeutua. Sellaisessa tilassa luova ajattelu on hankalaa. Totta 
kai ihminen pitää asioita itsestään selvinä, kunnes asiat yhtäkkiä eivät 
toimikaan tai eivät ole edes olemassa. Silloin on pakko alkaa tutkia 
asioita rauhassa ja läheltä, ja lopulta voi olla kiitollinen siitä, että 
kaikki ilmenee yhä uudestaan. Vähän niin kuin hanhet, jotka lähtevät 
isolla metelillä etelään, viettämään talvea. Vasta niiden lähdön jäl-
keen alkaa miettiä, kuinka kova ikävä niitä onkaan. (Tällä 
kirjoitushetkellä hanhet ovat vielä tässä ikkunani edessä olevalla pel-
lolla, joten kaikki on hyvin toistaiseksi.) 

Olen vakuuttunut siitä, että jokaisessa ihmisessä on kyseinen luova 
joki, mutta joillakin meistä on vahvistunut kyky päästä sen lähelle. 
Lapsilla se on usein erityisen vahva kyky luovuuteen ja maailman tut-
kimiseen avoimella mielellä, mutta vain aikuisilla tuntuu olevan vah-
va kyky käsitellä tietoisesti luovuuden prosessia. On maailman suurin 
lahja, jos lapsen ympäristö ei pakota lapsia aikuisten hyväksymään 
ajatteluun, ja asennemaailmaan luovuutta kohtaan. Usein kuuluu las-
ten tai nuorten sanovan: “En minä osaa piirtää.” Mikä oikein on
saanut nämä nuoret jonain surullisena päivänä uskomaan, että he 
eivät osaisi piirtää? Minusta me oikeasti olemme kaikki taiteilijoita, 
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jotkut ovat vain unohtaneet sen. Ajattelen niin, että koulumme moni-
tasoiset valintakokeet valitsevat sellaisia ihmisiä, joista on aistittavis-
sa luovan virran läsnäolo ja jotka osaavat virittäytyä luovuuteen. Mut-
ta virran ylläpitäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää. 

Luovuuden ja yksinolon yhteys 
 

Kuten aikaisemmin mainitsin, elokuvanteon aikana ei tunnu olevan 
aikaa syventymiseen, koska opiskelijoilla ja opettajilla on niin kova 
kiire elokuvien loppuunsaattamiseen. Tämä kiire vie elokuvalavasta-
jia tilaan, jossa heidän on pakko tuottaa päätöksiä, vaikkei tarvittavaa 
taiteellisen ajattelun aikaa olisikaan. Lähes 30 vuotta luovaa pros-
essia tutkineen Asta Raamin mukaan luovuuden ydin on “aarteiden 
louhiminen oman mielen syvyyksistä, joka vaatii hiljentymistä ja 
yksinäisyyttä.” (Raami 2017,135.) Omien havaintojeni mukaan eloku-
va-alalla arvostetaan tuotteliaisuutta ja vuorovaikutuskykyä.  Yksin 
vietettyä aika pidetään huonosti tuottavana. Mutta itse koen päin-
vastaisesti, että juuri yksinolo on todella tärkeää luovassa työssä ja 
ideoiden pyydystämisessä. Ristiriidaksi nousee kuitenkin se, että ope-
tuksessa ei aina painoteta henkilökohtaisen suunnitteluajan tärkeyttä. 
Joskus opiskelija jää hämmennyksiin asian kanssa, eikä ryhmätyön ja 
kommunikointikyvyn tärkeyttä korostava opetus tue henkilökohtai-
suuden merkitystä taiteellisen työn prosessissa.

Riittävän pitkän suunnitteluajan tärkeyden korostaminen olisi 
tärkeää. Lavastajan keskeinen ominaisuus on tietynlainen tilaherk-
kyys, mutta saattaa unohtua, että jos olemme herkässä tilassa, niin 
aistikanavat helposti ylikuormittuvat informaation paljoudesta.
Silloin herkässä tilassa oleva lavastaja tarvitsisi hiljentymistä ja yk-
sinäisyyttä.  Arvelen että jokaisen tekijän luovuudella on oma ovi, 
johon on oma avain, siihen eivät käy muiden avaimet. Eli jokaisen 
taiteilijan täytyy tutkia omia toimintatapojaan ja sitä, miten pystyy 
syventymään luomisen tasoihin. Etsiä omat rituaalit. Minulle sellaise-
na toimii esimerkiksi tyhjä pöytä. Pöydän siivoaminen on oma rituaa-
linsa ja avain luovan työn aloittamiseen sekä siihen virittäytymiseen. 
Pöydän siivoamisella samalla poistan päästäni kaikki ylimääräiset 
ajatukset, jotka eivät ole samalla aaltopituudella luovan idean kanssa. 

Älykäs intuitio

Kirjoitin aiemmin päätöksenteosta Painekattilassa-nimisessä lu-
vussa. Taiteellisessa työssä päätökset eivät ole ehdottomasti oikeita 
tai vääriä, vaan on hyvä kuunnella sisäistä intuitiivista ääntä. Yh-
distämällä herkkyyttä ja älykkyyttä syntyy älykkään intuition kyky, 
jonka avulla voi syntyä uudenlaista taidetta. (Raami 2017,158.)  
Kun kirjoitan intuitiosta, tuntuu siltä kuin puhuisin jostakin kielle-
tystä. Tuntuu siltä, kuin olisin J. K. Rowlingin luomassa Hogwart-
sissa ja yrittäisin puhua Voldemortista. Lausuisin nimeä, jota ei saa 
lausua. Ikään kuin intuitio olisi kirottu taikausko tässä maailmassa, 
jossa kaikkeen pitää löytyä looginen selitys. Intuitiivisuus on mie-
lestäni rationaalisuuden isosisko, jopa siinä määrin, että rationaali-
suus on täysin riippuvainen intuitiosta. Tietyissä tilanteissa ja oikein 
käytettynä intuitio tuottaa paljon parempia tuloksia ja ratkaisuja kuin 
päättely tai rationaalinen ajattelu. Raamin tutkimusten mukaan intu-
itio on ylivertainen tilanteissa, joissa informaatiota on liian vähän tai 
liikaa. (Raami 2017, 20.) Tämä on loistava uutinen lavastajille, koska 
lavastussuunnittelun aikana samanaikaisen ja päällekkäisen infor-
maation määrä on usein suuri. Kuten esimerkiksi kun 
isokokoisen rekvisiitan itselle tuntemattomaan paikkakuntaan kyy-
dittämisen aikana suunnittelee päässään seuraavan sairaalalokaation 
lavastusta, jonka kuvauspaikasta tuotannolla ei ole vielä tietoa. Eli 
saattaa tulla tilanteita, jolloin kokonaisuus on iso ja yksityiskohtia on 
paljon, kysymyksiä on vielä enemmän. Sellaisessa tilanteissa on hyvä 
oppia päästämään irti kontrollista ja hyödyntää kaikki, mitä alitajun-
tamme tuottaa meidän mieleemme automaattisesti. On hyvä oppia 
surffaamaan tuntemattoman ja epävarmuuden aallolla. Jos osataan 
oikeassa hetkessä luottaa siihen, että ideat syntyvät pakottamatta, 
niin omat ideat pulpahtavat vauhdikkaammin mieleen. Ideoilla on 
kuitenkin tapana tulla palasina. 
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David Lynch vertaa ideoita kaloihin: 

     Halu saada idea on kuin syötti. -- Koukkuun pannaan syötti ja sitten 
odotetaan. Halu on syötti, joka vetää kalat- ideat-luokseen -- Kun saa 
pyydettyä kalan, joihin ihastuu, vaikka kala olisi pienikin - pelkkä idean 
murena - se kala houkuttelee luokseen muita kaloja, ja ne kiinnittyvät en-
simmäiseen --. Pian palasia tulee lisää ja lisää, ja kokonaisuus alkaa mu-
ovautua.
(Lynch 2006,31.) 

Niin on. Ideoimiseen pitää tietyllä lailla virittyä. Olen huomannut, 
että kun alan suunnitella lavastusta tai aloitan tutkimustyötä - eli vir-
ittäydyn johonkin teemaan-, niin silloin huomioni kiinnittyy helpom-
min asioihin, jotka edesauttavat tutkimustyötä. Silloin tapaa oikeita 
ihmisiä tai löytää kadulta sattumalta jonkinlaisen esineen, joka voi 
käynnistää suunnitteluprosessin ihan toisella lailla.  Ideoilla on tap-
ana tulla palasina. Usein isot taiteelliset kokonaisuudet rakentuvat 
jonkin pienen ideariekaleen ympärille. Kokemukseni mukaan mitä 
vähemmän pakottaa ideoiden saamista, sitä isommalla innolla ne 
uivat luokseni. 

Kirjailija Elizabeth Gilbert kertoo kirjassaan, että hänen mielestään 
ideoilla on oma tietoisuus ja tahto, ja niiden ainoa tahto on tul-
la näkyväksi. Siksi “Ideat viettävät loputtomasti aikaa kieppuen 
ympärillämme, etsien vapaita ja halukkaita ihmiskumppaneita”. 
(Gilbert 2016,14.) Gilbertin mielikuva on lähes samanlainen kuin 
Lynchin. Luovilla ideoilla on oma tietoisuutensa, eikä niitä voi pakot-
taa tulemaan luoksesi. 

Tästä huolimatta minun on äärimmäisen vaikea päästä irti ideoiden 
pakottamisesta ja se vaatii minulta suurta rohkeutta, perfektionismiin 
taipuvaisen persoonani takia. Mielikuvitus ja intuitio ovat eri asioi-
ta. Kun käytät mielikuvitusta, se on osittain rationaalista ja tietois-
ta, mutta intuitio tuntuu siltä kuin vastaukset olisivat jo valmiita, ja 
sinulla olisi pääsy niihin. Raami kirjoitti tutkimuksessaan ihmisistä, 
jotka olivat harjoittaneet intuitiivista ajattelua niin vahvasti, että he 
yhdistelivät informaatioketjuja aivoissaan automaattisesti. Raami 
kirjoitti esimerkiksi Barbara McClintockista, joka on tutkinut maissin 
genetiikkaa. Hän paneutui maissin biologisiin ominaisuuksiin ja ge-
netiikkaan niin vahvasti, että katsomalla kasvavaa maissia hän tiesi, 
miltä tähkän kromosomit näyttäisivät mikroskoopissa. 

(Raami 2017,190.) Raami kirjoitti myös metsäkansoista, jotka ais-
tivat metsässä sen, kun puu ei halua tulla kaadetuksi ja ylipäätään 
aistivat puiden ja kasvillisuuden kommunikaatiota. Nämä ovat se-
littämättömiä ilmiöitä, mutta arvelen että luovuus toimii samalla 
lailla. Kun jokin idea ilmestyy, siitä voi vain sanoa, että tämä tuntuu 
oikealta, haluaisin työskennellä tämän idean kanssa. Eikä aina pystyy 
selittämään asiaa rationaalisesti. Siksi pidän tärkeänä taiteilijan ei-ti-
etoisen ajattelun kehittämistä sekä oman luovuuden tutkimista. 

Asta Raamin mukaan intuitio ei ole pelkästään sattumanvaraisten 
oivallusten ilmentymistä, vaan siihen voi tietoisesti virittyä ja sen 
kautta voi hakea tietoa (Raami 2017,12). Joskus aikaa on vähän ja 
päätöksiä pitäisi tehdä nopeasti. Silloin ideoita voi tilata. Ihmemies 
McGyver -ohjelman käsikirjoituksen syntyminen on hyvä esimerk-
ki tästä aiheesta. Ohjelman käsikirjoittaja Lee David Zlotoff huoma-
si, että ideat tulevat silloin, kuin niitä ei työstetä, esimerkiksi autossa 
tai suihkussa. Zlotoff tajusi, että koska hän ei voi ikuisesti ajaa autoa 
tai olla suihkussa keksiäkseen ideoita, niin hänen täytyy aktiivisesti 
luoda oikeat olosuhteet ideoiden keräämiseen. Raamin mukaan “työ 
ei missään nimessä saanut edellyttää pohtimista, vaan sen oli hyvä 
olla pelkästään rutiininomaista ja tarkkuutta vaativaa”. (Raami 
2017,173.) Niin Zlotoff osti koottavia pienoismallitaloja ja hän alkoi 
rakentaa niitä antaakseen tilaa alitajunnalleen. Hän alkoi saada hyviä 
ideoita käsikirjoitukseen, ja myönsi että salaisuus oli aikarajan anta-
misessa. Ennen pienoismallitalon rakentamista hän kirjoitti paper-
ille kysymyksiä, joihin hän halusi saada vastauksia. Vastaukset tulivat 
itsestään joskus aikarajan sisällä, joskus seuraavana päivänä. (Raami 
2017,173.) 

Mielestäni Zlotoffin kokemus voidaan rinnastaa 
lavastussuunnitteluun. Tietyssä mielessä lavastussuunnittelu on myös 
käsikirjoittamista, joka ulottuu elokuvan visuaaliseen maailmaan. Vo-
imme sanoa, että lavastussuunnittelu on visuaalista käsikirjoittamis-
ta. Pidän Zlotoffin menetelmässä siitä, että se on sekä tilaa antavaa 
että raamien sisällä toimivaa. Suunnittelutyötä tehdessään lavastajal-
la täytyy olla tilaa. Aikaa ja henkistä tilaa. Ilman rajoja lavastus ei voi 
toteutua. Rajat voivat olla esimerkiksi deadlineja, budjettimääräyksiä 
ja tarinaan liittyviä rajoja - aikajakso, jossa tarina tapahtuu jne. 
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Lavastussuunnittelija Kimmo Turunen kirjoittaa seuraavasti TV-la-
vastuksen suunnitteluprosessista: 

Mielikuvat saattavat putkahtaa epäselvinä virtoina ja ryöppyinä, poukkoi-
levana lyhyiden ja irrallisten katkelmien villinä leikkinä; silti juuri mieleen 
piirtyvät kuvat, hahmot ja visuaalisina ilmenevät tilanteet ovat olennainen 
pohjamateriaali, josta TV-lavastaja ammentaa.
 (Turunen 2011, 203.) 

Siksi on tärkeä luoda tilaisuuksia mielen vapaalle toiminnalle, vaik-
ka sitten katkaisemisella yhteys suunnittelutyön tulokseen. Raamin 
mukaan katkaisemalla yhteyden saamme paremman yhteyden alita-
juiseen ja intuitiiviseen mieleen, joka saattaa ehdottaa oman tulkin-
tani mukaan paljon parempia ideoita kuin mielikuvitus (2016,174.). 
Eli on hyvä oppia unohtamaan hetkeksi suunnittelemiamme tuloksia, 
ja keskittymään suunnitteluprosessiin. 

--lavastuksen suunnittelu ei voi tukeutua yksinomaan assosioinneilla 
leikittelyyn. --Ajatusten täytyy tietyssä vaiheessa konkretisoitua. 
(Turunen 2011, 203.) 

Turunen korostaa sitäkin, kuinka tärkeää on pitää mielen itsenäistä 
suunnittelutoimintaa tiettyjen rajojen ja kehysten sisällä tavalla, jossa 
suunnittelu ja konkretia toimivat vuorovaikutteisesti ja toisiaan 
ruokkien. Mielestäni Turusen käsitys on rinnakkainen täydel-
lisyydestä luopumisen ajatuksen kanssa. Käytännössä tulkitsen tätä 
niin, että ilman takarajaa moni teos voisi jäädä syntymättä ja mieliku-
vitustyö jäädä pelkäksi unelmoimiseksi.
Ajatuksilla leikkiminen on helppoa, koska siinä kaikki on täydellistä. 
Ihmisellä on vaikea saada asiat konkretian tasolle, koska siinä on ris-
ki, että suunnittelua ei voi enää aloittaa uudestaan. Täydellisyydestä 
irti pääsemistä on tärkeä harjoitella, kun tekee taiteellista suunnittel-
ua. Uskon että valmis on parempi kuin täydellinen, koska täydellisyys 
on pelkkä unelma. 

Kannustan kouluamme ylläpitämään kursseja, joissa tutkitaan lu-
ovuuden ja ideoiden metsästämisen metodeja sekä intuition käyttöä. 
Ne edesauttavat lavastajia tutustumaan sekä omaan suunnittelupro-
sessiinsa että itseensä. Suurin ristiriita nopeatahtisessa opetukses-
sa on, että hyvät ideat eivät tule pinnistämällä. Väsyneen ihmisen on 
vaikea olla luova ja keksiä ideoita, joita ei aiemmin ollut olemassa. 

Kannustaisin lavastajia myös keskustelemaan ja kirjoittamaan en-
emmän omista luovista prosesseista, koska verbalisoiminen auttaa 
hahmottamaan paremmin ajatustyötä. Kokemukseni mukaan, mitä ti-
etoisemmin suunnittelen lavastuksia tai muita taideteoksia, sitä nau-
tinnollisemmaksi prosessi muuttuu. 

Taide ilman täydellisyyttä   

Tiedän nyt, että kyse on tasapainon ylläpitämisestä ja siihen har-
jaantumisesta. Freelancerin ura ei kehity ilman oma-aloitteisuutta ja 
aktiivisuutta. Koska tähänastisessa elämässäni en ole oppinut tauko-
jen ja maltillisuuden merkitystä, se aiheutti sen, että tein liikaa työtä 
opiskeluvuosieni alussa. Kokemattomuus ja malttamattomuus syn-
nyttivät uupumuksen oireita, joista on kummunnut sekä huijarisyn-
drooma että myös väsymyksen ja pettymisen tunteita.
Luulen, että perfektionismiin taipuvaiset ihmiset, kuten minä, käyvät 
tätä samaa läpi - emme tunnista rajojamme ja pelästymme, kun rajat 
tulevat vastaan. Minä pelästyin tosi paljon, että jotain pahaa tap-
ahtuu, kun rajani tulivat vastaan. 

Mielestäni perfektionismi on lavastajuuden vihollinen. Minusta tun-
tuu, että se pätee kaikkeen muuhunkin taiteeseen. Välillä on juo-
lahtanut mieleen, että minun pitäisi työskennellä lennonjohdossa, 
koska siellä saa hyvällä omatunnolla olla perfektionisti. Perfektionis-
mi on glorifioitua pelkoa, pelkoa eleganteissa vaatteissa. Taiteessa ei 
kannata olla perfektionisti. Riittää, jos saa asiat valmiiksi - ja voivat 
ne jonkun mielestä tuntua täydellisiltäkin. En arvosta perfektionis-
mia, paitsi leikkaussalissa. Suurin missioni taiteilijuudessa ja koko 
elämässäni on poisoppiminen perfektionismista, koska se supistaa 
elämääni. Kannustan tähän muitakin taideopiskelijoita. Ja mielestäni 
anti-perfektionistisen elokuvanteon kurssi olisi koulussamme suuri 
menestys. 

Luulen todella vahvasti, että uupumisen voi välttää. Jos keskittyy 
prosessiin eikä ota työtä niin vakavasti ja tajuaa, että työn lopputulos 
ei ole loppujen lopuksi niin tärkeä kuin se, kenen kanssa tekee työtä. 
Vaikka joistakin minun lavastamistani elokuvista tuli hyviä ja visuaa-
lisesti hienoja, mieleen loppujen lopuksi jää elävämmin se, kun olen 
ajellut tuottajan kanssa syksyisessä metsässä, kun kaivettiin hautaa 
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muiden lavastusopiskelijoiden kanssa elokuvaa varten tai kun piirret-
tiin koko päivä storyboardeja kuvaajan ja ohjaajan kanssa. Kannattaa 
ajatella suurempaa kokonaisuutta eikä musertua yksityiskohdista.
Tähän liittyy myös Filmi on sotaa -luvussa käsittelemäni aihe: 
Meidän sukupolven elokuvantekijöiden pitäisi etsiä tapoja lähestyä 
alaamme neutraalimmin ja käyttää epädramaattisempaa sanastoa, 
jotta rankkuuden glorifiointi loppuisi. Elokuvantekijöiden hyvinvoin-
nin kannalta olisi todella hyvä, jos rankkuus ei olisi hyve. 
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4. POHDINTAA

Onko lavastaja itsenäinen taiteilija ? 

Ymmärsin muutaman opiskelijatyön jälkeen, että toteuttamani lavas-
tukset eivät oikein näytä minulta. En tiedä sitäkään, pitäisikö niiden 
näyttää minun teoksiltani vai ovatko ne niin vahvasti ohjaajan vi-
sion, kuvaajan silmän ja äänisuunnittelijan ideoiden villejä sekoituk-
sia, että olisi outoa, jos elokuva olisi vain minun makuni mukainen. 
Onko elokuva lavastajan? En osaa vastata. Minulla oli ennen sellainen 
mielikuva lavastajista, että he ovat enemmänkin maalareita, piirtä-
jiä tai kuvataiteilijoita. Nyt tiedän, että lavastaja suunnittelee ja pitää 
hallussaan elokuvan tyyliä ja visuaalista maailmaa. Suunnittelemie-
ni lyhytelokuvien jälkeen tein päätelmän, että asia ei ole niin mus-
tavalkoinen. Koin monesti, että työryhmäläiset suhtautuvat minuun 
ongelmaratkaisijana, puuseppänä ja lavastuspajan tähtenä ja kaik-
en lisäksi luovana taiteilijana. Sellaisena tekijänä, joka pystyy hank-
kimaan ja etsimään erikoisia esineitä, kuolleita kärpäsiä ja eläviä 
ötököitä. Lavastajana nautin erikoisten esineiden etsimisestä mutta 
en ajattele, että se olisi minun taiteilijuuteni ydin. 

Pidin tärkeänä, että suoriudun vahvasti lavastuksen kaikista 
osa-alueista enkä epäonnistu pahasti. Minulla oli vahva näkemys 
siitä, että jos epäonnistun välityöelokuvan valmistelussa ja kuvauksis-
sa, niin urani loppuu välittömästi ja lopullisesti. Pakotin itseni siihen 
ajatukseen, että minun ensimmäiset työni merkitsevät erittäin paljon.

Epäonnistumisen välttely, turha skarppaus ja ahdistus tekivät minus-
ta tyytymättömän, ja välillä tunsin itseni vain muiden ideoiden to-
teuttajaksi enkä itsenäiseksi taiteilijaksi.
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Leikkimielisyydelle ei enää ollut aikaa eikä energiaa. Eivätkä opiske-
lijakaveritkaan kannustaneet virheiden tekemiseen. Miksi he kan-
nustaisivat, kun myös he tavoittelevat täydellisyyttä ja hyviä eloku-
via oman näytön paikkoina. Voi olla, että otin itseni liian vakavasti 
ensimmäisissä lavastustöissä, mutta niin minulla on ollut aina tapana 
tehdä.  

Mitä elokuva voisi tarjota? 

David Lynch sanoi eräässä haastattelussaan: 

Elokuvan keinoin voisi käsitellä asioita, joista on hyvin vaikea puhua. 
Mutta elokuvantekijä ei pääse käsiksi näihin asioihin, ellei hänelle anne-
ta poikkeuksellista luottamusta. Tällaista ei tapahdu komiteahuoneessa, 
jossa jokaisen ihmisen on ymmärrettävä koko käsikirjoitus. Siellä jäädään 
uskomattoman kauas elokuvan magiikasta. Kaiken on pakko olla niin konk-
reettista, että elokuva alkaa kivettyä. Siihen ei jää pienintäkään ikkunaa 
abstraktiolle tai unelle. 
(Rodley 1997,156.)  

 
Tulkitsen Lynchin puhuvan juuri siitä asiasta, mistä haluaisin op-
pia lavastuskoulussa. Monesti koen, että elokuvissa on jonkinlainen 
rinnakkaismaailma, joka elävöittää koko tarinaa. En puhu siitä, että 
lavastuksen täytyisi olla erikoinen tai yllättävä tai fantastinen, vaan 
enemmänkin siitä, että vaikka elokuvan maailma vaikuttaa todellisel-
ta tai realistiselta, niin siinä voi silti olla jotakin vinksallaan, kuten 
esimerkiksi muun muassa Lynchin tai Peter Greenawayn elokuvissa. 
Lavastajien erityisosaaminen piilee siinä, että he oppivat tunnista-
maan omia tilallisia kokemuksiaan ja aistimuksiaan ja käyttämään 
näitä todellisuuden kokemuksia ideoiden laukaisijoina. Tässä mie-
lessä lavastajan taide perustuu lavastajan intuitiivisiin tuntemuksiin. 

Mielestäni elokuvan rinnakkaismaailma on asia, mitä ei voi sata-
prosenttisesti suunnitella. Suomalainen näyttelijä Helka-Maria
Kinnunen puhuu kirjassaan juuri tästä asiasta:

Valmiissa teoksessa ’se jokin’ on aistittavissa, mutta keskeneräisen äärellä 
taiteilijan ei ehkä pitäisikään olla tietoinen tämän ulottuvuuden läsnä- tai 
poissaolosta. 
(Kinnunen 2008; ref. Niemi 2016,38.)

Lavastaja saattaa turhautua kyseisestä ilmiöstä, mikä voi vaikut-
taa jollain lailla motivaation tai luovuuteen. Mutta asian voi kääntää 
ylösalaisin, koska juuri siinä piilee yllätyksellisyys, joka tekee lavas-
tussuunnittelusta kuin Kinder-munan avaamisen. Voi arvata, minkä 
tyyppinen siitä tulee, mutta kukaan ei voi tietää sitä sataprosenttis-
esti. Tämän lisäksi lavastuksen tunnelmaan vaikuttavat leikkaus ja 
ennen kaikkea ääni. Olisi todella hienoa nähdä elokuvia, jossa ääni-
suunnittelija ja lavastussuunnittelija tekisivät yhteistyötä sekä suun-
nittelupöydällä että äänileikkaamossa. Itse suunnittelin lavastusta ja 
visuaalista maailmaa suunnilleen kymmeneen projektiin. Minulla kävi 
hyvin, koska sain kokeilla jo näin aikaisessa vaiheessa opiskelussani 
erilaisia elokuvagenrejä. Jossakin vaiheessa opiskeluaikanani kokei-
lin, osaanko tehdä uskottavan realistisen 1920-luvun epookkieloku-
van. Onnistuinko? En tiedä. Varmasti joillekin elokuva oli uskottava, 
jollekin toiselle naurettava. Olen oppinut, että teknisyyteen ja uskot-
tavuuteen keskittyminen vie energiaa ja fokusta elokuvan todellisesta 
maailmasta. Huomasin, että työryhmä oli huolissaan elokuvan visuaa-
lisesta uskottavuudesta, ja aloimme keskittyä uusien ideoiden sijaan 
jo olemassa olevien ideoiden toistamiseen. 
Olen onnellinen, että olimme huolissamme, koska ymmärsin, että 
elokuvaan olisi tullut mehukkaampi ja elävämpi maailma, jos olisi-
mme ottaneet isompia riskejä uskottavuuden suhteen. Se fokus, joka 
käytettiin pieniin yksityiskohtiin, olisi voinut tulla käytetyksi vaikka-
pa unelmoimiseen. 

Törmäsin monesti sellaisiin tilanteisiin, joissa ohjaaja vaatii selitystä 
esittämäni lavastusidean logiikasta. Jotkut työryhmän jäsenet pitävät 
motiivien kartoittamisesta. Mielestäni kuitenkin motiivien kartoitus 
ja intuitiivinen prosessi voivat kulkea käsi kädessä yhdessä. David 
Lynch sanoo että “ideoita ei tarvitse ymmärtää sataprosenttisesti: 
ne ovat monella tasolla uskottavia, jos itse on niille uskollinen”. 
(Rodley 1997,71.) 
Jos elokuva on uskottava, niin sen ei tarvitse tappaa luovan vapaud-
en ja visuaalisen maailman yllätyksellisyyttä ja uudenlaisuutta. Koen, 
että koulutöiden tarkoituksena olisi se, että saa kokeilla taiteellisia 
asioita vapaasti. Kannustan siihen muitakin. 
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LOPUKSI 
Olen onnellinen siitä, että päädyin kirjoittamaan luovuudesta ja 
minun tarinastani. Tämän opinnäytteen kirjoittaminen oli minulle 
tärkeä ja puhdistava prosessi. Tuntui hyödylliseltä käydä omat ensim-
mäiset vuotensa läpi ja reflektoida niitä omaan oppimiseen. Oloni on 
täysin erilainen nyt kuin tekstin aloittamisen aikana. Nyt tiedän, että 
oppiminen on täynnä haasteita. Minulla on myös hieman selkeämpi 
kuva siitä, miten luovuutta voi ruokkia ja miten siitä voi ammentaa.  

Elokuvalavastuksen suunnitteluprosessissa tuntuu välillä siltä, että 
vastausten saaminen suunnittelukysymyksiin on vaikeaa. Kävin 
viime keväänä graafisen suunnittelun työpaja -nimisen kurssin, jossa 
opiskelimme kirjan sivujen taittamista, fontteja ja muita tärkeitä de-
sign-sääntöjä. Siellä tuntui siltä, että asiat toteutuvat valmiin kaavan 
mukaan, ja jos tekstikappaleet olivat väärässä paikassa tai valitsin 
vääränlaisen fontin, niin siitä tuli nopeasti palaute. Joten tässä mie-
lessä esimerkiksi graafisen suunnittelun ja muotoilun säännöt vaikut-
tavat olevan hieman enemmän kiveen hakattuja kuin lavastuksen. 

Tämä antaa lavastamiselle rikkauden, ja rajat tulevat vastaan enem-
mänkin elokuva- tai teatteritöiden syklisyydessä sekä aika- ja resurs-
sirajoissa. Ideoiden metsästämistä pidän tämän kirjoitelman kirjoit-
tamisen jälkeen vielä kiehtovampana asiana kuin ennen. 
Uupumisestani on edelleenkin vaikea puhua, varmaan osittain siksi, 
etten ole tavannut vielä ketään, joka olisi uupumisen jälkeen tul-
lut takaisin vahvempana, täynnä energiaa ja uusia ideoita. Haluai-
sin tutustua tekijöihin, jotka ovat kokeneet samaa kuin minä, ja tulla 
sinuiksi uupumisen kanssa. Minusta tuntuu tosin, että sekä tämän 
työn kirjoittaminen että etäisyyden ottaminen lavastussuunnitteluun 
edesauttoi palautumistani, ja nykyään oloni onkin parempi ja tasapa-
inoisempi. Tuntuu siltä, että olen sosiaalisempi ja sain intoni takaisin 
uusien haasteiden ja töiden tekemiseen. En olisi uskonut vielä vuosi 
sitten, että pystyn palautumaan niin nopeasti ja tuntisin itseäni niin 
paljon vähemmän väsyneeksi. 
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Luin eräänä päivänä japanilaisesta kintsukuroi-ilmiöstä. Kintsukuroi 
tarkoittaa asioiden korjaamista kullalla. Rikkinäisiä keraamisia as-
tioita korjataan liimaamalla sirpaleita yhteen kultalakan avulla. Kor-
jaamisen jälkeen astiat ovat ehjiä, mutta niissä näkyvät silti edelleen 
kultaiset murtumakohdat. 
Jos näin voisi tehdä ihmisille, (vaikka epäonnistuminen vieläkin tun-
tuu fataalilta) niin haluaisin, että urallani kaikki pienet epäonnis-
tumiset näkyisivät minussa uusrokokoo-kultakoristeliimana ja olisin 

murtumakohtien peittämänä.• 
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