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1. Elokuvakipinä lyhyesti

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus, Satakunnan taidetoimikunta ja Porin 
lastenkulttuurikeskus − Satakunnan lastenkulttuuriverkosto etsivät alkuvuoden 2005 
aikana lasten ja nuorten omaehtoisia käsikirjoitusideoita elokuvia varten. Parhaat 
näistä luvattiin toteuttaa oikeiksi elokuviksi. Käsikirjoituksia tuli noin kahdeltasadalta 
satakuntalaiselta ideanikkarilta. Yhteensä Elokuvakipinä vastaanotti 42 käsikirjoitusta 
yhdestätoista eri paikasta.

Käsikirjoituksia karsittiin, kehiteltiin, yhdisteltiin ja viimeisteltiin opettajien ja 
Elokuvakipinän työryhmän opastuksella. Ensimmäiset kahdeksan elokuvaa kuvattiin, 
äänitettiin ja leikattiin keväällä 2005. Ne saivat ensi-iltansa Rauman Blue Sea Film 
Festivaalilla elokuvateatteri Iso-Hannussa 18. elokuuta 2005. Syksyllä kuvattiin vielä 
kuusi kipinäelokuvaa. Näistä kaksi fiktiota ja kaksi animaatioelokuvaa esitettiin 
ensimmäisen kerran Eurajoen kulttuuriviikolla lokakuussa. Helmikuussa 2006 saavat 
ensi-iltansa Porin ruotsalaisen yhteiskoulun kaksi elokuvaa.

Elokuvien tekemisessä noudatettiin periaatteita, joiden mukaan lasten 
elämänkokemus, oppiminen, itse tekeminen ja omat tarinat saivat päähuomion. 
Lapset näkivät käytännössä, kuinka elävällä kuvalla ja äänellä voi huijata aikaa, 
vaikuttaa tunteisiin, lavastaa todellisuutta ja käsitellä hankaliakin elämänilmiöitä 
elokuvan keinoin. Samalla opittiin ryhmätyötä, tekniikkaa ja kärsivällisyyttä. 
Tarinoiden lisäksi elokuviin taltioitui kevät- ja syyspäiviä, maisemia sekä ajankuvaa 
maakunnan kouluista, ihmisistä ja kylänraiteista.

Hankkeen merkitys alueelle on suuri – se vahvisti Satakuntaa elokuvamaakuntana ja 
tarjosi jatkoa alueen pitkälle videoperinteelle MEDIAA KAIKILLE -periaatteen 
mukaisesti. Projekti lisäsi lasten tietoisuutta elokuvaprosesseista ja tarjosi alueen 
opettajille ja ohjaajille työkaluja mediakasvatuksen opetussuunnitelmien 
toteuttamiseen koulu- ja kerhotyössä. Samalla tuotettiin uusia ja omaleimaisia 
lastenelokuvia lasten oman ideoimisen ja tekemisen kautta.

Onnistunut projekti jatkuu vuonna 2006. Sen etenemistä voi seurata osoitteessa 
www.meka.tv. Lisätietoja jo toteutuneista sekä tulevista Elokuvakipinän vaiheista saa 
myös järjestävien organisaatioiden edustajilta. Ollaan yhteydessä!

Ari Impola Tuuli Penttinen-Lampisuo Päivi Setälä
Satakunnan Satakunnan Porin lastenkulttuurikeskus
Elävän Kuvan Keskus taidetoimikunta – Satakunnan

lastenkulttuuriverkosto

www.sekk.fi www.satakunnantaidetoimikunta.fi www.sakulaku.fi
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2. Kolmen maakunnallisen organisaation yhteistyö

Elokuvakipinä-projekti toteutettiin yhteistyössä kolmen maakunnallisen organisaation 
kesken. Satakunnan taidetoimikunta, Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan 
lastenkulttuuriverkosto sekä Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry (SEKK) jakavat 
sekä maantieteellisen toimialueen että kiinnostuksen mediakasvatuksen 
edistämiseen Satakunnassa. Elokuvakipinässä avainasemassa on ollut myös 
yhteistyö Mediavaunu-projektin sekä MEKA TV:n kanssa. 

2.1 Satakunnan taidetoimikunta

tarjoaa apuaan maakunnan alueella toimiville taiteilijoille, taideyhteisöille ja
-järjestöille sekä kaikille muillekin, jotka haluavat olla mukana kehittämässä 
Satakuntaa taide- ja kulttuuritoimintojen avulla viihtyisäksi ja elinvoimaiseksi 
eurooppalaiseksi maakunnaksi. Lastenkulttuuri on yksi taidetoimikunnan 
painopistealueista. 

Satakunnan taidetoimikunta rahoitti Elokuvakipinää projektimäärärahoin ja myönsi 
ohjaajana toimineelle Ari Impolalle työskentelyapurahan. Satakunnan taidetoimikunta 
osallistui projektin käytännön toteuttamiseen taiteen tuottamisen läänintaiteilija Tuuli 
Penttinen-Lampisuon työpanoksella. Taidetoimikunnan mediaharjoittelija Jonne-
Pekka Stenroos loi Elokuvakipinälle graafisen ilmeen.

2.2 Porin lastenkulttuurikeskus − Satakunnan lastenkulttuuriverkosto

Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan 
lastenkulttuuriverkoston tavoitteena on löytää 
uudenlaisia lähestymistapoja kulttuurityöhön ja tehdä 

laaja-alaista yhteistyötä kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien kanssa. 
Tavoitteena on monipuolisten ja laadukkaiden taide- ja kulttuuripalveluiden 
saavutettavuus ja lasten kulttuuristen oikeuksien tukeminen.

Porin Lastenkulttuurikeskus – Satakunnan Lastenkulttuuriverkosto kattoi osan 
projektin palkoista ja projektin matkakuluista mahdollistaen koko työryhmän 
liikkuvuuden koko Satakunnan alueella. Toiminnanjohtaja Päivi Setälä osallistui 
projektin suunnitteluun ja käsikirjoitusten arviointiraatiin.

2.3 Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry

SEKK ry on perinteikäs pitkän linjan toimija 
maakunnassa ja on ansioitunut paikallisen 
videopajaperinteen jatkajana ja ylläpitäjänä. SEKK:n 

toiminnassa painopiste on aina ollut mediakasvatus eri muodoissaan: opettajien ja 
kasvattajien täydennyskoulutus, leiri- ja kerhomuotoinen lasten kanssa tehtävä työ 
sekä kouluissa ja päiväkodeissa tehtävä työ. Lisäksi SEKK järjestää 
elokuvanäytöksiä ja pyrkii edistämään epäkaupallista elokuvatoimintaa 
maakunnassa. Perusrahoituksen niukkuudesta johtuen työtä on tehty suurelta osin 
EU-rahoitteisina projekteina.
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Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry kattoi projektin kuvauskuluja ja oli mukana 
markkinoinnissa ja tiedottamisessa. SEKK:n projektityöntekijä medianomi Satu Niska 
sekä keväällä 2005 harjoitteluaan suorittanut viestinnänopiskelija Katja Saari 
työskentelivät projektissa. 

2.4 Mukana MEKA.TV ja Mediavaunu

Elokuvakipinän konsepti pohjaa vahvasti MEKA.TV:n ja Mediavaunun kokemuksiin 
yhteisöllisestä videotyöskentelystä Satakunnassa. Molemmat ovat taidepainotteisen 
erityistyön ohjaajan Ari Impolan vetämiä projekteja. MEKA.TV eli ”mediaa kaikille 
toimintavisio” on filosofia ja työtapa, joka puitteissa Ari Impola pyrkii antamaan kaikille 
yhtäläisen mahdollisuuden olla mukana tekemässä omaehtoista viestintää.

Mediavaunu on Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen Leader-rahoitteinen hanke, 
joka on levittänyt MEKA.TV-toimintaa Karhuseudun alueella vuosina 2003 – 2005. 
Mediavaunu oli yhtä kuin liikkuva toimintavaunu, joka tarjosi täyden digitaalisen 
projekti-, koulutus- ja tuotantolaitteiston ohjaajineen toimialueensa yhteisöille.

2.5 Muut yhteistyökumppanit

• Björneborgs svenska samskola – Porin ruotsalainen yhteiskoulu, opettajat 
Nina Pörn ja Clara Palm, Pori

• Eurajoen keskustan koulu, opettajat Jaana Gorski, Jari Eerikäinen ja Arja 
Laine, Eurajoki

• Honkilahden 4H-kerho, Eura
• Jalonojan koulu, opettaja Eeva-Liisa Rantanen, Kokemäki
• Lauttakylän koulu, opettaja Taina Mäkinen, Huittinen
• Lännen Elävä Kuva -hanke
• Mäntyluodon koulu, opettaja Reijo Hannuksela, Pori
• Niinisalon koulu, opettaja Kristiina Kulmala, Kankaanpää
• Pomarkun kirkonkylän koulu, opettaja Jaakko Soljanto, Pomarkku
• Porin lasten- ja nuorten kuvataidekoulu, opettaja Henna Jaatinen, Pori
• Rauma Blue Sea Film Festival
• Rauma TV Westmedia
• Reposaaren Mediapysäkki
• Satakunnan ammattikorkeakoulu
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3. Projektin vaiheet

Vuonna 2004 tehdyn suunnittelutyön pohjalta Satakunnan taidetoimikunta, 
Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto ja SEKK 
käynnistivät 7-12 -vuotiaille lapsiryhmille suunnatun käsikirjoitus- ja 
elokuvahankkeen alkuvuonna 2005. 

Projektin suunnittelu syksy 2004
Elokuvakipinän julkistaminen tammikuu 2005
Käsikirjoitusvaihe tammi-huhtikuu 2005
1. tuotannot toukokuu 2005
1. jälkituotantojakso kesä 2005
Animaatioleiri Eurassa elokuu 2005
Ensimmäiset 8 ensi-iltaa Raumalla elokuu 2005
2. tuotannot syys-marraskuu 2005
2. jälkituotantojakso syksy-talvi 2005
Neljä ensi-iltaa Eurajoella syyskuu 2005
Mediapaletti-seminaari marraskuu 2005
Vuoden päätösnäytös Porissa joulukuu 2005 
Raportointi tammikuu 2006
Kaksi ensi-iltaa Porissa helmikuu 2006
Elokuvakipinän 2. vuosi käynnistyy helmikuu 2006

Satakunnan taidetoimikunta, Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan 
lastenkulttuuriverkosto ja Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry jatkavat 
Elokuvakipinä-yhteistyötä vuonna 2006. Tarpeelliseksi ja tulokselliseksi 
osoittautuneen projektin ei anneta hiipua.

Kevään 2006 aikana tuotetaan Kipinävartteja eli koululaisten omia elokuvaohjelmia 
Rauman Ganal-tv-kanavalle. Kipinävarteissa oppilaat esittelevät ja analysoivat 
vuoden 2005 aikana tuotettuja Elokuvakipinän elokuvia. Kipinävartti on yhden 
koulupäivän aikana toteutettava tuotantokonsepti, jonka avulla kipinöinnin piiriin 
pyritään saamaan uusia kouluja ja kerhoja opettajineen, ohjaajineen ja oppilaineen. 
Tiedotusta suunnataan etenkin Pohjois-Satakuntaan.

Syksyllä 2006 käynnistetään uusien elokuvien käsikirjoitusvaihe. Kouluille ja kerhoille 
tarjotaan käsikirjoitusohjausta ja elokuvatuotantojen suunnitteluapua. Tavoitteena on, 
että uudet kipinäelokuvat ovat valmiita kuvattaviksi vuoden 2007 alussa.
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4. Rahoitus

Yhteistyössä Tehtäviä Työ- ja muu panostus Suora taloudellinen tuki

Satakunnan taidetoimikunta Suunnittelu, tiedotus ja 
raportointi, Mediapaletti-
seminaari, 
käsikirjoitusluennot ja 
kuvausten ohjausta 
kouluissa, raati sekä muuta 
oheistoimintaa

läänintaiteilija Tuuli 
Penttinen-Lampisuon 
työpanos 1,5 kuukautta

seminaarin rahoitus

Ari Impolan 
työskentelyapuraha 2kk

Jonne-Pekka Stenroosin 
työharjoittelu

5.000,- projektirahoitus

1.500,- seminaari

2413,50,- apuraha

Porin lastenkulttuurikeskus − 
Satakunnan 
lastenkulttuuriverkosto

Suunnittelu, tiedotus, 
Mediapaletti-seminaari, 
matkakuluja, 
projektipalkkoja, raati

toiminnanjohtaja Päivi 
Setälän työpanos

projektityöntekijä Satu 
Niskan työpanos 1,5kk

3.000,- projektirahoitus

Satakunnan Elävän Kuvan 
Keskus ry

Suunnittelu, tiedotus, 
markkinointi, Mediapaletti-
seminaari, kuvauskulut, 
laitteistovuokrat ja nauhat, 
DVD-levyt, levitys, raati, LEK 
hankkeen kulut

toiminnanhoitaja Yrjö 
Räikkälän työpanos

LEK-hanke, Mediavaunu- 
hanke kolmen elokuvan 
tuottajana, harjoittelijoiden 
työpanos

2000,-

MEKA TV Laitteisto, web-sivut, 
videokopiointi, 
tiedottaminen, raati

laitteisto, harjoittelijoiden 
työpanos

400,-

Mediavaunu Toiminta- ja matkakuluja 
Karhuseudun kylillä

ohjaaja Ari Impolan 
työpanos n. 0,5 kk 
Karhuseudun alueella

kylien talkootyöt

300,-
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5. Elokuvakipinän työryhmä

Ari Impola, Pori
taidepainotteisen erityistyön ohjaaja
ohjaaja ja kouluttaja

Satu Niska, Pori
medianomi (AMK)
apulaisohjaaja, työpajavetäjä, editoija

Katja Saari, Pori
medianomi-opiskelija (AMK)
media-assistentti, apulaisohjaaja

Tuuli Penttinen-Lampisuo, Pori
taiteen tuottamisen läänintaiteilija, Satakunnan taidetoimikunta
tuottaja ja kouluttaja

Suunnitteluun, tiedottamiseen ja käsikirjoitusten arviointiin osallistuivat:

Päivi Setälä, Pori
toiminnanjohtaja, Porin Lastenkulttuurikeskus – Satakunnan Lastenkulttuuriverkosto
mukana suunnittelussa, tiedotuksessa ja käsikirjoituksia arvioineessa raadissa

Yrjö Räikkälä, Pori
toiminnanhoitaja, Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry
mukana tiedotus- ja järjestelytöissä

Riitta Attila, Rauma
projektipäällikkö, LEK-hanke, 31.7.2005 asti
mukana tiedotuksessa, yhteyshenkilö Rauma Blue Sea Film Festivalille 

Annukka Tähtinen, Eura
projektipäällikkö, LEK-hanke 1.8.2005 eteenpäin
mukana tiedotuksessa, yhteyshenkilö Rauma Blue Sea Film Festivalille, Mediapaletti-
seminaarin järjestelyt

Apuaan antoivat myös:

Erkki Kuisma, Pori
avusti kuvauksissa ja DVD-levyjen valmistamisessa

Jonne-Pekka Stenroos, Pori
media-asistentti
suunnitteli Elokuvakipinän graafisen ilmeen
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6. Lapset ja nuoret

Projektiin otti osaa käsikirjoitusvaiheessa noin 220 lasta Satakunnan alueelta. 
Kevään kuvausten aikana elokuvan tekoa pääsi kokeilemaan noin 160 ja syksyllä 
noin 120 lasta ja nuorta. Iältään he olivat 8-13 -vuotiaita. Elokuvakipinä suunnattiin 
ala-asteikäisille. Aivan pienimmiltä ensimmäisen ja toisen luokan oppilailta ei saatu 
käsikirjoitusehdotuksia. Porin ruotsalaisen yhteiskoulun oppilaat olivat ehtineet 
kuvausten alkaessa jo seitsemännelle luokalle.

7. Elokuvakipinän kulku

Alkuidea Elokuvakipinään syntyi Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan 
lastenkulttuuriverkoston Taiteilijatyöryhmän tapaamisessa. Taiteilijatyöryhmässä 
kokoontuvat eri alojen taiteilijat, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään lasten ja 
nuorten kanssa. Työryhmän perusajatuksena onkin toimia ideariihenä mitä 
moninaisimmille yhteistöille. Suunnittelutyötä jatkettiin lastenkulttuurikeskuksen, 
taidetoimikunnan ja SEKK ry:n väen kesken.

Elokuvakipinä käynnistettiin virallisesti tammikuussa 2005 tiedotustilaisuudella, jossa 
projektia esiteltiin tiedotusvälineiden kautta. Kaikille Satakunnan yli 160 peruskoululle 
lähetettiin Elokuvakipinästä kertova kirje. Projektille luotiin omat web-sivut 
osoitteeseen www.meka.tv. Lisäksi tiedotettiin LEK-hankkeen ja toimijoiden omilla 
sivuilla. Sivuja päivitettiin koko vuoden ajan.

Ensimmäisen tiedotusaallon tärkein viesti oli, että koulut ja kerhot kutsuttiin mukaan 
käsikirjoittamaan elokuvia. Kaikille tarjottiin mahdollisuutta tilata Elokuvakipinän 
edustajia koulu- ja kerhovierailuille esittelemään projektia, opettamaan 
käsikirjoittamista tai auttamaan opettajaa prosessin käynnistämisessä. 

Opettajien ja kerho-ohjaajien käyttöön koottiin myös Vinkkipakki (kts. liite). 
Vinkkipakki koostui Elokuvakipinän säännöistä ja käsikirjoitusohjeista sekä videosta, 
joka sisälsi aiempia lasten tekemiä elokuvia. Vinkkipakkia postitettiin tilauksesta 
kaikille kiinnostuneille.

Elokuvakipinän työryhmälle sai tarjota käsikirjoituksia koko kevään ajan, huhtikuun 
loppuun mennessä. Yhteensä käsikirjoituksia saapui 42 kappaletta. Suurin osa 
osallistuneista oli koululuokkia, mukana oli kuitenkin myös muutama vapaa-ajalla 
toimiva ryhmä, kuten 4H-kerho, Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu sekä 
Mediavaunun Reposaaren Mediapysäkki.

Luettuaan käsikirjoitukset Elokuvakipinän raati päätyi siihen, että, mikäli mahdollista, 
kaikkien halukkaiden pitäisi saada mahdollisuus tehdä elokuvia projektin puitteissa. 
Toisaalta mikään käsikirjoitus ei ollut sellaisenaan valmis kuvattavaksi.

Työryhmä jalkautui maakuntaan tapaamaan nuoria käsikirjoittajia. Useita 
käsikirjoituksia laatineille koululuokille ehdotettiin, että jos luokka yhdistää voimansa 
ja työstää yhden yhteisen käsikirjoituksen, kaikki pääsevät kuvaamaan. Ehdotukset 
hyväksyttiin ja samalla oppilaat oppivat, että käsikirjoitukset ovat erilaisia kuin 
kouluaineet. Käsikirjoitukset valmistuvat aina vasta useiden uudelleenkirjoituskertojen 
myötä. Ne tulee pitää avoimina muutoksille jopa vielä kuvausvaiheessakin. 
Elokuvakipinän työryhmä osallistui tiiviisti käsikirjoitusten työstämiseen ja kuvausten 
suunnitteluun lasten ja nuorten sekä heidän opettajiensa kanssa.
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Toukokuun aikana työstettiin valmiiksi ja kuvattiin kahdeksan käsikirjoitusta. Kaikkien 
oppilaiden työllistämiseksi ja kuvausten nopeuttamiseksi kuvauksia tehtiin usein 
kahdella kameralla samanaikaisesti. Yhden elokuvan kuvauksiin käytettiin 2 - 5 
koulupäivää.

Jos paikalla oli kolme Elokuvakipinän työryhmän jäsentä, kuvauspäivän työnjako oli 
tavallisesti se, että Ari Impola ohjasi ensimmäistä kameraa sekä valaisijoita ja Katja 
Saari toista. Tuuli Penttinen-Lampisuo valmisteli seuraavan kohtauksen järjestelyjä, 
harjoitutti näyttelijöitä tai neuvoi kuvaussihteeriä. Oppilaat tekivät varsinaisen työn, eli 
muun muassa näyttelivät, maskeerasivat ja lavastivat sekä operoivat kameroita ja 
äänityskalustoa.

Opettajat pitivät huolta yleisestä koulupäivän sujuvuudesta ja avustivat moninaisissa 
tilanteissa näyttelijöinä ja kuvausjärjestäjinä. Joukkokohtauksissa naapuriluokatkin 
kutsuttiin apuun. Myös koulujen muu henkilökunta keittäjistä terveydenhoitajiin 
osallistuivat kuvauksiin ja auttoivat kuvausten joustavassa etenemisessä.

Kuvausten lopulla oppilaille esiteltiin digitaalisen videoeditoinnin periaatetta ja osa 
oppilaista aloittelikin kuvatun materiaalin leikkaamista. Lopulliset on-line editoinnit 
tehtiin kuitenkin Elokuvakipinän työryhmän toimesta kesän aikana. Satu Niska teki 
off-lineja ja Ari Impola viimeisteli.

Reposaaren Mediapysäkin elokuva valmistui ensimmäisenä ja se esitettiin 
Reposaaripäivillä kesäkuussa. Kaikki kahdeksan kuvattua kipinäelokuvaa saivat 
yhteisen ensi-iltansa Rauman Blue Sea Film Festivalilla. 

Kesällä tuotantoon pääsi Honkilahden 4H-kerhon Topi logomaassa -animaatio. Topi 
logomaassa tehtiin animaatioleirillä, joten se poikkesi muiden elokuvien tuotannosta. 
Ensi-iltaa elokuva vietti Euran Kuva ja tähdet -festivaalilla 17.9.2005.

Syksyllä Elokuvakipinän työryhmä pakkasi taas kuvauskalustot autoon ja matkasi 
tekemään uusia lasten omaehtoisia elokuvia. Eurajoen keskustan koululla järjestettiin 
12.–16. syyskuuta elokuvaviikko. Sen aikana työryhmä toteutti viides- ja 
kuudesluokkalaisten kanssa yhteensä kolme elokuvaa. Käsikirjoituksia oli heidän 
kanssaan työstetty muutamaan otteeseen jo ennakkoon.

Syksyllä Porin ruotsalaisen yhteiskoulun 7.-luokkalaiset pääsivät toteuttamaan kaksi 
elokuvaa. He olivat jo keväällä työstäneet kaksi pitkää ja kunnianhimoista käsi-
kirjoitusta, jotka molemmat raati halusi toteuttaa. Tuuli Penttinen-Lampisuo valmisteli 
oppilaiden kanssa tekstejä edelleen. Kuvaamaan päästiin marraskuussa. Näin 
kipinäelokuvien mahtavaan joukkoon saatiin myös kaksi ruotsinkielistä elokuvaa. 
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8. Elokuvakipinän 14 elokuvatuotantoa

Aarrearkku – Mäntyluodon koulu

Kun kortinpeluu pitkästyttää, kaverukset hakevat kalareissusta vaihtelua päivään. 
Saalista saadaan, samoin pullopostia, niin että kaverusten toimet alkavat jo herättää 
vakoilijoidenkin kiinnostusta. Seuraa aarteenetsintää ja paljon puhetta säästä, sekä 
outo paljasjalkainen mies.

Animaatiomaailma – Eurajoen keskustan koulu

Viiden pala-animaation kimarassa kierretään maailmaa. Pandan kanssa päästään 
Pohjoisnavalle ja Vesa Vuorikiipeilijän vauhdissa vuorilta alas rotkoihin. Lisäksi 
tutustutaan koiran hoitoon, vietetään sammakoiden häitä ja otetaan kiinni karannut 
pingviini. Tarinoiden välillä juontajat uivat Eurajoessa ja tekevät muutakin kummaa.

Frederik tahtoo soppaa – Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu

Kaikkien palvomalla Frederikillä on suosittu kokkausohjelma, johon katsojat voivat 
osallistua. Amandan ja Alisan soppa narskuu hampaissa ja sivuvaikutukset 
mullistavat äidinkin päivän. Shown varastaa kuitenkin hurmaava Frede, jonka Tahdon 
soppaa -biisi iskee suoraan tajuntaan.

Huono päivä – Eurajoen keskustan koulu

Kalle nukkuu pommiin, putoaa sängystä, unohtaa pukeutua ja kastuu kaatosateessa. 
Sen huonommin ei voisi päivä alkaa. Eikä se paljon paremmin jatkukaan, vaikka uusi 
oppilas Lilli ottaakin asiakseen edes Kallen nallen suojelun…

Ihkatavallinen koulupäivä – Pomarkun kirkonkylän koulu

Ihkatavallinen koulupäivä, kuinka tylsää... Eipäs olekaan, mitä tulee vastaan 
siivouskomerosta? Ja miksi oppilaat saavat outoja iho-oireita? Vauhdikkaaseen 
päivään mahtuu urheilua, huumoria ja kommelluksia. Kaikilla ei kuitenkaan ole yhtä 
kivaa, ja opettajaakin tulee jo ikävä… 

Kadoksissa – Eurajoen keskustan koulu

Pieni musta koira nimeltä Pädi katoaa salaperäisesti metsäretkellä. Tytöt etsivät 
Pädiä kaikkialta, mutta sitä ei löydy. Mustapukuiset, kummallista ääntä pitävät tyypit 
aiheuttavat harmia. Ja jos uskaltautuu riittävät pitkälle koulun vinttikäytävällä, 
tapahtuu outoja. Tytöt uhmaavat yliluonnollisia ilmiöitä pelastaakseen Pädin.

Melkein pääkaupunki – Reposaaren Mediapysäkki

Reposaari on – kuten kaikki tietävät – melkein Suomen pääkaupunki. Reposaaren 
Mediapysäkin tytöt tutkivat, mitä muuta Reposaaresta melkein löytyy. Melkein 
kymmenminuuttinen historian suurteos kiertää Reposaaren kulttuurimaisemissa ja 
tutkii miten asiat oikein ovat. Elokuvassa on kaikki totta – ainakin melkein. 
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Mystinen suklaa – Lauttakylän koulu

Huittisissa on liikkeellä mystistä suklaata. Se saa ihmiset käyttäytymään aivan 
käsittämättömin tavoin. Mikä on suklaan salaisuus, mistä se oikein on tullut? 
Vastausta etsimään lähetetään työtä vieroksuva Sari Hurja. Huittisten tulevaisuus on 
etsivä Hurjan käsissä.

Rakkaat viholliseni – Niinisalon koulu 

Moninaisia ovat oppilaiden murheet. Katariinan maailma murtuu pikkusiskon 
syntymän ja kaverin sairastumisen myötä. Toiset tytöt vain etsivät muotilehdistä 
ratkaisuja ihmissuhteisiinsa. Poikiakin ihastumiset askarruttavat ja meno on välillä 
aika levotonta. Hyvässä kaveriporukassa asiat kuitenkin ratkeavat ja Katariinakin 
piristyy.

Skolan – Ett paradis eller Helvete – Porin ruotsalainen yhteiskoulu

Olivia vihaa koulua. Hän näkee toistuvia painajaisia, joissa häntä ajetaan takaa. 
Koulukiusatun Olivian ainoa kaveri tuntuu olevan talonmiehen hommia tekevä Mikael, 
mutta sitäkään eivät jengiläiset salli. Olivia saa elämästä tarpeekseen ja päätyy 
traagisimpaan mahdolliseen ratkaisuun.

Topi Logomaassa – Honkilahden 4H-kerho

4H-kerhon maskotti Topi päättää viettää kesälomansa vähän eri tavalla kuin muut, 
koska kaikki muut lähtevät matkustelemaan. Animaatiossa Topi törmää niityllä 
Heinäseipääseen ja siitä vasta seikkailu alkaa!

Trauma – Jalonojan koulu

Kouluun tulee uusi terveydenhoitaja. Hän jakaa "vitamiinipiikkejä" sellaisella innolla, 
että oppilaita hirvittää. Opettaja ei huomaa mitään ja hoitaja vain hymyilee 
salaperäisesti. Pasi päättää selvittää asian, mutta selviääkö hän itsekään hoitajan 
käsittelystä?

Trolleribacken – Porin ruotsalainen yhteiskoulu

Maria saa kuolinvuoteella makaavalta isoäidiltään tehtävän: hänen pitää pelastaa 
maailma. Se onnistuu vain tuhoamalla eräs avain Taikamäellä. Kaiken tulee tapahtua 
ennen kuin paha John ehtii väliin.  Maria saa isoäidiltään kartan ja kutsuu ystävät 
mukaansa vaaralliseen tehtävään.

Vaarallinen Sirppimurhaaja – Eurajoen keskustan koulu

Sirppimurhaaja ei anna armoa, mutta eipä saa sitä itsekään. Hämärää kauhua ja 
värikästä toimintaa yhdistävä sekoilu on kuvattu osin pala-animaationa ja osin 
piksellaationa legolavasteissa.
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9. Elokuvakipinän esitykset

Elokuvakipinän tuotoksia levittää Satakunnan Elävän Kuvan Keskus 
(www.sekk.fi). Elokuvat voi tilata nähtäväksi DVD-levyllä tai VHS-kasetilla.  
Esityskorvauksia ei peritä. Nauhoja ja levyjä myös myydään kopiointi- ja 
toimituskuluja vastaan.

Elokuvakipinän elokuvia on esitetty ympäri Satakuntaa. Ensimmäisenä julkiseen 
esitykseen pääsi Reposaaren Mediapysäkin elokuva Melkein pääkaupunki, jonka 
ensiesitys nähtiin Reposaari-päivillä kesäkuussa 2005. 

Rauma Blue Sea Film Festivaleilla elokuussa 2005 yleisö pääsi todistamaan 
seitsemän Elokuvakipinän maailmanensi-iltaa, kun elokuvateatteri Iso-Hannussa 
esitettiin täydelle katsomolle Eurajoen Animaatiomaailma, Huittisten Mystinen suklaa, 
Jalonojan koulun Trauma, Niinisalon koulun Rakkaat viholliseni, Porin lasten ja 
nuorten kuvataidekoulun Frederik tahtoo soppaa, Mäntyluodon koulun Aarrearkku 
sekä Pomarkun kirkonkylän koulun Ihkatavallinen koulupäivä. Myös Melkein 
pääkaupunki oli esitettävien listalla. 

25.8.2005 Mäntyluodon koulun Aarrearkku sai paikallisen ensi-iltansa kun Kinobussi 
saapui Mäntyluodon koululle. 

Kesällä kuvattu Honkilahden 4H-kerhon animaatio Topi Logomaassa sai 
ensimmäisen julkisen esityksensä Euran elokuvajuhlien yhteydessä 17.9.2005. 
Seuraavana päivänä myös kaikki muut Elokuvakipinät esitettiin elokuvajuhlilla.

Lokakuun ensimmäisenä lauantaina 1.10.2005 Porissa vietettiin Lasten 
Lokalauantaita joka oli osa Merkkejä Lapsista -viikkoa. Viikko toi lapset, 
lastenmaailman ja lasten mittasuhteet kaupungin katukuvaan erilaisten teosten, 
tapahtumien ja tempausten avulla. Merkkejä lapsista -viikko oli Porin 
lastenkulttuurikeskus − Satakunnan lastenkulttuuriverkoston Taiteilijatyöryhmän 
suunnittelema ja toteuttama tapahtumakokonaisuus. Lokalauantai huipentui lapsille 
suunnattuun tapahtumaan joka järjestettiin Annakatu 6:ssa. Elokuvakipinä osallistui 
tapahtumaan järjestämiseen esittämällä kaikki elokuvat, jotka olivat valmiina 
tapahtumaan mennessä.

Alkusyksystä Elokuvakipinä teki kolme elokuvaa Eurajoen keskustan koululla. Nämä 
elokuvat saivat maailman ensi-iltansa 5.10.2005 Eurajoki-viikolla. Yleisöä oli hurjat 
314 ihmistä. 

Pomarkun Hakalinnassa järjestettiin 2.11.2005 koululaisnäytöksiä. Näytöksissä 
Elokuvakipinän toteuttamia elokuvia esitettiin kaikille Pomarkun ala-asteikäisille 
lapsille. 

11.11.2005 Kipinäporukka matkasi Niinisalon koululle Kankaanpäähän yhdessä 
Merikarvian KeViKe-ryhmän kanssa. Toukokuussa kuvattu Rakkaat viholliseni sai 
paikallisen ensi-iltansa. Myös muita Elokuvakipinöitä esitettiin innostuneelle yleisölle.

22.11.2005 Mediapaletti-seminaarissa Raumalla Ari Impola esitteli työmetodiaan 
avaamalla työkalupakkinsa seminaariväelle. Tuuli Penttinen-Lampisuo kertoi omassa 
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alustuksessaan Elokuvakipinän merkityksestä sekä lapsille, opettajille että 
maakunnan elokuvakulttuurille.

23.11.2005 kaikki Elokuvakipinät esitettiin elokuvateatteri Iso-Hannussa Raumalla 
Mediapaletti-seminaarin yhteydessä. Näytös oli kaikille avoin. 

Elokuvakipinän huipentuma järjestettiin 8.12.2005 Porin Promenadikeskuksessa. 
Kaikki Elokuvakipinät esitettiin tasatunnein alkavina paketteina.

Lisäksi kaikki Elokuvakipinän tuottamat elokuvat nähtiin Rauma TV:llä. Lähetyksiä on 
ollut 6.9.2005 eteenpäin, jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina. 

Alkuvuodesta 2006 järjestetään lisäksi ensi-ilta Porin ruotsalaisen yhteiskoulun 
elokuville Trolleribacken ja Skolan – Ett Paradis eller Helvete.
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10. Mediapeitto

Kaikki projektitoimijat osallistuivat aktiivisesti tiedottamiseen. Elokuvakipinän 
käynnistäminen sai alkuvuonna hyvin huomiota. Paikallismediat seurasivat 
vuoden mittaan kuvausten kulkua eri paikkakunnilla. Kolmasti saatiin myös 
valtakunnallista televisionäkyvyyttä. 

10.1 Lehtikirjoitukset Elokuvakipinästä:

Elokuva kutsuu 6-12 -vuotiaita, Satakunnan Työ 13.1.2005
Lasten ääni kuuluville, Länsi-Suomi 13.1.2005
Elokuvakipinä iskee lapsiin, Satakunnan Kansa 13.1.2005
Elokuvakipinä – Mediaprojekti satakuntalaislapsille, Uusi Aika 13.1.2005
Ei sirkustemppuja vaan arjen arvoja, Lauttakylä 12.4.2005
Koululaisista tekeillä elokuva, Kankaanpään seutu 12.5.2005
Elokuva on sekuntipeliä, mutta tekeminen vain minuuttipeliä, Lauttakylä 
19.5.2005
Elokuvakipinää seuraamaan, Uusi Aika 24.5.2005
Lasten animaatiopajassa Eurassa seikkailivat kakkaava apina, riitaa haastava 
gerbiili ja yksisilmäinen ope, Turun Sanomat
Vakoojan lymyily purkkiin Kinobussin filmikalustolla, Satakunnan Kansa 
26.8.2005
Satakuntalaisten sata elokuvaa, Satakunnan Kansa 18.11.2005

10.2 Radio, tv ja internet:

Lounais-Suomen TV-uutiset ja Yle24, YLE 12.1.2005 (projektin aloitus)
Satakunnan Radio, 12.1.2005 (projektin aloitus)
www.promenadi.net, 12.1.2005 (projektin aloitus)
Radio Pori 16.5.2005 (Elokuvakipinän eteneminen ja kuvaukset)
Satakunnan Radio 16.5.2005 (Elokuvakipinän kuvaukset Pomarkussa)
Kulttuuriuutiset, YLE 22.8.2005 (Elokuvakipinän ensi-illat Rauma Blue Sea Film 
Festivalilla) 
Yle FST X-tra, 2.12.2005, (Elokuvakipinä Porin ruotsalaisessa yhteiskoulussa.)
Rauma TV, 6.9.2005 alkaen kipinäelokuvia joka kuukauden 1. tiistai kello 18.00.

10.3 Elokuvakipinän omat mediat:

http://www.meka.tv/kipina
Elokuvakipinän tiedotustilaisuus 12.1.2005
Esite postitus kaikkiin Satakunnan alueen kouluihin 13.1.2005
Satakunnan alueen kirjastojen ilmoitustaulut ja esitepöydät
Elokuvakipinä julisteet ja esitteet
Vinkkipakki
http://www.lek.fi
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11. Lapsilta ja nuorilta saatu palaute

Elokuvakipinä keräsi elokuvien tekemiseen osallistuneilta lapsilta kuvausten päätyttyä 
palautteita. Tulevaisuutta ja projektin mahdollista jatkoa silmällä oli tärkeää kartoittaa, 
mitkä osiot olivat tekijöiden mielestä toimineet ja missä olisi vielä parantamisen 
varaa.

Palautteita arvioitaessa on syytä ottaa huomioon palautteen antajien ikärakenne sekä 
palautteen keruutilanne. Tekijöiden ei voida katsoa pystyvän antamaan kovin kriittistä 
palautetta heti kuvausrupeaman jälkeen, mutta niitä voidaan pitää suuntaviittoina 
mahdollisessa projektin jatkokehittelyssä. 

Palautteissa oppilaat kertoivat, mitä he olivat oppineet elokuvan tekemisen aikana. 
Monet vastanneista olivat oppineet näyttelemistä, kuvaamista ja äänittämistä. Monet 
olivat huomanneet myös sen, kuinka tärkeää kohtausta kuvattaessa on se, että 
näyttelijä ei katso kameraan. Materiaalia tietokoneelta katsottaessa he olivat 
huomanneet, kuinka on typerän näköistä, kun näyttelijä katsoo kameran läpi suoraan 
katsojaan. 

Elokuvan tekemisen vaikeus oli yllättänyt osan vastanneista. Lapset eivät olleet 
aiemmin hahmottaneet, miten monta otosta yksi kohtaus saattaa vaatia ja että kaikki 
ei aina ole sitä miltä se valmiissa elokuvassa näyttää.

Osa vastanneista oli huomannut oppineensa yleisestikin tärkeitä asioita, kuten 
kärsivällisyyttä ja rauhallisuutta. Kiirehtimällä ja hosumalla ei tule hyvää jälkeä. 
Tärkeä huomio oli myös se, että elokuvan teko on pitkä prosessi. Ei ole mahdollista 
tehdä hyvää elokuvaa, jos vain lähtee kuvaamaan. Hyvä elokuva vaatii hyvän 
käsikirjoituksen, onnistuneet kuvaukset sekä huolellisen editoinnin. Eräs Mäntyluodon 
koulun oppilas kiteytti oppimisensa seuraavasti: ”Se oli erilaista kuin oli kuvitellut. 
Aina on miettinyt että se on vain näyttelemistä ja kuvaamista, mutta se oli paljon 
muutakin”.

Palautteissa kysyttiin, mitä he olisivat halunneet tehdä toisin tai mikä jäi 
harmittamaan. Useimmissa vastauksissa harmin aiheena oli ollut se, että ei ollut 
saanut tehdä sitä mitä olisi halunnut, tai että olisi halunnut tehdä kaikkea ja oli 
päässyt kokeilemaan vain osaa kuvaukseen liittyvistä tehtävistä.

On ymmärrettävää, että monet olisivat halunneet kuvata, mutta joissain tapauksissa 
esimerkiksi käsikirjoituksellisista syistä, tietyt oppilaat päätyivät näyttelemään 
kuvaamisen sijaan tai joutuivat kuvaamaan sen sijaan että heillä olisi ollut rooli 
elokuvassa. Työryhmä pyrki parhaansa mukaan antamaan mahdollisimman monelle 
mahdollisuuden kokeilla kameran kanssa työskentelyä tai äänittämistä, mutta kaikkea 
ei kiireessä aina ehditty. Kuitenkin moni oli myös sitä mieltä, ettei mitään olisi 
tarvinnut tehdä toisin ja että lopputulos oli onnistunut. 

Monet olivat sitä mieltä että elokuvan tekeminen kokonaisuudessaan oli mielettömän 
hauska ja antava kokemus. Joidenkin mielestä jonkin tietyn hauskan kohtauksen 
tekeminen oli ollut koko projektin kohokohta. Usein hauskinta oli myös silloin, kun 
kohtauksen kuvaaminen ei onnistunutkaan odotetulla tavalla. Erään pomarkkulaisen 
oppilaan mielestä hauskinta oli ollut se, kun sai olla mukana tekemässä elokuvaa ja 
bonuksena oli ollut vielä se, ettei tarvinnut niinä päivinä ottaa osaa normaaleille 
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koulutunneille, eikä tullut läksyjä. Joillakin luokilla oppilaat tosin käyttivät kuvausviikon 
illatkin käsikirjoitustensa parantelemiseen.

Lähes 96 % palautteen antaneista olisi heti valmis tekemään tulevaisuudessakin 
elokuvaa. Ajatuksesta innostuneita vastauksia löytyi lähes jokaisesta paperista. 
Esimerkkejä vastauksista: ”Tottakai”, ”kyllääää!!”, ”Totta kai. Se oli tosi hienoa. Tekisin 
sen uudestaan milloin vain. Tosi hieno kokemus.”, ”Olisin halukas tekemään elokuvia, 
se voisi olla kivaa” ja ”Kyllä!!!!!!!! Ja teenkin jonkun tai joitakin...”. Innostusta siis 
löytyy. Voisi sanoa, että projekti iski joidenkin kipinän jopa roihuun asti. 

Kaikki eivät kuitenkaan olleet varauksettoman innoissaan. Palautteissa oli myös 
vastauksia joissa oppilas ei ollut varma. Ehkä- ja en tiedä -vastausten määrä oli 
muutaman prosentin luokkaa. Osa ehkä-vastaajista mainitsi, että voisivat harkita 
elokuvan tekoa taas, jos heidän ei tarvitsisi tehdä sitä itsenäisesti, vaan heillä olisi 
vastaisuudessakin apuna ammattilaisia parhaan mahdollisen lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Kuitenkin projekti jätti heihin kytemään pienen kipinän, 
Elokuvakipinän. Palautteissa oli ainoastaan muutamaan ei-vastaus tyyliin: ”Enpä 
usko vaikka se olikin kivaa... täytyy nyt katsoa”.

12. Projektille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Projektille asetettiin tavoitteeksi tuottaa 
yhteensä vähintään kahdeksan lasten 
omaehtoista elokuvaa vuoden 2005 aikana 
neljä keväällä ja toiset neljällä syksyllä. 
Tavoitteet ylittyivät jo kevään aikana kun 
tuotantoon otettiin seitsemän elokuvaa. Kesän 
ja syksyn aikana tuotantoon pääsi vielä toiset 
seitsemän elokuvaa, joten projekti ylitti tältä 

osin sille asetetut tavoitteet kirkkaasti.

Työryhmä huomasi projektin aikana, että projekti olisi ollut hyvä aikatauluttaa toisin. 
Nyt kesä katkaisi projektin lähes totaalisesti. Osa käsikirjoitusten tekijöistä siirtyi 
syksyllä yläasteelle, joten heidän elokuvansa oli kuvattava kevään aikana ennen kuin 
he vaihtaisivat koulua. Syksyyn säästettiin käsikirjoituksia joiden tekijät pysyivät 
yhtenä porukkana vielä kesän jälkeenkin. Järkevämpää olisikin ollut käynnistää 
Elokuvakipinä syksyllä uuden lukuvuoden alussa. Siten aainoat tauot olisivat olleet 
koulujen syys-, joulu- ja hiihtolomat. 

Projektin alkuperäisessä suunnitelmassa oli tarkoitus, että kuvaushetkellä lasten 
kanssa toimii vain yksi ohjaaja. Projektilla oli kuitenkin mahdollisuus käyttää 
toukokuussa kuvauksissa myös toista ohjaajaa, tämä mahdollisti kahden kameran 
käytön. Kahden kameran käyttö lisäsi kuvatun materiaalin määrää, mutta samalla 
paransi laatua. Myös syksyllä kahden ohjaajan käyttö mahdollistui kun Satakunnan 
taidetoimikunta myönsi projektille lisärahoitusta. Kolmantena ohjaajana Tuuli 
Penttinen-Lampisuo osallistui yhdeksän elokuvan tuotantoihin. Jatkossa on syytä 
varmistaa, että vähintään kaksi ohjaajaa osallistuu jokaisen elokuvan tekemiseen.
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Projektia kannattaa ehdottomasti jatkaa. Satakunnan alueella on paljon potentiaalia 
ja opettajilta löytyy intoa heittäytyä oppilaiden kera ennakkoluulottomasti 
elokuvauksiin.

On yleisesti tiedossa, että monilla kouluilla on heikot mahdollisuudet tarjota 
opetussuunnitelman mukaista mediakasvatusta oppilailleen. Sammeli Heikkinen / 
STT kirjoitti Satakunnan Kansassa 26.9.2005:

Mediakasvatus on varsin kirjavaa suomalaiskouluissa. Mediakasvatuksen antaminen 
on kirjattu opetushallituksen opetusperiaatteisiin, muttei lakeihin ja asetuksiin.  
Tutkijoiden mukaan opettajilla onkin vaikeuksia löytää oikeaa oppimateriaalia ja antaa 
mediakasvatusta.

Valitettavan usein mediakasvatus toteutetaankin pelkkänä elokuvien katseluna ja 
niistä keskusteluna. Elokuvakipinän työskentelytapa ja projektin liikkuvuus tarjoavat 
mahdollisuuden, jota koulujen omilla osaamis-, laite- ja talousresursseilla ei ole 
mahdollista toteuttaa. Elokuvakipinä tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen kokemuksen, 
joka kulkee heidän mukanaan lopun elämää.
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13. Työryhmän kokemuksia projektista

13.1 Ari Impola, ohjaaja
Syksyllä 2004 vedin Mediavaunu-projektia, jonka keskeisenä ajatuksena oli viedä 
pienien kyläyhteisöiden käyttöön elokuvan tekemisen välineitä. Mediavaunun 
toimintaa esiteltiin kouluissa, vanhempainilloissa ja keskusteluissa opettajien kanssa. 

Mediavaunu ei EU projektina voinut osallistua kansallisen rahoituksen piiriin 
kuuluvaan koulutoimintaan, mutta tarve vastaavan toiminnan tuomisesta 
koulumaailmaan oli ilmeinen.

Koulumaailmassa mediakasvatuksella on kovat vaatimukset, mutta opettajilla, 
varsinkin pienissä kyläkouluissa on kovin vähän kättä pidempiä työkaluja vaatimusten 
toteuttamiseen. Syksyllä 2004 Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan 
lastenkulttuuriverkoston järjestämässä taiteilijatapaamisessa esittelin Mediavaunun 
kokemuksia ja samalla kirkastui ELOKUVAKIPINÄ-ajatus. Kun vielä Satakunnan 
taidetoimikuntakin kiinnostui hankkeesta ja mukaan saatiin Satakunnan 
ammattikorkeakoulusta medianomi-harjoittelija, niin hanke voitiin käynnistää.

Ilman toimivaa alueellista yhteistyöverkostoa olisi kipinä elokuvan tekemisestä koko 
Satakunnan alueella ala-asteen kouluissa jäänyt pelkäksi haaveeksi vain. Kuntien 
koulutoimet taloudellisen puristuksen ja mediakasvatuspaineiden ristiaallokossa eivät 
yksin pysty siihen, mitä alueellisella yhteistyöllä vähäisilläkin resursseilla voidaan 
saada aikaan.

On huomionarvoista, että kaikki alueelliset yhteistyön tekijät saavat valtion tukea, 
suureksi osaksi opetusministeriön kautta. Kanavoimalla näitä tukia Elokuvakipinään 
kaikki osallistujat saivat jotakin, jotkut paljon ja jotkut vielä enemmän.

Olen toiminut 15 vuotta projektimaailmassa ja tuottanut noin 340 videoelokuvaa 
mediakasvatuksellisin ja sosiokulttuurillisin menetelmin yhteistyössä erilaisten ja eri-
ikäisten ihmisten kanssa. Näiden vuosien ja elokuvaprojektien kokemuksen äänellä 
uskallan väittää, että tämä hanke kokonaisuudessaan on yksi parhaista hankkeista, 
mitä olen nähnyt.

Hankkeella on vain yksi puute; jatkuvuuden puute ja taloudellisen tuen niukkuus 
jatkoa ajatellen.

Elokuvakipinä syntyi todelliseen tarpeeseen. Hanke toi esille paljon uusia 
toimintamenetelmiä ja työkaluja mediakasvatukseen. Niitä kokeiltiin lasten, opettajien 
ja eri kulttuurialan ammattilaisten kanssa yhdessä kehittäen. Näkyvyys oli hyvä, eikä 
tuloksia pyöritelty vain omissa ympyröissä, hanke oli alueellisesti kattava ja tasa-
puolinen. Yhteistyö ohjausryhmän ja koulujen välillä on toimi erinomaisesti. 
Vastaanotto oli positiivista joka puolella ja osallistujat olivat oikeasti innostuneita 
mahdollisuuksista.

Ja se näkyy tuloksista – elokuvat eivät varmasti ole maailman parhaita elokuvia, 
mutta pitää muistaa, että ne ovat suurimmaksi osaksi tekijöidensä ensimmäisiä, itse 
koettuja ja itse toteutettuja elokuvia. Tästä näkökulmasta katsoen tuotosten hinta-
laatusuhde on mitattavissa vain tähtitieteellisin luvuin.
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13.2 Satu Niska, apulaisohjaaja

Olen ollut Elokuvakipinässä mukana keväällä Jalonojalla ohjaamassa, editoimassa 
kevään elokuvia, Euran Honkilahden leirillä ja Eurajoella koulussa ohjaamassa sekä 
Porin ruotsalaisen yhteiskoulun kahdessa elokuvatuotannossa mukana.

Elokuvakipinän ohjaajana oleminen on haastavaa, mutta palkitsevaa. Kipinässä on 
käsikirjoitusvaiheeseen panostettu kovasti ja sen työn merkitys on näkynyt myös 
kuvausvaiheessa: hyvä suunnittelu auttaa tekemiseen ja kaikki tietävät, mitä ollaan 
tekemässä. Elokuvaa tehdään yhdessä ja kaikkien panos on tärkeää.

Erityisen palkitsevaa on myös se innostus, joka lapsista huokuu kuvatessa. 
Välitunteja tai taukoja ei kysellä tiukkojen kuvaustilanteiden aikana, vaan silloin 
tehdään hommia. Myös lasten kanssa leikatessa huomaa tekemällä oppimisen: 
kuvia, niiden kestoa ja yhteen sopimista mietitään, pieniin yksityiskohtiin kiinnitetään 
huomiota. Mediakasvatus toteutuu itse oivaltamisen kautta.

Ohjaajalle haastavaa on saada lapset löytämään omat vahvuutensa ja innostaa 
lapsia kokeilemaan. Ujot tyypit voivat olla loistavia äänittäjiä tai kuvaajia, äänekkäät 
sopivat kameran eteen ja myös päinvastoin. Hyvin pienelläkin opastuksella lapset 
löytävät itselleen sen mukavimman homman. Elokuvan tekeminen on kuitenkin 
yhteistyötä, jossa jokainen tekijä on tärkeä.

Kaikkiaan Elokuvakipinä avartaa myös ohjaajan maailmaa ja antaa uusia ideoita. 
Kipinä iskee kipinää myös ohjaajalle!

13.3 Katja Saari, apulaisohjaaja

Aloitin tammikuussa 2005 harjoittelijana SEKK ry:ssä ja sitä kautta pääsin mukaan 
Elokuvakipinään. Pääsin alusta asti seuraamaan aitiopaikalta miten projekti 
käynnistettiin ja polkaistiin vauhtiin. Elokuvakipinän kautta pääsin mukaan muun 
muassa elämäni ensimmäiseen tiedotustilaisuuteen. 

Projektin alkuvaiheissa olin mukana Elokuvakipinän web-sivuston luomisessa ja 
myöhemmin hoidin omalta osaltani sen päivittämistä. Myös käsikirjoitusten 
vastaanottaminen kuului vastuulleni. 

Toukokuussa pääsin Arin mukaan kiertämään Kipinä-kohteita ja tekemään lasten 
kanssa elokuvia. Oli hienoa huomata, että vaikka lapset olivat joka paikassa erilaisia 
olivat kaikki kuitenkin yhtä innostuneita. 

Elokuvan tekeminen oli monelle osallistujalla täysin uusi kokemus ja oppimisen riemu 
täytti ilmapiirin. Projektissa mukana oleminen antoi ja opetti myös minulle itselleni 
paljon. Ryhmässä työskentely auttaa oppimaan joustavuutta, kärsivällisyyttä, 
rauhallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä. 

Kipinä vaati ohjaajilta paljon. Lyhyessä ajassa kuvasimme kahdeksan elokuvaa. 
Tuntui, että olimme aina menossa. Rytmi oli hektinen, tänään täällä ja huomenna 
tuolla. 
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Ilman Elokuvakipinää olisin jäänyt paitsi monista mahtavista muistoista, joita nyt voin 
muistella istuessani vanhana keinutuolissa. Elokuvakipinä on vaativa projekti, mutta 
vaikka se ottaa niin se myös antaa paljon.

13.4 Tuuli Penttinen-Lampisuo, tuottaja

Mediakasvatus on rokote
Rokotettaessa elimistöön annostetaan tautia aiheuttavaa mikrobia tai sen osaa 
sellaisessa muodossa, että se saa aikaan suojan tätä taudinaiheuttajaa vastaan. 
Näin luodaan tehokas suoja ilman sairauden aiheuttamia oireita. (www.rokote.fi)

Mediakasvatus on rokote, jolla lapsia ja nuoria (ja muitakin ihmisiä) voidaan suojata 
kaikkea sitä pahaa vastaan, mitä televisio, elokuvat, tietokonepelit, internet ja muut 
mediat suoltavat. Tätä osuvaa metaforaa käyttää muun muassa opetusministeriön 
viestintäkulttuuriyksikön päällikkö Jukka Liedes (Kulttuurihallinnon virastojen 
seminaari 11.11.2005). Vertaus on kuitenkin vanhempaa perua. Reijo Kupiaisen 
(2005) väitöskirjan Mediakasvatuksen eetos - Fenomenologinen tutkimus 
mediakasvatuksen etiikasta mukaan mediakasvatuksen varhaisvaiheessa, jo 
vuosikymmeniä sitten lapsia ja nuoria pyrittiin ”rokottamaan” median turmiollisia 
vaikutuksia vastaan. Tällöin rokote tarjosi vaihtoehdoksi korkeakulttuuria.

Tänään, kun lähtökohtana on kokonaisvaltainen elämämme mediakulttuurissa, emme 
voi kuvitellakaan sulkevamme lapsia tai nuoria sen ulkopuolelle. Huolimatta 
erinomaisista korkeakulttuurisista vaihtoehdoista ja harrastuneisuudesta, media on 
silti läsnä ja kaikkialla. Paras rokote onkin sellainen, mikä ei sulje ulkopuolelle vaan 
auttaa tajuamaan mediakulttuurin spektaakkeleita.

Elokuvakipinä
Miten Elokuvakipinä toimi rokotteena median pahoja puolia vastaan? Voimme kysyä 
myös laajemmin: Miten Elokuvakipinä toimi rokotteena elämän pahoja puolia 
vastaan? Lapset halusivat ja saivat käsitellä elokuvissa itseään kiinnostavia, 
vaikeitakin asioita. Tällaisia olivat esimerkiksi:

- koulukiusaaminen, yksinäisyys, jopa itsemurha-aikeet
- erilaisuus
- pelot ja painajaiset
- vastoinkäymiset, huono tuuri
- suhde vanhempiin ja opettajaan
- romantiikka
- vastuu eläimistä
- taikuus ja mystiikka
- väkivalta ja koston kierre
- julkisuus ja pinnallisuus
- jännittävät ammatit
- urheilu ja siinä pärjääminen
- virukset, myrkyt ja hallusinoivat aineet

Oppilaan ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa tai olla rohkea keskustelija. Silti hän voi 
ryhmässä elokuvaa tehden käsitellä hyvinkin monisyisiä elämänilmiöitä. Samat aiheet 
ovat tuttuja massamedioista. Niiden äärellä lapsi saattaa kuitenkin saada vain 
vastaanottajan roolin.
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Oman elokuvan tekeminen voi olla leppoisaa ja hauskaa, vaikka näyteltäisiin ja 
kuvattaisiinkin mitä synkintä kohtausta. Samalla särjetään hieman elokuvan 
lumousta, kun nähdään käytännössä, kuinka elokuvalla voi huijata, manipuloida 
tunteita ja lavastaa ”todellisuutta”. Lapset kehittyvät passiivisista katsojista toimijoiksi, 
joiden suhde valmiisiin tuotoksiin muuttuu aiempaa aktiivisemmaksi ja 
analyyttisemmaksi.

Elokuvakipinä tuo uutta digitaalitekniikkaa demokraattisesti sellaistenkin lasten 
ulottuville, joille ei joulupukki kanna uusimpia vempeleitä. Toisaalta ne, joilla on 
digitaalinen videokamera omastakin takaa, saavat uusia vinkkejä laitteen käyttöön. 
Usein luokan paras panoroija ei olekaan hän, jolla on kamera kotonakin, vaan hän, 
joka perehtyy kuvaamiseen ensimmäistä kertaa Elokuvakipinässä.

Elokuvakipinä on myös vaivihkaista ympäristökasvatusta. Kun kamera taltioi 
koulumiljöötä, kylänraittia ja maisemia, niiden erityislaatu tulee näkyväksi ja 
merkitykselliseksi. Muutamassa päivässäkin ympäristö muuttuu. Pomarkussa piti 
repliikeissä huomioida, että padon neulat oli asennettu. Porissa lumi suli ja satoi 
moneen kertaan kuvausten aikana ja tietyö jyrisi kuvauspaikan ulkopuolella. Kun 
elokuvia katsotaan vuoden tai vuosikymmenen kuluttua, tulevat paljon suuremmatkin 
muutoksen näkyviksi. Se luo suhdetta omaan elinympäristöön.

Elokuvakipinä verkotti oppilaita ja kouluja ympäröivään yhteiskuntaan. Lapset ja 
nuoret kameroineen herättävät kiinnostusta niin ohikulkijoissa kuin 
tiedotusvälineissäkin. He solmivat elokuvanteon puitteissa uudenlaisia suhteita 
poliiseihin, palomiehiin, kahvilanpitäjiin, linja-autonkuljettajiin, omiin ja toistensa 
vanhempiin sekä tietenkin opettajiin ja muuhun kouluhenkilökuntaan näiden 
toimiessa avustajina mitä erilaisimmissa kohtauksissa.

Samalla kun lapset oppivat luvan kysymistä ja avun pyytämistä, oppivat he myös 
luovaa ongelmanratkaisua, kun jossain tulikin seinä vastaan. Esimerkiksi, kun teatteri 
ei voinut vuokrata poliisiunivormua, pyydettiin oikeat poliisit näyttelijöiksi – ja 
saavutettiin parempi lopputulos. Tai, kun junaan ei saatu kuvauslupaa, muutettiin 
kohtaus tapahtuvaksi linja-autossa ja saatiin paikallisbussin kuljettajalta ystävällistä 
apua. 

Tuottajan ja läänintaiteilijan työ Elokuvakipinässä
Tuottajana toimiminen on Elokuvakipinässä ollut erityisen mielekästä hyvien 
yhteistyökumppaneiden, loistavan työryhmän ja projektin ilmeisen tarpeellisuuden 
ansiosta. Ari Impolan maakunnallinen ja mediakasvatuksellinen kokemus ovat 
antaneet minulle paljon eväitä muihinkin töihini.

Elokuvakipinän myötä kunnioitan entistä enemmän luokanopettajia, jotka moninaisten 
tulospaineiden puristuksessa jaksavat ja uskaltavat tarjota oppilailleen rutiineista 
poikkeavia oppimiskokemuksia. Kuvausten keskellä oli helppo aistia myös oppilaiden 
arvostus tällaisia opettajia kohtaan.

Samaan aikaan Elokuvakipinän kanssa olen tietenkin tuottanut muitakin projekteja. 
Elokuvakipinässä onkin hyödynnetty myös muun muassa ITU – videotaiteen 
tuotantoprojektissa käyttämiäni työtapoja. Vaikka ITU on puhtaasti ammattilaisille 
suunnattu projekti, esimerkiksi siinä sovellettu visuaalisen käsikirjoittamisen 
menetelmä toimi mainiosti myös lasten kanssa.

Satakunnan taidetoimikunnassa lastenkulttuuri kuuluu kaikkien läänintaiteilijoiden 
työnkuvaan. Elokuvakipinän myötä olen löytänyt mediakasvatuksesta erinomaisen 
lastenkulttuurisen toimialueen itselleni.
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14. Liitteet
14.1 Lehtileikkeitä
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14.2 Elokuvakipinän Vinkkipakki

VINKKIPAKKI
koonnut MEKA TV C/o Ari Impola ja Katja Saari
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ELOKUVAKIPINÄN VINKKIPAKKI

vapaasti käytettävissä 
päivitys 18.1.2005

Elokuvakipinän vinkkipakki on vapaamuotoinen muistio asioista, mitä kannattaa huomioida, jotta 
oma idea saadaan paremmin esille. Pakki sisältää avainsanastoa, kevyttä ohjeistusta sekä 
esimerkkivideon lasten tekemistä omista jutuista arvioitavaksi ja pohdittavaksi.

Vinkkipakki on koottu hyvin lyhyessä ajassa ja kehittyy projektin edetessä. Tästä syystä 
ohjaajien ja osallistujien käyttökokemukset ja palautteet ovat ehdottoman tärkeitä. Kuten 
yleensä pilottihankkeissa, vasta hankkeen päätyttyä usein tiedetään, miten hanke olisi 
kuulunut hoitaa.

Varsinaista oppimateriaalia elokuvan tekemisestä ei pakista löydy. Kirjastoista on saatavilla paljon 
hyvää kirjallisuutta ja ohjeita löytyy nykyään hyvin myös Internetistä.  

Vinkkipakki on jaettu neljää osaan;

1. KÄYTÄNTÖ, KURI JA LAKI, jossa on säännöstö, tukijat ja tavoitteet

2. IDEOIMAAN! - tämän nivaskan tärkein osio, johon on listattu, miten pitää ideoita työstää, että 
niillä on mahdollisuus päästä tuotantoon

3. TUOTANTOON! – lyhyt selvitys tuotannon kolmesta vaiheesta, jotka ovat esituotanto, 
tuotanto ja jälkituotanto – ja mitä tapahtuu kun hienot käsikirjoitukset saavat ELOKUVAKIPINÄ 
tuotantopäätöksen?

4. ENSI-ILTAAN - entäs sitten kun homma on tehty?

Jos pakin anti tuntuu riittämättömältä, niin Elokuvakipinä tarjoaa myös elävän koulutuspakin 
ohjaajineen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Millaisen, se selviää vain kysymällä ja yhdessä 
suunnittelemalla.

1. KÄYTÄNTÖ, KURI JA LAKI
Elokuvakipinä on KAIKILLE 6-12 vuotiaille satakuntalaisille suunnattu elokuvan suunnittelu- ja 
käsikirjoitushanke. Asiantuntijaraati valitsee mielenkiintoisimmat käsikirjoitukset, jotka lasten kanssa 
tuotetaan valmiiksi videoelokuviksi.

Päätukijoina on Satakunnan Elävän Kuvan Keskus, Satakunnan taidetoimikunta ja Porin 
lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto.

Yhteistyössä toimii tiiviisti myös MEKA TV, Mediavaunu ja Lännen Elävä Kuva –hanke sekä media-
alan opiskelijoita. 

Levityksessä yhteistyössä tekee ainakin Blue Sea Film Festival Rauma, Euran elokuvajuhlat ja 
Rauma TV. 

Taivaanrannan tavoitteetTaivaanrannan tavoitteet
– Satakunnasta uutta ruohonjuuritason elokuvanostetta maailmankartalle

– Koulutusta alueen opettajille ja lasten ohjaajille

– Uutta kokemuspohjaista oppimateriaalia elokuva- ja varhaismediakasvatukseen

– Konkreettista jatkumoa monelle onnistuneelle kehittämisprojektille

– Varhaismediakasvatuksessa kytee selkeä tarve ja motiivi  - ISKEmällä KIPINÄÄ saadaan 
myös oikeaa tulta

Tavoitteina tuotantoon vähintään 8 uutta lastenelokuvaaTavoitteina tuotantoon vähintään 8 uutta lastenelokuvaa
– 1 yksinkertaisesti paras

– 3 kappaletta toiseksi parasta

– 4 aluepoliittisista syistä
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– Lisäksi voidaan toteuttaa hyvin suunniteltuja lyhytelokuvia, jotka ovat  toteutettavissa 
lyhyessä ajassa

– Mediavaunu optiot – Mediavaunun toiminta-alueella voidaan toteuttaa muutama 
Kipinäelokuva Mediavaunu hankkeen puitteissa

– Jos elokuva ei mahdu mukaan ELOKUVAKIPINÄ tuotantoon, annamme vinkkejä muihin 
mahdollisuuksiin tehdä ideoista oikeita elokuvia

2. IDEOIMAAN! 
Kaikessa ideoinnissa pitää vastata kolmeen peruskysymykseen; mitä, miksi ja kenelle.

ELOKUVAKIPINÄ antaa muutaman perusvastauksenELOKUVAKIPINÄ antaa muutaman perusvastauksen
– Teemme videoelokuvia lasten ehdoilla ja ammattilaisten avustamana

– Tyylilajeja on fiktio, dokumentti, pala-animaatio tai ”coktail” sekoitus erilaista lajeista

– Kouluttajana, tuottajana ja rahoittajana toimii pääosin ELOKUVAKIPINÄ

Näihin kysymyksiin etsimme vastauksiaNäihin kysymyksiin etsimme vastauksia

MITÄMITÄ
- Idea - kuka tekee kenestä mitä

- Tyylilaji

- Elokuvan kesto – hyvä pituus on 5-12 minuuttia, animaation 2-3 minuuttia. Hyvä ja tiivis 
minuutin lyhytelokuva löytää aina esityspaikkansa, mutta yli 15 minuutin elokuvia ei 
Kipinän puitteissa voida tehdä kuin äärimmäisessä poikkeustapauksessa.  

MIKSIMIKSI
– No tietysti siksi, kun elokuvan tekeminen YHDESSÄ on niin HAUSKAA

– Ja siinä sivussa voi oppia kaikenlaista tarpeellista – mutta mitä?

KENELLEKENELLE
– Olisipa hauska sanoa, että totta kai teemme elokuvaa suurelle yleisölle, mutta ensin pitää 

vakuuttaa TUOTTAJAT idean erinomaisuudesta ja siitä, miksi juuri TÄMÄN hienon idean 
pitää saada TUOTANTOPÄÄTÖS

– Ja sitten vasta suurelle yleisölle. Ensisijaisesti näitä elokuvia tehdään ensin itselle, sitten 
naapurille, sitten paikallis-televisioon, elokuvafestivaaleille ja jos ideasta ja toteutuksesta 
tulee VALTAVAN hyvä, niin sitä yritetään markkinoida myös valtakunnan televisioon (koulu 
TV tai Teema yms.) tai jopa kansainväliseen levitykseen

KUKA tekee, KENESTÄ tehdään, MITEN tehdään 

– TYÖNJAKO – kuka on kameran takana ja kuka esillä

– SYNOPSIS – lyhyt tiivistelmä, mitä elokuva pitää sisällään; idea, tyyli, kesto

– TREATMENT - ytimekkäästi kirjoitettu, toimintaan keskittyvä tarina, parin liuskan 
mittainen, ei vuorosanoja.

– KÄSIKIRJOITUS - jossa toiminnot on jaettu kohtauksiin ja vuorosanat ovat mukana. 
Pitäisi selittää kohtauksen tai sen vaihtumisen määritelmä (ajan ja/tai paikan 
muuttuminen).

– AIKATAULU – milloin ja missä kuvataan 

KUVAUSRYHMÄSSÄ PITÄÄ OLLA VÄHINTÄÄN 3-4 tekijää

- Kuvaaja

- Äänittäjä
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- Ohjaaja ja/tai kuvaussihteeri

LISÄKSI VOIDAAN TARVITA

- Valomiehet ja – naiset

- Maskeeraajat

- Lavastajat

- Puvustajat

- Muut avustajat

KANNATTAA OTTAA HUOMIOON

- Elokuvan tekeminen on AINA ryhmätyötä

- Käsikirjoitus ei saa olla liian monimutkainen, kolme hyvää ohjetta hyvään käsikirjoitukseen 
on 1. Tiivistä 2. Tiivistä ja 3. Tiivistä – mutta kerro silti KAIKKI olennainen

- Elokuvissa on aina alku, käännekohtia, keskikohta ja loppu. Jokaisessa kohtauksessa on 
alku ja loppu. Jokaisessa kuvassa on hyvä olla alku ja loppu. Kuvaa tai asiaa joka ei kerro 
mitään, ei kannata kuvata

- Luvat – ketään ei saa kuvata ilman lupaa, valmiiseen musiikkiin. Joihinkin 
kuvauskohteisiin tarvitaan luvat, eikä kaikkea saa kuvata luvankaan kanssa

- Ideointi ei maksa mitään, suunnittelu yleensä vain tekemisen vaivan. Hyvä suunniteltu 
säästää kallista tuotantoaikaa

- Hyvä käsikirjoitus palkitaan usein hyvällä elokuvalla, mutta huonosta käsikirjoituksesta ei 
milloinkaan tule hyvää elokuvaa

Tarjolla myös laajempi koulutuspaketti ohjaajineenTarjolla myös laajempi koulutuspaketti ohjaajineen
Elokuvakipinä tarjoaa ideointivaiheessa tarvittaessa lisää koulutusta ja suunnitteluapua 
huhtikuun loppuun saakka. Saatavilla paketteja mm. käsikirjoittamisesta, dramaturgiasta, 
kuvaamisesta ja elokuvaamisesta yleensä. 

- Ari Impola – Karhuseudun kylät

- Katja Saari – Porin kaupunki

- Riitta Attila – Rauman seutu

- Tuuli Penttinen-Lampisuo – muu Satakunta

- Lisäksi Satakunnan Elävän Kuvan Keskus tarjoaa lisäapua tarvittaessa

KYSY Katja Saarelta 045 679 7908

tai Tuuli Penttinen-Lampisuolta 040 528 8483

tai sähköpostitse Ari Impolalta impola@meka.tv

3. TUOTANTOON! 
Tuotantoon otetaan vähintään 8 ideaa ja käsikirjoitusta. Valintaperusteina on

- Omaperäisyys

- Toteutumiskelpoisuus ja realistisuus

- Lasten omat ideat ja oma ääni

- Osa kohteista valitaan aluepoliittisin perustein, Satakunnan reuna-alueet saavat 
erityishuomiota

- Toukokuussa 2005 on mahdollista kuvata näillä näkymin vain neljä elokuvaa. Syksyllä 
saatetaan toteuttaa enemmänkin kuin vähimmäismäärän, joten syksyllä toteutettavilla 
elokuvilla on suuremmat mahdollisuudet päästä tuotantoon. Hyviä, tiiviitä ja hyvin 
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suunniteluja nopeasti tehtävissä olevia käsikirjoituksia voidaan harkita menevän 
tuotantoon enemmänkin 

VALINTARYHMÄVALINTARYHMÄ
Valintaryhmä koostuu kiireisistä ihmisistä, joilla on monta rautaa tulessa ja joiden keskittymiskyky 
saattaa olla hieman heikkoa ajoittain. Hyvän idean läpi menemiseen tarvitaan joskus rautalankaa, 
jotta tyhminkin tuottaja ymmärtää miten hienosta ideasta tässä onkaan kyse.

Käsikirjoituksessa on hyvää SELKEYS. Tiivistys kannattaa aina. Käsikirjoituksessa ei tarvitse 
kertoa kaikkea eikä kaikkia yksityiskohtia. Pitää muistaa, että elokuvan käsikirjoitus on vain 
avain tuotantoon, joka helpottaa asioiden etenemistä ja paperille tehtynä se tuottaa hyviä 
tarinoita ja hienoja eläviä kuvia. Ilman tätä ikävää paperityövaihetta ei yksikään oikea elokuva 
mene oikeasti tuotantoon.

ESITUOTANTO
Kun käsikirjoitus on hyväksytty tuotantoon, ensimmäinen vaihe on ESITUOTANTOVAIHE, 
jossa oikeastaan revitään koko käsikirjoitus palasiksi ja kootaan uudestaan 
TUOTANTOSUUNNITELMAKSI. Aikataulu lyödään lukkoon ja työnjako tarkistetaan ja 
valmistellaan varsinaista TUOTANTOVAIHETTA.

Esituotantovaiheeseen sisältyy myös koulutusta ja suunnitteluvaihetta hiotaan yhdessä 
oppimalla ja tekemällä.

TUOTANTO
Varsinainen tuotanto ja elokuvan kuvaukset ovat elokuvan tekemisen kallein osa. Elokuvakipinän 
budjetti on hyvin pieni ja tarkoituksena on kuitenkin saada mahdollisimman paljon aikaan 
Satakunnan alueella. Koko ideointi- ja suunnitteluvaiheen tavoitteena on tehdä esituotantovaihe niin 
hyvin, ettei kuvausvaiheessa enää sählätä, vaan voidaan tehdä kuvaukset mahdollisimman 
tehokkaasti. Hyvin suunniteltu juttu säästää AINA kallista tuotantoaikaa.

Kuvaukset ovat elokuvaamisen hauskin osa. Vaikka olisi miten tarkka ja hyvä käsikirjoitus 
tahansa, yllätyksiä ja kommelluksia sattuu aina. Joskus hyväkään käsikirjoitus ei vain 
yksinkertaisesti toimi ja kuvaustilanteessa on kehitettävä jotain parempaa.

Ikävintä kuvauksissa on odottaminen – milloin tulee oma roolisuoritus, milloin lavastajat 
saavat lavasteet valmiiksi, milloin sade lakkaa että päästään ulkokuvauksiin, milloin mitäkin. 
Yllätyksiin pitää aina varautua, jos joku asia ei suju suunnitelmien mukaan, pitää olla 
varasuunnitelmia, jotka toimivat.

Vaikka kuvauspäivät ovat hauskoja ja täynnä kommelluksia, varsinaiset kuvaushetket ja 
tilanteet ovat kurinalaista toimintaa. Kun kuvaaja sanoo, että KÄY, niin silloin ei MIKÄÄN muu 
käy, kuin kuvattavat kohteet. Jokainen turha kommellus lisää ikävää odotusaikaa ja pitkittää 
elokuvan syntymistä.

KALUSTO JA KUVAUKSETKALUSTO JA KUVAUKSET
Kalusto ei sisällä mitään huippukalustoa, mutta sisältää hyväksi koetun kiertävän 
tuotantolaitteiston, jolla voidaan tehdä laadultaan yleisradiotason ohjelmia. Lähes kaikki 
nykyiset digitaalivideokamerat tekevät hyvää kuvausjälkeä normaaliolosuhteissa, ongelmia 
tuottaa ÄÄNITYS, kameroiden omat mikrofonit ovat yleensä huonoja. Eikä pienillä ja kevyillä 
kameroilla ilman jalustaa saa hyvää kuvaa laisinkaan.

Tarjolla on ammattimainen DVCam videokamera, jalusta, mikrofoni, äänipuomi ja tuulisuojat. 
Lisäksi on saatavilla MiniDV kakkos videokamera, kannettava editointisysteemi, jolla voidaan 
tarkistaa kuvausten toimivuus vaikka paikanpäällä. Tarvittaessa tuodaan mukaan valot ja 
muuta kuvauskalustoa.

Toukokuussa kuvataan neljä elokuvaa. Mukana kaluston kanssa kulkee ohjaaja Ari Impola. 
Elo-lokakuussa Ari Impolan lisäksi elokuvia tekemässä kiertää medianomi Satu Niska

JÄLKITUOTANTO
Kun kuvaukset on onnistuneesti ohi, alkaa editointi. Elokuvakipinän editointi tapahtuu neljässä 
vaiheessa
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1. Off-line leikkaus – kaapataan kuvat editointikoneelle, leikataan hömpät ja epäonnistuneet 
otokset pois

2. Raakaleikkaus – jäljelle jääneestä käyttökelpoisesta kuvamateriaalista leikataan elokuvan 
runko, millainen elokuvasta on suurin piirtein tulossa – tämä vaihe tehdään yhdessä 
ryhmien kanssa

3. Leikkaaminen – leikataan elokuva raakaleikkausehdotusten mukaisesti ja laitetaan 
musiikki ja äänitehosteet

4. Hienoleikkaus – viilataan pilkut paikoilleen ja kuvat murto-osa sekuntien tarkkuudella – 
Elokuvakipinä ja Ari Impola tekee

4. ENSI-ILTAAN
Ensi-iltoja ja esityksiä

- Paikkakuntakohtaiset omat ensi-esitykset joka elokuvalle

- Nopeimmin valmistuneet menevät Minun Elokuvani festivaaleille arvioitaviksi

- Vähintään 4 ensi-iltaa Blue Sea Film Festivaaleilla elokuussa 2005

- Uusia ensi-iltoja Euran elokuvajuhlilla syyskuussa 2005

- Esitetään Rauma TV:ssä sitä mukaa kuin valmistuu syksyllä 2005

- Elokuvakipinä päätöstapahtuma loppuvuonna, jossa esitetään KAIKKI Kipinäelokuvat ja 
loput ensi-illat

Ensi-iltaa kannattaa AINA juhlistaa. Elokuvan tekeminen on prosessi ja projekti, jossa on alku ja 
loppu. 

Palaute on myös ehdottoman tärkeää. Virheet ovat harrastelijoiden ja ensikertalaisten 
ETUOIKEUKSIA, joista voimme ottaa opiksi tulevia koitoksia ajatelleen. Mikään ei ole niin 
tyhmää kuin toistaa samoja virheitä kerrasta toiseen. 

Vinkkilistoja
Internetistä löytyy erinomaisia elokuvainformaatiota seuraavilla hakusanoilla

– Elokuvantaju - elokuvantaju.uiah.fi/2001/

– ETKK - www.etkk.fi

– Filmihillo – www.filmihillo.net

– Koulukino – www.koulukino.net

– Lännen Elävä Kuva – www.lek.fi

– MEKA TV – meka.tv

– Satakunnan Elävän Kuvan Keskus – www.sekk.fi

– Videon peruskurssi - koti.mbnet.fi/pranta/videmat.htm

– Villilä – www.villila.fi

Käsikirjoitukset TÄNNE ja vähän ÄKKIÄ!!!

Elokuvakipinä C/o Katja Saari
SEKK
Itsenäisyydenkatu 45, 28100 PORI

NÄMÄ PITÄÄ OLLA SELVILLÄ - MUISTILISTA TOP 10 

1. IDEA! 
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2. SYNOPSIS ja/tai TREATMENT - tiivistelmä elokuvasta, jossa näkyy vastaukset 
kysymyksiin MITÄ, MIKSI ja KENELLE, ytimekkäästi kirjoitettu elokuvan tarina 
ilman vuorosanoja

3. KÄSIKIRJOITUS - jossa tarina on jaettu kohtauksiin ja vuorosanat ovat mukana. 
Muutamalla sanalla kuvattu kohtausten, ajan ja paikkojen vaihtumiset 

4. KUVAAJA – voi olla useampiakin

5. ÄÄNITTÄJÄ  - voi olla useampiakin

6. OHJAAJA ja/tai KUVAUSSIHTEERI – kuvausryhmä voi myös vaihdella kuvausten 
aikana tai voidaan käyttää apuohjaajia ja apulaiskuvaajia ym., mutta joka 
tehtävällä pitää olla päävastuuhenkilö

7. MUUT TEKIJÄT – valaistus, lavastus, puvustus, maskeeraus

8. ESIINTYJÄT – toimittajat, haastateltavat, näyttelijät, avustajat

9. AIKATAULU

10. MUUTA MAHDOLLISTA – mahdollisia valo- tai videokuvia kuvauskohteista, muuta 
oheismateriaalia – kaikki lisämateriaali, millä voit vakuuttaa tuottajat idean 
erinomaisuudesta on eduksi

Ja tietysti se AINOA OIKEA kipinäsivu meka.tv/kipina
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14.3 Lauttakylän koulun oppilaiden kirjoitelmia Elokuvakipinästä

Teemme elokuvaa nimeltä Mystinen suklaa − Julia Ruohonen

Meidän luokka on osallistunut sellaiseen Elokuvakipinä-projektiin, johon kaikki satakuntalaiset 6-13
- vuotiaat koululaiset voivat ottaa osaa. Tarkoituksena on suunnitella käsikirjoitus, josta tehdään elokuva ja 
jonka jälkeen se lähetetään jonnekin, juryn päätettäväksi, mitkä kahdeksan lähetetyistä käsikirjoitusta niin 
sanotusti voittaa, jotka sitten kuulemma voidaan julkaista joillain festivaaleilla, kuinka hyviä ne sitten 
ovatkaan. Tai jotain tämän kaltaista, en katsokaas ole oikein selvillä tästä projektista. Mutta on mielestäni 
todella jännittävää, kun sain tietää, että tämä on ensimmäinen Elokuvakipinä-projekti koko maassa. 

Meidän luokka teki yhteensä viisi käsikirjoitusta, joita tuli aiemmin eräs Tuuli katsomaan, mutta näistä 
viidestä käsikirjoituksesta tehtiin kuitenkin yksi uusi kokonaisuus. Aiemmin olimme päättäneet myös, ketkä 
esittivät ketäkin, ketkä olivat äänittäjiä ja ketkä olivat kuvaajia. Pääkuvaajia olivat Jaana ja Eero. Pää- 
äänittäjiä olivat Iiris ja Leif, sekä loput olivat näyttelijöitä… Mutta kyllä esimerkiksi kuvaajatkin välillä 
vaihtuivat, että kaikki ne, jotka halusivat olla kuvaajia tai äänittäjiä, saivat tasapuolisesti kokeilla näitä joillekin 
uusia välineitä. ”Elokuva on sekuntipeliä, mutta onneksi tekeminen on vain minuuttipeliä.”… Niinpä. Näin Ari 
sanoi muutaman kerran ja kaikista huvittavinta oli se, että sanoi aina välillä tähän tapaan: ”Olemme valmiita 
17 minuuttia yli 10”, jolloin yleensä hän oli aina oikeassa.

No, tiistaina 17. toukokuuta meidän luokkaamme sitten tuli vierailemaan kaksi henkilöä, jotka olivat kerran 
ennenkin käyneet tervehtimässä meitä ja miettimässä käsikirjoituksiamme. He olivat ammattikuvaajia, 
nimeltään Ari Impola ja Katja Saari. Ensimmäisellä tunnilla me hieman suunnittelimme, mitä kohtauksia 
kuvaisimme sinä päivänä, sillä oli vain pari kohtausta, jotka kuvattiin sisällä ja päivä näytti aika huonolta, sillä 
oli erittäin kylmä ja tuuli voimakkaasti, sekä näytti siltä, että ihan koska tahansa voisi alkaa sataa vettä. Kun 
olimme saaneet sen päivän aikataulun kuntoon, aloitimme elokuva Mystisen suklaan kuvaukset. Kuusi tuntia 
kuvauksia. Päivästä tulisi rankka, mutta sitä se elokuvan tekeminen hieman onkin… Ja kappas vaan, 
aloitimme 1. kohtauksesta, joka kuvattiin sisällä. Tässä pääasiana oli se, että kaksi nuorta, Liisa ja Tero, 
lukisivat lehteä ja huomaisivat Mystinen suklaa- uutisen. Tämän jälkeen he soittaisivat eräälle Sari Hurjalle, 
niin sanotulle etsivälle, jolta he pyytäisivät, että voisiko hän tutkia hieman tätä Mystistä suklaata, että mitä se 
oikein on. Taustalla me muut luokkalaiset luimme tiiviisti lehteä. Ja sen takia, että me otimme monen monta 
kertaa kohtauksen uudestaan, huomasin, että lehti oli käynyt jo todella yksitoikkoiseksi.

Tämän kohtauksen jälkeen jaoimme ryhmämme kahteen osaan. Toiset, joita tarvittiin 3. kohtauksessa, 
menivät Pappilanniemeen, Helenansaareen kuvaamaan. Siellä kolme poikaa näkevät oudosti käyttäytyvän 
miehen, joka siis sananmukaisesti käyttäytyy hyvin oudosti. Pojat alkavat seurata miestä. Yhtäkkiä mies on 
kuitenkin hyökkäämässä päälle, mutta antaakin kaikille suklaapatukat. Toinen ryhmä suuntasi kohti kirkkoa, 
jossa 2. kohtaus kuvattiin. Kirkko- kohtauksessa eräs pariskunta meni naimisiin. Tämä aviomies oli syönyt 
suklaata, jonka vaikutuksesta käyttäytyi, kuin koira. Pari otosta tuli myös kirkon lähellä olevalla puiston 
penkillä. Minä esitin Hannan kanssa heidän morsiusneitojaan. Ja silloin kun oli todella kova tuuli, oli erittäin 
mukavaa mennä siellä sellaisessa pienessä minihameessa ja sukkahousuissa, kun joka kerta kun tuuli 
voimistui, hame nousi kohti taivaita… Ja kaiken huipuksi oli aivan järjettömän kylmä.                      

Seuraavassa kohtauksessa kuvasimme Leijona-puistossa. Onneksi koko luokka pääsi sinne hieman 
pelleilemään, jota myös kuvattiin. Ja hauskaa oli! Liisa ja Tero keskustelivat jälleen kameran edessä 
Mystisestä suklaasta ja sen salaisuudesta.

Huittisten kaupungin kaduilla kuvasimme Liisaa ja Teroa, kun he vain kävelivät katuja pitkin, jolloin taustalla 
näkyi myös Huittisten keskustaa. Näkyi kohtauksessa tietenkin myös Sari Hurja suurennuslasinsa kanssa, 
kun hän tutki kaikkea eteensä tulevaa. Ja silloin yksi nainen, joka meni juuri siitä ohitse, oikein tuijotti, 
ensinnäkin, kun jotain yli 30 ihmistä kävelee Huittisten kaduilla kaiken maailman kamerat ja mikit kourassa 
sekä sitä, kun Veera kulki suurennuslasinsa kanssa pitkin keskustaa, hyvin keskittyneen näköisenä kaikkea 
tutkiskellen. 

Tämän kohtauksen jälkeen kävelimme takaisin koulun pihaan, jossa kuvasimme jälleen uuden kohtauksen. 
Uusi oppilas -kohtaus, jossa uutta oppilasta, Riku-Petteri Rantalaa, pilkataan, kun hän on r-vikainen ja näin 
poispäin. Mutta sitten, kun Riku-Petteri antaa kiusaajille suklaapatukat, heistä tulee saman tien maailman 
parhaimpia kavereita. Minä suostuin äänittäjäksi siihen kohtaukseen, sillä Iiris ei enää jaksanut pitää sitä 
painavaa mikkiä ylhäällä. Ja se todellakin painoi, vaikka aluksi ajattelin, että eihän tuo voi olla hankalaa. 
Huomasin myös, että sormeni olivat aivan jäässä, sillä olin unohtanut tumput sisälle. Onneksi päivän 
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kuvaukset olivat ohi, ja pääsin sisälle lämmittelemään. Sormeni olivat kuitenkin vielä pari tuntia sen jälkeen 
edelleen jäässä.

Päivä oli kuitenkin onnistunut, sillä pääsimme yli puoleen väliin kuvauksissa ja mikä parasta, ei tullut läksyä! 
Seuraavat kuvaukset ovat sitten torstaina 26.5. ja perjantaina 27.5., joka on varakuvauspäivä, mutta 
pääasiassa silloin editoidaan. Sain muuten juuri tietää, että tämän Mystisen suklaan ensi-ilta on elokuussa 
Raumalla Blue Sea Film Festivaaleilla, jonne me, elokuvan tekijät, pääsemme mukaan!!!

Mielestäni elokuvan teko on todella mukavaa hommaa!!! Että käsikirjoituksen tekeminen, kuvaaminen, myös 
äänittäminen ja näytteleminen on hauskaa, mutta joskus hieman vaativaa, minkä takia elokuvan tekeminen 
on erittäin mielenkiintoista. Ja varmasti myös editointi tulee olemaan mukavaa puuhaa, mutta ongelmana on 
se, että en tiedä, mitä editointi on. Tai sen minä kyllä tiedän, että tietokoneella tehdään jotain.

Hauskinta oli kuitenkin seurailla kuvauksia kameran takaa, kun muut näyttelivät. Niin, ja hupaisaa oli myös 
se, kun kummatkin kuvaajat, ne, jotka silloin tällöin olivat kuvaajia, huusivat aina ennen kohtauksen 
kuvaamista: Hiljaa!… KÄY! Harmillista kuitenkin on, että emme ole vielä keksineet elokuvalle järkevää 
loppua… Mutta kai sitten loppua kohden välähtää jokin inspiraatio.

26. päivä torstaina me sitten jatkoimme kuvauksia. Tulimme poikkeuksellisesti puoli yhdeksään kouluun, 
minä hieman kyllä myöhästyin, jolloin jälleen suunnittelimme ensimmäisellä tunnilla, esimerkiksi sitä, että 
miten elokuva päättyisi, sekä katselimme jo kuvattuja kohtauksia tietokoneelta.

Kuvauspäivämme alkoi, kun Riku-Petteri lähtee salaa tunnilta hakemaan lisää suklaata Varjojenmaasta. 
Nämä niin sanotut juontajat huomaavat kuitenkin Riku-Petterin lähdön ja lähettävät Sari Hurjalle tekstiviestin, 
että hän lähtisi Riku-Petterin perään. Otimme myös otoksia luokkalaisista, jotka esittivät erittäin väsyneitä 
oppilaita, kun opettaja, Juho, kertoi luokan edessä mukamas pitkästyttävästä aiheesta, maanosista eli 
maantiedosta. Juholla oli muuten todella siistit lasit päässä.

Tämän jälkeen jaoimme jälleen ryhmämme puoliksi. Toiset menivät kuvaamaan koulun käytäville Riku-
Petteriä, jota Sari seurasi. Toiset menivät laittamaan koulumme ullakolle valoja, ja siirtelemään muutamia 
esineitä, jotta voisimme kuvata siellä Varjojenmaa- kohtauksen. Siellä pääasiana on se, että Riku- Petteri 
hakee Varjojenmaasta lisää suklaata, sillä edelliset suklaat ovat loppuneet. Varjojenmaassa käydään taistelu, 
jonka vihdoin ja viimein pelastaa Sari Hurja. Riku- Petteri ja Sari vievät Mystisten Suklaiden valmistajan, 
myyjän, joka on samalla Helenansaaressa tavattu oudosti käyttäytyvä mies, takaisin vankilaan.

Koulun ullakolla oli hupaisinta se, että Ari huusi pari kertaa yhdessä kohtauksen kohtauksessa:” Onko Tarzan 
puussa?”, tai jotain sinnepäin.

Loppu kohtausta varten menimme siivoojien ”kämppään”, joka toimi hyvin Sari Hurjan kotina, sillä siellä oli 
kaikki, mitä viihtyvässä asunnossa tarvittaisiin. Tässä kohtauksessa pääasiana oli se, että Sari Hurja ja Riku-
Petteri söivät siellä ”rikoslaboratoriossa” tätä Mystistä suklaata ja Sari Hurja päätti, ettei enää ikinä tee töitä. 
Hän oli siis itse halunnut nämä suklaat, sillä hänen mielestään ne olivat aitoa tavaraa. Tämän jälkeen koko 
elokuva oli purkissa ja siirryimme luokkaamme, jossa aloitimme jo hiukan editoimaan, vaikka vasta 
huomenna se valmiiksi tehtäisiin.

Seuraavana päivänä, 27. perjantai, oli sitten editointipäivä. Jälleen kerran aloitimme päivän pienellä 
valmistelulla, eli mitä kukin oikein tekisi ja näin poispäin. Jaoimme porukan nyt kolmeen osaan. Toiset 
editoivat koko elokuvaa, kun muut editoivat vain Pappilanniemi- kohtausta. Muutamat taas alkoivat äänittää 
kaikenlaisia ääniä, joita tarvittaisiin elokuvaan, jotka sitten liitettäisiin lopuksi elokuvaan. He äänittivät 
esimerkiksi tarvittavia raskaiden askelten ääniä, sadetta, tuulen huminaa, rytmejä erilaisiin kohtiin, kännykän 
soittoa, oven narinaa ja sen semmoista. Minä ja Liisa pääsimme, tai oikeastaan jouduimme hieman 
sävellyspuuhiin, nimittäin meidän piti tehdä pianolla pieni kappale elokuvan ”tunnusmusiikiksi” eli tehdä jokin 
melodia, joka tulisi aina silloin, kun Mystinen Suklaa tulisi esiin. Meidän piti tehdä myös kirkko- kohtaukseen 
häämusiikki. Tämän jälkeen menimme syömään, jonka jälkeen jatkoimme äänittelyä ja editointia. Lopuksi 
katsoimme vielä raakaleikkauksen, joka oli mielestäni jo todella hyvä. Ainakin minä olin tyytyväinen 
elokuvaamme.

Minun mielestäni tällaisia elokuvaprojekteja pitäisi olla enemmän, sillä tuo oli aivan mielettömän hauskaa!!! 
Ja varsinkin, kun elokuvan pääjuttuna oli Mystinen suklaa, olimme ostaneet sitä varten Suffeli- patukoita, 
jotka pojat olivat puukäsityötunnilla käärineet toiseen paperiin, jossa luki ”Fazeli”. Joten… Lopussahan kiitos 
seisoo… Saimme kyseiset suklaapatukat.

Joten suuret kiitokset opettajalle, kun järjesti meidät tähän mukaan sekä tietenkin Arille ja Katjalle, jotka 
auttoivat meitä tämän elokuvan valmistuksessa. 
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Oikeaa elokuvaako? − Loviisa Rautu

Lähetimme Elokuvakipinä-projektiin viisi elokuvakäsikirjoitusta ja yhden niistä piti päästä kuvattavaksikin. 
Kuitenkin elokuva-asiantuntijat sanoivat, että muokkailemme niitä ja yhdistämme ne. Uskon, että kaikki olivat 
hieman pettyneitä, mutta lopulta lämpenivät ajatukselle. Pieni porukka aloitti uuden elokuvan käsikirjoituksen 
tekemisen. Elokuvan nimeksi tulee Mystinen suklaa, koska kaikki tapahtumat liittyvät suklaaseen.

Elokuvan kuvaukset alkoivat. Ensimmäiselle päivälle sattui hieman kylmä sää ja silloin ajattelimme juuri 
kuvata ulkokohtaukset. Onhan se parempi, koska seuraavalla viikolla, jolloin on toinen kuvauspäivä, voi 
sataa. Päivän loputtua olimme jo hyvässä vaiheessa, saimme kuvattua kaikki ulkokohtaukset. Kuvauksissa 
oli muutakin hauskaa kuin kuvaus; saimme mennä Leijona -leikkipuistoon kuvaamaan hieman "ylimääräistä". 
Siellä sitten saimme keinua ja leikkiä leikkipuiston välineissä. Oli siinä varmaan ohikulkijoilla naurussa 
pitelemistä, kun kuljimme mikit ja kamerat sylissä kaupungilla. Tai kun kuvasimme Dorista tutkivaa etsivää.

Meillä oli kaksi kuvausryhmää, joten toinen ryhmä meni Pappilanniemeen ja toinen kuvasi koulun lähistöllä. 
Pappilanniemeen meni hieman pienempi porukka, koska siellä ei tarvittu kuvaan niin paljon oppilaita.
Elokuvan kuvausten aikana on oltava hiljaa, jottei mikään sivuääni mene elokuvaan. Vaikka 
ulkokohtauksissa tuuli paljon, sai ne tietokoneohjelmilla pois. Silloin ääni kuului hyvin. Jos syömään piti 
mennä 17 minuuttia yli, oli silloin täsmälleen saatu kaikki tehtyä ja olimme valmiina syömään. Aikataulu siis 
piti.

Toisena kuvauspäivänä kuvasimme sisäkohtauksia. Toinen kuvauspäivä oli viikko ensimmäisen jälkeen, 
joten piti muistaa mitkä vaatteet oli päällä. Koska elokuvaamme tulee hieman koulun ullakkoa, menimme 
sinne. Valoiksi haimme tehdasvalot, jotka ammattilaiset toivat mukanaan. Mielestäni tällöin kohtauksia oli 
vähemmän, mutta niihin meni silti melkein sama aika. Meillä tuli hieman päänvaivaa siitä, missä kuvaamme 
Sari Hurjan kodin. Opettaja meille keksi siivoojien huoneen, jossa kohtauksen kuvasimme. Siellä ainakin oli 
hyvin kotoisaa.

Aikaa jäi vielä hieman editointiin. Se on sen verran vaikeaa puhaa, että ammattilaiset tekivät sen. Kyllä 
mekin saamme niitä hommia tehdä ehkäpä parin vuoden päästä, jos vain siitä alasta kiinnostuu...
Viimeinen päivä, joka oli seuraava päivä kuvausten loputtua, oli editointi päivä. Raakaleikkasimme, mutta 
viimeistelyn tekee vielä ihan eri ihminen, jota emme edes ole tavanneet. Samana päivänä teimme myös 
äänitehosteita. Kaikki puhelimen äänet, hieman jännittäviä ääniä ja sävelletty kappale. Kaikki äänitehosteet 
piti äänittää samana päivänä. Nytkin kokoonnuimme pieniksi ryhmiksi.

Uskon, että elokuvastamme tulee loistava. On siihen niin kauan aikaakin jo käytetty.

Me ollaan filmistaroja! − Liisa Välkkynen

Kaikki siis lähti siitä, kun opettaja ilmoitti tästä Elokuvakipinä-kilpailusta, ja me jakaannuimme ryhmiin 
tekemään käsikirjoituksia. Niitä sitten työstettiin ja aina välillä opettaja lähetti käsikirjoituksemme yhdelle 
raadin jäsenistä luettavaksi. Tämä raadin jäsen, Tuuli, kävi kerran meidän luokassammekin neuvomassa 
meitä, että voisimme kehittää näitä kirjoituksiamme. Käsikirjoituksia tuli monenlaisia. Oli tarinaa 
salapoliisista, uudesta oppilaasta, miehestä joka käyttäytyy kuin koira ja kahdesta kaverista joita kertoja 
vainoaa. Näitä käsikirjoituksia tuli yhteensä viisi. Meidän käsikirjoituksemme käsitteli noita kahta kaveria, joita 
kertoja vainosi.

Sitten eräänä päivänä opettaja ilmoitti, että ainakin yksi elokuvistamme tehdään. Kaikki olivat iloisia, ja 
tietenkin toivoivat, että se leffa olisi juuri se oma leffa. Sitten luokkaamme tuli porukkaa, Tuuli, Katja ja Ari. 
Ensin mietimme jokaista elokuvaa yksitellen, kunnes Ari ehdotti, että yhdistettäisiin kaikista näistä viidestä 
käsikirjoituksesta yksi käsikirjoitus. No se tietenkin tuntui aluksi ihan mahdottomalta. Nimittäin näin raa’asti 
ajatellen, kuinka helppoa on yhdistää salapoliisi, action-elokuva, kertoja, mies josta tulee koira suklaan takia 
ja uusi oppilas? Ja niin vielä, että siitä tulee luonteva. Sitä kuitenkin ruvettiin sitten ideoimaan eteenpäin, ja 
siitä alkoi pian syntyä jotain järkevääkin. Tai no, en nyt tiedä järkevästä, mutta ainakin sujuvaa käsikirjoitusta. 
Elokuvamme nimeksi tuli loppujen lopuksi Mystinen suklaa.

Tätä käsikirjoitusta sitten hioimme ja yhdistelimme siihen jokaisesta käsikirjoituksesta asioita ja kohtauksia. 
Sitten tuli se kauan odotettu päivä: Kuvaukset alkoivat. Minua jännitti aika paljon, koska minä olin toinen 
juontajista joka näkyi aika paljon.. Ja olin aivan varma, että ääneni kuulosta filmillä tyhmältä, ainakin omasta 
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mielestäni.. No, Ari sitten aloitti kertomaan miten me nyt teemme. Tarkoituksena oli, että jakaudumme 
kahteen ryhmään, Toinen ryhmä menisi Pappilanniemeen, Helenansaareen, ja toinen ryhmä jäisi kuvaamaan 
kaupunkikohtauksia. Niin sitten tehtiin, heti kun oli kuvattu ensimmäiset luokkakohtaukset. Minä esiinnyin 
näissä, ja niitten kohtauksien jälkeen ei enää jännittänyt niin paljon, koska jos jokin meni pieleen, se vain 
kuvattiin uudestaan. Se päivä meni nopeasti, koska oli niin hauskaa kuvata, pääsimmehän jopa 
leikkipuistoon leikkimään! Päivä oli siis hauska, vaikkakin kieltämättä väsyttävä.

Seuraavan kuvauspäivän aamuna olin hieman tuskastunut.. Ensinnäkin, olin aika väsynyt, mutta suurempi 
ongelma meinasi tulla siitä, etten meinannut muistaa mitkä vaatteet minulla oli ollut päällä, ja miten hiukseni 
olivat olleet. Elokuvassamme elettiin nimittäin koko ajan samaa päivää, ja olisi ollut aika pöhköä, jos yhtäkkiä 
kesken päivän olisivatkin vaatteet vaihtuneet.. Onneksi olimme jo kuvanneet edeltävänä kuvauspäivänä 
kaikki ulkokuvaukset, niin kuvattavana oli enää sisäkohtauksia. Ideoimme vasta tänään aivan loppuun asti 
elokuvamme lopun, ja ennen sitä saimme nähdä vähän millaisia kohtauksia viime kerralla oli tullut. Arin 
mukaan ne olivat suurimmalta osin oikein hyviä.

Sitten jatkoimme elokuvan tekoa. Kuvasimme kohtaukset jossa Riku-Petteriä kiusattiin, kun opettaja tuli 
luokkaan, aloitti tylsän luennon ja Riku-Petteri karkasi tunnilta. Otimme näistä kaikista muutamat kohtaukset 
kunnes jakaannuimme kahteen ryhmään. Toinen ryhmä meni valmistamaan ullakon ”Varjojen Maaksi”, josta 
Riku-Petteri hakee suklaata, toinen ryhmä jäi kuvaamaan käytävä kohtauksia, kun Riku lähtee Varjojen 
Maata kohti. Varjojen Maasta saatiin aika hyvän näköinen, kun sammutimme muut valot ja käytimme vain 
kahta Arin tuomaa kirkasta lamppua. Siitä todellakin saatiin VARJOJEN Maa. Oli aika huvittavaa kun sen piti 
olla oikein action-kohtaus ja se oli ensimmäisellä kertaa niin lällyä toimintaa, että kaikki katsojat olisivat 
varmaankin suunnilleen nukahtaneet. Sitten kun esiintyjiä vähän neuvottiin, niin siitä tuli oikein kunnon 
actionia. Lopulta oli koko elokuva kuvattu, ja pääsimme kotiin, odottamaan huomista editointipäivää.

Se alkoi sitten, editointi siis. Aluksi mietittiin hieman kuka tekee ja mitä. Minulle ja Julialle lankesi säveltäjän 
rooli. Me saimme keksiä pianolla pienen ”tunnussävelmän” aina niihin kohtiin joissa suklaa ilmestyy. Me 
sitten aloitimme niiden keksimisen, ja oli varmasti hyvä näky kun sitten hoimme siellä jotain tyylin: ”Taa, taa, 
taa, taa, taa, taka, taka, taka.. ” No, ainakin me saimme ainakin minun mielestäni ihan hyviä juttuja valmiiksi. 
Sitten menimme musiikkiluokkaan ja koko loppupäivän me sitten autoimmekin eri äänien teossa. Se oli 
hauskaa. Päivä oli todella lyhyt, ja juuri ennen kotiinpääsyä saimme nähdä elokuvamme raakaleikkauksen. 
Eiköhän siitä ihan hyvä elokuva tule, uskoisin ainakin. (vaikka omasta mielestäni näytin ja kuulostin ihan 
Urpolta, mutta kai se johtuu siitä että oma ääni kuulosta omassa päässä oudolta..)

Lopuksi kiitos Elokuvakipinä-projektin järjestäjille, että valitsitte meidän elokuvamme tehtäväksi, toiseksi 
kiitos opettajalle, että kertoi tästä.. Ja  tietysti kiitos meille oppilaille, että teimme niin hyvän käsikirjoituksen, 
että se valittiin! ;)

Teemme elokuvaa − Jussi Koivunen

Elokuvan tekemisen idea tuli lehdestä, jossa kerrottiin Elokuvakipinä-nimisestä projektista. Projektin ideana 
oli saada lapsia kiinnostumaan elokuvan teosta. Ennen kuin mitään aloimme tehdäkään, tiesimme, että tästä 
ei helppoa tulisi. Elokuvaa aloittaessamme luokka jaettiin ryhmiin, joissa tekisimme jokaiselle ryhmälle yksi 
käsikirjoitus. Käsikirjoituksiin käytimme monta äidinkielentuntia. Käsikirjoituksiin kirjoitimme treatmentin (juoni 
lyhyesti), kohtaukset, vuorosanat, rekvisiitat, näyttelijät ja avustajat. Minun oman ryhmäni käsikirjoituksen 
idea oli sellainen, että kahden pojan piti kukistaa ilkeä kertoja, joka ei antanut pojille rauhaa. 

Ensimmäiseksi meillä vieraili Tuuli, joka kertoi mitä parannettavaa käsikirjoituksissa vielä voisi olla. Tuuli kävi 
aina katsomassa tietokoneilta käsikirjoituksiamme ja neuvoi meitä. Seuraavina viikkoina lähetimme 
sähköpostilla Tuulille käsikirjoituksemme ja hän vastasi sähköpostilla parannuksista, mitä hän oli keksinyt.

Kun käsikirjoitukset oli saatu valmiiksi, meille tuli 2 uutta vierasta. Ari Impola ja Katja Saari. Ari Impola oli jo 
suuri ammattilainen elokuva-alalla. Katja taas sen sijaan oli työharjoittelussa, mutta silti hän osasi käyttää 
kameraa todella hyvin. Silloin me päätettiin miten me käsikirjoituksien kanssa tehdään. Valitaanko vain yksi 
käsikirjoitus ja kaikki menisivät sen taakse, vaiko yhdisteltäisiin käsikirjoituksia ja siitä tulisi yksi elokuva. 
Valitsimme jälkimmäisen vaihtoehdon. Sen jälkeen aloimme yhdistellä käsikirjoituksia yhdeksi 
käsikirjoitukseksi. Lopulta elokuvan nimeksi tuli Mystinen suklaa. Kun suunnitelma oli valmis, mietimme 
kuvauspaikkoja ja muita sellaisia.

Seuraavalla kerralla kun Ari ja Katja kävivät, aloimme jo kuvaamaan elokuvaa. Se oli jännittävää. 
Ensimmäisenä kohtauksena kuvasimme alkukohtauksen, joka on omassa luokassa ja juontajat (Liisa ja 
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Tero) miettivät mitä mahtaakaan mystinen suklaa olla.  Muita paikkoja, joissa kuvasimme oli kirkko, 
Leijonapuisto, Pappilanniemi, kylä ja koulun piha. Näin kului ensimmäinen kuvauspäivä.

Toisena kuvauspäivänämme kuvasimme vielä muutaman kohtauksen. Yhdessä hyvässä kohtauksessa 
"opettaja" "opetti" oppilaille maantiedettä, mutta se ei oikein oppilaita innostanut. Samana päivänä aloitimme 
jo myös yhdistelemään videoclippejä yksiksi clipeiksi. Seuraavana päivänä aloitimme tekemään 
videoclipeistä elokuvaa, eli siis editoimaan. Editoimisen ohella äänitimme ääniä, jotka sopisivat joihinkin 
kohtauksiin. Editoimista oli todella upeaa seurata. Ari Impola osaa. Siinä siirrettiin kohtauksia eri paikkoihin 
nopeasti. Ääntä pystyi säätämään nopeasti. Lopuksi kiitimme kovasti Aria, Katjaa ja Tuulia.
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Näin leimahti Satakunnassa Elokuvakipinä vuonna 2005 -raportti julkaistaan netissä 
osoitteessa www.meka.tv. Sen lisäksi raportista tehdään sadan kappaleen painos, jota 
toimitetaan projektiin osallistuneille kouluille ja kerhoille sekä mediakasvatuksesta 
kiinnostuneille tahoille muun muassa maakunnassa ja taidehallinnossa. 

Raportin julkaisija Satakunnan taidetoimikunta

Pori 2006

Oikeudet Kaikenlainen kopioiminen on elokuva- ja mediakasvatuksen sekä alan 
opetuksen nimissä erittäin suotavaa.

Muilta osin © tekijät.
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