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Analysoin tässä tutkielmassa musiikkivalintoja sekä musiikin ja kuvan 
suhdetta ohjaamassani Minuutti tähtenä -televisiodokumentissa. 
 
Elokuvissa ja televisio-ohjelmissa musiikki ja äänet ovat yleensä alis-
teisessa asemassa suhteessa kuvaan. Äänimaailman mahdollisuuksia 
jää usein hyödyntämättä esimerkiksi televisiodokumenteissa. Ohjel-
maan sävelletyn, sopivanlaisen musiikin avulla tai valmista musiikkia 
oikein valitsemalla ja ajoittamalla sen merkityspotentiaali kasvaa. Mu-
siikki saattaa vaikuttaa yksittäisen kohtauksen merkitykseen tai oh-
jelman kokonaisuuteen olennaisesti. 
 
Ohjaamani Minuutti tähtenä on esimerkki dokumentista, jossa valmis-
ta, olemassa olevaa musiikkia ja ohjelmaa varten tehtyä musiikkia 
hyödynnetään runsaasti, niin paljon kuin mahdollista. Minuutti tähte-
nä käsittelee Ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskilpailuja Oulussa 
syksyllä 2000, ja siksi musiikin monipuolinen hyödyntäminen ohjel-
massa oli paikallaan. Ilmakitaransoitto on esiintymistä lavalla kitaran-
soiton koreografiaa matkien, ilman instrumenttia. Ohjelman tekemällä 
ja sitä analysoimalla haluan tutkia erityisesti popmusiikin ilmaisu-
mahdollisuuksia ja tehtäviä dokumenttiohjelmassa.  
 
Televisiossa esiintyvää musiikkia on tutkittu vähän, joten hyödynnän 
tutkielmassani aiempaa elokuvamusiikin tutkimusta. Televisio-
ohjelman musiikin esiintymismuotoja ja tehtäviä analysoimalla haluan 
oppia musiikin käyttömahdollisuuksista ja sen konkreettisesta merki-
tyksestä televisio-ohjelman dramaturgiaan.  
 
Tutkielman toinen osa on vhs-kopio Minuutti tähtenä dokumentista, 
jonka ohjasin Yleisradion Lasten- ja nuortenohjelmien toimituksen ti-
lauksesta. Ohjelma esitettiin TV1:llä syyskuussa 2001. 
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Intro 

Tilaus 

”Haluaisitko ohjata televisiodokumentin?” kysyi TV1:n Lasten- ja nuortentoimituksen (nykyisin 

Yle Lasten ja nuortenohjelmat) tuottaja Timo Lehtinen minulta tammikuussa 2000. Olin töissä toi-

mittajana hänen tuottamassaan Tiikeri-nuortenohjelmassa, ja hän oli ajatellut Pohjoismaiden yleis-

radioyhtiöiden yhteistyössä tuotettavan musiikkiaiheisen dokumentin olevan minun heiniäni. Pidin 

tilaisuutta loistavana, ja puolentoista vuoden kuluttua Minuutti tähtenä -dokumenttini oululaisesta 

kitaristinalusta Matti Kemistä ja Ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskisoista esitettiin TV1:ssä. 

 

Kitaramusiikkiin eri näkökulmista tutustuvan dokumentin idea oli erittäin lähellä omaa kokemus-

maailmaani, koska olen soittanut kitaraa pitkään ja harrastanut musiikkia intohimoisesti. Tämä antoi 

minulle mahdollisuuden perehtyä aiheeseen syvällisesti. Aloin lähestyä ohjelman tekoa journalisti-

na, en niinkään elokuvaohjaajana, koska olen aiemmin työskennellyt toimittajana. Musiikkiaiheinen 

dokumentti oli minulle henkilökohtainen haaste, koska sellaisessa musiikin osuus on erityisen tär-

keä. Elokuvissa, ja erityisesti dokumenteissa, musiikkia pidetään alisteisena kuvan tapahtumille. Se 

tuntuu usein vain pakolliselta lisältä, joltain välttämättömältä, elokuvailmaisuun kuuluvalta asialta, 

josta ohjaajalla ei ole näkemystä. Elokuvassa kuva saa perinteisesti lähes kaiken huomion. Kuvaa-

vaa on esimerkiksi, että hieno suomalaisdokumentti Joutilaat on kerännyt kehuja tarkasta nuoriso-

työttömyyden havainnoinnistaan. Ohjaajat Susanna Helke ja Virpi Suutari ovat kertoneet opiskel-

leensa valokuvausta, eivät elokuvantekoa saati musiikkia.  

 

Olen arvostanut elokuvaohjaajia, jotka näkevät vaivaa musiikin ja elokuvasäveltäjien valinnoissa. 

Yksi tällainen ohjaaja on amerikkalainen Martin Scorsese, jonka tuotantoon perehdyin vaihto-

opiskelijana Teksasissa 1998-99. Hänen elokuviinsa keskittyvällä kurssilla näin ja kuulin kaikki hä-

nen elokuvansa ja tein harjoitusanalyysejä erityisesti hänen elokuvamusiikistaan. Scorsese on valin-

nut elokuviinsa paljon valmista, kuunneltavaksi tarkoitettua musiikkia, jonka hän on ajatellut liitty-

vän elokuviensa henkilöhahmojen elämään. Niinpä esimerkiksi hänen 60-70-luvuille sijoittuvissa 

elokuvissaan kuullaan tuttuja pophittejä tuolta aikakaudelta. Ilmakitaransoitto on spontaania liik-

kumista jonkin suosikkikappaleen tahdissa, ja siihen liittyvä dokumentti sisältää väistämättä ilmaki-

taristien elämään liittyvää musiikkia. Ehkä juuri siksi Scorsesen elokuvat vaikuttavat vahvimmin 

dokumenttini taustalla, vaikka hän ei olekaan ohjannut vastaavia dokumentteja vaan lähinnä fiktii-

visiä elokuvia. 
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Tutkimuskohde 

Kuvan ja musiikin vuorovaikutus 

Analysoin journalistisessa pro gradu -työssäni tv-dokumentin tuotantoa ja erityisesti Minuutti tähte-

nä -ohjelmalle tärkeän musiikin ja kuvan välisen vuorovaikutuksen muodostumista. Tutkielman kir-

jallisessa osuudessa pyrin selittämään, miten tietyt musiikkiosuudet päätyivät tiettyihin kohtiin oh-

jelmaa ja pohtimaan musiikin luomia merkityksiä kohtauksissa. Analysoin televisiodokumentissa 

kuultavan musiikin vaikutuksia merkityksiin, jotka syntyvät yhdessä kuvan kanssa. Musiikin ja ku-

vien tuottamien merkitysten tulkinta on vaikea tehtävä, ja subjektiivisten tulkintojeni ei ole tarkoitus 

jäljitellä objektiivisuutta. Tulkintani saattavat poiketa huomattavasti yksittäisen lukijan ja katsojan 

tulkinnoista, koska oma suhteeni materiaaliin on läheinen. Uskon silti, että kuvailuni kertoo lukijal-

le jotain musiikin tehtävistä ja yleispiirteistä. 

 

Kuvailen tässä tutkielmassa lopullisen dokumentin musiikillista tyyliä. Tutkin, onko musiikkivalin-

noilla todella mahdollista vaikuttaa tv-dokumentin dramaturgiaan niin vahvasti, että niillä olisi itse-

näinen rooli dokumentin merkitysrakenteissa. Lisäksi pohdin, millaisia tehtäviä yksittäisillä musiik-

kivalinnoilla on dokumentin tarinankuljetuksen ulkopuolella - mitä esimerkiksi jokin kappale kertoo 

päähenkilöstä tai hänen elämästään ajankohdasta. Yhden viestintämuodon tulkinta toisen avulla on 

epäluontevaa; musiikki koostuu äänen värähtelyn taajuuksista ja väreistä, ja niiden kuvailu musta-

valkoisella paperilla ilman ääntä on ehkä yhtä hankalaa kuin värien selittäminen näkövammaiselle. 

Haluan silti kuvailla musiikin funktioita, koska televisio-ohjelmissa kuuluvaa musiikkia ei ole juuri 

tutkittu aiemmin. Elokuvamusiikkia on tutkittu jonkin verran, ja hyödynnänkin pro gradussani elo-

kuvamusiikin tutkimusta. 

 

Tuotannosta kirjoittaessani haluan ottaa opikseni ensimmäisestä kokemuksestani televisiodokumen-

tin ohjaajana ja kertoa siitä kiinnostuneille. Pyrin paneutumaan tv-dokumentin audiovisuaalisiin il-

maisumahdollisuuksiin eri tasolla kuin dokumenttia ohjatessani. Käytännön televisiotyö aikataulu- 

ja budjettirajoituksineen ei yleensä anna tilaa erilaisten musiikillisten ratkaisujen eikä erityisesti ku-

van ja äänen monien merkitysrakenteiden pohdintaan. Siksi toivon, että opin enemmän musiikin 

funktioista ja kuulokuvien ilmaisumahdollisuuksista dokumentissa kuin tavallisessa televisiotyöpro-

jektissa.  
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Tutkielman rakenne 
 

Pro graduni yksi osa on vhs-videokasetille tallennettu kopio lopullisesta Minuutti tähtenä -

dokumentista. Tutkielman kirjallisessa osuudessa esittelen tuotannon kulun tiivistetyn esityksen jäl-

keen lyhyesti musiikki- ja kuva-analyysini pohjana olevat teoriat. Otan Musiikki merkitysten tuotta-

jana -luvussa esiin muutaman elokuvamusiikin käsitteen ja vertaan musiikin suhdetta kuvaan kah-

den hyvin erilaisen välineen - elokuvan ja television - ohjelmistoissa. 

 

Tuotannon kulku -luku esittelee Minuutti tähtenä -dokumentin työvaiheet ennakkosuunnittelusta 

jälkituotantoon ja televisioesitykseen. Musiikin ja kuvan suhde -luvussa ja Dramaturgiset ratkaisut -

luvussa pyrin syvemmälle tuotannon ratkaisuihin ja lopullisen dokumentin analyysiin. Kuljetan 

näissä kappaleissa tuotannon ratkaisuja, teorioita ja dokumentin analyysiä rinnakkain eteenpäin, 

mikä saattaa aiheuttaa hyppyjä näkökulmasta toiseen. Tuotannolliset ratkaisut selittyvät syvälli-

semmin kuin Tuotannon kulku -luvussa. Musiikin ja kuvan suhde -luvussa syvennän dokumentin 

toteutuksen tärkeimpiä ratkaisuja ja otan mukaan dokumenttielokuvatutkimuksen käsitteitä. Drama-

turgiset ratkaisut -kappaleessa esittelen jälkituotantoa eli dokumentin leikkausta, haastattelu- ja ku-

vitusmateriaalin ankaraa karsintaa ja musiikkikappaleiden valintaa. Lopuksi analysoin kuvan ja ää-

nimaailman suhdetta ja merkityksiä valmiissa ohjelmassa.  

 

Olen koonnut liitteeksi erilliseen taulukkoon lyhyet kuvaukset Minuutti tähtenä -ohjelman musiik-

kia sisältävistä jaksoista. Taulukosta käyvät ilmi kronologisessa järjestyksessä musiikkijaksojen 

tyypit suhteessa kuvaan - ekstradiegeettinen, diegeettinen ja ruudun tilan musiikki - sekä kappalei-

den nimet, esittäjät, musiikkien edustamat tyylisuunnat ja kuvan tapahtumat karkeasti sekä kappa-

leista valittujen näytteiden pituudet dokumentissa. Lisäksi erillisessä kaaviossa musiikkikappaleet 

on sijoitettu aikajanalle suunnilleen niihin kohtiin, joissa ne kuuluvat. Liitteenä olevassa erikois-

sanastossa pyrin selittämään televisiotuotannossa sekä elokuvamusiikin ja musiikin tulkinnassa käy-

tettävää erikoissanastoa. Jotkut käsitteet jätän siksi selittämättä varsinaisessa tekstissä. 

 

Liitteenä on myös seikkaperäinen tuotantopäiväkirja, joka antaa lukijalle kronologisen kuvan tuo-

tannosta. Se auttaa hahmottamaan, miten hajanainen, muiden töiden oheen jaksoteltu tuotanto eteni 

vajaan vuoden aikana. Dokumentin synnytyksessä merkittävä rooli oli Nordvision-yhteistyöllä. Il-

man pohjoismaista yhteistyötä koko ohjelmaa ei olisi olemassa, ja toisaalta yhteistyö saneli joitakin 

erityislaatuisia sääntöjään ohjelmalle. Liitteenä on lisäksi kuvauksia edeltävä dokumenttikäsikirjoi-



 7 

tus sekä kuvatun materiaalin perusteella laadittu lopullinen käsikirjoitus, joka toimi pohjana leikka-

ustyölle ja dokumentin käännöstyölle ruotsiksi, tanskaksi ja norjaksi. 

 

 

Tuotannon kulku 

Suunnittelu 

Dokumentteja, draamoja ja makasiiniohjelmia on tehty pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden nuor-

tenohjelmien toimituksissa Nordvision-yhteistyönä 1960-luvulta asti. TV1:n Lasten- ja nuortenoh-

jelmien toimitus perustettiin 1. tammikuuta 1964, ja yhteistyötä oli jo tuolloin vireillä. Vuonna 1999 

tuotettiin ensi kertaa 15-minuuttisia tv-dokumentteja Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan yleisra-

dioyhtiöiden kesken. Kaikki toimitukset saivat ohjelmistoonsa oman tuotantonsa lisäksi muiden 

maiden tuottamat yhteistyödokumentit, periaatteessa yhden ohjelman hinnalla. Dokumenttien aiheet 

sovittiin tuolloinkin yhteisissä kokouksissa, joissa tuottajat ja ohjaajat visioivat ohjelmien aiheen. 

Tuottaja Timo Lehtisen mukaan yhteistyön etuja olivat muiden toimitusten tuotantokulttuureihin tu-

tustuminen, eri maiden ihmisten tuominen katsojien olohuoneisiin ja usean ohjelman esitetysoikeu-

det kohtuullisin kustannuksin. 

 

Nordvision-vaihtodokumenttien aiheet sovittiin toisessakin dokumenttiyhteistyössä yksittäisistä oh-

jaajista riippumatta. Ohjaajan harteille jäi tässä projektissa yhteiseksi sovitun Musiikkia, musiikkia -

teeman ja työnimen tarkennus ja päähenkilön valinta sekä toteutus. Tämä eronnee yleisemmästä te-

levisiodokumenttien tekotavasta, jossa ohjaaja valitsee itselleen läheisen aiheen ja pyrkii ”myy-

mään” aiheen ja ideansa tuottajalle. Tässä tapauksessa nimenomaan tuottaja Lehtinen pyysi minua 

toteuttamaan dokumentin annetusta aiheesta. Hän otti asian puheeksi tammikuussa 2000. 

 

Lehtinen tarvitsi ohjaajan musiikkiaiheiseen dokumenttiin ja tiesi minun harrastaneen sekä kitaran-

soittoa että musiikkijournalismia. Olin valmistumaisillani kitaransoiton opettajaksi keväällä 2000 

Tampereen konservatoriosta, ja olin koko nuoruuteni soittanut sähkökitaraa rockbändeissä. Olin 

työskennellyt puoli vuotta TV1:n Lasten- ja nuortentoimituksen Tiikeri-nuortenohjelmassa toimitta-

jana ja tehnyt juttuja esimerkiksi musiikkiaiheista. Lehtinen oli juuri Tiikeri-ohjelman pitkäaikainen 

tuottaja. 

  

Vuonna 1999 Nordvision-dokumenttien yhteinen teema oli ”salaisuus”, ja vuonna 2000 se olisi 

”musiikki elämässäni”. Innostuin välittömästi aiheesta, koska en ollut koskaan ohjannut tv-
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dokumenttia ja koska tässä työssä saisin keskittyä musiikkiin. Nordvision-yhteistyö myös takaisi 

työlle riittävän rahoituksen ja hyvät ohjelmapaikat joka maassa, koska yhden dokumentin hinnalla 

lasten- ja nuortentoimitukset saisivat muodostettua viiden ohjelman viikoittaisen sarjan. Mukana 

olivat siis Tanskasta DR, Norjasta NRK, Ruotsista SVT ja Suomesta Ylen TV1 ja FST. 

 

Dokumentin mahdollista päähenkilöä pohtiessani muistin 13-vuotiaan Matti Kemin, jota olin haas-

tatellut. Hän oli osallistunut kotikaupungissaan Oulussa järjestettäviin Ilmakitaransoiton maail-

manmestaruuskilpailuihin, ja olin haastatellut häntä kisaa koskevaa Tiikeri-juttuani varten. Ilmakita-

ransoitto tuntui sopivan visuaaliselta ja humoristiselta aiheelta dokumenttiin. Ilmakitaristi liikehtii 

musiikin tahdissa matkien vapaasti oikean kitaristin liikkeitä. Maailmanmestaruuskilpailuissa joka 

vuosi ilmakitaristit nousevat lavalle vuoronperään ja paras ilmakitaristi saa palkinnoksi oikean kita-

ran, joten jotkut kilpailijat yltyvät näyttäviin fyysisiin suorituksiin. Kemi vaikutti sopivalta päähen-

kilöltä dokumenttiin, koska hän harrasti myös oikean kitaran soittoa. Hän soitteli kotonaan sähköki-

taraa ja akustista kitaraa ja kävi Oulun konservatoriossa klassisen kitaran soittotunneilla. Myös Ke-

min kotipaikka Oulu kiehtoi kuvauspaikkana, koska liian monia valtakunnallisen televisiokanavan 

juttuja ja dokumentteja kuvataan Helsingissä tuotantokustannusten säästämiseksi. 

 

Nordvision-dokumentteja tekevät tuottajat ja ohjaajat kokoontuivat Kööpenhaminaan huhtikuun 

alussa 2000. Paikalla olivat tuottajat ja ohjaajat Norjasta, Tanskasta ja Suomesta TV1:stä ja FST:stä 

sekä ohjaaja Ruotsista. Kokouksessa sovittiin kaikista dokumenteissa toistuvista, yhteisistä asioista 

ja teemoista, kuten kohderyhmästä ja päähenkilön iästä. Lisäksi keskusteltiin kunkin ryhmän ohjel-

maideoista. Olin katsonut Lehtisen kanssa nauhoilta aiempia Nordvision-dokumentteja. Matti Kemi 

ja ilmakitaransoitto vaikuttivat ainoalta kiinnostavalta tavalta lähestyä musiikki elämässäni -teemaa. 

Kokouksessa keskusteltiin dokumenttien yhteneväisyyksistä; esimerkiksi päähenkilön tulisi olla 10-

12-vuotias ja dokumentti on tunnuksineen hieman alle 15 minuuttia pitkä. 

 

Kokouksessa sovittiin, että joka maassa tuotettavan ohjelman on oltava dokumentti, mutta se voi si-

sältää dramatisoituja jaksoja, ja että Tanskan yleisradioyhtiö tuottaa 30 sekunnin mittaisen alkutun-

nuksen, joka liitetään jokaiseen dokumenttiin. Dokumentin aiheiden olisi oltava selvillä toukokuun 

puoliväliin mennessä, alustava käsikirjoitus ja synopsis olisi toimitettava Tanskan yleisradioyhtiöön 

kesäkuun puoliväliin mennessä, yhteinen alkutunnus olisi valmis heinäkuun puoliväliin mennessä ja 

dokumentit valmiita joulukuun puoliväliin mennessä. Tanskan yleisradioyhtiöstä valittaisiin koor-

dinaattori, joka tiedottaisi sähköpostitse projektien etenemisestä kaikille ryhmille. Näistä asioista 
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sopimalla pyrittiin saamaan aikaiseksi sopivan yhtenäinen sarja tv-dokumentteja, jotka voitaisiin 

esittää esimerkiksi viikon välein samalla ohjelmapaikalla. 

 

Monella ryhmällä oli jo tiedossa yksi tai useampi 10-12-vuotias nuori, jonka musiikkiharrastus saat-

taisi kiinnostaa dokumentin kannalta. Lehtisen kanssa aioimme pitäytyä Matti Kemissä hänen kiin-

nostavan harrastuksensa ja todennäköisen esiintymisvalmiutensa takia. Ilmakitaransoitto myös toisi 

dokumenttiin helpon tavan kuvata musiikkia visuaalisesti.  Matti oli tässä vaiheessa jo 14-vuotias, 

sääntöjen mukaan hieman liian vanha päähenkilöksi. Idea herätti kuitenkin kiinnostusta, koska do-

kumentissa olisi mahdollista seurata Kemin valmistautumista kisoihin, itse kisoja ja aikaa niiden 

jälkeen. Lisäksi visuaaliset mahdollisuudet ja huumori kiehtoivat. Idea hyväksyttiinkin kokouksessa 

alustavasti. 

 

Ruotsalaisen SVT:n ohjaaja Maria Groop Russel kertoi 12-vuotiaasta viulistista, jolla on venäläinen 

opettaja. Viulistista kertomalla hän saisi aikaan dokumentin klassisen musiikin harrastamisesta. Hän 

kuitenkin mietti myös kolmen 12-vuotiaan dj-pojan valintaa päähenkilöiksi. Yksi pojista soitti bän-

dissä, yksi harrasti ”hiphop-tanssia”. Norjalainen tuottaja Trine Björnäs Aune kertoi kiinnostuneen-

sa neljän 12-vuotiaan muodostamasta ”soft heavy” -bändistä. Hänen toinen vaihtoehtonsa oli myös 

12-vuotias poika, joka teki teknomusiikkia tietokoneilla. Tanskan Mette Rix ja Lars Gudmund Han-

sen kertoivat bändistä, jonka muodostivat Pelastusarmeijassa vaikuttavat lapset. Dokumentin pää-

henkilö olisi Bosniasta Tanskaan saapunut pakolainen. Toinen vaihtoehto päähenkilöksi olisi nuori, 

tummaihoinen rumpalityttö. Kokouksen jälkeen päätimme Lehtisen kanssa, että otan seuraavaksi 

yhteyttä Matti Kemiin. Jos ja kun hän suostuisi päähenkilöksi, alkaisin suunnitella kuvauspaikkoja 

ja -tilanteita sekä dokumentin tuotantoaikataulua. 

 

Kokouksen jälkeen soitin Matti Kemille ja kysyin, aikoisiko hän jälleen osallistua kisoihin elokuus-

sa. Kysyin häneltä, haluaisiko hän osallistua dokumentin tekoon ja kerroin ideastani pyytää häntä 

käymään jollakin musiikkifestivaalilla minun ja kuvaajan kanssa kesän aikana, dokumentin päähen-

kilöä esittelevää kuvamateriaalia hankkiakseni. Kitaransoittoteemaan sopivasti Pori Jazzissa esiin-

tyisi 20.7. muutama kiinnostava kitaristi, kanadalainen Jeff Healey yhtyeineen sekä kitaristi Steve 

Lukatherin ja laulajapianisti Edgar Winterin yhteisprojekti. Kysyin Kemiltä, suostuisiko tämä ta-

paamaan minua Oulussa toukokuussa jonain iltapäivänä. Suunnittelin research-matkaa, jonka teki-

sin Ouluun ja tapaisin Kemiä ennen varsinaisia kuvauksia. Hän kuulosti varovaisen kiinnostuneelta 

dokumentissa esiintymisestä, ja viikon kuluttua hän myöntyi ohjelman päähenkilöksi. 
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Matkustin toukokuun alussa Ouluun ja tapasin ensin Kemin kitaransoiton opettajan Arto Jakolan 

Oulun konservatoriossa. Kyselin paljon Kemin soittoharrastuksesta ja opettajan omasta suhtautumi-

sesta musiikkiin ja ilmakitaran soittoon. Kokenut ja selkeäsanainen opettaja osoittautui mahdolli-

seksi haastateltavaksi. Tapasin myös Kemin, ja hän vastaili etukäteen muotoilemiini kysymyksiin 

musiikista, kitaransoitosta, koulusta ja tulevaisuudesta. Kuvasin haastattelut, ja kolmen vartin haas-

tattelumateriaali sisälsi periaatteessa kaiken asian, joka on oleellista dokumentin sisällössä. 

 

Keskustelujen ja kuvauspaikkojen alustava kuvaus helpottaisi oikean dokumentin kuvauksiin ja 

haastatteluihin orientoitumistani. Kuvasin Oulun konservatoriota pienellä digital video –kameralla 

ja kävin Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa, missä osa ilmakitarakilpailuista tapahtuisi. Kuva-

sin myös ilmakitarakisapaikkaa Torinrantaa siltä varalta, että tuottaja ja kuvaaja voisivat halutes-

saan muodostaa dokumentin tapahtumapaikoista jonkinlaisen käsityksen jo etukäteen. Tapasin Ke-

min Torinrannassa. Jääkiekon MM-kisoissa Suomi ja Ruotsi pelasivat vastakkain, ja päätimme kat-

soa ottelun kahvilassa ja jutella erätauoilla. Kemi oli kiinnostunut veikkaamisesta ja urheilusta, ja 

ottelu tuli kuin tilauksesta tapaamisemme yhteyteen. Ottelua seuraamalla ja urheilusta keskustele-

malla luottamuksellinen suhde häneen syntyi vaivattomasti. 

 

Research-materiaalin perusteella kirjoitin dokumenttia varten käsikirjoituksen. Ilmakitaransoiton 

olemusta pohtiessani päädyin työnimeen Minuutti tähtenä, koska kisoissa jokainen ilmakitaristi 

esittää yksin minuutin pituisen numeron, ensimmäisellä kierroksella pakollisen ja toisella vapaava-

lintaisen. Yksin lavalla esiintyessään ilmakitaristi esittää kitarasankaria, tähteä minuutin ajan. Leh-

tinen piti käsikirjoitusta hyvänä ja lähetti sen käännettäväksi ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi Yleisra-

dion kääntäjille. Käännökset syntyivät hitaasti, mutta käsikirjoitus lähti Tanskaan vielä toukokuun 

puolella. Alustava käsikirjoitus ja ohjelmasta litteroitu lopullinen käsikirjoitus käännöksineen ovat 

liitteenä tämän kirjoituksen lopussa. 

 

Koska Minuutti tähtenä kuvattiin kesällä, tarjoutui mahdollisuus esitellä Kemin musiikillista maa-

ilmaa jotain kesän musiikkifestivaalia kuvaamalla. Toukokuun research-matkalla kyselin hänen 

suosikkikappaleitaan ja -yhtyeitään, ja erityisesti hänen innostuksensa blueskitaran soittoon tuntui 

kiinnostavalta. Blueskitaristit soittavat usein pitkiä ja teatraalisia sooloja, mikä tekee bluesista ehkä 

ilmakitaristillekin houkuttelevan musiikkityylin. Kuvauspaikkana jokin blues- tai jazzfestivaali tun-

tui myös kiinnostavalta, koska festivaalijakso dokumentissa kertoisi jotain oleellista suomalaisen 

nuoren kesänvietosta. 
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Sovimme Lehtisen kanssa, että dokumentti kuvattaisiin jollakin blues- tai jazzfestivaalilla yhtenä 

päivänä, Oulussa ilmakitaransoiton MM-kisoissa 2-3 päivänä sekä Kemin koulussa ja soittotunnilla. 

Tässä vaiheessa Järvenpäässä järjestettävä Puistoblues tai Pori Jazz tuntuivat parhailta vaihtoehdoil-

ta. Oulun kuvaukset määrittäisivät dokumentin musiikkia jonkin verran, koska ainakin kilpailun en-

simmäisen kierroksen pakollinen kappale ja Kemin toisen kierroksen vapaavalintainen kappale sekä 

soittotunnilla soitettava kappale kuuluisivat lopullisessa ohjelmassa.   

 

Kuvaus 

Pyysimme Tiikeri-ohjelmaa freelancer-kuvaajana avustanutta Kerkko Kuhaa dokumentin kuvaajak-

si, koska hän oli kokemuksemme mukaan nopea reagoimaan tapahtumiin. Tämä olisi hyvä ominai-

suus suuressa yleisötilaisuudessa, josta kuitenkin pitäisi taltioida mahdollisimman paljon ihmisten 

reaktioita. Pohdimme Lehtisen kanssa dokumentin leikkaajaa yhdessä, ja päädyimme kysymään Te-

ro Nikulaista tähän tehtävään. Myös Nikulainen oli työskennellyt Tiikeri-tuotannossa, ja hän tuntui 

parhaalta vaihtoehdolta tämän dokumentin leikkaajaksi. Hän oli leikannut esimerkiksi kaikki Apu-

lanta-rockyhtyeen musiikkivideot, ja musiikkidokumentissa tulisi olemaan piirteitä musiikkivideos-

ta. Sovin tuottaja Lehtisen kanssa heinäkuussa, että kokoontuisimme Helsinkiin hyvissä ajoin ennen 

ilmakitarakisoja Kuhan ja Nikulaisen kanssa. Kuvaajan ja leikkaajan kanssa on hyvä sopia kuvail-

maisun tyylistä ja ideoida materiaalin tyyliä ennen kuvausta.  

 

Aloitimme dokumentin varsinaisen kuvaamisen Pori Jazzissa heinäkuun lopussa Kuhan ja Kemin 

kanssa kolmestaan. Tapasin Kemin ja Kuhan Tampereella, mistä ajoimme Poriin. Kuha kuvasi beta-

kameralla Pori Jazzin pääkonsertin alkua Jeff Healeyn sekä Steve Lukatherin ja Edgar Winterin 

esiintymisistä sekä yleisöä ja Kemiä kuuntelemassa musiikkia. Jeff Healeyn edustaja salli kuvaami-

sen ainoastaan ensimmäisen Healeyn kappaleen aikana. Päivän aikana kuvasimme muutaman Ke-

min haastattelun kävellessämme ja seisoskellessamme festivaalialueella, merenrannassa ja Jazzka-

dulla. Kemi vaikutti tyytyväiseltä päästessään kuuntelemaan laadukasta bluesmusiikkia: kanada-

laiskitaristi Jeff Healeyä yhtyeineen sekä amerikkalaisten kitaristi Steve Lukatherin ja laulaja Edgar 

Winterin esityksiä. 

 

Kyselin Kemiltä erityisesti hänen musiikkiharrastuksestaan ja kitaransoitostaan. Kemi päätti ostaa 

Jeff Healeyn cd:n levyteltasta, ja Kuha kuvasi oston kokonaan. Toimin koko päivän äänittäjänä, 

kantaen pientä kenttämikseriä, kuulokkeita ja suuntamikrofonia. Pori Jazzin kuvauspäivää varten ei 
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ollut hankittu erillistä äänittäjää, ja äänittämällä itse sain nauhalle parempitasoista ääntä kuin jos 

Kuha olisi äänittänyt kuvaamisen ohessa. Äänittäjän tehtävä oli raskas ja outo, koska en ollut kos-

kaan edes ohjannut mitään näin vaativaa saati toiminut äänittäjänä. Kokeilimme erilaisia haastatte-

lupaikkoja, ja festivaalialue osoittautui erityisesti äänityksen kannalta hankalaksi paikaksi. Häiritse-

vää taustamusiikkia kuului lähes koko ajan jostakin. Olimme vuokranneet Ylen kalustovarastosta 

”langattomat”, pienet lähettimillä toimivat nappimikrofonit, joilla äänittäminen olisi ollut helppoa. 

Emme kuitenkaan saaneet niitä toimimaan, joten päädyin äänittämään haastattelut itse varmuuden 

vuoksi mukaan otetulla ns. suuntamikrofonilla. 

 

Eniten päänvaivaa Porin-kuvauksissa tuotti yhtyeiden esitysten taltiointi. Halusimme saada nauhalle 

esityksistä kuvaa ja tietysti mahdollisimman korkeatasoista ääntä, jolloin lopullisessa dokumentissa 

voisi tarvittaessa käyttää pätkän aitoa musiikkiesitystä. Jeff Healey antoi luvan vain osuutensa en-

simmäisen kappaleen kuvaamiseen ja äänittämiseen. Saimme luvan äänittää bändin soittoa mik-

sauspöydästä, jonka kautta myös yleisölle kuuluva ääni käsiteltiin. Yhteys miksauspöytään takasi 

parhaan mahdollisen äänenlaadun mutta rajoitti kuvaamista, koska Kuhan kameran piti olla kaape-

lilla kiinni kaukana lavasta olevassa äänipöydässä. Ensimmäisen kappaleen jälkeen Healeyn levy-

yhtiön edustaja pyysi lopettamaan kuvaamisen. Steve Lukatherin ja Edgar Winterin konsertin ku-

vaaminen oli hieman helpompaa, koska sitä sai kuvata ensimmäisen kappaleen jälkeenkin, koko esi-

tyksen ajan. 

 

Kuvauspäivä Porissa tuotti vain vähän käyttökelpoista materiaalia dokumenttiin, mutta se oli tärkeä 

Kemin ja Kuhan kanssa yhteistyöhön tottumisen kannalta. Tutustuimme toisiimme, ja olinkin hel-

pottunut yhteistyön sujuvuudesta. Kemi sai selkeän käsityksen siitä, millaisiin esiintymistilanteisiin 

hän joutuisi myöhemminkin dokumentin päähenkilönä. Kuha todennäköisesti alkoi nähdä Kemissä 

kuvaajan kannalta oleellisia piirteitä. Minä opin paljon Kuhan kuvaustavasta, erityisesti siitä, miten 

nopeasti hän reagoi uusiin tilanteisiin ja toisaalta miten perusteellisesti hän tarvittaessa etsi oikeita 

kuvakulmia ja kuvaustapoja. Kuvasimme esimerkiksi osan Kemin haastatteluista kävellen festivaa-

lialueella ihmisten seassa. Kävelin Kemin vieressä, ja Kuha käveli edessämme takaperin kuvaten 

Kemiä läheltä. Osa teknisesti vaikeista kävelyhaastatteluista oli lopulta mielenkiintoisia ja käyttö-

kelpoisia. Kysyin monia asioita Kemiltä muutaman kerran toistamiseen, ja päivän aikana opinkin 

myös hänen kärsivällisyydestään. Tästä oli hyötyä myöhemmissä kuvauksissa; Tiesin jo Porissa, et-

tä Kemin pitkäjänteisyyttä voisi hyödyntää Oulussa, kun kuvaisimme erilaisia ilmakitaransoittojak-

soja.  
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Tavatessamme elokuun alussa neljästään Lehtisen, Nikulaisen ja Kuhan kanssa puhuimme mahdol-

lisista kuvauspaikoista ja -ideoista Oulun kuvauksia ajatellen. Nikulainen ehdotti, että ilmakitaran-

soitto pysyisi mukana dokumentissa kuvallisesti koko ajan. Koska vaikutti siltä, että ohjelman alku-

puolella seurattaisiin päähenkilön elämää kisojen ulkopuolella, Nikulaisen mielestä jonkinlaiset 

epätodelliset ilmakitaransoittokohtaukset, fiktiiviset välikkeet, saattaisivat rytmittää tarinaa. Ajatus 

lavastetuista ilmakitaransoittopätkistä tuntui kaikista hyvältä. Pori Jazzin kokemusten perusteella 

uskoin Matin kykenevän näyttelemään tällaiset välikkeet. Sovimme, että kuvaisimme Kemin ilma-

kitarointia ainakin viidessä eri paikassa siten, että kuvista saisi leikattua 10-15 sekunnin pituisia vä-

likkeitä. Ideat fiktiivisistä ilmakitaransoittovälikkeistä sekä mahdollisista alku- ja loppukuvista oli 

välttämätöntä kehitellä etukäteen, koska oli hyvin epätodennäköistä, että niihin sopivaa materiaalia 

olisi noussut itsestään materiaalista, joka olisi jo kuvattu ilman erityisiä suunnitelmia. 

 

Tapasimme Kuhan kanssa Kemin hänen koulullaan 24. elokuuta. Kuvasimme päähenkilöä kaverei-

neen koulussa, yksityiskohtia koulusta ja hänen lähtönsä polkupyörällä kotiin. Kemin kotona ku-

vasimme häntä soittamassa klassista kitaraa ja sähkökitaraa. Oulun konservatorioon Kemin kitara-

opettaja Arto Jakola oli luvannut järjestää ylimääräisen soittotunnin kuvausta varten. Soittotunti ja 

soitonopettajan haastattelu olivat tärkeää taustamateriaalia Kemin oikeasta elämästä. Ne kertovat 

hänen kiinnostuksensa kohteista kaikkien nuorten kokeman kouluelämän ulkopuolelta ja näyttävät 

hänen musiikkiharrastuksensa havainnollisesti. Kuvasimme soittotunnin ja Jakolan haastattelun. 

Koska sää oli miellyttävän lämmin ja aurinkoinen, päätimme saman tien kuvata lavastettuja ilmaki-

taraosuuksia. Kuvasimme Torinrannassa ja rautatieaseman läheisyydessä junaraiteilla. Kävelimme 

muina miehinä lupaa kysymättä raiteille kohtaan, jossa ei ollut suoja-aitaa tai muita ihmisiä näky-

vissä. Kuvasimme välikkeet hyvin spontaanisti. Kemi piti tilannetta outona, koska hän joutui eleh-

timään julkisilla paikoilla, vieläpä ilman musiikkia jonka tahdissa esiintyä. Hän joutui vain ajatte-

lemaan aina jotain kappaletta mielessään. 

 

Kilpailupäivänä menimme vielä Kemin kotiin kuvaamaan muutaman ilmakitaransoittokohtauksen. 

Haastattelimme häntä kilpailua edeltävistä tunnelmista. Illalla tapasimme Kuhan kanssa Kemin ja 

toiseksi kuvaajaksi hankitun Juha Norokydön Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa, missä ilmaki-

taran maailmanmestaruudesta kilpailevat ilmoittautuivat kisaan ja kuulivat pakollisen kilpailukap-

paleen. Toinen kuvaaja oli tärkeä apu, koska illan tilanteissa olisi paljon kuvattavaa lyhyessä ajassa. 

Pyrin ylipäänsä haalimaan mahdollisimman paljon materiaalia kisoista, jolloin jälkituotannossa olisi 

mahdollisimman paljon valinnanvaraa. Kuvasimme kahdella kameralla ilmoittautumisen ja muuta-
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man osanottajan haastattelut. Erityisesti ulkomaiset osanottajat herättivät kiinnostuksemme, koska 

heistä saisi lisäväriä ohjelmaan. 

 

Haastattelimme Torinrannassa Kemin kahta kaveria Mikaa ja Villeä sekä siskoa Sannaa. Näin 

saimme eri näkökulmasta materiaalia, jonka avulla Kemiä voisi tuoda lähemmäs katsojaa. Haastat-

teluihin saapui myös illaksi hankittu äänimies Pasi Alatalo. Äänimies helpotti työtäni merkittävästi, 

ja tarkoituksenani oli kuvata pienellä dv-kameralla kilpailun yksityiskohtia, joten äänittäminen ei 

minulta enää onnistuisi. Selvittelimme kilpailun kulkua ja osanottajien esiintymisjärjestystä. So-

vimme kuvaajien ja äänittäjän kanssa sijoittumisemme esiintymislavan edustalle. Myös kolmen 

kameran ryhmä Oulun ammattikorkeakoulusta kuvasi illan kilpailun. Yksi heidän kameroistaan oli 

sijoitettu valotorniin muutaman metrin korkeuteen, mielestäni kiinnostavaan kuvakulmaan. Järjestä-

jä kielsi minua nousemasta torniin kuvaamaan turvallisuussyistä. 

 

Ilmakitarakisan aikana Juha Norokytö keskittyi enemmän yleisön kuvaamiseen Kuhan kuvatessa or-

jallisesti esiintymislavan tapahtumia ja Pasi Alatalon äänittäessä tapahtumia hänen nauhoilleen. Mi-

nä liikuin lavan edustalla ja lavan takana seuraten Kemin liikkeitä pienellä videokameralla. Heti 

Kemin toisen kierroksen esityksen jälkeen tapasin Kuhan, ja haastattelimme Kemiä lavan takana. 

Kisan jälkeen haastatteluvuorossa olivat tuomari Juha Torvinen ja kilpailun voittanut Markus Vai-

nionpää sekä vielä kerran Kemi. Torvinen on vasenkätinen kuten Kemikin. Hän on myös Eppu 

Normaalista tunnettu, huumorintajuinen kitaristi, joten hänen haastattelulausuntonsa oli erityisen 

hauska. Kemi oli juhlatuulella ja hieman levoton. Olimme tyytyväisiä kuvaamaamme materiaaliin; 

ainakin tärkeimmät tapahtumat olivat nauhalla, kuvaajat eivät valittaneet teknisistä ongelmista ja 

materiaalia oli jo tuossa vaiheessa yli kuusi tuntia. 

 

Aamulla kuvasimme Kuhan kanssa vielä perusteellisen Kemin haastattelun Oulun konservatorion 

kamarimusiikkisalissa. Tähän materiaaliin voisin turvautua aina kun Kemin ajatuksia pitäisi kuljet-

taa eteenpäin, vaikka muu haastattelumateriaali olisi teknisesti tilanteeseen sopimatonta. Kemi oli 

hieman väsynyt yön juhlinnasta, mutta hän istui kameran edessä kärsivällisesti lähes puolitoista tun-

tia. Kaikki aiemmissa haastatteluissa esiin tulleet oleelliset asiat tulivat puheeksi, mikä oli hyvä, sil-

lä tämä on ainoa haastattelu, jonka kuva ja äänet olivat täysin hallinnassamme. Muut kuvaukset oli 

tehty meluisissa yleisötapahtumissa, joissa teknisesti tyydyttävän materiaalin hankinta on vaikeaa. 
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Jälkituotannosta tv-esitykseen 

Materiaalia dokumenttiani varten kertyi yhteensä lähes kymmenen tuntia. Aineistoa oli kuvattu siis 

kesällä 2000 Porissa ja Oulussa sekä kesällä 1999 Oulussa, edellisvuoden ilmakitarakisoissa. Katse-

lin nauhoja uusimmista nauhoista alkaen siinä järjestyksessä, mikä tuntui milloinkin kiinnostavim-

malta. Syyskuun lopussa puhuin entisen Tiikeri-toimittajakaverini Juri Sepän kanssa musiikin teos-

ta. Tuntui sopivalta säveltää ja esittää itse kuvitteellisten välikkeiden visuaaliseen maailmaan sovel-

tuva musiikki, ja aloinkin äänittää Sepän kanssa kitara- ja syntetisaattoribasso-osuuksia dokumentin 

ilmakitaransoittovälikkeitä varten. Kaikki välikkeet tehtiin saman musiikillisen idean pohjalta, joka 

on yksinkertainen e-molli- ja a-mollisointujen yllä liikkuva kitarateema ja sen alla kulkeva bassolin-

ja.  

 

Dokumentti leikattiin lokakuun puolivälissä Nikulaisen omassa leikkausyksikössä Helsingin Kruu-

nunhaassa. Nikulainen käytti leikkaamiseen omaa Macintosh-pohjaista Avid Media Composer -

tietokonejärjestelmäänsä. Ensimmäisenä leikkauspäivänä päätimme Nikulaisen kanssa leikata haas-

tateltavien repliikit peräjälkeen, alusta loppuun ja harventaa niistä ylimääräisiä sanoja erityisesti 

kunkin repliikin alusta, lopusta ja tarvittaessa keskeltä. Tämä on tyypillinen tapa aloittaa tv-jutun 

leikkaus Avid-leikkausohjelmistolla. Saimmekin repliikit eli ”sataset” järjestykseen, jolloin niiden 

kokonaiskesto oli alle yhdeksän minuuttia. Etsimme dokumentin alkupuolelle sopivia tapahtuma-

kuvia ja löysimmekin sellaisia vuosien 2000 ja 1999 ilmakitarakisojen materiaalista. Pääsimme ku-

vituksessa osapuilleen ensimmäiseen fiktiiviseen välikkeeseen asti, jossa Kemi soittaa ilmakitaraa 

merenrannassa. 

  

Toisena leikkauspäivänä dokumentin runko hahmottui. Pohdimme Nikulaisen ja Lehtisen kanssa 

parin satasen kohtaloa. Lehtinen halusi dokumentin kuville vieläkin enemmän ”tilaa” satasia pois-

tamalla. Dokumentin runko oli kutakuinkin sama kuin jo keväällä käsikirjoitusvaiheessa. Vain fik-

tiiviset välikkeet olivat puuttuneet alkuperäisestä käsikirjoituksesta. Alussa oli Kemin yleisiä kom-

mentteja musiikinharrastuksestaan ja hänen kitaransoittoaan. Sitten hän oli koulussa biologian tun-

nilla ja kertoi kavereistaan, minkä jälkeen hän lähti soittotunnille. Seuraavaksi tuli noin minuutin 

jakso Pori Jazzista. Ilmakitarakisajakso alkoi ilmoittautumisella ja pakollisen kappaleen kuuntelulla 

Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa. Itse kilpailujaksossa ensimmäisen kierroksen suoritusten 

aikana tuomari selitti sääntöjä. 
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Päätimme näyttää toisen kierroksen ohjelmaosuuden lopuksi Kemin toisen kierroksen suorituksen 

kokonaan. Teimme siitä lähes minuutin pituisen jakson. Loppujaksoon tuli kuvaa osanottajien yh-

teissoitosta, ja kilpailun toinen tuomari Juha Torvinen sanoo mielipiteensä Kemin suorituksesta. 

Kemi paljastaa näiden kilpailujen jäävän hänen viimeisikseen. Loppukuva on eräänlainen fiktiivi-

nen välike, jossa Kemi soittaa hieman ilmakitaraa, ottaa ilmakitaran pois kaulasta ja kävelee pois-

päin selin kameraan junaraiteita pitkin. 

 

Kolmantena leikkauspäivänä saimme ns. offline-version kutakuinkin valmiiksi. Offline-leikkaus 

tarkoittaa dokumentin materiaalin muokkaamista lähelle lopputulosta huonommalla kuvanlaadulla 

ja ilman jälkikäsittelyä, jolloin voidaan kokeilla kuva- ja äänimateriaalien erilaisia järjestelytapoja 

nopeammin. Satasten kuvittaminen vei yllättävän paljon aikaa. Kun Lehtinen tuli leikkaamoon, kat-

soimme offline-version ja kopioimme sen tietokoneelta beta- ja vhs-nauhoille. Tässä vaiheessa vain 

osa dokumentin musiikista oli valittu. Kaikki välikkeiden musiikit puuttuivat, koska niitä ei ollut 

vielä tehty valmiiksi. Sovin Nikulaisen kanssa, että hankkisin myös kaikki kilpailussa soitettavat 

kappaleet levyillä, jolloin saisimme dokumentin musiikkiin hyvän äänenlaadun. Ainoa musiikki, 

joka tulisi oikeasti kuvaustilanteista, olisi Kemin ja hänen opettajansa oma soitto. Nauhoitimme Se-

pän kanssa puuttuvat musiikinpätkät marraskuun alussa ja miksasimme eli korjasimme lopullisten 

kappaleiden äänentasot ja soinnit parhaaseen mahdolliseen kuntoon.  

 

Tauko ennen dokumentin online-version eli lopullisen, teknisesti televisiointitasoisen ohjelman 

leikkausta oli tervetullut. Kykenin tehokkaimpaan työhön ja parhaaseen lopputulokseen näin laajas-

sa projektissa saadessani sulatella materiaalia alitajunnassani muutaman viikon ennen seuraavaa 

työvaihetta. Online-vaiheessa lyhensimme Nikulaisen kanssa Porin-jaksoa ja etsimme uudestaan 

kuvia lopun kilpailujaksoon. Poistimme Porin-jaksosta vielä yhden satasen, jolloin dokumentista tu-

li entistä ilmavampi.  

 

Lopuksi kaikki äänet kompressoitiin ja eri ohjelmalle siirretyin fontein laaditut nimitekstit, haasta-

teltavien ja paikkojen nimiplanssit ja lopputekstit lisättiin ohjelmaan. Nikulainen teki ne parin vii-

kon päästä ja antoi minulle lopullisen version beta- ja vhs-nauhoilla. Lopulta, joulukuun puolivälis-

sä 2000, dokumentti Minuutti tähtenä valmistui. Kirjoitin dokumentin puheosuuksista litteroidun 

käsikirjoituksen kuvaussihteeri Merja Lappalaiselle, joka toimitti sen Ylen ruotsinkielen kääntäjälle 

tekstitysten laadintaa varten ja sitä kautta muiden Pohjoismaiden yleisradioyhtiöille digital beta -

nauhalle tallennetun dokumentin kera. Käsikirjoitukseen on litteroitu jokainen haastattelulausunto 

sekä esiintyjien ja kuvauspaikkojen nimet. 
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Minuutti tähtenä esitettiin TV1:ssä syyskuun 4. päivänä 2001 klo 16.40. Sain kuulla esitysajankoh-

dan sattumalta kuvaussihteeri Lappalaiselta käydessäni muista syistä TV1:n nuortenohjelmien toi-

mituksessa. Mitään erityistä tiedotustilaisuutta ei ollut järjestetty Nordvisionin dokumenttisarjan 

julkisuutta ajatellen. Olin kesätöissä Helsingin Sanomissa, joten en itsekään ehtinyt tiedottaa doku-

mentista ja ohjelmasarjasta esimerkiksi tuntemilleni lehtien televisiosivujen toimittajille. Ehdin juu-

ri ja juuri kertoa asiasta HS:n televisiosivujen toimittajalle, joka teki lyhyen ns. nostojutun ohjel-

masta esityspäivän televisiosivulle. Ohjelma siis esitettiin yllättäen, ja mediassa se ei saanut juuri-

kaan huomiota.  

 

 

Musiikki merkitysten tuottajana 

Tutkimuksia televisiomusiikista 

Elokuvaa katsottaessa musiikki on helppo unohtaa. Elokuvamusiikkia voisi verrata leikkaukseen, 

tosin harvoin puhutaan ”taustaleikkauksesta” tai ”merkityksettömästä leikkauksesta”. Mark Isham, 

yksi Hollywoodin ahkerimmista elokuvasäveltäjistä, on valitellut, että monien mielestä hänen mu-

siikkinsa on parhaimmillaan, kun sitä ei elokuvassa huomaa (HS 27.1.1996). Elokuvan ja ihmisais-

tien okulosentrisyyden eli näköaistikeskeisyyden takia elokuvaa pidetään ensisijaisesti visuaalisena 

välineenä. Tämä aiheuttaa harhakäsityksen, että kuva on elokuvassa representoiva ja ääni reprodu-

soiva aines. (Riikonen 1993, 15.) Kuitenkin ääni ja kuva luovat yhdessä elokuvan merkitysraken-

teet. 

 

Musiikin kuuntelu on lineaarisempaa kuin kuvan katselu; kuva on katsojan edessä kokonaan ja se 

on tarkoitettu vastaanotettavaksi heti. Musiikkikappaleen hahmottaa usein vasta, kun sen on kuullut 

kokonaan (Juva 1995, 206). Tällä tavalla musiikki ylläpitää elokuvan ajallista jatkuvuutta (Riikonen 

1993, 60). Elokuvamusiikki luo tarinan merkityksiä yhdessä kuvan kanssa. Kuva antaa musiikille 

harvoin tilaisuuden temaattiseen kehittelyyn. Siksi elokuvamusiikki on joutunut kehittämään oman 

muotokielensä. Se on yksi äänilähde puheen, ääniefektien ja hiljaisuuden joukossa. Elokuvassa mu-

siikki erottuu selkeämmin omaksi äänilähteekseen kuin televisioon tarkoitetussa ohjelmistossa. Eri-

tyisesti televisiosarjoissa käytetyllä musiikilla on efektimäisempi tehtävä kuin elokuvamusiikilla, 

koska kuvailmaisukin on katkelmallisempaa.   
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Kolmiulotteinen tila voidaan luoda elokuvassa ja televisiossa vain musiikin ja muiden äänien avul-

la. Kuvaruutu tai valkokangas on aina kaksiulotteinen, mutta musiikin fyysiset ääniaallot ympäröi-

vät katsojan. Jotkut tutkijat ovat jopa sitä mieltä, että yhteinen katsojakokemus on mahdoton ilman 

kolmiulotteisen tilan tuntua luovaa musiikkia (Juva 1995, 203, Gorbman 1987). Televisiokerron-

nassa musiikilla on tärkeämpi tehtävä tilan tunnun luomisessa kuin elokuvassa, koska se tukee tele-

visioestetiikalle tyypillistä runsasta lähikuvien käyttöä. Elokuvassa muut äänet ja laajan kuvan yksi-

tyiskohdat pitävät yllä katsojan mielenkiintoa ilman musiikkiakin (Juva 1995, 13). 

 

Elokuvamusiikilla on useita tehtäviä. Aaron Coplandin mukaan niitä on olemassa laveasti määritel-

tynä viisi (Carroll 1988): 

 

1. tunnelman luonti 

2. hahmojen sisäisten tilojen alleviivaaminen 

3. taustan täyte 

4. jatkuvuuden tunteen rakentaminen 

5. jännitteen ylläpito ja sen purku  

 

Tehtävät sulautuvat osittain toisiinsa, ja elokuvamusiikilla on muitakin tehtäviä. Tietynlainen mu-

siikki voi esimerkiksi vaikuttaa kohtauksen luomaan merkitykseen, jopa muuttaa sitä. (mt. 216.) 

Coplandin määrittelemät elokuvamusiikin tehtävät liittyvät katsojan tunnetilojen säätelyyn. Vaikka 

monet säveltäjät ovat vuosisatojen ajan halunneet erottaa musiikkinsa muista ilmiöistä ja asioista 

riippumattomaksi taidemuodoksi, ”absoluuttiseksi musiikiksi”, elokuvassa musiikki ajatellaan eri-

tyisesti tunteiden luontiin ja tulkintaan liittyväksi välineeksi. Tätä on pohtinut esimerkiksi eloku-

vasäveltäjä Lasse Mårtenson. ”Ingmar Bergman sanoi hiljattain haastattelussa, että musiikki on elo-

kuvataiteen ohella ainoa taidemuoto, joka hyökkää suoraan ihmisen tunteisiin, ohittamalla järjen, 

älyn ja henkisyyden. Tätä minä olen miettinyt paljon. On paljon musiikkia, jota rakennetaan älyllä. 

Esimerkkinä vaikka Bach. Sitten on musiikkia, joka vetoaa suoraan tunteisiin.” (HS 24.9.2004.)  

 

Christa Worthingtonin (1995) mukaan erilaisista katsomisolosuhteista johtuen televisiomusiikin on 

täytynyt selvemmin pyrkiä pitämään yllä katsojan tunnetilaa. Esimerkiksi kaupallisten kanavien 

mainostauot saattavat muuten häiritä katsomista. Erityisesti halvoissa fiktiotuotannoissa onkin tyy-

dytty yksinkertaiseen, ”musiikkikirjastomaiseen” musiikkiin, jonka pystyy helposti luokittelemaan 

kuulokuvan perusteella ”sodan” tai ”vaaran” tyyppisiin kategorioihin. Tällaiset musiikkimotiivit 

ovat usein lyhyitä, kuten esimerkiksi etsiväsarjoista tuttu teema ”hidas mutta nopea”. Säveltäjä Jill 
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Kerschin kuvailee tätä musiikiksi, jossa soi ”yksi, paikallaan pysyvä sointu ja sen alla nopea rytmi”. 

(mt.) Coplandin jaon mukaan tällainen musiikki voi olla intensiteetistä riippuen tunnelmaa luovaa 

tai hahmojen sisäisiä tiloja alleviivaavaa musiikkia. 

 

Intensiivisimmillään tällainen musiikki saattaa rakentaa ja ylläpitää kohtauksen jännitettä ja toimia 

sen purkajana. Tällaista musiikkia voi kutsua myös suspensio- tai odotusjännitysmusiikiksi. Juha-

Matti Anttilan mukaan odotusjännitys eli suspensio on eräs keskeisimmistä tekijöistä, jotka selittä-

vät televisio-ohjelman suosion syitä ohjelmasta käsin (Salosaari 1988a, 17, Anttilan 1994, 6 mu-

kaan). Semiotiikka selittää suspension tietyn kategorian toisen termin viivyttämisenä, esilletulon pi-

dättämisenä diskurssissa. Katsojalle annetaan vihje, tapahtuman alku (ensimmäinen termi), jonka 

jälkeen viivytetään ratkaisun (toinen termi) antamista katsojalle. Rakenteen kahden termin välille 

voidaan vielä sijoittaa täsmentäviä käsitteitä: kasaantuminen, viivytys, vuorottelu ja mahdollisuus. 

(mt.) 

 

Elokuvissa ja televisiosarjoissa esiintyvään odotusjännitysmusiikkiin on vaikuttanut vahvasti ns. 

minimalismi, Yhdysvalloissa kehittynyt avant garde -taidemusiikin laji, joka perustuu hypnootti-

seen toistoon ja staattiseen muotoon. Alkuperäistä minimaalimusiikkia käytetään yleisesti elokuvis-

sa ja mainoksissa, koska siitä on helppo leikata juuri tarvittavan kokoinen pätkä täytteeksi tai taus-

taksi (Juhani Nuorvala 1991). Odotusjännitysmusiikki on miltei sama asia kuin länsimaisessa tai-

demusiikissa esiintyvä ilmiö urkupiste. Urkupiste on pitkä, jatkuva ääni, esimerkiksi vaihtelevan 

sointutaustan alapuolella (The HarperCollins Dictionary of Music 1991, 311). Säveltäjä Johann Se-

bastian Bach tapasi käyttää urkupistettä rakentaakseen joihinkin fuugiinsa pitkän, odottavan lopun. 

 

Elokuvamusiikilla on yleisemmin ottaen myös laajalle levinnyt, elokuvaa muuntava tai määrittävä 

tehtävä. Elokuvamusiikilla on ilmaisuun liittyviä ominaisuuksia, joiden tehtävä on luonnehtia ku-

vassa esiintyviä hahmoja ja objekteja, tapahtumia ja kohtauksia. Kuvaa ja musiikkia voi verrata kie-

liopin käsitteisiin; jos kuvalla on substantiivin tehtävä, musiikilla on adjektiivin tehtävä, tai jos ku-

valla on verbin tehtävä, musiikilla on adverbin tehtävä. Muuntava musiikki lisää omat luonnehdin-

tansa kohtaukseen, kuten adjektiivit ja adverbit luonnehtivat, muuntavat ja rikastuttavat substantii-

veja ja verbejä. (Carroll 1988, 218-219.) 
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Ääni merkityksellistäjänä 

Musiikin ja äänimaailman tärkeyttä televisiossa voi havainnollistaa katselemalla hetken aikaa jotain 

draamasarjaa ilman ääntä (Juva 1995, 11). Kokemus on ikävystyttävä, ja juoni ei tahdo hahmottua 

tekstityksestä huolimatta. Elokuvamusiikki on usein kuin julkisissa tiloissa soitettavaa taustamu-

siikkia muzakia, jonka tarkoitus on vähentää jännitystä, pelkoa ja ahdistusta (Juva 1995, 238). Tele-

visiosarjojen musiikki kuulostaa elokuvankin musiikkia useammin muzakilta; se on aina yksinker-

taista ja temaattisesti selkeää, mikä sopii televisiosarjojen katkelmalliseen ilmaisuun. Ääriesimerkki 

tästä on massatuotettu televisiosarjamusiikki; tietyt säveltäjät ja yritykset myyvät standardimusiik-

kia eri tunnelmia varten (Juva 1995, 231).  

 

John Ellisin mukaan televisiokerronta jaksottuu noin viiden minuutin pituisiin osiin kuvia ja ääntä. 

Yhdessä osassa on aina yksi tapahtuma, tunnelma tai tietty merkitys, joka tiivistyy omaan huippu-

kohtaansa osan lopussa. Näiden osien sisäinen kiinteys varmistetaan usein pitäytymällä samassa 

hahmossa tai paikassa (Ellis 1982, 148-149). Musiikissa ns. stinger-tehot säätelevät osan intensi-

teettiä. Jännityksen tiivistyessä ne saattavat kuulua esimerkiksi orkesterin voimakkaana korostukse-

na, tiheänä tremolona tai voimakkaana liukuna ylöspäin (Riikonen 1993). Tällöin musiikki on ku-

van tapahtumia tukevaa. Katsojan tehtävää draaman seuraajana voidaan helpottaa myös säveltämäl-

lä musiikki siten, että se jatkuu osasta toiseen leikkauksen yli (Juva 1995, 215). 

 

Televisio on viestintävälineenä riippuvaisempi musiikista ja muista äänistä kuin elokuva. Elokuvas-

sa kuva on tarkka ja yksityiskohtainen. Televisiossa ääni pitää ratkaisevasti yllä katsojan mielen-

kiintoa (Ellis 1982, 128). Tähän vaikuttaa se, että televisiota katsellaan enemmän tai vähemmän 

muiden toimien ohella, usein ohjelman yksityiskohdista välittämättä. Elokuvissa seurataan tarkoin 

tiettyä teosta. Ellisin mukaan televisiossa ”ääni kantaa fiktiota tai dokumenttia; kuvalla on viitteelli-

sempi tehtävä kuin elokuvassa. Televisiokuvan rajauksen tulee olla yksinkertainen ja suora”. Siten 

ääni kiinnittää merkitykset televisiossa. Elokuvassa merkitysten kiinnittäjä on kuva. Tietyntyyppi-

sellä musiikilla on aina tietty funktio, ja televisio-ohjelman musiikki on usein kuvan tapahtumia tu-

kevaa (emt.).  

 

Raymond Williamsin käsitettä virta (flow) on käytetty selitettäessä televisioäänen merkitystä (Alt-

man 1985, Newcomb 1987, 566-573). Ääni on television ohjelmavirran ja kodin tapahtumavirran 

välittäjä, koska äänen on pidettävä yllä informaation jatkuvuutta, vaikka katsoja ei aina näkisikään 

kuvaa. Katsoja jää usein pelkän äänen varaan seuratessaan televisio-ohjelman tapahtumia kotonaan. 
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Toisaalta ääni pitää yllä tarvetta pitää televisio päällä vaikka katsoja ei olisikaan television ääressä, 

koska vain äänen perusteella katsoja tietää, milloin tapahtuu jotain niin tärkeää, että on palattava 

vastaanottimen ääreen. Tämä koskee erityisesti fiktiivisiä ohjelmia, koska niiden tapahtumat eivät 

toistu televisiossa lyhyen ajan kuluttua kuten esimerkiksi tärkeät uutistapahtumat. Myös Minuutti 

tähtenä -dokumentissa musiikki ja muut äänet toimivat lähtökohtaisesti television ohjelmavirran ja 

kodin tapahtumavirran välittäjinä, vaikka ohjelma ei olekaan fiktiota. Dokumentissakin musiikki 

voi jäsentää tapahtumia ja olla tärkeä informaatiolähde. 

 

Ohjelmat ilman ”sisäistä yleisöä” kuulostavat enemmän Hollywood-elokuvilta kuin mitkään muut 

televisio-ohjelmat (emt. 577). Sisäinen yleisö voi olla esimerkiksi uutistenlukija tai studioyleisö. 

Esimerkkejä ohjelmatyypeistä ilman sisäistä yleisöä ovat etsivä- ja toimintasarjat sekä parhaan kat-

seluajan draamasarjat (emt.). Minutti tähtenä -dokumentissa ei ole tällaista sisäistä yleisöä, joten 

sen kuulokuvan voi ajatella olevan lähempänä Hollywood-elokuvaa kuin vaikkapa jokin uutisjuttu 

tai reportaasidokumentti, jossa toimittajalla on sisäisen yleisön rooli. 

 

John Thornton Caldwell (1994, 12-15) jakaa 1980-luvun television tyylillisesti ”televisuaalisiin ta-

pahtumiin”, jotka erottivat kaksi eri näköistä televisio-ohjelmatyyppiä: videograafinen ja elokuva-

mainen. Nämä kaksi erilaista tyylikategoriaa ovat muodostuneet tuotantotekniikoiden eriydyttyä. 

80-luvun elokuvamaista televisio-ohjelmistoa hallitsi spektaakkeli, suuret tuotannot ja elokuvan ku-

vaustekniikat. Videograafinen ohjelmisto puolestaan oli tyyliltään nopeaa ja vahvasti efektoitua. 

Kaapelitelevision musiikkikanava MTV oli esimerkki elokuvailmaisun hyödyntämisestä televisios-

sa, ja uutiskanava CNN kokeili videoilmaisun muotoja. Caldwellin mukaan myös MTV loi oman 

videograafisen tyylinsä, joka näkyi musiikkivideoiden visuaalisissa efekteissä.  

 

Michael Rabigerin mukaan kuvaus- ja kuvankäsittelyteknologia on yleisesti ottaen kehittynyt niin 

pitkälle, että dokumenttielokuvan tai televisiodokumentin lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä, 

onko se kuvattu filmille vai videonauhalle. Videotekniikka on kätevämpi, koska se on helpompi 

hallita ja nopeampi jälkituotannossa. Dokumentaristi on nykyisin myös riippuvaisempi televisioyh-

tiöistä ja katsojamääristä kiinnostuneista televisiotuottajista kuin elokuvateatterilevityksestä, mikä 

ajaa tekijöitä televisiossa käytetyn videotekniikan suuntaan. (Rabiger 1998, 10.) 
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Musiikin ja kuvan suhde 

Musiikki dokumentissa 

Tiikeri-jutun tapaan Nordvision-dokumentissa oli tarkoitus olla paljon musiikkia. Tiikerissä soi lä-

hes koko ajan jonkinlainen uudehko popmusiikki, ja olen mieltänyt musiikin tehtäviksi toisaalta 

luoda jutun dramaturgia kuvan ja puheen kanssa ja toisaalta esitellä uutta, nuorison kuuntelema mu-

siikkia. Jo dokumentin suunnitteluvaiheessa ajattelin, että koska se kertoisi nuoresta musiikinharras-

tajasta, siihen sopisi vähintään yhtä runsas musiikki kuin nuortenohjelmaan. Suhtauduin musiikin 

käyttöön kuitenkin tavallista vapaammin, koska dokumentin seuraamiin tapahtumiin ja henkilöiden 

elämään kuuluisi hyvin monen tyylistä musiikkia: päähenkilö harrastaa sekä klassista että rock-

musiikkia, ja ilmakitarakilpailijat esiintyvät omien mielimusiikkiensa tahdissa. 

 

Elokuvaohjaajista Martin Scorsese on kuunneltavaksi tarkoitetun rockmusiikin hyödyntäjänä pio-

neeri (Miller 1980, 392). Häntä pidetäänkin yhtenä musiikkivideon kehittäjistä, koska hän on käyt-

tänyt elokuvissaan aiemmin lähes hyödyntämättömiä hyppyskarvitekiikoita (Denisoff ja Ro-

manowski 1991, 153, 185), joissa kuvasta toiseen saatetaan siirtyä perinteisten kuvien sommittelu-

sääntöjen vastaisesti. Scorsese on lukuisten elokuviensa lisäksi ohjannut muutaman mainoksen ja 

musiikkivideonkin, esimerkiksi videon poptähti Michael Jacksonin 80-90-luvun taitteen hittikappa-

leeseen Bad. Juuri Scorsesen elokuvat ovatkin ehkä elokuvan ja Music Televisionin välillä selvin 

linkki, joka on vaikuttanut myös Minuutti tähtenä -dokumentin tyyliin, erityisesti kuvan ja musiikin 

väliseen suhteeseen. 

 

Televisiodokumentin musiikin suhdetta kuvaan pohdittaessa tulee ottaa huomioon dokumentin ai-

heen ja henkilöiden lisäksi vain kuunneltavaksi tarkoitetun musiikin ja kuvan katselun yhteydessä 

kuunneltavan musiikin ero sinänsä. Tämä on olennaista erityisesti dokumentissani, koska siinä on 

runsaasti alun perin kuunneltavaksi tarkoitettua musiikkia. Dokumentissa käytettäessä valmiin mu-

siikin tarkoitus muuttuu, koska kuva tuo siihen omat, uudet merkityksensä ja musiikkikin luo kuvan 

tapahtumille ajoittain yllättäviä lisämerkityksiä. Esimerkiksi sopivat laulunsanat saattavat keskustel-

la kuvan kanssa ja tuoda vastaanottajalle aivan eri tunnelman kuin pelkkä laulu tai kuva. Elokuvissa 

valmiin popmusiikin kuvan kanssa luomat merkitykset ovat usein laajemmalla tavalla yhteiskunnal-

lisia ja historiallisia kuin perinteisen elokuvamusiikin luomat merkitykset (Anderson 2003, Inglis 

2003 (toim.), 114). Elokuvasäveltäjät ovat kehittäneet omanlaisensa musiikki-ilmaisun pohdiskel-

lessaan musiikin merkityksiä. Moneen Alfred Hitchcockin menestyselokuvaan musiikin tehnyt 

Bernhard Herrmann suosi erityisesti lyhyitä, vain muutaman sävelen pituisia teemoja, koska ne jää-
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vät hänen mielestään helposti kuulijan mieleen. Tämä on hänestä tärkeämpää elokuva- kuin kon-

serttimusiikissa. (Brown 1994, 291-292.) 

 

Klassisen musiikin ja populaarimusiikin ero ja monipuolinen käyttö dokumentissa kiinnosti minua. 

Halusin dokumentista musiikillisesti tyylikkään kokonaisuuden, vaikka siinä esiintyisikin monen 

tyylistä musiikkia. Klassiseksi tai vakavaksi musiikiksi kutsutaan musiikkia, jonka on tehnyt koulu-

tettu säveltäjä, joka ei tavoittele kaupallista menestystä vaan taiteellisesti merkittävää ilmaisua. (The 

HarperCollins Dictionary of Music 1991, 383). Populaarimusiikki on puolestaan musiikkia, joka on 

kaupallisesti tuotettu tietylle kohderyhmälle ja joka heijastaa kulttuurissa vallitsevia mielentiloja 

(The Encyclopedia Americana, international edition, 1991, 611). 

 

Amerikkalaiset elokuvasäveltäjät ovat saaneet tärkeimmät musiikilliset vaikutteensa eurooppalaisil-

ta klassisen musiikin säveltäjiltä, jotka puolestaan ovat aikojen kuluessa ammentaneet vaikutteita 

useista eri musiikkityyleistä, esimerkiksi kansanmusiikista. Elokuvasäveltäjät eivät kuitenkaan ole 

voineet käyttää yhtä monipuolisia musiikkiaineiston muokkaustekniikoita kuin klassisen musiikin 

säveltäjät, koska musiikin tiukka yhteys kuvan tapahtumiin rajoittaa esimerkiksi musiikin temaattis-

ta kehittelyä. Toisaalta, esimerkiksi poplaulujen käyttö elokuvassa on ollut ongelmallista, koska lau-

lajan äänen läsnäolo lähentää ekstradiegeettistä musiikkia häiritsevästi kohti elokuvan maailmaa, 

diegesistä (Brown 1991, 38-48). 

 

Musiikki voi elokuvassa esiintyä kolmessa eri muodossa suhteessa kuvaan (Riikonen 1993, 45): 

 

1. Valkokankaan tilan musiikki, musiikin lähde näkyy ja soitto kuuluu 

2. Diegeettinen musiikki, soitto kuuluu, näkymättömissä oleva lähde voidaan johtaa tarinaan 

3. Ekstradiegeettinen musiikki, soitto kuuluu, muusikkoa ei mielletä tarinan tilaan. 

 

Oululaisen Matti Kemin ollessa dokumentin päähenkilönä on vaikea välttyä kaikilta kolmelta mu-

siikkimuodolta. Valmis popmusiikki soi dokumentin taustalla enimmäkseen ekstradiegeettisessä 

muodossa. Oli kuitenkin itsestään selvää, että valkokankaan tilan musiikkia, tai tässä tapauksessa 

ruudun tilan musiikkia, tulisi dokumenttiin esimerkiksi Kemin soittotunnilta. Suunnittelin, että Ke-

mi voisi soittaa tunnilla yhtä kappaletta, joka sopisi luontevasti dokumenttiin myös diegeettisessä 

muodossa. Klassinen kitaramusiikki sopi ajatuksena dokumenttiini Tanskassa kokoontuvien poh-

joismaisten yleisradioyhtiöiden edustajien mielestä. Useimmat kokouksessa olleet ohjaajat ja tuotta-

jat kaihtoivat ajatusta viidestä yleisradioyhtiöille tyypillisistä dokumenteista, joissa esitellään esi-
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merkiksi tunnollisia sellistin- tai viulistinalkuja. Pelkkien hiljaisten ja lahjakkaiden muusikkonuor-

ten esittely jäisi tavanomaisen yksipuoliseksi. Silti klassistakin musiikkia olisi hyvä kuulla joissain 

dokumenteista.  

 

Dokumentin muoto 

Skotlantilaisen tutkija-dokumentaristin John Griersonin mukaan dokumenttielokuva havainnoi aitoa 

ympäristöä ja ihmisiä, ja aineisto dramatisoidaan ja tulkitaan leikkauksen avulla. Dramatisoinnissa 

ei kuitenkaan tule mennä niin pitkälle, että yhteiskunnan arviointi jää esteettisten valintojen varjoon. 

(Kinisjärvi 1989, 122-123.) Michael Rabigerin (1998, 3-6) mukaan dokumenttielokuva kertoo 

useimmiten nykyisyydestä tai menneisyydestä, ja joskus se voi edustaa myös jotain käsitystä tule-

vaisuudesta. Se on luovasti muodostettu näkemys todellisuudesta, joka saattaa arvioida kriittisesti 

ihmiselämän laatua ja oikeudenmukaisuutta. Dokumenttielokuvan näkemys todellisuudesta muo-

dostuu ihmisen, tekijän, luonteenlaadun mukaisesti, kuten fiktiivisenkin elokuvan. Siinä on kuvit-

teellisen elokuvan tapaan juoni, joka muodostuu syy-seuraussuhteista. Dokumentin oletetaan olevan 

objektiivinen samaan tapaan kuin uutisohjelman; erilaiset näkökulmat käsiteltävään asiaan pyritään 

tuomaan esiin tasapuolisesti. Rabigerin mukaan objektiivisuus on kuitenkin lähestymistapa, jonka 

tarkoitus on lähinnä eliminoida uutisinstituutioon kohdistuvat uhkat kuten kunnianloukkaussyytteet. 

(emt, 6-7) 

 

Kun aloin puhua dokumentista tuottaja Lehtisen kanssa, hän ehdotti heti, että käsittelisin aihetta 

samaan tapaan kuin useimmissa Tiikeri-jutuissani. Tiikeri oli TV1:n viikoittainen makasiiniohjelma 

nuorille. Useimmat keskusteluohjelman inserttiosuudet rakennettiin pieniksi, 2-4 minuutin tv-

dokumenteiksi, jotka tosin John Griersonin mielestä eivät ehkä olisi olleet tarpeeksi yhteiskunnalli-

sia dokumenttielokuvan kriteerit täyttääkseen; materiaalin luova muotoilu oli viety erittäin pitkälle, 

usein ehkä yhteiskunnan arvioinnin kustannuksella. Tiikerin pienoisdokumenteissa haastateltiin 

useimmiten jotakuta nuorta tai esikuvaksi sopivaa aikuista. Toimittaja ei esiintynyt jutuissa omalla 

äänellään, ja juttu kuvitettiin haastateltavan toimilla ja ympäristöllä. Musiikilla, perusteellisella 

leikkauksella ja tietokone-efekteillä jutuista pyrittiin tekemään mielenkiintoisia ja tyylikkäitä. 

 

Interaktiivinen dokumentti 

Tiikeri-insertin ja dokumenttini lähtökohtainen muoto lienee Bill Nicholsin (1991) määritelmien 

mukaan lähinnä interaktiivista dokumenttia. Interaktiivisessa dokumentissa kuvat toimivat aiheen 
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todisteina, ja tarina rakentuu haastateltavien kommenteista ja reaktioista. Nicholsin mukaan doku-

menttielokuvan alalajit ovat: 

 

1. Selostava dokumentti, jossa kertojanääni antaa vaikutelman täydellisestä objektiivisuudesta  

2. Havainnoiva dokumentti, jossa dokumentaristi ei puutu eikä vaikuta tapahtumiin vaan seu-

raa niitä täysin ulkopuolisena 

3. Interaktiivinen dokumentti, jossa tiettyjä kuvia käytetään todisteena aiheesta ja jossa haasta-

teltavien reaktiot ja kommentit ovat tärkeitä ja 

4. Refleksiivinen dokumentti, jossa katsojan huomio kiinnitetään tapahtumien ja henkilöiden 

lisäksi dokumentaristin käyttämiin keinoihin. 

 
Emme puhuneet Lehtisen kanssa erilaisista, teoreettisista dokumenttimuodoista emmekä päättäneet 

tietoisesti pyrkiä interaktiiviseen dokumenttiin. Suunnittelimme dokumentin muotoa ja tyyliä intui-

tiivisemmin; ajattelimme sen olevan kiinnostava nuoren kohderyhmän silmissä, mikäli päähenkilön 

ääni pääsisi kuuluviin ulkopuolisen kertojan äänen asemesta, ja mikäli tapahtumien seuranta ilman 

loputonta haastattelujen suota saisi tarpeeksi tilaa dokumentissa. Objektiivisuudella ei tuntunut ole-

van suurta merkitystä tässä dokumentissa. Se rajoittui aitojen tilanteiden, henkilöiden ja kuvaus-

paikkojen käyttöön Matti Kemin elämästä kerrottaessa. Vaikutteita refleksiivisestä dokumentista tu-

lisi leikkausvaiheessa, jolloin dokumenttiin valitut musiikit ja efektit saisivat ajoittain kiinnittää 

huomion itseensä. Ajattelin, että näillä keinoilla voisi rakentaa mielikuvia rocktähteyden tunteesta, 

joka ilmakitaristilla syntyy esiintyessään. 

 

Interaktiivisuuteen painottuva dokumentti oli yhden päähenkilön elämää seuraavaan dokumenttiin 

tässä tapauksessa luontevin tyylilaji. Tällainen tv-dokumentin muoto oli Lehtisen ja oman työni 

kannalta myös turvallisin tapa tavoitella hyvää lopputulosta. Selostavaa dokumenttia tehdäkseni 

olin aiemmissa töissäni keskittynyt tarinan kerrontaan henkilöihin keskittymällä. Havainnoivan do-

kumentin kuvauksiin olisi tarvinnut ehkä enemmän aikaa kuin mitä tässä tuotannossa oli mahdollis-

ta. Havainnoivaa dokumenttia tehdessä olisi ollut ehkä suurempi vaara päätyä nuoren kohderyhmän 

kannalta tylsään lopputulokseen. 

 

Tyyliltään Minuutti tähtenä oli jo suunnitteluvaiheessaan lähempänä John Thornton Caldwellin vi-

deograafista kuin elokuvamaista maailmaa; dokumentti kuvattaisiin televisiossa vakiintuneen tavan 

mukaisesti kokonaisuudessaan videonauhalle, sen tuotanto olisi mahdollisimman pienimuotoinen ja 
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halpa, kuvausten suunnittelusta lähtien kaikki työ palvelisi nopeaa kuva- ja ääni-ilmaisua, ja erityi-

sesti koostovaiheessa käytettäisiin epäröimättä hyväksi tietokoneen efektimahdollisuuksia. Tämä 

videograafisuus oli itsestään selvä lähtökohta, koska Lasten- ja nuortentoimituksella ei ilmeisesti ol-

lut varaa filmille kuvattuihin dokumenttielokuviin. Nopean kerrontatyylin ajateltiin herättävän kiin-

nostuksen nuoressa mutta mahdollisimman laajassa kohderyhmässä herkemmin kuin perinteisem-

män elokuvakerronnan. 

 

Musiikillisesti dokumentti olisi jotain elokuvan ja Music Televisionin musiikkivideovirran väliltä. 

Musiikki olisi tasavertainen äänilähde haastattelujen ja tapahtumien äänten seassa. Tyypillisimmäs-

tä Hollywood-elokuvasta poiketen siinä esiintyisi runsaasti valmista popmusiikkia. Tämä ei ollut 

Nordvision-yhteistyössä määritelty tyylilaji vaan oma päätökseni. Musiikin harrastamisesta kerto-

vassa dokumentissa sain luontevan mahdollisuuden kokeilla erilaisia musiikin käyttötapoja ja kau-

pallisten musiikkivideoiden audiovisuaalisen maailman hyödyntämistä julkisen palvelun tv-

ohjelmassa. 

 

Alustava rakenne 

Emme pohtineet dokumentin ydintyöryhmän kesken ohjelman rakennetta elokuvateorioiden mukai-

sesti, vaan ideoimme vapaasti ja alitajuisesti. Teorian tasolla elokuva etenee perinteisesti kuuden 

yleistettävissä olevan vaiheen kautta (Oddvar Foss Jalanderin 1991 ja Andellin 1994 mukaan): 

 

1. Alkusysäys, jossa esitellään tarinan aihe ja perusristiriita 

2. Henkilöiden ja ympäristön esittelyjakso 

3. Syventäminen, henkilöihin samastuminen ja eläytyminen 

4. Kiihdytys, ristiriitojen kärjistyminen ja eteneminen kohti käännekohtaa 

5. Ratkaisu, jossa osapuolet mittelevät voimiaan 

6. Häivytys, jossa osapuolia kohtaa joko voitto tai häviö 

 

Alkusysäyksen tehtävä on luoda eteenpäin suuntautuva liike, joka herättää katsojassa kysymyksen: 

miten tässä käy? Esittelyjaksossa kerrotaan jotain tarinan henkilöiden välisistä suhteista. Syventä-

misjakson tehtävä on manipuloida katsojaa samastumaan elokuvan henkilöihin. Kiihdytys ja ratkai-

suvaihe ovat käännekohta, jossa tarinan perusristiriita ratkeaa. Häivytyksen tehtävä on antaa katso-

jan jakaa päähenkilön helpotus, voitto tai epätoivo. 
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Kokoontuessamme Lehtisen, Kuhan ja Nikulaisen kanssa ennen ilmakitarakisojen kuvausta pu-

huimme alustavasti dokumentin kaaresta, lopullisesta etenemisestä tapahtumasta ja haastattelusta 

toiseen. Tämä oli tärkeää, koska kuvauskohteita ei olisi enää juuri aikaa suunnitella kisatapahtumien 

edetessä nopeasti. Olin ajatellut, että dokumentti etenisi kutakuinkin seuraavasti: Alkusysäyksenä 

toimisi jonkinlainen ilmakitaransoiton esittely. Sen jälkeen Kemi kertoisi soittoharrastuksestaan ja 

musiikista yleisesti, ja häntä seurattaisiin kotona, koulussa ja soittotunnilla. Jalanderin määritelmän 

mukaan tämä olisi ohjelman esittelyjakso. Seuraavaksi dokumentti siirtyisi Poriin, missä Kemi poh-

tisi kitaransoittoa ja popmusiikkia, ja tämän jakson tarkoitus olisi syventää katsojan suhdetta pää-

henkilöön. Ohjelman loppupuoli olisi omistettu kokonaan Ilmakitaransoiton MM-kisoille, ja haas-

tattelulausunnot vähenisivät. Kaikki tähtäisi kohti Kemin toisen kierroksen kilpailusuoritusta, joka 

olisi dokumentin huippukohta. Dokumentin päättäisi jonkinlainen pohdiskeleva häivytys, joka 

etäännyttäisi katsojan ilmakitarakisojen maailmasta ja palauttaisi hänet päähenkilön todellisuuteen 

tai ehkä tulevaisuuden haaveisiin. 

 

Tällainen rakenne noudattaisi löyhästi perinteisille fiktiivisille elokuville tai jopa novelleille yleensä 

tyypillistä dramaturgiaa. Elokuvalle tyypillisen perusristiriidan korvaisi Minuutti tähtenä -

dokumentissa ilmakitaransoiton tarkastelu eri tavoin osana päähenkilön elämää. Dokumentin ratkai-

seva käännekohta olisi Ilmakitaransoiton MM-kisat ja niissä huippukohtana erityisesti päähenkilö 

Kemin sijoituksen ratkaiseva, toisen kierroksen suoritus ja sijoituksen selviäminen. 

 

Lehtinen, Kuha ja Nikulainen olivat kanssani samaa mieltä dokumentin kaaresta. Nikulainen kui-

tenkin herätti keskustelua ilmakitaransoiton tuomisesta esiin ajoittain myös ohjelman alkupuolella. 

Hän ehdotti, että ilmakitara kulkisi koko ajan tarinassa mukana, esimerkiksi vain visuaalisena teho-

keinona. Erityisissä fiktiivisissä ilmakitaravälikkeissä Kemi ”harjoittelisi” ilmakitaransoittoa erikoi-

sissa paikoissa, jotka on valittu esimerkiksi vain sillä perusteella, että ne näyttävät kiinnostavilta. 

Nämä välikkeet kuvaisivat kuvitteellisesti Kemin tunnetta ilmakitaraa soittaessaan, muistuttaisivat 

katsojaa dokumentin aiheesta ohjelman alkupuolella ja antaisivat katsojalle taukoja alkupuolen 

haastattelujen kuuntelussa.  

 

Kuvitteellisista välikkeistä voisi rakentaa myös dokumentin eri asiakokonaisuuksia erottavia rajoja. 

Musiikin säestämät välikkeet lähentäisivät ohjelman ilmaisua Ellisin määrittelemään, noin viiden 

minuutin jaksoihin jakaantuvaan televisiokerrontaan. Välikkeet rajaisivat toisistaan Ellisin ajattelun 

mukaiset jaksot, jotka esittelevät kukin yhden teeman ja joissa pitäydytään yhdessä hahmossa tai 
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paikassa. Välikkeisiin olisi helpohkoa rakentaa selkeät musiikilliset rajat; yksinkertainen, 10-15 se-

kunnin kappale kertoisi katsojalle, että nyt mennään eteenpäin.  

 

Välikkeet poikkeaisivat muun dokumentin todellisesta maailmasta. Vaikka dokumentti itsessäänkin 

on merkkijärjestelmien muodostama rakenne kuten fiktiivinen elokuva (Nichols 1991, 107), ohjel-

maan rakentamamme fiktiiviset välikkeet toimisivat erilaisella kuvitteellisella tasolla kuin doku-

mentti muuten. Bill Nichols (1991) määrittelee yhdeksi dokumentin ja fiktion eroksi maailmat, jois-

sa kuvatut asiat tapahtuvat. Dokumentissa esiintyvä maailma on oikea maailma, jossa elämme, mut-

ta fiktion maailma on jokin kuvitteellinen ja erityislaatuinen ympäristö (emt. 109). Vaikka doku-

mentti on tekstinä yhtä rakennettu kuin fiktio, se esittää fiktiota selvemmin yhden näkökulman to-

dellisen, historiallisen maailman tapahtumiin. Fiktio esittää useimmiten yhden tarinan, joka sijoittuu 

kuvitteelliseen maailmaan (emt. 111). Minuutti tähtenä -dokumentin tapauksessa ilmakitaravälik-

keet sijoittuvat kuvitteelliseen maailmaan, vaikka ne kuvataankin todellisessa maailmassa, koska 

ilmakitaransoittoa harjoitellaan ulkona ilman musiikkia vain dokumentin fiktiivisissä jaksoissa, ei 

oikeassa maailmassa. 

 

Aloin jo suunnitella välikkeisiin oman musiikin säveltämistä, ainakin alitajuisesti. Ideoimme lisäksi 

alku- ja loppukuvia. Alkuun sopisi Nikulaisen mielestä kuva, jossa Kemi nousee lavalle, mutta vielä 

ei ehkä paljastettaisi, miksi. Kemin research-haastatteluista oli selvinnyt, että nämä jäisivät Kemin 

viimeisiksi ilmakitarakisoiksi. Siksi pohdimme loppukuvaksi jonkinlaista kuvaa, jossa Kemi käveli-

si poispäin kamerasta. 

 

Oulussa kuvasimme Kemiä kavereineen heidän todellisessa maailmassaan - ruokavälitunnilla kou-

lun kirjastossa korttia pelaamassa, sen jälkeen kouluvalokuvauksessa ja lopuksi biologian tunnilla. 

Kuvasimme Kemiä myös kotona kitaraa soittamassa ja Oulun konservatoriossa soittotunnilla. Vas-

tapainoksi rakensimme dokumentin visuaalisiin välikkeisiin sillä tavoin Nicholsin määritelmän mu-

kaisesti kuvitteellista maailmaa, että päähenkilö saattaa esiintyä ilmakitaristina lähes missä tahansa. 

Mitä mielikuvituksellisemman näköisessä paikassa sitä fiktiivisempi tarinan maailma. Matti Kemin 

oikeassa todellisuudessa ilmakitaransoitto kuuluu ehkä kotiin ja sielläkin omaan huoneeseen. 

 

Erityisen kauas perinteisestä dokumentti-ilmaisusta välikkeet joutuvat ideoissamme, joissa Kemi 

soittaa ilmakitaraa musiikkiopiston pihassa tai junaraiteilla. Musiikkiopistossa käydään soittotun-

neilla, ja sen pihalla tuskin törmää satunnaiseen ilmakitaristiin. Junaraiteilla ilmakitarointi on jopa 

vaarallista. Kuvasimme ilmakitaransoittoa myös meren rannassa, joka on muihin valitsemiimme 
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paikkoihin verrattuna hieman todennäköisempi paikka ilmakitaransoittoon, koska siellä on mahdol-

lista harjoitella yksin, ohikulkijoiden kummastelematta.  

 

Klassisen kitaran soitto 

Puhuin jo etukäteen Kemin ja hänen kitaraopettajansa kanssa kappaleesta, jota hän voisi soittaa 

klassisen kitaran soittotunnilla, jonka kuvaisimme. Oikeanlaisesta kappaleesta voisi rakentaa dra-

maturgisen elementin, joka toistuu dokumentissa myös muussa yhteydessä. Toivoin myös kappa-

leen olevan harjoitus, jonka avulla voisi helposti esittää jonkin keskeisen teknisen asian harjoittelua 

soittotunnilla. Tällaista yksinkertaista kappaletta voisi myös hyödyntää dokumentissa muutenkin 

taustamusiikkina. Kappaleen toistaminen soittotuntikohtauksen jälkeen jossain muussa yhteydessä 

symboloisi helposti klassisen musiikin soittoa. Se voisi toimia jopa yhtenä dokumentin musiikilli-

sena johtoaiheena. 

 

Johtoaihe on musiikillinen teema, jolla on aina elokuvassa esiintyessään selkeä yhteys tiettyyn 

hahmoon tai tilanteeseen. Hollywood-elokuvassa saattaa olla useita tunnistettavia johtoaiheita, joita 

saatetaan muunnella tai kehitellä tarinan etenemisen mukaan (McCarthy, Clifford (toim.) 1989, 

125-128). Säveltäjä Richard Wagnerin romanttisen aikakauden oopperoiden voidaan katsoa olevan 

johtoaiheajattelussa elokuvamusiikin edelläkävijöitä. Wagnerin teemoilla on usein tärkeämpi vaiku-

tus välittömien tunteiden herättäjänä oopperan dramaturgisessa rakenteessa kuin musiikin raken-

teessa. (Brown 1994, 14-15.) 

 

Kemi ehdotti soittotunnille soitettavaksi lyhyttä etydiä eli tekniikkaharjoitteluun soveltuvaa kappa-

letta, jossa harjoitellaan ns. murtosointujen soittoa. Tällainen kappaletyyppi on klassisille kitaristeil-

le tuttu oikean käden tekniikan harjoitusmuoto. Musiikillisesti yksinkertainen kappale olisi helppo 

leikata harjoittelukohtauksissa ruudun tilan musiikiksi. Sitä voisi käyttää myös helposti ekstra-

diegeettisenä musiikkina ohjelman aikana kappaleen harjoittelukohtauksen jälkeen. Tällöin kappale 

muistuttaisi klassisen kitaran harjoittelusta tai ainakin sen kuulumisesta Kemin elämään. Tällainen 

johtoaiheen omainen musiikki helpottaisi leikkausvaiheessa rytmin hakemista ohjelman rakentee-

seen.     
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Ensimmäinen tuotantovaihe takana 

Sanonnan mukaan dokumentin tarina syntyy leikkauspöydässä. 2000-luvun alussa dokumenttielo-

kuvan kaupallinen renessanssi on juuri vahvojen, leikkauspöydässä hiottujen, journalististen doku-

menttien ansiota. Amerikkalaisohjaaja Michael Mooren poliittinen Fahrenheit 9/11 ja hänen 

maanmiehensä Morgan Spurlockin markkinatalouskriittinen Super Size Me hyödyntävät arkistoma-

teriaalia ja graafista kuva-aineistoa sekä musiikkia hyvin taitavasti. 

 

Vaikka Minuutti tähtenä -dokumentissa on runsaasti musiikkia ja kuvaefektejä leikkausvaiheen 

mahdollisuuksia lisäämässä, kaikki kuvamateriaali oli itse hankkimaani, ohjaamaani ja valitsemaa-

ni. Ilmakitaransoitosta ei juuri ollut olemassa arkistomateriaalia, ja rockkitaransoittoon liittyvä his-

toriallinen materiaali päätettiin rajata dokumentista pois ohjelman tiiviin muodon vuoksi. Kokemat-

tomuuteni vuoksi päätinkin hankkia materiaalia mahdollisimman paljon pyrkien silti lopputuloksen 

kannalta vain oleellisten asioiden kuvaamiseen. Suuresta määrästä käyttökelpoista materiaalia voisi 

todennäköisesti saada aikaiseksi hyvän lopputuloksen. 

 

Puolen tunnin betanauhoja Oulusta ja Pori Jazzista olikin lopulta parikymmentä ja dv-nauhoja muu-

tama. Lähtökohdat jälkituotantoon olivat hyvät, koska teknisiä ongelmia oli ollut vähän ja haastatte-

lut ja tapahtumat oli saatu kuvattua suunnitellusti. Leikkausaikaa oli kuitenkin varattu vain viideksi 

päiväksi, joten materiaalin valinnasta oli odotettavissa hyvin monimutkainen työvaihe. Dramaturgi-

sia mahdollisuuksia oli lukemattomia.  

 

 

Dramaturgiset ratkaisut 

Lopullinen rakenne 

Dokumentin lopullinen rakenne alkoi hahmottua vasta aineiston katseluvaiheessa. Kirjoitin muistiin 

tietoja nauhojen sisällöistä ja kohtausten alkujen aikakoodeja. Katselin nauhoja parin viikon ajan 

aina kun ehdin irrottautua muusta ohjelmatyöstä vähintään pariksi tunniksi. Leikkaaja Nikulaisen 

ohjeen mukaisesti ”loggasin” eli merkitsin erityisellä tietokoneohjelmalla haluamani haastattelure-

pliikit yhteen listaan ja lisäsin perään muutaman minuutin pituisia jaksoja ”kuvituskuvaa”. Erityi-

sesti haastattelulausuntojen valinta 15 minuutin dokumenttiin tuotti vaikeuksia. Lehtisen mielestä 

haastattelua saisi olla korkeintaan puolet lopullisen dokumentin ajasta. Loggasin lopulta noin 15 
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minuuttia haastattelulausuntoja leikkausta varten. Kokonaisuudessaan loggasin materiaalia vajaat 

neljä tuntia. 

 

Rakentaessani Kemin seurantaan dramaattisesti mahdollisimman kiinnostavaa kaarta halusin ajoit-

taa hänen tärkeimmän kilpailusuorituksensa ohjelman loppupuolelle, minkä jälkeen seuraisi häivy-

tys, paluu normaaliin elämään ja ajatus ilmakitarakilpailemisen lopettamisesta. Kuunneltuani haas-

tatteluja kilpailujakso alkoi hahmottua enimmäkseen musiikista ja toiminnasta, jolloin haastattelut 

vähenivät ohjelman loppupuolelta huomattavasti. Näin dokumentin huippukohta rakentuisi tapah-

tumien seurannan varaan. Tällaisen huippukohdan rakentaminen tuntui myös visuaalisesti ja ääni-

maailmaltaan erityisen kiinnostavalta. 

 

Sovimme Tero Nikulaisen kanssa leikkaavamme dokumentin kahdessa osassa: ensin perinteisen li-

neaarisen leikkausajattelun mukainen offline-versio kolmessa päivässä, sitten muutaman viikon ku-

luttua online-versio noin kahdessa päivässä. Nikulainen oli sopinut Lehtisen kanssa käyttävänsä 

leikkaukseen noin viisi päivää. Offline-versiossa olisi suurin osa kuvista jo kohdallaan, mutta ku-

vamateriaali olisi tietokoneen muistissa ns. huonommalla resoluutiolla tallennettuna, koska Niku-

lainen digitoisi tietokoneen pienehköön muistiin materiaalia monta tuntia. Online-version leikkauk-

sessa ottaisimme tietokoneelle vain valmiissa ohjelmassa tarvittavat kuvat uudestaan täydellisellä 

resoluutiolla, määrittelisimme värit ja hioisimme äänileikkauksen tarkoin.  

 

Dokumentin kuvallinen kaari hahmottui seuraavasti: Alussa on Kemin yleisiä kommentteja musii-

kinharrastuksestaan, ilmakitaransoitosta ja vuoden 1999 kisasta sekä hieman kuvaa vuosien 1999 ja 

2000 kisoista. Seuraavaksi Kemi soittaa klassista kitaraa ja kertoo soittoharrastuksestaan. Sitten hän 

on koulussa biologian tunnilla ja kertoi kavereistaan, minkä jälkeen hän lähtee soittotunnille. Kita-

ransoitonopettaja kertoo harjoittelusta ja käsityksestään ilmakitaransoitosta. Seuraavaksi tulee noin 

minuutin jakso Pori Jazzista. Kemi kommentoi Jeff Healeyn soittoa ja Oulun harrastusmahdolli-

suuksia nuorille. Ilmakitarakisajakso alkaa ilmoittautumisella ja pakollisen kappaleen kuuntelulla 

Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa. Itse kilpailujaksossa ensimmäisen kierroksen suoritusten 

aikana tuomari selittää sääntöjä. Valitsemme jaksoon lyhyitä välähdyksiä muutaman kilpailijan suo-

rituksista. Kappaleeksi valitsemme saman kuin järjestäjät: Motörheadin kappaleen Ace of Spades. 

Kappaleen nimi oli mukana kisan juontajan lavapuheissa, ja kilpailijoiden liikkeet sopivat luonnol-

lisesti kappaleen tunnelmaan. Vaikka Ace Of Spades oli jo vanha rockkappale, se oli toisaalta myös 

kohtalaisen yleisesti tunnettu lopullisen tv-dokumentin musiikiksi. 
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Päätimme tehdä toisen kilpailukierroksen kuvauksesta hieman pitemmän ja näyttää lopuksi Kemin 

toisen kierroksen suorituksen kokonaan. Matin sisko Sanna kertoisi aluksi Matista ja ilmakitaran-

soitosta. Haastattelumateriaalissa hän kuvailee veljeään hauskasti hieman pikkuvanhaksi. Tämä 

kommentti täydentäisi hauskasti Kemin esiintymistä itseään huomattavasti vanhempien kilpailijoi-

den kanssa. Musiikiksi valitsimme rauhallisemman kappaleen, Kentin kappaleen Musik non stop, 

symboloimaan Kemin odotusta. Rauhallisen kappaleen jälkeen myös Kemin valitsema kilpailukap-

pale, Amorphiksen kappale Cares, kuulostaisi dokumentissa energisemmältä. Kemin toisen kier-

roksen suorituksesta teimme lähes minuutin pituisen jakson. Pitkähkö jakso tuntui tärkeältä, koska 

tähän hetkeen tiivistyvät koko dokumentin tapahtumien aiheuttamat odotukset. 

 

Loppujaksoon tulisi kuvaa osanottajien yhteissoitosta, ja kilpailun toinen tuomari Juha Torvinen sa-

noisi mielipiteensä Kemin suorituksesta. Kemi paljastaisi näiden kilpailujen jäävän hänen vii-

meisikseen. Loppukuva olisi eräänlainen fiktiivinen välike, jossa Kemi soittaa hieman ilmakitaraa, 

ottaa ilmakitaran pois kaulasta ja kävelee poispäin selin kameraan junaraiteita pitkin. 

 

Oman musiikin sävellys 

Fiktiivisten välikkeiden musiikki muodostui Minuutti tähtenä -dokumentin erityisongelmaksi. Ni-

kulaisen alkuperäisen idean mukaisesti ajattelimme leikatessamme, että niistä kannattaisi rakentaa 

keskenään suurin piirtein samanpituisia, lyhyitä kuvia, joissa Kemi on harjoittelevinaan ilmakita-

ransoittoa jossakin mielivaltaisessa paikassa. Halusimme ohjelman alkupuolelle, ensimmäiseksi vä-

likkeeksi mahdollisimman hienon kuvan, joten valitsimme pätkän jaksosta, jossa Kemi soittaa il-

makitaraa merenrannassa. Nikulainen ehdotti efekteiksi hidastusta ja epätodellisen näköistä värikor-

jausta, jolloin päässäni alkoi soida tavalla tai toisella epätodellinen musiikki. Esikooston ajan käy-

timme välikkeissä nopein pyrähdyksin etenevää blueskappaletta amerikkalaisen rockkitaristin Steve 

Vain soololevyltä. 

 

Koska yhden hidastetun kuvan välikkeet tuntuivat toimivan parhaiten vain hieman yli kymmenen 

sekunnin mittaisina, oman musiikin säveltäminen tuntui tähän tarkoitukseen järkevimmältä ratkai-

sulta. Harvassa valmiiksi julkaistussa kappaleessa on kymmenen sekunnin pätkä, joka voisi toimia 

erillään ja tukea välikkeen epätodellista tunnelmaa. Musiikin piti siis toimia samantapaisen logiikan 

mukaan kuin mainosmusiikin. Tietysti halusin myös päästä itse tekemään elokuvamusiikkia. Kita-

ristina aloin saada toinen toistaan hienommilta tuntuvia ideoita fiktiivisiin ilmakitarakohtauksiin. 
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Kysyin Timolta, voisinko palkata jonkun äänittämään ja mahdollisesti soittamaan osan musiikista, 

ja hänestä ajatus oli hyvä, mikäli se ei maksaisi liikaa, esimerkiksi ei paljoa yli tuhatta markkaa. 

 

Ystäväni Juri Seppä työskenteli juuri sopivasti mainosten ja tv-ohjelmien jälkituotantoon erikoistu-

neessa Factory Post -yhtiössä. Ensimmäisen äänityssession järjestäminen tuntui vaikealta molempi-

en työkiireiden takia. Halusin kuitenkin tehdä dokumentin kuvitteellisiin välikkeisiin tarvittavat ly-

hyet musiikkipätkät Sepän kanssa, koska olin tehnyt hänen kanssaan aiemminkin samantyyppistä 

taustamusiikkia TV1:n Tiikeri-ohjelmaan. Voisimme nauhoittaa musiikit Sepän työpaikalla, Factory 

Postin studiossa, Sepän normaalin työajan ulkopuolella. Hän suostui vajaan kymmenen tunnin 

urakkaan 1500 markalla. 

 

Päätin säveltää musiikin itse, yhden musiikillisen idean pohjalta. Yksi idea toistuu muunnellen eli 

varioiden kaikissa välikkeissä. Halusin ohjelman eri kohtauksiin muutaman erityylisen välikkeen. 

Tässä vaiheessa kuvailin Jurille tyylejä sanoilla: rytmikäs rock, hard rock, blues ja kevyt rhythm 

and blues. Rakensimme kuviin erilaisia tunnelmia muuntelemalla kappaletta. Kappaleen ensimmäi-

nen versio oli hyvin yksinkertainen riffi eli lyhyt, sointutaustan päällä toistuva sävelkuvio muuta-

malla sävelellä (The HarperCollins Dictionary of Music 1991, 359). Elokuvamusiikissa juuri yksin-

kertaiset teemat tuovat tehokkaimmin oman dramaattisen lisänsä kuvan tapahtumiin. Bernard 

Herrmann, esimerkiksi Alfred Hitchcockin elokuviin musiikkia tehnyt säveltäjä, suosii erittäin ly-

hyitä, vain parin sekunnin mittaisia teemoja. Hänen mukaansa elokuvayleisö hahmottaa ne hel-

pommin kuin 8 tai 16 tahdin mittaiset teemat kuunnellessaan musiikkia ”puolella korvalla” (Brown 

1994, 291-292). 

 

Välikemusiikki kuulostaisi siis jonkinlaiselta elokuvamusiikin ja mainosmusiikin välimuodolta. 

Worthingtonin mukaan amerikkalaisessa televisiossa tämäntyyppistä musiikkia esiintyy silloin täl-

löin mainoskatkojen aikana. Jotkut draamasarjat sijoittavat mainoskatkojen keskelle lyhyitä kuvia 

sarjojen päähenkilöistä, ja näitä kuvia säestää sarjasta tuttu musiikki. Tällaista kuvaa kutsutaan pus-

kuriksi. ”Puskuri on pieni, kymmenen sekunnin pituinen elokuvamusiikin pätkä, joka luo oman 

tunnelmansa siinä missä mainoskin”, säveltäjä Randy Thornton sanoo (Worthington 1995). Pusku-

rimusiikki on joskus sävelletty sarjan jonkin musiikillisen teeman pohjalta, ja yleensä se on sävel-

letty erityisesti tähän tiettyyn tarkoitukseen (Prendergast 1992, 281). 

 

Tonaalinen musiikki keskittyy yhden perussävelen ympärille. Sävelten liikkeet perustuvat erityisiin 

asteikoihin, jotka muodostetaan valitsemalla seitsemän säveltä peräkkäin kaikista kahdestatoista 
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kromaattisen asteikon sävelestä. Seitsemän sävelen järjestyksestä riippuen asteikko on joko duuri- 

tai molliasteikko. Molliasteikkoa pidetään harmonisesti epävakaisempana ja kromaattisempana kuin 

duuriasteikkoa. Molliasteikkoa pidetään myös surullisena ja duuriasteikkoa iloisen kuuloisena. 

(Brown 1994, 5-7.) Soitin ensimmäisen välikeriffin kitaralla e-mollisävellajissa, ja sen rytmi oli 

samantyyppinen, suora ja keskinopea kuin monissa suosituissa diskokappaleissa. Sama riffi soveltui 

myös hyvin bluesmuunnelmaan, josta tuli hitaampi ja ”pisteellinen” eli rytmiltään nykivä. Lisäksi 

päätin tehdä teemasta nopeamman hard rock -muunnelman. Näin välikkeisiin tulisi ainakin bluesia 

ja hard rockia, jotka näyttivät olevan ilmakitaristeille hyvin läheisiä musiikkityylejä. 

 

Ilmakitaravälikkeitä tuli dokumentin varrelle lopulta yhteensä neljä, jos loppukuvaa ja siihen liitty-

vää, lyhyttä kitarasoolon pätkää ei lasketa. Ensimmäinen, toinen ja neljäs välike kestävät noin 14 

sekuntia, kolmas kestää noin 12 sekuntia. Rakensimme jokaisen välikkeen musiikit yhden, löyhän 

teeman mukaan. Teemassa vuorottelevat e-molli- ja A-duurisointu. Ohjelman alkusysäykseen ajoit-

tuvassa, ensimmäisessä välikkeessä soi musiikin hard rock -muunnelma. Mielestäni se sopi kuvaan, 

jossa Kemi soittaa ilmakitaraa merenrannassa auringonpaisteessa. Kirkas auringonpaiste tuo kuviin 

kovan valaistuksen, joten kovan kuuloinen musiikki toimi tässä mielestäni parhaiten. Lisäksi se oli 

välikemusiikeista tyylillisesti lähinnä dokumentin alussa soivaa Guerilla Radio -kappaletta, jonka 

esittää ns. hiphop-metallia soittava Rage Against The Machine. Välikkeen hard rock -variaatiossa 

molemmat soinnut hahmottuvat duurisoinnuiksi Sepän soittaman soolon duuriasteikon takia. Duuri-

mollitonaliteetin hahmottuminen ei kuitenkaan ollut tässä muunnelmassa yhtä tärkeä asia kuin soi-

tinten äänenvärit ja nopeahko tempo. 

 

Seuraavat välikemusiikin muunnelmat, jotka olen taulukossa nimennyt ”ufodisko”-variaatioksi ja 

rockdisko-variaatioksi, on miksattu kahdeksi eri kappaleeksi yhtä versiota varten äänitettyä materi-

aalia käyttäen. Kappaleet kulkevat samassa, keskinopeassa tempossa ja niissä on sama harmonia. 

Luonnottoman kuuloisilla lyömäsoittimilla on erityisesti ”ufodisko”-muunnelmassa tärkeä tehtävä, 

ja rockdisko-variaatiossa epätodellista tunnelmaa luo vahvasti efektoitu kitara. Näillä efektoiduilla 

instrumenteilla tavallisempien soittimien keskellä on sikäli polaroiva tehtävä, että ne symboloivat 

Kemin kuvitteellista, oudonnäköistä ilmakitaraharjoittelua paikoissa, jotka ovat hänen elämässään 

muuten mitä arkisimpia: merenranta ja olohuone. 

 

Viimeinen välike sijoittuu dokumentin syventämisjaksoon, jossa Kemi kertoo suhteestaan klassi-

seen musiikkiin sekä pop- ja jazzmusiikkiin. Olimme kuvanneet yhden välikkeen radanvarressa ol-

leen roskalaatikon vieressä. Ajattelin, että väliketeeman bluesmuunnelma sopisi tähän kuvaan. Vas-
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ta dokumentin valmistuttua huomasin, että syventävässä jaksossa Kemi soittaa itsekin hieman 

blueskitaraa, ja sen aikana kuullaan blueskitaristi Jeff Healeyn taidonnäyte. Bluesvälike siis päättää 

syventävän jakson tyylikkäästi.  

 

Välikemusiikit syntyivät Sepän työpaikalla yllättävän yksinkertaisesti. Seppä käytti musiikin tekoon 

tietokonetta ja muutamaa syntetisaattoria eli elektronista äänigeneraattoria, ja minä soitin lähes 

kaikki kitaraosuudet ja hieman syntetisaattoriosuuksia. Suuri osa televisiossa kuultavasta musiikista 

tuotetaan nykyisin tietokonein ja syntetisaattorein, joista on alkanut tekniikan kehityttyä saamaan ir-

ti mitä hienoimman ja aidoimman kuuloista musiikkia. NYPD Blue -televisiosarjan musiikin sävel-

tänyt Mike Post kutsuu koko televisiosävellystoimintaa mustien laatikoiden bisnekseksi. Säveltäjät 

voivat koota erilaisia sointeja tietokonelevykkeille ja cd-rom-levyille. Näitä sointeja he voivat käyt-

tää syntetisaattoreissaan eli mustissa laatikoissaan. (Fink 1998, 158.) Koneet nopeuttavat musiikin 

tuotantoa, mikäli musiikilliset ideat ovat jo olemassa. Kävimme Sepän kanssa studiossa kolme ker-

taa ja vietimme siellä kullakin kerralla vain pari tuntia. 

 

Kilpailujakso 

Kilpailujakso lähes kokonaan ilman haastatteluja antoi mahdollisuuden jäljitellä musiikkivideon es-

tetiikkaa. Sen koosto asialliseksi, televisiotaltioinin tapaiseksi osuudeksi ei tuntunut dokumentin ra-

kenteessa kiihdytys- ja ratkaisuvaiheisiin tarpeeksi vahvalta. Jakson musiikkivideomaisuus oli hou-

kutteleva idea; dokumentin pääkohderyhmä, varhaisnuoriso, on tottunut katselemaan musiikkivide-

oita siinä missä tv-sarjoja ja elokuviakin. Dokumentin kilpailujakso muistuttaa musiikkivideon tyy-

peistä eniten esiintymisvideota, koska siinä ei ole mitään kilpailuesityksistä erillistä kuvaideaa tai 

välähdyksiä kuvallisista mielleyhtymistä. Michael Shoren mukaan on olemassa neljä erilaista mu-

siikkivideotyyppiä (Alanen & Pohjola 1992, 58):  

 

1. esiintymisvideot 

2. tiettyyn kuvaideaan perustuvat videot 

3. esiintymis- ja kuvaideavideon yhdistelmät ja  

4. esiintymisvideot, joissa on mielleyhtymävälähdyksiä.  

 

Koska Minuutti tähtenä on musiikkiaiheinen dokumentti, kilpailujaksoa säestää runsas musiikki. 

Osa siitä on samaa kuin kisoissa äänentoistolaitteista soitettu musiikki, mutta dokumenttiin kaikki 

musiikki on äänitetty levyiltä, Nikulaisen sanoin ”parhaan mahdollisen äänenlaadun saamiseksi”. 
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Kutsun tällaista musiikkia diegeettiseksi, vaikka se on teknisesti ekstradiegeettistä. Uskon useimpi-

en dokumentaaristen ja fiktiivisten elokuvien hyödyntävän tätä tekniikkaa samasta syystä, äänen-

laadun takia, vaikka katsojalle musiikki vaikuttaisikin diegeettiseltä. 

 

Minuutti tähtenä -dokumentin offline-leikkauksessa aikaa vei esimerkiksi se, että tietokone oli hidas 

tiettyjen monimutkaisten efektien laskemisessa. Nikulainen myös etsi joitakin yksittäisiä kuvia suh-

teellisen huolella koneelle otetuista muutaman minuutin pätkistä. Käytössämme oli Oulun musiik-

kivideofestivaalin materiaali, josta Nikulainen käytti kilpailujaksossa 20-30 sekuntia kuvaa, joka oli 

otettu kisojen valotornista. Hän valitsi myös minun kuvaamastani dv-materiaalista muutamia kuvia. 

Ne sopivat hänestä dokumenttiin, koska epäselvinä ja heiluvina ne ovat ”rokkia” toisin kuin beta-

kameralla kuvattu, teknisesti laadukas materiaali, joka on joissakin tilanteissa liian ”A-studiota”. 

 

Tämän dokumentin teossa yli kuukauden sulattelu kuvausten jälkeen ennen leikkauksen aloittamista 

ja lähes kuukauden tauko ennen online-version leikkaamista olivat tärkeitä. Lehtinen ehdotti online-

leikkausta edeltävänä päivänä marraskuun lopussa, että Porin-jakso dokumentin alkupuolella pois-

tettaisiin kokonaan. Katseltuaan offline-versiota hän oli tullut siihen tulokseen, että se ei enää pal-

vellut kokonaisuutta vaan jäi pikemminkin irralliseksi ja lyhyeksi tarinaksi. Katselin offline-versiota 

ja laskin, että Porin-jakso kesti noin puolitoista minuuttia. Lehtinen arveli, että puolentoista minuu-

tin korvaaminen jollain muulla saattaisi olla liian työlästä. Sovimme, että Porin-jakso lyhenisi hie-

man, ja näin saisimme loppuun enemmän kisamateriaalia. 

 

Puhuin kuvaussihteeri Merja Lappalaisen kanssa korvauksista, jotka maksettaisiin Oulun musiikki-

videofestivaalille sen omistaman materiaalin käytöstä. Hän sanoi, että tällaisissa tilanteissa on tapa-

na maksaa tuhat markkaa alkavalta minuutilta lopullisessa ohjelmassa. Hän sanoi myös, että ”sellai-

nen summa ei tunnu missään” ja että ”dokumentin budjetti on muutenkin mennyt niin paljon yli”. 

Saisimme siis luvan kilpailujaksoon tarvittavan lisäkuvituksen käyttöön. Kuulin puhuttavan doku-

mentin budjetista ensi kertaa tässä vaiheessa. Olin kussakin työvaiheessa kysynyt Lehtisen mielipi-

dettä siitä, kannattaako se ja onko se liian kallista. Kaikki ehdotukseni olivat menneet läpi. Keskus-

telin Nikulaisen kanssa dokumenttien budjeteista, ja hän arvioi tällaisen ohjelman tuotannon mak-

savan yhteensä 50 000 - 70 000 markkaa. 

 

Toiseksi viimeisenä leikkauspäivänä Nikulainen jäi vielä illaksi tekemään värikorjauksia ja äänitöi-

tä. Kysyimme Lehtiseltä, pitäisikö dokumentti tehdä ns. single field -kuvatasolla, mikä saisi sen 

näyttämään hieman enemmän elokuvamaiselta. Single field -kuvassa on filmikuvan tapaan vain yk-
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si ”kuvakenttä” ja sen jälkeen ”mustaa”, jolloin kuvan syvyysvaikutelma korostuu. Videokuvassa 

on molemmat kentät, jolloin se näyttää jostain syystä latteammalta. Päädyimme single field -tasoon, 

ja sen käyttö aiheutti parin tunnin laskutoimituksen tietokoneella, koska materiaali oli jo kerran 

efektoitu kahden kentän mukaan. Nikulainen oli myös tehnyt hienon mutta koneelle monimutkaisen 

värikorjausefektin fiktiivisten välikkeiden kuviin. Pieni ongelma oli vielä yhteispohjoismainen ni-

mifontti, jota oli tarkoitus käyttää kaikissa dokumentin tekstiplansseissa. Fontti oli lähetetty Tans-

kasta disketillä, mutta se oli tehty ohjelmalla, jota ei ollut Nikulaisen tietokoneessa. Nikulaisen han-

kittua kyseisen ohjelman yhteispohjoismainen fontti saatiin käyttöön. 

 

Musiikin muodot ja käyttötavat - analyysi 

Kilpailujakson musiikkidramaturgia on dokumentin huipentavana hetkenä erityisen ratkaiseva asia. 

Dokumenttia leikattaessa teoreettiset käsitteet eivät tule mieleen, mutta ne auttavat sen katselua ja 

kuuntelua jälkikäteen. Musiikin tehtävät elokuvassa voidaan jakaa kolmeen kohtaan (Juva 1995, 

211, Otavan iso musiikkitietosanakirja):  

 

1. Parafraasi eli mukaelma yksiselitteisessä kohtauksessa vastaavanlaisen musiikin avulla 

2. Polarointi moniselitteisessä tai neutraalissa kohtauksessa yksiselitteisen musiikin avulla 

3. Kontrapunktointi yksiselitteisessä kohtauksessa yksiselitteisen mutta vastakkaisen musiikin 

avulla 

 

Parafraasitekniikkaa käytetään usein ns. johtoaiheissa, jotka ovat draaman henkilöiden tai keskeis-

ten aiheiden esiintyessä soitettavia teemoja. Polarointia käytetään yleensä ennakoivissa tilanteissa, 

joissa kuvasta on mahdotonta päätellä, mitä tuleman pitää. Kontrapunktitehoa voi hyödyntää esi-

merkiksi kohtauksessa soitettava tunnettu kappale, joka on kohtaukseen päällisin puolin sopimaton. 

Katsojat saattavat saada tästä erilaisia konnotaatioita. Lisäksi “kahden eri kohtauksen välistä tun-

nelmaeroa voidaan korostaa jatkamalla edeltävän kohtauksen musiikkia tai aloittamalla tulevan 

kohtauksen musiikki ‘liian aikaisin’”. (Juva 1995, 215.) 

 

Parafraasi on Carrollin (1988, 216, ks s. 18) siteeraaman Aaron Coplandin määritelmistä lähinnä 

hahmojen sisäisten tilojen alleviivamistehtävää. Polaroinnin tehtävä on lähinnä tunnelman luonti ja 

jännitteen ylläpito ja sen purku. Kontrapunktoiva musiikki on Carrollin määritelmän mukaisesti 

kohtauksen merkitystä muuttavaa musiikkia. 
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Minuutti tähtenä -dokumentin kilpailujakso yhdistää dokumentin dramaturgian kiihdytys- ja ratkai-

suvaiheet yhdeksi kokonaisuudekseen. Ensimmäinen kappale kilpailujakson alussa, Motörheadin 

Ace of Spades, oli ”oikea” kilpailukappale, vaikka leikkausvaiheessa äänitimmekin kappaleen oh-

jelmaan hyvän äänenlaadun takaamiseksi levyltä, emme kuvanauhamateriaalista. Kappale alkaa 

soida kohtauksessa, jossa kilpailijat kokoontuvat ensi kertaa yhteen kuuntelemaan pakollisen kilpai-

lukappaleen ja ilmoittautuvat kisaan Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa. Ace of Spades oli kil-

pailun ensimmäisen kierroksen pakollinen kappale; kukin osanottaja joutui vuorollaan esittämään 

oman tulkintansa kappaleesta. Dokumentissa musiikki on siis diegeettistä, mutta se muuttuu pian 

ekstradiegeettiseksi, koska kuva siirtyy ilmoittautumispaikalta lavalle seuraamaan ensimmäisen 

kierroksen kilpailua. Määrittelen musiikin lavakohtauksissa ekstradiegeettiseksi, koska kuvat muo-

dostavat montaasin, jossa esiintyvät kilpailijat vaihtuvat nopeasti. Vaikka juuri tämä kappale soi oi-

keastikin jokaisen esityksen taustalla, lavan tapahtumat on montaasileikkauksen avulla etäännytetty 

niin kauas oikeista tapahtumista, että musiikki ei hahmotu diegeettiseksi. 

 

Ace of Spades -kappaleessa on nopeahko tempo, mikä toimii polaroivasti suhteessa yhteen kokoon-

tuneiden kilpailijoiden hämmentyneisiin ilmeisiin heidän kuunnellessaan kappaletta ensimmäistä 

kertaa. Pelkän kuvan perusteella ilmeiden merkitystä olisi ehkä vaikea tulkita. Pikku hiljaa kilpaili-

joiden liikkeet kuitenkin mukautuvat musiikin tempoon. Esimerkiksi englantilainen osanottaja Je-

remy Furniss, jonka haastattelu edeltää dokumentissa kilpailukappaleen kuuntelua, alkaa nyökytellä 

päätään kappaleen tahdissa. Coplandin käsittein Ace Of Spades luo tässä tilanteessa kilpailun tun-

nelmaa tilanteessa, joka alkaa ilman musiikkia. Odottavasta tunnelmasta siirrytään kisatunnelmaan, 

ja tässä vaiheessa musiikki keskittyy alleviivaamaan osanottajien sisäistä tilaa, kilpailuun latautu-

mista. Kappale jatkuu katkeamattomana kohtauksen yli kuvan siirtyessä kilpailulavalle, jolloin sen 

tehtävä muuttuu jatkuvuuden tunteen rakentamiseksi. Näin erityylisten kohtausten välillä musiikki 

on usein tehokas ylimenon apu.  

 

Kuvan siirtyessä kilpailulavalle, ensimmäisen kierroksen suorituksiin, kappale palaa tunnelman 

luontiin ja hahmojen sisäisten tilojen alleviivaukseen. Sen suhde kuvaan on parafraasinen. Esiinty-

mismusiikkivideota muistuttava jakso on leikattu hektisen nopeasti; useimmat kuvat kestävät kor-

keintaan pari sekuntia ja useimmissa on jonkinlainen nopea liike, ja leikkauksin siirrytään vapaasti 

kilpailijasta toiseen. Nopeatempoinen rockmusiikki tukee hätäisesti vaihtuvien lavatapahtumien ku-

vausta. Motörhead-kappale on myös kilpailujakson avaavan, oman pienen dramaturgisen jaksonsa 

alkusysäys ja esittelyjakso. Siinä esitellään aluksi jakson päähenkilöt, kilpailuun osallistujat, ja aihe, 

ilmakitaransoitto. Nopeatempoisen musiikin ja leikkauksen tarkoitus on temmata katsoja mukaansa. 
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Ensimmäisen kilpailukierroksen kuvamontaasi loppuu Jeremy Furnissin lopputuuletukseen ja Ace 

Of Spadesin lopputahteihin. Tässä kohdassa loppusoinnut purkavat kappaleen ylläpitämän jännit-

teen. Lyhyt hetki ennen toisen kierroksen alkua odotetaan ilman musiikkia.  

 

Ensimmäisen kierroksen kuvausta seuraa välittömästi kilpailun toisen kierroksen tapahtumia välit-

tävä montaasi, joka on kilpailujakson syventämisvaihe. Päähenkilö Kemi seuraa muiden kilpailijoi-

den suorituksia ja näyttää keskittyvän omaan suoritukseensa. Matin sisko Sanna arvioi Mattia ihmi-

senä ja ilmakitaristina. Ruotsalaisyhtye Kentin Musik non stop oli oma valintani musiikkitaustaksi 

montaasiin toisesta kilpailukierroksesta. Hittikappale on osa kilpailijoiden musiikillista ympäristöä 

vuonna 2000. Samasta syystä elokuvaohjaaja Martin Scorsese sanoo valinneensa joihinkin eloku-

viinsa runsaasti valmista popmusiikkia. Esimerkiksi Casino-elokuvassa soi lähes taukoamatta mu-

siikki, jota elokuvan päähenkilöt ovat Scorsesen mielestä kuunnellet lapsuudessaan. ”Rothsteinin ja 

Nickyn tapaiset ihmiset edustivat sukupolvea, joka kasvoi kuunnellen Benny Goodmania ja Artie 

Shaw’ta, ja tämä musiikki oli heille tärkeää ja se kertoo jotain heistä”, Scorsese sanoo (Dougan 

1998, 106). Samalla tavalla Musik non stop kertoo ilmakitarakilpailijoista ja heidän sukupolvestaan 

erityisesti Pohjoismaissa, missä kappale oli suosittu talvella 1999-2000. Robert Phillip Kolkerin 

(1988, 165) mukaan Scorsese luo elokuviinsa jännitteitä dokumentaarisia ja fiktiivisiä käytäntöjä 

sekoittaen. Nähdäkseni päähenkilöiden elämästä lainattu diegeettinen musiikki on hänen elokuvis-

saan yksi tärkeimmistä dokumentaarisista konventioista.   

 

Musik non stop kertoo toisellakin Scorsesen elokuvista tutulla tasolla kilpailijoiden tilanteesta. 

Kappaleen kertosäkeen sanoituksen voi ajatella kommentoivan esityksiä: ”Du är som jag när du  

dansar, har aldrig träffät nån som du / Du är som jag när du dansar, musik non stop till slut.” Kappa-

leessa on kokonaisuutena ihastumisen teema, mutta tämä ei häiritse sitä, että kertosäkeessä lauletaan 

tanssimisesta ja musiikista. Kertosäe tuo toisen kierroksen montaasiin ajatuksen ilmakitaransoitosta 

tanssina ja ennen kaikkea fyysisenä esityksenä. Musik non stop -jakso on koko kilpailujakson omas-

sa dramaturgisessa rakenteessa syventämisvaihe. Matin keskittymistä seuratessaan katsojalle anne-

taan mahdollisuus eläytyä hänen tunnelmaansa juuri ennen lavalle nousua. 

 

Toisen kilpakierroksen montaasia katsottaessa musiikin suhde kuvaan on parafraasinen. Kappale on 

seesteisempi ja tempoltaan hitaampi kuin sitä edeltävä ja seuraava musiikki. Toisen kierroksen ku-

vat on hidastettu, ja yksittäiset kuvat kestävät kauemmin kuin kuvat ensimmäisen kierroksen mon-

taasissa. Mukana on aiempaa enemmän kuvia Kemistä ja yleisöstä. Edellä mainittu sanoi-

tusesimerkki on myös parafraasi, koska erityisesti laulua ja tanssiaiheista tekstiä kuunnellessa aina-
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kin yksi kilpailijoista näyttäisi tanssivan musiikin tahdissa. Leikkauspöydässä syntyi ajatus hetken 

venyttämisestä Kemin keskittymistä kuvaavaksi jaksoksi, eräänlaiseksi tyyneksi hetkeksi ”ennen 

myrskyä”. Koska halusimme Kentin kappaleesta järkevän pituisen pätkän tähän jaksoon, kuvia piti 

pidentää. Hidastetut, aiempaan verrattuna pitkähköt kuvat toimisivat tässä yhteydessä, koska mitä 

pidemmälle saisimme venytettyä Matin nousua lavalle toisella kierroksella, sitä suuremmat odotuk-

set kasaantuisivat katsojalle. Tässä mielessä myös Musik non stopille tuli odotusjännitystä symbo-

loiva tehtävä. Vaikka kappale ei toistakaan yhtä ja samaa rytmistä tai harmonista kuviota kuten odo-

tusjännitysmusiikki usein, se sopi odotuksen tunnelmaan hyvin. Tämä saattaa johtua säkeistön aika-

na junnaavasta neljän sävelen bassokulusta.    

 

Leikkaustilanteen kannalta musiikin suhde toisen kierroksen kuvitukseen on pikemminkin polaroiva 

kuin parafraasinen. Nikulainen alkoi leikata jaksoa tosissaan vasta, kun sai Kentin kappaleen konee-

seensa. Kappaleen sointi vaikutti siis huomattavasti leikkausratkaisuihin ja erityisesti hidastuksen 

käyttöön. Koska jakso leikattiin näin musiikkiin sopivaksi, polaroiva tehtävä voitaisiin sanoa olevan 

nimenomaan kuvalla ja sen suhteella ensin valittuun musiikkiin. Kuvien ja efektien käyttötarkoitus 

on siis polaroiva, koska efektein ja erilaisin kuvavalinnoin kohtauksesta olisi voinut rakentaa hyvin 

erilaisen, vaikka musiikki olisi pysynyt samana. 

 

Kemin toisen kierroksen suoritus on dokumentissa lähes sellaisenaan. Sain Oulun musiikkivideofes-

tivaalilta käyttööni kuvamateriaalia, jonka festivaali kuvautti kilpailun miksaus- ja valotornin katol-

ta. Lisäksi kuvausryhmässäni oli kaksi beta-kuvajaa ja minä kuvasin pienellä dv -kameralla, joten 

dokumentin jaksossa Kemin kilpailunumerosta on materiaalia neljästä kamerasta. Kuva keskittyy 

enemmän Kemin suorituksen esittämiseen kuin musiikkivideomaiseen ilmaisuun, koska kuvamate-

riaalia oli liian vähän nopeamman leikkauksen tarpeisiin. Jaksossa soi myös lähestulkoon sama die-

geettinen osuus Amorphisin kappaleesta Cares, joka oli Kemin kilpailukappale. Tällä kappaleella 

on Kemin esitysjaksossa parafraasinen tehtävä, koska energinen rockkappale tukee kilpailijan ag-

gressiivista esitystä ja useiden, heiluvien dv-kamerakuvien käyttöä. Kilpailujakson omassa drama-

turgisessa rakenteessa Kemin toisen kierroksen suoritus on kiihdytysosa, jossa edetään kohti kilpai-

lun ratkaisevaa jakson käännekohtaa.  

 

Kemin toisen kierroksen suorituksen jälkeen seuraa dokumentin ratkaisu eli palkintojen jako, minkä 

jälkeen kuullaan lyhyet voittajan ja toisen tuomarin haastattelut. Kisajakso päättyy ilmakitaristien 

yhteissoittoon, jossa kaikki kilpailuun osallistuneet heiluvat lavalla yhtä aikaa. Tämän kohtauksen 

tunnelmaan halusin taas vaikuttaa musiikkivalinnalla. Tilanteessa oikeasti soinut Neil Youngin 
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kappale Rockin’ in the Free World tuntui liian kaukaiselta kilpailijoiden, erityisesti Kemin elämästä, 

ja kappale soi jo dokumentin alkupuolella, kun Matti muistelee 1999 ilmakitarakisoja. Se tuntui li-

säksi turhan hitaalta ja melankoliselta dokumentin viimeiseksi rockmusiikkia sisältävään jaksoon, 

joka päättää koko dokumentin olennaisen ratkaisuosan ja toimii samalla kilpailujakson häivytykse-

nä. Ohjelman luomiin odotuksiin on juuri vastattu, ja ilmakitaristien yhteisesitys tuntui vaativan jo-

tain energisempää palvellakseen kuvien juhlatunnelmaa parafraasisesti ja alleviivatakseen vapautu-

neiden kilpailijoiden riehakasta mielentilaa. 

 

Valitsin jaksoon brittiyhtye Blurin kappaleen Bugman, koska se sopi tähän tarkoitukseen paremmin 

kuin mainittu Neil Youngin kappale ja kappaleiden tempot olivat lähes samat. Kohtauksen leikkaus 

täysin eritempoisen kappaleen kanssa olisi ollut vaikeaa, koska ilmakitaristit liikkuivat kuvissa 

Youngin kappaleen tahdissa. Bugman oli räikeän sointimaailmansa takia sopivan ajankohtainen 

versio tyypillisestä rockkappaleesta. Kappale myös pyörii Rockin’ in the Free Worldin tapaan ryt-

misesti junnaavan kitarariffin ympärillä. Toisteinen riffi yleensä vie popmusiikkia eteenpäin samal-

la tavalla energiavirtaa suuntaamalla (Middleton 1984 Ken Garnerin 2001, K.J. Donnelly 2001 

(toim.), 192, mukaan). Rockin’ in the Free Worldin korvaaminen Bugmanilla on ehkä joidenkin ta-

pahtumaa paikan päällä seuranneiden katsojien kannalta erikoinen ratkaisu, koska se tavallaan vää-

ristää tapahtumasta muodostuvaa kuvaa. Uskoakseni tämä ei kuitenkaan heikennä muun yleisön 

katsomiskokemusta.   

  

Minuutti tähtenä loppuu Kemin lyhyeen kommenttiin ilmakitaransoiton lopettamisesta ja kuvaan, 

jossa hän soittaa ilmakitaraa junaraiteilla, lopettaa soiton ja lähtee kävelemään raiteita pitkin kame-

rasta poispäin. Kemin ilmakitaraliikkeitä säestää pätkä soittamaani kitarasooloa, ja Kemin lähtiessä 

kävelemään Matin harjoittelema klassinen etydi Paisaje alkaa soida. Kitarasoolon pätkä hyödyntää 

vanhan Hollywood-elokuvan musiikkitehokeinoa, jossa elokuvamusiikki etenee suoraan kuvassa 

tapahtuman toiminnan tahdissa. Efektoidusta kuvasta on mahdotonta päätellä, soittaako Kemi mie-

lessään juuri kuuluvaa melodiaa, mutta tahdistimme soolonpätkän lopun juuri kohtaan, jossa hän 

näyttää soittavan viimeisen sävelensä. Tätä tapaa käyttää ekstradiegeettistä musiikkia kutsutaan 

mickey-mousingiksi. Termi tulee musiikista, jonka tapahtumat on tahdistettu murto-osasekunnin 

tarkkuudella kuvan tapahtumiin. Tällaista musiikkia on käytetty erityisen paljon piirroselokuvissa 

(Brown 1994, 16).  

 

Mickey-mousingia lähellä on tapa käyttää musiikkia siten, että se vaihtelee kuvan tapahtumien 

kanssa löyhemmin mutta pidemmän ajan kuluessa. Musiikin voi synkronoida esimerkiksi siten, että 
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kappaleen soinnut vaihtuvat tai teemaa muunnellaan juuri tapahtumien avainhetkillä (Worthington 

1995). Dokumentin lopussa musiikki käyttäytyy tavalla, joka on jotain mickey-mousingin ja löyhän 

musiikillisen teeman muuntelun väliltä. Aiemmista jaksoista tuttu klassinen kitaraetydi alkaa soida 

juuri, kun päähenkilö on saanut ilmakitaran kaulastaan ja alkaa kävellä junaradalla kamerasta pois-

päin. Kappale esiintyy lopussa ensi kertaa puhtaan ekstradiegeettisellä tavalla. Se siirtää kuvan do-

kumentin tarinasta lopputeksteihin ja niiden kautta pois ohjelmasta. Se helpottaa tässä dokumentin 

jatkuvuutta. Etydi myös symboloi kaiken rockmusiikin tahdissa tanssimisen jälkeen Matin paluuta 

”oikean” musiikinteon ja erityisesti klassisen musiikin harjoittelun pariin. 

 

Kuvailmaisun tyyli  

Dokumentin kilpailujaksoon tiivistyvät ohjelman tärkeimmät tapahtumat. Jouduimme Nikulaisen 

kanssa tiivistämään muutaman minuutin jaksoon intensiivisen kuvauksen dokumentin huipennuk-

sesta, ja ajauduimme automaattisesti etsimään visuaalisesti kokeilevia ratkaisuja tilanteita ja tun-

nelmia kuvaillaksemme. Emme halunneet yrittää koostaa seikkaperäistä tallennetta tasapuolisesti, 

mahdollisimman monen kilpailijan suorituksista. Tähän ei olisi edes riittänyt tasalaatuista materiaa-

lia; suurin osa materiaalista oli kuvattu käsivarakameroin yleisön seasta. Onkin syytä katsoa kilpai-

lujakson kuvitusta hieman tarkemmin ja pohtia, minkä tyylisiä kuvia päätyi peräjälkeen. 

 

David Bordwell on tutkinut elokuvien rakenteita ja visuaalisia tyylejä käsitteellisen seikkaperäisesti. 

Hänen mukaansa elokuvan muoto koostuu muotojärjestelmästä ja tyylijärjestelmästä. Muoto- ja 

tyylijärjestelmä ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Muotojärjestelmä voi olla joko narratiivinen 

tai ei-narratiivinen. Narratiivinen muotojärjestelmä on tuttu perinteisistä, kerronnallisista elokuvista. 

Kerronta tukee syy-seuraussuhteiden toteutumista. Dokumenttielokuvat ovat harvoin narratiivisia 

rakennelmia, ja vaikka Minuutti tähtenä -dokumentissa on narratiivin piirteitä - siinä on yksi pää-

henkilö, jonka toiminnalla on tavoite - sitä lienee järkevintä tarkastella ei-narratiivisena kokonaisuu-

tena. Emme pohtineet Lehtisen, Nikulaisen ja Kuhan kanssa dokumentin muotoa sen narratiivisen 

tai ei-narratiivisen rakenteen kautta, teoreettisesti. Rakensimme muotoa enemmän tunnetasolla ja 

tapahtumien kronologisen seurannan näkökulmasta. Jälkeenpäin dokumenttia katsottaessa siitä on 

kuitenkin mahdollista erottaa Bordwellin käsittein erottuvia muotopiirteitä.   

 

Elokuvan ei-narratiivisten muotojen tyypit ovat (Bordwell 1979, 102-139): 

 

1. kategorinen muoto, joka jakaa elokuvan kohteen erillisiin osiin tai kategorioihin 
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2. retorinen muoto, joka väittää jotain elokuvan kohteesta ja pyrkii perustelemaan väitteen 

3. abstrakti muoto, joka kiinnittää huomion kohteen kuva- ja ääniominaisuuksiin 

4. assosiatiivinen muoto, joka pyrkii luomaan kohteestaan tunnevaikutelman 

 

Minuutti tähtenä -dokumentissa on piirteitä ainakin kategorisesta muodosta. Ohjelman alkupuolella 

seurataan Kemin elämän eri osia - kitaransoiton harjoittelua kotona, koulunkäyntiä, soittotuntia ja  

kesäloman viettoa. Eri osa-alueiden välillä ei ole tiettyä järjestystä, tapahtumien syitä ja seurauksia. 

Halutessaan katsoja voi kuitenkin tulkita kuvituksen vaikkapa yhdeksi, kronologisesti eteneväksi il-

tapäiväksi pojan elämässä: päivä ollaan koulussa, sitten mennään kotiin harjoittelemaan, illemmalla 

on soittotunti ja illalla ilmakitarakilpailu. Vain matka Pori Jazziin on epäkronologisesti tavallisen 

arkipäivän ja -illan välissä. Kilpailujakso lienee kuitenkin lähinnä assosiatiivista muotoa. Sekin toki 

hahmottuu erillisiin, kronologisesti vaihtuviin osiin, mutta osasta toiseen edetään assosiatiivisesti, ja 

kuvien käsittely ja valinta osien sisällä pyrkii palvelemaan tunnetta kilpailun huumasta. 

 

Dokumentissa narratiivisesta elokuvasta muistuttaa se, että tarina kertoo yhden päähenkilön vaiheis-

ta ja tavoitteesta, ilmakitarakilpailun voitosta. Vaikka alkupuoliskon tapahtumat eivät liity itse kil-

pailuun, tavoite pidetään mielessä fiktiivisin ilmakitaranharjoitteluvälikkein. Narratiivista muistut-

taa myös dokumentin ajan jatkuva ilmakitaran ja klassisen kitaran rinnakkainen harjoittelun teema. 

Kaksi rinnakkaista teemaa viedään myös ratkaisuun lopussa, jolloin Kemi ilmoittaa lopettavansa 

ilmakitaran soiton ja keskittyvänsä klassisen kitaran soittoon. 

 

Bordwellin (1979, 333) mukaan elokuvan tyylijärjestelmä koostuu säännönmukaisesti käytettyjen 

tekniikoiden luomista merkityksistä. Tekniikoita ovat mise-en-scene eli lavastus, puvustus, valais-

tus ja hahmojen toiminta sekä kuvaus, leikkaus ja ääni. Dokumenttielokuvan tekninen tyylikeinova-

likoima on rajattu. Lavastus ja valaisu ovat olosuhteiden varassa, Minuutti tähtenä -ohjelmassa ai-

noastaan tekemämme erillinen Kemin haastattelukuva on kontrolloitu; valaisimme Oulun konserva-

torion konserttisalin lavalle tuolin, jolla Kemi istui ja vastaili kysymyksiini. Suurin osa materiaalista 

on kuvattu luonnollisissa olosuhteissa. Vaikutusalueellamme oleviksi tyylikeinoiksi jäivätkin lähin-

nä 4:3-kuvasuhteen videokuvan rajaus ja tilan luonti sen avulla, kuvakoot - erikoislähikuva, lähiku-

va, puolilähikuva, puolikuva, laajapuolikuva, kokokuva ja yleiskuva - ja liike sekä leikkausvaihees-

sa peräkkäisten kuvien graafinen, rytminen, rajauksellinen ja ajallinen sommittelu (Bordwell 1979, 

163-173, 189-202, 211-238, 247-283). Tästä poikkeuksena fiktiivisten ilmakitaravälikkeiden kuvis-

sa on käytetty säännönmukaisesti vahvaa, efektinomaista värikorjausta. Epätodellisen näköiset värit 
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korostavat välikkeiden fiktiivisyyttä, koska ne vievät kuvituksen tyylin kauas dokumentin muun 

kuva-aineiston luonnolliseen pyrkivistä värisävyistä (kuva 1). 

 

 
 

kuva 1: Matti Kemi ”harjoittelemassa” ilmakitaran soittoa. 

 

Kilpailujakso alkaa noin 8 minuutin kohdalla 17 kuvan sarjalla Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuk-

sesta, missä ilmakitarakilpailijat kuulevat ensimmäisen kierroksen pakollisen kilpailukappaleen ensi 

kertaa. Kuuntelujakso kestää 55 sekuntia, ja se koostuu lähinnä kilpailijoiden lähikuvista, erikoislä-

hikuvista ja puolikuvista, joissa näkyy myös kulttuurikeskuksen tilaa. Kuvat vaihtuvat rauhallisesti 

2-5 sekunnin välein, ja muutamassa on hallittu liike, joko sivuittain tai ns. zoomaus eteenpäin. Vain 

viimeisen kuvan lopussa on hidastus, joka tavoittelee kilpailijan dramaattisen haastamishuudon 

(”The championship is coming back to London!”) nostattavaa tunnelmaa. Hidastuksesta siirrytään 

suoraan lavalle, ensimmäisen kilpailukierroksen tapahtumiin. Valitsemalla kuvat juuri tähän järjes-

tykseen pyritään hahmottelemaan lyhyessä ajassa tilanteen kronologinen eteneminen: ensin ko-

koonnutaan huoneeseen, ilmoittaudutaan, aletaan kuunnella kappaletta ja virittäydytään tunnel-

maan. Kuvat on todellisuudessa saatu satunnaisista hetkistä sieltä täältä, mutta esimerkiksi kilpaili-

joiden nyökyttely kappaleen tahdissa ajoittuu lopullisessa kuvasarjassa loppupuolelle (kuva 2). 
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kuva 2: Jeremy Furniss (keskellä) ja kaverit. 

 

Ensimmäisen kilpailukierroksen esittelevään jaksoon, esiintymislavalle, siirrytään suoraan kulttuu-

rikeskuksen kuuntelutilanteesta, kesken kilpailukappaleen. Jakso koostuu 13 kuvasta esiintymisla-

valta tai sen läheisyydestä, ja se kestää 45 sekuntia. Kuvat ovat keskimäärin lähes yhtä pitkiä kuin 

edeltävässä jaksossa, ja edelleen keskitytään esittämään vain muutaman avainkilpailijan tyylinäyt-

teet. Lavalla kilpailijat kuitenkin pääsevät ilmakitaroimaan sydämiensä kyllyydestä, ja tätä allevii-

vataan kontrasteilla, joita luovat kuvakokojen jyrkät vaihtelut ja vaihtelu paikallaan pysyvän ja hol-

tittomasti liikkuvan kuvan välillä. Nikulainen nimitti minun lavan reunan tuntumasta kuvaamaani 

materiaalia ”rokkikuvaksi” levottoman liikkeen ja videokuvan teknisesti huonomman laadun takia. 

Suurin osa koko dokumentista on kuvattu perinteisellä beta-videokameralla, mutta ”rokkikuva” on 

tallennettu pienellä mini-dv-kameralla, jonka puutteellinen optiikka taltioi värit karkeammin kuin 

betan optiikka. Kaikissa ensimmäisen kisakierroksen kuvissa onkin joko kiihkeää ilmakitarointia tai 

holtitonta liikettä (kuva 3). Vain kaksi kuvaa yleisöstä jakson lopussa ovat vakaita sekä rajauksel-

taan että toiminnaltaan.  
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kuva 3: Matti Kemin suoritus ensimmäisellä kierroksella. 

 

Esimerkki jyrkistä kontrasteista on heti jakson alussa. Ensimmäinen lavakuva on tärisevä, hektinen 

lähikuva Kemistä keskellä pakollista ohjelmaansa. Edellinen kuva on vielä kulttuurikeskuksesta, hi-

dastettu kuva uhoavasta englantilaiskilpailijasta, ja vain kuvakoko yhdistää näiden kuvien visuaali-

sia ominaisuuksia. Kemin lähikuvasta siirrytään vakaaseen yleiskuvaan, tällä kertaa sekä rajauksel-

taan että liikkeeltään toiseen ääripäähän. Kontrastit vakaan ja hektisen kuvan välillä jatkuvat koko 

jakson ajan siten, että vakaista kuvista voi erottaa esiintyjien liikkeet ja hektisistä kuvista aistia tun-

nelmaa. Kuvat on edelleen valittu juuri visuaalisten ominaisuuksiensa mukaan, ei esimerkiksi kro-

nologisesti. Lopussa on tosin lyhyt pätkä kronologisia kuvia, kun kilpailija Black Ravenin eli Mar-

kus Vainionpään poistuminen lavalta näytetään kahdesta eri kuvakulmasta. 

 

Toinen kilpailukierros alkaa noin 1 minuutin ja 50 sekunnin pituisella jaksolla, jonka aikana Kemi 

seuraa muiden kilpailijoiden suorituksia ennen omaansa. 20 kuvan jakso vie suhteellisen suuren 

osuuden koko dokumentin kestosta, ja sen tarkoitus onkin pitkittää odotusta Matin nousemisesta la-

valle. Matin sisko Sanna Kemi kommentoi lyhyesti veljensä luonteenlaatua ja ilmakitaristilta vaa-

dittavia ominaisuuksia. Pitkitystä ja rauhallista tunnelmaa ennen Matin loppurutistusta symboloivat 

hidastukset kuvissa, joissa muut kilpailijat esiintyvät. Lavaliikkeitä on hidastettu huomattavasti, ja 

useimmat muut, hidastamattomat kuvat kestävät lähes kymmenen sekuntia kukin. Kuvia on jälleen 

lähes kaiken kokoisia, ja joitakin ”rokkikuvia” on mausteena. Nämä eivät tosin hidastettuina heilu 

yhtä holtittomasti kuin edellisessä jaksossa. Lavan vieressä seisovasta Kemistä on lähinnä lähiku-

via. Tämän jakson erikoisuus on lavan takaosasta yleisöön päin kuvatut otokset. Näissä kuvissa 
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kirkkaat, lavaa kohti suunnatut valot saavat kilpailijoiden ääriviivat kirkkaan teräviksi, ja samalla ne 

tekevät kilpailijoista muuten siluettimaisia hahmoja. Tällainen kova, dramaattinen valo korostaa hi-

dastusten, pitkien kuvien ja enteilevän rauhallisen musiikin vaikutusta (kuva 4).  

 

 
 

kuva 4: Black Ravenin tyylinäyte toisella kierroksella. 

 

Dokumentin loppujakso on kuvitukseltaan taltiointimaisin ja kronologisimmin etenevä osuus. Lop-

pujaksossa on muutama haastattelulausunto - yksi tuomariston jäseneltä Juha Torviselta, yksi kil-

pailun voittajalta Black Ravenilta ja yksi Kemiltä - mutta muuten se koostuu Kemin toisen kierrok-

sen suorituksen, palkintojen jaon ja ilmakitaristien yhteissoiton seuraamisesta. 12 kuvan taltiointiin 

Kemin toisen kierroksen kisasuorituksesta on pyritty saamaan näkyviin mahdollisimman suuri osa 

itse suorituksesta. Kuvat ovat vain parin sekunnin pituisia lukuun ottamatta aloitus- ja lopetuskuvia, 

jotka ovat 10- ja 20-sekuntiset. Vakaita kuvia on eri kulmista, ja seassa on muutama ”rokkikuva” ja 

lähikuva yleisöstä. Kemin suoritus loppuu jälleen synkronoituun leikkaukseen kamerasta toiseen 

kesken hänen kävelynsä lavan poikki. Pari muutakin tällaista kesken liikkeen tapahtuvaa leikkausta 

lisäävät taltioinnin tuntua. Erikoisuus tässä osuudessa on epätodellisen näköinen kuva, joka on otet-

tu kuvaamalla videokangasta, jolle on heijastettu ilmakitaristin suoritus yleisön nähtäväksi. 
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kuva 5: Matti Kemin ja muiden kilpailijoiden yhteissoitto. 

 

Ohjelma loppuu kuviin palkintojen jaosta ja yleisöstä. Pitkähköissä ja rajaukseltaan keskimäärin 

laajoissa kuvissa on paljon ihmisiä ja toimintaa, erityisesti kuvissa ilmakitaristien yhteissoitosta 

(kuva 5). Loppukuvaksi on valittu yksi ns. fiktiivisistä välikekuvista. Rautatiekiskoilla, auringon-

laskussa kuvattu kohtaus symboloi Kemin päätöstä lopettaa ilmakitaristin uransa, jota hän samaan 

aikaan selittää haastattelussaan. Kemi soittaa kiskoilla seisoen ilmakitaraa, ottaa ilmakitaran pois 

kaulasta, nostaa sen olalleen ja lähtee kävelemään kiskoja pitkin poispäin. 

 

Dokumentin päättävä kilpailujakso jakautuu siis viiteen eri osaan: pakollisen kappaleen kuuntelu-

jaksoon, ensimmäisen kilpailukierroksen esittelyyn, Kemin toisen kierroksen odotukseen, Kemin 

toisen kierroksen esitykseen ja palkintojen jakoon. Kilpailujakso on kronologisesti etenevä tarina ja 

sen päähenkilönä on Matti Kemi, joten siinä on piirteitä narratiivisesta kerronnasta. Tekninen kuva-

kerronta ei kuitenkaan pyri tuomaan esiin tarinan mahdollisia syy-seuraussuhteita, vaan se hakee 

tunnevaikutelmia kilpailun etenemisestä assosiatiivisen elokuvamuodon keinoin. Kilpailujakson eri 

osia lähestytään hyvin erilaisin leikkausratkaisuin. Kuuntelujakso ja Kemin toinen kierros ovat lä-

hinnä taltiointimaista kerrontaa, ja niiden välissä lähinnä muiden kilpailijoiden suorituksia seurataan 

valikoiden, tunnelmaa hakien. Ensimmäisellä kierroksella tunnelma tulee toiminnallisista ”rokkiku-

vista”, toisella kierroksella hidastuksista ja dramaattisesta vastavalosta. 
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Musiikkijaksot dramaturgiana 

Olen koonnut dokumentissa käytetyt musiikkikappaleet, tiedot niiden esittäjistä, kestosta ja musii-

kin tyypistä sekä kuvan tapahtumat lyhyesti selitettynä tutkielman liitteenä olevaan taulukkoon. 

Dokumentissa on kokonaisuutena eniten musiikkia, joka on tehty alun perin kuunneltavaksi, ei elo-

kuvamusiikiksi. Suurin osa tästä musiikista on dokumentissa ekstradiegeettistä. Uskon, että tässä 

ohjelmassa on enemmän juuri ekstradiegeettistä musiikkia kuin monessa muussa dokumentissa. 

Päätin jo varhain, että pyrkisin kietomaan musiikki-ilmaisun kiinteäksi osaksi kuvailmaisua. Täten 

dokumentissa esiintyvällä musiikittomalla hiljaisuudellakin olisi yhtä tärkeä tehtävä kuin musiikilla. 

Jonkin tietyn kohdan hiljaisuus ei saisi johtua vain siitä, että siihen ei ole keksitty liittää mitään mu-

siikkia. 

 

Dokumentissa soi musiikki yhteensä noin 9 minuutin ja 2 sekunnin ajan, mikä on lähes kaksi kol-

masosaa ohjelman kestosta, 14 minuuttia ja 44 sekuntia. Tämän on suhteellisen paljon, koska har-

vassa televisio-ohjelmassa, erityisesti televisiodokumentissa, soi musiikki edes puolessa sen kestos-

ta. Esimerkiksi katselemassani amerikkalaisessa Millennium-etsiväsarjassa musiikkia on tyypillises-

ti hieman yli puolet yhden jakson kestosta, ja sekin on harvinaisen paljon. Moni amerikkalainen te-

levisiosarja hyödyntää runsaasti musiikkia, joka vaikuttaa aktiivisesti kuvan tapahtumien luomiin 

merkityksiin. 

 

Taulukon tyyppi-sarakkeesta käy ilmi, että dokumentissa on vaihtelevan tyyppistä musiikkia. Kaik-

kia kolmea musiikkityyppiä, diegeettistä, ekstradiegeettistä ja ruudun tilan musiikkia esiintyy vähin-

tään pari minuuttia kutakin. Kuten kilpailujakson analyysissä selviää, musiikkityyppi vaihtuu koh-

dakkoin kesken jatkuvan kappaleen. Siksi olen laittanut tyyppi-sarakkeeseen sulkuihin musiik-

kiosuuden toisen mahdollisen muodon. Bugmanin tapauksessa tosin musiikin tyyppi ei vaihdu kap-

paleen soidessa. Kappale on ekstradiegeettinen, vaikka tietämättömälle katsojalle se vaikuttaa die-

geettiseltä. Kappale on ehkä tässä mielessä ainoa ”huijaus” koko dokumentissa, koska useimmista 

musiikkia sisältävistä kohtauksista kuka tahansa voi päätellä musiikin tyypin. Esimerkiksi Kemin 

soittama bluesimprovisaatio dokumentin puolivälin tienoilla on aluksi ruudun tilan musiikkia mutta 

muuttuu nopeasti diegeettiseksi, koska kuva siirtyy kotoa soittotilanteesta autoon, jossa Kemi mat-

kaa kohti Poria. Musiikkityyppi muuttuu samantapaisesti kuva-aiheen muuttuessa kuin kilpailujak-

son analyysissä selviävässä Ace of Spades -kappaleen muodonmuutoksessa. 
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Minuutti tähtenä jakautuu musiikin avulla John Ellisin hahmottelemiin osiin, jotka tosin ovat lyhy-

empiä kuin hänen määrittelemä viiden minuutin sykli. Fiktiiviset välikkeet rajaavat ohjelman juonta 

parin minuutin välein, poikkeuksena kilpailujakso, joka jatkuu yhtenäisenä yli kuuden minuutin 

ajan. Ellisin mukaan kukin tv-ohjelman osa sijoittuu yleensä yhteen paikkaan ja pitäytyy yhdessä 

hahmossa. Minuutti tähtenä -ohjelmassa siirrytäänkin tilanteesta toiseen välikkeiden avulla. Tilan-

teissa kuuluva musiikki ei ole kuitenkaan sävelletty osien intensiteetin säätelyä ajatellen erityisesti 

tähän ohjelmaan, joten mikrotasolla musiikki ei erityisesti myötäile kuvan tapahtumia esimerkiksi 

stinger-tehoin.  

 

Kilpailujakso on dokumentin intensiivisin musiikkijakso. Kappaleiden sijoittumista aikajanalle tar-

kastellessa käy kuitenkin ilmi, että ne ovat sijoittuneet koko dokumentin matkalle tasaisesti. Kilpai-

lujaksossa on kuitenkin peräjälkeen monta pitkää rockkappaletta, kolme noin minuutin mittaista 

otetta ja yksi lähes puolen minuutin kappale, Ace of Spades, Musik non stop, Cares ja Bugman. Tätä 

jaksoa ennen, Pori Jazziin sijoittuvassa osuudessa, kuunnellaan myös ”kevyempää” bluesmusiikkia 

ja fiktiivisten välikkeiden musiikkia. Siksi kilpailujakson musiikkivalinnat voikin tulkita Fossin (Ja-

lander 1991, Andellin 1994 mukaan) elokuvien vaiheista laatiman teorian mukaan kiihdytys- ja rat-

kaisuvaihetta parafraasisesti tukeviksi. Kun aletaan edetä kohti tarinan ratkaisuvaihetta, ilmakitara-

kilpailun ratkaisua, musiikki reagoi tähän muuttumalla entistä äänekkäämmäksi ja intensiivisem-

mäksi. Dokumentin eri vaiheissa on siis musiikinkin kautta kuultavissa erilaiset tunnelmat. 

 

Myös kilpailujaksoa voi tarkastella omana kokonaisuutenaan Fossin vaihemääritelmiä hyödyntäen. 

Alkusysäyksenä toimivat muutamat alkukuvat nuoriso- ja kulttuurikeskuksesta ilman musiikkia. 

Esittelyjaksona on pakollisen kilpailukappaleen Ace Of Spadesin esittely kilpailijoille ja sen kuunte-

lu. Syventämisjakso on ensimmäisen kilpailukierroksen tyylinäytteet pakollisen kappaleen tahdissa; 

tässä ollaan jo tositoimissa. Kiihdytyksenä toimii toisen kilpailukierroksen hidastetut tyylinäytteet, 

joita Kemi seuraa lavan vierestä Musik non stopin soidessa. Käännekohta on Kemin nouseminen la-

valle ja ratkaisu hänen toisen kierroksen esityksensä. Cares alkaa soida ratkaisuvaiheessa. Vaikka 

Kemin kilpailusuorituksessa ei ole Fossin määrittelemiä osapuolia samanaikaisesti mittelemässä 

voimiaan, sitä voi pitää ratkaisuvaiheena, koska vertailukelpoisia taltiointeja muiden esityksestä ei 

ehdi näyttää, ja Kemin suorituksen perusteella ratkeaa hänen menestyksensä kisassa. Häivytys alkaa 

Kemin suorituksen jälkeen palkintojenjaolla sekä voittajan ja tuomariston edustajan haastattelulla - 

ilman musiikkia. Kilpailijat reagoivat palkintojenjakoon aloittamalla yhteissoiton, ja Bugman alkaa 

soida samanaikaisesti. Tällä tavoin riehakas musiikki ja ilmakitaristit lavalla ilmaisevat fyysisesti, 

että olennaisinta kisassa ei ole voitto ja tappio vaan itse toiminta. 
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Samaa aggressiivisuutta kuin kilpailujaksossa on ohjelman alussa, alkusysäyksen ja esittelyjakson 

aikana. Ilmakitarakilpailussa käydään lyhyesti sekä tänä että viime vuonna, ja musiikki on sen mu-

kaista. Rokkaavat kappaleet Guerilla Radio, Locomotive ja Rockin’ in the Free World ovat kuiten-

kin lyhyitä. Ehkä tämä johtuu siitä, että esittelyjaksosta on tässä tapauksessa kiire päästä syventä-

misvaiheeseen, kouluun, soittotunnille ja Pori Jazziin. Alkusysäys ja esittelyjakso limittyvät toisiin-

sa ja esittelyjakso limittyy syventämisvaiheeseen, ja rajaa niiden väliin onkin hankala vetää. Esi-

merkiksi Kemin kouluun sijoittuva, musiikiton vaihe on jo selvästi esittelyjaksoa, mutta onko kaik-

ki sitä edeltävä alkusysäystä, musiikin perusteella? Musiikki ei vedäkään kaavamaisesti rajoja eri 

vaiheiden väliin. Myös kilpailujakso alkaa kuvilla Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuksesta, ilman 

musiikkia, odotusjännitystä luoden. 

 

Dokumentissa on sekä ns. instrumentaalimusiikkia että laulettua musiikkia. Instrumentaalimusiikkia 

on karkeasti puolet musiikkiosuuksien kestosta, mikä lienee seuraus siitä, että kitara on kilpailijoi-

den kiinnostuksen kohteena oleva instrumentti. Lauluosuudet eivät ole esityksissä yhtä merkittäviä 

kuin kitarasoolot. Carrollin (1988, 220) mukaan instrumentaalimusiikin avulla voidaan ilmaista tun-

teita, mutta ne ovat epäsuorempia, monimerkityksisempiä ja laajempia kuin laulumusiikin välityk-

sellä ilmaistut tunteet. Vaikka siitäkään tekijöillä ei ollut käsitystä vielä edes leikkausvaiheessa, eh-

kä juuri tästä syystä Minuutti tähtenä -dokumentissa instrumentaalikappaleiden tyylilajit oli mie-

lenkiintoista saada vaihtelemaan mahdollisimman paljon. Jos mukana olisi ollut vain erilaista in-

strumentaalirockia, ohjelman tunneskaala olisi saattanut tuntua suppeammalta. 

 

Instrumentaalimusiikin tunneasteikon laajuus tuli konkreettisesti ilmi erityisesti fiktiivisten välik-

keiden instrumentaalimusiikin tekovaiheessa. Pyrimme tekemään tunnelmiltaan erilaiset kappaleet 

eri välikkeisiin, ja instrumentaalikappaleissa tämä merkitsi suuria eroja tempoissa, soitinten valin-

noissa ja niiden äänenväreissä. 

 

Coda 
Omien ratkaisujen ja lopullisen Minuutti tähtenä -dokumentin analysointi televisiodokumentin tuo-

tannossa mukana olleena on erikoista, koska roolit tekijänä ja tutkijana menevät jatkuvasti sekaisin. 

Dokumentin tekovaiheessa jotkut asiat vain tuntuvat oikeilta, jotkut eivät. Toivottavasti omien pää-

tösteni erittely kuitenkin antaa jotain lukijalle. Minulle dokumentin tekijänä antaa eniten lopullisen 

ohjelman katselu ja kuuntelu ja näiden havaintojen analyysi. Tätä tutkielmaa tehdessäni olen löytä-
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nyt dokumentin musiikista muotoja ja funktioita, joita en tullut ajatelleeksi koosto- saati kuvausvai-

heessa. Esimerkiksi ilmakitarakilpailujakson aloittavan Ace of Spades -kappaleen merkitys tuntui 

koostovaiheessa lähinnä pakolliselta musiikinpätkältä, osalta kilpailun tapahtumia, jotka halusin vä-

littää katsojalle suhteellisen aitoina. Kappale on kuitenkin esimerkki siitä, miten lyhyessä ajassa yh-

dellä musiikkijaksolla voi olla ensin polaroiva ja sitten parafraasinen tehtävä ja miten musiikin 

muoto suhteessa kuvaan voi muuttua kuvailmaisun muuttuessa nopeasti diegeettisestä ekstra-

diegeettiseksi. 

 

Leikkaaja Nikulaisen ratkaisut kilpailujakson eri osissa ylipäänsä ovat paljastuneet minulle huomat-

tavasti selkeämmin vasta kuva-analyysivaiheessa. Hän sai kuvien ja niiden pituuksien, kamerakul-

mien ja efektien valinnoilla luotua vahvoja tunnelmia kilpailun seurannan eri vaiheisiin. Erityisesti 

toisen kierroksen kuvauksessa musiikin tukema odotusjännitys ja sen purku Kemin esitykseen ovat 

kuin musiikinteorian käsite kadenssi kuvallisessa merkityksessä; kadenssi on sävelten tai sointujen 

sarja, joka lopettaa kappaleen melodian tai jakson, ja se antaa kuulijalle lopullisuuden tunteen joko 

osittain tai täydellisesti (The HarperCollins Dictionary of Music 1991, 57). 

 

Monet tässä analysoidut, musiikillisesti kiinnostavat tapahtumat olivat mielessämme jo leikkaus-

vaiheessa. Esimerkiksi kilpailujakson Musik non stop -keskittymisvaiheessa pyrimme Nikulaisen 

kanssa ”tyyntä myrskyn edellä” -tyyppiseen tunnelmaan, ja tämä pyrkimys tuotti musiikille monella 

tasolla parafraasisen tehtävän. Viimeisen kuvan kitarasoolonpätkän tahdistuksesta kuvaan emme 

edes juuri keskustelleet; oli itsestään selvää, että soolo loppuisi Kemin käsien viimeiseen soittoliik-

keeseen. Kuvaus- ja tekovaiheessa pyrin jopa etäännyttämään teoreettista ajattelua musiikillisia rat-

kaisuja tehdessäni. Analyysin ja taulukon perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että dokumentissa soi 

hyvin monentyyppinen musiikki, vaikka se onkin painottunut dokumentin aiheesta johtuen kitarapi-

toiseen rockmusiikkiin. 

 

Voi olla, että Minuutti tähtenä jää musiikkipitoisimmaksi tv-ohjelmaksi, missä olen mukana koko 

urani aikana. Ilman tietoista päätöstä dokumentissa soi jonkinlainen musiikki lähes koko ajan. Täl-

lainen tapa hyödyntää musiikkia televisio-ohjelmassa tuskin sopii muihin kuin musiikkiaiheisiin oh-

jelmiin. Dokumentaristit eivät yleensä käytä yhtä monen tyyppistä musiikkia yhtä paljon tai yhtä 

monipuolisissa tehtävissä kuin Minuutti tähtenä -ohjelmassa. Ehkä kaikki tekijät eivät tule ajatel-

leeksi musiikin mahdollisuuksia tv-ohjelman luomien merkitysten muokkaajana. Ehkä jotkut halua-

vat tietoisesti olla käyttämättä musiikkia liikaa ohjelmissaan pitääkseen yllä musiikin vahvaa merki-

tyspotentiaalia niissä harvoissa kohdissa ohjelmaa, joissa sitä kuuluu. Itse en usko musiikin runsau-
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den vähentävän yksittäisten kappaleiden merkitystä, vaikka katsojasta saattaisikin tuntua siltä. Kap-

paleet vaikuttavat joka tapauksessa ohjelman merkityksiin ainakin katsojan alitajunnassa. ”Rokki 

soi välillä kovastikin, mutta dokumentti malttaa myös hiljetä”, toimittaja Nina Erho kirjoitti doku-

mentin musiikista Helsingin Sanomien tv-ohjelmasivulla dokumentin esityspäivänä (HS 4.9.2001). 

 

Tätä kirjoittaessani työskentelen TV2:lla esitettävässä Top40-musiikkiohjelmassa, joka esittelee jo-

ka viikko Suomen virallisen albumilistan eli viikon 40 myydyintä levyä. Ohjelmassa on lyhyet pät-

kät kaikkien 40 levyn musiikista, useimmista on ohjelmassa katkelma levyyn liittyvästä 

musiikkivideosta. Tällaisessa musiikkia esittelevässä ohjelmassa musiikin ensisijainen tehtävä ei ole 

palvella ja luoda ohjelman dramaturgiaa kuten Minuutti tähtenä -dokumentissa. Se on ohjelmassa 

esillä sinänsä, ja ohjelman dramaturgia rakennetaan musiikkikatkelmien esittämisen ehdoilla. 

Uskon Minuutti tähtenä -projektin antaneen minulle hyviä vinkkejä musiikin 

leikkausmahdollisuuksista televisio-ohjelmissa ylipäänsä. Top40-ohjelmassa pystyn kuuntelemaan 

mahdollisia leikkauskohtia osuudesta toiseen nopeasti, en vain etsimään kohtia kuvaa katsomalla. 

 

Muissa Pohjoismaissa tehdyt 15-minuuttiset Nordvision-musiikkidokumentit seurasivat Minuutti 

tähtenä -ohjelmaa tiiviimmin päähenkilöidensä musisointia. Ehkä siksi niissä kuuluu enimmäkseen 

diegeettistä musiikkia. Tanskalainen dokumentti Madin afrikkalaiset rytmit esittelee päähenkilönsä, 

13-vuotiaan Madin rummutustaitoja, ja norjalainen ohjelma Deep Pupils seuraa neljän nuoren auto-

tallibändiä. Molempien ohjelmien pääosassa on päähenkilöiden oma musiikki. Myös FST:n tuotta-

massa Musik Musik! -dokumentissa päähenkilönä olevan viulistitytön oma harjoittelu ja hänen or-

kesterinsa esitys ovat pääasiallisia musiikin lähteitä. Näissä dokumenteissa musiikki on siis diegeet-

tistä ja ruudun tilan musiikkia. Ruotsalaisdokumentti 3 x DJ käsittelee kolmen tukholmalaispojan 

työskentelyä nuorten diskon dj:nä, ja dj:t keskustelevat paljon suosikkimusiikistaan ja soittavat sitä 

diskossa. Tässä ohjelmassa käytetyn musiikin tyypit ja funktiot ovatkin lähimpänä Minuutti tähtenä 

-ohjelmaa. Poikien stereoista ja diskon äänentoistolaitteista kuuluvan diegeettisen musiikin lisäksi 

ohjelmassa kuuluu myös ilmeisesti sitä varten sävellettyä ekstradiegeettistä siirtymämusiikkia. 

 

Top40:ssä ja muissa tekemissäni tv-ohjelmissa musiikin esiintymismuodot ja tehtävät ovat olleet 

huomattavasti yksipuolisempia kuin Minuutti tähtenä -ohjelmassa. Dokumentti olikin hieno tilai-

suus oppia musiikin erilaisten muotojen ja funktioiden yhdistelmiä yhdessä, muodoltaan ja kestol-

taan kompaktissa ohjelmassa. Televisio-ohjelmissa kuulee normaalisti lähinnä musiikkia, jolla on 

parafraasinen tehtävä suhteessa kuvaan, ja sen tarkoitus tuntuu useimmiten olevan yksinkertaisesti 

tunnelman luonti ja dramaturgisen jatkuvuuden turvaaminen. Ohjelman hahmojen sisäisten tilojen 
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alleviivaaminen ja kohtausten jännitteisiin liittyvät tehtävät ja kohtauksen merkitystä ohjaava pola-

roiva tehtävä ovat Minuutti tähtenä -dokumentissa ajoittain mielenkiintoisesti musiikin harteilla. Li-

säksi ohjelma syventää päähenkilöstä välittyvää kuvaa esittämällä runsaasti hänen elämäntilantee-

seensa liittyvää musiikkia. 
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Liitteet 

Erikoissanastoa  

 

aikakoodi = videokuvassa yksittäisen kuvan järjestyslukua esittävä kellonaika 

coda = sävellyksen lopettavaan jaksoon lisätty katkelma, jonka tarkoitus on antaa vaikutelma kap-

paleen peruuttamattomasta lopusta 

digital beta = yleisesti televisiossa käytettävän beta-videoformaatin digitaalinen versio 

digital video = alusta asti digitaalista kuvanauhoittamista varten kehitetty videoformaatti 

digitoida = kopioida kuva- ja äänimateriaali nauhoilta tietokoneen muistiin 

flow = virta, esimerkiksi televisio-ohjelmien 

fuuga = sävellysmuoto, jossa vähintään kaksi ääntä esittää lyhyen teeman kohtuullisen tarkkojen 

sääntöjen mukaan 

harmonia = musiikkikappaleessa esiintyvien sävelten välisten etäisyyksien ja sointujen muodostu-

misen kaava 

hyppyskarvi = perinteisten kuvien sommittelusääntöjen vastainen siirtymä kuvasta toiseen 

insertti = televisio-ohjelmassa esitettävä kokonaisuus, joka on etukäteen nauhoitettu ja koostettu 

intro = (introduction) lyhyt alkujakso, joka aloittaa pidemmän sävellyksen 

jälkituotanto = televisio-ohjelman valmistaminen kuvamateriaalin hankkimisen jälkeen 

kenttämikseri = kannettava laite, jonka kautta voi liittää mikrofoneja kameraan ja tarkkailla äänitys-

tasoja 

kompressoida = ”litistää” ääniaallot eli vähentää kovimmin kuuluvien ja lisätä heikoimmin kuuluvi-

en äänien tasoa 

kuvituskuva = kuvamateriaalia, jolla korvataan haastateltavan kuvaa koostovaiheessa 

logata = valita kaikesta kuvatusta materiaalista lopulliseen televisio-ohjelmaan sopivat jaksot 

miksata = säätää esimerkiksi instrumenttien äänentasot ja -värit halutunlaiseksi musiikin jälkituo-

tantovaiheessa 

mise-en-scene = lavastus, valaistus, puvustus ja hahmojen toiminta elokuvassa 

montaasi = elokuvaleikkauksessa kuvien monia tasoja yhdistämällä aikaansaatu kokonaisuus, joka 

on enemmän kuin osiensa summa 

murtosointu = useasta eri sävelestä koostuva sointu, jonka sävelet esitetään peräjälkeen 

offline = alustava, teknisesti huonohkolla kuvaformaatilla koostettu versio lopullisesta ohjelmasta 

okulosentrinen = näköaistikeskeinen 

online = lopullinen, teknisesti laadukkaalla kuvaformaatilla koostettu, lopullinen ohjelma 
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planssi = televisiokuvassa esiintyvä tekstiosa 

pisteellinen rytmi = epätasainen rytmi, jossa joka toinen sävel on vähintään kaksi kertaa pidempi 

kuin seuraava sävel 

representoiva = esittävä  

reprodusoiva = toisintava 

riffi = popmusiikissa rytminen tai melodinen musiikillinen fraasi, joka toistuu vaihtelevan sointu-

taustan yhteydessä 

satanen = yksittäinen haastattelulausunto, josta käytetään ohjelmassa kokonaan kuva ja ääni, ”sata-

prosenttinen” kuva ja ääni 

single field, kenttä = kokonaisen videokuvan osa; videokuva jaetaan kahteen yhtä suureen kenttään, 

ja kaksi lomiteltua kenttää muodostaa kokonaisen kuvan. 

synopsis = elokuvan ideakäsikirjoitus, parin sivun pituinen runko, jonka avulla idea esitetään tilaa-

jalle 

suuntamikrofoni = mikrofoni, joka äänittää tehokkaasti yhdestä suunnasta kuuluvia ääniä 

synkronoida = tahdistaa 

tempo = nopeus, jolla musiikkikappale esitetään 

urkupiste = paikallaan pysyvä sävel, yleensä bassosävel, jonka soidessa muut sävelet liikkuvat 
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Tuotantopäiväkirja  

Minuutti tähtenä  

 

Dokumentin työntekijät: 

Jani Mikkonen, ohjaaja, käsikirjoittaja, kuvaaja, äänittäjä, säveltäjä 

Kerkko Kuha, kuvaaja, äänittäjä 

Juha Norokytö, kuvaaja  

Marko Väänänen, kuvaaja (Oulun ammattikorkeakoulu) 

Pasi Alatalo, äänittäjä  

Tero Nikulainen, leikkaaja 

Timo Lehtinen, tuottaja 

Juri Seppä, säveltäjä, musiikin tuottaja 

Merja Lappalainen, kuvaussihteeri 

 

19.1.2000 

TV1:n Lasten- ja nuortentoimituksen tuottaja Timo Lehtinen ehdottaa minulle 15-minuuttisen do-

kumentin ohjaustyötä. Dokumentti tehdään pohjoismaisessa yhteistyössä; samantapaiset tv-elokuvat 

tuotetaan myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Näitä ns. Nordvision-dokumentteja on tuotettu 

ilmeisesti muutamana aiempanakin vuotena. 

 

Timo kertoo, että Nordvision-dokumenttien aihe on laajasti ottaen kaikissa Pohjoismaissa sama. 

Tänä vuonna aihe on musiikki. Aihetta tarkennettaisiin ja yhteneväisyyksistä sovittaisiin myöhem-

min keväällä tuottajien ja ohjaajien kokouksessa Kööpenhaminassa. Dokumentissa on oltava yksi 

varhaisnuori päähenkilö, ja sen kohderyhmä on 10-12-vuotiaat nuoret. 

 

Alan ideoida aihetta ja näkökulmaa heti. Näen Timoa lähes päivittäin, koska hän tuottaa Tiikeri-

nuortenohjelmaa, jossa työskentelen toimittajana. Syksyllä 1999 tein Tiikeriin jutun Ilmakitaransoi-

ton maailmanmestaruuskilpailuista, jotka pidetään vuosittain Oulussa. Haastattelin juttua varten 13-

vuotiasta oululaista Matti Kemiä, joka osallistui kisaan tuolloin ensi kertaa. 

 

Muutaman päivän päästä ehdotan Timolle päähenkilöksi Mattia. Lehtinen kehottaa miettimään hen-

kilöä rauhassa mutta innostuu Matista laimeasti. Tiikeri-juttu Matista oli onnistunut ja visuaalisesti 

kiinnostava. 
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7.4.2000 

Nordvision-dokumentteja tänä vuonna tekevät tuottajat ja ohjaajat kokoontuvat Kööpenhaminaan. 

Parin päivän kokouksessa sovitaan kaikista dokumenteissa toistuvista, yhteisistä asioista ja teemois-

ta, kuten kohderyhmästä ja päähenkilön iästä. Lisäksi tarkoitus on keskustella kunkin ryhmän ai-

heista. 

 

Ennen Tanskaan lähtöä katson Timon kanssa viimevuotisia Nordvision-dokumentteja, joiden yhtei-

nen teema on ”Salaisuus”. Tämän vuoden teema on tässä vaiheessa ”Musiikki elämässäni”. Matti 

Kemi ja ilmakitaransoitto vaikuttaa jo tässä vaiheessa ainoalta kiinnostavalta tavalta lähestyä tee-

maa. Alustavien Nordvision-sääntöjen mukaan päähenkilön tulee olla 10-12-vuotias. 

 

Aiomme pitäytyä Matissa hänen kiinnostavuutensa ja todennäköisen esiintymisvalmiutensa takia. 

Matti harrastaa myös ”oikean” kitaran soittoa, mikä tekisi dokumentista yhtä hyvin tarinan pohjois-

suomalaisesta muusikonalusta kuin ilmakitaransoitosta. Lisäksi oululainen päähenkilö esittelisi eh-

kä tavanomaista kiinnostavamman kolkan Suomesta. Lasten- ja nuortentoimituksen ohjelmat esitte-

levät useimmiten helsinkiläisiä tai ylipäänsä kaupunkilaisia nuoria. Ilmakitaran soitto myös toisi 

dokumenttiin helpon tavan kuvata musiikkia visuaalisesti. 

 

Perjantaina Nordvision-työryhmät kokoontuvat Tanskan Radion TV-keskukseen. Paikalla ovat tuot-

tajat ja ohjaajat Norjasta, Tanskasta ja Suomesta TV1:stä ja FST:stä sekä ohjaaja Ruotsista. Koko-

uksessa keskustellaan dokumenttien yhteneväisyyksistä; päähenkilön tulisi olla 10-12-vuotias, do-

kumentti on 15 minuuttia pitkä, sen on oltava dokumentti, mutta se voi sisältää dramatisoituja jak-

soja ja Tanskan yleisradioyhtiö tuottaa 30 sekunnin mittaisen tunnuksen, joka liitetään jokaiseen 

dokumenttiin.  

 

Dokumentin aiheiden on oltava selvillä toukokuun puoliväliin mennessä, alustava käsikirjoitus ja 

synopsis on toimitettava Tanskan yleisradioyhtiöön kesäkuun puoliväliin mennessä, yhteinen tun-

nus on valmis heinäkuun puoliväliin mennessä ja dokumentit ovat valmiita joulukuun puoliväliin 

mennessä. Tanskan yleisradioyhtiöstä valitaan koordinaattori, joka tiedottaa sähköpostitse projekti-

en etenemisestä kaikille ryhmille. 

 

8.4.2000 

Lauantaina päästään keskustelemaan kunkin ryhmän aiheista. Monella ryhmällä on jo tiedossa yksi 

tai useampi 10-12-vuotias nuori, jonka musiikkiharrastus olisi kiinnostava dokumentin kannalta. 
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Esittelemme Lehtisen kanssa idean ilmakitaran soitosta ja Matista, joka on tosin 14-vuotias, sääntö-

jen mukaan hieman liian vanha päähenkilöksi. Idea herättää kiinnostusta, koska dokumentissa olisi 

mahdollista seurata Matin valmistautumista kisoihin, itse kisoja ja aikaa niiden jälkeen. Lisäksi vi-

suaaliset ja huumorin mahdollisuudet kiehtovat. 

 

Ruotsalainen ohjaaja Maria Groop Russel kertoo 12-vuotiaasta viulistista, jolla on venäläinen opet-

taja. Viulistista kertomalla hän saisi aikaan dokumentin klassisen musiikin harrastamisesta. Hän 

kuitenkin miettii myös kolmen 12-vuotiaan dj-pojan valintaa päähenkilöiksi. Yksi pojista soittaa 

bändissä, yksi harrastaa ”hiphop-tanssia”. 

 

Norjalainen tuottaja Trine Björnäs Aune kertoo neljän 12-vuotiaan muodostamasta ”soft heavy”  

-bändistä. Hänen toinen vaihtoehtonsa on myös 12-vuotias poika, joka tekee teknomusiikkia tieto-

koneilla.  

 

Tanskan Mette Rix ja Lars Gudmund Hansen kertovat bändistä, jonka muodostavat Pelastusarmei-

jassa vaikuttavat lapset. Dokumentin päähenkilö olisi Bosniasta Tanskaan saapunut pakolainen. 

 

Alustavien ideoiden pohtimisen jälkeen alkaa keskustelu tuleviin dokumentteihin sopivista teemois-

ta. Päähenkilön iästä keskusteltaessa erityisesti Ruotsin ja Tanskan edustajat ovat sitä mieltä, että 

päähenkilön on oltava vielä enemmän lapsi kuin nuori. Hänen ei tulisi puhua seksistä tai alkoholin 

käytöstä, häntä ei tulisi kohdella teini-ikäisenä. 

 

Kokouksen lopuksi Nordvision-ryhmä ideoi tulevien dokumenttien teemamahdollisuuksia, erittäin 

yleisellä tasolla. Uusia ideoita voisivat olla esimerkiksi ystävyys tai rakkaus esimerkiksi sisaruksia 

tai lemmikkieläimiä kohtaan, salaseura ja sen riitit, jonkin asian kohtaaminen ensi kertaa tai jokin 

kiusallinen asia.  

 

Kokouksen jälkeen päätämme Timon kanssa, että otan seuraavaksi yhteyttä Mattiin. Jos ja kun hän 

suostuisi, alkaisin suunnitella kuvauspaikkoja ja -tilanteita sekä dokumentin tuotantoaikataulua. 

 

19.4.2000 

Soitan Matille saatuani hänen kotipuhelinnumeronsa Ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskisat jär-

jestäviltä Oulun musiikkivideofestivaaleilta. Kysyn Matilta, aikooko hän jälleen osallistua kisoihin 
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elokuussa. Hän ei ole vielä aivan varma osallistumisestaan tai dokumentin päähenkilöksi suostumi-

sesta.  

 

Kerron Matille ideastani pyytää häntä käymään jollakin musiikkifestivaalilla minun ja kuvaajan ke-

sän aikana. Kitaramusiikkia harrastava Matti pääsisi kuuntelemaan ja katsomaan esimerkiksi jota-

kuta kitaristia ja minä saisin hänestä ja suomalaisesta musiikkifestivaalista ainakin käyttökelpoista 

kuvamateriaalia. Matti pyytää viikon miettimisaikaa, ja myönnyn soittamaan hänelle seuraavalla 

viikolla varmistaakseni hänen osallistumisen dokumenttiin. 

 

25.4.2000  

Soitan Matille ja hän suostuu päähenkilöksi. Kerron hänelle ideastani pyytää hänet käymään aluksi 

Puistobluesiin Järvenpäähän kesäkuun puolivälin tienoilla. Puistobluesissa esiintyisi yksi Matin ki-

tarasankareista, B. B. King. Matti sanoo olevansa tuolloin todennäköisesti lomamatkalla ulkomailla 

vanhempiensa kanssa. 

 

Kerron Matille alustavasta aikataulusta elokuun ilmakitarakisojen aikaan. Sanon, että tulisimme 

päivää tai kahta ennen kisoja kaupunkiin ja haluaisimme haastatella hänen kitaransoiton opettajaan-

sa ja käydä kuvaamassa hänen koulupäiväänsä. Kuvaisimme myös hänen valmistautumistaan kisoi-

hin hänen kotonaan. Tämä kaikki sopii Matille. Kysyn, olisiko kukaan hänen kavereistaan kiinnos-

tunut tulemaan haastatteluun dokumenttia varten. Hän epäröi mutta lupaa kysyä eräältä ystävältään. 

 

Soitan muutaman päivän päästä, ja Matti kertoo lomamatkansa menevän päällekkäin Puistobluesin 

kanssa. Ehdotan hänelle toista festivaalia ja aikaa. Pori Jazzissa esiintyisi 20.7. muutama kiinnosta-

va kitaristi, kanadalainen Jeff Healey yhtyeinen sekä Steve Lukatherin ja Edgar Winterin yhteispro-

jekti. Matti kiinnostuu konsertista alustavasti, etenkin kun sanon Lasten- ja nuortentoimituksen vas-

taavan hänen kaikista kuluistaan matkan aikana. 

 

Kysyn Matilta, suostuisiko tämä tapaamaan minua Oulussa toukokuussa jonain iltapäivänä. Suun-

nittelen research-matkaa, jonka tekisin Ouluun ja tapaisin Mattia ennen varsinaisia kuvauksia. Jutte-

lisin Matin ja jonkun muun dokumenttiin haastateltavan henkilön kanssa, kuvaisin keskustelut ja 

kuvauspaikat, mikä helpottaa kuvauksiin ja haastatteluihin orientoitumistani.  
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8.5.2000 

Yhdistän research-matkani Ouluun ja vierailut isoäitieni luona Kajaanissa. Ajan autolla päiväksi 

Kajaanista Ouluun ja tapaan ensin Matin kitaransoiton opettajaa, Arto Jakolaa, Oulun konservatori-

olla. Kyselen paljon Matin soittoharrastuksesta ja opettajan omasta suhtautumisesta musiikkiin ja 

ilmakitaran soittoon. Kokenut ja selkeäsanainen opettaja osoittautuu mahdolliseksi haastateltavaksi, 

ja kysyttyäni hänen kiinnostustaan haastatteluun hän lupautuu siihen ja yhden soittotunnin kuvaa-

miseen. Kuvaan haastattelun pienellä digital video -kameralla. 

 

Kuvaan konservatoriota, minkä jälkeen käyn Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa, missä osa il-

makitarakilpailuista tapahtuu. Kuvaan keskuksen tiloja ja läheistä Torinrantaa, jossa itse kilpailu 

järjestetään. 

 

Tapaan Matin Torinrannassa ja menemme kahville. Jääkiekon MM-kisoissa Suomi ja Ruotsi pelaa-

vat vastakkain, ja päätämme katsoa ottelun ja jutella erätauoilla. Matti on kiinnostunut veikkaami-

sesta ja urheilusta, ja ottelu tulee kuin tilauksesta tapaamisemme yhteyteen. Uskon, että kykenen ot-

telua seuraamalla ja urheilusta keskustelemalla luomaan häneen jonkinlaisen suhteen vaivattomasti. 

Erätaukojen keskusteluissa Matti vastailee etukäteen muotoilemiini kysymyksiin musiikista, kita-

ransoitosta, koulusta ja tulevaisuudesta. Kolmen vartin haastattelumateriaali sisältää periaatteessa 

kaiken olennaisen asian, joka on oleellista dokumentin sisällössä. Lähden kotiin hieman yli tunnin 

videomateriaali mukanani.  

 

16.5.2000 

Katseltuani research-materiaalia kirjoitan dokumenttia varten käsikirjoituksen. Ilmakitaransoiton 

olemusta pohtiessani päädyn työnimeen Minuutti tähtenä, koska kisoissa jokainen ilmakitaristi esit-

tää yksin minuutin pituisen numeron, ensin pakollisen ja toisella kierroksella vapaavalintaisen. Yk-

sin lavalla esiintyessään ilmakitaristi esittää kitarasankaria, tähteä minuutin ajan. 

 

Lehtinen pitää käsikirjoitusta hyvänä ja lähettää sen käännettäväksi ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi 

Yleisradion kääntäjille. Käännökset syntyvät hitaasti, mutta käsikirjoitus lähtee Tanskaan vielä tou-

kokuun puolella. 

 

Olen saanut sähköpostissa muiden maiden tuotannoissa käsiteltävät musiikkityylit. Minun tulisi ker-

toa erityisesti Matin klassisen kitaran soitosta ilmakitaransoiton ohella.   
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19.7.2000 

Matti tulee junalla Oulusta Tampereelle seuraavan päivän Porin-matkaa varten. Vietän kesän Tam-

pereella, joten kuvaajani Kerkko Kuha ja Matti tulevat Tampereelle, mistä jatkamme autolla Poriin 

heinäkuun 20:nneksi päiväksi. 

 

Tapaan Matin Tampereen rautatieasemalla. Menemme kahvilaan ja käymme lyhyesti läpi seuraavan 

kuvauspäivän aikataulun. Tarkoitus on ennen kaikkea nauttia musiikista ja kuvata haastattelut muu-

tamassa eri paikassa Pori jazzin tapahtuma-alueella. 

 

20.7.2000 

Kerkko saapuu aamulla Tampereelle TV:n kalustovarastosta vuokraamaansa beta-kuvauskaluston 

kanssa. Haemme Matin hotellista ja lähdemme Poriin. 

 

Hieman ennen Poria pysähdymme linja-autopysäkillä, ja Kerkko ottaa kameran esiin. Hän kuvaa ja 

äänittää takapenkiltä käsin keskustelumme lähestyessämme Poria ja ajaessamme Porin keskustassa. 

Kyselen Matilta kaikenlaista jazzmusiikista ja Pori jazzista. 

 

Saatuamme Pori jazzin toimistosta festivaalipassit suuntaamme Kirjurinluodon pääkonserttiin. 

Kerkko kuvaa alkua Jeff Healeyn ja Steve Lukather & Edgar Winterin osuuksista sekä yleisöä ja 

Mattia kuuntelemassa musiikkia. Jeff Healeyn edustaja sallii kuvaamisen ainoastaan ensimmäisen 

Healeyn kappaleen aikana. Kävelemme alueella ja kuvaamme muutaman haastattelun kävelles-

sämme ja seisoskellessamme. Matti päättää ostaa Jeff Healeyn levyn, ja Kerkko kuvaa oston koko-

naan. Kävelemme ja kuvaamme Jazzkadulla ja merenrannassa. 

 

Kerkolla on mukana kaksi langatonta mikrofonia haastatteluja varten, mutta molemman ovat epä-

kunnossa. Päädyn toimimaan koko päivän äänittäjänä, kantaen pientä kenttämikseriä, kuulokkeita ja 

suuntamikrofonia. Tehtävä on raskas ja outo, koska en ole koskaan edes ohjannut mitään näin vaa-

tivaa saati toiminut äänittäjänä. 

 

Palaamme illalla Tampereelle, mistä Kerkko jatkaa Helsinkiin ja Matti seuraavana aamuna takaisin 

Ouluun. Minä jään Tampereelle neljän puolen tunnin betanauhan kanssa. Katselen nauhoja seuraa-

valla viikolla TV2:n tiloissa Tohlopissa. 
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6.8.2000 

Puhuessani tuottaja Lehtisen kanssa muutaman kerran heinäkuun aikana hän on pyytänyt minua 

käymään Helsinkiin hyvissä ajoin ennen Oulun ilmakitarakisoja tapaamaan häntä, kuvaaja Kerkko 

Kuhaa ja leikkaaja Tero Nikulaista. Kuvaajan ja leikkaajan kanssa on hyvä sopia kuvailmaisun tyy-

listä ja ideoida ennen kuvausta. Olen aiemmin tehnyt Kerkon ja Teron kanssa töitä Tiikerissä, mutta 

molemmat toimivat Ylen ulkopuolella, Kerkko freelance-kuvaajana ja Tero oman firmansa kautta 

dokumentti- ja musiikkivideoleikkaajana. 

 

Kerkko ja Tero ovat varmistuneet projektiin alkukesällä. Puhuin molemmista Timon kanssa etukä-

teen; kumpikaan ei varsinaisesti ehdottanut heitä, mutta Tero oli molempien mielestä alusta asti pa-

ras vaihtoehto tähän työhön. Hän on leikannut esimerkiksi kaikki Apulannan musiikkivideot, ja mu-

siikkidokumentissa tulisi olemaan piirteitä musiikkivideosta. Terolla on oma Avid-leikkausyksikkö 

Helsingin keskustassa, jonne voimme sulkeutua muun maailman, esimerkiksi Yleisradion TV-

keskuksen kiireiltä. Kerkko päätettiin pyytää mukaan joustavuutensa ja tilannetajunsa takia. Hän ei 

ole järin kokenut kuvaaja, mutta nopeissa kuvaustilanteissa ajattelimme hyötyvämme hänen luovas-

ta nopeudestaan.  

 

Tavatessamme nelistään puhuimme mahdollisista kuvauspaikoista ja -ideoista. Teron ajatus lavaste-

tuista ilmakitaransoittopätkistä tuntui kaikista hyvältä. parinkymmenen sekunnin fiktiivisillä ilmaki-

tarakohtauksilla teeman saisi kulkemaan kuvallisesti koko dokumentin läpi, ja muutenkin doku-

mentti rytmittyisi mielenkiintoisesti. Puhuimme lisäksi mahdollisesta alku- ja loppukuvaideasta. 

Alkuun sopisi Teron mielestä kuva, jossa Matti nousee lavalle, mutta vielä ei ehkä paljastettaisi, 

miksi. Matin research-haastatteluista on selvinnyt, että nämä jäänevät Matin viimeisiksi ilmakitara-

kisoiksi. Siksi loppukuvaksi pohdimme jonkinlaista kuvaa, jossa Matti kävelisi poispäin kamerasta. 

 

23.8.2000 

Pääsen päivätyöstäni irti iltakahdeksalta, ja Kerkko noutaa minut Tampereen keskustasta. Hän on il-

tapäivällä vuokrannut kenttämikserin Tohlopista, koska Pasilassa ei ollut sellaista vapaana. Ajamme 

illalla Ouluun. Soitan matkalta Matille ja sovin tapaamisesta koulussa puolen päivän tienoilla. 

 

24.8.2000 

Tapaamme Matin hänen koulullaan, Rajakylän yläasteella, kello 11:n jälkeen aamulla. Kuvaamme 

häntä kavereineen ruokavälitunnilla koulun kirjastossa korttia pelaamassa, sen jälkeen kouluvalo-
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kuvauksessa ja lopuksi biologian tunnilla. Kuvaamme huolellisesti yksityiskohtia koulusta ja Matin 

lähdön polkupyörällä kotiin. 

 

Matin kotona kuvaamme klassisen ja sähkökitaran soittoa. Iltapäivällä menemme Oulun konserva-

toriolle, missä Matin kitaraopettaja Arto Jakola on luvannut järjestää ylimääräisen soittotunnin ku-

vausta varten. Kuvaamme tunnin ja Arton haastattelun. Koska sää on lämmin ja aurinkoinen, pää-

tämme kuvata lavastettuja ilmakitaraosuuksia parissa paikassa: Torinrannassa ja rautatieaseman lä-

heisyydessä junaraiteilla, joille kävelemme muina miehinä lupaa kysymättä kohdassa, jossa ei ole 

suoja-aitaa tai muita ihmisiä näkyvissä.  

 

25.8.2000 

Matti pääsee koulusta iltapäivällä, ja menemme hänen kotiinsa kuvaamaan vielä muutaman ilmaki-

taransoittokohtauksen. Haastattelemme häntä hänen kilpailua edeltävistä tunnelmistaan. 

 

Ennen iltaseitsemää tapaamme Kerkon kanssa Matin ja illaksi hankitun toisen kuvaajan Juha Noro-

kydön Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa, missä ilmakitaran maailmanmestaruudesta kilpaile-

vat ilmoittautuvat kisaan ja kuulevat pakollisen kilpailukappaleen. Kuvaamme ilmoittautumisen ja 

muutaman osanottajan haastattelut. Erityisesti ulkomaiset osanottajat herättävät kiinnostuksemme. 

 

Iltakahdeksalta tapaamme Oulun Torinrannassa Matin ja hänen kaksi kaveriaan Mikan ja Villen se-

kä Matin siskon Sannan, joita haastattelemme meren rannassa. Haastatteluihin saapuu myös illaksi 

hankittu äänimies Pasi Alatalo. Äänimies helpottaa työtäni merkittävästi, ja tarkoituksenani on ku-

vata pienellä digitaalisella videokameralla kilpailua, joten äänittäminen ei minulta enää onnistuisi. 

Selvittelemme kilpailun kulkua ja osanottajien esiintymisjärjestystä. Sovimme kuvaajien ja äänittä-

jän kanssa sijoittumisemme esiintymislavan edustalle. Myös kolmen kameran ryhmä Oulun ammat-

tikorkeakoulusta kuvaa illan kilpailun, mikä herättää kiinnostukseni. Yksi heidän kameroistaan on 

sijoitettu valotorniin muutaman metrin korkeuteen. Järjestäjä kieltää minua nousemasta torniin tur-

vallisuussyistä. 

 

Juha Norokytö keskittyy enemmän yleisön kuvaamiseen Kerkon kuvatessa orjallisesti esiintymisla-

van tapahtumia ja Pasi Alatalon äänittäessä niitä hänen nauhoilleen. Minä liikun lavan edustalla ja 

lavan takana seuraten Matin liikkeitä pienellä videokamerallani. Tapaan Kerkon Matin toisen kier-

roksen esityksen jälkeen, jonka jälkeen haastattelemme häntä lavan takana. Kisan jälkeen haastatte-
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lemme tuomari Juha Torvista ja kilpailun voittanutta Markus Vainionpäätä sekä Mattia. Matti on 

juhlatuulella ja hieman levoton. 

 

26.8.2000 

Kuvaamme Kerkon kanssa vielä perusteellisen Matin haastattelun Oulun konservatorion kamarimu-

siikkisalissa. Matti on hieman väsynyt yön juhlinnasta, mutta hän istuu kameran edessä kärsivälli-

sesti lähes puolitoista tuntia. Kaikki aiemmissa haastatteluissa esiintulleet oleelliset asiat tulevat pu-

heeksi, mikä on hyvä, sillä tämä on ainoa haastattelu, jonka kuva ja äänet ovat täysin hallinnassam-

me. 

 

Pääsemme Kerkon kanssa lähtemään ennen klo 14:ää takaisin kohti etelää. Minä jään Tampereelle 

ja Kerkko jatkaa vielä Helsinkiin kellon lähestyessä puolta yötä. 

 

4.9.2000 

Viime vuoden ilmakitarakisojen materiaalit mukaan lukien materiaalia dokumenttiani varten on lä-

hes kymmenen tuntia. Alan katsella nauhoja uusimmista nauhoista alkaen siinä järjestyksessä, mikä 

tuntuu milloinkin kiinnostavimmalta. Teen muistiinpanoja nauhojen sisällöistä ja kirjoitan silloin 

tällöin muistiin kohtausten alkujen aikakoodeja.  

 

Katselen nauhoja parin viikon ajan aina kun ehdin irrottautua Tiikeri-töistä vähintään pariksi tun-

niksi. Leikkaaja Tero Nikulaisen ohjeen mukaisesti ”loggaan” eri merkitsen erityisellä tietokoneoh-

jelmalla haluamani haastattelurepliikit yhteen listaan ja lisään perään muutaman minuutin pituisia 

jaksoja ”kuvituskuvaa”. Erityisesti haastattelulausuntojen valinta 15 minuutin dokumenttiin tuottaa 

vaikeuksia. Tuottaja Timo Lehtisen mielestä haastattelua saisi olla korkeintaan puolet lopullisen 

dokumentin ajasta. Loggaan lopulta noin 15 minuuttia haastattelulausuntoja leikkausta varten. Ko-

konaisuudessaan loggaan materiaalia vajaat neljä tuntia. 

 

22.9.2000 

Tero ilmoittaa käyvänsä Pasilassa ja kysyy, olisiko minulla jo antaa hänelle materiaalinauhoja. So-

vimme aloittavamme leikkauksen kuukauden sisällä. Annan hänelle suurimman osan nauhoista. 

 

Soittelen Oulun ammattikorkeakouluun ja kyselen valotorniin sijoitetulla kameralla kuvattua mate-

riaalia lainaksi. Yhteyshenkilöni lupaa ottaa selville nauhojen käyttöoikeuden ja sijainnin. 

 



 69 

26.9.2000 

Puhun Juri Sepän kanssa musiikin teosta. Olemme jo aiemmin sopineet sen teosta, ja ensimmäisen 

äänityssession järjestäminen tuntuu vaikealta molempien työkiireiden takia. Haluan kuitenkin tehdä 

dokumenttiin tarvittavat lyhyet musiikkipätkät Jurin kanssa, koska olen tehnyt hänen kanssaan ai-

emminkin samantyyppistä taustamusiikkia TV1:n Tiikeri-ohjelmaan. Voimme nauhoittaa musiikit 

Jurin työpaikalla, Factory Post -tuotantoyhtiön studiossa, Jurin normaalin työajan ulkopuolella. 

 

8.10.2000 

Äänitämme Jurin kanssa ensimmäiset kitara- ja syntetisaattoribasso-osuudet muutamaa dokumentin 

fiktiivistä välikettä varten. Kaikki välikkeet tehdään samasta musiikillisen idean pohjalta, joka on 

yksinkertainen e-molli- ja a-mollisointujen yllä liikkuva kitarateema ja sen alla kulkeva bassolinja. 

Päätämme tehdä muutaman erityylisen välikkeen. Tässä vaiheessa kuvailen Jurille tyylejä sanoilla: 

rytmikäs rock, hard rock, blues ja kevyt rhythm and blues. 

 

12.10.2000 

Tarja Ronkainen Oulun musiikkivideofestivaalilta soittaa ja kertoo, että käyttöoikeudet paikallisten 

opiskelijoiden kuvaamaan materiaaliin ilmakitarakisoista ovat festivaalin organisaatiolla, eivät kou-

lulla. Hän lupaa lähettää haluamani nauhat heti. Lupaan selvittää, paljonko voimme maksaa nauho-

jen käytöstä. 

 

13.10.2000 

Tero hakee loput betanauhat, jotka sisältävät pääasiassa 1999 ilmakitarakisojen materiaalia, sekä 

yhden dv-nauhan, jolla on minun kuvaamani osuudet 2000 kisoista sekä Kerkon kuvaamat fiktiivi-

set välikkeet. Olemme sopineet ensimmäiseksi leikkauspäiväksi seuraavan maanantain ja leikkaa-

vamme dokumentin kahdessa osassa: ensin perinteisen lineaarisen leikkausajattelun mukainen of-

fline-versio kolmessa päivässä, sitten muutaman viikon kuluttua online-versio. 

 

Offline-versiossa olisi suurin osa kuvista jo kohdallaan, mutta kuvamateriaali olisi ns. huonommalla 

resoluutiolla, koska Tero digitoisi tietokoneen pienehköön muistiin materiaalia monta tuntia. Onli-

ne-version leikkauksessa ottaisimme tietokoneelle vain lopullisesti tarvittavat kuvat uudestaan täy-

dellisellä resoluutiolla, määrittelisimme värit ja hioisimme äänileikkauksen tarkoin. 
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16.10.2000 

Ensimmäisenä leikkauspäivänä päätämme Teron kanssa leikata haastateltavien repliikit peräjälkeen, 

oikeaan järjestykseen ja harventaa niistä ylimääräisiä sanoja erityisesti kunkin repliikin alusta ja lo-

pusta. Tämä on tyypillinen tapa aloittaa tv-jutun leikkaus Avid-järjestelmällä, ainakin Tiikeri-

nuortenohjelmassa. Saammekin repliikit eli ”sataset” järjestykseen, jolloin niiden kokonaiskesto on 

alle yhdeksän minuuttia. Olemme jo lähellä lopullisen version järkevää haastattelurytmiä, koska nä-

kemyksemme mukaan pelkälle kuvalle ja äänelle ilman haastatteluääntä on jäätävä tilaa runsaasti. 

 

Kuuntelemme satasia ja tutkimme samalla printtaamaani käsikirjoitusta. Tällä tavalla voimme pois-

taa muutaman satasen, jotka eivät enää tässä vaiheessa tunnu muiden satasten kanssa kovin oleelli-

silta. Aloitamme myös etsiä alkuun sopivia kuvia ja löydämmekin niitä vuoden 2000 ilmakitara-

kisasta. Kuvien rytmittämiseksi alussa soi kilpailun ensimmäisen kierroksen musiikki, joka on kai-

kille sama. Pääsemme suunnilleen ensimmäiseen fiktiiviseen välikkeeseen asti, jossa Matti soittaa 

ilmakitaraa merenrannassa. Kuva on yhtenäinen ja kestää hidastettuna noin 10 sekuntia Siihen lai-

tamme musiikiksi pätkän Steve Vain levyltä, joka minulla on mukana. 

 

Sovimme Timon kanssa, että hän tulisi seuraavana päivänä katsomaan ohjelman runkoa. Hänellä 

olisi vielä mahdollisuus muutosehdotuksiin. 

 

17.10.2000 

Toisena leikkauspäivänä dokumentin runko alkaa hahmottua. Pohdimme Teron ja Timon kanssa pa-

rin satasen kohtaloa. Timo haluaisi dokumentin kuville vieläkin enemmän ”tilaa”. Tunnen olevani 

niin lähellä aineistoa, että yhdenkin satasen poistaminen tuntuu vaikealta. Poistouhan alla on Matin 

kommentteja, jotka kukin olisivat kokonaisen jakson arvoisia. Esimerkiksi Matin kertomus musii-

kinharrastuksesta hänen perheessään saa mennä. Timo käy leikkaamossa iltapäivällä. Leikkaamme 

dokumenttia yhteensä noin yhdeksän tuntia. 

 

Dokumentin runko on kutakuinkin sama kuin jo keväällä synopsiksen kirjoittamisvaiheessa. Vain 

fiktiiviset välikkeet olivat puuttuneet synopsiksesta. Alussa on Matin yleisiä kommentteja musiikis-

ta, ilmakitaransoitosta ja vuoden 1999 kisasta sekä hieman kuvaa vuosien 1999 ja 2000 kisoista.  

Seuraavaksi Matti soittaa klassista kitaraa ja kertoo soittoharrastuksestaan. Sitten hän on koulussa 

biologian tunnilla ja kertoo kavereistaan, minkä jälkeen hän lähtee soittotunnille. Kitaransoitonopet-

taja kertoo työstään ja käsityksestään ilmakitaransoitosta.  
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Seuraavaksi tulee noin minuutin jakso Pori Jazzista. Matti kommentoi Jeff Healeyn soittoa ja Oulun 

harrastusmahdollisuuksia nuorille. Ilmakitarakisajakso alkaa ilmoittautumisella ja pakollisen kappa-

leen kuuntelulla Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskuksessa. Itse kilpailussa ensimmäisen kierroksen 

suoritusten alla tuomari selittää sääntöjä. Valitsemme jaksoon lyhyitä välähdyksiä muutaman kilpai-

lijan suorituksista. Kappaleeksi valitsemme saman kuin järjestäjät: Motörheadin kappaleen Ace of 

Spades.  

 

Päätämme tehdä toisen kierroksen kuvauksesta hieman pitemmän ja näyttää lopuksi Matin toisen 

kierroksen suorituksen kokonaan. Matin sisko Sanna kertoo aluksi Matista ja ilmakitaransoitosta. 

Musiikiksi valitsemme rauhallisemman kappaleen symboloimaan Matin odotusta. Rauhallisen kap-

paleen jälkeen myös Matin valitsema kilpailukappale, Amorphiksen kappale Cares, kuulostaa do-

kumentissa energisemmältä.  

 

”Loppuhäiivytykseen” tulee kuvaa osanottajien yhteissoitosta, ja kilpailun toinen tuomari Juha Tor-

vinen sanoo mielipiteensä Matin suorituksesta. Matti paljastaa näiden kilpailujen jäävän hänen vii-

meisikseen. Loppukuva on eräänlainen fiktiivinen välike, jossa Matti soittaa hieman ilmakitaraa, ot-

taa ilmakitaran pois kaulasta ja kävelee poispäin selin kameraan junaraiteita pitkin. 

 

18.10.2000 

Kolmantena leikkauspäivänä saamme offline-version kutakuinkin valmiiksi. Satasten kuvittaminen 

vie yllättävän paljon aikaa. Aikaa vie esimerkiksi se, että koneelta menee aikaa tiettyjen efektien 

”laskemiseen”. Tero myös etsii joitakin yksittäisiä kuvia suhteellisen huolella koneelle otetuista 

muutaman minuutin pätkistä. Tässä vaiheessa käytössämme on jo Oulun musiikkivideofestivaalin 

materiaali, josta Tero käyttää 20-30 sekuntia kuvaa, joka on otettu kisojen valotornista. Hän valitsee 

myös minun kuvaamastani materiaalista muutamia kuvia. Ne sopivat hänestä dokumenttiin, koska 

epäselvinä ja heiluvina ne ovat ”rokkia” toisin kuin betakameralla kuvattu, teknisesti laadukas ma-

teriaali, joka on joissakin tilanteissa liian ”A-studiota”. 

 

Päätämme palata leikkaamoon vielä seuravana päivänä, torstaina, koska Timo ei ehdi keskiviikkona 

katsomaan lähes valmista offline-versiota. 

 

19.10.2000 

Odottelemme Timoa iltapäivällä reilusti yli tunnin, ja ehdimme sinä aikana lisäämään offline-

version koulujaksoon Matin ja hänen kavereittensa keskustelua. Näin saamme kätevästi ”repliiki-
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töntä” ilmaa jaksoon, jossa pojat pelaavat korttia koulun kirjastossa. Sopiva keskustelu, tai pikem-

minkin Matin lyhyt yksinpuhelu, ei tietenkään löydy juuri niistä kuvista, jotka näkyvät korttipeli-

jaksossa. Puhe sopii kuitenkin kuviin hienosti. 

 

Vihdoin Timo tulee leikkaamoon. Katsomme offline-version ja kopioimme sen tietokoneelta beta- 

ja vhs-nauhoille. Tässä vaiheessa vain osa dokumentin musiikista on lopullista. Kaikki välikkeiden 

musiikit puuttuvat, koska ne on vielä säveltämättä ja äänittämättä. Sovin Teron kanssa, että hankin 

myös kaikki kilpailussa soitettavat kappaleet levyillä, jolloin saamme dokumentin musiikkiin hyvän 

äänentason. Ainoa musiikki, joka tulee oikeasti kuvaustilanteista, on Matin ja hänen opettajansa 

oma soitto. Tero pyytää minua soittamaan vielä Matin soittaman klassisenkin kappaleen paremmin 

ja kunnon äänentasolla lopputekstien musiikiksi.  

 

23.10.2000 

Äänitämme Jurin kanssa välikemusiikkia. Tällä kertaa saamme valmiiksi kaiken paitsi hard rock –

kappaleen soolon ja klassisen kappaleen. Nämä äänitämme seuraavalla kerralla parin viikon päästä, 

jolloin myös ”miksaamme” eli korjaamme lopullisten kappaleiden äänentasot ja soinnit parhaaseen 

mahdolliseen kuntoon. Saan suostuteltua Jurin soittamaan hard rock -kappaleen soolon, koska hän 

soittaa kitaraa mielellään nopeasti ja energisesti, ja en koe itse pystyväni samaan. 

 

22.11.2000 

Timo ehdottaa online-leikkausta edeltävänä päivänä, että Porin-jakso poistettaisiin kokonaan. Se ei 

hänestä enää palvellut kokonaisuutta vaan jäi pikemminkin irralliseksi ja lyhyeksi tarinaksi. Katse-

len offline-versiota ja lasken, että Porin-jakso kestää noin puolitoista minuuttia. Timo arvelee, että 

puolentoista minuutin korvaaminen jollain muulla saattaisi olla liian työlästä. Sovimme, että Porin-

jakso lyhenee hieman, ja näin saamme loppuun enemmän kisamateriaalia. (loogista?) 

 

Puhun kuvaussihteeri Merja Lappalaisen kanssa korvauksista, jotka maksetaan Oulun musiikkivi-

deofestivaalille sen omistaman materiaalin käytöstä. Hän sanoo, että tällaisissa tilanteissa on tapana 

maksaa tuhat markkaa alkavalta minuutilta lopullisessa ohjelmassa. Hän sanoo myös, että ”sellainen 

summa ei tunnu missään” ja että ”dokumentin budjetti on muutenkin mennyt niin paljon yli”. Kuu-

len puhuttavan dokumentin budjetista ensi kertaa tässä vaiheessa. Olin kussakin työvaiheessa kysy-

nyt Timon mielipidettä siitä, kannattaako se ja onko se liian kallista. Kaikki ehdotukseni olivat 

menneet läpi. 
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23.11.2000 

Tauko ennen dokumentin online-version leikkausta on todella tervetullut. Näyttää siltä, että kyke-

nen tehokkaimpaan työhön ja parhaaseen lopputulokseen näin laajassa projektissa, mikäli saan sula-

tella materiaalia alitajunnassani jonkin aikaa aina ennen seuraavaa työvaihetta. Tässä dokumentissa 

yli kuukauden sulattelu kuvausten jälkeen ennen leikkauksen aloittamista ja lähes kuukauden sulat-

telu ennen online-version leikkaamista olivat tärkeitä. 

 

Lyhennämme Teron kanssa Porin-jaksoa ja etsimme uudestaan kuvia lopun kilpailujaksoon. Pois-

tamme Porin-jaksosta vielä yhden satasen, jolloin dokumentista tulee entistä ilmavampi. Tero jää 

vielä illaksi tekemään värikorjauksia ja äänitöitä. Kysymme Timolta, pitäisikö dokumentti tehdä ns. 

single field -kuvatasolla, mikä saisi sen näyttämään hieman enemmän elokuvamaiselta. Single field 

-kuvassa on filmikuvan tapaan vain yksi ”kenttä” ja sen jälkeen ”mustaa”, jolloin kuvan syvyysvai-

kutelma korostuu. Videokuvassa on molemmat kentät, jolloin se näyttää jostain syystä latteammal-

ta. 

 

24.11.2000 

Terolla on ollut ongelmia. Odottelemme aamulla lähes kaksi tuntia koneen single field -

laskutoimituksen valmistumista. Tero on tehnyt hienon mutta koneelle monimutkaisen värikor-

jausefektin fiktiivisten välikkeiden kuviin. Toinen ongelma on yhteispohjoismainen nimifontti, jota 

on tarkoitus käyttää kaikissa dokumentin tekstiplansseissa. Fontti on lähetetty Tanskasta disketillä, 

mutta se on tehty ohjelmalla, joka ei aukea Teron tietokoneessa. 

 

Saan kuitenkin dokumentin online-versiosta lopulta betanauhalle version, jossa ei ole mitään plans-

seja. Tero jää vielä tekemään äänien kompressointia, mikä siis myös puuttuu saamasta online-

versiosta. Jäljelle jää siis enää ohjelman nimitekstien, haastateltavien ja paikkojen nimiplanssien ja 

lopputekstien teko. Tero tekee ne parin viikon päästä ja antaa minulle lopullisen version beta- ja 

vhs-nauhoilla. 

 

Kuvaussihteeri muistuttaa minua vielä ennen joulua, että lopullinen käsikirjoitus olisi lähetettävä 

dokumentin mukana Ylen kääntäjille ja muihin Pohjoismaihin käännöksiä varten. Olen kuitenkin 

hävittänyt disketin, jolla alkuperäinen käsikirjoitukseni oli ollut. Kuuntelen dokumentin ja kirjoitan 

samalla uudestaan haastateltavien kommentit muotoon, jossa ne on kirjallisesti käännettävissä. Jou-

dun myös vielä kokoamaan listan dokumentissa käytetyistä Teostoon ilmoitetuista kappaleista tele-

visioesityksiä varten.  
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Käsikirjoitus 
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Käsikirjoitus     

     
     

B&U Projekt: Historier 
från mitt liv II 

   1 (7) 

Musik Musik!     
     

YLE 1     

Jani Mikkonen 8.12.2000     
     
     
     
  MINUUTTI TÄHTENÄ  STJÄRNA I  EN MINUT 

  Käsikirjoitus  M a n u s  i svensk översättning 
     
     

Skyltar och tidskod  100% ääni  Dialog 
     
     

(Programvärden)  
01:00:25:00 

 Ja seuraavaksi tulee lavalle tä-
män kilpailun kuopus. Hän on 

Matti Kemi Oulusta. Tervetuloa, 
Matti. The stage is yours. 

 Nästa i tur på scenen är tävling-
ens yngsta deltagare. Han heter 

Matti Kemi och kommer från 
Uleåborg. Välkommen, Matti. 

The stage is yours. 

     
Matti Kemi 01:00:49:00  Soitan klassista kitaraa, sähköki-

taraa, hiukan bassoa, eli mä pys-
tyn komppaamaan. Orkesterisoit-

timena mulla on rummut, jossa 
mä en ole kovin hyvä, mutta kyl-
lä rummuillakin lähtee. Pianolla 
sitten osaan jonkin verran soin-

nutuksia. 

 Jag spelar klassisk gitarr, elgi-
tarr, litet bas, dvs. jag kan kom-

pa. Mitt orkesterinstrument är 
trummor. Dem är jag inte så bra 

på, men visst kan jag trumma 
också. På piano kan jag spela 

några ackord. 

     
  En itse ajattele itseäni rock-

tähdeksi missään nimessä. Halu-
aisin ehkä enemmän olla joku 
klassinen muusikko tai pienen 

underground-bändin eli tällasen 
tuntemattoman bändin vieraileva 

solisti. Siinä se olisi, ei välttä-
mättä tuo julkisuus houkuta niin 

paljon. 

 Jag känner mig ingalunda som 
någon rockstjärna. Jag skulle 

hellre vara klassisk musiker eller 
gästande artist hos något under-
ground band dvs. ett okänt band. 
Det skulle räcka, publicitet lock-

ar mig inte särskilt. 
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    2 (7) 
Ilmakitaransoiton MM 

1999                                      
VM i luftgitarrspel 1999 

01:01:47:00 

 Viime vuonna ajattelin osallistua 
kisoihin sen takia, että se kuulos-
ti niin typerältä: ilmakitaransoit-

to. Ei siinä oo mitään järkeä. 
Mutta sehän siinä onkin, että kun 

siinä ei oo mitään ajatusta mat-
kassa, niin se on erittäin hullua ja 

hauskaa 

 Ifjol ville jag delta i tävlingen 
därför att det lät så löjligt: luft-

gitarr. Helknasigt. Men det är 
just det; då det inte finns något 
förnuft i bagaget, så blir det så 

galet och så kul.  

     
01:02:15:00  Kyllä sen minuutin sisältöön tu-

lee sellainenkin ajatus, että nyt 
mä oon tähti. 

 Visst hinner jag under den där 
ena minuten tänka att nu är jag 

en stjärna. 

     
01:02:43:00  Klassisen kitaran soittaminen on 

raskaampaa kuin normaalin, 
akustisen tai sähkökitaran soit-

taminen. Jos nuotissa lukee että 
sinä soitat sen tietyllä nopeudel-

la, tietyllä äänenvoimakkuudella, 
sinä myös soitat sen, koska joku 
heppu 1700-luvulla on määrän-

nyt niin. 

 Det är tyngre att spela klassisk 
gitarr än normal akustisk eller 
elgitarr. Om det står i noterna 
att det skall spelas med en viss 
hastighet, en viss ljudvolym så 

gör du det, därför att någon kuf 
på 1700-talet har så bestämt. 

På vägskylten Mattis skola: Rajakylän 
yläaste/Rajakylä högstadium 

    

01:03:14:00  Puhutaan siitä, että tällainen ras-
kas hevimusiikki ja klassinen on 
toistensa vastakohdat, mutta mä 

en koe sitä niin. Mun mielestä 
soitannollisesti klassinen mu-

siikki on jazzin vastakohta, kos-
ka jazzissa improvisoidaan. 

Klassisessa soitetaan joka ikinen 
nuotti, mikä siihen on kirjoitettu. 

 Det sägs att den tunga heavy-
musiken och klassisk musik är 
varandras motsatser, men jag 

upplever det inte så. Jag tycker 
att klassisk musik i musikaliskt 

hänseende är jazzens motsats, ef-
tersom man improviserar i jazz. I 

klassisk musik spelar man var-
eviga not som skrivits ner. 

     
01:03:53:00  Kitarassa viehättää se, että se on 

niin monipuolinen soitin. Sillä 
voi kompata eli säestää, sillä voi 

sooloilla, sillä voi säveltää. 

 Det som är fint med gitarr är att 
den är ett så mångsidigt instru-

ment. Med den kan man kompa  - 
eller ackompagnera - men också 
spela solo och så kan man kom-

ponera med den. 
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01:04:09:00  Kaveripiirissäni musiikkiluokka-

laisena on muusikkoja aika pal-
jon. Siinä onkin sitten helppo jut-

tu keksiä päivän puheenaiheet. 
Varsinkin Mika on hyvä heviki-
taristi, lupaava alku. Saapa näh-

dä, mitä tästä seuraa. 

 Då jag går i en musikklass är det 
klart att jag har ganska många 
musiker bland mina kamrater. 

Det är lätt att hitta samtalsäm-
nen med dem. I synnerhet Mika 

är en bra heavy-gitarrist med en 
lovande framtid. Vi får se hur 

allt går vidare. 

     
01:04:44:00  Nyt voitto! Nyt on pakko saada 

voitto. 
 Nu skall jag vinna! Nu måste jag 

vinna! 
     

Mika Lammassaari 
01:04:50:00 

 Mä soitan kitaraa bändissä. Mul-
la ei oo ehkä niin paljon kanttia 
tohon ilmakitaran soittoon kuin 

herra Matti Kemillä. Jos mä oon 
lavalla, niin mä oon ehkä bändin 

kanssa mieluummin ryhmässä 
siellä. En mä pysty oikein yksin 

olemaan. 

 Jag spelar gitarr i ett band. Jag 
har kanske inte så mycket i mig 

som herr Matti Kemi att spela 
luftgitarr. Om jag står på en est-

rad är jag hellre med ett band i 
en grupp. Jag kan egentligen inte 

stå ensam där. 

     
01:05:31:00  Sinne päin.  Något åt det hållet, ja. 

     
     

01:05:32:00  Nyt se ei jäänyt soimaan.  Nu klingar det inte. 
     

01:05:33:00  Tuo kolmas rivi nyt poikkeaa 
minun mielestäni tuosta aikai-

semmasta. 

 Det tredje notsystemet avviker 
från det tidigare, tycker jag. 

     
  Kyllä mä uskoisin, että ilmakita-

ransoitosta on hyötyä. Se tuo 
iloisuutta siihen, se ei ole tiukka-

pipoista. 

 Jag tror visst att man har nytta 
av att spela luftgitarr. Det är 

glatt och avslappnat. 
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Arto Jakola, gitarrlära-
re 

01:05:36:00 

 Kyllä klassinen kitaristi voi har-
joitella ilman soitinta. Esimer-
kiksi mä olen joskus pyytänyt 

oppilasta, kun hän menee illalla 
nukkumaan, ennen kuin uni tu-

lee, ikään kuin käymään sitä 
kappaletta läpi, eli soittamaan 

sen ilman kitaraa. Sen täytyy pe-
rustua muistiin, koska kuulovai-
kutelmaa siitä ei taida saada mil-

lään. Kyllä se auttaa. 

 En klassisk gitarrist kan träna 
utan instrument. Jag har t.ex. 

ibland bett en elev att på kvällen 
då han går till sängs, innan han 
somnar gå igenom något stycke, 

dvs. spela det utan gitarr. Då 
måste han basera sig på sitt 

minne, för något hörselintryck 
kan han ju omöjligt få då. Det 

hjälper nog inlärningen. 

     
01:06:08:00  Entäs jos tehtäis sellainen harjoi-

tus, jossa sä tipautat toisen käden 
pois. Pystyt keskittymään suo-

raan siihen, mitä sä oot tekemäs-
sä. Mä näytän mallia. 

 Tänk om vi gjorde så, att du låter 
den ena handen vara. Då kan du 
koncentrera dig bara på det som 
du skall göra. Jag skall visa dej, 

se här. 

     
01:06:37:00  Tärkeitä bändejä mulle on ollut 

ehdottomasti Hendrixin bändit, 
ja mikä ettei sellainenkin 70-

luvun kokoonpano ku Mahavish-
nu Orchestra. Sitten vielä löytyy 

sellaisia nimiä kuin Eric Clapton, 
Pete Townsend ja Jeff Beck, jot-
ka kaikki oli loistavia kitaristeja, 

ja on edelleen. 

 Viktiga band för mig har varit 
alla Hendrix band och varför 

inte också en 70-tals ensemble 
som Mahavishu Orchestra. Se-

dan finns det namn som Eric 
Clapton, Pete Townsend och Jeff 
Beck som alla var lysande gitar-

rister och är det fortfarande. 

     
Pori Jazz 2000 

01:07:10:00 
    

     
01:07:10:00  Kotikaupunkini Oulu tarjoaa 

nuorisollekin jotakin, mutta mua 
ei välttämättä kiinnosta sellaiset 

diskotapahtumat. 

 Min hemstad Uleåborg erbjuder 
ett och annat också för ungdo-

marna, men jag är inte så intres-
serad av discoevenemang av det 

slaget. 

01:07:29:00  Kyllä Jeff Healey oli aika yllä-
tyksellinen. Enpä ois uskonu, et-

tä noin hyvää musiikkia heittää 
vaaleaihoinen mies. Ja vielä noin 

hyvä bändi takana. Alan huiput 
asialla. 

 Jeff Healey var rätt så överras-
kande. Jag hade inte trott att en 
vit man kan prestera så bra mu-

sik. Och ett så fint band. De bäs-
ta i branschen. 

     



 80 

    5 (7) 
Ilmakitaransoiton MM 

2000                              
VM i luftgitarrspel 2000 

    

01:08:07:00     
     

Jeremy Furniss 
01:08:09:00 

 My name is Jeremy Furniss, and 
I’m from London. It seems like a 

pretty tough competition, very 
tough. When I’m looking 

around, there’s some guys, who 
know what they’re doing. I’m 

willing to play the game. 

  

     
(arrangör)  01:08:22:00  Sä olit siis Matti?  Det var du som är Matti? 

     
(programvärden) 

01:08:29:00 
 Kilpailu alkaa pakollisella nume-

rolla, joka on järjestäjien valit-
sema kappale, jonka kuulette 

hetkisen kuluttua. 

 Tävlingen inleds med ett obliga-
toriskt nummer, som arrangö-

rerna har valt. Det skall ni strax 
få höra. 

     
(programvärden) 

01:08:49:00 
 Täällä on kaiken kaikkiaan yksi-

toista kilpailijaa ulkomailta ja 
Suomesta. He ovat tulle tänne to-
sissaan esittämään ja voittamaan. 

 Vi har sammanlagt elva deltaga-
re både från utlandet och från 

Finland. De har kommit hit för 
att ge sitt allt vid sina framträ-

danden och för att vinna. 

     
01:08:57:00  The championship is coming 

back to London! 
  

     
     

(programvärden) 
01:09:11:00 

 Ensimmäisellä kierroksella suo-
ritetaan niin sanonut pakolliset 

kuviot. Jokainen kilpailija tulee 
esittämään minuutin mittaisen 

kappaleen legendaarisen orkeste-
rin, Motörheadin kappaleesta 

Ace Of Spades. 

 I den första ronden utförs det så 
kallade obligatoriska program-
met. Varje deltagare framför ett 

en minuts avsnitt ur den legenda-
riska orkestern Motörheads låt 

Ace of Spades. 

     
(programvärden) 

01:09:44:00  
 Kiitos, Black Raven. Pisteet: 5,3.  Tack, Black Raven. Poäng:  5,3. 
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Sanna Kemi, 
Mattis syster 

01:09:50:00 

 Ilmakitaristin tulee olla rento. 
Mielikuvitus ei saa ehtyä kesken 

esityksen. Pitää olla semmosta 
tiettyä spontaaniutta. 

 En luftgitarrist måste vara av-
slappnad. Fantasin får inte ta 
slut mitt under framträdandet. 
Det måste finnas ett visst slags 

spontanitet med. 

     
  Matti on aika semmonen velmu, 

ehkä vähän pikkuvanha, mutta se 
keksii aina jotakin pientä uutta 

sälää joka paikkaan. 

 Matti är en filur, kanske litet lill-
gammal, men han hittar alltid på 
någon ny krumelur som han läg-

ger till här och där. 

     
(programvärden) 

01:10:12:00 
 Sen jälkeen siirrytään vapaaseen 

osuuteen, joka tarkoitta sitä, että 
jokainen esiintyjä esittää omava-

lintaisen kappaleensa, jonka on 
ennalta mahdollisesti harjoitellut, 

tai sitten ei. 

 Nu övergår vi till den fria avdel-
ningen, som innebär att alla del-
tagare presenterar ett stycke som 

han själv valt och som han möj-
ligen övat på förhand, eller så 

inte. 

     
(programvärden) 

01:11:03:00 
 Thank you, Mr. Lobster! Eli kii-

tos, herra Hummeri. 
 Thank you, Mr. Lobster. Dvs. 

tack herr Hummer. 
     

(programvärden) 
01:11:08:00 

 Ja sitten otamme lavalla kilpai-
lun kuopuksen. Mr. Kemin, Mat-
ti Kemi! Sä oot tehnyt tämmösen 

yllättävän valinnan; kotimaista, 
raskaampaa tuotantoa, Amorphis 
biisillään Cares. Miksi juuri tämä 

kappale ja tämä orkesteri? 

 Och så tar vi in tävlingens yngs-
ta på estraden, Mr. Kemi, Matti 
Kemi! Du kommer med ett över-
raskande val; finsk, ganska tung 
musikproduktion, Amorphis med 
biten Cares. Varför just den lå-

ten och den orkestern? 

     
  No, me ymmärsimme, siis joka 

tapauksessa bändi … jotakin. 
Hyvä, Mr. Kemi, the stage is 

yours. 

 Jaha, vi fattar, alltså i alla fall 
ett band … med något. Bra, Mr. 

Kemi, the stage is yours. 

     
(programvärden) 

01:12:04:00 
 No niin, kiitoksia, Kemi!  Så där, tack, Kemi! 

     
01:12:06:00  Oli ihan hyvä fiilis soittaa. Taso 

oli yllättävän hyvä. 
 Det kändes bra att spela. Nivån 

var förvånande hög. 
(programvärden) 

01:12:13:00 
 Nyt saadaan pisteitä, eli tuoma-

risto, olkaa hyvät. 
 Nu får vi poängen, juryn, varså-

goda. 
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Juha Torvinen, 
 jurymedlem 

01:12:16:00 

 Itse olen vasenkätinen kitaristi. 
Kemin suorituksessa mua kaik-

kein eniten viehätti luonnollisesti 
se, että nuori herra Kemi näytti 

kuuluvan tähän kymmenen pro-
sentin vähemmistöön eli vasen-
kätisiin. Ja siitä yleensä tulee il-

makitarakisoissa, johtuen minus-
ta, aina ylimääräisiä pisteitä, niin 

kuin tälläkin kertaa. Nyt ne ei 
vaan riittäneet ihan voittoon asti. 

 Jag är själv vänsterhänt gitar-
rist. I Kemis framträdande blev 
jag naturligtvis mest fascinerad 

av att unga herr Kemi tycks höra 
till den här tio procents minorite-

ten av vänsterhänta. För det får 
man i allmänhet alltid tilläggs-

poäng i luftgitarrtävlingar, tack 
vare mig, så även den här gång-

en. Nu räckte de bara inte till, 
ända fram till en seger.  

     
(programvärden) 

01:12:38:00 
 He olivat kolmansia, siis mo-

lemmat, tässä kilpailussa. You 
can hug. 

 De fick tredje priset, alltså bägge 
två, i den här tävlingen. You can 

hug. 

     
01:12:42:00  Nuori herra Kemillä oli selvästi 

ilmakitaransoittoon liittyvää 
luontaista riemua ja improvisaa-
tiokykyä. Luulen, että ilmakita-

ransoiton maailmanmestaruus 
saattaa joskus hellitä, jos jaksaa 

olla treenaamatta. 

 Unga herr Kemi har helt uppen-
bart en medfödd glädje och im-

provisationsförmåga när det 
gäller luftgitarr. Jag tror att han 
kan vinna världsmästarskapet en 
dag, om han bara kan låta bli att 

träna. 

     
(programvärden) 

01:13:00:00 
 Maailman paras ilmakitaristi, 

Black Raven! 
 Världens bästa luftgitarrist, 

Black Raven! 
     

Markus Vainionpää 
alias Black Raven, 

segrare 
 01:13:50:00 

 Improvisoimalla, erilaisia liikkei-
tä kun tekee, niin siitä saa plus-

saa. 

 Om man improviserar och gör 
olika rörelser, får man pluspo-

äng. 

01:13:58:00  Kyllä mä oon niin ajatellut, että 
nuo oli nyt mun viimeiset kisat. 

Huipulta on hyvä lopettaa, kuten 
sanonta kuuluu. Taidanpas jäädä 
varhaiseläkkeelle tällä saralla ja 

keskityn oikeaan musiikkiin, 
koska todennäköisesti en tule 
elättämään itseäni ilmakitaran 

soitolla. 

 Jag har tänkt mig som så, att det 
här var min sista tävling. Det är 
bra att sluta när man är på top-
pen, som det heter. Jag tror att 

jag tar ut förtidspension i denhär 
branschen och koncentrerar mig 
på riktig musik, för jag kommer 
sannolikt inte att kunna försörja 

mig på att spela luftgitarr. 
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Minuutti tähtenä -musiikit 

 
  
 tyyppi kuvaus tapahtumat   kesto 
 
1. ED Guerilla Radio (Rage Against The Machine), lähes alusta, hiphop-metal Matti aloittaa (1.kierroksen) esityksensä 40 s. 
 
2. ED Airbag Boogie (Juri Seppä, Jani Mikkonen), hard rock -variaatio Matti harjoittelee meren rannassa 14 s. 
 
3.   D  Locomotive (Guns N’ Roses), satunnainen instrumentaalikohta, heavy rock Matin esitystä 1999  17 s. 
 
4.   D Rockin’ in the Free World (Neil Young & Crazy Horse), kertosäe, rock yhteissoitto 1999  36 s. 
 
5.   RT Arto Jakola: El Paisaje, (Matti Kemi), kappale alusta, klassinen etydi Matti harjoittelee soittoläksyjään 51 s. 
 
6.   ED Airbag Boogie (Juri Seppä, Jani Mikkonen), kevyt ”ufodisko”-variaatio  Matti harjoittelee Oulun Torin tuntumassa 14 s. 
 
7.   ED  Airbag Boogie (Juri Seppä, Jani Mikkonen), rockdisko-variaatio  Matti harjoittelee olohuoneessa 12 s. 
 
8.   RT Arto Jakola: El Paisaje (Matti Kemi),  klassinen etydi  Matti soittotunnilla  12 s. 
 
9. RT(D) Bluesimprovisaatio (Matti Kemi) Matti soittelee kotona sähkökitaraa 39 s. 
 
10. RT(D) My Little Girl (Jeff Healey), livetaltiointi, pop-blues Matti kuuntelemassa J. Healeyä 
   Pori Jazzissa heinäkuussa 2000 37 s. 
 
11. ED Airbag Boogie (Juri Seppä, Jani Mikkonen), bluesvariaatio Matti harjoittelee roskalaatikon vieressä 14 s. 
 
12. D(ED) Ace of Spades (Motörhead), hard rock Kilpailijat kokoontuvat ja ensimmäisen 

   kierroksen esityksiä 2000   1.04 
 
13. ED Musik non stop (Kent), iskelmärock toisen kierroksen esityksiä 2000 1.08 
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14. D Cares (Amorphis), heavy metal Matin toisen kierroksen esitys  28 s. 
 
15. ED(D) Bugman (Blur), rock Yhteissoitto   1.05 
 
16. ED Airbag Boogie (Juri Seppä, Jani Mikkonen), bluesimprovisaatio Matti harjoittelee junaradalla  7 s. 
 
17. ED Arto Jakola: El Paisaje (Jani Mikkonen)     24 s. 
 
 
 
 
Kestot: 
 
ED eli ekstradiegeettinen musiikki = 4 min. 18 s. 
D eli diegeettinen musiikki = 2 min. 25 s. 
RT eli ruudun tilan musiikki =  2 min. 19 s. 
 
Yhteensä: 9 min 2 s. 
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Minuutti tähtenä –musiikit: aikajana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 
 

14.44 3.41 7.22 11.03 

Guerilla Radio 0.36 – 1.17 

alkutunnus 0.00 – 0.24 

1. välike 1.32 – 1.46 

Locomotive 1.46 – 2.01 

Rockin’ in the Free World 2.05 – 2.42 D 

El Paisaje 2.45 – 3.43 RT 

2. välike 3.36 – 3.50 3. välike 5.09 – 5.20 

tekniikkaharjoittelua 6.19 – 6.32 D 

Bluesimprovisaatio 6.32 – 7.16 RT (D) 

My Little Girl 7.16 – 7.53 RT (D) 

4. välike 7.53 – 8.06 

Ace of Spades 8.40 – 9.43 D (ED) 

Musik Non Stop 10.01 – 11.00 

Cares 11.36 – 12.04 D 

Bugman 13.04 – 14.08 ED (D) 

5. välike 14.11 – 14.17 

El Paisaje 14.21 – 14.44 


