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1 Johdanto 

 

Dokumenttielokuvan ohjaaminen on mystistä puuhaa. Suuret ohjaajapersoonat 

tekevät vaistonvaraisia päätöksiä, joiden ansiosta katsojat pääsevät kurkista-

maan syvälle ihmismieleen ja saavat ainutlaatuisia kokemuksia ja uusia näkö-

kulmia maailmaan. 

 

Jotta ohjaaja kykenee saamaan itsestään tämän kaiken irti, hänellä pitää olla 

siihen tarvittavat taidot ja tiettyjä sisäisiä ominaisuuksia, mutta tämäkään ei vält-

tämättä riitä, jos ulkoiset olosuhteet estävät luovan työn. 

 

Dokumenttielokuvan kuvaaminen on ryhmätyötä ja mitä suurimmissa määrin 

riippuvaista teknologiasta, tekniikasta, kameroista ja nauhureista. Ilman kame-

raa ei ole kuvaa ja ilman nauhuria ja mikrofonia ei ole ääntä, eikä elokuvaa.  

 

Kun jokin tekniikan osa pettää, pettää koko elokuvan tekemisen prosessi. On 

yhdentekevää, miten hyvin ohjaaja saa päähenkilön avautumaan kameran 

edessä, jos kamera ei sitä nauhoita tai jälki on käyttökelvotonta, koska muisti-

kortti tai linssi on viallinen. On yhdentekevää, miten elävästi päähenkilö kertoo 

ihmiskuntaa ravisuttavasta salaisuudesta, jos äänittäjän mikrofoni on viallinen 

tai mikrofonin lähetin ei toimi. 

 

Tässä työssä minun tarkoitukseni on hahmottaa, miten tekniset ongelmat vai-

kuttavat ohjaajan työhön, ja siihen, miten ohjaaja tehtävistään suoriutuu. Keski-

tyn dokumentin kuvausvaiheeseen, sillä tuolloin teknisten ongelmien vaikutuk-

set ovat suurimmat ja potentiaalisesti tuhoisimmat.  

 

Millaisessa tilanteessa ohjaaja on henkisesti, kun hän huomaa viikon kuvausten 

olleen turhia, koska kamera ei toiminut? Mitä ohjaajalta vaaditaan, jotta hän 

kestää tilanteen? Miten tästä aiheutuva stressi ja ahdistus estävät ohjaajaa suo-

riutumasta tehtävistään? 
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Etsin vastausta näihin kysymyksiin kolmelta taholta. Ensin määrittelen ohjaajan 

työnkuvan ja ominaisuudet, joita ohjaajalta vaaditaan, jotta hän voi tehtävistään 

suoriutua. Seuraavaksi määrittelen, millaisia tekniset ongelmat kuvausvaihees-

sa voivat olla, ja lähestyn niitä esimerkkitapauksen avulla. Esimerkki on Punai-

sen paratiisin lapset -dokumenttielokuvan kuvaukset, joiden tahdin määrittivät 

ohjaajan sijaan kameratekniset ongelmat. Punaisen paratiisin lapset on päättö-

työni teososa. 

 

Jotta voimme ymmärtää, mitä ohjaajan psyyke kohtaa tällaisessa katastrofaali-

sessa tilanteessa, käyn läpi psykiatrian ja lääketieteen tutkimusta ja luon kuvan 

siitä, miten stressi, ahdinko ja uupumus voivat estää ohjaajaa saavuttamasta 

tavoitteitaan. 

 

Lopuksi hahmottelen myös keinoja, joilla teknisiltä ongelmilta voitaisiin mahdol-

lisesti välttyä tai ainakin pienentää niiden riskiä. Pohdin myös keinoja, joilla oh-

jaaja voisi minimoida teknisten ongelmien aiheuttaman stressin ja ahdistuksen 

haitalliset vaikutukset dokumenttielokuvan kuvauksissa.  

 

2 Ohjaajan työnkuva 

 

Tässä osassa selvitän ohjaajan työnkuvaa ja työtehtäviä sekä ominaisuuksia, 

joita ohjaajalta vaaditaan, jotta hän suoriutuu tehtävästään. 

 

2.1 Ohjaajan tehtävät 

 

Elokuvan ohjaajan tehtävät ja rooli voivat yleensä vaihdella paljon riippuen tuo-

tannosta ja eri maiden käytännöistä. Ohjaajan osuus elokuvan teossa voi alkaa 

heti käsikirjoitusprosessin alussa, tai ohjaaja voi tulla mukaan myöhemmin, kui-

tenkin ennen käsikirjoituksen valmistumista. Ennakkovalmistelun aikana ohjaaja 

joka tapauksessa tekee tuotannon kannalta ratkaisevia valintoja ja päätöksiä ja 

vaikuttaa mm. roolijakoon, työryhmän valintaan ja kuvauspaikkoihin liittyviin 

seikkoihin. Etenkin fiktiotuotannoissa ohjaajan tukena on taiteellisen henkilöstön 
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lisäksi apulaisohjaajia, tuottaja, kuvaussihteeri ja mahdollisesti muitakin avusta-

jia. (Pirilä & Kivi 2010, 79.) 

 

Dokumenttielokuvissa ohjaajan roolia ei välttämättä voi erottaa muista rooleista 

yhtä selvästi kuin fiktioelokuvan puolella. Esimerkiksi ohjaajan ja käsikirjoittajan 

roolit menevät usein päällekkäin ja lomittain johtuen dokumenttielokuvan erityis-

luonteesta. Ennen kuvauksia elokuvan luonteesta ja ohjaajasta riippuen käsikir-

joittaminen voi tarkoittaa esimerkiksi sopivien päähenkilöiden etsimistä tai pää-

henkilöihin tutustumista. Tämä on mitä suurimmissa määrin ohjaamista. 

 

Ratkaisevaa onkin erottaa, onko kyse dokumenttielokuvan vai fiktion ohjaami-

sesta. Jouko Aaltonen näkee erot etenkin ohjaajan kontrollin asteessa. Aaltosen 

mukaan fiktion ohjaaja päättää sen, mitä kuvaustilanteessa tehdään sekä sen 

mitä tapahtuu kameran edessä ja takana. Toisin kuin fiktiossa, dokumenttielo-

kuvan ohjaajan työnkuva ei ole "kaikkien lankojen käsissä pitämistä", vaan do-

kumenttiohjaajan rooli on Aaltosen mukaan paljon monisyisempi. Termi ohjata 

ei hänestä oikeastaan kuvaa kovin hyvin dokumenttielokuvan kuvausvaihetta. 

Tarkan asioiden ohjaamisen sijaan dokumenttielokuvan ohjaaminen on enem-

mänkin vuorovaikutusta kuvattavan maailman kanssa ja kontaktin pitämistä elo-

kuvan henkilöihin. (Aaltonen 2006, 180.) 

 

Dokumenttielokuvien ohjaamisesta paljon kirjoittanut Michael Rabiger pitää do-

kumenttielokuvan ohjaajaa henkilönä, joka 1) tutkii merkittäviä ihmisiä, aiheita 

tai elämän puolia, 2) hän tekee mitä tarvitaan taltioidakseen eettisesti sen mikä 

on olennaista ja merkityksellistä, 3) elää paljastakseen nykyelämän piilevät to-

tuudet ja ristiriidat, 4) tuntee empatiaa ihmiskuntaa kohtaan ja kehittää ihmisys-

tävällistä, humaania ymmärrystä kohtaamistaan uusista maailmoista, 5) hän 

käsittelee kuvamateriaalia tehdäkseen tarinan, joka on elokuvallisesti ja draa-

mallisesti tyydyttävä, ja 6) syvällisesti haastaa yleisönsä niin mielen kuin tuntei-

den tasolla. (Rabiger 2009, 19–20.) 

 

Rabigerin ja muiden tekstejä lukiessa on ilmeistä, että ohjaaja on elokuvan on-

nistumisen kannalta ehdottomasti tärkein ja keskeisin yksilö.  Elokuvaa ei 
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yleensä tehdä yksin, vaikka dokumenttielokuvien kohdalla se on kyllä mahdollis-

ta. Tämän vuoksi kyky tehdä yhteistyötä muiden työryhmän jäsenten kanssa on 

edellytys onnistumiselle. Ohjaaja on silti se, joka sananmukaisesti ohjaa toimin-

taa ja näyttää suunnan, mihin ollaan menossa (Hyytiä 2004, 62–63.) 

 

Ohjaajan yksi tärkeä tehtävä onkin hallita tätä yhteistyötä niin, että kaikki palve-

lee suurempaa tarkoitusperää, elokuvaa. Hyytiä kuvaa tätä prosessia suodat-

tamiseksi. Muut tekijät syöttävät ohjaajalle ajatuksia ja ideoita, jotka ohjaaja ot-

taa huomioon mutta suodattaa niin, että niiden avulla muodostuu "hallittu koko-

naisuus". Tämä kokonaisuus puolestaan suhteutuu ohjaajan näkemykseen elo-

kuvasta sekä siihen, kuinka hyvin ohjaaja osaa hyödyntää eri alojen ammatti-

laisten näkemykset elokuvan kokonaisnäkemystä tukeviksi. Tämän kokonais-

näkemyksen hallinta tarkoittaa Hyytiän mukaan pohjimmiltaan sitä, miten hyvin 

ohjaaja pystyy yhdistämään eri osatekijöitä niin, että niistä syntyy enemmän 

kuin osatekijöidensä summa. (Hyytiä 2004, 63.) 

 

Tähän kiteytyy myös ohjaajan työn ristiriitaisuus. Toisaalta hänellä on pääsy ja 

päätäntävalta melkein kaikkiin elokuvan tekoprosessin osiin, jotka vaikuttavat 

taiteelliseen lopputulokseen (Hyytiä 2004, 63). Tämän takia hänen oletetaan 

antavan elokuvalle sen taiteellisen erityislaatuisuuden ja ainutlaatuisuuden. Toi-

saalta hänen taas pitää mukautua vallitseviin olosuhteisiin, jotka usein on rajattu 

jo valmiiksi. Tallaisia rajauksia voivat muodostaa esimerkiksi budjetti tai kalusto. 

 

Pohjimmiltaan ohjaajan työssä on kyse päätösten tekemisestä. Rabigerin mu-

kaan yksikään elokuva tai luova teos ei voi syntyä ilman tietoisia ja vastuunsa 

tuntevia valintoja ja päätöksiä. Ohjaajan työssä tämä tarkoittaa sitä, että ohjaa-

jan on päätettävä, mikä on elokuvan kannalta olennaista ja merkittävää, ja tiivis-

tettävä se elokuvaan. (Rabiger 2009, 20.) 
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2.2  Ohjaajan ominaisuudet 

 

Jotta ohjaaja pystyy tehtävistään suoriutumaan, hänellä pitää olla tiettyjä omi-

naisuuksia, taitoja ja kykyjä. Michael Rabigerin mukaan ohjaajalla on oltava 

monitasoinen tietoisuus, jotta hän voi pitää kaikki dokumentin tekemisen puolet 

hallussa. Tämä tietoisuus ei ole luontainen ominaisuus tai lahja, vaan se syntyy 

harjoittelemalla ja toistamalla. (Rabiger 2009, 34.) 

 

Rabigerin mukaan monet ohjaajat työskentelevät enemmän vaiston ja näppitun-

tuman kuin järjestelmällisemmän ajattelun kautta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

että heidän työskentelynsä olisi sattumanvaraista ja vailla järjestystä. Järjestys 

ja rakenne syntyvät ohjaajan sisäisen ja usein tiedostamattoman logiikan avulla. 

Tämä koskee etenkin kokeneita ohjaajia. 

 

Pirilän ja Kiven (2010, 81) mukaan ohjaajalla on myös oltava tekniikan ja taiteen 

hallinnan mahdollistavat kyvyt ja tinkimätön sitoutuminen, mutta lisäksi palava 

halu tehdä elokuvaa.  

 

Tarvitaan myös vahvaa ja luottamusta herättävää johtajuutta samoin kuin luonte-
via neuvottelu- ja ryhmätyötaitoja. Terve itseluottamuskaan ei ole pahitteeksi. 
Kaiken kaikkiaan ohjaajan ammattikuva edellyttää turnauskestävyyttä. (Pirilä & 
Kivi 2010, 81). 

 

Hyvin usein dokumenttielokuvat edellyttävät ohjaajalta työskentelemistä pää-

henkilöiden kanssa, eli todellisten ihmisten kanssa työskentelyä sekä heidän 

hienovaraista ohjaamistaan ja opastamistaan. Ohjaajan on siksi oltava taitava ja 

herkkä ihmistuntija. Jouko Aaltonen (2006, 180) näkee, että tämän kontaktin 

edellytyksenä on ymmärtäminen ja eläytyminen. Kontakti henkilöihin, tilaisuu-

dessa läsnä oleminen, eläytyminen ja intuitio ovat käytössä olevia strategioita.  

 

Aaltonen siteeraa David MacDougallia, joka on yrittänyt teoretisoida dokument-

tielokuvantekijän suhdetta henkilöihinsä. MacDougallin mukaan kohde on osa 

elokuvantekijää ja elokuvantekijä osa kohdetta. Elokuvan henkilöllä on monta 

identiteettiä: toisaalta todellinen henkilö, toisaalta se henkilö, joka on konstruoitu 

elokuvaan elokuvantekijän ja kohteen vuorovaikutuksessa, ja toisaalta myös se 
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henkilö, joka konstruoituu elokuvan ja katsojan vuorovaikutuksessa. (Mac-

Dougall 1998, 27–29, Aaltosen 2006, 195 mukaan.) 

 

On olennaista, että ohjaaja voi samastua päähenkilöihinsä jollain tasolla. Hänen 

ei tarvitse hyväksyä heidän tekojaan tai ajatuksiaan, mutta hänen pitää olla 

avoin ja ymmärtäväinen, jotta hän pystyy sanomaan heistä jotain olennaista.  

 

Rabigerin mukaan dokumentaarinen haastatteleminen edellyttää rohkeaa etsin-

tää, kuuntelemista ja ennen kaikkea toisen ihmisen kohtaamista. Tässä onnis-

tuakseen ohjaajan tulee avata itseään ja tarkoitusperiään haastateltavalle. 

Haastattelu voi myös johdattaa haastateltavan sisäiselle matkalle ja itsetutkiske-

luun, josta ohjaaja on omalta osaltaan vastuussa. On ohjaajan vastuulla myös, 

ettei haastateltava paljasta itsestään asioita, jotka ovat hänelle vahingollisia. 

Jos ohjaaja on muodollinen ja kireä, niin myös haastateltava on. Spontaanisuut-

ta saa vain olemalla rento ja luonnollinen itsensä. (Rabiger 2009, 472.) 

 

Ohjaajan on myös pystyttävä pitämään pää kylmänä vaikeuksien keskellä, eikä 

hän saa antaa vastoinkäymisten ja ristiriitojen vaikuttaa kuvauksiin eikä hänen 

suhteeseensa päähenkilöihin. Judith Weston, joka on kirjoittanut pääasiassa 

näyttelijöiden ohjaamisesta, varoittaa ohjaajia kielteisestä suhtautumisesta. Hä-

nen mielestään ohjaaja epäonnistuu, jos hän heijastaa oman epävarmuutensa 

näyttelijöihin tai muihin ihmisiin. Virheet ja vastoinkäymiset ovat ohjaajalle ra-

kennuspalikoita, joista pitää oppia eikä antaa niiden musertaa tai haitata eloku-

van tekoa. (Weston 1999, 21.) 

 

Westonin peräänkuuluttama asenne vastoinkäymisiin ja virheisiin on erittäin 

tärkeä dokumenttielokuvia ohjatessa, sillä kuvaustilanteissa tapahtumat ja asiat 

kehittyvät usein yllättävästi eikä läheskään kaikkea voi ottaa huomioon etukä-

teen. 

 

Jouko Aaltosen haastattelemat suomalaiset dokumenttielokuvien ohjaajat pitä-

vät tekoprosessin avoimuutta erittäin tärkeänä. Tähän avoimuuteen puolestaan 

kuuluu olennaisesti sattuma, ja sitä dokumenttiohjaajat usein korostavat. Sat-
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tuma on avoimuuden periaatteen konkretisoitumista. Tekijä on valmis kohtaa-

maan maailman avoimesti, ja hän suorastaan etsii sattumaa. (Aaltonen 2006, 

180–182.) 

 

Sattumat ja tapahtumien oma paine pakottavat reagoimaan tilanteisiin, joita te-

kijät eivät olisi koskaan voineet kuvitellakaan. Kuvaushetki tarjoaa usein jotain 

ylimääräistä ja suunnittelematonta, joka tukee elokuvan teemoja. Dokument-

tielokuvan tekijät ovatkin Aaltosen mukaan etsijöitä, jotka arvostavat avointa 

prosessia ja sitä, ettei lopputulos voi olla varmasti tiedossa etukäteen. (Aaltonen 

2006, 180–182.) 

 

Kaiken tämän sattuman ja avoimuuden keskellä ohjaajan on elintärkeää pitää 

mielessä, mihin suuntaan hän haluaa elokuvaansa viedä. Sattumiin ja uusiin 

tilanteisiin sokeasti ja ajattelematta tarttuva ohjaaja voi taltioida ainutlaatuisia 

hetkiä ja upeita kuvia, mutta menettää hallintansa elokuvan kokonaisuudesta. 

Michael Rabiger huomauttaakin, että tämä suunta on hyvin helppo menettää 

esimerkiksi muiden kritiikin tai vastoinkäymisten vuoksi. Estääkseen tämän oh-

jaajan on kehitettävä itselleen sitkeä ymmärrys suunnasta, johon pyrkii, ja tahto 

pysyä siinä. Suuria muutoksia ei koskaan pidä tehdä ilman pitkällistä pohdintaa. 

Elokuvaprosessin aikana ohjaaja todennäköisesti menettää ja löytää suuntansa 

useita kertoja, uudelleen ja uudelleen. Tämä on Rabigerin mukaan olennainen 

osa oppimisprosessia. (Rabiger 2009, 34.) 

 

3 Tekniset ongelmat 

 

Teknisillä ongelmilla tarkoitan elokuvan tekemisessä tarvittavien teknisten lait-

teiden toimintahäiriöitä ja laitteiden käyttöön liittyviä ongelmia.  

 

Elokuva on taiteen muotona erittäin riippuvainen tekniikasta, sen toimimisesta ja 

sen kehityksestä. Koko taiteenala on syntynyt valokuvaamisen keksimisestä, eli 

seurauksena teknologisesta oivalluksesta ja sen käyttöönotosta. Teknologia ja 

laitteet ovat hyvin syvällisellä tavalla osa elokuvaa, sen tekemistä ja ilmaisukei-
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noja. 

 

Elokuvan ja dokumenttielokuvan teossa tärkeimmät laitteet ovat kamera ja ää-

nen taltiointiin käytettävät laitteet. Myös valot ja valaisussa käytettävät laitteet, 

telineet ja muut vastaavat ovat tärkeitä. Dokumenttielokuvissa valaisun rooli on 

usein vähäisempi kuin fiktioelokuvissa, mutta tämä vaihtelee hyvin paljon eloku-

vasta riippuen. 

 

Ongelma missä tahansa edellä mainitussa osa-alueessa, kamerassa, äänessä 

tai valossa, voi vaikuttaa lopputulokseen erittäin haitallisesti. Elokuvan riippu-

vuus teknologiasta tarkoittaa sitä, että jopa hyvin pienet ongelmat voivat olla 

tuhoisia elokuvan kannalta. Esimerkiksi naarmu kameran linssissä, viallinen 

akku nauhurissa tai kohtalokkaan kolauksen saanut muistikortti voivat tuhota 

otokset kokonaan. 

 

Dokumenttielokuvien ohjaajat korostavat mielellään sattuman ja yllätysten mer-

kitystä elokuvan teossa, mutta kukaan ei halua hallitsemattomia sattumia teknii-

kan puolella. 

 

4 Tapaus Punaisen paratiisin lapset 

 

Päättötyöni teososana tein puolituntisen historiallisen dokumentin Kruunuvuo-

ren huvila-alueen kommunistisesta aikakaudesta 1940–1950-luvuilla (Liite 1. 

Synopsis). Kuvaukset ajoittuivat heinäkuuhun 2013, ja niihin oli varattu kaksi 

viikkoa.  

 

Elokuvan kuvaukset eivät menneet kuten suunnittelimme, sillä kameraan ja 

etenkin linsseihin liittyvät tekniset ongelmat aiheuttivat todella suuria ongelmia 

kuvauksissa.  

 

Neljän erittäin tärkeän kuvauspäivän jälkeen huomasimme suuren osan kuva-

tusta materiaalista käyttökelvottomaksi. Linssien ongelmat johtivat siihen, että 
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tärkeät haastattelukuvat olivat epätarkkoja.  

 

Ongelmat johtuivat vuokraamosta hankittujen linssien backfocus-viasta, jonka 

takia linssin tarkennus muuttui, kun zoom-linssin polttoväliä muutettiin. Näin 

huolella tarkennettu kuva muuttui epätarkaksi, kun kuvan rajausta muutettiin 

zoom-linssin polttoväliä vaihtamalla. Ongelma liittyi osin käyttämäämme kame-

raan, kun siihen liitetään linssejä adapterilla. Emme voineet vaihtaa kameraa 

kesken kuvausten.  

 

Backfocus-ongelman havaittuamme palautimme ensimmäiset vuokralinssit jo 

ennen ensimmäistä kuvauspäivää ja vuokrasimme toisesta vuokraamosta uu-

det, joiden piti toimia asianmukaisesti. Kuitenkin näissäkin ilmeni samanlaisia 

ongelmia kuvausten aikana. On luultavaa, että linssit toimivat kuten niiden kuu-

luikin, mutta ne eivät sopineet yhteen käyttämämme kameran kanssa, vaikka 

vuokraamo toisin vakuutti. 

 

Linssiongelmien lisäksi ongelmia tuotti kuvauspaikan äänimaailma, joka oli 

huomattavasti vaikeampi ja pahempi kuin ennakkosuunnitteluvaiheessa huo-

masin. Tämä hidasti työskentelyä entisestään. 

 

Teknisten ongelmien vaikutuksia ohjaajan työhön käsittelen seuraavassa luvus-

sa. Keskityn paljon teknisten ongelmien aiheuttamiin psyykkisiin esteisiin, koska 

ohjaajan luovuus ja henkinen toimintakyky ovat keskeisen tärkeitä elokuvan 

onnistumiselle. Etsin myös keinoja, joilla teknisiä ongelmia voisi vähentää ja 

ehkäistä. 
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5 Stressi ja ahdinko 

 

 
Miten tää säätäminen voi pilata kaiken? Eikö elokuvan tekemisen pitäis olla luo-
vaa touhua, jossa keskitytään kuvaan ja sisältöön!? Nyt kaikki huomio menee 
säätämiseen ja aikatauluun. Kun vihdoin saamme kameran päälle ja haastattelu 
alkaa, valo on jo epäsuotuisa. Meren ja veneiden äänet uhkaavat, ja mikä pahin-
ta, tuuli on ehtinyt nousta niin voimakkaaksi, että se tulee pakosti mikkeihin. On 
pakko keskeyttää haastattelu ja sopia päähenkilön kanssa uudesta päivästä. 
Monta tuntia turhaa työtä ja väsymystä… (Kuvauspäiväkirja, 2. päivä.) 

 

Tekniset ja teknologiset ongelmat haittaavat ohjaajan työtä monella tasolla. Oh-

jaajan työ on taiteellista ja edellyttää nopeita ja luovia ratkaisuja ja päätöksiä. 

Kun tekniikka reistailee, työn jälki kärsii ja aikataulut venyvät. Ohjaaja joutuu 

erittäin suuren stressin ja henkisen kuormituksen alaiseksi.  

 

Tässä luvussa käyn läpi keskeisiä stressitutkimuksia ja lääketieteellistä aineis-

toa, jonka avulla luon kuvan niistä psyykkisistä esteistä ja hankaluuksista, joita 

teknisten ongelmien ilmaantuminen ohjaajan työlle asettaa. Käsittelen etenkin 

stressiä ja siihen keskeisesti ja läheisesti liittyvää uupumusta ja univajetta sekä 

näiden vaikutuksia luovaan ajatteluun ja toimintaan. Stressin määritelmiä on 

monia, mutta tässä yhteydessä puhun stressistä sen negatiivisessa merkityk-

sessä.  

 

Työstressistä puhuttaessa tarkoitetaan usein työskentelyä oloissa, jotka ovat 

hyvinvoinnille ja terveydelle haitallisia. Euroopan unionin hyväksymän määritel-

män mukaisesti ihminen kokee työstressiä, kun työympäristön vaatimukset ylit-

tävät työntekijän mahdollisuudet vastata vaatimuksiin tai hallita niitä (Ahola & 

Lindholm 2012, 11). 

 

Haitallista työstressiä lisäävät muun muassa liiallinen työn määrä, vähäiset 

mahdollisuudet hallita työtään, sosiaalisen tuen puute ja työn epävarmuus. 

Tällainen jatkuva fyysinen tai henkinen ylikuormitus kuluttaa elimistön voi-

mavarat loppuun. (Lindholm 2013, 7.) 

 

Stressi aiheuttaa ihmiskehossa monenlaisia muutoksia, jotka olosuhteista ja 

muutoksen laajuudesta ja koosta riippuen voivat olla positiivisia tai negatiivi-
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sia. Kun stressitila jatkuu, ihmisen sanotaan käyvän ylikierroksilla. Hän voi 

olla hyvin touhukas, keskittynyt selviämiseen eikä havaitse tai muista muita 

asioita. (Ahola & Lindholm 2012, 12.) 

 

Rutiininomaiset tehtävät onnistuvat tällaisessa tilanteessa normaalisti, mutta 

toiminta, joka edellyttäisi pohdintaa, suunnittelua tai erityistä panostamista, 

jää toissijaiseksi tai ei yksinkertaisesti vain onnistu. Myös tunteiden hallinta 

ja ilmaiseminen voivat vääristyä ja vaikeutua. Tämä voi ilmetä esimerkiksi 

itkuisuutena tai raivoamisena.  

 

Tyypillisiä stressin oireita ovat esimerkiksi tyytymättömyys, vaikeus rentou-

tua, kalvava epäily siitä, ettei selviä tilanteesta, hermostuneisuus, ärtyisyys, 

ahdistus, alakulo, keskittymisvaikeudet, muistiongelmat, päätöksen teon vai-

keutuminen, suunnittelun vaikeutuminen, aloitekyvyttömyys, unihäiriöt ja 

eristäytyminen.  

 

En oikeastaan enää tiedä edes mitä haluan. Huomio ja voimat menivät teknisten 
ongelmien ratkomiseen, ja ohjaaminen jäi takasijalle ajatuksissa. Pahin mahdolli-
nen tilanne. Kokonaiskuva on kadoksissa, stressaa, ahdistaa, tekis mieli jättää 
kesken koko leffa. (Kuvauspäiväkirja, 13. päivä.) 

 

Stressin tyypilliset vaikutukset käyvät hyvin ilmi yllä olevasta kuvauspäiväkir-

jan kohdasta. Ohjaajan on erittäin vaikea pitää ajatuksensa kasassa, jos 

stressi ja vaikeudet kilpailevat huomiosta. Myös kyky sietää elokuvan ku-

vaamiseen kuuluvaa odottelua heikkenee, mikä entisestään lisää turhautu-

mista ja vaikeuttaa henkisten voimavarojen vapauttamista luovaan toimin-

taan. 

 

Pitkittynyt stressi kertoo yksinkertaisesti siitä, että ihmisen voimavarat on 

sidottu selviytymiseen ja kaikki, minkä keho kokee toissijaiseksi tälle tavoit-

teelle, jää taka-alalle eikä siihen sijoiteta energiaa. (Ahola & Lindholm 2012, 

12–13.) 

 

Fysiologisesti ajateltuna stressin oireet, kuten sydämen toiminnan ja veren-

kierron muutokset, johtuvat tahdosta riippumattoman eli autonomisen her-
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moston aktivaatiosta. Pitkäaikainen stressi heijastuu myös aivolisäkkeen ja 

lisämunuaisen kuoren välisen hormonijärjestelmän toimintaan. Muutokset 

korjaantuvat usein ennalleen, jos stressi saadaan hallintaan. ( Lindholm 

2013, 7.) 

 

5.1 Psyykkiset hallintakeinot 

 

Stressin vaikutukset ja haitat riippuvat myös yksilön kyvystä käsitellä stressi-

tilanteita. Nämä psyykkiset hallintakeinot vaihtelevat hyvin paljon yksilöittäin.  

 

Mitä enemmän ja mitä nopeampia muutoksia tapahtuu, sitä enemmän syn-

tyy rasitetta yksilön sopeutumiskyvylle. Voimakkaan psyykkisen kuormituk-

sen tai useiden peräkkäisten kuormitustilanteiden jälkeen ihminen saattaa 

joutua tilaan, jossa pienikin ärsykelisä johtaa äkilliseltä vaikuttavaan voima-

varojen loppumiseen ja oireiden ilmaantumiseen. (Henriksson & Lönnqvist 

2011, 259.) 

 

Kyky sietää stressiä on pitkälti synnynnäinen, ja se alkaa kehittyä jo sikiöai-

kana ja varhaislapsuudessa (Pulkki-Råback 2012).  Ihmisen temperamentti, 

jolla tarkoitetaan biologisesti määräytyneitä ja lapsuudesta saakka ilmeneviä 

pysyviä käyttäytymistaipumuksia, on mitä suuremmissa määrin vastuussa 

siitä, miten hyvin yksilö pärjää stressin kanssa. Jos ihminen on temperamen-

tiltaan altis stressin haitallisille vaikutuksille, se näkyy etenkin uusissa ja yl-

lättävissä tilanteissa. (Pulkki-Råback 2012, 46–47.)   

 

Psyykkisten hallintakeinojen riittämättömyys alkaa näkyä lisääntyvänä ahdis-

tuneisuutena, motorisena levottomuutena, ärtyneisyytenä tai unettomuutena, 

ja usein myös ruumiillisina oireina. (Henriksson & Lönnqvist 2011, 258.) 

 

Suomessa Yleisradion työntekijöitä tutkittaessa havaittiin, että kovasti stres-

saantuneilla mediatyöntekijöillä oli kaksinkertainen riski unen saannin vaike-

uksiin ja huonosti palauttavaan uneen (Lindholm 2013, 9). Univajaus ja uu-

pumus ovatkin keskeisiä tekijöitä myös ohjaajan työn kannalta. 
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5.2  Unen häiriintyminen ja sen vaikutukset luovaan ajatteluun 

 

Työstä ja stressistä johtuva biologisten vuorokausirytmien häiriintyminen on 

monella tapaa haitallista. Kortisoli- ja melatoniinihormonien eritykset aaltoile-

vat luontaisesti vuorokauden mittaan, ja tämän häiriintyminen heijastuu mo-

nella tapaa ihmisen toimintaan ja vireystilaan. (Lindholm 2013, 7.) 

 

Etenkin luovat ja innovatiiviset toiminnot sekä aivojen kyky assosioida ja yh-

distellä asioita luovasti heikkenevät unenpuutteen seurauksena. Nämä toi-

minnot pysyvät heikentyneinä unenpuutteen takia, vaikka vireystilaa nostet-

taisiin esimerkiksi kofeiinilla. On myös viitteitä siitä, että univajaus vaikuttaa 

tunnetason tietoon nojaaviin kognitiivisiin toimintoihin. (Killgore 2010, 105–

129.) 

 

Luovien toimintojen heikentyminen on erityisen haitallista taiteellisissa työ-

tehtävissä työskenteleville. Taiteilijoiden luovaan työprosessiin kuuluvat tär-

keänä osan tietostamattomat ajatukset ja tämän tiedostamattoman primaari-

prosessin hyödyntäminen. (Tuomivaara, Hynninen, Leppänen, Lundell & 

Tuominen 2005, 36.) 

 

6 Teknisten ongelmien vaikutukset ohjaajan työhön 

 

Kun aloitamme toisen päivän haastattelun katsomisen, näemme heti, ettei kuva 
ole skarppi. Päähenkilön kasvot ovat sumeat halki haastattelun. Välillä on skarp-
peja hetkiä, mutta aina polttovälin vaihtamisen jälkeen skarppi häviää. Saldo 
kolmen päivän kuvauksista on siis yksi haastattelu. Yksi ainoa haastattelu. (Ku-
vauspäiväkirja, 4. päivä.) 

 

Olen toisessa luvussa kuvannut ohjaajan työnkuvaa ja niitä ominaisuuksia, jotka 

ohjaajalla pitää olla, jotta hän pystyy ohjaamaan elokuvia ja dokumenttielokuvia.  

Esittelin myös stressiä käsittelevää tutkimusta sekä stressin ja uupumuksen 

vaikutuksia ihmisen toimintakykyyn. Näiden tietojen valossa on selvää, että tek-

niset ongelmat ja niistä aiheutuva stressi voivat olla merkittävä este ohjaajalle 
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hänen tehdessään dokumenttielokuvaa.  

 

Dokumenttielokuvan ohjaajan pitää pystyä ajattelemaan monia asioita saman-

aikaisesti ja silti olemaan läsnä hetkessä ja tilanteessa. Hänen pitää huomioida 

muut työryhmän jäsenet, ottaa heidän ehdotuksensa huomioon ja käyttää ehdo-

tuksia hyödyksi elokuvaa ja ohjaajan omaa kokonaiskuvaa palvelevalla tavalla. 

Ohjaajan pitää olla tunnetasolla läsnä ja avoin, jotta hän voittaa päähenkilöiden 

luottamuksen ja saa heidät kertomaan elämästään ja sen tapahtumista elävästi. 

 

Dokumenttiohjaajan pitää tehdä päätöksiä nopeasti, hänen pitää kuunnella vais-

toaan, elää hetkessä ja ohjata kuvausryhmää ja päähenkilöitä. Hänen on pidet-

tävä pää kylmänä. Ohjaajan pitää myös olla valpas, jotta hän voi tarttua tilan-

teeseen ja hyödyntää sattumaa tavalla, joka palvelee elokuvaa ja sitä kokonais-

kuvaa, joka hänellä elokuvasta on. 

 

Jotta ihminen pystyy tähän kaikkeen, hänen pitää olla fyysisesti ja henkisesti 

hyvässä tilassa. Tämän tilan tekniset ongelmat rikkovat etenkin aiheuttamansa 

stressin kautta. Tekniset ongelmat helposti asettavat ohjaajan tilanteeseen, jos-

sa vaihtoehdot ja ratkaisumahdollisuudet vähenevät ohjaajan tahdosta riippu-

mattomista syistä. Nopea ja odottamaton tekninen vika tuhoaa kuvamateriaalit, 

tai kuten Punaisen paratiisin tapauksessa, linssivika tekee kuvatusta materiaa-

lista käyttökelvotonta. 

 

Tällaisessa tilanteessa tekniset ongelmat rakentavat monella tavalla stressiä. 

Ne vähentävät ohjaajan mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja lisäävät työmää-

rää ja työn epävarmuutta. Vaatimukset uhkaavat ylittää ohjaajan mahdollisuudet 

hallita niitä. 

 

Stressitutkimuksista tiedämme stressin vaikeuttavan luovaa prosessia monella 

tavalla. Stressitilassa ihmisen tunteiden hallinta ja ilmaisu heikkenevät, ihminen 

ahdistuu, päätösten tekeminen vaikeutuu, suunnittelu vaikeutuu, rentous katoaa 

ja aivojen kyky yhdiställä ja assosioida asioita luovasti vaikeutuu. 
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Kun vertaamme listaa stressin psyykkisistä haitoista ohjaajalta vaadittaviin omi-

naisuuksiin, on selvää, että stressitila vaikeuttaa ja pahimmillaan estää ohjaajaa 

suoriutumasta tehtävästään sen vaatimalla tasolla. Tekniset ongelmat aiheutta-

vat psyykkisen stressin lisäksi kiirettä, aikatauluongelmia ja saattavat myös 

syödä suuren siivun budjetista. 

 

Punaisen paratiisin lasten tapauksessa tekniset ongelmat pilasivat neljästä en-

simmäisestä kuvauspäivästä kolme, minkä takia kuvausryhmän oli tehtävä uu-

sintakuvauksia. Tämän vuoksi kuvauksiin tarvittiin lopulta enemmän päiviä, ne 

olivat suunniteltua pitempiä, ja ne piti tehdä kovemmalla kiireellä kuin olisi ollut 

ideaalia. Tämä kaikki vaati veronsa uupumuksena ja väsymyksenä. 

 

Linssiongelmat heijastuivat myös elokuvan budjettiin, koska jouduimme vuok-

raamaan uudet linssit, ja vaikka saimme alennusta, jouduimme silti maksamaan 

osan viallisten linssien vuokrauskuluista. 

 

Nämä kaikki ovat teknisten ongelmien aiheuttamia tai niistä välillisesti johtuvia 

haittoja, jotka kaikki vaikuttavat ohjaajan psyykkiseen tilaan ja hänen konkreetti-

siin mahdollisuuksiinsa tehdä tehtävänsä. 

 

7 Miten teknisiltä ongelmilta voi välttyä? 

 

Tekniset ongelmat ovat tietyllä tasolla läsnä aina elokuvan kuvauksissa, eikä 

kukaan varmastikaan säästy niiltä täysin. Teknisten ongelmien todennäköisyyttä 

voi silti pyrkiä pienentämään ja niiden haittoja hillitsemään. Myös ohjaajille on 

tarjolla keinoja, joilla he voivat parantaa stressin sietokykyään sekä vähentää 

vastoinkäymisten aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta. 

 

7.1 Ennakkosuunnittelu 

 

Suunnittelu on varmasti paras, helpoin ja halvin tapa vähentää teknisiä ongel-

mia. Punaisen paratiisin lasten kuvausten perusteella uskon, että monilta vaike-
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uksilta säästyttäisiin, jos kuvaaja ja äänittäjä tutustuisivat kalustoonsa hyvissä 

ajoin ja mielellään käyttäisivät vain laitteita, jotka ovat heille entuudestaan tuttu-

ja. 

 

Käytettäessä koulun kalustoa tai omaa kalustoa tälle ei pitäisi olla mitään estei-

tä, mutta vuokraamon kalustoa käytettäessä ennakkotestaaminen on vaikeam-

paa. Jokainen vuokrattu päivä maksaa rahaa, eikä tuottaja helposti suostu mo-

niin lisäpäiviin vain testauksen takia. Omien kokemusteni valossa tämä on kui-

tenkin väärä paikka säästää.  

 

Punaisen paratiisin lasten kuvauksissa meidän olisi kannattanut varata enem-

män aikaa laitteiston testaamiseen. Lisäksi olisimme voineet sopia kuvauspäi-

vät väljemmin ja mahdollisesti aloittaa haastatteluiden sijaan esimerkiksi luonto-

kuvista. Näin tekniset ongelmat olisivat mahdollisesti ehtineet nousta esiin ei-

vätkä ne olisi aiheuttaneet niin suuria vaikeuksia. 

 

Toinen vaihtoehto on varautua varakalustolla. Varakamera, varanauhuri ja va-

ramikrofonit voivat pelastaa kuvauspäivän etenkin, jos kuvaukset ovat vaikeas-

sa maastossa ja kaukana sivistyksestä. Tämä pitäisi huomioida suunniteltaessa 

kuvauksia.  

 

Erittäin tärkeää on myös varata budjettiin rahaa odottamattomia teknisiä ongel-

mia varten. Tarve vuokrata uusia linssejä ilmaantui meille yhtäkkiä, mutta on-

neksi budjetissamme oli siihen tarvittavaa liikkumavaraa. On katastrofaalista, 

jos kesken kuvausten hajoavaa laitetta ei pystytä korvaamaan rahanpuutteen 

takia. Pahimmassa tapauksessa tämä pilaa kuvaukset täysin. 

 

Teknisiä ongelmia voi ehkäistä myös tutustumalla kuvauspaikkoihin etukäteen 

kaikkien kuvausryhmän keskeisten jäsenten kanssa. Kuvaajan, äänittäjän, oh-

jaajan ja tuottajan kaikkien pitäisi ymmärtää ja tietää, missä ja millaisissa olois-

sa elokuva kuvataan ja mitä se todennäköisesti vaatii kalustolta ja tekijöiltä. 

Tämä auttaa valitsemaan oloihin sopivimmat laitteet ja rajaamaan kaluston 

määrää. Joissain tapauksissa kuvauspaikan haasteet voidaan myös havaita 
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etukäteen niin suuriksi, että on parempi vaihtaa kuvauspaikkaa.  

 

Aina tämä ei ole mahdollista etenkään dokumenttielokuvissa, joiden täytyy ta-

pahtua jossain tietyssä paikassa. 

 

7.2 Miten elää ongelmien kanssa? 

 

Jos teknisiltä ongelmilta ei voi välttyä, niiden kanssa pitää elää. Henkinen paine 

ja stressi, joka vastoinkäymisistä seuraa ohjaajalle, ovat tavalla tai toisella aina 

läsnä kuvauksissa, mutta ihmisellä on olemassa keinoja, joilla vastoinkäymisten 

psyykkisiä haittoja voi vähentää. 

 

Stressinhallintakeinot jaotellaan usein kolmeen ryhmään: 1) yritykset muuttaa 

stressitilannetta, 2) yritykset muokata omaa näkemystä tilanteesta, ja 3) yrityk-

set lievittää oireita ja parantaa voimavarojaan. (Ahola, Pulkki-Råback, Väänä-

nen 2012, 69.) 

 

Ongelmakeskeiset keinot tähtäävät tilanteen muuttamiseen tai parantamiseen 

niin, että stressin aiheuttava asia poistuu. Dokumenttielokuvan kuvauksissa tä-

mä voi tarkoittaa esimerkiksi rikkinäisen kameran korvaamista uudella. 

 

Tunnekeskeisillä keinoilla ihminen voi vaikuttaa omaan suhtautumiseensa ja 

tunteisiinsa. Ihminen voi itkeä tai raivota, purkaa pahaa oloa tai aktiivisesti ren-

touttaa itseään ja kehittää myönteistä ajattelua. (Ahola, ym. 2012, 69.) 

 

Erittäin hyvä keino vähentää stressiä on kuvausten pidentäminen. Jos tämä 

suinkin on mahdollista, muutama lisäpäivä rauhoittaa tilanteen ja antaa kaikille 

mahdollisuuden levätä ja rauhoittua. Aina tämä ei ikävä kyllä ole mahdollista. 

 

Liikunta on ehkä paras tapa parantaa stressinsietokykyä ja myös vähentää 

stressiä akuuteissa tilanteissa. Liikunta vähentää jo kertynyttä jännitystä, vah-

vistaa fyysisiä ja henkisiä voimavaroja ja vähentää kehon reagointiherkkyyttä 

stressitilanteessa (Ahola ym. 2012, 71–73). 
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Myös meditaatio ja erilaiset läsnäoloharjoitukset voivat auttaa sekä akuutissa 

tilanteessa että ennakoivassa stressinhallinnassa. Samoin hyvät sosiaaliset 

suhteet, hyvä työilmapiiri ja positiivinen vuorovaikutus työryhmässä vähentävät 

stressiä ja helpottavat siitä selviämistä (Ahola ym. 2012, 74–75). Teknisten on-

gelmien sattuessa kuvausryhmän yhteishenki voi pelastaa elokuvan. 

 

Omien kokemusteni perusteella ehkä tärkein seikka, ja samalla se mistä helpoi-

ten tingitään, on uni. Mitä tahansa tapahtuukin, unesta ei ohjaajan pitäisi tinkiä, 

sillä se heijastuu kaikkeen. Aivot eivät toimi ilman lepoa, eikä keho pysty palau-

tumaan stressitilasta ilman unta. 

8 Lopuksi 

 

Tekniset ongelmat ovat ikäviä, mutta elimellisesti elokuvan tekemiseen liittyviä 

vastoinkäymisiä. Niistä ei varmaan koskaan päästä kokonaan eroon, mutta niitä 

voi vähentää ja niiden kanssa voi oppia elämään.  

 

Päättötyöni teososan kuvaukset olivat erittäin vaikeat. Tekniset ongelmat kame-

ran linsseissä venyttivät aikatauluja, aiheuttivat lisätyötä ja nostattivat kovan ja 

akuutin stressin, jonka kanssa kamppaileminen söi paljon ohjaajan – eli minun –  

henkisiä voimavaroja.  

 

Kun päätin kirjoittaa päättötyöni kirjallisen osan juuri teknisten ongelmien vaiku-

tuksesta ohjaajan työhön, toivoin kirjoittamisen myös selventävän minulle itsel-

leni mikä kuvauksissa meni mönkään ja miten ensi kerralla voisin samanlaisilta 

ongelmilta välttyä. Halusin myös valmentaa muita opiskelijoita kohtaamaan vas-

taavia tilanteita. Toivon, että olen tässä onnistunut.  

 

Olen vakuuttunut, että varaamalla tarpeeksi aikaa ennakkovalmisteluihin ja lait-

teiston testaamiseen sekä käyttämällä kalustoa, jonka kuvaaja ja äänimies tun-

tevat entuudestaan, suurelta osalta ongelmista voi välttyä.  
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Jos teknisiä ongelmia kuitenkin ilmaantuu ennakkovalmisteluista huolimatta, 

riittävän väljällä kuvausaikataululla ja riittävällä budjetilla niiden aiheuttamat va-

hingot voi minimoida.  

 

Ohjaajalle tämä kaikki silti aiheuttaa stressiä. Vaikka tekniset ongelmat ratko-

taan ja kuvaukset saadaan kunnialla läpi, ohjaaja on silti hetkittäin erittäin pa-

hoissa psyykkisissä ahdinkotilanteissa. Omasta kokemuksesta tiedän, että 

stressi voi käydä erittäin pahaksi varsinkin, jos sattuu olemaan stressiherkkä 

temperamentiltaan, kuten minä olen. 

 

Kokemuksistani viisastuneena aion varautua mahdollisen seuraavan dokument-

tielokuvani kuvauksiin valmentamalla itseäni, soveltamalla tutkimuksessani ku-

vaamiani stressinhallinnan menetelmiä, kuten meditointia ja liikuntaa, ja varmis-

tamalla riittävän levon ennen kuvauksia ja etenkin niiden aikana. Parhaimmassa 

tapauksessa nämä vaikeat kuvaukset ovat jopa valmistaneet minua paremmin 

tulevaan ja ehkä tehneet minusta piirun verran paremman ohjaajan. 

 

Toivotan kaikille dokumenttielokuvien ohjaajille onnea ja sinnikkyyttä. Niitä tarvi-

taan. Toivottavasti saatte työskennellä enemmän tekniikan armosta kuin armoil-

la. 

 

 

Helsingissä 19.5.2014 

Lasse Nevala  
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Synopsis 

 

Punaisen paratiisin lapset 

Punaisen paratiisin lapset kertoo suomalaisten kommunistien kesäparatiisista 

40- ja 50-lukujen Kruunuvuoressa, nykyisen Helsingin Laajasalossa. Kruunu-

vuoren huvila-alueella kesiään viettivät vankilatuomioita kokeneet suomalaiset 

kommunistit, Espanjan sisällissodan veteraanit ja SKP:n puolueaktiivit lapsi-

neen. 

Elokuvassa perheiden elämästä kertovat nämä lapset. Heidän tarinoissaan lo-

mittuvat henkilökohtaiset kokemukset ja poliittiset jännitteet. Historiaa valote-

taan tunteiden ja muistojen tasolla. Kokemukselliseen tasoon lomittuu arkisto-

materiaali, johon kuuluvat mm. Etsivän keskuspoliisin pidätyskortit tutkimusra-

portteineen, saatavilla oleva elokuvallinen materiaali ja vanhempien kirjalliset 

sitaatit. 

Lasten muistossa kesät olivat ihania. "Yksi huviloista toimi kerhotalona, jossa 

järjestettiin illanviettoja. Lapsille pidettiin pyhäkoulun korviketta, jossa luettiin 

venäläisiä satuja", kertoo Riitta Suhonen. Riitta, yksi elokuvan päähenkilöistä, 

vietti lapsuuden kesiään alueella koko sen yhdeksänvuotisen olemassaolon 

ajan. Riitta syntyi Hämeenlinnan keskusvankilassa hänen äitinsä ollessa tur-

vasäilössä. 

Lasten kokemuksella kesäparatiisista on tummasävyinen tausta. Huviloissa 

asuneiden perheiden vanhemmat olivat kärsineet 1930-luvun kommunistivai-

noissa ja tuomittu pitkiin vankilatuomioihin mm. Tammisaaren pakkotyölaitok-

seen. Usein vankila-aikaan sisältyi raakaa väkivaltaa. Talvi- ja jatkosotien ajaksi 

heidät tuomittiin turvasäilöön, jolloin tuomiot jatkuivat sodan loppuun saakka. 

Karut vankilaolot ja syömälakot jättivät elinikäiset arvet. "Tiesin jo hyvin pienes-

tä, että vanhemmat olivat olleet vankilassa. Niin olivat kaikkien kavereittenkin 

vanhemmat, siksi se oli ihan luonnollista.", kertoo Toivo Karvosen tytär Maija 

Karvonen. Toivo Karvonen toimi mm. Suomi–Neuvostoliitto-seuran pääsihteeri-
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nä ja kuului SKP:n keskuskomiteaan 30-luvulla. 

Elokuvaa kuvataan huvila-alueella, jossa huviloiden yhä tunnistettavat rauniot 

rinnastuvat arkistomateriaaliin. Myös haastattelut on tarkoitus tehdä tällä alueel-

la, joka tarjoaa mahdollisuuden spontaaniin muisteloon, joita tutut paikat herät-

tävät. 

SKP:n kesäasukkaiden lisäksi Neuvostoliiton lähetystön henkilöstö ja diplomaa-

tit kävivät istumassa iltaa huvimajassa ja sunnuntaisin pelaamassa lentopalloa. 

Neuvostoliittolaisten jäljiltä jäi usein sotkua, mikä jäi lasten siivottavaksi. 

Vuosina 1946–1955 osa perheistä asui Kruunuvuoressa yhden kesän, osa koko 

kauden, mutta käytännössä kaikki perheet tunsivat toisensa jo entuudestaan 

puolueen tai maanalaisen työn piiristä. 

Keskeisen kaveriporukan muodosti ns. punaorpojen ryhmä, 1900-luvun alussa 

syntyneet Aimo Aaltonen, Jaakko Parkkari, Toivo Karvonen, Aili Mäkinen, Es-

panjan sisällissodan veteraani Paavo Koskinen ja Veikko Hauhia, jotka kokivat 

vuoden 1918 sisällissodan kauhut lapsena ja istuivat pitkiä vankilatuomioita po-

liittisen toimintansa vuoksi. 


