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H E L M I M U O D O S T U U K U O R E N S A 
ULKOPUOLELLA  
kirjan matka TV-sarjan käsikirjoitukseksi 

Tämä opinnäytetyö käsittelee, mediatuotannon linjalle poikkeuksellisesti, kirjan 
adaptaatioprosessia TV-sarjan käsikirjoitukseksi, sen esiintuomia haasteita ja näiden 
haasteiden ratkaisuja. Adaptaation lähdeteoksena olen käyttänyt omaa suomenkielistä kirjaani 
Helmi ja joutsen ja lopputuloksena on englanninkielisen TV-sarjan, Pearl and the Swan, kolmen 
ensimmäisen jakson käsikirjoitus. Sarjan lopullisessa käsikirjoitusversiossa on kuusi jaksoa.  

Opinnäytetyössäni kerron mitä käsikir joittaminen, käsikir joitusten tuottaminen 
joukkotiedotusvälineisiin, on; minkälaisia haasteita kohtasin adaptaatioprosessin aikana ja miten 
ratkaisin kyseiset haasteet. Tässä niistä muutamia: lähdeteoksen jakaminen, jaksojen rakenne, 
henkilöhahmot ja niiden kehitys, toiminnalla aloittaminen, dialogi ja sarjan tonaliteetti.  

Vaikka kyseessä on adaptaatio, en sovella siihen uskollisuusdiskurssia, sillä kirjani on vielä 
julkaisematon. Näin ollen minulle tarjoutuu mahdollisuus muuttaa kirjaa adaptaation mukaiseksi 
yhdenmukaisuuden taatakseni. Opinnäytetyössäni pohdin, mitä kannattaa muuttaa 
adaptaatiossa, jos on mahdollisuus muuttaa rajattomasti. Vastaukseni on muuttaa se, mikä saa 
aikaan paremman tarinan. 

Opinnäytetyön lopputuloksena listaan ohjeita jotka toimivat löyhänä ohjenuorana ja toivottavasti  
helpottavat käsikirjoittamista. Näitä ovat hyvän tarinan muodostamisen tärkeys, hahmojen 
kautta kirjoittaminen, käsikirjoituksen ensimmäisen version kirjoittaminen sekä loglinen 
muodostaminen.  

Totean loppusanoissa, että opinnäytetyöni nimi heijastelee prosessia, jonka läpikäy sekä 
tarinani päähenkilö, mutta jonka käyn läpi myös itse adaptaatioprosessin myötä. Kumpikin 
näistä todentaa sen, että helmi todellakin muodostuu kuorensa ulkopuolella. Tarinassa 
päähahmo oppii luottamaan itseensä, mutta sen saavuttaakseen joutuu pakottamaan itsensä 
epämukavuusalueelle, oman suojakuorensa ulkopuolelle. Adaptaatioprosessin myötä kirjassa, 
eli kuoressaan, alkunsa saanut ja kehittynyt päähahmoni muotoutuu täydellisemmäksi ja löytää 
oman terävyytensä kirjan ulkopuolella, käsikirjoituksessa.   
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A PEARL IS ONLY A PEARL ONCE IT’S OUT OF 
ITS SHELL 
An adaptation of a book into a TV series script 

This Bachelor’s Thesis analyzes, exceptionally for a thesis in Media Managment, the adaptation 
process of a book into a TV series script, highlighting some of the challenges in the process as 
well as the solutions to those challenges. The source of the adaptation is my own book, Helmi ja 
joutsen, written in Finnish, and the result of the adaptation is a TV series script in English, Pearl 
and the Swan, comprising of three episodes. The full season is six episodes. 

In this thesis I explain what screenwriting, the production of scripts for media, is; what 
challenges I faced during the adaptation process and what kind of solutions I employed to solve 
the challenges. Here are some of what I encountered: dividing the source text, the structure of 
the episodes, the characters and their development arc, beginning scenes with action, dialogue 
and the tonality of the series. 

Even though the text I am analyzing is an adaptation, I will not discuss the topic of fidelity 
discourse in this thesis as the source text is unpublished. This way I reserve the opportunity to 
develop the source text based on the adaptation to achieve uniformity between the two. 
However, related to fidelity discourse I do pose the question of what should be changed in the 
adaptation if the possibilities are limitless. My answer to that is everything that makes the story 
better. 

As a conclusion in the thesis I list instructions that act as loose guidelines for scriptwriting. 
These are the importance of a good story, writing through your characters, writing the first 
version of your script and writing a logline. 

As a final statement I explain that the name of this thesis reflects both the personal 
development process of the main character as well as the adaptation process of the book into a 
script. Both of them conclude, in their own way, that the pearl is only a pearl once it’s out of its 
shell. In the story, the main character, Pearl, needs to learn to trust herself but in order to do 
that, she needs to step out of her comfort zone, i.e. her shell. And as the adaptation process of 
the book developed, Pearl became more complete and her personality became more defined. 
Thus, once out of the prose environment which I interpret as the shell, Pearl really became her 
true self.  
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

Adaptaatio Tarinan siirto kokonaisuudessaan tai osittain elokuvalliseen  
muotoon. (Wikipedia 2021)  

Cliffhanger Käsikirjoittamisen tehokeino, jossa kohtaus, jakso tai kausi 
lopetetaan jännittävään kohtaan. (Wikipedia 2021) 

Dramaturgia Aineiston, yleensä tekstin muuttamista tai järjestämistä 
draamaksi tai esitykseksi. Useimmiten dramaturgiasta puhu-
taan teatterin yhteydessä, mutta voidaan puhua myös esi-
merkiksi elokuvan, konsertin tai muun tapahtuman drama-
turgiasta. (Wikipedia 2021)  

Elokuvakäsikirjoitus Käsikirjoittajan kirjoittama suunnitelma siitä, millainen  eloku-
van, televisiosarjan tai -ohjelman tai pelin tulee olla. Käsikir-
joituksia on useita erilaisia, muun muassa kuvakäsikirjoitus. 
(Wikipedia 2021) 

Filmatisointi Elokuvallistaminen, elokuvan tekeminen toiseen lajiin kuulu-
van teoksen pohjalta. (Tieteen termipankki 2021) 

Juoni Kirjallisen teoksen, näytelmän tai elokuvan tapahtumien kul-
kua. Juoni on toimintaa, tapahtumasarja, ja sen avulla kerro-
taan tarina. Juoni on toiminnan ja tapahtumien kulun järjes-
tetty ja valittu esitys, jossa yksittäisten tapahtumien väliset 
syysuhteet korostuvat. (Wikipedia 2021) 

Logline  Käsikirjoituksen luonnehdintaa yhdellä tai kahdella kuvaaval-
la lauseella, noin kahdellakymmenelläviidellä sanalla, jotka 
selittävät ytimekkäästi pääjuonen. (oppimateriaali.wiki-
dot.com 2021) 

Open loop Käsikirjoitustehokeino, jonka avulla avataan kertomus tari-
nan sisällä, mutta sitä ei välttämättä lopeteta vaan kertomus 
saattaa jäädä vajaaksi, jolloin katsoja janoaa lisätietoa ai-
heesta.  (Campaign Monitor 2021) 

Uskollisuus Käännettäessä tai käsikirjoittaessa tehtäviin valintoihin vai-
kuttava kääntäjän tai käsikirjoittajan vastuullisuuden tunne 
jotakin tahoa kohtaan. (Tieteen termipankki 2021) 

http://oppimateriaali.wikidot.com
http://oppimateriaali.wikidot.com
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1. JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee kirjan muuttamista TV-sarjan käsikirjoitukseksi ja sen 
vaatiman adaptaatioprosessin haasteita. Otin tarkastelun kohteeksi itse kirjoittamani 
kirjan Helmi ja joutsen. Kirjaa ei ole virallisesti julkaistu ja tulen tekemään siihen muu-
toksia käsikirjoitukseen tehtyjen muutosten perusteella, joten totean, että kommentoin 
tässä opinnäytetyössä keskeneräistä prosessia.  

Kirjani on seikkailufantasiakirja nuorille. Siinä orpo ja itsestään epävarma Helmi-tyttö 
joutuu Kalevalaan, jossa alkaa hänen elämänsä suurin seikkailu. Seikkailun aikana 
Helmi kasvaa ihmisenä ja oppii luottamaan itseensä, mikä ilmenee usealla tavalla tari-
nan varrella. Adaptaation lopputuloksena on englanninkielisen TV-sarjan, Pearl and the 
Swan, kolmen ensimmäisen jakson käsikirjoitus. Sarjan lopullisessa käsikirjoitusver-
siossa on kuusi jaksoa. 

Ohjenuorana adaptaatioprosessissa olen käyttänyt mm. J.K. Rowlingin kirjoittamista 
Harry Potter -kirjoista tehtyä, David Goldien (2019) kirjoittamaa Harry Potter and the 
Battle of Adaptation -tutkielmaa, Jack Boozerin (2008) teosta Authorship in Film Adap-
tation sekä Xander Bennettin (2011) kirjaa Screenwriting Tips, You Hack : 150 Practical 
Pointers for Becoming a Better Screenwriter. 

Koska kirjaani ei ole julkaistu, minulla on huomattavasti paljon enemmän vapauksia 
kuin julkaistuista teoksista tehdyissä filmatisoinneissa, joissa uskollisuusdiskurssilla on 
keskeinen osa. Voin muuttaa kirjan rakennetta, jos käsikirjoituksen myötä juonesta tu-
lee jouhevampi tai viihdyttävämpi.  

Koska teos on kirjoitettu tässä ajassa, sen adaptaatiossa ei tarvitse ottaa huomioon 
ajan kulkua eikä muita mahdollisia kulttuurisia tai ajallisia konteksteja eikä tehdä niistä 
tulkintoja. 

Muita huomioita: olen kirjoittanut kirjan suomeksi, mutta käsikirjoituksen olen kirjoitta-
nut englanniksi. Tämä siksi, että kohderyhmä on kansainvälinen. Kansainvälisestä vi-
vahteesta huolimatta tämä opinnäytetyö ei tule käsittelemään adaptaation kielellisiä 
aspekteja vaan adaptaatioprosessin dramaturgillisia vaihtoehtoja käsikirjoitusta kirjoit-
taessa. Siksi en ota tarkempaa kantaa valitsemiini nimiin tai muihin kielellisiin ja se-
manttisiin yksityiskohtiin.  

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niina Pekkarinen
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Tämän opinnäytetyön päätelmänä on lista ohjeita kirjan muuttamisesta tv-sarjan käsi-
kirjoitukseksi perustuen havaintoihini. Lista ei ole tyhjentävä vaan toimii löyhänä ohje-
nuorana. 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niina Pekkarinen
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2.  MITÄ ON KÄSIKIRJOITTAMINEN? 

Wikipedian (2021) mukaan käsikirjoitus on suunnitelma siitä, millainen elokuva, näy-
telmä tai muu vastaava tuontanto tulee. Käsikirjoitus tarkoittaa valitsemassani konteks-
tissa elokuvaa, näytelmää tai televisio-ohjelmaa varten laadittu teksti. Tekstissä esite-
tään kohtaus kerrallaan vuorosanat, taustaäänet, tapahtumapaikka, kuvan koko sekä 
muita kuvausohjeita. Sen tekijää elokuva- ja televisioalalla sanotaan käsikirjoittajaksi. 
Teatterissa puhutaan yleisesti näytelmäkirjailijasta (Wikipedia 2021). 

Käsikirjoituksen tarkoitus ja muoto vaihtelee tilanteen mukaan. Teatterissa ja elokuvas-
sa käsikirjoitus on suunnitelma siitä, millainen näytelmän tai elokuvan tulisi olla. Mo-
lemmissa käsikirjoituksiin kuuluu näyttelijöiden repliikit ja jonkin tason tapahtumien ku-
vaus. 

Käsikirjoittajaksi voi Wikipedian (2021) mukaan ryhtyä kuka tahansa, joka pystyy kirjoit-
tamaan mielenkiintoisen ja samaistuttavan tarinan, vaikkakin käsikirjoittajaksi voi opis-
kella useassa paikassa Suomessa, sekä korkeakoulu- että ammattikorkeakoulutasolla. 
Useat elokuva- ja televisiokäsikirjoittajista ovat itseoppineita tai saaneet oppinsa muu-
alla kuin elokuvakoulussa. Muodollisia oppiarvovaatimuksia käsikirjoittajan ammattiin ei 
ole.   

Käsikirjoittamiseen viitataan myös taiteena ja se eroaa muun muassa äänisuunnittelus-
ta, puvustuksesta ja muista tuotannon osista sillä, että sen tuote, käsikirjoitus, on luon-
teeltaan häilyvä ja se usein lasketaan ohjaajan, ei käsikirjoittajan, ansioksi. Luonteen-
omaisen häilyvyytensä vuoksi, varsinkin kirjallisesta näkökulmasta katsottuna, käsikir-
joittamisprosessin loppua on melkein mahdoton määritellä (Davis, ym. 2014, 4 ). 

Käsikirjoitus on siinä mielessä harvinaislaatuinen tuotos, että se on aina olemassa lop-
putuotteen inspiraation lähteenä ja ohjaamisen apuna, mutta ruudulta, lopputuotteessa, 
sitä ei välttämättä erota. Käsikirjoitusta luonnehditaankin dokumentiksi, joka tekee tuo-
tannon mahdolliseksi mutta jota ohjaaja, näyttelijät ja muut tekijät muokkaavat riesaksi 
saakka muodostuvien uudelleenkirjoitusten myötä (Davis, ym.  2014, 2). 

Käsikirjoituksesta muodostuu prosessin myötä kehittyvä, usean tahon yhteisomistuk-
sessa oleva dokumentti, johon jää lukemattomien sitä muokanneiden ihmisten käden 
jälki. Harva näistä ihmisistä kuitenkaan saa nimensä lopputeksteihin käsikirjoittajana. 
Käsikirjoittaja on monesti edelleen ohjaajaan nähden alisteinen ellei kyseessä ole har-
vinaislaatuinen yhteistyö, jossa ohjaaja ja käsikirjoittaja toimivat lähes tasa-arvoisina. 
Toisiinsa verrattuina käyttämäni lähteet ovat eri mieltä alkuperäisteoksen ja adaptaa-

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niina Pekkarinen
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tion roolista toisiinsa verrattuna, mutta Welsh (2017) korostaa, että ne ovat erillisiä 
teoksia. 

Miten valita käsikirjoituksen aihe? Lee (2001, 33) neuvoo käsikirjoittajaa valitsemaan 
aiheen, joka kirvoittaa omassa mielessä eniten ajatuksia, sitoutumista ja ennen kaikkea 
innon työstää käsikirjoitusta. Oman inspiraationi sain, kun näin joutsenen laskeutuvan 
järven pinnalle eräänä kesäisenä iltana ja tarina lähti kehittymään siitä. 

Käsittelen käsikirjoitustani tässä työssä adaptaationa, tarinan siirtämistä kokonaisuu-
dessaan tai osittain elokuvalliseen muotoon (Wikipedia 2021). Adaptaatio (mukaelma, 
sovitus, versio) terminä sisältää yllä mainitut iteraatiokierrokset, ja sitä tarkastellaan 
nimenomaan siltä kannalta, miten se muuntaa alkuperäistä kokonaisuutta (Tieteen 
termipankki 2021). 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niina Pekkarinen
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3.ADAPTAATION HAASTEITA 

Adaptaatio on ideologisesti varautunut matka, jonka rakenteet ja hahmot muutetaan 
dynaamisesti ja välitetään yleisölle (Hazette 2015, 59) erillisenä teoksena. Teosta tar-
kastellaan adaptaationa ennen muuta kiistattomassa suhteessaan toiseen teokseen 
kokonaisuutena (Tieteen termipankki 2021). 

Käsikirjoitusta voidaan pitää ohjeina ohjaajalle siitä, miten kirja visualisoidaan. Abstrak-
tit asiat, kuten ajatukset ja tunteet muuttuvat konkreettisiksi ja näkyviksi adaptaation 
myötä. Käsikirjoitusta kirjoittaessa auttaa jos pystyy näkemään mielessään, miltä koh-
taus näyttää ja mistä se koostuu. Tämän jälkeen voi kirjoittaa muistiin näkemänsä käsi-
kirjoituksen muotoon. 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, käsikirjoitusta tehdessä täytyy huomioida, 
että sen valmiiksi saattaminen ei tarkoita sitä, että muutoksia ei tehtäisi siihen myö-
hemmin, esimerkiksi kuvausvaihessa. Päinvastoin. Isoissa tuotantoyhtiöissä jopa 
markkinoinnilla on sanomista käsikirjoitukseen, jotta juonesta saadaan mahdollisimman 
myyvä. Voidaankin todeta, että viimeisimmät viilaukset käsikirjoitukseen tehdään ku-
vaushetkellä, eikä niitä monesti dokumentoida jälkikäteen kirjoitettuun muotoon. Tämän 
vuoksi käsikirjoitukset kirjallisina tuotoksina ja niiden vaatima adaptaatioprosessi ovat-
kin saattaneet jäädä isolle yleisölle melko tuntemattomiksi. Hollywoodissa ohjaajat toi-
mivat monesti käsikirjoitusta tulkitsevina artisteina elleivät he ole itse käsikirjoittaneet 
ohjaamiaan teoksia. Hedelmällisin lopputulos yleensä saadaan jos mukana työskente-
levät vahva kirjoittaja, ohjaaja sekä näyttelijät (Boozer 2008, 76). 

Tämän lisäksi elokuvakäsikirjoituksista on olemassa ainakin kaksi pääversiota: ennen 
tuotantoa käytettävä versio, joka auttaa tuomaan yhteen budjettiresurssit sekä pää-
henkilöstön, ja myöhempi versio, jota koordinoi ohjaaja tuotantoa varten. Nämä kaksi 
versiota voivat poiketa toisistaan huomattavasti (Boozer 2008, 6).  

Jos alkuperäisteoksen filmatisointi sujuu hyvin ja siitä tulee suosittu, kiinnostus yleensä 
lisääntyy alkuperäisteosta kohtaan. 

Adaptaationäkökulmasta on melko haasteellista lähteä kirjoittamaan käsikirjoitusta, 
jonka perusteena olevaa teosta ei ole lyöty lukkoon. Vaikka toisaalta voidaan toistaa jo 
aiemmin todettu: käsikirjoitus on itsessään häilyvä dokumentti ja keskeneräisyys on 
sille ominaista. Tästä huolimatta, itse lähdeteoksen keskeneräisyys asettaa kaiken 
avoimeksi ja haasteen alaiseksi: kaikkea voi muuttaa vaikka ei ole pakko. Mitä siis 
kannattaa muuttaa? 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niina Pekkarinen
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3.1. Lähdeteoksen jakaminen ja dramaturgia 

Aloitin adaptaatiotyön määrittelemällä lopputuloksen: olisiko valmis filmatisointi elokuva 
vai TV-sarja? Kun päätös oli tehty TV-sarjasta suoratoistokanavaan, jaoin lähdeteoksen 
kuuteen osaan melko tarkkaan sivumäärän perusteella. Mainitsin kanavan, sillä se 
määrittelee jaksojen pituuden. Suoratoistokanavilla jaksojen pituus voi vaihdella huo-
mattavasti, kun taas TV-kanavilla niiden pituus on melko tarkkaan säädelty johtuen 
mainostauoista.  

Jako oli sinänsä helppo, mutta jo sitä tehdessä ymmärsin, että koska kirja on melko 
takapainotteinen - eli suurimmat toimintakohtaukset tapahtuvat kirjan puolivälin jälkeen 
- joutuisin elävöittämään vähintään kahden ensimmäisen jakson käsikirjoituksia jollain 
tapaa ellen peräti kirjoittamaan niitä uudelleen. 

Kirjaa kirjoittaessa tiesin, miten kirjan juoni alkaa ja millä tavalla se loppuu. En tiennyt 
välissä olevaa osaa tai mukana olevia henkilöitä kunnes kirjoitin kyseiset kohdat. Ben-
nett (2011, 29) suosittelee tätä lähestymistapaa, sillä loppukohtausta peilaamalla on 
helpompi kirjoittaa ensimmäinen kohtaus. 

Adaptaatio lähtee kirjallisesta teoksesta poiketen kuitenkin täysin eri näkökulmasta. 
Ensin jaetaan lähdemateriaali jaksoihin, sitten luodaan kohtaukset ja muut tapahtumat 
ja vasta viimeisenä tulee dialogi. Adaptaation maailma syntyy hyvinkin pragmaattisesta 
näkökulmasta selkeine rakenteineen ja osineen. 

Lähdeteoksen jakamiseen on erilaisia ohjeita. Welsh (2017) suosittelee adaptaatio-
suunnitelman tekemistä ja sen perusteella kirjan viiden pääkohdan valitsemista. Muut 
kohtaukset tukevat näitä suuremmalla painoarvolla olevia kohtauksia ja ilman näitä viit-
tä kohtausta filmatisointi on käytännössä epäonnistunut.  

Seuraavaksi kerron, mitä apuja dramaturgia, tekstin muuttaminen draamaksi tai esityk-
seksi (Wikipedia 2021), antaa. 

3.1.1. Jaksojen ja kohtausten rakenne 

Kohtausten ja jaksojen rakenne on erittäin tärkeä juonen kannalta, sillä rakenne kan-
nattelee tarinaa. Bennett (2011, 46) painottaa, että rakenne on kaikki kaikessa, ja Lee 
(2001, 103) toteaa, että tehokkaan käsikirjoituksen rakenne on läpinäkyvä.  

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niina Pekkarinen
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Jokaista kohtausta kirjoittaessa täytyisi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon seu-
raavat peruskysymykset. Ne auttavat viemään tarinaa oikealla tavalla eteenpäin, kiteyt-
tävät sitä tarvittaessa ja estävät liialliset rönsyt: 

- Ketkä ovat hahmot kohtauksessa? Mitä hahmot haluavat? Miksi? 

- Mitä he tekevät, jotta saavat haluamansa? 

- Mitkä ovat keskeiset konfliktit? Entä teemat? 

Vastauksia näihin kysymyksiin ei toki jokaisessa kohtauksessa tule, mutta kysymykset 
auttavat rakentamaan tarinaa niin, että siitä tulee looginen ja kehitys on luonnollista.  

Oli kuinka lyhyt tahansa, jokainen kohtaus sisältää aina alun, keskivaiheen ja lopun. 
Kohtausten työstäminen on helpompaa, kun ajattelee niitä rakenteen kautta. Tämä tar-
koittaa myös sitä, että jokaisen kohtauksen täytyy aktiivisesti viedä juonta eteenpäin. 
Kerron seuraavassa tästä lisää. 

Jaksojen rakentaminen TV-sarjassa 

TV-sarjojen rakenne on erilainen kuin elokuvien. Kuvat 2 ja 3 sivuilla 15 ja 16 osoittavat 
selkeästi elokuvan ja tv-sarjan rakenteiden eron: sarjassa on huomattavasti enemmän 
dynamiikkaa, kun taas elokuvassa juonta rakennetaan pitkäkestoisesti pidemmän kaa-
ren myötä. 

TV-sarjojen rakenteeseen on viime vuosina tullut paljon muutoksia. Aiemmin sarjat ra-
kentuivat mainostaukojen ympärille ja tämän vuoksi niiden rakenne oli hyvinkin monis-
tettu: sarja alkoi teaserillä ja sen jälkeen jaksoissa oli viisi lähes samanmittaista näytös-
tä.  

Suoratoistopalvelut ovat muuttaneet sarjojen rakennetta ja nyt sarjan jakso voi olla mitä 
tahansa 35 minuutin ja 90 minuutin välillä (Kozak, 2020) kun ennen jaksot olivat 25 - 
55 minuuttia pitkiä. En käy läpi yksityiskohtaisesti näytösten tai kohtausten kestoja täs-
tä syystä. 

Suoratoistopalvelut ovat muutenkin tuoneet lisävapautta käsikirjoittamiseen, sillä niiden 
ansiosta käsikirjoittajat ovat vapautuneet ankarasta puolen tunnin ja tunnin aikarajoi-
tuksesta. Heillä on nyt mahdollisuus kokeilla erilaisia rakenteita ja nopeuttaa tai hidas-
taa käsikirjoitusten tahtia. Tästä huolimatta Mack (2021) toteaa, että esimerkiksi 
Netflixillä TV-sarjojen rakenne on nykyisin kahdeksan jaksoa.  

Sarja alkaa teaserillä, joka tulee ennen alkutekstejä. Teaser tulee jokaisen jakson al-
kuun ellei seuraava jakso ala täsmälleen siitä kohdasta mihin edellinen jäi. Teaserin 
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tarkoitus on saada katsoja kiinnostumaan päähahmosta ja sarjasta. Päähahmosta tai 
päätapahtumista käy ilmi tärkeitä asioita kohdassa inciting incident ja se asettaa perus-
lähtökohdat koko tarinalle.  

Mackin (2021) mukaan Netflixin katsoja katsoo ohjelmaa keskimäärin 10 minuuttia en-
nen kuin päättää jatkaako katsomista vai tekeekö jotain muuta. Jos teaser on tarpeeksi 
vahvasti rakennettu, katsojat jäävät odottamaan inciting incident -kohtaa, jonka täytyisi 
tapahtua mielellään ensimmäisten 20 minuutin aikana. Kaksikymmentä minuuttia on 
melko paljon, sillä tavallinen televisionkatsoja Yhdysvalloissa antaa yleensä uudelle 
ohjelmalle 1 minuutin ja 10 sekuntia aikaa, kunnes vaihtaa kanavaa jos ohjelma ei 
miellytä.  

KUVA 1. CHRISTOPHER MACK, NETFLIX, TELEVISION PITCH WORKSHOP, 1.2.2021. 
KUINKA KAUAN OHJELMAN ALKUA KATSOTAAN? 

Kuten sarjan ylöspäin pyrkivä kaari osoittaa kuvassa 1, jokaisen kohtauksen olisi hyvä 
viedä joko juonta tai tarinan tunnekaarta eteenpäin. Uudet kohtaukset tuovat jakson 
aikana katsojille koko ajan lisätietoa juonesta tai päähahmosta. Jokaisen jakson täytyy 
olla oma eheä tarinansa isomman tarinakontekstin sisällä. Tämä auttaa säilyttämään 
katsojan kiinnostuksen sarjaa kohtaan. 

Aina seitsemännen jakson loppuun saakka toiminta on nousujohteista kunnes kahdek-
sannen jakson aikana, kolmannen näytöksen huippuhetken jälkeen, toiminta kääntyy 
laskujohteiseksi, kun vastauksia paljastuu sarjan aikana nousseisiin kysymyksiin. Ja 
toki uusia kysymyksiä ilmaantuu lopun cliffhangerin myötä.  
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Mutta miten katsojat saa palaamaan uudelleen ja uudelleen sarjan pariin? Mackin 
(2021) mukaan juuri cliffhangerin avulla: jokainen jakso päättyy yhtäkkiseen lopetuk-
seen. Näin katsojat ahmivat koko kauden yhdeltä istumalta. Cliffhangereita on kahta 
lajia: juoneen liittyviä, yllättäviä lopetuksia tai tunteisiin vetoavia, yllättäviä lopetuksia. 
Joskus yllättävät tiedot jaetaan sarjassa ainoastaan katsojille, mutta ei päähahmolle, 
mikä jää kutkuttamaan katsojaa ja hän palaa seuraavan jakson äärelle. Tätä vahvistaa 
Bennett (2011, 57), mutta samalla toteaa, että keino tehoaa parhaiten ensimmäisen 
näytöksen (Act 1) aikana. 

KUVA 2. CHRISTOPHER MACK, NETFLIX, TELEVISION PITCH WORKSHOP, 1.2.2021. 
ELOKUVAN RAKENNE. 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niina Pekkarinen



16

KUVA 3. CHRISTOPHER MACK, NETFLIX, TELEVISION PITCH WORKSHOP, 1.2.2021. TE-
LEVISIOSARJAKAUDEN RAKENNE.  

3.1.2. Open loop ja cliffhanger 

Käytin adaptaatiossa hyväksi ns. open loop - ja cliffhanger-tehokeinoja. Tyylikeinoina 
ne tuntuivat aluksi suorastaan korneilta ja itsestään selviltä, mutta käsikirjoituksen ede-
tessä totesin, että filmatisointi vaatii tiettyjä, hyväksi todettuja tapoja ja ne toimivat hy-
vin kyseisessä ympäristössä.  

Open loop 

Open loop -tehokeinon avulla avataan kertomus tarinan sisällä, mutta kertomusta ei 
välttämättä lopeteta, vaan se saattaa jäädä vajaaksi (Campaign Monitor 2021), houku-
tellen katsojaa jatkamaan katsomista. 

Koko sarja alkaa sillä, että Helmi istuu vanhempiensa kanssa autossa ja auto törmää 
kiveen. Vanhemmat kuolevat ja Helmi vedetään autosta pois, hengissä. Sivussa tilan-
netta seuraavat Surma-koira sekä Para-kissa. Kummatkin eläimet vilahtavat sarjassa 
satunnaisesti koko kauden ajan. Lopussa Surma kuolee ja käy ilmi, että Para on Louhi-
hahmon apuhenki. Toki Surma ei kuitenkaan kuole lopullisesti vaan ilmestyy seuraavan 
kauden aikana katsojien riemuksi. 
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Kun Helmi esitellään ensimmäisessä jaksossa, näytetään, että hänellä on rannekello 
vanhanaikaisesti rannepuolella ranteessaan. Kello vilahtelee siellä täällä, mutta vasta 
kuudennessa eli viimeisessä jaksossa kellolle annetaan merkitys. Helmi tarvitsee sitä, 
kun hän lukee Ajan loitsua, jolla hän lopulta voittaa Louhen, sillä kello antaa loitsulle 
rytmin. 

Cliffhanger 

Cliffhangeriä, eli jakson lopettamista jännittävään kohtaan (Wikipedia 2021) olen käyt-
tänyt jokaisen jakson lopussa: ensimmäisen jakson lopussa Helmi lähtee Kalevalasta, 
toisen jakson lopussa Helmi palaa Kalevalaan, kolmannen jakson lopussa Sampo al-
kaa kallistua ja niin edelleen. Koko ensimmäinen kausi loppuu onnellisesti, mutta sisäl-
tää jo vihjeitä seuraavasta kaudesta ja sen sisältämistä jännittävistä elementeistä. 

3.2. Henkilöhahmot ja niiden kehitys 

Proosan hahmoihin verrattuna filmatisoinnin hahmot ovat yksiulotteisia (Goldie 2019, 
6) johtuen filmatisoinnin luonteesta. Tästä huolimatta henkilöhahmoni ovat täydenty-
neet huomattavasti adaptaatioprosessin myötä sekä ulkonäöllisesti että luonteiltaan. 
Kirjoittaessani kirjaa en välttämättä edes ajatellut miltä henkilöhahmot näyttävät, mutta 
adaptaatioprosessissa hahmojen ulkonäkö sekä luonteenpiirteet tulivat kuvailtavaksi 
hyvin pian.  

Henkilöhahmojen kehitystä tukee myös tarinan aktiivinen kehittäminen sekä sen luon-
nollinen kehitys: hahmot kasvavat juonen myötä ja heistä paljastuu koko ajan uusia 
puolia. Tämä heijastuu dramaturgillisesti kokemattomalle yllättävän moneen asiaan: 
dialogiin, puvustukseen, saattaa jopa vaikuttaa hahmojen ryhtiin jos juonen myötä he 
saavat lisää itsevarmuutta ja sitä halutaan korostaa ryhdikkyyden kautta.  

Koska minulla on paljon henkilöhahmoja, paikkoja ja muita muistettavia yksityiskohtia, 
tein niistä kattavan listan. Olen kuvaillut kaikki hahmot, heidän ulkonäkönsä, luonteen-
piirteensä, englanninkieliset nimensä sekä erityistaitonsa. Tämä dokumentti on erityi-
sen tärkeä, sillä kymmenien hahmojen kanssa ei millään muista kaikkia pieniä yksityis-
kohtia tai ulkonäön pienempiä piirteitä. Lista on, kuten itse käsikirjoituskin, elävä doku-
mentti. Juonen myötä hahmojen ulkonäölliset piirteet ja luonteet muuttuvat ja ne täytyy 
dokumentoida. 
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Sarjani nimi on Pearl and the Swan ja sivuan valitsemaani joutsenteemaa useiden eri 
elementtien, esimerkiksi musiikin, hahmojen luonteenpiirteiden sekä ulkomuodon kaut-
ta. Alkukohtauksessa soi Joutsenlampi-baletin musiikki ja siinä Helmi palaa vanhem-
piensa kanssa katsomasta juuri samaista balettia. Helmillä on linnuille tyypillinen hyvä 
suuntavaisto, mutta ei itse ymmärrä taitoaan. Hän muuttuu lopulta, itseluottamus vih-
doin kasvaneena, joutseneksi, ja pelastaa itsensä kiperästä tilanteesta. Teemana jout-
senaihe kasvaa niin, että siitä annetaan pieniä vihjeitä pitkin tarinaa kunnes lopussa 
Helmi muuttuu joutseneksi ja saavutetaan teeman huippu. 

3.2.1 Henkilöhahmojen kasvattaminen  

Adaptaatioprosessin myötä olen kasvattanut useita henkilöhahmoja. Syyt roolin laaje-
nemiseen ovat erilaisia. Tämä oli antoisa osa adaptaatioprosessia, sillä se pakotti miet-
timään roolien kohtaloa myös tulevissa jaksoissa ja syventämään aluksi hyvinkin ohuita 
henkilöhahmoja. Hienoin oivallus on ollut se, että oli mahdollista käyttää olemassa ole-
via hahmoja eikä keksi uusia, mikä helpotti kirjoitusurakkaa huomattavasti.   

Ensimmäisessä jaksossa kasvatin lintukotolaisten roolia. Heidän roolinsa oli alunperin 
melko pieni. Kuten totesin aikaisemmin, kirja oli melko takapainotteinen ja sarjan en-
simmäinen jakso oli liian pitkäveteinen ja tasapaksu. Se vaati lisätapahtumia, joten otin 
käyttöön hahmot, jotka olivat mukana tarinassa jo muutenkin. 

Toisessa jaksossa jouduin kasvattamaan Ilen, Seppä Ilmarisen, henkilöhahmoa huo-
mattavasti, sillä tarina ei olisi yksinkertaisesti onnistunut ilman hahmon laajentamista. 
Tämä oli huomattava parannus tarinaan, sillä kertomus kaipasi suurempaa, vahvaa 
miesroolia ja Ile sopi siihen tarkoitukseen erittäin hyvin. Seppä Ilmarisena hänellä on 
erittäin keskeinen osa Sammon luomisessa ja koko tarinan kehittymisessä. Samalla 
keksin Ilen hahmoon haavoittuvaisuuden, jonka ansiosta hänen luonteeseensa kehittyi 
inhimillinen osa, joka siitä puuttui aikaisemmin. Näin hahmosta tuli samaistuttavampi ja 
uskottavampi. 

Saana-ketun rooli kasvoi huomattavasti alkuperäisestä suunnitelmasta, sillä tarvitsin 
hahmon, jolla on yhteys revontuliin. Kettuna Saana oli tähän tehtävään ilmiselvä.   
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3.3. Toiminnalla aloittaminen ja kuvailun pois jättäminen 

Tehdessäni tutkimusta kohtasin seuraavan toteamuksen eri tavoin sanoitettuna useas-
sa eri paikassa. Tämä kyseinen lausahdus on Goldien (2019, 3): Kirja voi kertoa tari-
nan, kun taas elokuva joutuu näyttämään sen. Lukijasta tulee katsoja. Kameran roolia 
verrattiin monessa paikassa kynään ja se onkin sen perimmäinen tehtävä - toimia vi-
suaalisena kynänä katsojille, kirjata tapahtumat filmatisoituun muotoon. 

Toiminnalla aloittaminen on ollut haasteellisinta adaptaatioprosessissa ja olen joutunut 
miettimään sitä hyvin paljon. Opettajani Pentti Halonen, joka ohjasi myös kirjan kirjoi-
tustyötä, muistutti säännöllisin väliajoin, että jo kirjassa kohtaukset kannattaa rakentaa 
niin, että niissä on aina dialogia, jotta kohtaukset eivät rakennu pelkästään monologien 
ja ajatusten varaan. Tämä ei ollut aina mahdollista yksinkertaisesti siksi, että proosa on 
rakenteeltaan sekä toiminnaltaan hyvin erilaista kuin käsikirjoituksen vaatima toiminnan 
kuvailu ja kohtausten palastelu eri näkökulmista erilaiseksi teokseksi. 

Tämä on vaatinut adaptaatiovaiheessa toimenpiteitä, joita kuvailen seuraavaksi. 

3.3.1. Kohtausten uudelleen kirjoittaminen 

Adaptaatioprosessi sisältää huomattavan paljon kohtausten uudelleen kirjoittamista 
niin, että niissä on dialogia monologin tai ajatusten sijaan. Tämä vaatii henkilöhahmo-
jen laajentamista, henkilöhahmojen lisäämistä joihinkin kohtauksiin tai joskus jopa koko 
kohtauksen uudelleen kirjoittamista. 

Olen rakentanut ja kirjoittanut kohtauksia uudelleen niin, että niissä on kohteena toi-
minto, joka jakautuu ja rytmittyy eri vaiheisiin toisin kuin kirjassa. Esimerkkinä otan 
kolmannen jakson ensimmäisen kohtauksen, jossa leivotaan pullaa. Kohtaus oli alun-
perin myöhemmin jaksossa, mutta totesimme opettajani kanssa, että se kannattaa ot-
taa heti alkuun.  

Kulttuurisessa kontekstissa pullan leipominen on mitä suomalaisinta ja sopii sarjaan, 
jossa käsitellään suomalaista kulttuuria ja mytologiaa. Kohtauksella on kuitenkin myös 
toisenlainen funktio. Olen rytmittänyt sen niin, että se tukee vahvaa sanomaa jonka 
Helmi haluaa kertoa serkulleen. Olen tehnyt pullan leipomisen vaiheiseksi niin, että se 
myötäilee keskustelua ja vahvistaa sen sanomaa. Koska keskustelun lopputulema jää 
avoimeksi, myös pullan kohtalona on jäädä pellille ennen kuin se pääsee uuniin. 
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3.4. Sarjan tonaliteetti ja kirjailijan oma ääni 

Ironisesti - ja ennen kaikkea nurinkurisesti - yksi suurimmista vaikuttajista päähenkilö-
hahmon luonteenpiirteiden hahmottamiseen oli kurssia varten tekemäni sarjan myyn-
tiesitys. Tämä tapahtui melko myöhäisessä vaihessa adaptaation kirjoitusprosessia. 
Esitystä muotoillessani minulle tarjoutui tilaisuus miettiä tarkkaan muun muassa sarjan 
tonaliteettia ja omaa ääntäni. 

Sain myös luotua loglinen, sarjan konseptin tiivistyksen muutamaan lauseeseen. Logli-
nen kirjoittamisesta on olemassa erilaisia ohjeita ja seuraavaksi niistä kaksi: Mack 
(2021) neuvoo tiivistämään neljään lauseeseen ja Bennett (2011) neuvoo tekemään 
vieläkin tiivistetymmän, parin lauseen konseptiesittelyn. Bennet (2011, 117) jatkaa, että 
harjoituksen tarkoitus on myydä konsepti kirjoittajalle itselleen. Loglinen kirjoittaminen 
auttaa kokonaisuuden ja uusien, mahdollisten suuntaviivojen hahmottamisesssa sekä 
mahdollisten ongelmakohtien hahmottamisessa.   

Tämä toimi kohdallani, sillä tiivistämisen ja selkeyttämisen avulla keksin tarinasta hur-
jan olennaisia asioita. 

KUVA 4. NIINA PEKKARINEN, PEARL AND THE SWAN, SALES PITCH, 22.3.2021 

Tonaliteettia kirjoittaessani ymmärsin päähahmon, Helmin, luonteesta olennaisia piirtei-
tä, jotka helpottavat huomattavasti hahmon kehittämistä jatkossa. Helmin luonne tiivis-
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tyi ja määrittyi tiettyjen parametrien väliin. Kuva 4 kertoo siitä miten sarjan tonaliteetti 
kehittyy ensimmäisistä jaksoista kauden loppuun saakka. 

Adaptaatiota kannattaa kirjoittaa niin, että pystyy reflektoimaan tekstiä moneen ker-
taan,  eri näkökulmista. Tauot ja asioiden pohtiminen antavat adaptaatiolle tarvittavaa 
tiukkuutta ja selkeyttä, jota filmatisointi taas luonteenomaisesti vaatii.  

Kirjailijan oma ääni tulee kuuluviin erityisesti dialogissa, sillä se on käsikirjoitusvaihees-
sa yksi harvoista elementeistä, jotka siirtyvät melko sellaisenaan adaptaatioon. Yllä 
kertomani pullakohtaus rytmityksineen on esimerkki siitä miten dialogi siirtyy proosasta 
adaptaatioon tuoden mukanaan kirjailijan äänen, mutta samalla myös korostaen koh-
tauksen viestiä muilla kuin sanallisilla keinoilla (rytmitys, ääni). 
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4.MUITA HAASTEITA 

Tässä osiossa käyn läpi muita haasteita joita kohtasin käsikirjoituksen adaptaatiopro-
sessissa. Koin nämä haasteet pienemmiksi kuin edellisessä kappaleessa mainitut, jo-
ten sen vuoksi käsittelen niitä erillisenä osiona.  

4.1. Kieli - suomesta englanniksi 

Kielen valinta käsikirjoitukseen oli melko itsestään selvää, sillä haluan TV-sarjalle laa-
jan yleisön. Kielen vaihtamiseen liittyy kuitenkin uusia haasteita sillä tarina sijoittuu Ka-
levalaan. Olen käyttänyt tarinassa paljon kalevalaisia hahmoja, mutta kaikille niistä ei 
löytynyt englanninkielisiä nimiä, koska niitä ei ole yksinkertaisesti käännetty aikaisem-
min eikä niitä ollut siis olemassa. Niinpä käänsin nimet tilanteeseen sopivalla tavalla, 
esimerkiksi:  

- Surma-koira > Slayer the Dog  

- Pohjola > Northland 

- Lintukoto > Bird Haven 

Jotkut käännökset olivat melko suoraviivaisia kuten Surma-koira tai Pohjola. Toisia, 
esimerkiksi Lintukoto, jouduin miettimään pidempään ja pohtimaan erilaisia vaihtoehto-
ja. Lopullisen valinnan nimien käännöksistä tein sen pohjalta mikä kuulosti mielestäni 
paremmalta englanniksi pitkän taustatyön ja tarkan valinnan jälkeen. Bennett (2011, 
30) suosittelee vahvasti taustatyön tekemistä ja olen tyytyväinen käännettyihin termei-
hin. 

4.2. Proosan vahvuus 

Adaptaatioprosessi on mitä suuremmassa määrin vaatinut kuvailun pois jättämistä kä-
sikirjoituksen tekstistä. Olen kokenut sen erittäin haasteelliseksi, sillä mielestäni se sotii 
koko kirjoittamisprosessia vastaan.  

Bennett (2011, 38) toteaakin kuvailun pois jättämisen miltei mahdottomaksi tehtäväksi: 
kohtaus täytyy sijoittaa tiettyyn paikkaan kuvailematta kyseistä paikkaa. Miten edetä? 
Vastaus on henkilöhahmojen kautta: hahmot toimivat kohtauksessa niin, että sijainti 
hahmottuu kohtauksen edetessä. Näin kuvailua ei tarvita. Tätä, kuten monia muitakin 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Niina Pekkarinen



23

ohjeita voidaan rikkoa mutta mielellään ainoastaan silloin kuin joku tietty, erityinen koh-
taus sitä vaatii.  

Myös metaforien ja analogioiden käyttäminen helpottaa adaptaatiokäsikirjoitusta kirjoit-
taessa, sillä ne ovat lyhyitä, mutta niihin voi silti sisällyttää pienen määrän kuvailua. 

4.3. Aikamuodot ja aktiivi 

Hyvin pienimuotoinen, mutta sitkeä haaste oli aikamuotojen muuttaminen imperfektistä 
preesensiin. On yllättävän haastavaa käyttää preesensiä koko ajan, sillä kirjoittaessa 
pidempiä kirjoituksia aikamuodot vaihtelevat hyvinkin paljon. Tähän Bennettillä (2011, 
66) on hyvä, pragmaattinen neuvo: koska tekeminen tapahtuu juuri sillä hetkellä, hah-
mot eivät ikinä aloita juoksua vaan juoksevat. Kannattaa aina käyttää mahdollisimman 
selkeää kieltä. 

Tähän samaan kategoriaan luokittelen verbien aktiivimuodon käyttämisen passiivin si-
jaan: kohtauksessa on aina aktiivinen tekijä ja kielen täytyy heijastella tätä. 

4.4. Uskollisuusdiskurssin soveltaminen 

Kuten aiemmin kirjoitin, adaptaatiota tarkastellaan ennen kaikkea suhteessaan toiseen 
teokseen kokonaisuutena ja nimenomaan siltä kannalta, miten se muuntaa tätä koko-
naisuutta. Boozer (2008, 9) vastaa lähdeuskollisuuden haasteeseen esittämällä siihen 
ratkaisuksi kolme eri tasoa. Tasot mittaavat adaptaation etäisyyttä alkuperäistekstistä ja 
ne ovat: 

1) Läheinen  

2) Yleinen 

3) Kaukainen 

Lähdeuskollisuus tulee väistämättä mukaan adaptaatiosta (tai esimerkiksi käännökses-
tä) puhuttaessa, sillä sanansaattajina toimivat kääntäjät ja käsikirjoittajat yrittävät 
yleensä pidättäytyä alkuperäistekstin hengessä. Yleinen ohjenuora heille onkin pintaa 
syvemmältä katsominen ja perusmerkitysten etsiminen syvemmältä. Näin he rakenta-
vat uudelleen kokonaisuudet, jotka vastaavat alkuperäistä ja aikaisemmin olemassa 
olevaa.  
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Ottaen huomioon alkutekstini lähtökohdat ja keskeneräisyyden sekä sen tämänhetki-
sen joustavuuden en näe hyödyllisenä keskittyä uskollisuusdiskurssiin tätä lyhyttä esit-
telyä enempää.  

4.5. Dialogi  

Pentti Halosen (2021) oppien mukaisesti dialogin kirjoittaminen tulee adaptaatiopro-
sessissa viimeisenä vaiheena vaikkakin Bennett (2011, 117) on sitä mieltä, että se 
kannattaa kirjoittaa ensimmäisenä. Bennett toteaa, että dialogin sekä kohtausten mui-
den elementtien välillä on hyvin hankala hyppiä. Niinpä taiteilen näiden kahden täysin 
päinvastaisen tulkinnan välillä ja sanon, että jompikumpi - joko dialogi tai muut osat 
kohtauksesta - kannattaa kirjoittaa ensin. Näin on helpompi nähdä kohtausten draa-
man kaari sekä tempo.  

Dialogi päätyy yleensä aina lyhyempänä adaptaatioihin kuin alkuteoksessa, sillä puhut-
tu kieli vaatii tiivistämistä ja lyhyempää ilmaisua. Tämä kävi minulle ilmi melko pian 
adaptaatioprosessin aloittamisen jälkeen, sillä huomasin, että tietyt hahmot vaativat 
täysin erilaista lähestymistapaa proosadialogissa kuin käsikirjoituksessa. Olen lukenut 
dialogia ääneen tavoitteena luontevampi kielenkäyttö. 

Dialogin perusraamit on näennäisen helppoa tehdä, sillä silloin mietitään hahmojen 
puhetyylit (kirjakielinen, mikä murre, onko suosikkisanontoja, jne). Koen nasevan ja 
hauskan dialogin kirjoittamisen haastavaksi, mikä ei ole mitenkään yllättävää sillä se 
on vaikeaa. Yksittäiset sanat ovat tärkeitä dialogissa, sillä jokainen muistaa dialogin-
pätkän, joka on jäänyt mieleen elokuvasta tai sarjasta. Mitä vähemmän sanoja, sitä 
enemmän painoarvoa niillä on. 

Proosassa on helppo automaattisesti kirjoittaa monologia: ajatuksia, mietteitä, pohdin-
taa. Käsikirjoittamisessa monologia käytetään lähinnä tehokeinona, joten sen käyttö on 
huomattavasti vähäisempää ja harkitumpaa. 

Joskus sanat eivät vain yksinkertaisesti riitä jos pelkkää dialogia sisältävä kohtaus on 
hyvin staattinen. Silloin kannattaa turvautua käsikirjoittamisen kultaiseen sääntöön: 
”Laita henkilöhahmot tekemään jotain.” Bennettillä (2011, 38) on tähän loistava esi-
merkki: hän suosittelee käyttämään näissä tilanteissa henkilöhahmojen luonnetta hy-
väksi. Tämä tarkoittaa sitä, että dialogi tapahtuu luontevasti hahmojen tehdessä jotain 
heille luonteenomaista: kävelyä, töiden tekemistä, askareita.  
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Näin syvennetään jälleen kerran henkilöhahmojen luonnetta ja vältetään pelkkien pu-
huvien päiden esittelyä. Se on tärkeää siksi, että taustaa valottaessa muilla kuin dialo-
gin keinoin syntyy parempi tasapaino dialogin ja kohtauksen muiden elementtien välillä 
ja kerronnasta tulee tyylikkäämpää ja hienovaraisempaa. 
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5 . M U O D O S T U I K O H E L M I K U O R E N S A 
ULKOPUOLELLA?  

Opinnäytetyön alussa totesin, että lähdeteoksen keskeneräisyys asettaa tässä tapauk-
sessa kaiken avoimeksi ja haasteen alaiseksi: kaikkea voi muuttaa vaikka ei ole pakko. 
Mitä siis kannattaa muuttaa? 

Koska en ota kantaa uskollisuusdiskurssiin, joka pakottaisi minut noudattamaan lähde-
teosta tarkasti, vastaan, että muuta kaikki, mikä saa aikaan paremman tarinan. Tätä 
tukee myös Boozer (2008, 8):  
The change or alteration of certain literary for filmic devices in adaptation is thus a gi-
ven, and the screenwriter and director must make choices in this regard either to en-
hance cinematic drama or to address unforeseen production issues.  

Koska käsikirjoittamiseen sopivat vertaukset niiden tiiviyden ja kuvailevan luonteensa 
ansiosta, käytän seuraavaa vertauskuvaa adaptaation tekemisestä: käsikirjoittaminen 
on kuin kauniin huonekalun kunnostaminen tai tuunaaminen.  

Kunnostaminen tapahtuu seuraavien askeleiden kautta:  

1. Olemassa oleva, vanha esine tai teos puretaan ensin osiin. 

2. Osat kunnostetaan huolella ja huonokuntoiset osat vaihdetaan.  

3. Osat asennetaan takaisin paikoilleen. 

Lopputuloksena on sama tuttu laite tai huonekalu. Kunnostuksen ansiosta siinä on kui-
tenkin lisämausteita, joita ei ollut aiemmin: uusi väri, parempi pinta tai uudet vetimet. 

Adaptaatioprosessissa otetaan samat askeleet: 

1. Kirja puretaan osiin. 

2. Osat analysoidaan, selkeytetään ja ehkä järjestellään uudelleen. 

3. Osat asennetaan takaisin paikoilleen. 

Lopputulemana on uusi teos vanhan pohjalta. Teos sisältää kaikki uudet sävyt, jotka 
kirjan adaptaatio ja filmatisoinnin ohjaaja oman näkemyksensä pohjalta tuovat siihen.  
Oman teokseni kohdalla voin vilpittömästi todeta, että iso osa kirjan kehitystyötä on ta-
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pahtunut kirjan kirjoittamisen ulkopuolella, käsikirjoittamisen maailmassa. 

5.1. Ohjeita kirjan muuttamiseksi käsikirjoitukseksi 

Opinnäytetyöni päätelmänä keskityn adaptaatioprosessissa esiin tulleisiin havaintoihin 
ja mitä olen niistä oppinut. Tässä välissä totean kuitenkin hieman lakonisesti, että on 
hienoa, että kirjoittamista oppii ja teksti yleensä paranee, mitä enemmän sitä kirjoittaa.  

Luettuani lähdeteoksia en voi sille mitään, että mieleeni hiipii ajatus: onko käsikirjoitta-
misessa kuitenkin kyse taiteesta kuten alussa mainitsin? Niin epätarkkoja useasta läh-
teestä lukemani ohjeet olivat eikä mistään löytynyt viisasten kiveä. Niinpä jatkan itse 
samalla tyylillä ja annan ylätason ohjeita, joista toivon olevan jotain hyötyä, edes viih-
teellistä, sillä tarinoita on aina kiva kirjoittaa. 

5.1.1. Hyvä tarina 

Kirjoita hyvä tarina. Käytä aikaa ja vaivaa. Mieti henkilöhahmoja, heidän luonteenpiirtei-
tään. Olet hahmojesi jumala ja luoja, joten tee heistä niin hyviä kuin voit. Hyvän tarinan 
kirjoittamiseen menee aikaa. Hyväksy se ja priorisoi: et itse kasvanut aikuiseksi kuu-
kausissa, joten tarinasi hahmotkaan eivät synny viikon sisällä. 

Käytä alatekstiä ja rakenna yhteyksiä. Huomioi ympäristöäsi ja käytä hyviä lausahduk-
sia, joita havainnoit. Niitä löytyy joka puolelta: lehdistä, kirjoista, sosiaalisesta medias-
ta, ystäviltä, työpaikalta tai ohimennen ihan keneltä vaan. Tärkeintä on kuunteleminen: 
kaikkea ei tarvitse missään nimessä keksiä itse; nappaa dialogia, luonteenpiirteitä ja 
ulkomuotoja ympäröivästä maailmasta. Tämän jälkeen leikkaa ja liimaa niistä sopiva, 
eheä ja vahva tarina. 

Vahva tarina on helpompi siirtää muodosta toiseen. Jos henkilöhahmot ja heidän luon-
teenpiirteensä ovat vahvoja ja erottuvia, ne siirtyvät vaivattomammin adaptaatioon. 

5.1.2. Kirjoita hahmojesi kautta 

Muista käyttää olemassa olevia hahmoja. Uusia hahmoja ei tarvitse keksiä kohtauksiin, 
joissa tarvitaan niin sanottuja statisteja. Mieti hahmogalleriaasi ja käytä niitä, joita siellä 
jo on. Näin luot niille lisää syvyyttä ja kasvatat niiden luonteita luontaisesti. 
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Varmista, että tarinasi kehittyy luontevasti hahmojesi kautta. Päälleliimatut elementit 
ovat monesti hauraita eivätkä kestä adaptaatioprosessin vaatimaa rakenteellista muu-
tosta tai muokkausta.  

Muista kerrokset: kerroksellisuus tulee esiin kohtausten suunnittelun kautta niin hyvin 
toimivassa kohtauksessa kaikki elementit toimivat saumattomasti yhteen ja tuovat aina 
lisätietoa henkilöhahmoista sekä tapahtumista. 

5.1.3. Kirjoita tarinan ensimmäinen versio 

Ellei ole vuosikymmenten käsikirjoitustyön koulima nero, tarinan raamit kannattaa kir-
joittaa etukäteen valmiiksi ennen käsikirjoituksen aloittamista. 

Bennett (2011, 116) toteaa, että käsikirjoituksen ensimmäinen versio kannattaa kirjoit-
taa mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Tämä oli vaivatonta toteuttaa, sillä mi-
nulla oli kirjani tukemassa adaptaatioprosessia. En olisi osannut kirjoittaa yhtä laajaa 
kokonaisuutta ilman taustalla ohjailevaa kirjaa. Toki voidaan tässä vaiheessa kysyä 
mikä on kirjan määritelmä - onko kirja vasta silloin kirja, kun se on virallisesti julkaistu, 
vai riittääkö tarinan kirjoittaminen kirjan muotoon? Sillä jos kirja on kirja vasta, kun se 
on julkaistu, kirjani on siinä tapauksessa pelkät suuntaviivat. 

Jotta prosessista ei tule ylivoimaista, ei todellakaan tarvitse kirjoittaa kokonaista kirjaa. 
Löyhät suuntaviivatkin riittävät, kuten yllä totesin. Tavoitteena on hahmottaa mistä tari-
na koostuu ja mistä se kertoo - ja ennen kaikkea mistä se ei kerro.  

5.1.4. Kirjoita logline 

Tee erilaisia esityksiä, joissa joudut kertomaan tarinaasi eri tavoin ja eri näkökulmista: 
myyntiesitys, verkostoitumisesitys, jne. Ne kiteyttävät ja tiivistävät sanomaasi. Minua 
auttoi uskomattoman paljon loglinen kirjoittaminen, mikä tarkoittaa tarinan konseptin 
kiteyttämistä pariin lauseeseen.  

Pyörittele tarinaa kaikista mahdollisista näkökulmista. Jos joudut kirjoittamaan jotain 
uudelleen, ota se tilaisuutena parantaa kohtaa, joka on sillä hetkellä kömpelö tai joka ei 
muuten toimi hyvin. Tai tiivistä henkilöhahmoa, hahmon luonnetta tai kohtauksia.  

Muista selkeys. Selkeys on huiman tärkeää. Karsi kaikki epämääräinen ja epäolennai-
nen, joka on päätynyt mukaan ja tiivistä vielä senkin jälkeen. Mieti. Pohdi. Selkeytä. 
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5.1.5. Opi sietämään keskeneräisyyttä ja iteraatioita 

Tämä on melkein tärkein adaptaatioprosessin opetuksista ja koskee sekä kirjailijoita 
että käsikirjoittajia. Adaptaatiolle ja käsikirjoitukselle, kuten mille tahansa kirjalliselle 
tuotokselle, on luonteenomaista keskeneräisyys. Se täytyy hyväksyä. Keskeneräisyys 
tarkoittaa sitä, että siitä huolimatta, että itse kokee tarinan olevan valmis, siihen saattaa 
silti joutua tekemään isojakin muutoksia.  

Vaikka tarina olisi itsellesi kuinka tärkeä ja olet kiintynyt hahmoihisi, ole valmis muutta-
maan niitä. Iteraatiota on yhtäältä helpompi tehdä, sillä teksti on jo olemassa ja sitä pa-
rannetaan tai tiivistetään eikä sitä varten tarvitse enää luoda isoja kokonaisuuksia. Toi-
saalta hiominen vaatii myös enemmän tarkkuutta ja laskelmointia, sillä täytyy arvioida 
mihin kaikkeen tehdyt muutokset vaikuttavat. 

Ensimmäisen version jälkeen kirjoitetaan lukuisia iteraatiokierroksia. Bennettin (2011, 
148) mukaan uudelleenkirjoituksia saattaa joutua tekemään jopa kaksikymmentä ker-
taa, joten kärsivällisyyttä vaaditaan. 

5.2. Loppusanat 

Otin opinnäytetyöni nimeksi pitkän harkinnan jälkeen Helmi muodostuu kuorensa ulko-
puolella, sillä sarjan päähahmon nimi on Pearl, Helmi. Valitsin lopputyön nimen siksi, 
että tutkimustyötä tehdessäni löysin nigerialaisen sananlaskun: “A pearl is only a pearl 
once it’s out of its shell”. Sananlasku toistaa sattumalta sarjan draaman kaarta ja sitä 
voi myös soveltaa adaptaatioprosessin analysoimiseen. 

Tarinan lopussa matkan saatossa rohkaistunut Helmi muuttuu joutseneksi ja pelastaa 
itsensä. Samalla hän ymmärtää, että hänen omat ajatuksensa ovat vahvoja ja kannat-
televat häntä pitkälle ja siksi niihin kannattaa uskoa. Helmi saa itseluottamusta. Sitä 
varten hän on kuitenkin joutunut rikkomaan kuorensa ja astumaan oman mukavuusa-
lueensa ulkopuolelle ja näyttämään koko maailmalle, että hänessä on sitä jotain. 

Adaptaatioprosessin näkökulmasta taas voin todeta, että kirja oli minulle kuin kuori, 
jonka ulkopuolella Helmi, päähenkilöni, muodostui. Nimittäin adaptaatioprosessin myö-
tä käsikirjoitusta tehdessä. Silloin hänen todellinen minänsä pääsi esiin ja muotoutui 
lopulliseen muotoonsa. Näiden kahden toteaman perusteella vastaan tämän kappaleen 
otsikkoon: kyllä. 
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Liite 1 ( )1

Pearl and the Swan -TV-sarjan jaksojen 1-3 
käsikirjoitukset 

Helmi ja joutsen -kirjan käsikirjoitus 
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