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KULTTUURI

Rantasila: ”Ennakkotarkastuksesta luopuminen ongelmallista” ”Lastenelokuvia tulisi tukea”

JYVÄSKYLÄ

Anita Härkönen

O
sa ihmisistä suhtau-
tuu elokuvien jatko-
osiin kriittisellä 
asenteella. He eivät 
usko, että jatko-osa 
voisi tarjota enää 
uusia elämyksiä. 

Odotusarvona on vanhojen 
kliseiden toistaminen ja yllä-
tyksetön kerronta. 

Elokuvaohjaaja Mari Ranta-
sila on tiedostanut nämä pai-
neet tuodessaan toista kertaa 
valkokankaille lastenkirjoista 
tutun hahmon, Risto Räppää-
jän. Vuonna 2008 teattereissa 
nähty Risto Räppääjä oli 
esitysvuotensa katsotuin ko-
timainen elokuva, joten tämä 
asettaa odotuksia myös uudelle 
Risto Räppääja ja polkupyörä-
varas -elokuvalle. 

Rantasila korostaa, että uusi 
elokuva ei ole suora jatko-osa 
aiemmalle elokuvalle. Mo-

lemmat elokuvat pohjautuvat 
Sinikka ja Tiina Nopolan suo-
sittuun Risto Räppääjä –kir-
jasarjan päähahmoihin, mutta 
tuoreemman tuotoksen tarinaa 
ei alkuperäisestä kirjasarjasta 
löydy. Tämä lisää elokuvaan 
myös jännitettä, sillä tapahtu-
mia ei voi tietää etukäteen.

– Lähdin tietoisesti eri rai-
teille kuin ensimmäisessä elo-
kuvassa. Halusin lähteä pois 
kotimiljööstä. Lisäksi halusin 
elokuvasta seikkailullisemman, 
Rantasila sanoo. 

”Räppi kivointa”
Myös pääosan esittäjät ovat 
vaihtuneet edellisten näyt-
telijöiden kasvettua ikänsä 
puolesta rooleistaan ulos. 
Tällä kertaa Risto Räppääjän 
ja Nelli Nuudelipään hahmoja 
näyttelevät esikoisroolejaan 
suorittavat 12-vuotiaat Severi 
Heikkilä ja Lauramaija Luoto. 

Elokuvan kolmeen lapsi-
pääosaan; Risto Räppääjän, 
Nelli Nuudelipään ja Robert 
Rosenbögelin rooleihin, haki 
noin 200 henkilöä.  

– Loppuvaiheessa  pääroolei-
hin oli enää kuusi ehdokasta. 
Oikeastaan tämä pari, Severi 
ja Lauramaija, valitsivat itse 
itsensä! Heillä yhteistyö toimi 
heti ja he jo vaihtoivat puhe-
linnumerojakin keskenään 
valintatilanteessa, Rantasila 

nauraa. 
Nuoret näyttelijät kertovat, 

että elokuvassa näytteleminen 
oli ainutlaatuinen ja mahtava 
kokemus, vaikka työ olikin 
raskaampaa kuin he olisivat 
uskoneet.

– Mieleeni jäi erityisesti 
kohtaus, jossa minun piti kä-
vellä junassa Severin kanssa 
samassa konduktöörin asussa. 
Siinä piti kävellä kyykyssä 
kuuman ja painavan takin alla 
ja se oli tosi raskasta. Lau-
lukohtaukset olivat kaikista 
kivoimpia, erityisesti räppi, 
Lauramaija Luoto muistelee 
kuvauksia.

– Minunkin mielestä kivoin 
kohtaus oli räppi. Ehkä hanka-
linta oli kuvauksissa muistaa, 
että ei saisi katsoa kameraan 
näytellessä, kun lauluissa taas 
kameraan piti katsoa, Severi 
Heikkilä jatkaa. 

Elokuvan lehdistökiertueen 
aikana Luoto ja Heikkilä ovat 
päässet jo maistelemaan elo-
kuvatähteyttä; kirjoittaessaan 
elämänsä ensimmäiset nimi-
kirjoituksensa ihailijoilleen. 
Mutta miltäs heistä tuntuisi se, 
mikäli joku tunnistaisi heidät 
kadulla?

– Ei olla mietitty sitä, mutta 
ehkä se hassulta tuntuisi, 
nuoret näyttelijät myöntävät 
hymyssä suin.  

Tehosteita, komiikkaa
Risto Räppääjä ja polkupyö-
rävaras -elokuvassa erityisen 
ilahduttavaa ovat hauskat 
roolihahmot, eloisa miljöö 
sekä värikäs lavastus ja pu-
vustus. Esimerkiksi elokuvan 
autot ovat peräisin kymmenien 
vuosien takaa, vaikka eivät 
olekaan museoautoja.

– Tämän elokuvan maailma 
ei kestä realismia, joten se otet-
tiin huomioon myös autoissa. 
Elokuvan Renault-pakettiauto 
on 60-luvulta ja ambulanssi 
1950-luvulta, Rantasila kertoo.

Myös elokuvan äänimaailma 
sarjakuvamaisine äänitehos-
teineen ansaitsee kehuja osak-
seen. Esimeriksi Ulla Tapani-
sen näyttelemä Elvi Räppääjä 
päästää suuttuessaan suustaan 
leijonan karjahduksia. 

Ensimmäisen Risto Räppää-
jä -elokuvan näki vuonna 2008 
yli 211 000 katsojaa. Mikäli 
myös tuoreempi tuotos me-
nestyy, Rantasila olisi valmis 
tekemään kolmannenkin Risto 
Räppääjä -elokuvan. 

 – Jos elokuvalla menee 
hyvin, aletaan (käsikirjoittaji-
en) Sinikan ja Tiinan kanssa 
miettiä uutta elokuvaa. Aikai-
sintaan kolmannen elokuvan 
voisi kuvata kesällä 2011, 
Rantasila vihjaa.

2Ensi-ilta: 12. helmikuuta. 
2Tarina: Risto Räppääjän 
uusi polkupyörä katoaa sa-
laperäisesti. Risto ja hänen 
ystävänsä Nelli Nuudelipää 
pääsevät pyörän jäljille.

2Päähenkilöt: Pohjautu-
vat Sinikka ja Tiina Nopolan 
Risto Räppääjä –kirjasarjan 
hahmoihin. 
2Päärooleissa: Severi Heik-
kilä (Risto Räppääjä) ja Lau-

ramaija Luoto (Nelli Nuu-
delipää). Molemmat ovat 
12-vuotiaita, eikä heillä ole ai-
kaisempaa kokemusta näyt-
telijän työstä.
2Näyttelijät harrastavat: Si-

poolainen Severi harrastaa 
mm. rumpujen soittamista 
ja laskettelua. Porvoolainen 
Lauramaija soittaa pianoa ja 
harrastaa myös musiikkite-
atteria.

Risto räppää jälleen

Lasten- ja nuortenelokuva : Risto Räppääjä ja polkupyörävaras

Uudessa Risto Räppääjä -elokuvassa etsitään salaperäisesti kadonnutta polkupyörää.

”Laulukohtaukset 
olivat kaikista kivoimpia, 
erityisesti räppi. ”

PÄÄTEKIJÄ T  Ohjaaja Mari Rantasila (edessä) nauttii työskentelystä lasten kanssa. Lauramaija Luoto (vas.) ja Severi Heikkilä 
näyttelevät uudessa Risto Räppääjä -elokuvassa ensimmäistä kertaa.

Kommentti

Lapset ja aikuinen viihtyivät Räppääjän seurassa
Anita Härkönen

Lapset ovat teeskentelemätön 
elokuvayleisö. He eivät hy-
mähtele tekonaurua huonoille 
jutuille myötätunnosta, ja aitoa 
on myös heidän ilmeistään kum-
puava ilo ja viihtyminen. Asia 

Lasten maku on yksinkertai-
nen: huono on huono ja hyvä 
on hyvä. 

Kun Risto Räppääjä ja polku-
pyörävaras –elokuvaa esitettiin 
viime viikolla Jyväskylässä 
lehdistönäytöksessä, salissa 
oli katsojina myös muutamia 

lapsia. Heidän mielipiteensä 
elokuvasta ei jäänyt ainakaan 
epäselväksi. Kuulin selkäni ta-
kaa monta kertaa lasten naurua 
ja kikatusta.

Täytyy kuitenkin myöntää, 
että Risto Räppääjän seikkailut, 
elokuvan tilannekomiikka ja 

ansiokkaat näyttelijäsuoritukset 
uppoavat myös edustamaani 
vanhempaan yleisöön. Elokuvan 
tilannekomiikka sai aikuisenkin 
suupielet nykimään välillä 
ylöspäin. Risto Räppääjä ja 
polkupyörävaras on epäilemättä 
koko perheen elokuva.

RISTO AALTO

Anita Härkönen

Mari Rantasilan mielestä Suo-
messa ei tehdä riittävästi lapsil-
le suunnattuja elokuvia. Viime 
vuonna maassamme ei tehty yh-
tään kotimaista lastenelokuvaa. 

– Lapsia ei ilmeisesti pidetä 
tärkeänä kohdeyleisönä. Tänä 
vuonna on kuitenkin onneksi 
tulossa kaksi kotimaista eloku-
vaa lapsille. Risto Räppääjän li-
säksi loppuvuodesta tulee lasten 
animaatio Maaginen Kristalli.  

Edistystä asiassa on kuiten-

kin tapahtunut. Vuonna 2011 
suomalainen elokuvateollisuus 
saa ensimmäistä kertaa korva-
merkittyä rahaa kotimaisten 
lasten ja nuorten elokuvien tu-
kemiseen. Opetusministeriö 
on myöntänyt Suomen eloku-
vasäätiölle 737 000 euron laste-
nelokuvatuen. 

– On tärkeää, että lapset voi-
sivat olla lapsia ja kokea tiet-
tyjä tunteita turvallisesti lasten 
elokuvien avulla. Heitä ei pidä 
ajaa liian nopeasti ajaa katso-
maan aikuisten elokuvia.

Anita Härkönen

Suomessa suunnitellaan nyky-
muotoisesta elokuvien ja mui-
den kuvaohjelmien ennak-
kotarkastuksesta luopumista. 
Opetusministeriön asettaman 
työryhmän mietinnön mukaan 
Valtion elokuvatarkastamon 
toiminta nykyisellään loppui-
si. Jatkossa jakelijayhtiöt aset-
taisivat itse ikärajat muun mu-
assa televisiossa, internetissä ja 
elokuvateattereissa esittämiinsä 
ohjelmiin ja peleihin. 

Ohjaaja Mari Rantasila ei 
koe, että uusi malli olisi ny-
kyistä parempi. Hän ihmette-
lee, kuinka jakelijayhtiöt voivat 
asettaa samanlaisin ehdoin ikä-
rajoja, kun eri ihmiset katsovat 
asioita eri tavoin. Suunnitelma 
jättää auki useita kysymyksiä. 

– Kuka asettaa eri ikärajojen 
ehdot, ja miten niitä valvotaan?  
Jos valituksia tulee, kuka ne kä-
sittelee ja miten niistä annetaan 
sanktioita? Voiko tällä tavoin yli-
päänsä laittaa tasa-arvoisin pe-
rustein ikärajoja eri ohjelmille? 

Uudistuksen taustalla on 
muun muassa internetin suosi-
on kasvu. Nykyisin netissä jul-
kaistaan valtavat määrät ohjel-
mia, joiden ennakkotarkastus 
perinteiseen tyyliin on käytän-
nössä mahdotonta. Työryhmä 
on pohtinut, että elokuvatar-
kastamon tilalle perustettaisiin 
uusi virasto, jonka toiminta olisi 
lähinnä markkinoiden seuran-
taa ja pistokoetarkastuksia ylei-
sön vihjeiden perustella. 

Rantasila ymmärtää, että in-
ternetiä ei voi valvoa samal-

la tavalla kuin elokuvia, mutta 
hän ihmettelee, että miksi juu-
ri internet määräisi nykyaikana 
käytännöt muillekin jakeluka-
naville. 

– Tässä siirretään vastuu ikä-
rajoista jakelijoille ja tuotanto-
yhtiöille, jotka koostuvat hyvin 
erilaisista ihmisistä, jotka täs-
sä sitten tulkitsevat jonkun kol-
mannen antamia rajoja. On mie-
lenkiintoista nähdä tämän uu-
distuksen esittely paperilla.

Työryhmä antaa mietintönsä 
asiasta helmikuun lopussa.

LOS ANGELES

Leonard Cohen loukkasi
selkänsä, kiertue siirtyy
Kanadalainen laulaja ja ru-
noilija Leonard Cohen on ly-
kännyt Euroopan-kiertuettaan 
puolella vuodella. Kiertue 
siirtyy, koska Cohen, 75, louk-
kasi selkänsä harrastaessaan 
liikuntaa. Selän parantuminen 
vaatii usean kuukauden toipu-
misajan. Lääkärien mukaan 
Cohen on muutoin hyvässä 
kunnossa.

Kiertueen oli alun perin 
määrä alkaa maaliskuussa. 
Nyt ensimmäinen keikka 
siirtyy syyskuulle. Kiertueeseen 
kuuluu konsertteja ainakin 
Ranskassa, Puolassa, Venäjällä 
ja Slovakiassa. Pitkään keik-
kataukoa pitänyt Cohen palasi 
lavoille toukokuussa 2008. Sen 
jälkeen hän on esiintynyt 191 
konsertissa.

Otsikoita maailmalta
Yleisö karttaa edelleen tanskalaisia elokuvia
Tanskalainen sanomalehti Politiken 7. helmikuuta.g 

SEMINARIUM 5/7
Pirjo Vuorinen

Seminarium-rakennuksen juh-
lasalia on koristanut vuosikym-
menten ajan Jyväskylän semi-
naarin perustajan ja ensimmäi-
sen johtajan, tohtori (h.c.) Uno 
Cygnaeuksen muotokuva. Muo-
tokuvan tekijästä ei ole tarkkaa 
tietoa, koska maalauksesta puut-
tuu signeeraus.

Vuoden 1881 sanomalehdis-
sä oli uutinen, jossa kerrottiin 
seuraavaa: ”Taiteilija Arvid Lil-
jelund on tämän kesän aikana 
oleskellut kotiseudullaan Uu-
denkaupungin tienoilla, ja sit-
temmin Sammatin kappelissa, 
missä hän Jyväskylän seminaa-
ria varten on maalannut kan-
sakoulujen ylitarkastajan Uno 
Cygnaeuksen muotokuvan.”

Liljelund oli yksi tuon ajan 
suosituimmista ja moni-ilmei-
simmistä kansanelämänkuvaa-
jista ja muotokuvamaalareista. 
Uno Cygnaeuksen muotokuva 
jää odottamaan myöhempää tut-
kimusta, jossa työn alkuperä sel-
vitetään.

�Juttusarjassa esitellään 
Jyväskylän yliopiston vanhan juh-
lasalirakennuksen Seminariumin 
restaurointiprojektin yhteydessä 
tehtyjä löytöjä ja rakennukseen 
liittyviä sattumuksia. Seminariumin 
restauroinnin purkutyöt aloitettiin 
vuonna 2007, ja kunnostettu 
rakennus avautuu huhtikuussa. 
Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston 
museon intendentti.

Kiinnostava
muotokuva

PEKKA HELIN

  Uno Cygnaeus

MÄNTTÄ-VILPPULA

Päivi Liimatainen

Serlachius-museoille on valmis-
tunut varasto- ja pajarakennus 
Mänttä-Vilppulaan Mustanlah-
den teollisuusalueelle. Lähes tu-
hannen neliön hallikokonaisuus 
muodostuu Gösta Serlachiuksen 
taidesäätiölle vuonna 2007 han-
kitusta 300 neliömetrin hallista 
ja äskettäin valmistuneesta 670 
neliön laajennusosasta.

– Varaudumme tulevaan. Kun 
lähdimme rakentamaan uutta ti-
laa, päätimme tehdä kerralla riit-
tävän suuren, sanoo museoiden 
johtaja Pauli Sivonen.

Varastossa on lähinnä kult-
tuurihistoriallista esineistöä, ku-
ten paperiteollisuuteen liittyviä 
koneita, huonekaluja ja arkisto-
materiaalia. Tilaa tarvitaan myös 
näyttelyiden rekvisiitalle. Taide-
varastoja kiinteistössä ei ole.

Pajaosassa voidaan rakentaa 
isojakin elementtejä ja rakentei-
ta näyttelyitä varten. Aiemmin 
näyttelyitä on rakennettu paljol-
ti pääkaupunkiseudulla.

– Logistiikka helpottuu, kun 
meillä on nyt Mäntässä oma hy-
vin varusteltu pajatila, Sivonen 
kiittelee.

Serlachius-
museoille
varasto- ja 
pajatilaa

Pohjoismaiden parhaaksi elokuvamusii-
kiksi vuonna 2009 on valittu musiikki 
suomalaiselokuvasta Postia pappi Jaako-
bille. Musiikin on säveltänyt Dani Ström-
bäck. Palkinto annettiin Göteborgin 
fi lmifestivaaleilla Ruotsissa lauantaina. 
Palkinnon lisäksi Strömbäck vastaanotti 
100 000 ruotsin kruunua (9 800 euroa).

GÖTEBORG

PAPPI JAAKOBILLE
MUSIIKKIPALKINTO

HELSINKI

Unga Teatern palkittiin
sunnuntai-iltana Thalia-gaalassa
Lasten- ja nuortenteatteri 
Unga Teatern palkittiin vuoden 
teatterina Thalia-gaalassa Hel-
singissä sunnuntai-iltana. Vuo-
den naisnäyttelijänä palkittiin 
Ritva Sorvali ja vuoden mies-
näyttelijänä Ola Tuominen. 
Ohjaaja-dramaturgipalkinnon 
sai Juha-Pekka Hotinen ja 
Näytelmäkirjailijaliiton Lea-
palkinnon Kati Kaartinen 

näytelmästään Aina.
Vuoden teatteriteosta 

palkittiin kajaanilainen Eino 
Saari, jonka ”sitkeä toiminta 
ja paikallinen näkökulma 
ovat tuottaneet kansallisesti 
merkittävää teatteria”. Elämän-
työpalkinnon sai Esko Roine. 
Vuoden harrastajateatteri on 
kotkalainen Karhulan Työvä-
ennäyttämö.


