nuorten ääni
kuuluu
televisiossa
Nuorten Ääni -toimitus tekee tvjuttuja Yleisradioon. A-Studioja
Kuningaskuluttajainserttien
lisäksi
toimitus on tuottanut
myös muun muassa kokopitkän
keskusteluohjelman, Kuntavaalit
K-18.

Mistä juttuja lähdetään kehittelemään ja miten lopputulokseen
päästään? Tutustu elokuvateatterissa näytettävien juttujen syntyhistoriaan!

Tennaripartio
Olen ollut toimituksessa mukana aivan alusta asti. Jo aivan toimituksen
alkukumetreillä suomalaisesta alkoholikulttuurista ja nuorten juomisesta
puhuttiin paljon.
Toimituksessa nousi esille, että on olemassa Saapaspartio, joka valistaa
alkoholin käytöstä sekä auttaa nuoria kaupunkien kaduilla. Tästä
saimme idean: mitä jos perustaisimme oman partion, joka valistaisikin
puolestaan aikuisia.
Idea kuulosti hauskalta, mutta jostain syystä se hautui yli vuoden.
Kun aihe taas nousi yhteiskunnalliseen keskusteluun, oli
jutun teko aloitettava! Mietimme, mikä partiomme nimeksi tulisi. Koska
aikuisilla vastaavan pelastuspartion nimi alkoi sanalla saapas, päädyimme
siihen, että sana tennari sopisi meille paremmin. Näin kolmihenkinen
Tennaripartio oli valmis matkaan Helsingin kylmille kaduille!
Käsikirjoittamisessa
keskityimme
taustatiedon
hankintaan
alkoholinkulutuksesta ja haitoista Suomessa sekä kysymyksien
miettimiseen Saapaspartiolle ja aikuisille kaduilla. Rakennetta mietimme
sen verran, että juttu alkaisi Saapaspartion osuudella ja sen jälkeen
tulisi Tennaripartio. Muuta sisältöä emme voineet
käsikirjoittaa, sillä tilanteet tulisivat olemaan sellaisia,
joita ei voi etukäteen suunnitella.

Kuvauspäiviä

“Haastavaa
oli kertoa
kuvattaville,
että video
tulee
televisioon.”

tiimillämme
oli
kaksi.
Ensimmäinen kuvauspäivä oli perjantaina, jolloin
liikuimme Saapaspartion mukana niin kävellen kuin
pakettiautollakin. Kuvaukset sujuivat mallikkaasti
ja hyvää materiaalia tuli paljon. Itse sain harjoitella
ohjaamista. Se olikin erittäin tarpeellista, koska Saapaspartiossa oli niin
monta henkilöä ja kuvaajiakin oli mukana kaksi. Kaikki ottivat onneksi
hyvin ohjeita vastaan ja saimme kerättyä kaiken tarvittavan materiaalin.

Toinen kuvauspäivä oli lauantai, jolloin oli Tennaripartion vuoro
astua remmiin. Lähdimme matkaan Rautatientorilta suuntanamme
monet baarien edustat. Meidät otettiin vastaan kahdella eri tavalla. Osa
haastateltavista oli mielissään ja huvittuneita, osa taas haistatteli päin
naamaa. Haastattelimme lukuisia aikuisia ja lopulliseen inserttiimme
päätyikin melkoisen moni, sillä lähes kaikki materiaali oli käyttökelpoista.
Vaikeaa oli loppuvaiheessa tehdä spiikkejä kameralle, sillä kaikilla oli

todella kylmä ja väsymyskin alkoi jo painaa. Editointivaiheessa
saimmekin nauraa monille uusintaotoille! Haastavaa oli kertoa kuvattaville,
että video tulee televisioon. Piti varmistaa, että he ymmärtävät asian
varmasti. Yksi julkisuuden henkilö kielsi videomateriaalin käytön, mutta
muilta lupa tuli ongelmitta.
Jutun leikkaus oli aikamoinen prosessi. Jutulla oli pituutta aluksi aivan
liikaa, joten piti miettiä, mikä on oleellisinta. Pikkuhiljaa sopiva pituus alkoi
lähestyä, vaikka olikin harmillista luopua joistakin mehukkaista paloista.
Toisaalta mehukkaimmat saivat tietenkin jäädä.
Parasta valmiissa videossa on mielestäni se, että se on viihdyttävä ja
hauska, mutta samalla myös karu ja surullinen. Parasta ei ole suinkaan
se, että ajattelee itse näin, vaan se, että huomaa samojen tunteiden
välittyvän myös muille.

Ina Mikkola
Toimittajat: Ina Mikkola, Ella Soininen, Robert Sundman
Kuvaus: Jalmari Sarla, Alli Mattila
Leikkaus: Ina Mikkola, Ella Soininen

Mistä kouluruoka tulee?
Jos kaupassa haluan tietää, mistä kalatiskin lahna on peräisin, se onnistuu. Koulun ruokalistassa tällaista tietoa ei kuitenkaan kerrota. Onko
oppilaalla oikeus tietää mitä hän syö? Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni
-toimituksessa minulla oli mahdollisuus tehdä aiheesta tv-juttu Ylen
A-Studio-ohjelmaan.
Jutun tekeminen alkaa aina käsikirjoituksesta. Työryhmämme alkoi suunnitella tarinaa, jossa lähdetään koulun ruokalasta etsimään tietä raakaaineiden alkulähteille. Matka alkaisi keittäjän haastattelusta ja etenisi tuotantolaitosten ja keskusliikkeiden johtajien kautta kommenttiin maatilalta.
“Mä luulisin, että ne porkkanat tulee ihan Suomesta”, arvaili vaivaantunut
kouluravintolan esimies Koillis-Helsingin lukiossa. Hän kehotti meitä ottamaan yhteyttä Palmiaan, joka vastaa useimpien helsinkiläisten
koulujen ruuista.

Palmian ruokapalvelupäällikkö ei ensin halunnut vastata kysymyksiin,
koska pelkäsi jutun mustamaalaavan kouluruokaa. Lopulta hän kuitenkin suostui haastatteluun, ja lupasi hankkia meille tiedot siitä, millaisilta
tiloilta ruokien raaka-aineet tulevat.
Luvattuja tietoja ei koskaan tullut. Yhdessä sähköpostissa tosin kerrottiin perunoiden tulevan Suomesta ja punajuurten EU-alueelta. Tämä ei
paljon tilavierailulle pääsyä auttanut. Miksei tietoja
lupauksista huolimatta annettu? Lähdin kysymään
tätä Helsingin opetusvirastosta. Haastattelu
kesti tunnin, enkä saanut kysymyksiin kunnollisia
vastauksia.

“Jutun
tekeminen
alkaa aina
käsikirjoituksesta.”

Kaiken tämän jälkeen nauhoilla oli monta tuntia
haastattelua, mutta ei tietoa ruuan alkuperästä.
Aloimme miettiä uutta käsikirjoitusta, jossa ei päädytäkään maatilalle,
vaan näytetään millaiseen pyöritykseen joutuu, jos haluaa tietää, missä
koulun salaatissa oleva tomaatti on kasvanut.
Leikkaamisen jälkeen valmis juttu esitettiin A-Studiossa. Vaikkei jutussa
voitukaan paljastaa helsinkiläisen kouluruuan alkuperää, niin ehkä
joku jutun nähneistä katsojista yrittää nyt selvittää, mistä tulevaa ruokaa
hänen koulussaan syödään.

Rosa Kettumäki

Toimittaja: Rosa Kettumäki
Kuvaus: Ina Mikkola, Arttu Korpela, Tuomas Sarparanta
Leikkaus: Rosa Kettumäki, Ina Mikkola

Asuntolan yksinäinen yö
Asunnoton ei ole toivottu naapuri, se on käynyt selville mediasta. Muistan seuranneeni televisiosta ja lehdistä, kun Helsingin Mäkelänkadulle
suunniteltiin vuonna 2008 uutta asunnottomien asuntolaa. Kansanedustaja Eero Lehden (kok) omistama Taloustutkimus OY vesitti hankkeen ja
osti kiinteistön. Perusteluina käytettiin naapurikiinteistön työntekijöiden
viihtyvyyttä.
Tuntui siltä, että suureen yhteiskunnalliseen ongelmaan ja inhimilliseen
tragediaan, asunnottomuuteen, liittyy toinen suurempikin ongelma: ihmisten suhtautuminen asunnottomiin ja huono-osaisiin. Suomessakin harrastetaan Amerikasta tuttua nimby-politiikkaa (“not in my
backyard”, “ei minun takapihallani”) ja tunsin, että minulla olisi sana sanottavana aiheesta.
Asuntoloita vastustavat ihmiset tuntuivat olevan lähes poikkeuksetta
keski-ikäisiä ja ylempää keskiluokkaa, joiden käsitys vähempiosaisista
rajoittuu omiin ennakkoluuloihin ja iltapäivälehdistä omaksuttuihin asenteisiin. Harva tuntui oikeasti tietävän, millaista asuntolassa on, mitä siellä
tapahtuu ja keitä siellä asuu. Löysin lukioni vierestä Suomen suurimman
asuntolan ja aloin pohtia: miltä yö asunnottomien naapurina tuntuisi?

Kaikkein paras keino yrittää vaikuttaa tähän yhteiskunnalliseen ongelmaan oli mielestäni suora reportaasi, ajankohtaisjutun pituinen näkymä
asuntolaan, joka voisi olla jotain aivan muuta kuin ihmiset luulevat.
Ideasta muotoutui toimittajan matka yhdeksi yöksi asuntolaan. Tarkoituksena oli normaalin arjen tutkimisen kautta saada selville, millaisia
ovat asunnottomat ja heidän asuntolansa. Katsojan pitäisi pystyä mahdollisimman tarkasti elämään samaa kokemusta kuin toimittaja.
Vaikuttamisen ohella asuntolareportaasin tekeminen koulutti toimittajan
työn arkeen. Kuvauspäivän ja -paikan sopiminen sekä asioiden järjestely
oli mielenkiintoista ja avartavaa.
Opin myös paljon uutta editointivaiheessa, jossa sain omien
mieltymysteni mukaan muokata
lopputuloksesta minkälaisen tahansa.

“Jos täytyisi valita,
muuttaisin mieluummin
asuntolan naapuriin
kuin itse asuntolaan.”

Tekemäni reportaasi eroaa kerronnaltaan tavanomaisesta ajankohtaisjutusta, sillä siinä ei ole perinteisiä haastatteluja eikä roolini ole niinkään
toimittaja. Olen vain kuka tahansa meistä, nuori mies, jota kiinnostaa
kyseessä oleva asia. Toteutuksessa oli tärkeää eräänlainen “matkustajamentaliteetti”: toimittaja on ikään kuin vierailulla uudessa paikassa,
tutkii uteliaana erilaisia ilmiöitä, tilanteita, keskusteluja, henkilöitä, kaikkea mitä näkee.
Yhteiskunnalliseen epäkohtaan puuttuminen tuntui todella palkitsevalta.
Minulle kenties juuri journalismi on ominaisin keino kiinnittää huomiota asunnottomuuden kaltaisiin ilmiöihin. Se antaa normaalia politiikkaa,
mielipidekirjoitusta tai adressinkeruuta luovemmat mahdollisuudet kertoa ihmisille asioista ja ilmiöistä. On hienoa antaa osansa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Yö asuntolassa tuntui rauhalliselta, mutta vähän yksinäiseltä. Muut asukkaat yllättivät minut mukavuudellaan ja avuliaisuudellaan. Jos täytyisi valita, muuttaisin kuitenkin mieluummin asuntolan naapuriin kuin itse asuntolaan.

Jalmari Sarla
Toimittaja: Jalmari Sarla
Kuvaus: Mikael Lehdes
Leikkaus: Jalmari Sarla ja Mikael Lehdes

Lukiosta isäksi
Lähtökohdat kuvauspäivän aamuna eivät olleet hääppöiset: lapsen äiti virui
kipeänä makuuhuoneessa ja olohuoneessa vallitsi vauvaperheelle ominainen
kaaos. Kylvettämistä ei voinut taltioida, koska kamera ei mahtunut vessaan.
Johdot juonittelivat itsensä umpisolmuun ja kauniin pehmeä valo jäi
vain haaveeksi lokakuun hämärässä. Yhden miehen orkesterilla käsikirjoitus,
kuvaus, äänitys ja leikkaus vaativat melkoista akrobatiaa, etenkin, kun aikaa
kaikkeen tähän oli vain muutama viikko.
Kaikki meni kuitenkin yllättävän hyvin. Pinkkiin puettu pallero jokelteli tyytyväisenä ja itki vain juuri sen yhden oton verran, kun pitikin. Äiti tervehtyi sen
verran, että pääsi sanomaan sanottavansa niin isän vaatteista kuin kampauksestakin. Perhettä ei vahingoitettu kuvausten aikana ja juttu löysi tiensä
televisioon ajallaan. Kokonaisuudessaan prosessi onnistui hyvin.

Roosa Murto
Kuvaus, käsikirjoitus ja leikkaus: Roosa Murto

Vakuutukset
Mitä pitää ottaa huomioon vakuutusta hankkiessa? Kysymys ei ollut
näin selkeä heti alkumetreillä, kun aloimme työstää juttua. Jutun aihe ei
myöskään ollut kiinnostavimmasta päästä, joten oli hieman tuskaista alkaa jutun tekoon. Toisaalta päästyämme sisälle vakuutusten maailmaan
sieltä oli vaikeaa päästä pois.
Ensimmäiseksi tavoitteenamme oli haastatella R-kioskin myyjää, sillä Rkioskilla myytiin matkavakuutuksia. R-kioskilta ei kuitenkaan saanut kuvauslupaa millään ilveellä, vaikka todellisuudessa olisimme ilman lupiakin sinne voineet mennä kuvaamaan. Tosin silloin haastattelua ei olisi
varmasti tullut. Joka tapauksessa jutun näkökulmaa tai ainakin
lähestymistapaa oli muutettava, koska R-kioskin haastattelu ei onnistunut. Pitkien pähkäilyjen jälkeen alkoi jutun suunta ja rakenne hahmottua.
Kuvasimme juttua muutamana päivänä. Osa kuvauksista oli loppujen
lopuksi jopa aivan turhia, mutta hyvän tiimin ansiosta kuvauksissa oli
hauskaa.
Haastavaa oli tehdä tylsästä aiheesta mielenkiintoinen ja sellainen, joka
auttaa ja antaa vinkkejä vakuutusta hankkivalle. Leikkasimme ja kuvasimme inserttiä niin, että
näytti kuin se olisi kuvattu monella kameralla, vaikka todellisuudessa kuvaus toteutettiin vain yhdellä kameralla. Ajattelimme, että näin video tulee
monipuolisemmaksi ja mekin saamme
tekemiseen enemmän haastetta.

“R-kioskilta
ei kuitenkaan
saanut kuvauslupaa millään
ilveellä”

Lopulliseen juttuun päätyivät melko yksinkertaiset, mutta oleelliset vinkit
vakuutuksen hankkimisesta. Huomasin vinkeistä olevan myös konkreettista hyötyä itselleni, kun ostin ensimmäisen vakuutukseni. Toivottavasti
monelle muullekin jutusta oli ja on apua.

Ina Mikkola
Toimittajat: Ina Mikkola, Rosa Kettumäki
Kuvaus: Tuomas Sarparanta
Leikkaus: Ina Mikkola, Rosa Kettumäki

Kuntavaalit K-18
Syksy 2008 kului Kuntavaalit K-18 -vaaliohjelmaa tehdessä. Ohjelman
tavoitteina oli muun muassa tehdä kunnallispolitiikasta käytännönläheisempää ja saada nuoret kiinnostumaan politiikasta. Ohjelmassa keskusteltiin nuorille tärkeistä aiheista, kuten joukkoliikenteestä ja mielenterveyshoidosta.

Samana syksynä toimitukseen saapuneena pääsin heti toimintaan mukaan ja
tekemistä riitti. Alkusyksystä alkoi ohjelman teemojen pohtiminen ja työryhmien perustaminen. Insertit tehtiin, kun aiheet oli valittu ja ohjelman vieraat, kuntavaaliehdokkaat, kutsuttiin lähetykseen IRC-Gallerian käyttäjä-äänestyksen
perusteella.

Parasta ohjelman teossa oli yhdessä tekeminen - kaikki ideoitiin ja päätettiin yhdessä. Vaikka ohjelman tekokin oli kivaa, hienoin hetki oli se,
kun kaiken uurastuksen ja vaivannäön jälkeen koko toimitus kerääntyi
jännittämään lopputulosta saman television ääreen.
Sirja Eskelinen

