
 
SYNOPSIS 
 
TATAMI 3 – Mikko Lehtinen 
 
Etnografinen lyhytelokuva tilasta ja kulttuurista 
 
Suomalaiset tatamit kuluvat vaihtuvan taistelulajien harrastajajoukon käytössä, 
vain harvalla seuralla on mahdollisuus hankkia pysyvästi tietylle lajille varattu 
harjoitustila. Tilasta tehdään kuitenkin hetkeksi oma vaihtelevilla rituaaleilla ja 
rekvisiitalla. Dokumentti seuraa yhden tatamitilan muodonmuutoksia eri ryhmien 
käytössä, sille annettuja tarkoituksia ja merkityksiä, sekä näiden hiljaista 
vuoropuhelua. 
 
 
Sisältö 
 
Joensuun urheilutalon kolmostatamia käyttäviä lajeja yhdistää määritteleminen 
taistelulajiksi. Joillekin ryhmille pehmustettu harjoitusalusta on perusvaatimus 
esimerkiksi lajin sisältämien heittojen takia, toisille siitä on osittaista hyötyä, 
joillekin jopa haittaa. 
 
Dokumentti seuraa kolmen eri lajin harrastajaryhmää: aikidon, capoeiran, sekä 
ennakkotutkimuksessa etsittävän kolmannen lajin.  Aikido ja capoeira ovat 
harjoitustilaan liittyvän lajikulttuurinsa kannalta sopivan erilaisia, jolloin 
dokumentin teema saadaan niiden kautta esiin. Kolmannen ryhmän lisääminen 
palvelee kuitenkin uskoakseni sekä dokumentin sisältöä, että rakennetta. 
 
Aikidon tilakulttuurin selvimpiä piirteitä on harjoitustilan kohteleminen dojona. 
Tähän liittyvät mm. kumartaminen tilaan saapuessa ja sieltä poistuttaessa, 
vakiintuneet istumapaikat, sekä aikidolle ominaisena piirteenä lajin perustajan 
kuvan ripustaminen seinälle, joka puolestaan määrää miten päin tilaa ’luetaan’. 
Aikidon kannalta tatamitila pehmustettuna harjoitusalustana on konkreettisesti 
tärkeää lajin sisältämien heittojen ja kaatojen vuoksi. 
 
Capoeira suhtautuu itse tatamitilaan välinpitämättömämmin, mutta sen 
lajikulttuuriin kuuluu mm. vahvoja ympyrämuotoon liittyviä merkityksiä, jotka 
näkyvät tilan käytössä. Käytännön tasolla tatamitila on hyvä alusta capoeiran 
akrobaattisemmille osa-alueille, mutta vaikeuttaa esimerkiksi potkuharjoittelua. 
 
Lajikulttuureissa tapahtuu myös törmäyksiä: capoeiristoilta jää yleensä väliin 
tatamille astumista edeltävä jalkojen huuhteleminen, jolla on aikidoharjoittelijoille 
sekä symbolista, että käytännön merkitystä. 
 
Dokumentti on tarkoitettu akateemiseksi tutkimukseksi ja sen pääasiallisena 
teoreettisena pohjana on tilaa käsittelevä etnologinen keskustelu. 
 
 
 
 



Muoto 
 
Dokumentti pyrkii muodoltaan melko perinteiseen antropologisen elokuvan 
malliin, cinema verite –henkiseen seurantatyyliin. Dokumentin 
tutkimusvaiheeseen kuuluu joka tapauksessa haastattelujen tekeminen ja näitä 
tullaan mahdollisesti käyttämään myös elokuvan osana. 
 
Tatamitilaan liittyvät merkitykset ovat aiheena melko hienovarainen ja pelkistetty 
tyyli pyrkii antamaan tilaa niiden esille nousemiseen. Taistelulajien tilakulttuuri 
saa usein konkreettisia, mutta sanattomia muotoja, joiden kuvaamiseen on 
luonteva media. 
 
Taistelulajeihin liittyvä visuaalisuus antaa elokuvalle selkeää lisäarvoa. 
 
 
 
 
 
OTE KÄSIKIRJOITUKSESTA 
 
8. Ueshiban kuva ja tila. Int. Tatami. Ilta. 
 
 
Audio 
 
100% 
 
 
Video 
 
Aikidon peruskurssilaisille selitetään seinällä pidettävän aikidon perustajan kuvan 
merkitystä ja siihen liittyviä rituaaleja.  
 
Oppilaat istuvat rivissä polvi-istunnassa ja opettaja heitä vastapäätä. Opettaja viittaa 
takanaan, oppilasriviä vastapäisellä seinällä näkyvään Morihei Ueshiban kuvaan ja 
kertaa, kuinka kuvalle kumartaminen ei ole palvontaa vaan kunnioituksen osoitus, 
samoin kuin parille tai opettajalle kumarrettaessa. 
 
Tämän jälkeen käydään ohjeistetusti alkukumarrukset läpi. Hiljentymisen jälkeen 

pettaja kääntyy kuvaa kohti ja kaikki kumartavat, sitten opettaja kääntyy oppilaita 
ohti ja kumartaa sanoen oneigaishimasu. Oppilaat vastaavat samoin. 
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