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ELOKUVAN SANOMAN SALOJA 

1.a 
Pohtikaa ennen elokuvan katsomista 
elokuvan nimeä, mitä tarkoittaa Sinä elävä? 
Mitä mielikuvia ja ajatuksia nimi herättää? 

1.b 
Punnitkaa elokuvan katsomisen jälkeen 
aiempia ajatuksianne elokuvan nimestä, 
miten tulkitsisitte sen nyt? Mitä se kertoo 
elokuvan teemoista? 

2.a 
Elokuvan aloittaa J.W. Goethe-sitaatti ”Freue 
dich also, Lebendger, der lieberwärmeten 
Stätte, Ehe den fliehenden Fuß schauerlich 
Lethe dir netzt.”  
 
Kuka ihmeen Goethe ja mitä tuo lause oikein 
tarkoittaa? Mitä tekemistä sillä on elokuvan 
kanssa? Ottakaa selvää ja pohtikaa yhdessä. 
Mikä merkitys kirjallisuussitaateilla voi 
elokuvassa olla? Muistelkaa mihin elokuva 
päättyy, miten alku ja loppu mielestänne 
kuuluvat yhteen?  

(”Iloitse, sinä elävä, lämpimässä vuoteessasi 
ennen kuin Lethen jääkylmät aallot nuolevat 
pakoilevaa jalkaasi.” Lainaus kiteyttää elokuvan 
nimessäkin esiin tulevan teeman elämisen 
tärkeydestä. Sinä elävän keskeinen sanoma on 
kehottaa ihmisiä elämään ja unelmoimaan. 
Elokuvan päättävissä kuvissa nähdään lentäviä 
pommikoneita. Tämä maailmanlopputeema 
muistuttaa kaiken rajallisuudesta.  
"Ihmiset unohtavat helposti, että heidän teoillaan 
on todella merkitystä. Kuin kreikkalaisen 
mytologian Lethe-joen vettä juoneet, he 
unohtavat, mitä on olla elossa. Toivon, että 
elokuvieni katsojat pohtivat, miten käyttävät rajatut 
päivänsä." Kertoo Andersson itse 
sanomastaan. Ohjaaja puhuu myös tosista 
välittämisen ja suvaitsevaisuuden puolesta: 
”maailma on menossa siihen suuntaan, että 
olemme yhä itsekkäämpiä, eikä solidaarisuutta 
ole. Toivoisin, että maailma olisi toisenlainen.” 
Andersson kiteyttää aatteensa elokuvan teon 
takana.) 

Tutustukaa Goetheen: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_
Goethe, 
http://www.saunalahti.fi/arnoldus/goethe.htm, 
http://www.kirjasto.sci.fi/goethe.htm 

Koskenniemi, V.A. 1948: Goethe ja hänen 
maailmansa. Porvoo: WSOY. 

Goethen mietelmiä: 
http://fi.wikiquote.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_
Goethe, 
http://www.teosofia.net/filosofia/goethe.htm 

2.b 
Pohtikaa puhetta elokuvassa. Jäikö teille 
mieleen mitään yksittäistä repliikkiä tai 
hahmojen välistä keskustelua tai 
yksinpuhelua? Nouseeko elokuvasta esiin 
jokin repliikki joka tiivistää elokuvan teeman? 

(Esimerkiksi moneen otteeseen kuultava ”kukaan 
ei ymmärrä minua” valitus tiivistää elokuvan 
teeman kommunikaatiovaikeuksista ja ihmisten 

kohtaamattomuudesta. Repliikki ”Huomenna on 

taas uusi päivä” tiivistää visuaalisen ankeuden 
pinnan alla kytevän optimismin ja toivon teeman.) 

3. 
Miten teemat ilmenevät? Etsikää elokuvasta 
esimerkkejä seuraavista asioista: 
inhimillisyys, julmuus, toivo, unelmat, 
suvaitsevaisuus, myötätunto. 

 
TEKIJÄN POLITIIKKA JA AUTEUR-
TEORIA 

1. 
Roy Andersson on ruotsalainen ohjaaja, joka 
tekee elokuvia hitaasti ja hartaudella. 
Edellinen elokuva ennen Toisen kerroksen 
lauluja (Sånger från andra våningen, 2000) 
näki päivänvalon valkokankailla jo kymmenen 
vuotta sitten. Hänen ohjaajanuransa on 
kestänyt jo neljä vuosikymmentä joiden 
aikana on valmistunut vain neljä pitkää 
elokuvaa. Elokuvien lisäksi hän on tehnyt 
mainoksia, joista erityisesti palkitut Arla-
mainokset tunnetaan. Omintakeisen tyylinsä 
hän on säilyttänyt mainosmaailmaa myöten. 
Anderssonia voisi myös luonnehtia auteuriksi. 
Ottakaa selvää mitä auteur tarkoittaa ja miksi 
Anderssonille sopii auteur-ohjaajan nimitys. 
Mikä on auteur-teoria? 
 
Auteur-termi ja teoria on lähtöisin 1960-luvun 
ranskalaisen elokuvan uuden aallon edustajien 
piiristä. Auteur-teoria tarkoittaa ajatusta ohjaajasta 
elokuvan varsinaisena tekijänä. Auteur-ohjaajalla 
on omintakeinen selkeästi tunnistettava oma 
tyylinsä, jonka persoonallisuus näkyy 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://fi.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://www.saunalahti.fi/arnoldus/goethe.htm
http://www.kirjasto.sci.fi/goethe.htm
http://fi.wikiquote.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://fi.wikiquote.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://www.teosofia.net/filosofia/goethe.htm
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henkilökohtaisella näkemyksellä ohjatuissa 
teoksissa. Auteur-käsitettä voidaan käyttää myös 
analyysin pohjana siten että selvitetään tietyn 
ohjaajan elokuvien perusrakenne. Tällöin 
oletetaan ohjaajan kaikkien elokuvien olevan 
muunnelmia tietystä perusrakenteesta. Joskus 
auteur-teoriasta puhuttaessa käytetään termiä 
tekijänpolitiikka. Ranskalainen elokuva ohjaaja ja 
kriitikko Francois Truffaut oli yksi tekijänpolitiikkaa 
ajaneista elokuvakirjoittajista, hän rinnasti 
kirjailijan työn elokuvaohjaajan työhön ja vertasi 
eri kirjailijoita ja elokuvaohjaajia keskenään. 
Auteur-teoriaan liittyykin ajatus ohjaajalle 
ominaisesta käsialasta.  
 
Lisää tietoa auteur-teoriasta: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Auteur 
http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/elokuvak
ulttuuri/auteur.jsp 
 
Paisley Livingstone 1997: “Cinematic Autorship”. 
Teoksessa Film theory and Philosophy (toim. 
Richard Allen & Murray Smith) Oxford: Clarendon 
Press. 
 
Berys Gaut 1997: Film Autorship and 
Collaboration. Teoksessa Film theory and 
Philosophy (toim. Richard Allen & Murray Smith) 
Oxford: Clarendon Press. 
 

2.a 
Keitä elokuvaohjaajia voisi luonnehtia auteur-
nimikkeellä? Kerätkää luokassa listaa auteur-
ohjaajista. 
 

(Omintakeisen tyylin omaavia ohjaajia ovat 
esimerkiksi David Lynch, Ingmar Bergman, Aki 
Kaurismäki, Tim Burton, Alfred Hitchcock, Stanley 
Kubrick) 
 

2.b 
Valitkaa joko yksittäin tai pienissä ryhmissä 
yksi ohjaaja, jota voisi mielestänne luonnehtia 
auteuriksi. Tutustukaa hänen tuotantoonsa 
paremmin ja esitelkää auteurinne muulle 
luokalle. Älkää unohtako perustella mikä 
tekee valitsemastanne ohjaajasta auteurin.  
 

3. 
Miettikää elokuvan tekoprosessia ja eri 
henkilöiden osuutta siinä.  Tehkää luettelo 
elokuvanteossa tarvittavista ammattilaisista. 
Mitä mieltä olette ohjaajan osuudesta 
teoksessa, onko elokuva aina mielestänne 
ensisijaisesti ohjaajan hengentuote? 
 

(Tekijyys l. auteurismi on ollut 
elokuvatutkimuksessa pitkään kiistelty käsite. 

Keskustelua on synnyttänyt paljon kysymys 
perinteisen käsityksen tekijästä (esim. kirjailija, 
engl. author) soveltamisesta elokuvaan. Nykyään 
vallalla on käsitys, että elokuvan tekijyys poikkeaa 
merkittävästi muista tekijyyden lajeista, 
esimerkiksi juuri kirjailijuudesta. Yleensä 
ajatellaan että elokuvantekijä toimii laajemman 
systeemin ja sosiaalisten prosessien puitteissa.)  

4.a 
Anderssonilla on vahva oma tyyli, näkemys ja 
kerrontatapa. Hänen tuotannossaan toistuvat 
tietyt teemat. Kuvailkaa Anderssonin tyyliä 
Sinä elävän perusteella. Ottakaa selvää 
millainen hänen elokuviensa tekoprosessi on 
ja millaisilla työskentelytavoilla hän pääsee 
haluamaansa lopputulokseen. 
 

(Anderssonin elokuvia määrittää minimalismi ja 
niukka ilmaisu. Sinä elävä koostuu näennäisen 
irrallisista osista, jotka linkittyvät toisiinsa löyhästi 
hahmojen, huumorin ja musiikin avulla. Tyyli ja 
tematiikka tekevät elokuvasta ehjän 
kokonaisuuden suoraviivaisesti etenevän juonen 
sijaan. Muotokieli on loppuun asti hiottu, mikä 
näkyy myös valmistumisprosessin hitaudessa. 
Kerrontaa leimaavat myös pitkät otokset, yhteen 
paikkaan asetettu kamera ja syvätarkka kuva 
(jolloin sekä kameran lähellä että kauempana 
olevat tapahtumat ovat yhtä tarkkoja). Sinä 
elävässä on yhdellä otolla tallennettuja kuvia 57, 
joista elokuvan kokonaisuus muodostuu. Kamera 

on lähes koko ajan liikkumaton. Huolellinen 

työskentely vaati 4,5 miljoonaa euroa ja noin tuhat 
studiopäivää. "25 ottoa on keskiarvo. Elokuvaa 
varten olen kerran joutunut kuvaamaan 71 ottoa, 
mainosta varten 118. Mutta ei se ole mitään. 
Chaplin kuvasi erään kohtauksen 
Kultakuumeeseen 243 kertaa!" Kertoo ohjaaja 
työprosessistaan jota hän pystyy hallitsemaan 
alusta loppuun itse omistamassaan studiossa ja 
omalla kalustollaan.) 

4.b 
Elokuvan maalariksikin kutsuttu Andersson 
on itse sanonut että elokuvia tulisi katsoa kuin 
tauluja. Mitä hän mielestänne tällä tarkoittaa? 
Etsikää Anderssonin kuvista yhtäläisyyksiä 
maalaustaiteeseen. Palauttakaa mieleenne 
jokin kohtaus, joka voisi olla maalaus. 
Miettikää kohtausta maalauksena: millainen 
on sen värimaailma, entä sommittelu? Voitte 
myös itse toteuttaa kuvan.  
 

(Jotkin kuvat ovat maalauksellisen staattisia, 
ihmiset ja esineet on sijoiteltu kuviin 
sommitelmallisesti. (Kuvasommittelulla 
tarkoitetaan kuvan sisäisten elementtien 

http://en.wikipedia.org/wiki/Auteur
http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/elokuvakulttuuri/auteur.jsp
http://elokuvantaju.uiah.fi/oppimateriaali/elokuvakulttuuri/auteur.jsp
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järjestelyä suhteessa kuvan muotoon ja sen 
sisällä tapahtuviin liikkeisiin.) Jokaisen kuvan 
elementin sijainti on tarkkaan harkittu, täydelliseen 
hallintaan ohjaaja pääsee suorittamalla kuvaukset 
kokonaan studiossa. Liikkumaton kamera 
korostaa staattisuutta ja pysähtyneisyyttä. Kuvan 
reunat muodostavat ikään kuin kehyksen 
taulumaisena Anderssonin absurdiin universumiin 
avautuvalle näkymälle. Huolellinen 
kuvasommittelu, tarkat yksityiskohdat ja loppuun 
asti mietitty lavastus luovat taulumaista 
vaikutelmaa. Kuvaaja Gustav Danielsson käyttää 
kameraa siveltimenään luodessaan tunnelmia 
korostavan värimaailman, jossa jokainen sävy on 
kohdallaan. Kuvan terävyys ja symmetrisyys 
luovat myös taulumaista tunnelmaa. 
           Andersson on myös nimennyt inspiraation 
lähteekseen monia taiteilijoita, joiden vaikutus 
näkyy valkokankaan kuvissa. Häneen on 
vaikuttanut mm Otto Dixin ja Vincent van Goghin 
”vääristynyt realismi”. ”Minulla ei ollut 
käsikirjoituksesta kuin 50 prosenttia valmiina kun 
aloitin ja loin kuvia prosessin aikana. Teen näin 
aina, ja näin haluankin tehdä, työskennellä kuin 
maalari, jonka maalaus syntyy pikku hiljaa.” 
Andersson kuvaa itse työskentelytapaansa. 
"Alussa mielessäni on kolme neljä tilannetta. Ne 
löytävät muotonsa, ja ne kuvataan. Keksin lisää. 
Kun aloitan, en tiedä, millainen elokuvasta 
muotoutuu. Mielestäni käsikirjoitus voi olla myös 
ansa, voi menettää mahdollisuuden laittaa 
elokuvaan uusia ideoita.") 

4.c 
Tutustukaa erilaisiin tauluihin, jos mahdollista 
museoissa tai gallerioissa, mutta voitte etsiä 
kuvia myös kirjoista ja internetistä. Valitkaa 
jokin teos joka jonka voisitte kuvitella olevan 
kuva elokuvasta. Esitelkää oma valintanne 
muille ja perustelkaa mikä kuvassa on 
mielestänne elokuvallista, millainen tarina 
siihen voisin liittyä ja mitä seuraavaksi 
tapahtuisi jos kuva lähtisi liikkeelle? 
 

TYYLI ELOKUVASSA 
 
Kuten jo totesimme, Roy Anderssonin 
elokuvia leimaa hyvin omintakeinen 
tunnistettava tyyli. Tutustukaa tämän tyylin 
erityispiirteisiin Sinä elävän avulla. 

1. 
Väreillä on tärkeä osa tyylin luomisessa, 
millainen elokuvan värimaailma on? 
Kuvitelkaa ohjaaja taidemaalariksi ja 
miettikää mitä värejä hänen paletissaan olisi 

ollut Sinä elävä- taulua maalatessaan. 
Toteuttakaa paletti myös itse, etsikää 
värisävyjä esimerkiksi öljyvärien avulla. 
Miettikää mitä tunnelmia värit välittävät. 

2. 
Unenomainen tunnelma on yksi osa elokuvan 
tyyliä. Tehkää yhteenvetoa elokuvan 
unijaksoista. Millainen on elokuvan 
henkilöiden unimaailma, mitä se kertoo 
henkilöistä? Millaisen elokuvan teidän 
unistanne saisi? 

(Ohjaaja itse selittää surrealistisia unijaksoja 
seuraavasti: ”Ajatus unien käyttämisestä sai minut 
tuntemaan oloni vapaaksi. Unissa kaikki on 
mahdollista, eikä siinä tarvitse olla uskollinen 
todellisuudelle. Vaikka unet perustuvatkin 
todellisuuteen, ne voivat olla sitä paljon 
groteskimpia. Unissa voi liioitella ja kertoa samalla 
oikeista asioista.”) 

 
3.a 
Mikä elokuvan hahmoja ja kohtauksia 
yhdistää toisiinsa, miten saavutetaan 
kerronnan yhtenäisyys? Miten elokuvasta 
muodostuu kokonaisuus, vaikka siinä ei ole 
varsinaista tarinaa? 
 
(Erillisistä tarinoista muodostuvan elokuvan 
yhtenäisyys muodostuu muun muassa toisiinsa 
risteävien tarinalinjojen, tyylin, huumorin ja 
musiikin kautta. Toisin kuin klassisessa 
kertovassa elokuvassa, kerronta etenee muun 
muassa assosiaatioiden kautta näennäisen 
sattumanvaraisesti ja ilman varsinaisia 
päähenkilöitä.) 

 
3.b 
Elokuvan tyyliä voidaan tarkastella myös 
leikkauksen tai näyttämöllepanon (mise-en-
scéne, jolla tarkoitetaan kuvan sisäisiä 
tapahtumia) näkökulmasta. Pohtikaa Sinä 
elävän tyyliä näiden avainkäsitteiden kautta. 
Miettikää miten leikkausta käytetään ja miten 
sillä rytmitetään kerrontaa. Pohtikaa miten 
näyttämöllepanon eri osa-alueita liikettä, 
valaistusta, lavastusta ja puvustusta 
käytetään ehjän tyylin luomisessa. 
 
4. 
Luokaa oma tyylinne. Ryhtykää auteur-
ohjaajiksi, jolla on vahva oma näkemys ja 
yhtenäinen tyyli. Esitelkää tyylinne ja 
elokuvan teon periaatteenne muulle luokalle. 
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Voitte luoda ohjaajan roolin 
perusteellisemminkin eleineen ja 
maneereineen, voitte myös kertoa urastanne, 
mitä elokuvia olette tehneet ja millaisia ne 
ovat. 
 
 
HIRTEHISTÄ HUUMORIA 
 
Sinä elävä ei ehkä heti vaikuta komedialta, 
mutta sen ilmaisu rakentuu osittain juuri 
omintakeisen huumorin varaan. Huumori on 
myös yksi kerrontaa yhtenäistävä ja irrallisia 
episodeja yhdistävä tekijä. 
 
1.a 
Pohtikaa elokuvan huumorin luonnetta, mistä 
elementeistä se rakentuu? 
 
(Anderssonin huumori on absurdia, jonka 
käyttövoima on yllätyksellisyys ja tragikoomisuus. 
Traagiset, surulliset ja masentavatkin tapahtumat 
nähdään hilpeässä valossa liioittelun kautta. 
Kuiva, lakoninen huumori on hienovaraista 
ankean elämän syväluotausta. Nauru ei 
kuitenkaan ole vahingoniloista elokuvan hieman 
säälittäviinkin hahmoihin kohdistuvaa ilkeää 
irvailua, vaan ymmärtävää ja inhimillisen 
myötätuntoista myhäilyä joka kohdistuu myös 
katsojaan itseensä. Charles Chaplinin lausahdus 
”traagisuus, jolla elämme elämäämme, muuttuu 
ennen pitkää koomisuudeksi” sopii kuvaamaan 
hyvin myös Anderssonin tapaa lähestyä 
huumoria. tavallisten ihmisten arjen harmaus, 
ankeus, pettymykset ja vastoinkäymiset nähdään 
koomisessa valossa. 
 
Huumori perustuu osaltaan juttujen rakenteeseen 
joka muodostuu pohjustamisesta(set up) ja 
huipennuksesta (punch-line). Tämän rakenteen 
onnistunutta käyttöä kuvataan elokuvan 
arvostelussa seuraavasti 
(http://plaza.fi/kaista/elokuvat/arvostelut/sina-
elava-): ”Hyvä tarinaniskijä on sellainen, joka saa 
kertomuksen loppuhuipennuksesta puristettua 
kaiken irti. Loistava jutunkertoja taas on sellainen, 
joka tekee tarinan pohjustuksesta yhtä 
mehukkaan kuin huipennuksesta. Roy Andersson 
kuuluu tähän jälkimmäiseen kategoriaan.”) 

 
1.b 
Kommentteja koomisuudesta: Mikä teitä 
elokuvassa nauratti vai naurattiko mikään? 
Keskustelkaa yhdessä mitä pidätte 
koomisena, millaista hyvä elokuvahuumori 
mielestänne on? 
 

Charles Chaplin on sanonut ”elämä 
kaukokuvassa on koomista, elämä 
lähikuvassa on traagista.” Pohtikaa yhdessä 
mitä hän tällä tarkoittaa. Miettikää tätä 
näkemienne elokuvien, komedioiden ja 
tragedioiden, kautta ja keskustelkaa miten se 
sopii kuvaamaan Sinä elävän komiikkaa. 
 
Kirjallisuutta: Sakari, Salko: ”Komiikan keinot ja 
kohteet – tähtäimessä todellisuus”. Teoksessa 
Elokuvan monet maailmat (toim. Jarkko Aarniala, 
Jukka Petäjä, Markku Varjola. 1984. Helsinki: 
Gaudeamus. 

 
 
2.a 
Katsojan suhtautumista komediaan on 
selitetty muun muassa siten, että komedian 
tapahtumat ovat etäännytetty epätodellisiksi 
jolloin niitä on helpompi seurata. Komedian 
rakenteen episodimaisuus, vastakohtana 
tragedian kiinteälle rakenteelle, estää 
katsojaa samastumasta komediaan ja sen 
henkilöihin. Vapautunut nauru edellyttää 
katsojalta ylemmyydentunnetta komedian 
henkilöitä kohtaan. 
Mitä mieltä olette tästä näkökulmasta 
komediaan? Miettikää omaa 
suhtautumistanne Sinä elävään ja sen 
henkilöihin. Koitteko samastumista tai 
myötätuntoa? Miten eri tavalla katsotte 
komediaa kuin tragediaa? 
 
(Andersson itse ei halua pilkata surullisia 

hahmojaan vaikka esittääkin heidät naurettavassa 
valossa: "He eivät ole yksilöitä, vaan he edustavat 
ihmisyyttä, kuin klovnit sirkuksessa. Moderneissa 
vaatteissa.") 

 
2.b 
Elokuvan elämän traagisuudelle ja 
kauheillekin asioille naureskelua voisi 
nimittää myös mustaksi huumoriksi. 
Määritelkää musta huumori ja luetelkaa 
esimerkkejä muista sitä käyttävistä 
elokuvista. 
 
(Musta huumori laskee leikkiä vakavista asioista 
ja tabuista. Musta huumori voi myös pilkata ja 
piikitellä ja se voi olla pelkojen kohtaamisen ja 
käsittelemisen väline. Lisää mustasta huumorista:  
http://fi.wikipedia.org/wiki/Musta_huumori 

Andersson, jonka mukaan todellinen komedia on 
aina surullista, kertoo huumorikäsityksestään: 

http://plaza.fi/kaista/elokuvat/arvostelut/sina-elava-
http://plaza.fi/kaista/elokuvat/arvostelut/sina-elava-
http://fi.wikipedia.org/wiki/Musta_huumori
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”Paras esimerkki tästä ovat Oliver Hardy ja Stan 
Laurel, jotka olivat hauskoja, mutta samalla 
surullisia hahmoja, traagisia ja koomisia. 
Ohukainen ja Paksukainen yrittivät olla parempia 
kuin mitä he olivat, mutta epäonnistuivat aina. Me 
kaikki olemme joskus epäonnistuneet 
yrittäessämme saavuttaa asioita, joista 
unelmoimme.”) 

 
2.c 
Elokuvan huumori on myös sketsimäistä, 
josta voi irrottaa yksittäisiä vitsejä. Miettikää 
pienissä ryhmissä mitä sketsimäisiä 
kohtauksia elokuvassa on ja millaisen 
sketsisarjan niistä saisi. Pohtikaa miten 

”sketsi”kohtaukset on rakennettu, mihin 
niiden huumori perustuu jne.  
Elokuva ei kuitenkaan ole pelkkä 
sketsikokoelma, pohtikaa yhdessä millainen 
kokonaisuus elokuvasta muodostuu. 
 
3. 
Käsikirjoittakaa seuraavaksi oma 
”anderssonmainen” sketsinne, jonka voitte 
myös esittää muulle luokalle. Kiinnittäkää 
huomiota roolien luomiseen, miljööseen ja 
pyrkikää samanlaiseen tunnelmaan ja 
huumoriin kuin elokuvassa. Miettikää millä 
keinoilla tunnelma saadaan aikaan. 

 

Oppimateriaalin on laatinut 
FM Marjo Kovanen. 

 
Oppimateriaalin on tuottanut  

Anna-Liisa Puura-Castrén Koulukinosta. 

 


