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KEN TULTA PYYTÄÄ, Suomi 2000 
 

Ohjaaja:  Sakari Kirjavainen 
Näyttelijät:  Taisto Reimaluoto, Antti Litja, Anna-
Maija Valonen, Elena Leeve, Jari Hietanen 

Kesto:  96 min 
Suositusikä:  S, tehtävät on suunniteltu yläaste- 
ja lukioikäisille  

 
 
Teemoja:  selviytyminen lapsuudenaikaisista 
traumoista, lasten ja vanhempien väliset 
suhteet, rakkaus 
 
Ken tulta pyytää on komedian keinoin kerrottu 
tarina palomiehen burn outista ja paluusta 
juurilleen.  Palomies Jesse (Reimaluoto) 
tekee työssään urotöitä mutta on silti onneton 
ja ihmissuhteissaan epävarma. Lääkäri 
määrää ahdistukseen lääkkeeksi pienen 
matkan, ja sen Jesse toteuttaa: hän palaa 
lähiöön, jossa on kasvanut. Siellä hän kohtaa 
isänsä Taiston (Litja), joka on käyttänyt 
elämänsä yhä keskeneräiseen 
väitöskirjatyöhön. Samassa lähiössä asuu 
edelleen myös Jessen nuoruudenrakastettu 
Marjukka (Volanen), joka seurustelee Jesseä 
aikoinaan kiusanneen Hakkaraisen 
(Hietanen) kanssa. Marjukalla on tytär 
Jemina (Leeve), jonka isää elokuvan aikana 
pohditaan. Jesse asettuu asumaan isänsä 
luo, saa töitä rakennustyömaalta ja alkaa 
rakentaa uutta suhdetta Marjukkaan. 
Nykyajan paluumuuttaja Jesse esiintyy lähiön 
Batmanina punaisessa haalarissa, ja useita 
rooleja – tietoisesti ja tiedostamatta 
rakennettuja – on myös Marjukalla ja 
Jeminalla. 
 
 
VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN  

Roolipelejä 

 
1. Tutkikaa ennen elokuvaa käsityksiänne 
elokuvan roolihahmoista:  
a. Kokeilkaa pantomiimiarvausleikkiä. 
Kerätkää paperilapuille ammatteja ja arpokaa 
niitä esitettäviksi pantomiimin keinoin. 
(Elokuvassa esiintyvät muun muassa 
palomies, sairaanhoitaja, tutkija, 
rakennusmies ja karaokelaulaja.) 

b. Kootkaa luokasta bussipysäkille Batman, 
sairaanhoitaja, kiusattu poika, 
puhelinseksityttö ja lähiön sankari. Ensin 
kaikki odottavat bussia. Sitten tilanne 
muuttuu: ohi kulkee koiraa ulkoiluttava mies, 
joka potkii ja lyö lemmikkiään. Miten eri 
henkilöt reagoivat? 
c. Käykää seuraavat keskustelut niin, että 
roolihahmoille sovitaan etukäteen tarkkailija. 
Kun keskustelu jonkin ajan kuluttua 
keskeytetään, tarkkailija asettuu roolihahmon 
taakse ja kertoo, mitä roolihahmo ajattelee 
juuri sillä hetkellä. (Tehtävän voi toteuttaa 
myös sana on vapaa –tekniikalla: kuka 
tahansa voi asettua roolihahmon ajatuksia 
kertomaan.) 

- Äiti ja tytär keskustelevat 
tyttären iltaohjelmasta ja 
kotiintuloajoista sekä pojista, 
joiden kanssa tyttö kulkee. 

- Palomies soittaa kymmenen 
vuoden eron jälkeen 
entiselle tyttöystävälleen, 
jonka kanssa haluaisi 
treffeille. 

- Isä ja aikuinen poika käyvät 
keskustelua siitä, voiko 
poika palata kotiin asumaan 
ja toipumaan kokemistaan 
kolhuista. 

 
 
 
 
Elokuvan jälkeen 
 
d. Pohtikaa, mihin ilmaisuharjoituksissa esiin 
tulleet käsityksenne eri roolihahmojen 
toiminnasta perustuivat. Miten elokuvan 
roolihahmojen toiminta poikkesi teidän 
roolihahmoistanne? Miksi? 
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2. Elokuvan roolihahmot .  
a. Elokuvan keskeisillä henkilöillä, Jessellä, 
Marjukalla ja Jeminalla, on elämässään 
monia rooleja. Millaisia? Miksi he ovat 
omaksuneet juuri nämä roolit? Mikä merkitys 
eri rooleilla on heille? Entä miten muut 
suhtautuvat eri rooleihin? 
 
- Jesse on ansioitunut palomies, kiusattu 
roskis-Jesse, Batman… 
- Marjukka on sairaanhoitaja, Hakkaraisen 
rakastajatar, seksipalveluja tarjoava 
puhelintyttö,  Jeminan äiti… 
- Jemina on Marjukan tytär, 
neitsyysbarometrin avulla poikia pompottava 
nuori nainen, roolipelin prinsessa… 
 
b. Pohtikaa tietojenne ja kokemustenne 
perusteella, millaisia rooleja, mitä tehtäviä 
perheessä yleensä on eri perheenjäsenillä. 
Mitä odotetaan äideiltä? Entä isiltä? Mitä 
kuuluu lapsen rooliin?  
 
c. Perinteiset lapsen ja aikuisen roolit ovat 
elokuvassa sekoittuneet. Etsikää esimerkkejä 
siitä. Mitä ajatuksia elokuvan perhe-elämä 
herättää teissä? 
 
(Jeminan repliikit ”Kasva äiti aikuiseksi?, 
”Äidit ei puhu noin!”, ”Lapsetko täällä määrää, 
kuka on kiva ja kuka ei?”; Marjukan 
epäodotuksenmukainen suhtautuminen 
tyttären seksuaalisuuteen; Hakkaraisen 
kypsymättömyys: hurjat temput, lorvailu; 
Jessen Batman-temput) 
 
d. Voiko rooleista päästä halutessaan irti tai 
voiko niitä muuttaa?  

Lähiöelämää 
 
Lähiöllä tarkoitetaan sellaista taajaman osaa, 
jolla on oma liikekeskuksensa tärkeimpine 
palveluineen. Kyseessä ei ole kovin vanha 
ilmiö: lähiöitä alettiin rakentaa Suomessa 
1950-luvulla, eli lähiöjuurille saattavat 
nykyisin palata nelikymppiset ja sitä 
nuoremmat. Ken tulta pyytää esittelee 
Puotinharjun lähiötä, joka sijaitsee itäisessä 
Helsingissä metromatkan päässä kaupungin 
keskustasta. Ikää Jessen kotikulmilla on sen 
verran, että talot ovat peruskorjauksen 
tarpeessa ja siksi paketissa.  
 

3. Lähiöelämään liitetään monenlaisia 
käsityksiä ja uskomuksia. Pohtikaa, onko 
seuraavissa väitteissä elokuvan mukaan 
perää. Miettikää myös, antaako elokuva 
lähiöelämästä todenmukaisen kuvan. 
 

a. Lähiölapsuus on onneton 
lapsuus.  

 
(Jessen lapsuus on ollut kurja: 
häntä on kiusattu mm. 
sulkemalla hänet roskikseen, 
isä on uppoutunut loputtomaan 
tutkimustyöhönsä ja jäänyt 
etäiseksi pojalleen, äiti on 
jättänyt perheen. - Missä määrin 
juuri asuinpaikka vaikuttaa 
ihmisen elämänkulkuun?)  
 
 
b. Lähiöasuminen on tiivistä, 

virikkeetöntä 
kerrostaloasumista. 

 
(Elokuva näyttää Jessen 
kotikulmat paketoituina, mutta 
kerrostaloalueesta on selvästi 
kyse. Alueen nuoret, joita 
Jemina ystävineen edustaa, 
eivät kuitenkaan elä 
virikkeetöntä elämää. Paikoin 
karunoloinenkin miljöö sopii 
mainiosti esimerkiksi joukon 
roolipeliharrastukseen. 
 -  Kenen tehtävä on järjestää 
nuorten vapaa-aika, nuorten 
itsensä vai jonkun muun?) 
 
 
c. Kapakka on lähiön ydin, 

kaikkien yhteinen olohuone. 
(Elokuvassa lähiön kapakka 
toimii henkilöiden 
tapaamispaikkana, siellä 
järjestetään mm. karaokeiltoja. 
Myös yksi elokuvan 
loppukohtauksista, Taiston 
viimeinen matka, alkaa sieltä. - 
Missä määrin kapakka on vain 
elokuvantekijän ratkaisu, 
paikka, jonne väki saadaan 
kokoon?) 
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d. Maahanmuuttajat 
kansoittavat lähiöt. 

(Elokuvassa maahanmuuttajista 
annetaan varsin myönteinen 
kuva: he tuovat väriä 
katukuvaan ja tekevät töitä 
ahkerasti. He eivät suinkaan ole 
lähiössä ongelma, niin kuin 
usein kliseisesti ajatellaan.) 
 
e. Yhteiskunnan ongelmat 

näkyvät lähiöissä parhaiten. 
(Monet ongelmat - työttömyys, 
väkivalta, alkoholismi - tuodaan 
elokuvassa esiin Hakkaraisen 
roolihahmon kautta. Jessessä 
taas näkyvät ahdistuneisuus ja 
epävarmuus. - Millä tavoin 
asuinpaikka vaikuttaa 
ongelmien syntyyn?) 
 

 
 
Elokuvan huumori 
 
Perustarinaltaan Ken tulta pyytää on 
kehityskertomus: se kuvaa, miten Jesse saa 
yliotteen onnettomasta menneisyydestään. 
Tarinassa on surullisia piirteitä – Jesse joutuu 
kestämään kiusaamista ja lopuksi menettää 
isänsä, jonka kanssa on juuri oppinut 
elämään.   
 
4. Elokuva pyrkii kuvaamaan Jessen 
tilintekoa menneisyytensä kanssa huumorin 
keinoin.  Millaista huumoria löydätte 
elokuvasta? Pohtikaa, miksi vakavia aiheita 
tässä elokuvassa käsitellään nimenomaan 
humoristisesti, miksi niiden kuvaamisessa 
pyritään kepeyteen.  
 
5. Millainen elokuva on komedia? Onko Ken 
tulta pyytää mielestänne komedia (tekijöiden 
mukaan on)? Perustelkaa. 
 
 


