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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
 
MELANCHOLIAN 3 HUONETTA 
Suomi, 2004 
 
Ohjaus, käsikirjoitus, kuvaus:  
Pirjo Honkasalo 
 
Kesto: 106 min. 
 
Genre: dokumentti 
 
Ikäraja: K11 

 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
lukioikäisille. 
 
Oppimateriaalin teemoja: sota ja sodan 
vaikutukset lapsiin, suru, hylätyksi tuleminen, 
selviytyminen 

 
 
 
 

 
 

Pirjo Honkasalon dokumenttielokuva 
käsittelee Tšetšenian sotaa. Dokumentin 
kolmea osaa, kolmea huonetta, yhdistää 
lasten kokemus sodasta. Elokuvan alkuosa 
on kuvattu Kronstadtin sotilasakatemiassa 
Pietarissa. Siellä koulutetaan sotilaiksi 9–14-
vuotiaita poikia, jotka kasvavat pitämään 
tšetšeenejä vihollisina. Toinen osa on kuvattu 
Tšetšenian pääkaupungissa, Groznyissä. 
Siinä välittyvät sodan tunnelmat sekä yleisellä 
että yksilötasolla: kamera ja mikrofoni 
taltioivat sotaa kaupungin kaduilla ja 
yksityisasunnossa, jossa Hadizhat Gatajeva -
niminen nainen ottaa hoitaakseen sairaan 
äidin pienet lapset. Nainen kuljettaa heidät 
rajan yli Ingušian puolelle, jonne hän on 
perustanut kodin kymmenille sodan jalkoihin 
jääneille lapsille. Elokuvan kolmas osa kuvaa 
lasten elämää Gatajevan lastenkodissa 
 
 
 
 

ENNEN ELOKUVAN KATSOMISTA 
 
 
1. Elämäni elokuvia 
Muistele erilaisia elokuvakokemuksiasi. 
Nimeä elokuva, joka  

• on jättänyt sinuun pysyvän jäljen 
• oli mielestäsi täysin yhdentekevä 
• opetti jotain uutta elämästä ja 

maailmasta 
• sai nauramaan kunnolla 
• on tärkeä 
• liikutti kyyneliin saakka. 

 
2. Elokuva ja me 
Esitelkää, selittäkää ja perustelkaa 
valintojanne toisillenne luokassa. 
Pohtikaa, mitä tehtäviä elokuvalla on  
teidän elämässänne. 
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ELOKUVAN KATSOMISEN JÄLKEEN 
 
 
3. Elokuvan herättämiä ajatuksia 
a) Kirjoittakaa näkemänne pohjalta tiiviit 
tekstit (esimerkiksi 15 minuutin ajan), joissa 
luonnehditte Honkasalon elokuvaa omin 
sanoin tehtävän 1 tapaan ja perustelette 
näkemyksiänne. 
(Tavoitteena on selvittää, mitä annettavaa elokuvalla on 
juuri teille katsojina ja mitä kysymyksiä se herätti.) 

 
b) Keskustelkaa tekstienne pohjalta. 
(Keskustelun voi pohjustaa jakamalla tekstit 
pienryhmien luettavaksi ja pyytämällä ryhmiä 
kokoamaan lukemastaan pieniä alustuspuheenvuoroja. 
Toinen vaihtoehto on, että opettaja kokoaa ja 
ryhmittelee teksteissä esitettyjä ajatuksia keskustelun 
pohjaksi.) 

 
 
4. Mitä elokuvassa oikein tapahtuu? 
a) Elokuvan nimi on Melancholian 3 huonetta. 
Mistä nimi mielestänne tulee? Mitä nuo kolme 
huonetta ovat? Elokuvan ensimmäisen osan 
nimi on Kaipaus (Longing), toisen 
Hengittäminen (Breathing) ja kolmannen 
Muistaminen (Remembering). Miksi osat on 
nimetty juuri näin? 
 
b) Mitkä asiat erottavat elokuvan kolme 
jaksoa omiksi kokonaisuuksikseen?  
(Elokuvassa on kolme tapahtumapaikkaa: 
ensimmäisessä osassa Kronstadtin sotilasakatemia 
Pietarissa, toisessa Tšetšenian pääkaupunki Groznyi ja 
kolmannessa lastenkoti Ingušiassa. Jaksot voi 
ymmärtää esimerkiksi sotaan valmistautumisen, 
sodassa olemisen ja sodan seurausten kuvauksiksi. 
Sotaa kuvataan jaksoissa eri näkökulmista: 
ensimmäisessä jaksossa kuvataan pienten poikien 
kasvattamista sotilaiksi, toisessa ollaan sodan keskellä 
Groznyissä ja kolmannessa sota on läsnä sen 
kokeneiden lasten kautta. Keskimmäinen jakso on 
kuvattu mustavalkoisena, ja kuvausjäljessä näkyvät 
sodassa kuvaamisen ongelmat.) 

 
c) Miten tekijät rakentavat elokuvaan 
yhtenäisyyttä, siltoja osien välille? 
(Sota näkyy kaikissa jaksoissa, mutta eri tavoin – miten, 
siitä voisi keskustella luokassa. Nimenomaan 
Tšetšenian sota tulee esiin jo ensimmäisessä jaksossa: 
tšetšeenit ovat niitä vihollisia, joita vastaan 
sotilasakatemian poikia kasvatetaan sotimaan. Pojat 
muun muassa katsovat TV:stä kuvaa Moskovassa 
syksyllä 2003 tapahtuneesta teatterikaappauksesta, 
jonka takana oli joukko tšetšeenikapinallisia. Hyökkäys 
teatteriin tehtiin samaan aikaan, kun Honkasalo 
kuvausryhmineen teki elokuvaa Kronstadtissa. Käy 
myös ilmi, että Tšetšeniasta kotoisin olevaa akatemian 
oppilaasta Sergeitä sorretaan koulussa. Toinen osa on 
kuvattu keskellä sotaa, ja siinä näytetään, kuinka 

 
 
 
 
Hadizhat Gatajeva hakee sairaan äidin lapset turvaan 
sodan jaloista. Gatajevan ja lasten matka Groznyistä 
pakolaisleirille rajan taakse Ingušiaan on samalla 
siirtymä elokuvan toisesta osasta kolmanteen. Kuvaa 
teatterikaappauksesta katsotaan myös lastenkodissa. 
Luokassa voisi pohtia, miksi teatterikaappaus on esillä 
sekä sotilaskoulutuksessa että lastenkodissa ja mitä eri 
merkityksiä kaappauksella tv:n katsojille voi olla eri 
tilanteissa.) 

 
d) Millaisia vastakkainasetteluja elokuvassa 
kuvataan ja millä keinoilla?  Ottaako elokuva 
mielestänne kantaa näihin 
vastakkainasetteluihin?  
Perustelkaa. 
(Esimerkkejä: lapsen maailma / aikuisen maailma, 
venäläinen/tšetšeeni, sotilas/siviili, vihollinen/uhri, 
ortodoksi/muslimi…) 

 
e) ”Selvä veto minulla on tämänkaltaisiin 
teemoihin; selvitän dokumenttien kautta 
omaa maailmankuvaani. Elokuvan tekeminen 
sinänsä ei ole minulle työssäni se tärkein 
juttu, vaan sen pohtiminen, miten ihmiset 
elävät”, ohjaaja Pirjo Honkasalo sanoo Mirka 
Heinosen haastattelussa (Anna 41/2004). 
Millaisia näkemyksiä elämästä ja maailmasta 
elokuvasta mielestänne välittyy?  
 
 
5. Tšetšenian sota 
a) Sijoittakaa elokuvan tapahtumapaikat 
kartalle: Pietari, Tšetšenia ja Groznyi, 
Ingušia. Muistelkaa, missä yhteyksissä olette 
kuulleet niistä. 
 
b) Selvittäkää, mitä vaiheita Tšetšenian ja 
Venäjän sodassa on ollut ja mikä sen 
tämänhetkinen tilanne on. 
(Tehtävän voi luontevasti tehdä jo elokuvan osien 
käsittelyn yhteydessä, ks. tehtävä 4 b) 
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6. Lapsia sodassa  
a) Elokuva kertoo ihmisistä, joita sota 
koskettaa tavalla tai toisella. Ketkä elokuvan 
kuvaamista ihmisistä jäivät mieleenne? 
Miksi? 
(Nimeltä mainittuja henkilöitä, joiden tarinaa kerrotaan 
ainakin vähän: 
Kronstadtissa Kolja, 11; Misha, 10; Dmitri, 10; 
Popov, 11; Tolmachev, 12; Sergei, 14 
Groznyissä Hadizhat, Luisa-äiti ja hänen pienet 
lapsensa 
Ingušiassa Aslan, 12; Adam, 12; Milana, 18) 
 

b) Elokuva kuvaa sotaa pääasiassa lasten 
kautta. Mitä elokuva mielestänne sanoo 
katsojalle sodasta ja nimenomaan lapsista 
sodassa? Millainen on lasten ja aikuisten 
suhde elokuvassa? Mitä seurauksia aikuisten 
toiminnasta on lapsille? 
 
Taustatietoa:  
Kronstadtin sotilasakatemia on perustettu vuonna 1996, 
ja se on presidentti Putinin erityissuojeluksessa. Siellä 
koulutetaan 9–17-vuotiaita poikia sotilaiksi tiukan 
armeijamaisissa oloissa – vapaa-aikaa ei juuri jää. 
Monilla koulun oppilaista on sotilastausta. Toisaalta 
etuoikeutettuja kouluun pääsijöitä ovat orvot ja vaikeista 
oloista lähtöisin olevat pojat. Monelle heistä koulu on 
ainoa selviytymismahdollisuus.  
 
Tšetšeenilapsista huolehtiva Hadizhat Gatajeva on itse 
kasvanut venäläisessä laitosmaisessa lastenkodissa. 
Hän on halunnut tarjota sodan jaloista pelastamilleen 
lapsille kodinomaisemmat olot ja pitää lapsia 
perheenään. Hänen lastenkotinsa sijaitsee Ingušian 
puolella. Ingušian viranomaisten mukaan tilanne 
Tšetšeniassa on normalisoitunut, ja tšetšeenipakolaisia 
pyritään palauttamaan kotimaahansa. Heidän 
asettumistaan Ingušiaan on hankaloitettu mm. 
tyhjentämällä pakolaisleirejä. Myös Hadizhat Gatajevan 
lastenkodin tulevaisuus on epävarma. Paluu 
Tšetšeniaan ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista, 
vaan Gatajeva ja lapset muuttanevat Dagestaniin. 
(Lähteenä on käytetty elokuvan lehdistömateriaalia.) 

 
c) Kirjoittakaa tekstejä, joissa pohditte jonkun 
elokuvan henkilön tulevaisuutta: millainen 
elämä hänellä on edessään ja mistä syistä. 
Lukekaa tekstejä luokassa ääneen ja 
keskustelkaa niiden pohjalta. 
 
 
7. Elokuvan tunnelman tekijät 
a) Jo Honkasalon elokuvan nimessä 
mainitaan melankolia, surumielisyys, joka 
sävyttääkin koko dokumenttia. Pohtikaa, 
mistä tekijöistä elokuvan tunnelmat syntyvät. 
(Kaiken lähtökohtana on tietysti aihe – sota ja sen 
vaikutukset – ja tarve kertoa siitä. Tekijät päättävät, 
miten aihetta lähestyvät. Käytettävissä ovat kuvan ja 
äänen keinot: kameran liike, kuvakulmat, kuvakoot, 
leikkaus, valot, värit, mustavalkoisuus, äänet 

kuvauspaikalta, elokuvaa varten sävelletty tai 
ennestään valmis musiikki. Eritelkää näiden keinojen 
käyttöä tässä elokuvassa. Pohtikaa esimerkiksi, mistä 
syntyy verkkainen, viipyilevä rytmi, mistä surumielinen 
tunnelma. – Elokuvan musiikin on säveltänyt Sanna 
Salmenkallio.) 

 
b) Etsikää sopivia kuvia ja tekstikatkelmia ja 
tehkää omia kollaaseja, joiden nimeksi sopii 
jokin tunne. Millaiselta voisi näyttää kollaasi, 
jonka nimi on Ilo? Entä Toivo, Suru…?  
(Kollaasi voi kertoa aiheestaan monella tavalla, ihan 
kuten elokuvakin. Tällaista työtä voi käyttää myös koko 
elokuvan tarkastelun lähtökohtana: oma kollaasi 
tehdään ennen elokuvan katsomista ja siihen palataan 
esimerkiksi elokuvan keinojen tarkastelun jälkeen. 
Kollaasit voi myös koota luokan seinälle jokaisen 
itsekseen katsottavaksi. – Jos välineitä on, työn voi 
toteuttaa videokamerallakin.)  

 
 
8. Sodan kuvia  
Tutkikaa, mitä ja miten media kertoo sodasta. 
 a) Tehkää mediaseurantaa esimerkiksi viikon 
ajan: Kerätkää lehdistä sotaa käsitteleviä 
tekstejä ja kuvia. Jos mahdollista, ottakaa 
talteen myös liikkuvaa kuvaa ja puhetta: 
uutisia, ajankohtaisohjelmia, dokumentteja, 
fiktiivisiä tekstejä. Jakakaa työt niin, että 
seuraatte mahdollisimman monia lehtiä ja tv-
kanavia, ja pyrkikää tallettamaan kaikki sotaa 
käsittelevä materiaali. 
 
b) Tuokaa keräämänne materiaali kouluun ja 
tarkastelkaa sitä pienryhmissä. Ryhmät voivat 
ideoida tutkimustehtävänsä itse tai opettaja 
voi rajata aiheita tarjolla olevan aineiston 
mukaan.  
* Tutkikaa esimerkiksi 
- miten eri tiedotusvälineet (päivälehdet, iltapäivälehdet, 
aikakauslehdet, eri tv- ja radiokanavat, verkkolehdet…) 
käsittelevät sotaa  
- millaisia sota-aiheisia juttuja on yksittäisessä 
päivälehdessä 
- millaisia kuvia sodasta on tarjolla eri tiedotusvälineissä 
- millä kriteereillä sota yltää uutiseksi; milloin sodat 
jäävät huomiotta 
- miten sotauutisissa kuvataan sodan eri osapuolia 
- asettuvatko tiedotusvälineet uutisoinnissaan 
jommankumman osapuolen kannalle ja mistä se näkyy. 
 
* Ryhmä voi keskittyä myös yksittäisen lehtijutun 
analysointiin ja tutkia vaikkapa kuvan ja tekstin suhdetta 
jutussa. Esimerkiksi Janne Seppäsen Katseen voima -
teoksessa (Vastapaino, 2001) on ohjeita 
tämäntyyppisen analyysin tekemiseen. 

 
c) Esitelkää töidenne tuloksia ja keskustelkaa 
niiden pohjalta.(Pohtikaa myös, mitä tehtäviä 
dokumenttielokuvalla – esimerkiksi Melancholian 3 
huoneella – on ja voisi olla sodan kuvaajana.) 
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Melancholian 3 huonetta -dokumentin 
tuotannon vaiheita 
 
Yhdysvaltalainen tuottaja suunnitteli kansainvälistä 
elokuvien sarjaa, joka perustuisi Raamatun kymmeneen 
käskyyn. Suomessa tehtävään pyydettiin Pirjo 
Honkasaloa, joka valitsi käskyn ”Älä sano väärää 
todistusta lähimmäisestäsi”.  Se oli Melancholian 3 
huoneen lähtökohta. 
 
Yhteistyö amerikkalaisten kanssa päättyi, kun 
Honkasalo ei halunnut antaa tuottajalle oikeutta 
elokuvansa viimeistelyyn. Honkasalo halusi vastata 
elokuvan tekemisestä loppuun saakka itse, kantaisihan 
hän kokonaisuudesta taiteellisen ja moraalisen vastuun. 
Yhteistyön kariuduttua Honkasalo ja elokuvan 
suomalaistuottaja Kristiina Pervilä päättivät hankkia 
elokuvaan rahoituksen muualta, sillä aihe jäi edelleen 
Honkasalon käyttöön ja elokuvan valmistelutyöt olivat jo 
pitkällä. 
 
Rahoitus varmistui, Kronstadtin sotilasakatemia antoi 
kuvausluvan ja Ingušian presidentti lupasi 
kuvausryhmälle kuljetuskalustoa ja turvamiehiä 
kriisialueilla kuvaamista varten. Kaikki eteni 
suunnitelmien mukaan, kunnes syyskuun 11. päivä 
vuonna 2001 muutti maailmanpolitiikan. Venäjä liittyi 
Yhdysvaltojen julistamaan terrorisminvastaiseen 
sotaan, ja länsimaat lopettivat Tšetšenian sodan 
kritisoimisen. Sodasta tuli Venäjän sisäinen asia, 
presidentti Putinin sanoin ”sisäinen konflikti, jota 
käydään osana maailmanlaajuista taistelua 
kansainvälistä terrorismia vastaan”. Ohjaaja Honkasalo 
on monessa yhteydessä todennut, ettei voi hyväksyä 
tätä näkemystä: emme saa sulkea silmiämme 
ihmisoikeusloukkauksilta, vaikka ne tapahtuisivat omien 
rajojemme ulkopuolella. 
 
Poliittisen ilmapiirin muuttumisesta seurasi median 
kontrolloinnin tiukentuminen. Myös kuvausryhmän työt 
Tšetšeniassa ja Ingušiassa hankaloituivat. 
Kuvausryhmä ei saanutkaan luvattuja autoja tai 
vartijoita tuekseen. Se pääsi maahan vain ilman 
varustustaan, ja jonkin ajan kuluttua sitä vaadittiin 
poistumaan maasta vuorokauden kuluessa. 
  
Pietarissa kuvausryhmän työhön vaikutti 
tšetšeenikapinallisten hyökkäys Moskovan Dubrovka-
teatteriin lokakuussa 2002. Kronstadtin 
sotilasakatemian johdon suhtautuminen kuvauksiin 
muuttui panttivankidraaman jälkeen epäileväksi, ja 
kuvausten jatkaminen koulussa vaati suuria 
ponnistuksia mm. lupien saamiseksi. 
 
Kuvaukset päättyivät lopullisesti syksyllä 2003, kun 
Tšetšenian levottomuudet alkoivat levitä Ingušiaan ja 
kukaan ei enää halunnut näyttäytyä kameralle. Tekijät 
ovat luonnehtineet kuvausoloja vaikeiksi ja vaarallisiksi. 
Venäläisten pommitukset ja raakuus siviiliväestöä 
kohtaan ja tšetšeenien julmat terrori-iskut jatkuvat yhä. 
 
Melancholian 3 huonetta on herättänyt eri puolilla 
maailmaa paljon huomiota. Ohjaaja Honkasalo on 
saanut elokuvastaan mm. kriitikko- ja 
ihmisoikeuspalkintoja. 
 

(Tiedot ovat pääosin peräisin elokuvan tuottajan 
lehdistömateriaalista.) 

 
 

Oppimateriaalin on laatinut 
äidinkielenlehtori Minna Hautaniemi. 

Oppimateriaalin on tuottanut 
Koulukinoyhdistys. 

 
 
 
 
 
 
 


