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Palkintosateen jälkeen
Ei tullut oscaria mutta melkein kaikki muut palkinnot tulivat elokuvalle
Postia pappi Jaakobille, muun
muassa neljä Jussi-patsasta. Rakastetun ohjaajan ihailijoille tiedoksi:
uusi elokuva on tulossa, Toivon talo
täyttää jo Klaus Härön ajatukset.
Teksti: Ali Kinnunen
Tervetuloa matkalle elokuvan ihmeelliseen maailmaan.
Ohjaaja Klaus Härö on menossa neuvotteluun ja hänellä on hyvin aikaa puhua puhelimessa. Auto hyrisee rauhoittavasti.
Minulla piti kuulemma olla kysymyksiä?
- Miltä nyt tuntuu - elokuvan jälkeen?
Tämä haastattelu on tähtiin kirjoitettu, lisää nerokkaita kysymyksiä on tulossa.
Mutta Klaus vastaa kiltisti.
- Kiitos kysymästä - ja kiitos kaikille palautteesta.
Samaan hengenvetoon hän kiirehtii lisäämään, ettei menestys ollut yksin hänen ansiotaan, moni asia vain loksahti kohdalleen. Vanhan papin seurassa meni kylläkin paljon
kauemmin kuin oli alunperin suunniteltu.
Rahaa Toivon talolle
Vaikka olisi tehnyt millaisen elokuvan, Suomessa ei voi
koskaan olla varma, että saa rahaa seuraavaan elokuvaan.
Toki hyvä elokuva helpottaa seuraavan elokuvan tekemistä,
esimerkiksi Härön ei tarvitse Pappi Jaakobin jälkeen mennä
rahoittajien luo lakki kourassa, mutta avoimin mielin kylläkin.
Suomessa jokainen elokuva aloittaa tyhjältä viivalta. Usein
käy niin, että elokuva ei Suomen elokuvasäätiön mielestä
ole vielä valmis tehtäväksi ja se saa keltaista valoa. Vihreäksi valo muuttuu vasta, kun käsikirjoitus ja suunnitelmat elokuvasäätiön mielestä kantavat. Joskus valo jää punaiseksi.
Härön mielestä systeemillä on hyvätkin puolensa. Ei ainakaan pääse laiskistumaan, kun pyörä pitää keksiä joka kerta uudestaan.
Klaus Härön seuraava elokuva eli Toivon talo odottaa rahoitusta - ensin kotimaasta ja sitten joitakin rippusia myös
ulkomailta. Härö haluaa jatkaa yhteistyötä Kinottaren ja
tuottajien Rimbo Salomaan ja Lasse Saarisen kanssa.
Ohjaaja haluaa oikaista harhaluulon, että suomalaisen
elokuvan tukemiseen käytettäisiin veronmaksajien rahoja.
Elokuvasäätiön antaman elokuvatuen maksaa kansan pelaava käsi eli rahat myönnetään veikkausvoittovaroista.
Suomalainen elokuva on suosituin ja katsotuin taidemuo-

2

to, mutta rahaa se saa silti vähemmän kuin esimerkiksi ooppera, teatteri tai urheilu. Elokuvien tekeminen on myös kallista, jos sitä verrataan vaikkapa kirjallisuuteen. Kirjan kirjoittaminen maksaa vaivaa, pienenkin elokuvan tekeminen
vaatii satojatuhansia.
Ensisijaiset kotimaiset rahoittajat ovat televisio ja elokuvasäätiö. Pohjoismaissa kysytään aina ensin, onko kotimaan
rahoitus kunnossa ja kaueampana, onko pohjoismainen rahoitus kunnossa.

Jos elokuva toteutuu...
Toivon talo sijoittuu rintamalle asemasotavaiheeseen, jolloin moraali oli koetuksella ja pitkästyminen lähellä. Monet kyselevät, mitä me täällä teemme, kun emme edes sodi. Ja sitten tulee nuori täydennysmies, joka haluaa tarttua
toimeen, hän haluaa rakentaa talon sodassa kuolleen miehen leskelle.
Löytyy toivo toivottomassa ajassa ja lopulta kaikki miehet
innostuvat tähän hullulta tuntuvaan urakkaan.
- Toivon talon hieno alkuperäiskäsikirjoitus on Susanna
Laaksosen. Hän on noin minunikäiseni ammattikirjoittaja,
joka asuu Yhdysvalloissa. Tämä yleisinhimillinen tarina sai
minut mukaansa, sehän ei kerro taistelusta vaan yhteisöllisyyden löytymisestä, inhimillisyydestä.
Eli pidetään penkeistä, hieno tarina on taas tulossa.
Klaus itse toistaa joka käänteessä jos-sanaa. Suomessa elokuvanteossa mikään ei ole varmaa ennen kuin kamera käy.
- Käsikirjoitus on hyvä, mutta siitä pitää tehdä paras mahdollinen. Siviilipalvelusmiehelle tämä on jo nyt ollut avartava kokemus. On kuitenkin syytä muistaa, että olen kasvanut
tämän sotasukupolven kanssa. Saan kertoa näiden miesten
kokemusmaailmasta. Miten ne miehet jaksoivat, mitä heillä
oli yhteistä, miten yhteisöllisyys syntyi.
Jääkö kuvien jälkeen mitään?
Klaus ei kieltäydy vastaamasta mihinkään, joissakin kohdissa hän vain kääntää matkan suuntaa niin taitavasti, että
kohta koko kysymys unohtuu. Emme esimerkiksi puhu hänen yksityiselämästään, emme perheestään, emme syksyllä
syntyneestä lapsestaan, emmekä mistään, mistä oikeastaan
voisi päätellä hänestä yhtään mitään. Mutta silti puhelin tuntuu sulavan käteen ja akku vonkuu.
Tämä matkanjohtaja pitää aina lupauksensa. Hän soittaa,
jos on luvannut soittaa ja mieluummin vielä aikaisemmin
kun oli puhetta.
Kirjoitin toisessa yhteydessä alkuperäiskäsikirjoittaja Jaana Makkosesta, että hän ei koko keskustelun aikana sanonut
mitään pahaa kenestäkään eikä mistään. Nyt yritän toisella korvalla kuulostella, puhuuko Klaus. Koetan kääntää puheenaiheita raiteille, jotka johtaisivat melkein kenen tahan-

sa muun lausumaan jotakin poikkipuolista toisista ohjaajista, rahanjakajista, kenestä tahansa, mutta ei, myöskään
Klaus ei puhu pahaa kenestäkään.
Pahaapuhumattomuus ei tarkoita, ettei Klausilla olisi mielipiteitä. Hän on yhä sitä mieltä, että Suomessa on opittu tekemään parempia käsikirjoituksia ja elokuvia, jotka on kuvattu hyvin, mutta kysymykseksi jää, onko elokuvissa sisältöä, vai ovatko ne vain kauniita kuvia peräkkäin.
Yllättävä ja uusi piirre on se, että Klaus arvelee, että yhtä hyvin hänellekin voisi käydä noin. Omiin kuviinsa hurmaantuu, luulee että tarina etenee, vaikka todellisuudessa
vain kuvat kulkevat. Ja hänet kun nimenomaan tunnetaan
ainakin Jaanan mielestä nimenomaan siitä, että hänen elokuvansa etenevät koko ajan, turhia kuolonkohtia ei ole. Jaana vertasi Klausia Ingvar Bergmaniin, eikä kukaan ainakaan
tähän asti ole rohjennut olla eri mieltä.
- En ole muiden yläpuolella. Kysymys kuuluu, jääkö hienojen kuvien jälkeen mitään? Elääkö elokuva?
”Pappi Jaakob tuli!”
Postia pappi Jaakobille on koskettanut suomalaisia. Siitä
puhutaan yhä ja näyttelijät tunnetaan, kuten vaikkapa pappia näytellyt Heikki Nousiainen tietää. Häntä kutsutaan pap-

Härön.

pi Jaakobiksi ja tervehditään kuin vanhaa arvostettua tuttavaa.
Hänen roolinsa on ehkä jäänyt liiankin vähälle huomiolle, on ikään kuin ajateltu, että tottakai Nousiainen nyt osaa vanhaa miestä näytellä, itsekin juuri eläkkeelle jäänyt. Mutta hän on oikeasti pappi
Jaakob ja kiitos ja kunnia siitä. Klaus Härö oli yrittänyt houkutella Heikkiä moniinkin elokuviinsa, mutta vasta nyt tärppäsi. Heti käsikirjoitukseen saatuaan
Klaus myös tiesi, että Leila on Kaarina Hazard.
Se posteljooni muuten on näyttelijä Jukka Keinonen. Ja kirkko on ulkoa Tyrvään kirkko ja sisältä Hattulan kirkko.
”Miksi siellä kirkossa ei ollut penkkejä. Evankelisluterilaisessa kirkossa on aina penkit”, kuulen monien ihmettelevän.
- Siksi että halusimme kuvin, selittelemättä mutta tehokkaasti kertoa, että retki kirkkoon on Jaakobin harharetki, odottava työtehtävä on harhakuvitelma/harja-ajatus. Tyhjyyden tarkoitus on näyttää, että tässä kirkossa on toiminta loppunut kauan sitten.
Seurakuntalaiset ovat muuttaneet isompiin asutuskeskuksiin, maalta kaupunkeihin; eletäänhän 70-luvun alkupuolta.
Siihen aikaan kun pappia kuvattiin, Tyrvään kirkossa hyöri kaksi kuvataiteilijaa eli Osmo Rauhala ja Kuutti Lavonen, jotka maalasivat kirkon alttaritaulua ja muuta sisustaa vuorotellen öin ja päivin,
eivätkä ollenkaan tykänneet häiriöistä. Sattuipa sitten niin, että Kuutti Lavonen ilmestyi ulkosalle pensseleitään putsaamaan, kun kuvaukset olivat täydessä
vauhdissa. Härö muistaa kohtaamisen vieläkin - hän
on saanut tavata Kuutti Lavosen. Ehkä tämä puolestaan kertoo tutuilleen, että hän on saanut tavata Klaus

Ohjaajan kommentit yhdellä otolla
Minulla oli ilo ja kunnia tavata Klaus ja alkuperäiskäsikirjoittaja Jaana Makkonen Sokeain Ystävien tiedonvälityspalkintojen jaossa. Klaus sai tiedonvälityspalkinnon, Jaana
tunnustuspalkinnon.
Varsinkin Jaanan tuloa jännitettiin melkein sydän pamppaillen. Häntä ei ole nähty julkisuudessa, mutta Sokeain Ystävien tilaisuuten hän halusi tulla ja oli myös luvannut tulla. Mutta tulisiko hän?
Melkein ensimmäisten vieraiden joukossa ovensuuhun ilmestyi vaalea nainen, joka tuntui jotenkin salaperäisen tutulta, varmaankin joku toimittaja, jonka nimikin melkein
pyöri mielessä. Pitkähkön tovin ovensuussa seisottuaan hän
sanoi hiljaa: ”Minä olen Jaana Makkonen”. Hän oli tullut!
Jaana Makkonen kertoi myöhemmin että ei juuri ollut oikein saanut nukutuksi edellisenä yönä. Mutta kun ohjaaja
Härö saapui, jännitys hävisi kuin taikasauvaa heilauttamalla.
Postia pappi Jaakobilla on ollut ihmeellinen kyky saada
tunteet pintaan. Moni on tunnustanut ”melkein itkeneensä”
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tai itkeneensä elokuvaa katsoessaan. Moni on elokuvan katsomisen jälkeen jatkanut herkuttelua katsomalta dvd:ltä ohjaajan kommentit.
Ohjaaja Klaus Härö tekisi mielellään kaikkiin elokuviinsa ohjaajan kommentit, mutta säästösyistä ne ovat muista
elokuvista jääneet pois. Postia pappi Jaakobille -elokuvan
kommentit Härö nauhoitti yhdellä otolla eli hän puhui 72
minuuttia yhteen pötköön. Vesi maistui jälkeenpäin, mutta muuten puhe sujui kuin itsestään. Elokuva pyörii taustalla, Härö puhuu. Saamme kuulla miksi jokin asia tehtiin niin
kuin tehtiin ja mitä jätettiin tekemättä.
Postia pappi Jaakobille kuvattiin lopulta ennätysajassa. Ja
koskaan aikaisemmin menestyselokuvaa ei ole saatu Suomen televisioon yhtä nopeasti. Kaiken lisäksi se esitettiin
kuvailtuna.
Klaus Härön mielestä kuvailu antaa elokuvaan jotakin lisää, ei suinkaan himmennä elokuvan loistetta. Hän lupaakin
tehdä parhaansa, että hänen seuraavissakin elokuvissaan olisi kuvailu siinä vaiheessa, kun ne tulevat ostettaviksi dvd:nä
ja etenkin sitten kun ne nähdään televisiossa.
Innokkaimmat Klaus Härö -fanit haluaisivat kaikki Klaus
Härön elokuvat dvd-kokoelmana ja mieluiten vielä kuvailtuna. Asiaa selvitetään. Ongelma on, että monet elokuvat
ovat eri yhtiöiden tekemiä ja tekijänoikeusasiat ovat tunnetusti hankalia.
Piti tulla pappi?
Omalla tavallaan Härö on aina ollut vakava elokuvia tehdessään, eivätkä hänen aiheensakaan ole koskaan olleet kepeitä. Ehkä taustaa on antanut nuoruuden kiinnostus uskontokysymyksiin ja jopa pappisuraan. Usko on edelleen tallessa, tosin ajatus papin ammatista jäi taakse.
Aika monet elokuva-alalla työskentelevät ovat suorittaneet
asepalveluksensa siviilipalveluksessa Jörn Donnerin viitoittamaan tietä, niin Härökin. Ja monille tuo aika on jopa viitoittanut tulevaa uraa.
Härö oli siviilipalveluksessa Arlainstituutissa ja tottui valkoisiin keppeihin ja näkövammaisiin. Nuo kokemukset ovat
jääneet hänen mieleensä, samoin joukko ystäviä ja tuttavia.
Härö tosin muistuttaa, että ei tuolloin ollut esimerkillinen
työntekijä, eikä ymmärtänyt vastuutaan. Hän oli mm. juuri
muuttanut lapsuudenkodistaan ja elämässä tapahtui paljon.
Hänellä on myös toinen, myöhempi yhteys näkövammaisen elämään. Hän joutui seuraamaan sivusta kuinka hänen
pitkäaikainen opettajansa, ystävänsä ja työtoverinsa Kjell
Sundsted menetti vähitellen näkönsä rappeumasairauden
takia. Kjell on nyt 55-vuotias sokea, mutta vielä Elinan ja
Uusi ihminen -elokuvan aikaan hän näki jonkin verran.
Molemmat hienot elokuvat ovat Kjellin kynästä. Uuteen
ihmiseen liittyy paljon enemmänkin, se on hänen oman sukunsa tarina. Jos hänen äitinsä ei olisi karannut elokuvassa
kuvatusta laitoksesta, Kjelliä ei olisi olemassa.
Yhtälailla Klaus on nähnyt, että elämä ja jopa työ voi jatkua sokeutumisen ja näkövamman jälkeenkin: Kjell Sundstedt kirjoittaa puhuvan tietokoneen avulla kuten ennenkin ainoastaan näkö puuttuu.
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Pieniä elokuvia - suuria ihmisiä
Häröä on luonnehdittu pienten, heikkojen ja jotain menettäneiden kuvaajaksi, mutta silloin on unohdettu se sisäinen
voima, joka kaikista hänen päähenkilöistään heijastuu. Ehkä juuri pienten ihmisten sisäinen vahvuus toivottomantuntuisissakin tilanteissa erottaa Härön elokuvat monista muista. Jos nyt pieniä ihmisiä on edes olemassa. Kuka on pieni
ihminen? Ja ennen kaikkea, onko joku toinen arvokkaampi tai parempi? Härö ei puhu pienistä ihmisistä, vaan pienistä elokuvista.
Elokuvan lumo ja kiinnostavuus voi johtua myös siitä, että kun se on valmis, se on valmis. Suoritusta ei voi parantaa,
eikä harjoittelu auta kuten vaikka urheilussa. Ainutlaatuinen
taideteos on joko syntynyt tai jäänyt syntymättä.
Pääteasemalla
”Puolet pois, puolet pois, puolet pois”, kuulen entisen päätoimittajani äänen kuin junan jyskeen läpi. Klaus Härön
kauniiden kuvien ja soljuvan tekstin sääntö sopisi tähän juttuunkin. Mutta tätä juttua ei olekaan kirjoitettu sisältöanalyysiä varten, vaan meille ohjaajan faneille, kuten vaikkapa
tuottaja Rimbo Salomaalle.
Voisin soittaa Rimbolle ja kysyä hänen mielipidettään
Klausista tai ainakin udella häneltä joitakin salaisuuksia,
mutta eiköhän tämä matka ollut tässä.
Palaamme asiaan kun Toivon talosta on enemmän tietoa.

Klaus Härön elokuvat

Näytelmäelokuvat:
Postia pappi Jaakobille 2009
Den nya människan (Uusi ihminen) 2007
Äideistä parhain 2005
Elina - som om jag inte fanns (Näkymätön Elina) 2003
Nattflykt (Yölento) 1999
Muut työt:
Huvudrollen (Päärooli) (lyhytelokuva) 2005
Statisten (Statisti) (dokumenttielokuva) 2003
Kolme toivetta (Tre önskningar) (dokumenttielokuva) 2001
Gator av guld (Kadut kuin kultaa) (lyhyt dokumentti) 2000
Hem över havet (Meren yli kotiin) (lyhyt dokumentti) 1999
Sommartider (Samassa veneessä) (lyhytelokuva) 1999
Nattflykt (Yölento) (lyhytelokuva) 1999
Ofödda poeters sällskap (Syntymättömien runoilijoiden
seura) (lyhyt dokumentti) 1998
Två kärlekar (Kaksi rakkautta) (lyhyt dokumentti) 1998

Klaus Härö

Syntynyt 31.3.1971 Porvoossa, naimisissa,1 lapsi.
Opiskellut elokuvaohjausta Taideteollisessa
korkeakoulussa
Lisätietoja mm. Postia pappi Jaakobin saamista palkinnoista: www.kinotar.fi

