
ALKUKUVA	  
	  
-‐	  elokuvanäytännön	  alussa	  esitettävä	  täyte-‐elokuva	  (Sivistyssanakirja.com)	  
-‐	  Sama	  kuin	  “filmikatsaus”	  eli	  kotimaiset	  lyhytelokuvat,	  joita	  esitettiin	  1930-‐1970-‐luvuilla	  pitkän	  
elokuvan	  edellä	  elokuvateattereissa.	  Sisällöltään	  valistavia,	  opetuksellisia	  ja	  uutisluontoisia.	  
Filmikatsausten	  kulta-‐aikaa	  oli	  1950-‐luku.	  (YLE	  elävä	  arkisto)	  
	  
Alkukuvien	  historia	  Suomessa	  kulkee	  koko	  elokuvakentän	  ja	  lyhytelokuvan	  jalanjäljissä.	  
Lyhytelokuvan	  historian	  tarkastelu	  valaisee	  myös	  alkukuvien	  aikaa,	  sillä	  elokuvateatterin	  
alkukuvat	  olivat	  luonnollinen	  paikka	  saada	  näkyvyyttä	  lyhytelokuville	  (Gustafsson,	  N.	  2012).	  
	  
1900-‐luvun	  alussa	  tuotettiin	  lähinnä	  lyhyitä	  elokuvapätkiä,	  mutta	  ensimmäiseen	  muutamaan	  
vuosikymmeneen	  ei	  juurikaan	  nähty	  varsinaisia	  pitkiä	  elokuvia.	  Varsinainen	  elokuvatuotanto	  
alkoi	  1920-‐luvulla	  mykkäelokuvilla	  ja	  1930-‐luvulla	  ala	  kasvoi	  täydeksi	  
"elokuvateollisuudeksi".	  (Wikipedia,	  suomalainen	  elokuva)	  
	  
Ensimmäisiä	  tilauselokuvia	  tehtiin	  1920-‐luvulla.	  Propaganda-‐,	  järjestö-‐,	  teollisuus-‐,	  yritys-‐,	  
urheilu-‐,	  opetus-‐	  ja	  tiede-‐elokuvat	  sekä	  uutisfilmit	  muokkaantuivat	  vähitellen	  tutuiksi	  
elokuvan	  muodoiksi	  katsojille.	  Näitä	  voidaan	  pitää	  myös	  nykyisten	  tv-‐mainosspottien	  esi-‐
isinä.	  (Wikipedia,	  suomalainen	  elokuva)	  
	  
Alkukuvien	  kulta-‐aika	  
	  
1930-‐luvulla	  elettiin	  taloudellisen	  taantuman	  aikaa.	  Ihmisten	  mielenkiinto	  alkoi	  siirtyä	  pitkiin	  
elokuviin.	  Suomalaisen	  lyhytelokuvan	  määrä	  ja	  laatu	  olivat	  laskusuunnassa.	  
Vuonna	  1933	  säädettiin	  veronhuojennuslaki,	  joka	  merkittävästi	  elvytti	  suomalaista	  
lyhytelokuvaa.	  Laki	  alensi	  pääsylipputuottojen	  veroa,	  jos	  elokuvan	  alkukuvana	  näytettiin	  
tietyt	  ehdot	  täyttävä	  kotimainen	  lyhytelokuva.	  Veroalennus	  kesti	  kolme	  vuosikymmentä,	  joita	  
voi	  hyvällä	  syyllä	  pitää	  suomalaisen	  lyhytelokuvan	  kulta-‐aikana.	  (Gustafsson,	  N.	  2012)	  
	  
Lyhytelokuvien	  veronhuojennuslaki	  lakkautettiin	  kesällä	  1964,	  kun	  säännösten	  väljyys	  alkoi	  
muodostua	  ongelmaksi.	  Veronhuojennuslain	  lakkauttaminen	  käytännössä	  lopetti	  
ajankohtaisohjelmien,	  valistuselokuvien	  ja	  erilaisten	  tietoiskujen	  näyttämisen	  pitkien	  
elokuvien	  alkukuvina.	  (Gustafsson,	  N.	  2012)	  
Samalla	  televisioiden	  määrä	  oli	  lisääntynyt,	  mikä	  laski	  elokuvateattereiden	  kävijälukuja	  ja	  sai	  
monet	  pienemmät	  elokuvateatterit	  sulkemaan	  ovensa.	  (Wikipedia,	  suomalainen	  elokuva;	  
Sauvon	  kotiseutumuseon	  arkisto,	  2001)	  
	  
Alkukuvien	  esitys	  
	  
Alkukuvat	  esitettiin	  elokuvasta	  erillisinä	  pätkinä.	  Esimerkiksi	  Sauvon	  elokuvateatterissa	  oli	  
kaksi	  elokuvakonetta:	  saksalaisvalmisteinen	  Bauer	  ja	  uudempi	  Ruotsissa	  valmistettu	  Kinofa.	  
1940	  -‐luvulla	  käytössä	  oli	  vain	  Bauer,	  mutta	  rinnalle	  hankittiin	  myös	  toinen	  kone.	  Bauerilla	  
heijastettiin	  valkokankaalle	  esimerkiksi	  opetusfilmejä	  ja	  mainoksia	  sisältänyt	  alkufilmi	  ja	  
Kinofalla	  varsinainen	  elokuva.	  	  (Sauvon	  kotiseutumuseon	  arkisto,	  2001)	  
Alkukuvan	  siis	  erotti	  hyvin	  varsinaisesta	  elokuvasta.	  Saman	  teeman	  käsittely	  ei	  kuitenkaan	  
ollut	  lainkaan	  poikkeuksellista.	  (Wikipedia,	  suomalainen	  elokuva)	  
	  
Alkukuva,	  onko	  sitä	  enää?	  



	  
Lyhytelokuvaa	  aletaan	  arvostaa	  myös	  aivan	  omana	  taiteen	  muotonaan.	  TV-‐mainoksissa	  näkee	  
paljon	  elokuvamaista	  tyyliä,	  mikä	  auttaa	  lyhytelokuvaa	  hankkimaan	  takaisin	  ansaitsemaansa	  
asemaa.	  (Gustafsson,	  N.	  2011)	  
	  
Suomalaisia	  lyhytelokuvia	  ei	  ole	  hetkeen	  juuri	  teattereissa	  nähty,	  mutta	  nyt	  trendi	  on	  
kääntymässä.	  2011	  alkukuvia	  nähtiin	  yksi,	  2012	  kolme,	  seuraavina	  lisää.	  
Pohjola-‐filmin	  tuottaja	  Elina	  Pohjola	  ja	  Pirkanmaan	  Elokuvakeskuksen	  levittäjä	  Juha	  Elomäki:	  
"Tavoitteemme	  on,	  että	  ensi	  vuonna	  tulisi	  alkukuviksi	  useita	  lyhytfilmejä".	  	  
"Suomalaisen	  lyhytelokuvan	  näkeminen	  teatterissa	  pitää	  olla	  enemmän	  kuin	  sattumaa".	  
(Suomileffa.fi,	  2012)	  
	  
Mainos	  lyhytelokuvana	  elokuvateatterissa	  esitettynä,	  siis	  alkukuvana,	  lainaa	  sitä	  arvostusta,	  
joka	  elokuvataiteella	  on.	  	  
Elokuvaohjaaja	  Gareth	  Evansin	  mukaan:	  "lyhytelokuvat	  voivat	  myös	  hyödyntää	  tietokoneiden	  
keskeisimmän	  ominaisuuden	  -‐	  nopeuden	  -‐	  estetiikassaan.	  'Lyhyistä'	  taideteoksista	  tulee	  
tämän	  muutoksen	  viestinvälittäjiä	  ja	  viestejä.	  Ne	  antautuvat	  yleisölle	  osittain	  siksi,	  että	  ovat	  
vähemmän	  tungettelevia	  kuin	  pidemmät	  ja	  massiivisemmat	  taideteokset."	  Lyhytelokuva	  on	  
myös	  loistava	  tapa	  kulminoida	  ja	  kristallisoida	  ajatuksia.	  Lyhyt	  muoto	  pakottaa	  tiivistettyyn	  ja	  
hiottuun	  ilmaisuun.	  (Gustafsson,	  N.	  2011)	  
Ja	  toisaalta,	  ne	  antavat	  mahdollisuuden	  laajemmalle	  tarinallisuudelle,	  henkilöhahmoille	  ja	  
uppoutumiselle	  kuin	  mainoskatkojen	  20	  sekunnin	  mainosspotit.	  	  
	  
Alkukuvana	  Yhteispeli	  
RAY:n	  Yhteispeli-‐lyhytelokuva	  esitetään	  Dome	  Karukosken	  Leijonasydän-‐elokuvan	  alkukuvana	  
teatteriketju	  Finnkinon	  valikoiduissa	  näytöksissä.	  Leijonasydämen	  tapaan	  elokuvan	  on	  
ohjannut	  Dome	  Karukoski,	  sekä	  käsikirjoittanut	  ja	  tuottanut	  Aleksi	  Bardy.	  Myös	  Yhteispelin	  
pääosassa	  tullaan	  näkemään	  suomalainen	  tähtinäyttelijä.	  Yhteispeli	  jatkaa	  alkukuvaelokuvien	  
perinnettä	  yhteiskunnallisen	  ja	  valistavan	  sisältönsä	  kautta,	  mutta	  samalla	  taiteen	  ehdoin	  
tehtynä	  lyhytelokuvana.	  	  
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