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Elämää tunteiden temppeleissä

Elokuvateatterit ovat kuin maallistuneita kirkkoja, sanoo Filmiä
ja valoa -festivaalin avaava Jouko Aaltonen

ANNE PUUMALA

SEINÄJOKI Ohjaaja Jouko Aaltonen oli kuusivuotias, kun hän kävi ensimmäisen kerran elokuvissa.
Hän muistaa päivän hyvin. Seurana oli mummo ja elokuva oli seikkailutarina Viidakko-Jim.

– Se oli vähän kuin halpa Tarzan, mutta upposi pieneen poikaan, Aaltonen sanoo.

Ensimmäinen elokuvissakäynti on painanut monen suomalaisen mieleen lähtemättömän jäljen, ei
ainoastaan Aaltosen. Ohjaaja keräsi ihmisten elokuvamuistoja Tunteiden temppelit -dokumenttiaan
varten. Aaltonen yllättyi.

Tarinoita tuli toistasataa.

– Ihmisillä tuntuu olevan iso palo ja tarve muistella omia leffakokemuksiaan, hän sanoo.

Aaltosen mukaan se ei ole ihme. Elokuvateatterit ovat paikkoja, joihin mennään vaikuttumaan ja
liikuttumaan. Toistakymmentä dokumenttielokuvaa ohjannut Aaltonen puhuu elokuvateattereista
maallistuneina temppeleinä, jonne kokoonnutaan yhdessä kokemaan yksityisiä tunteita.

– Pienen paikkakunnan keskellä kylää sijaitseva leffateatteri on kuin toinen kirkko. Katsojat ovat sen
seurakunta ja elokuvateatterin pyörittäjät temppelin palvelijat, Aaltonen maalaa.

Ylistaron Filmiä ja valoa -festivaalin perjantaina avaava Tunteiden temppelit on Aaltosen
kunnianosoitus suomalaisille elokuvateattereille ja elokuvayrittäjille.

Dokumentti vie suomalaisten elokuvakulttuurin juurille. Se tarkastelee myös alan kahta suurta
myllerrystä. Ensimmäinen oli television tulo 60-luvulla. Toinen oli digitalisoituminen.
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– Suomessahan digimurros tapahtui ennätysvauhtia, Aaltonen toteaa.

Tunteiden temppeleitä tehtiin kolme vuotta. Aaltonen laskee käyneensä sinä aikana noin
kuudessakymmenessä elokuvateatterissa. Dokumentissa esiintyy kolmisenkymmentä. Pääpaino on
maaseudun teattereissa.

– Niissä on käsityön leima. Omistaja tuntee asiakaskuntansa ja voi räätälöidä ohjelmistoa toiveiden
mukaan. Ero on selvä, jos vertaa Helsingin multiplekseihin, Aaltonen sanoo.

– Maaseudulta löytyy usein myös todella kekseliäitä ja innokkaita yrittäjiä. Esimerkiksi Jalasjärvellä
elokuvateatterin yhteyteen on suunniteltu saunaa.

Tunteiden temppeleitä kuvattiin Jalasjärven lisäksi muissakin pohjalaismaisemissa, Ylistarossa ja
Vaasassa.

– Ylistaron Matin-Tupa on hyvä esimerkki omalla paikkakunnallaan tärkeässä roolissa olevasta
teatterista ja yrittäjän vahvasta sitoutumisesta, Aaltonen sanoo.

Hänen mukaansa se edustaa toisellakin tapaa tyypillistä maaseututeatteria: yrittäjyys kulkee suvussa.

Aaltonen ei lämpene varauksetta nykyaikaisille teattereille.

– Ne pyrkivät olemaan mahdollisimman anonyymejä ja kauiuttomia saleja. Ominaispiirteet on riisuttu.
Ihailen eniten vanhoja, persoonallisia saleja.

Varhaiset elokuvateatterit imitoivat puhenäyttämöä.

– Sellainen oli esimerkiksi 60-luvun modernismin huumassa purettu upea Kino-Palatsi Helsingissä.
Modernin elokuvateatterin aikakautta edusti Helsingin Bristol, joka sekin on jo purettu, Aaltonen
mainitsee suosikkejaan.

Tunteiden temppelit avaa Ylistaron Matin-Tuvan Filmiä ja valoa -festivaalin. Esitys on perjantaina
kello 17.30. Vieraana on ohjaaja Jouko Aaltonen.
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