Lappilaisen nahoissa
Jussi Vatanen luotaa pohjoisen miehen sielunmaisemaa jo toisen kerran.

K

yllä se oli vähän niin
kuin olis kotiin tullu,
kuvailee näyttelijä Jussi
Vatanen Napapiiirin sankarit 2
-elokuvan kuvauksia Kolarissa ja
Ylläksellä viime syksynä.
Menestyselokuvan jatko-osaa
kuvattiin elo–lokakuussa muun
muassa Kolarin kirkonkylällä,
joka muistuttaa Vatasen omaa
kotiseutua Ylä-Savon Sukevalla. Sukeva on Kolarin tavoin pieni kirkonkylä rautatien varrella.
– Semmoiset pikkukylät ja
-kaupungithan on kyllä aika samanlaisia kaikkialla, melko universaalia. Siinä mielessä oli helppo sopeutua.
Muutenkin lappilaisen miehen
nahkoihin sujahtaminen sujui
melko vaivattomasti, vaikka murretta pitikin hieman verestellä.
– Kyllä mie voin yrittää, mutta
ei se oikhein suju. Jos alkasin puhumhan, niin saattasin muistaa
ajan kanssa, Vatanen veistelee.
Hän kertoo, että roolisanojen
ja valmiiden lauseiden puhuminen on helpompaa, kuin murteen
kääntäminen päälle lennosta.

Viime syksynä kuvausryhmällä oli mukana oma murrevalmentaja, kun ääniryhmässä
toimi ylläsläinen Jorma Kaulanen. Hän opasti oman työnsä
ohessa näyttelijöille oikeat hoon
paikat ja puheen painotukset.
– ””Ei sitä noin sanota”. Jompe korjaili ja oli ensikäden tietopankkina. No, nyt voin ainakin häntä syyttää lopputuloksesta, kun näki joka kohtauksen
parin metrin päästä, Vatanen
naureskelee.

kun satoi lumet.
Ruskasta kiireiset näyttelijät eivät ehtineet – tai oikeastaan jaksaneetkaan – hirmuisesti nauttia. Pitkät työpäivät päättyivät joskus vasta yöllä.
– Siihen sitten sauna päälle,
vähän iltapalaa ja nuotiopiiri.
Ylläs ja varsinkin Äkäslompolo on silti rohmaissut paikan Vatasen sydämestä.
– Äkäslompolo on mulle se kivoin paikka, kylä siellä tuntureitten keskellä.

Kolarin lisäksi kuvaukset veivät tuntureiden keskelle, Ylläkselle ja Leville, kauneimpaan
ruska-aikaan.
– Lapin luonto on kyllä syksyllä upea, komeita värejä. Tavallaanhan ei ole mitään järkeä
lähteä kuvaamaan syksyllä elokuvaa, joka sijoittuu yhteen vuorokauteen, Lappiin, jossa saattaa
tulla vettä, räntää tai vaikka lunta koska tahansa taivaalta. Mutta meillä kävi järkyttävän hyvä
tuuri sään suhteen, vain muutama kohtaus piti ottaa uudestaan,

Kuvausten lopputulokseen
Vatanen on erittäin tyytyväinen.
– Minusta se on parempi kuin
ensimmäinen. Lähdettiin tekemään parempaa, hauskempaa,
vauhdikkaampaa ja koskettavampaa, eihän siinä muuten ole
mitään järkeä tehdä toista osaa.
Rima on siis korkealla, sillä keskelle talvea sijoittunut ykkösosa oli jättimenestys, ja Vataselle tullaan lähes viikottain juttelemaan siitä.
Napapiirin sankarit 2:ssa Räihänen, se ykkösosassa kymppi-
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levelille pyrkinyt TIS-51-auton
omistaja, palaa käymään kotiseudullaan etelästä, ja vanhat
kaverukset tapaavat taas. Vaikka Vatasen roolihahmo Janne
on vanhempi ja kypsempi kuin
viisi vuotta sitten tulleessa ykkösosassa, hän tekee silti samat
mokat ja virheet. Seikkailuhan
siitä syntyy.
Jälleennäkeminen on edessä Vatasellakin. Osa hänen kesästään kuluu kotiseudulla
Sukevalla.
– Se on tosi kivaa, pääsee kotopuoleen tapaamaan vanhoja
kavereita.
Muuten freelancenäyttelijän
kesä on kiireinen. Työn alla on
esimerkiksi Elisa Viihteelle tehtävä Downshiftaajat-sarja. Ruska-aikaan hän pääsee palaamaan
pohjoiseen, kun Kino Ylläksessä elokuun lopulla on Napapiirin
sankarit 2:en ensi-ilta.
Vatanen itse on tosin elokuvan
jo nähnyt.
– Eihän sitä malttanut syksylle asti odottaa, Vatanen naureskelee. l
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Kino Ylläs -elokuvafestivaali Ylläksellä 26.–30.
elokuuta. Kino Ylläksessä pidetään Napapiirin
sankarit 2 -elokuvan ennakkonäytös ennen Suomen ensi-iltaa.

Kämäräinen, Janne ja Räihänen eli näyttelijät Santtu Karvonen, Jussi Vatanen ja Timo
Lavikainen tapaavat Napapiirin sankareiden jatko-osassa.
Kuva: Yellow Film & TV

