
 
 
OHJAAJAN SANA 
 
KOHTA 18 on elokuva viidestä 17-vuotiaasta helsinkiläispojasta vuonna 2010. 
 
Kuvitelmista, haaveista, 
todellisuudesta, oikeuksista  ja 
velvollisuuksista, mitä tuon maagisen 
täysi-ikäisyyden täyttäminen 
pitääkään sisällään. Se on elokuva 
niistä kauniista, herkistä, kiroilevista, 
uhoilevista ja sekoilevista nuorista 
miehistä, jotka uskovat tietävänsä 
totuuden elämästä tässä hetkessä. 
Niistä pojista, joita epäillään, 
haukutaan, komennetaan, moititaan, mutta jotka janoavat yhtä lailla rakkautta, 
hyväksyntää, ystävyyttä ja tasa-arvoisuutta. Pojista, joiden vanhemmat eivät usein ole 
toimissaan sen aikuisempia kuin lapsensakaan. 

 
Elokuva kertoo helsinkiläisistä perheistä tässä ajassa.  Normaaleista ydinkeskustassa 
asuvista uus-, yksinhuoltaja- ja ydinperheistä, joissa on tavallisia ongelmia, tavallisia 
ilonaiheita, tavallisia selviytymiskeinoja. Joissa kaikkien kasvukipujen jälkeen 
päädytään siihen päätelmään, että tämä perhe on minulle annettu, tämän kanssa on 
tultava toimeen. Kertomus elämänvaiheesta, joka on vaikea kaikille osapuolille, mutta 
tärkeä itsenäistymisessä – myös vanhemmille.  
 
Elokuva perustuu omiin ja poikani parin vuoden takaisiin kokemuksiin. Tarinat ja 
tilanteet ovat tuttuja, kuten elinpiirikin. Tätä käytin myös ohjaajana hyväksi: 
koekuvauksista valikoitui näyttelijäksi poikia, joita tunnen jo lapsesta saakka. Neljä 
pojista on ensikertalaisia, viides on näytellyt lyhytelokuvassani aiemmin. Poikien aito 
ystävyys on iso plussa ryhmäkohtausten toimivuudelle. Ammattinäyttelijöitä mukana 
on noin kymmenkunta.  Olen koko prosessissa pitänyt huolen, että näkökulma on 
nimenomaan 17-vuotiaan. Näyttelijäni ovat muuttaneet dialogia ja tilanteita 
uskottavaksi nuoren silmiin. Kohdekatsojat ovat 13-25-vuotiaita samoin kuin tulevien ja 
olevien murrosikäisten vanhempien ikäryhmä 36 vuodesta eteenpäin. 

 
Teini-ikäisen vanhempana on alituinen pelko siitä, selviääkö lapsi koulusta, 
kavereista, alkoholista, huumeista, tästä illasta, kasvatuksesta… Tuleeko 
siitä koskaan täysijärkinen, kunnon ihminen, onnellinen. Selviääkö se 
hengissä. 
 
Kohta 18-vuotiaana tietää tietävänsä tästä maailmasta enemmän kuin 
vanhempansa. Olevansa viisaampi, taitavampi, ehtivämpi. Silti tuleva voi 
pelottaa eikä aina tunne hallitsevansa kaikkea. Useimpien kohdalla vuodet 
kahdeksantoista molemmin puolin ovat vain vaihe, jossa sekoillaan enemmän tai 
vähemmän. Vaihe, jossa vanhemmat uskovat pahinta eivätkä muista enää omaa 
nuoruuttaan – tai muistavat liiankin hyvin.  
 
Maarit Lalli 



 
 
 
ELOKUVAN SYNOPSIS 
 
"Meitä oli viis kundii. Me pidettiin yhtä – melkein aina. Musta meillä oli kaikilla ihan 
normaalit perheet. Normaalit ongelmat. Normaalit fiilikset. Ei mitään, mistä ei ois 
päässy yli.” 
 
KARRI, 17 lähtee viimeiselle ajotunnille ajo-opettajanaan oma äiti, joka aikoo 
keskustella ajon aikana elämän vakavista asioista.  
 
PETE, 17 hoivaa aborttipillerin ottanutta tyttöystäväänsä.  
 
ANDRÉ, 17  hakee kolmannen kerran samalla viikolla pikkuveljensä tarhasta.  
 
AKSELI, 17  matkaa viikonlopuksi maalle isovanhempiensa hoiviin ja törmää 
alkoholisti-isäänsä.  
 
JONI, 18 kaveriporukan ainoa täysikäinen, on kesätöissä Linnanmäellä 
susipukuun pukeutuneena maskottina vetäen kaikki teinitytöt karvaiseen syliinsä. 
 
 
Otteita viiden nuorenmiehen elämästä hetkellä, jolloin 18 on ihan kohta totta. Pian 
kaikki on sallittua. 
 
 
 
 
 
 



TYÖRYHMÄ 
 
Käsikirjoittajat    Henrik Mäki-Tanila, Maarit Lalli 
Ohjaaja     Maarit Lalli 
Tuottaja     Maarit Lalli 
Kuvaajat Rauno Ronkainen, Jan Nyman, Harri 

Räty 
Äänisuunnittelija    Pasi Peni 
Still-kuvaajat Rauno Ronkainen, Jan Nyman, Harri 

Räty, Elina Manninen 
Visualisointi     Maarit Lalli 
Puvustus     Ihan kohta ensemble 
Leikkaaja     Jenny Tervakari, Maarit Lalli 
Musiikki     Kepa Lehtinen 
Tuotantotuki     Suomen Elokuvasäätiö 
Levittäjä     Nordisk Film theatrical distribution 
 

   
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 



 
ROOLEISSA 
 
Pääosissa 
Henrik Mäki-tanila    Karri 
Karim Al-Rifai    André 
Anton Thompson Coon   Pete 
Arttu Lähteenmäki    Akseli 
Ben Thompson Coon   Joni 
 
Sivurooleissa 
Mari Perankoski    Andrén äiti 
Elina Knihtilä     Karrin äiti 
Hannu-Pekka Björkman   Peten isä 
Tarja Heinula     Peten äiti 
Niina Nurminen    Jonin äiti 
Mats Långbacka    Jonin isäpuoli 
Ilari Johansson    Akselin isä 
      
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


