TALVEN VALOA ETSIMÄSSÄ
Talven Valo -musiikkivideon lämminhenkinen tarina johdattaa katsojansa vähäosaisen pojan jouluaaton
tapahtumiin. Musiikkivideossa seurataan poikaa päivän ajan. Poika haluaa auttaa pyyteettömästi apua
tarvitsevia ihmisiä, jotka saattavat olla hänen kanssaan samassa elämän tilanteessa. Musiikkivideon tarina
kuljettaa sisällään Porin ja Rauman pajanuorten pohdintaa siitä, onko joulun merkitys ainoastaan pelkkä
kulutusjuhla? Vai voiko perheen ja ystävien kanssa yhdessä syöty jouluruoka tuoda joulun sydämiimme?

NTP -tuotannon tämän vuoden Talven Valo -musiikkivideo projekti lähti oikeastaan käyntiin viime vuoden
100 -vuotta, rap-kappaleen teosta. Nuorten palaute oli niin positiivista, että jatkumo NTP-tuotanto
toimintamallille oli itsestäänselvyys. Työmäärän suuruus oli viime vuotta huomattavampi ja aikataulu oli
tiiviimpi, mutta hyvällä yhteistyöllä ja töiden jakamisella asiat saatiin pysymään aikataulussa. Nuoret
sitoutuivat tekemiseen. Myös nuorten henkinen kasvu ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen näkyi joka
päivä positiivisena muutoksena. Toivottavaa onkin, että tämänkaltaiset yhteistyöt nähdään myös muualla
mahdollisuutena, eikä työtaakkana. Projektissa mukana olleet henkilöt toivovat, että tässä nähdään
kokonaisuus, eikä pelkkää lopputulosta. Tavoitteena toki oli saada hyvä musiikkivideo, mutta ensisijaisesti
asiaa täytyy mitata siltä näkökannalta, mitä nuoret saivat tästä projektista.

Koska Talven valo -musiikkivideon teolle ei ollut rahaa käytössä, ottivat työvalmentajat yhteyksiä eri
yrityksiin, firmoihin, seuroihin ja yksityisiin henkilöihin. Useiden puhelinsoittojen ja sähköpostien jälkeen
tarvittavat materiaalit oli saatu hankittua. Jos voi sanoa, niin Porin ja Rauman nuorten työpajojen
työvalmentajat kokivat joulun ihmeen, sillä yhteistyökumppaneita saatiin juuri sopiva määrä.

Talven Valo -musiikkivideon musiikkiteos on Porin nuorten työpajan bändin käsialaa. Sanoituksen ovat
tähän kappaleeseen tehneet bändipajan nuori Emmi Salminen ja ohjaajana bändipajalla toimiva Kide
Leppäpohja. Sävellyksestä vastasi bändipajan nuori Joonas Mäkinen ja musiikkivirtuoosi Lassi Nuolivaara.
Pääsolisteina musiikkiteoksessa ovat Porin bändipajan nuoret Emmi Salminen ja Niko Mäkinen. Musiikin
miksasi ja masteroi Rauman nuorten työpajan mediaosaston nuori Aleksanteri Anto. Euran nuorten
työpajan huikea viittomakielinen kuoro tulkitsee kertosäettä musiikkivideossa.

Talven Valo -musiikkivideota kuvattiin ahkerasti Raumalla ja Porissa. Kuvauksiin osallistui kaiken kaikkiaan
46 henkilöä, joista Porin, Rauman tai Euran nuorten työpajalaisia oli 40 henkeä. Lähes kaikille nuorille
musiikkivideon teko ja toteutus oli entuudestaan täysin tuntematonta toimintaa. Kuntarajojen ylittäminen
ja uusiin ihmisiin tutustuminen jännitti nuoria, mutta kuvausten edetessä nuoret loivat toisiinsa
ystävyyssuhteita. Nuoret kokivat projektin opettavaisena, sillä monelle tuli yllätyksenä, ettei musiikkivideo
syntynyt yhdessä yössä ja kuinka paljon panostusta vaadittiin kaikilta. Kuvausten aikana kameran takana
työskennellyt Rauman nuorten työpajan mediaosaston Jani Kaija on vanha konkari, sillä viime vuonna Jani
oli mukana tekemässä NTP-tuotannon ensimmäistä musiikkivideota kuvaus- ja editointitehtävissä.
Projektin tekemisessä nousi esiin kolme sanaa: yhteistyö, kärsivällisyys ja luottamus. Yhteistyössä yhteinen
tavoite vie pitkälle. Pienet, harvinaiset epäonnistumiset ovat vaatineet kärsivällisyyttä ja luovaa ajattelua,
mutta ne otettiin haasteena vastaan. Luottamus on sitä, jos Raumalaiset menevät lukkoon, niin ainakin
Porilaisilla on ässät hihoissaan. Eura taas viittoo meidät takaisin oikealle tielle, jos olemme hukassa.
NTP-tuotannon Talven Valo -musiikkivideo sekä Making Of nähtävissä Youtubessa .

