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OHJAAJAN SANA

Saattokeikka on tarina vanhasta, elämänilonsa menettäneestä Veikosta sekä nuoresta 
maahanmuuttajataustaisesta Kamalista. Tämä epätodennäköinen parivaljakko päätyy 

yhdessä roadtripille halki kesäisen Suomen.  

Elokuva perustuu somalitaustaisen Khadar Ahmedin alkuperäistarinaan. Käsikirjoitus 
syntyi yhteistyönämme. Pyrin Saattokeikalla osoittamaan miten erilaisista taustoistaan 

huolimatta päähenkilöt ovat pohjimmiltaan samanlaisia Stadin kundeja. 

Kerronnan lähtökohtana onkin normaalius. Halusin kertoa tarinan, joka fiktion keinoin 
tutustuttaa katsojan yhteen maahanmuuttajaan. Tavallisuuden korostaminen on minulle 

käsittelytapana tärkeä julkisen maahanmuuttokeskustelun käydessä kiihkeänä ja 
kovasanaisena. Yksilöt ja heidän kokemuksensa jäävät ennakkoluulojen jalkoihin.

Saattokeikka ei ole kuitenkaan vain maahanmuuttajaelokuva. Se on tarina nuoresta 
pojasta joka etsii paikkaansa maailmassa sekä vanhasta miehestä joka tuntee 

menettäneensä omansa. Kamalia ja Veikkoa yhdistävät ristiriidat. Molempia kalvavat 
perheeseen liittyvät haaveet, toiveet ja valinnat. Myös kysymykset siitä millä on elämässä 

aidosti merkitystä ja mitä meistä lopulta jää jäljelle ovat vahvasti pinnalla.

Saattokeikka on draamakomedia, joka tuo hymyn huulille ja ehkä vähän itkettääkin. Toivon, 
että katsojalla poistuessaan elokuvasalista olisi päällimmäisenä tunne, että on itsekin ollut 
pienellä matkalla. Tullut viihdytetyksi mutta samalla kokenut jotain, joka avaa väyliä uusille 

ja tuoreille ajatuksille. 



SYNOPSIS

Kamal Hussein on 17-vuotias Helsingissä syntynyt maahanmuuttajataustainen poika. Hän asuu 
Mellunmäessä äitinsä ja isäpuolensa kanssa. Kamal ei pidä isäpuolestaan, joka yrittää ottaa liikaa 

isän roolia hänen elämässään. Kamalin isä on puolestaan muuttanut jo vuosia sitten Nairobiin, minne 
Kamal haaveilee muuttavansa.

Kamal tutustuu sattumalta lähiössä asuvaan vanhaan, äreään ja vähän rasistiseenkin Veikkoon. 
Veikko luulee Kamalia täysi-ikäiseksi ja lupaa maksaa hänelle hyvät rahat vastineeksi autokyydistä 

mökille, minne hän haluaa juhannukseksi. Matkaan on lähdettävä heti.

Kamal näkee tilaisuutensa tulleen. Hän ottaa säästämänsä rahat ja passinsa mukaansa 
tarkoituksenaan matkustaa pois heti, kun Veikko on viety mökilleen. Matkan aikana Kamal ja Veikko 
melkein ystävystyvät ja Kamal päätyy auttamaan Veikkoa, jolla on ongelmia poikansa kanssa. Kamal 

joutuu lopuksi pohtimaan, haluaako hän sittenkään lähteä pois Suomesta.
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