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OIKEA PRINSESSA 

Räyhä-Ralf valloittaa internetin (Ralph Breaks the Internet). USA 2018. Ohjaus Rich Moore ja 

Phil Johnston. Käsikirjoitus Phil Johnston ja Pamela Ribon. Dialogin ja laulujen käännös Marko 

Hartama. Dialogin ja laulujen ohjaus Antti L. J. Pääkkönen. Äänitys ja editointi Kari Leppälä. 

Suomenkieliset äänet Niko Saarela, Iina Kuustonen, Mimosa Willamo ym. Levitys Disney. Suomen 

ensi-ilta 1.2.2019. (1 t 53 min).  

Räyhä-Ralfia (Wreck-It Ralph) kehiteltiin Disneyn studioilla ensimmäistä kertaa jo 1980-luvun 

lopulla, ja elokuva valmistui viimein 2012. Siinä videopelihahmo kyllästyy pahis-rikkojan 

elämäänsä pelihallin koneessa. Hän tutustuu Nelli Karamelliin, joka on leimattu pelkäksi häiriöksi 

hetkittäin näkyvän ohjelmointivirheen takia. Nelli haluaa oppia ajamaan karkkiautoa ja osallistua 

Sokerihuuma-peliin. Lopulta satunnainen teleporttaaminen tekee Nellistä kaikkein yllättävimmän 

kuskin ja pelaajien suosikin. Tekijäkaarti oli kerännyt mainetta mm. Simpsoneilla ja Futuramalla, 

ja tuottajana hääri Toy Storyn ja Autot-elokuvan ohjaaja John Lasseter. 

Räyhä-Ralfin jatko-osa muotoutui kolmannessa käsikirjoitusversiossa ja sai vielä tekovaiheessa 

hengittää vapaasti. John C. Reilly muokkasi Ralfin henkilöä ja päähahmojen äänet taltioitiin 

Reillyn ja Sarah Silvermanin yhteisissä sessioissa. Toinen elokuva alkaa tilanteesta, jossa Nelli on 

kyllästynyt rutiiniralliin. Ralf raivaa Nellille uuden ajoradan, mutta peli menee rikki. Varaosa 

löytyisi eBaystä. Pelihalliin on kytketty uusi kone Wi-Fi, jonka kautta pääsee internettiin, jossa 

eBay sijaitsee. Räyhä-Ralf ja Nelli lähtevät hakemaan varaosaa.  

Internet avautuu huiman kapselikyydin jälkeen modernina Metropoliksena, jossa käyttäjät liikkuvat 

avatar-hahmoina. eBay löytyy, ja joku on juuri huutamassa Sokerihuumaan tarvittavaa osaa 

itselleen. Räyhä-Ralf ja Nelli huutavat innoissaan yhä korkeampia numeroita, joten hinnaksi 

vasaroidaan 27001 dollaria. Internetin pimeämpi puoli tarjoaa mahdollisuuden ansaita rahaa – pitää 

vain varastaa auto. Teuraantien takaa-ajojakso on William Friedkiniä potenssiin 10. 

Apokalyptisessä dystopiassa mellastavat slummien kovat tyypit, jotka onneksi arvostavat hyvää 

kuskia ja rehellisyyttä – ja tietävät vaihtoehtoisen keinon ansaita rahaa. Räyhä-Ralfista tulee 

trendaava videopelle.  

Elokuvassa on niin paljon tasoja ja tavaraa, että se toimii yhtä hyvin lapsille kuin aikuisille. Se on 

alkuperäisen Räyhä-Ralfin ohi ja yli kurottava, viitseliäästi toteutettu itsenäinen tarina ja hauska ja 

koskettava, hitusen anarkistinenkin elokuva. Räyhä-Ralf valloittaa internetin (eikä vain valloita, 

vaan myös rikkoo) ja oppii samalla, miten systeemi toimii. Väen ja tapahtumien jatkuva virta 

simuloi internetin levottomuutta, länsimaisen viihdekulttuurin kuvasto vaeltaa silmien ohi. Pimeistä 



tunneleista löytyy sellaistakin, mikä ei kestä päivänvaloa. Jos on trendipelle, ei kannata lukea 

kommentteja. Disneyn prinsessat (ja yksi joka on toiselta studiolta) ovat kokoontuneet ja oppineet 

toisiltaan vaikka mitä, ja he opettavat Nelliä: kun prinsessa katsoo tärkeää vettä, silloin ulos 

purkautuu laulu siitä, mitä oikeasti haluaa. Ja voi, Nellille riittää maahan kaatunut juoma… 

Elokuvan tärkein viesti on, että jokainen on erilainen, jokaiselle löytyy oma unelma. Ja oman 

unelman tavoitteleminen on se, mitä elämässä kannattaa tehdä. Tarina menee hyvinkin syvälle 

ihmissieluun näyttämällä, miten Räyhä-Ralfin epävarmuus ja omistamisenhalu kasvaa viruksen 

monistamana hallitsemattomaksi King Kongiksi, joka kapuaa kaikkein korkeimpaan torniin 

tavoittamaan ihanaa Nelliä. Ja tämä oli 8-vuotiaan mielestä paras jakso!  

Jälleen voimme olla ylpeitä siitä, että hahmojen suomenkieliset äänet ovat jotakuinkin täydelliset – 

asiaa ei nimittäin huomaa ellei siihen erikseen kiinnitä huomiota. Eläköön, ja kiitos myös Pekka 

Lehtosaarelle, joka vanhaa kunnioittaen ja uusia työmenetelmiä luoden aikanaan kalibroi 

dubbauksen tason kohdilleen.  
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