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LASTENELOKUVIEN KILPAILU 
 
Katso traileri: www.oulufilmfestival.fi/lapset 
 
Oululaisista koululaisista koostuva lapsituomaristo valitsee kilpasarjan voittajan, joka saa Oulun Energian 
myöntämän Tähtipoika-palkinnon. Palkintoon kuuluu 1000 euroa ja Tähtipoika-patsas. Kansainvälinen 
tuomaristo jakaa ECFA-palkinnon parhaalle eurooppalaiselle lastenelokuvalle.  
 
Kaikki Lastenelokuvien kilpailun elokuvat ovat suomeksi puhuttuja tai tekstitettyjä.  
 
 
ISOISÄNI ON AVARUUSOLENTO | MY GRANDPA IS AN ALIEN 
Kroatia – Luxemburg – Norja – Tšekki – Slovenia – Slovakia – Bahrain 2019 | 79 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Moj dida je pao s Marsa 
Ohjaus: Marina Andree Škop, Dražen Žarković 
 
Älykkäät ja konemaiset, kehityksen huipulla olevat, avaruusolennot sieppaavat Unan isoisän. Kellarissa paljastuu 
yllätys: myös isoisä on avaruusolento, jonka alus putosi maahan kauan sitten. Vaikka isoisäkin on avaruusolento, 
hän on Unan lempi-ihminen maailmassa. Unan seuralainen koko pelastusmatkan ajan on tähtienvälinen pilotti KD 
ZTX DP-11, pieni sympaattinen Dodo-robotti. Parivaljakolla on alle 24 tuntia aikaa pelastaa isoisä.  
 
Avainsanat: seikkailu, sci-fi, avaruus, kiusaaminen, toiminta, perhe, isovanhemmat, avaruusolennot, robotit 
 
 
MADISON – KAHDEN PYÖRÄN VÄLISSÄ | MADISON – A FAST FRIENDSHIP 
Saksa – Itävalta 2020 | 90 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Madison 
Ohjaus: Kim Strobl 
 
Kunnianhimoiselle Madisonille kilpapyöräily on kaikki kaikessa. Hän puskee itseään harjoittelemaan raivokkaasti 
eikä osaa ottaa rennosti edes valmennusleirin vapaailtana. Kaikki muuttuu, kun 13-vuotias Madison joutuu 
vaihtamaan maisemaa alppikylään ja kilpapyöränsä vauhdikkaaseen maastoajoon rinteissä uusien ystävien 
kanssa. 
 
Avainsanat: kilpapyöräily, itsenäistyminen, harrastus, avioero, Alpit 
 
Tästä elokuvasta on myös Valvesali-näytös ti 17.11. klo 12.00 ja ke 18.11.  klo 13.15. 
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PAKO RAJAN YLI | THE CROSSING 
Norja 2020 | 96 min | Tekstitys: suomi, ruotsi 
SALLITTU YLI 7-VUOTIAILLE 
Kohderyhmäsuositus: 4-luokkalaisille ja sitä vanhemmille 
Alkuperäinen nimi: Flukten over grensen 
Ohjaus: Johanne Helgeland 
 
Norja, joulukuu 1942: neljä lasta pakenee kotimaansa miehittäjiä päämääränään Ruotsi. Pakoretkellä riittää 
seikkailua ja yllättäviä käänteitä. Elokuva kertoo pelosta, luottamuksesta ja ystävyydestä sekä lasten suuresta 
rohkeudesta. Tositapahtumiin perustuva elokuva käsittelee historiallista ajankohtaa hienovaraisesti ja lapsille 
sopivalla tavalla. 
 
Avainsanat: pakomatka, seikkailu, rohkeus, historia, toinen maailmansota, sota, juutalaisvainot, miehitys, jännitys, 
Norja, Ruotsi 
 
Tästä elokuvasta on VAIN  Valvesali-näytös ti 17.11. klo 9.00 JA ke 18.11. klo 11.00. 
 
 
ROMYN KAMPAAMO | ROMY’S SALON 
Alankomaat – Saksa 2019 | 90 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Kapsalon Romy 
Ohjaus: Mischa Kamp 
 
Romylla ei ole vaihtoehtoja. Koulun loputtua, äidin ollessa töissä, Romyn on mentävä Stine-mummon luokse tämän 
kampaamoon, jossa on tylsää. Pian Romy huomaa, ettei mummo enää selviä kaikesta yksin, joten näppärä tyttö 
päätyy auttamaan monenmoisissa käytännön asioissa. Lapsenlapsen ja isoäidin välille syntyy erityinen yhteys, 
joka tuo koko perhettä lähemmäksi toisiaan. Eloisa Stine ei aio kuitenkaan hidastaa, vaan päättää tempaista ja 
niinpä parivaljakko lähtee Romyn vanhemmilta salaa ulkomaille seikkailemaan. 
 
Avainsanat: ystävyys, isovanhemmat, sairaus, vanheminen, Alzheimerin tauti 
 
 
RÄSY | RAGGIE 
Viro – Tanska 2020 | 74 min | Suomenkielinen jälkiäänitys, tekstitys: englanti 
SALLITTU 
Alkuperäinen nimi: Sipsik 
Ohjaus: Meelis Arulepp, Karsten Kiilerich 
 
Anun leikintäyteinen kesä loppuu, kun isoveli Martti palaa takaisin koulun penkille. Anulle jää pitämään seuraa 
Martin tekemä Räsy-nukke. Kuinka käy, kun Anu huomaa, ettei kyseessä olekaan ihan tavallinen nukke? Tämä 
musiikkianimaatio on kertomus perheestä, ystävyydestä ja mielikuvituksen voimasta. Räsy perustuu virolaisen 
Eno Raudin jo vuosikymmeniä lapsia ilostuttaneeseen lastenkirjaan Sipsik.  
 
(Esittelytekstit Kivari, Rautanen, Sippola) 
 
Avainsanat: nukke, sisarukset, perhe, animaatio, kirjasta elokuvaksi 
 
Tästä elokuvasta on myös Valvesali-näytös to 19.11. klo 9.00. 
 
 
SADEMETSÄN PELASTAJAT | “DIRTY FACE”, WITH THE MAGIC OF NATURE 
Argentiina – Sveitsi – Espanja 2018 | 95 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: “Cara Sucia”, con la magia de la naturaleza 
Ohjaus: Gastón Gularte 
 



Ahne ja viekas velhotar lumoaa kylän aikuiset, jotta pääsisi kaatamaan kylää ympäröivän sademetsän. Lapset ovat 
ainoat, jotka eivät ole lahjottavissa, vaan näkevät ovelan juonen läpi. Viidakon henki tulee eläväksi, kun lapset 
taianomaisesti muuttuvat animaatiohahmoiksi ja ryhtyvät taisteluun metsän hakkuuseen tulleita koneita vastaan. 
 
Avainsanat: luonnonsuojelu, sademetsä, magiikka, animaatio 
 
 
SIRKUS NOËL | CIRCUS NOEL 
Alankomaat 2019 | 89 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Circus Noël 
Ohjaus: Dennis Bots 
 
Teinityttö Karo vloggaa rakkaudesta, ihastuksista ja seurustelusta, mutta hänen omat vanhempansa ovat 
jatkuvasti riidoissa, eikä heillä ole aikaa Karolle. Hän saa tarpeekseen, karkaa kotoa ja liittyy taianomaiseen 
kiertävään sirkukseen. Luvassa on jännitystä, kun Karo ja hänen ystävänsä pääsevät kalvavan kummittelemaan 
palanneen salaisuuden jäljille. Menneisyyden möröt uhkaavat sirkuksen tähtinumeroa, jota ilman koko sirkus on 
vaikeuksissa. Pystyvätkö he palauttamaan Sirkus Noëlin magian ennen kuin esiintyminen kuuluisassa Cultura 
Nova -kilpailussa koittaa? Kaiken keskellä Karo myös kokee orastavia ihastuksentunteita ja joutuu pohtimaan, 
mitä rakkaus todella on. 
 
Avainsanat: sirkus, rakkaus, ihastuminen, esiintyminen, perhe, avioero, some 
 
 
TEAM MARCO 
Yhdysvallat 2019 | 92 min | Tekstitys: suomi 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Julio Vincent Gambuto 
 
11-vuotias Marcon elämä ja ystävyydet pyörivät videopelien ympärillä, eikä mikään muu kiinnosta häntä. Isä ostaa 
hänelle toinen toistaan hienompia laitteita, joilla pelaaminen saa Marcon pauloihinsa. Yöhön venyvät pelisessiot 
sekä kesällä koittava unelmien videopelitapahtuma saavat äidin etsimään epätoivoisesti keinoa, jolla Marco 
saataisiin innostumaan muustakin kuin pikselimaailmasta. Ratkaisu löytyy yllättäen, kun Marcon isoisä joutuu 
muuttamaan heidän luokseen. Italialaisista sukujuuristaan ylpeä isoisä ei ymmärrä mitään teknologiasta, mutta 
ottaa ohjat käsiinsä ja patistaa hänet pelaamaan italialaista bocce-tarkkuuspallopeliä vanhojen kavereidensa 
kanssa. Marcolla on paljon opittavaa, ja kesä tuo monia uusia yllätyksiä tullessaan.  
 
Avainsanat: videopelit, kännykkäpelit, isovanhemmat, teknologia, bocce, Italia, sukujuuret, perinne, 
maahanmuutto, leivokset 
 
Tästä elokuvasta on VAIN Valvesali-näytös ke 18.11. klo 9.00 JA TO 19.11. klo 10.45. 
 
 
NUORTENELOKUVIEN KILPAILU 
 
Katso traileri: www.oulufilmfestival.fi/nuoret 
 
Nuortenelokuvien tuomaristo jakaa Oulun 4H-yhdistyksen lahjoittaman 1000 euron suuruisen Global Future -
palkinnon parhaalle nuortenelokuvalle. 
 
 
CLEANERS 
Filippiinit 2019 | 78 min | Tekstitys: englanti 
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Karl Glenn Barit 
 
Luokkahuoneensa siivoamisesta vastuussa olevat kahdeksan lukiolaista kamppailevat tahoillaan kasvukipujen 
kanssa. Räväkässä episodielokuvassa kahdeksan lukiolaista joutuu tilanteisiin, joissa tarvitaan rohkeutta tehdä 
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omia päätöksiä huolimatta kavereiden juoruista tai vanhempien mielipiteistä. Kasvutarinoissa kohdataan omia 
pelkoja, häpeää, pettymystä omiin vanhempiin, mutta myös ihastuminen, uusia ystäviä ja itsenäisyyttä. 
 
Avainsanat: itsenäistyminen, kasvukivut, ystävyys, koulu 
 
 
I AM FREE 
Venäjä 2019 | 94 min | Tekstitys: englanti 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Я свободен (Ja svoboden) 
Ohjaus: Ilja Severov 
 
Muut kokevat Artjomin hiljaisen ja äkkipikaisen luonteen uhkaavaksi. Kohtaamiset ja vastoinkäymiset vievät 
pojan unenomaiseen paikkaan, jossa tavataan muita nuoria pelkojen, tunteiden ja unelmien pyörteissä. Miten 
Artjom rikkoo hiljaisuutensa, löytää vahvuutensa ja paljastaa siipensä maailmalle? 
 
Avainsanat: kasvatusleiri, kesä, nuoret, kasvukivut 
 
 
MONIMIELIMUSIKAALI | REEL ME - THE FILM MUSICAL 
Saksa 2019 | 86 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Kopfkino – das Filmmusical 
Ohjaus: Peter Lund 
 
18-vuotias Lennard muuttaa Berliinin ylirennon Benin ja pöhkön Finen kämppäkaveriksi. Kämppäkavereita 
hänellä tosin on jo entuudestaan ihan liiaksi asti - omassa päässään. Macho Boris, feministi Helena, käytännöllinen 
Sophia, pikkulapsi Theo, ärripurri Tess ja aina ahdistunut Jürgen laukovat taukoamatta Lennard-paralle omia 
elämänohjeitaan. Hänen on mahdotonta päättää yksinkertaisiakaan asioista. Lennardin rakastuessa päässä vasta 
alkaakin kuhina! 
 
Avainsanat: musikaali, huumori, rakkaus, mielen jakautuminen 
 
 
MUURI VÄLISSÄMME | THE WALL BETWEEN US 
Saksa 2019 | 110 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Zwischen uns die Mauer 
Ohjaus: Norbert Lechner 
 
Seikkailunhaluinen 17-vuotias Anna tahtoo nähdä muurin jakaman Berliinin ja päättää liittyä sinne matkustavaan 
nuorisoryhmään. Rappeutuneilla Itä-Berliinin kaduilla hän tutustuu nuoreen Phillipiin, ja parin välille syttyy 
rakkaus. Mutta kylmän sodan aikainen rautaesirippu sääntöineen rajoittaa heidän yhdessäolonsa yhdeksi päiväksi 
kerrallaan. Kaipuu ja epätoivo sekä Itä-Saksan salainen poliisi ja tiukasti vartioitu raja uhkaavat Annan ja Phillipin 
suhdetta, vaarantaen erityisesti Phillipin hengen. Pian kirjeiden kirjoittaminen ei enää riitä, vaan parin on saatava 
olla yhdessä yhä pidempään. Kilpailu aikaa vastaan alkaa, ja riskien ottaminen muuttuu yhä vaarallisemmaksi. 
 
Avainsanat: Berliini, kylmä sota, Berliinin muuri, rakkaus, rakkauskirjeet  
 
 
NEPALIN MORSIAN 
Suomi – Norja 2019 | 71 min | Tekstitys: suomi 
SALLITTU YLI 7-VUOTIAILLE  
Kohderyhmäsuositus: yläkoululaisille ja sitä vanhemmille 
Englanninkielinen nimi: The beloved daughter 
Ohjaus: Tiina Madisson 
 



Kouluikäisen Rekha-tytön perheellä ei ole varaa elättää kolmea tytärtä, joten vanhimman on mentävä naimisiin. 
Rekha haluaisi opiskella englanninopettajaksi, mutta se rajaisi sulhasehdokkaita liikaa, koska Nepalissa naisen on 
parempi olla miestään vähemmän kouluttautunut. Perhe tuntuu olevan mahdottoman tilanteen edessä. 
 
Avainsanat: lapsiavioliitto, kyläyhteisö, perinne, Nepal, koulu 
 
 
TOINEN ELÄMÄ | AFTERLIFE 
Alankomaat 2019 | 93 min | Tekstitys: englanti 
SALLITTU YLI 12-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Hiernamaals 
Ohjaus: Willem Bosch 
 
Tunnollinen 14-vuotias Sam-tyttö elää onnellisena isänsä ja pikkuveljiensä kanssa, joista hän pitää hyvää huolta 
äitinsä Veran kuoltua. Eräänä aamuna Sam jää rekan alle ja tapaa yllättäen äitinsä tuonpuoleisessa. Kohtaamisesta 
syntyy outo tunne, joka saa Samin samaan aikaan iloiseksi ja surulliseksi. Elämä voi yllättää, kuoleman jälkeenkin. 
 
Avainsanat: kuolema, elämä, perhe, draama 
 
 
KOTIMAINEN KILPAILU 
 
Katso traileri: www.oulufilmfestival.fi/kotimaiset-elokuvat 
 
Kirkon Mediasäätiö myöntää 1500 euron Katso minuun -palkinnon kotimaiselle pitkälle tai lyhyelle elokuvalle.  
 
 
 KUNGFUVELJET | KUNG FU BROTHERS 
Suomi – Kiina 2020 | 58 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: 师兄弟 (Shi xiong di) 
Ohjaus: Mirkka Suhonen 
 
Syrjäisen Wudang-vuoren kungfukoulun lapset ja nuoret opiskelevat ja harjoittelevat kurinalaisesti aamusta iltaan 
askeettisissa olosuhteissa. Mikä heitä motivoi koulussa ja mitä he aikovat tehdä koulun jälkeen? 
 
Avainsanat: kungfu, koulu, Kiina, dokumentti 
 
 
RAKAS ÄITINI | MY DEAR MOTHER 
Suomi – Norja – Ruotsi 2019 | 87 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SALLITTU 
Alkuperäinen nimi: Ráhkkis eadni 
Ohjaus: Paul Anders Simma 
 
Dokumenttielokuvassa seurataan teinityttö Dashaa ja hänen sydänystäväänsä Alyonaa, jotka haluavat tietää, miksi 
heidän äitinsä hylkäsivät heidät. Dasha ja Alyona kasvoivat yhdessä orpokodissa, ja heidän lapsuutensa olivat 
täynnä surua, hämmennystä ja yksinäisyyttä hylätyksi tulemisen vuoksi. Perhehistoria ja siihen liittyvä trauman 
kierre ovat periytyneet Dashalle. Hänellä ei ole myöskään ollut mahdollisuutta omaksua saamelaisjuuriaan tai 
luoda yhteyttä saamelaiskieleen ja -kulttuuriin. Mutta Dasha ei lannistu. Hän pitää kiinni toivosta ja 
poikkeuksellisesta sisäisestä vahvuudestaan, ja on kantavana voimana Alyonan rinnalla. Kyyneleistä selviää 
yhdessä, ja oman, rakastavan perheen käsite on kirjava ja moninainen. 
 
Avainsanat: orpous, adoptio, sukujuuret, saamelaisuus, saamen kieli, vähemmistöt, trauma, alkuperäiskansa, 
Pohjois-Venäjä, dokumentti 
 
 
 
MAAILMANPYÖRÄ | THE KALEIDOSCOPE 
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Katso traileri: www.oulufilmfestival.fi/maailmanpyora 

 
 

AAMUN ISO HUIVI | THE GREAT SHAWL OF AAMU 
Kanada 2020 | 42 min | Tekstitys: suomi 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Le grand châle d’Aamu 
Ohjaus: Lucie Lambert 
 
Nuku, nuku nurmilintu, hymisee isoäiti kiikkustuolissa. Tietäisipä vain isoäiti millaiselle matkalle unien maille 
tuutulaulu Aamu-tytön lykkää. Ihmisrakkaan jättiläisen, juuria keräävän mummon, taivaassa asuvan Juhanin ja 
kesäisin talvesta haaveilevan Nellasin kohdatessaan Aamu kysyy isoja kysymyksiä. Vastausten sisältö vaihtelee, 
mutta jokainen kohdattu tietää, miten elämänsä haluaa elää.  
 
Avainsanat: luonto, pohjoinen, saamen kieli, elämänviisaus, seikkailu, Inari, Sevettijärvi, Utsjoki 
 
 
GRANAATTIOMENAKOJULLA | SOIL 
Saksa – Turkki 2020 | 106 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Toprak 
Ohjaus: Sevgi Hirschhäuser 
 
Turkin maaseudulla eivät tulevaisuuden näkymät päätä huimaa. Setä Cemil kasvattaa granaattiomenoita ja myy 
niitä hiljaisen tien reunassa. Suku toivoisi teini-ikäisestä Burakista tilalle jatkajaa. Hän ottaa haasteet ja toiveet 
rauhallisesti vastaan. Burak pitää paikoista huolta ja hoitaa koulun ja työn menestyksellä. Maaseutu ja kaupunki 
kohtaavat kojulla. Ne kohtaavat elämänvalinnoissa, joista toiset vievät lähemmäksi kuolemaa ja toiset kohti 
uudenlaista elämää. 
 
Avainsanat: maaseutu, suku, tulevaisuus, draama, Turkki 
 
 
KOIRAN KOTIINPALUU | FIND MY WAY HOME   
Kiina 2018 | 91 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: 小狗奶瓶 (Xiao Gou Nai Ping) 

Ohjaus: Li Peng 
 
Kuusivuotias Hao-Hao-tyttö rakastaa labradorinnoutajanpentu Pulloa yli kaiken, mutta joutuu silti luopumaan 
siitä. Kauas kotoa tädin luokse viety Pullo päättää palata takaisin kotiin. Seikkailuntäyteisellä matkalla se 
ystävystyy niin ihmisten kuin muiden koirien kanssa. Pullo on älykäs, ystävällinen ja aina nälkäinen, joten 
kommelluksiakin sattuu. 
 
Avainsanat: koirat, eläimet, perhe, Kiina 
 
 
KUINKA SUURI ON AVARUUS? | HOW BIG IS THE GALAXY? 
Venäjä – Viro 2018 | 72 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Хозяин оленей (Hozjain olenei) 
Ohjaus: Ksenija Eljan  
 
Siperian arktisilla lumitasangoilla elävät 7-vuotias Zakhar ja hänen isoveljensä Prokopi kuuluvat pieneen 
dolgaani-paimentolaiskansaan, jonka pääelinkeino on porojen paimennus ja kasvattaminen. Jo vuosien ajan 
dolgaanien lapset on kouluikäisinä lähetetty pois kotoaan, mikä uhkaa vähemmistökansan oman kielen, kulttuurin 
ja perinteiden säilymistä. Tähän on kuitenkin tullut muutos. Zakharin perheeseen saapuu opettaja, joka yrittää 
ohjata pojan uteliaat pohdinnat pois avaruudesta ja kohti matematiikkaa ja kotiläksyjä. Dokumentti valaisee, 
kuinka kaukana Zakharin maailma on tiukasta opetusjärjestelmästä, ja kuinka kesyttämättömän Siperian tundrat, 
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tähtitaivaan avaruus sekä yön säihkyvät revontulet elävät hänen mielessään vahvemmin kuin mikään muu. 
Maailmankaikkeuden kauneus sekä rajaton, galaksien valaisema avaruus vangitsevat katsojan mielikuvituksen.   
 
Avainsanat: paimentolaiset, alkuperäiskansa, perinne, vähemmistöt, koulu, Siperia, tundra, avaruus, 
maailmankaikkeus, dokumentti 
 
 
LYHYTELOKUVAPAKETIT 
 
Festivaali tarjoaa tilaisuuden na hda  lyhytelokuvia valkokankaalta – suuria ja pienia  kertomuksia kaikenika isille.  
 
Katso traileri: www.oulufilmfestival.fi/lyhytelokuvat 
 
3+  
Kasvetaan yhdessä 
 
KADUN KUKKA | CRACKS IN THE PAVEMENT 
Argentiina 2019 | 9 min | Ei dialogia 
SUOSITYS: YLI 3-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Entre Baldosas 
Ohjaus: Nicolás Conte 
 
Kaunis mutta haavoittuvainen kukka yrittää kukoistaa kaupungin saasteiden keskellä. Ärhäkkä roskis tahtoo 
auttaa parhaansa mukaan. 
 
Avainsanat: luonto, saastuminen, urbaani, animaatio   
 
 
PAIKKA | THE PIT 
Tšekki 2019 | 9 min | Ei dialogia 
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Jáma 
Ohjaus: Markéta Kubátová Smolíková 
 
Keskellä karuja kumpuja vaeltaa joukko peikkoja. He ovat etsimässä syötäväksi sopivaa maaperää. Sopiva kohta 
löytyykin eikä aikaakaan, kun täystohina on päällä. Peikot eivät turhia puhu, vaan paiskivat ankarasti töitä, satoi 
tai paistoi. Mutta mihin kaikki tämä aherrus johtaa? 
 
Avainsanat: peikot, työ, animaatio 
 
 
MUSIFANTIT | THE MUSIFANTS 1-2-3-4 
Saksa 2020 | 4 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Die Musifanten 1-2-3-4 
Ohjaus: Meike Fehre 
 
Uskomattomalla Günterillä ei ikä paina. Eläkkeellä oleva 200-vuotias sirkusnorsu lähtee yhdessä lapsenlapsensa 
kanssa vauhdikkaalle seikkailulle avaruuden kiertoradoille. Nämä kaksi laulavaa elefanttia törmäävät 
asteroideihin ja naapurin karhuherra Krauseen, joka asuntovaunullaan poikkeaa kuussakin. 
 
Avainsanat: musiikki, animaatio, avaruus, eläimet 
 
 
8+ 
Oman elämänsä sankareita 1 
 
ILLAN VIIMEINEN HIDAS | SLOWDANCE 
Ruotsi 2018 | 5 min | Tekstitys: suomi, englanti 
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SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Skoldiscot 
Ohjaus: Christian Zetterberg 
 
Alakoululainen Kevin on tullut diskoon tanssimaan. Mutta miten tanssiin uskaltaisi kysyä? Ilta kuluu baarimikon 
kanssa jutteluun ja seinään nojailuun. Tuliko sittenkin turhaan sliipattua tukka ja puettua valkoinen kauluspaita? 
 
Avainsanat: tanssi, LGBTQ, koulu 
 
 
KARHU JA APINA | TWINKLE BEARS: IF YOU’RE BRAVE 
Japani 2020 | 4 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Nijitaro (Taro Totsuka) 
 
Karhu ja apina ovat ystäviä. Heidän harmikseen tiikeri ja hiiri saapuvat aina pilaamaan heidän leikkinsä, olivat he 
sitten onkimassa, tähtiä haavilla pyydystämässä tai merirosvoilemassa. Mistä apina löytäisi rohkeutta puolustaa 
ystäväänsä?  
 
Avainsanat: eläimet, musiikki, rohkeus, ystävyys, kiusaaminen, animaatio 
 
 
VILLI LEA | WILD LEA  
Kolumbia 2020 | 10 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Lea salvaje 
Ohjaus: María Teresa Salcedo Montero 
 
Lea elää sademetsässä. Hän juoksee pitkin sammaloituja kiviä ja puita. Putoaminen on väistämätöntä ja sen 
seurauksena hän päätyy parsittavaksi kotoilijoiden luokse. He eivät milloinkaan lähde märkään metsään. Leaa ei 
näiden tiukkapipojen seura kiinnosta.  
 
Avainsanat: rohkeus, ystävyys, animaatio 
 
 
MEIDÄN MEREMME | MARE MONSTRUM 
Espanja 2019 | 6 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Lucia Hernandez, Mercè Sendino, Àngel Estois 
 
Syvällä meressä elää eläimiä, joiden olemassaolosta ei ole aikaisemmin tiedetty. Yksi niistä on Tinakala, 
ystävällinen, sosiaalinen ja suloisella luonteella varustettu kala. Mutta hän ei välitä muista merenelävistä, vaan 
työntää päänsä ravun kuoreen ja pureksii kaislaa isomman kalan kyljestä. 
 
Avainsanat: saastuminen, luonto, eläimet, animaatio 
 
 
KUKKUU! | CUCKOO! 
Alankomaat 2019 | 7 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Koekoek! 
Ohjaus: Jörgen Scholtens 
 
Kissansa kanssa elelevä Lammert saa elämäänsä iloa uusista laitteista. Oli se sitten pöytäuuni, sähköveitsi tai 
tietokone, jollaisen voisi ostaa radiovisan palkintopotilla. Hänen suureksi harmikseen seinänaapurina elelevä 
mummo tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa elossa pysyäkseen. 
 
Avainsanat: ahneus, musta komedia, kissat 
 



 
8+ 
Oman elämänsä sankareita 2 
 
TYTTÖJÄ VAI POIKIA? | TOPRAK 
Ranska – Turkki 2017 | 11 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Ohjaus, käsikirjoitus: Onur Yagiz 
 
Perhe odottaa innolla kaksosia. Isä ja poika kinaavat tuleeko tyttöjä vai poikia. 
 
Avainsanat: raskaus, kaksoset, perhe, draama, maahanmuutto 
 
 
MARADONAN JALAT | MARADONA’S LEGS 
Saksa – Palestiina 2019 | 23 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Ijrain Maradona 
Ohjaus: Firas Khoury 
 
Palestiinalaisveljekset elävät ja hengittävät jalkapallohuumaa, ja vuoden 1990 maailmanmestaruuskilpailun 
tuoma keräilytarrakisa saa heidät innostumaan. Heiltä puuttuu vain yksi tarra ennen kuin he saavat vihkonsa 
täyteen ja voivat voittaa kisan pääpalkinnon! Tarran metsästys vie heidät halki kaupungin, mutta onko onni lopulta 
myötä? He eivät ole ainoat, jotka etsivät harvinaista Maradonan jalat -keräilytarraa. Tämä ei kuitenkaan lannista 
innokasta ja sisukasta veljesparia. Etsintöjen aikana he kohtaavat muita jalkapallofaneja oman joukkueensa 
vastustajista kannattajiin, samalla edustaen omaa suosikkijoukkuettaan ylpeästi Brasilian väreissä.   
 
Avainsanat: jalkapallo, keräilytarrat, urheilu, Maradona, fanittaminen, urheiluhuuma, MM-kisat 
 
 
TULITIKUT | MATCHES 
Unkari 2019 | 12 min | Tekstitys: suomi 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Géza M. Tóth 
 
Jokaiselle tutut koulun kuvaamataidon tuntien tikkuaskartelut kalpenevat tämän unkarilaiselokuvan rinnalla. 
Tulitikut päätyvät futispeleihin, toimintaelokuviin ja moniin arkisiin askareihin. Tarinaa kertova seitsemänvuotias 
poika ei puhu loogisesti vaan sinkoilee siellä täällä. Lyhyt elokuva onnistuukin vangitsemaan lapsen ajattelun, 
toden ja tarun häilyvän eron. 
 
Avainsanat: lapsuus, leikit, animaatio 
 
 
12+ 
Kotimainen kilpailu: lyhytelokuvat 
 
ČÁHCERÁVGA 
Suomi 2019 | 6 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Suvi West 
 
Vähälumisesta metsästä pilkistää jäätynyt järvi. Äiti ei päästä tytärtään jäälle yksin leikkimään. Siellä on nähty 
Čáhcerávga, joka söi huonosti käyttäytyvää lasta. Liukkaalla jäällä tuuli sumentaa näkymää, eikä tyttö meinaa 
pysyä pystyssä, mutta Čáhcerávgaa vastaan on käytävä.  
 
Avainsanat: kansantarut, saamen kieli, musiikki, pohjoinen, taruolennot, legendat, saamelaisuus, runollinen 
 
KEPPI 
Suomi 2019 | 11 min | Tekstitys: englanti 



SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Teppo Airaksinen 
 
”Mä en tule alas puusta, jos en mä saa koiraa”, pieni Aava uhkailee. Isän kiireessä maasta poimimasta kepistä tulee 
Aavan testikoira, jota pitää ulkoiluttaa kolme kertaa päivässä. Kepille Aava kertoo huolet ja murheet. Sen avulla 
pihalta löytyy ystävä, mutta lopulta keppi päätyy vanhempien kiistakapulaksi. 
 
Avainsanat: koirat, perhe, vanhemmat, huumori, ystävyys 
 
KANARIALINTU | CANARY 
Suomi 2020 | 7 min | Tekstitys: englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Risto-Pekka Blom 
  
Vertauskuvallinen tarina käsittelee koulukiusaamisen kivuliasta kierrettä, jonka pimeyden sisällä sekä uhri että 
kiusaaja ovat vangittuina. 
 
Avainsanat: kiusaaminen, runollinen 
 
ONKO SULLA NÄLKÄ? | ARE YOU HUNGRY? 
Suomi 2019 | 12 min | Tekstitys: englanti 
SALLITTU YLI 7-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Teemu Niukkanen 
 
Yksinhuoltajaäiti on menettänyt yhteyden teinipoikaansa. Hän ei tunne tämän ystäviä eikä oikein koskaan pääse 
puhumaan muusta kuin ruuasta, jolla hän osoittaa rakkautensa. Ylihuolehtivainen äiti epäilee poikansa olevan 
homoseksuaali ja häntä häiritsee, ettei poika ole sitä kertonut.  
 
Avainsanat: musta komedia, LGBTQ, vanhemmat, huumori 
 
 
TO TEACH A BIRD TO FLY 
Suomi 2020 | 24 min | Tekstitys: suomi  
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Minna Rainio, Mark Roberts 
 
”Muistan isoäitini kertoneen lintujen tappamisista”, tyttö sanoo ja jatkaa: ”Sitä on vaikea uskoa nyt, mutta niin 
tapahtui.” Hän löytää käsiinsä kirjan lajeista, jotka olivat kuolleet sukupuuttoon. ”Se oli kuin muistelma, mutta 
enemmän se tuntui todisteelta oikeusjutussa ihmisyyttä vastaan”, tyttö kuvailee. 
 
Luonnon äärellä oleva tarina seuraa töyhtöiibiskannan elvyttämistä, lintujen ruokintaa ja lentämisen opettamista. 
Dokufiktiivinen elokuva liikkuu eri aikatasoilla. Se nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisen lajien 
sukupuuttoon kuolemisen kautta. 
 
Avainsanat: luonto, eläimet, tulevaisuus, ilmastonmuutos, dokumentti 
 
 
10+ 
Haavekuvia 
 
JOVANNA4FUTURE 
Alankomaat 2019 | 16 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Mirjam Marks 
 
Hollantilainen nuori Jovanna taistelee ilmastonmuutosta vastaan. Hän on tullut kaupungintalolle joka viikko jo 
puolen vuoden ajan osoittamaan mieltään. Yksin hän ei ole asiansa kanssa, vaan useat muut nuoret ympäri 
maailmaa jakavat huolen. Dokumentti vie katsojan kuolleiden korallien ääreen ja saastuneiden suurkaupunkien 



kaduille. Jovanna tekee valintoja ympäristöä ajatellen: on vegaani ja asuu perheensä kanssa energiaa tuottavassa 
ekotalossa. Aivan ehdotonta ei elämä kuitenkaan ole. Naapurin pakastimesta löytyvät perheen jäätelöt. 
 
Avainsanat: ilmastonmuutos, ympäristö, aktivismi, mielenosoitus, maapallo, nuoret 
 
 
SKIP AND THE RHYTHM RANGERS 
Alankomaat 2018 | 15 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Skip en de Rhythm Rangers 
Ohjaus: Olivier S. Garcia 
 
Skipillä ja hänen tanssiryhmällänsä The Rhytm Rangersillä on päämäärä. He haluavat todistaa, että pojat voivat 
tanssia. Elokuva seuraa tanssipoikia balettitunneilta moottoriteiden ylikulkusilloille. Tanssimisen rinnalla 
puhutaan paljon kiusaamisesta, jota he kokevat harrastuksensa vuoksi.  
 
Avainsanat: tanssi, harrastus, kiusaaminen, dokumentti 
 
 
TÄHTIKARTTA | MAP TO THE STARS  
Paraguay 2018 | 10 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Mbyja rapégüyto 
Ohjaus: Pedro Jaen R. 
 
Äidin kuollessa orpokoti on seitsemänvuotiaan tytön ainoa vaihtoehto. Onneksi sen viereinen polku vie kissan ja 
vieraan sekä viisaan shamaanin luo. Rauha tuntuu tulvivan tytön elämään läheltä löytyvien upeiden vesiputousten 
lailla. Elokuva vie katsojan Paraguayn maaseudulta aina tähtiin saakka. 
 
Avainsanat: kissat, perhe, ystävyys, avaruus, elämä, kuolema 
 
 
RUUTUPAITAINEN POIKA | THE BOY IN THE CHEQUERED SHIRT  
Saksa 2019 | 6 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Der Junge im Karohemd 
Ohjaus: Aleksandra Odic 
 
Pojalla on päällä siniharmaa ruutupaita, joka on tungettu housuihin. Ruokalasta ei ole kokojyväleipää enää 
saatavilla, joten hänen on tyydyttävä vaaleaan leipään. Pojasta kiinnostunut Vera huomaa kaikki nämä 
yksityiskohdat. Ihastuneelle hetki on iso, kun taas muut eivät sitä ole edes huomanneet. 
 
Avainsanat: rakkaus, ihastuminen, koulu 
 
 
HILJAISUUDEN JOKI | THE SILENCE OF THE RIVER 
Peru 2020 | 14 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE  
Alkuperäinen nimi: El silencio del rio 
Ohjaus: Francesca Canpera 
 
Amazonin joella asuva 9-vuotias Juan näkee mystisiä ja salaperäisiä unia. Hänen isänsä katoaa öisin pimeyteen. Ei 
ole olemassa salaisuutta, jota luonto ei voisi paljastaa.  
 
Avainsanat: Amazon, sademetsä, viidakko, luonto, mystiikka, taru, unet, salaisuudet, alkuperäiskansa, Peru  
 
 
10+ 
 



AV-ARKKI: KENEN LUONTO? 
Suomi | 37 min | Ei dialogia 
SALLITTU 
Kohderyhmäsuositus: 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille 
Kenen luonto? -elokuvien teemat tarkastelevat ihmisten suhdetta luontoon, luonnon monimuotoisuutta, sitä, 
miten näemme itsemme osana ympäristöä ja miten käytämme luontoa hyödyksemme. 
 
 
PLASTIC CHILD 
2016 | 12 min 
Plastic Child kertoo nuoren pojan matkasta läpi saastuneen muovisen maailman. Hänellä on perintönä yksi ainut 
elävä kasvi, joka suo hänelle hengitettävää ilmaa ja tuo lopulta toivoa ihmiskunnalle. 
 
ENCOUNTER 
2016 | 11 min 
Encounter on lyhytelokuva, joka tarkastelee ihmisen halua lähestyä ja ymmärtää luonnossa elävää eläintä. Se 
kuvaa epätavallista tilannetta, jossa eläin on tarkkailija ja ihminen tarkkailun kohde. 
 
BREATH 
2018 | 4 min 
Kokeellinen kollaasielokuva ihmisen, kasvien ja maan hengityssymbioosista. Taideteoksen avulla voi oppia 
esimerkiksi biologiasta. Teos tukee asian ymmärtämistä ja mahdollistaa samalla taiteellisen kokemuksen. 
 
CHASING WATERFALLS 
2016 | 4 min 

Chasing Waterfalls on sarja muilta varastettuja poseerauksia. Videossa ihmiset ottavat selfieitä tai poseeravat 
matkakohteissa: vesiputouksen äärellä, meren rannalla ja vuoren kielekkeellä. Tarinan mukaan vesiputouksen 
takana luolassa on piilossa aarre. Onko myös kuvan takana aarre? Voimmeko tavoittaa kuvilla jotain, mihin 
muuten emme pääse käsiksi? 
 
KUOLAN KUKAT 
2014 | 3 min 

Kuolan kukat on stillkuvista ja timelapse-videoista yhdistetty yksikanavainen videoteos. Kuvastossa limittyvät 
päällekkäin sekä Kuolan niemimaan tehdasmaisemat että samoilta paikoilta poimitut ja kuivatut kukat. Lisäksi 
mukana on kuvia kasveista taiteilijan isän vanhasta herbaariosta. 
 
SAARI 
2017 | 3 min 

Autot liikkuvat maalatun pinnan takana. Pinnan takaa paljastuu raaputtamalla liikenteenjakaja, jossa kasvaa 
pieniä mäntyjä. Raitiovaunut ja ihmiset kulkevat ohi. Liikenteenjakaja on outo kappale kaupunkiluontoa. 
 
Avainsanat: luonto, eläimet, kasvit, ympäristö, kierrätys, tulevaisuus 
 
 
10+ 
Pohjolasta on moneksi 
Nordic Junior Sessions 
 
RIPPIJUHLA | THE CONFIRMATION  
Tanska 2019 | 18 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Konfirmanden 
Ohjaus: Marie-Louise Damgaard 
 
Pojan rippijuhlien ja seremonian takia jännitteet ilmassa kiristyvät. Poikaansa leijonan raivolla puolustava äiti 
valmistautuu milloin tahansa koittavaan konfliktiin, ja äärimmilleen latautunut ilmapiiri voi räjähtää minä hetkenä 
hyvänsä.  
 
Avainsanat: transsukupuolisuus, vähemmistöt, LGBTQ, syrjintä, kirkko, juhlat, seremoniat, suku 



 
 
TALVINEN JÄRVI | WINTER LAKE 
Suomi 2019 | 15 min | Tekstitys: englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Petteri Saario 
 
13-vuotias Emika on aivan tavallinen tyttö. Kaikki tavalliset tyttö eivät kuitenkaan telttaile Saimaalla keskellä 
talvea. Emika ja hänen serkkunsa Antti ihmettelevät luonnon lumoja jäiden keskellä. 
 
Avainsanat: retkeily, luonto, talvi, Saimaa 
 
 
POTKUKELKKAKUORO | THE KICKSLED CHOIR  
Norja 2020 | 18 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Sparkekoret 
Ohjaus: Torfinn Iversen 
 
Gabriel haluaisi liittyä potkukelkkailevaan kuoroon, joka kerää varoja pakolaisille. Hänen hiljainen isänsä ei 
vaikuta olevan ajatuksesta lainkaan innoissaan, mutta ehkä vaitonaisuuden takaa paljastuu jotain yllättävää. 
 
Avainsanat: pakolaiset, vanhemmat 
 
 
KAUPUNKI NRO 13 | CITY NO 13 
Ruotsi 2020 | 9 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Stad nr 13 
Ohjaus: Salad Hilowle 
 
Kaupungin rytmi ja avaruuden tähdet peilaavat 11-vuotiaan Omarin syvällisiä pohdintoja elämästä ja 
ihmisyydestä. 
 
Avainsanat: ihmisyys, filosofinen, pakolaiset, maahanmuutto  
 
 
12+ 
Tummia sävyjä 
 
POIKA JOKA HALUSI LENTÄÄ | THE BOY WHO WANTED TO FLY 
Espanja 2018 | 20 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: El niño que quería volar 
Ohjaus: Jorge Muriel 
 
Päiväkoti-ikäinen Iván ei ole valmis niihin odotuksiin, joita isoveljelle asetetaan. Varsinkin isä moittii aina, kun 
poika aiheuttaa päänvaivaa. Tunnelma on kireä kuin perheen kissanpennun naukaisu. 
 
Avainsanat: draama, perhe, vanhemmat, kasvaminen, kuolema 
 
 
MUSTA LAATIKKO | BLACK BOX 
Turkki 2020 | 15 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Kara Kutu 
Ohjaus: Can Deniz Atici 
 



Lähtiessään kotoaan viulunsa kanssa 11-vuotias Selin-tyttö suihkauttaa päälleen paljon hajuvettä ja jättää 
roskapussin naapurinsa oven eteen. Hänellä on salaisuus, jonka säilyttäminen käy päivä päivältä vaikeammaksi.  
 
Avainsanat: draama, musiikki, viulu, mysteeri 
 
 
BÄNDIKAVERI | ISLAND LIVING 
Islanti 2019 | 28 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Lífið á eyjunni 
Ohjaus: Viktor Sigurjónsson 
 
Alakoululainen Bragi rakentaa rummut kodin tykötarpeista. Äitiä ei rumpujen rytke innosta, hänestä jalkapallo 
olisi sopivampi harrastus. Poikaa ei koulu kiinnosta, kun pitäisi päästä vain paukuttamaan. Nauhatonta bassoa 
soittava Freyr muuttaa naapuriin, mummolaansa kesäksi. Luvassa on maailmaa mullistavaa musisointia. Mutta 
kesä uhkaa loppua liian nopeasti vieden bändikaverin mukanaan. 
 
Avainsanat: koulu, ystävyys, musiikki, kesä, Islanti 
 
 
12+ 
Toisin nähty, toisin koettu 
 
MR. DEER  
Iran 2018 | 9 min | Ei dialogia 
SUOSITUS: YLI 12–VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Aghaye Gavazn  
Ohjaus: Mojtaba Mousavi 
 
Eläinten metromatkalla tapahtuu outoja asioita. 
 
Avainsanat: eläimet, animaatio 
 
 
KILTTI TYTTÖ | GOOD GIRL 
Viro – Suomi – Portugali – Italia 2019 | 12 min | Tekstitys: englanti 
SALLITTU YLI 12-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Merja Maijanen 
 
Maria, iloinen 9-vuotias tyttö, tekee vanhempansa ylpeiksi saamalla hymypatsaan. Yöllä patsas löytyy särkyneenä 
lattialta. Vai oliko se pelkkää unta? 
 
Avainsanat: perhe, hymytyttö, kiltteys 
 
 
BERTHA JA WOLFRAM | BERTHA AND THE WOLFRAM  
Belgia 2020 | 16 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Bertha en de wolfram 
Ohjaus: Tijs Torfs 
 
13-vuotiaalla taiteellisesti lahjakkaalla Berthalla on Wolframin syndrooma. Suden muodon saava sairaus ja Bertha 
kamppailevat animoiduissa hiilipiirroksissa. Taistelun ohella elokuvassa on riemukasta elämänjanoa. Bertha ei 
anna vakavan sairauden hidastaa.  
 
Avainsanat: dokumentti, sairaus, taide 
 
 
PARAS VOITTAKOON! | THE BEST ORCHESTRA IN THE WORLD 



Itävalta 2020 | 14 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Das beste Orchester der Welt 
Ohjaus: Henning Backhaus 
 
Joukko kontrabasisteja odottaa vuoroaan orkesterin koesoittoa varten. Koesoitto tapahtuu verhon takaa, jotta 
raati arvioisi vain soittoa. Yksi soittajista ei päällisin puolin kuulu joukkoon, mutta jaksaa kuitenkin sitkeästi 
yrittää korkeista ovenkahvoista huolimatta.  
 
Avainsanat: tasa-arvo, syrjintä, musiikki, orkesteri 
 
 
14+ 
Mikä meitä ajaa? 
 
SELFIES 
Sveitsi 2018 | 4 min | Ei dialogia 
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Claudius Gentinetta 
 
Punaiseksi lakatut varpaat rannalla, lempeä kitaran sointi ja rantaan lyövät aallot. Rauhan katkaisee esiin kaivettu 
puhelin, jossa lähtee pyörimään välittömästi loputon selfiemaraton. Missä kohtaa selfien ottaminen on sopivaa? Ja 
miksi sellainen tulisi ylipäätään ottaa? 
 
Avainsanat: yhteiskunta, some, animaatio, musta komedia 
 
 
KAPINALLINEN | REBEL 
Kanada 2019 | 16 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Recrue 
Ohjaus: Pier-Philippe Chevigny 
 
Poika löytää piileskelevän pakolaisperheen kanadalaismetsässä ja hälyttää vapaaehtoisetsintäpartion paikalle. 
Vaikka poika teki kuten isänsä opetti ja kehuja satelee koko partiolta, niin kaikki ei tunnu olevan kohdallaan. 
 
Avainsanat: äärioikeisto, pakolaiset, vanhemmat, Kanada, kanadanranskalaisuus, vähemmistöt 
 
 
19.91 
Puola 2019 | 24 min | Tekstitys: suomi, englanti 
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 
Ohjaus: Emilia Śniegoska 
 
Keskitysleirien traaginen historia on välitettävä tuleville sukupolville, sillä holokaustin kokeneet ihmiset ovat pian 
poissa keskuudestamme. 19-vuotiaan Jetten sekä 91-vuotiaan keskitysleireiltä selviytyneen Zofian välille on 
syntynyt koskettava ystävyys. Jette tietää, että heillä ei enää ole paljon aikaa yhdessä, ja hän tahtoo pysyä Zofian 
rinnalla kuunnellen hänen kokemuksiaan. 
 
Avainsanat: keskitysleirit, holokausti, toinen maailmansota, juutalaisvainot, Auschwitz, Ravensbrück, muistot, 
ystävyys, Puola  
 
 
MIKSI ETANOILLA EI OLE JALKOJA | WHY SLUGS HAVE NO LEGS 
Sveitsi 2019 | 11 min | Ei dialogia 
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi: Warum Schnecken keine Beine haben 
Ohjaus: Aline Höchli 
 



Verkkaiseen tahtiin työskentelevät ja elämän pienistä iloista nauttivat etanat eivät tahdo pysyä kiireisten 
hyönteisten tahdissa mukana. Miten käy, kun nykyajan kuormittava työelämä kiristää vain tahtia?  
 
Avainsanat: etanat, hyönteiset, työ, stressi, animaatio 
 
 

 
 
Lista elokuvista ja lyhytelokuvanäytöksistä ikäryhmittäin.  
 
0-6 v.  

AV-ARKKI: KENEN LUONTO?  -
LYHYTELOKUVAPAKETTI 

SALLITTU 

RAKAS ÄITINI | MY DEAR MOTHER SALLITTU 

RÄSY | RAGGIE SALLITTU 

KASVETAAN YHDESSA  -LYHYTELOKUVAPAKETTI SUOSITYS: YLI 3-VUOTIAILLE 

 
 
 
7-12 v.  

NEPALIN MORSIAN SALLITTU YLI 7-VUOTIAILLE 

ONKO SULLA NÄLKÄ? | ARE YOU HUNGRY? SALLITTU YLI 7-VUOTIAILLE 

PAKO RAJAN YLI | THE CROSSING SALLITTU YLI 7-VUOTIAILLE 

AAMUN ISO HUIVI | THE GREAT SHAWL OF AAMU SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 

KOIRAN KOTIINPALUU | FIND MY WAY HOME   SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 

OMAN ELÄMÄNSÄ SANKAREITA 1 -
LYHYTELOKUVAPAKETTI 

SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 

OMAN ELÄMÄNSÄ SANKAREITA 2 -
LYHYTELOKUVAPAKETTI 

SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 

ROMYN KAMPAAMO | ROMY’S SALON SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 

SADEMETSÄN PELASTAJAT | “DIRTY FACE”, WITH 
THE MAGIC OF NATURE 

SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 

TEAM MARCO SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 

ISOISÄNI ON AVARUUSOLENTO | MY GRANDPA IS AN 
ALIEN 

SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE 

MADISON – KAHDEN PYÖRÄN VÄLISSÄ | MADISON – A 
FAST FRIENDSHIP 

SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE 

KOTIMAINEN KILPAILU: LYHYTELOKUVAT SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE 

KUINKA SUURI ON AVARUUS? | HOW BIG IS THE 
GALAXY? 

SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 

HAAVEKUVIA-LYHYTELOKUVAPAKETTI SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 

POHJOLASTA ON MONEKSI 
NORDIC JUNIOR SESSIONS 

SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 

SIRKUS NOËL | CIRCUS NOEL SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 

TOINEN ELÄMÄ | AFTERLIFE SALLITTU YLI 12-VUOTIAILLE 

I AM FREE SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE 



KUNGFUVELJET | KUNG FU BROTHERS SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE 

TOISIN NÄHTY, TOISIN KOETTU -
LYHYTELOKUVAPAKETTI 

SUOSITUS: YLI 12–VUOTIAILLE 

TUMMIA SÄVYJÄ -LYHYTELOKUVAPAKETTI SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE 

MUURI VÄLISSÄMME | THE WALL BETWEEN US SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE 

 
 
13+ v.  

CLEANERS SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 

GRANAATTIOMENAKOJULLA | SOIL SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 

MKÄ MEITÄ AJAA? -LYHYTELOKUVAPAKETTI SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 

MONIMIELIMUSIKAALI | REEL ME - THE FILM 

MUSICAL 

SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 

 


