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henkilökunta |  Festival Staff

europe loves european Festivals 
A privileged place for meetings, exchanges 
and discovery, festivals provide a vibrant and 
accessible environment for the widest variety 
of talent, stories and emotions that constitute 
Europe’s cinematography.

The MEDIA Programme of the European 
Union aims to promote European audiovisual 
heritage, to encourage the transnational cir-
culation of films and to foster audiovisual in-
dustry competitiveness. The MEDIA Programme 
acknowledges the cultural, educational, social 
and economic role of festivals by co-financing 
every year almost 100 of them across Europe. 

These festivals stand out with their rich 
and diverse European programming, networ-
king and meeting opportunities for professio-
nals and the public alike, their activities in 
support of young professionals, their educatio-
nal initiatives and the importance they give to 
strengthening inter-cultural dialogue. In 2011, 

the festivals supported by the MEDIA Program-
me have programmed more than 40.000 sc-
reenings of European works to nearly 3 million 
cinema-lovers.

MEDIA is pleased to support the 31st edition 
of the Oulu International Children´s and Youth 
Film festival and we extend our best wishes to 
all of the festival goers for an enjoyable and 
stimulating event.

European Union 
MEDIA PROGRAMME
http://www.ec.europa.eu/information_
society/media/index_en.htm 

Lipunmyynti/Tickets:
Puh/Tel: (08) 5584 7575
Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7
Festivaali-info/Festival Info:
Hallituskatu 7, FIN-90100 Oulu, Finland
Puh/Tel: 044 527 8648
Elokuvateatterit/Theatres:
Finnkino Plaza, Torikatu 32
Valvesali/Valve Main Hall &
Studio/Cinema Studio
Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7
Festivaalitoimisto/Festival Office:
Hallituskatu 7, FIN-90100 Oulu, Finland
Puh/Tel: (08) 8811 294, fax (08) 8811 290
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OULUN ELOKUVAKESKUS RY./THE OULU FILM CENTRE
Festivaalin johtaja/Festival Director:
Eszter Vuojala
Festivaalikoordinaattori/Festival Coordinator:
Mika Anttolainen
Festivaalin talous/Financial Officer:
Sauli Pesonen
Festivaalin tiedottaja/Press Officer:
Mira Päätalo
Festivaalin markkinointi/Marketing Officer:
Maija Pesonen

FESTIVAALIHENKILÖKUNTA/FESTIVAL STAFF
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Taide- ja mediapaja Wankkuri
Jenni Kangasniemi
Kaisa Kortekallio
Minttu Luomala
Amarilio Mendonca
Mira Päätalo
Riitta Ryhtä
Esitystekniikka/Projectionists:
Finnkino Oy
Taide- ja mediapaja Wankkuri
Jouni Ikonen
Tero Kovaniemi
Seppo Kurttila
Antti Leimi
Eero Leiviskä
Tuomas Merilä
Sari Mikkola
Roosa Paldanius
Jukka Tikkanen
Lipunmyynti/Tickets:
Maria Alve
Auli Särkelä 
Koululais- ja päiväkotivaraukset:
Maija Pesonen
Autonkuljettajat/Chauffeurs:
Jari Puusti
Pekka Puusti
Johanna Raivio
Vahtimestarit/Doormen:
Index-ainejärjestö

Taide- ja mediapaja Wankkuri
Essi Alaluusua
Maria Alve
Niko Alve
Anssi Bwalya
Sari Hiltunen
Marlene Hyyppä
Joonas Juola
Tommi Kekkonen
Minna Koivunen
Tanja Koponen
Salla Kotiranta
Riikka Kuismin
Aku Lammassaari
Joonas Mikkonen
Hilla Männikkö
Tiina Niinikoski
Henna Rannanpää
Tiina Rusanen
Reetta Sassi
Teresa Savolainen
Juha Varjo
Ainokaisa Veteläinen
Somistus/Interior Designs:
Pietu Kotila
Siru Lahtinen
Käännökset/Translations:
Sari Holappa
Janne Kauppila
Teija Kuivalainen
Mikko Lehtola
Maija Myllylä
Marko Pyhähuhta
Festivaalimaskotti/Festival Mascot:
Sinimaria Tomperi
Festivaalin ”kummisetä”/Festival ”Godfather”:
Karol Przeliorz
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Joonas Mikkonen
Jyrki Mäki
Maija Pesonen
Videobaari/Video Bar:
Juhani Rosenqvist
Juha Wunsch
PR:
Mika Anttolainen
Ilpo Koskela
Eszter Vuojala
Festivaalimaskotin vaatetus/
Festival Mascot Costume Designer:
Oona Valli
Käsiohjelman toimitus/Editing of the Catalogue:
Mika Anttolainen
Anna Kleemola
Mikko Lehtola
Kai Penttilä
Maija Pesonen
Sauli Pesonen
Mira Päätalo
Henna Rannanpää
Eszter Vuojala

Käsiohjelman taitto/
Design and layout of the Catalogue:
GST Graafinen Studio

Kiitämme/Thanks for Your Support:
AVEK
Busan International Kids’ Film Festival
CIFEJ
ECFA
Estonian Film 100
Expert-Itkonen Oy
Finnkino Oy
Goethe-Institut
International Family Film Festival
K-ryhmä
Kahvila Minttu
Kansallinen av-arkisto
Kauppakeskus Rajalla/ Jukka Korpimäki
Kirkon mediasäätiö
Kulttuuritalo Valve
MEDIA Programme
Nuorten Ystävät ry.
ONE – Oulun nuorten edustajisto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oulun kaupungin kulttuuri- ja tapahtumayksikkö
Oulun kaupungin kulttuurilautakunta
Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus/ 
Nuorisokahvila Bysis, Rockpolis
Oulun musiikkivideofestivaalit
Oulun sarjakuvaseura ry
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulun sosiaali- ja terveystoimi
Oulun taidekoulu
Oulun yliopisto
POEM
S-ryhmä
Sanomalehti Kaleva
Saga Vera/ Janne Kauppila
Suomen elokuvasäätiö
Suomen Viro-yhdistysten liitto
Svenska nu
Uniresta Oy
Valveen elokuvakoulu
Valveen lastenkulttuuri
Valveen sanataidekoulu
Valtion elokuvataidetoimikunta
Virka-galleria
Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö
Soili Aalto-Hirvelä
Elina Bonelius
Heidi Day
Jaani Föhr
Kari Halttu
Satu Jehkonen
Pekka Pesonen
Pasi Ruuskanen
Suzanne Shoemaker
Pirjo Terho-Kerppola
Taneli Toppari
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lapset tykkäävät nauraa
Helppoa on nauraa, mutta on vaikeaa tehdä 
hyvä komedia. Vaikka lapset mielellään nau-
raisivat, elokuvantekijät käsittelevät eloku-
vissaan mieluummin lasten ongelmia. Tänä 
vuonna ohjelmistoon valittiin ennätysmäärä 
komedioita.

Teemana on tänä vuonna Yhdysvallat ja ame-
rikkalainen lastenelokuva. Olemme tehneet 
yhteistyötä Yhdysvaltain Suomen -suurlähe-
tystön ja International Family Film Festivalin 
kanssa. Esitämme Disneyn ikivihreät ja lii-
kuttavat klassikot Lumikin ja Bambin, mutta 
samalla molempiin kilpailuihin haettiin myös 
uusia amerikkalaiselokuvia.

Tänä vuonna Viron elokuvatuotanto täyttää 
100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi esitämme 
virolaisia animaatio- ja dokumenttielokuvia. 
Myös tsekkiläisen animaattori Jirí Trnkan syn-
tymästä on 100 vuotta. Löysimme omasta 16 
mm:n arkistostamme kolme Trnkan elokuvaa. 
Tule katsomaan!

Tule, purjehdi viikinkien matkassa, ratsasta 
norjalaisten kanssa ja lennä kuin Niko-poro!

Eszter Vuojala

Children love to laugh
It is easy to laugh, but it is not easy to make 
a comedy.  Though children love to laugh, 
film-makers often confront their audience 
with their problems. This year we have select-
ed as many comedies as we could.  

American films for children and young people 
are in focus this year so we co-operated with 
the Embassy of the United States in Finland 
and the International Family Film Festival. 
We screen the touching Disney evergreens like 
Snow White and Bambi. We included also some 
new American films to both competitions.

In 2012 Estonian film is celebrating its 100th 
anniversary. We screen Estonian animation 
and documentary films to commemorate it. 
Czech puppet animator Jiri Trnka was born 
one hundred years ago. We found three Trnka 
films in our own 16 mm archive. Come to see 
them!

Come and sail with the Vikings, ride with the 
Norwegians and fly with Niko the Reindeer!  

Eszter Vuojala

kalevan palkinto
Oulun kansainvälisen lasten- ja nuorteneloku-
vien festivaalin lapsituomaristo jakaa Kalevan 
palkinnon, 3000 euroa, Lastenelokuvien kilpai-
lun parhaan elokuvan ohjaajalle.

kaleva award
Children’s Jury gives the Kaleva Award, 3000 
euros, to the director of the best film in 
Children’s Film Competition.

Elämänmakua.

Untitled-2   1 20.10.2009   12:35:42

katSo minuun... -palkinto
Evankelis-luterilainen kirkko myöntää Kirkon 
mediasäätiön Katso minuun...-palkinnon. 1500 
euron palkinto myönnetään kotimaiselle pit-
källe tai lyhyelle festivaalielokuvalle. Palkin-
non kriteerit festivaalin kotisivuilla.

katso minuun... award
The Finnish Evangelic-Lutheran Church grants 
the Church’s Media Foundation’s Katso minuun... 
Award. The award, worth 1500 euros, is giv-
en to a Finnish festival feature or short film.  
See the Festival’s home pages for the criteria 
for the award.

eSipuhe  |  preface palkinnot ja tuomaRiStot | awards  and jurys

lapSituomaRiSto | Children´s jury
Mari Grönstrand (Elokuvaklubi MegaPikseli), 
Elias Kukkonen (Elokuvaklubi Pikseli)
Siiri Aunola, Milla Lento, Aleksi Puhakka, 
Matti Rehell (Myllytullin koulu, 7. luokka)
Riika Huttula, Vesa Kynkäänniemi, 
Siiri Niinimäki, Mikael Pirnes 
(Teuvo Pakkalan koulu, 5. luokka).

kotimaiSen kilpailun tuomaRi |
Finnish Competition jury
Tv-tuottaja Pirkko Frank-Arkimies valitsee 
Kirkon Mediasäätiön ”Katso minuun…” –palkin-
nonsaajan.

Frank-Arkimies on toiminut Kirkon Mediasää-
tiön hallituksen jäsenenä vuodesta  2007 läh-
tien. Hän on työskennellyt vakinaisesti YLE 
TV2:n dokumenttiohjelmien tehtävissä toimit-
tajana, ohjaajana ja tuottajana vuosina 1976-
2009. Pirkko Frank-Arkimies on palkittu ohjaa-
mistaan dokumenteista useilla kansallisilla ja 
kansainvälisillä palkinnoilla. 

Television producer Pirkko Frank-Arkimies 
chooses the film to receive the Katso minu-
un... Award from the Media Foundation of the 
Evangelical Lutheran Church of Finland.

Frank-Arkimies has been a member of the 
board of the Media Foundation since 2007. 
She has worked on YLE TV2’s documentaries 
as a journalist, a director and a producer be-
tween 1976-2009. Pirkko Frank-Arkimies has 
received several national and international 
awards for her documentaries. 
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pikku karhu –palkinto
Vuodesta 2004 lähtien myönnetyllä tunnustus-
palkinnolla halutaan kohottaa lastenelokuvan 
asemaa kotimaisen elokuvatuotannon ja lasten-
kulttuurin alalla. Palkinto myönnetään vuosit-
tain suomalaiselle käsikirjoittajalle, ohjaajalle 
tai tuottajalle, joka on kuluvan vuoden aikana 
ansioitunut lastenelokuvan tekijänä Suomessa. 
Tunnustus voidaan jakaa henkilölle myös arvok-
kaasta elämäntyöstä lastenelokuvan alalla.
Palkinnon myöntää Pohjoinen elokuva- ja medi-
asäätiö POEM. Palkinto jaetaan aina Oulun kan-
sainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin 
yhteydessä. Pikku karhu -pystin on suunnitellut 
taiteilija Sanna Koivisto ja sen ovat toteuttaneet 
yhteistyössä Anni Koponen ja Sanna Koivisto.

ECFA – Euroopan lastenelokuvien järjestö alan
ammattilaisille ja harrastajille on perustet-
tu vuonna 1988. ECFA-palkinto on perustettu  
vuonna 2010 ja jaetaan Oulun  festivaalilla las-
tenelokuvien kilpailun parhaalle eurooppalai-
selle elokuvalle.

ECFA – European Children´s Film Association 
was founded in 1988 for professionals and 
amateurs. The ECFA Award was founded in 
2010 and it is given for the children’s film 
competition’s best European film.  

huomiSta vaRten -palkinto
Nuorten Ystävät ry. jakaa Huomista Varten 
-palkinnon Oulun kansainvälisen lasten- ja 
nuortenelokuvien festivaalin parhaalle nuor-
ten elokuvalle. 

For tomorrow award
Friends of the Young -organisation gives the 
For Tomorrow Award to the best youth film 
of the Oulu International Children’s and Youth 
Film Festival.

nuoRtenelokuvien tuomaRiSto | 
Youth Film jury

the little Bear award 
The award was founded by the POEM - North-
ern Film and Media Foundation (formerly 
Northern Film and Media Centre) in 2004. It 
will be given every year during the Oulu In-
ternational Children’s and Youth Film Festival 
to a Finnish script-writer, director or producer, 
who during the year served with distinction as 
children’s film maker in Finland. The award 
can also be given to a person for a life’s work.

CiFej-palkinto |  CiFej prize
Kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien järjestön CIFEJ:n vuon-
na 1981 perustama palkinto, joka jaettiin ensi kerran Oulun las-
tenelokuvafestivaalilla vuonna 1995.

Created by the CIFEJ in 1981. Awarded at the Oulu festival since 
1995. 

kanSainvÄlinen tuomaRiSto | international jury

julia jarl
on tuore Malmön lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin (BUFF) 
johtaja. Hän on työskennellyt festivaalilla vuodesta 2007 lähtien. 
Hän nauttii kaikenlaisesta kulttuurista ja hapanleivän leipomi-
sesta. 

Julia Jarl is the new festival director of Malmö Children’s and 
Youth Festival (BUFF). She has been working at BUFF Film Festival 
since 2007. She enjoys all sorts of popular culture and sour dough 
bread making. 

maikki kantola 
on työskennellyt yli 25 vuotta lasten- ja nuorten elokuvakulttuu-
rin parissa. Hän on vetänyt tuhansia työpajoja sekä Suomessa 
että ulkomailla. Kantola työskentelee parhaillaan Videootit ry:n 
Videovankkuri-hankkeessa. Hän kuuluu myös kansainvälisen las-
ten- ja nuortenelokuvajärjestön, CIFEJ:n hallitukseen.

Maikki Kantola has been working for over 25 years in the field 
of children and youth film culture. She has organised thousands 
of workshops around the world. Kantola is in the board of Inter-
national Center of Films for Children and Young People (CIFEJ).

olivier Ringer 
ohjasi ensimmäisen pitkän elokuvansa Varsa vuonna 2006. Hän on 
kirjoittanut ja ohjannut lyhytelokuvia ja tv-tuotantoja. Ringerin 
ohjaama Karkuteillä (2011) palkittiin muun muassa Oulussa ja se 
voitti ECFA-palkinnon Euroopan parhaana lastenelokuvana 2012.

He directed his first feature film “Pom, le Poulain” in 2006. He 
has written and directed short films and TV productions. ”On the 
sly” was awarded in many festivals around the world and received 
the ECFA Award for Best European Film for Children in 2012.

palkinnot ja tuomaRiStot | awards  and jurys

Marja Irjala, järjestöneuvos, Nuorten Ystävät 
ry:n pääsihteeri 1990-2012.  Antti Telkkälä,
Elokuvaklubi Kolina. Salla Alila ja Alexander 
Spalding, Oulun Taidekoulu.
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laStenelokuvien kilpailu  |  Children’s Film Competition

jÄÄlohikÄÄRme
ice Dragon
Ruotsi | Sweden 2012 77 min
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 8 YEARS 
Alkuperäinen nimi | original title: Isdraken
Ohjaus | direction: 
Martin Högdahl, Håkan Bjerking

Mik on 11-vuotias poika, joka elää muusikko-
isänsä ja isoveljensä Tonyn kanssa Tukholmas-
sa. Isän vallaton rokkarielämäntapa ei sovi 
yhteen vastuullisen vanhemman roolin kanssa. 
Mik saa uuden kodin tätinsä luota, missä hän 
rakentaa ystäviensä kanssa jäälohikäärmeen 
ja rakastuu ensimmäisen kerran. Nuori poika 
joutuu kuitenkin käymään taistelua pysyvästä 
kodista. 

Martin Högdahl on opiskellut valokuvausta ja 
elokuvaohjausta Göteborgin yliopistossa. Hän 
on ohjannut televisiodraamaa sekä yli 40 ly-
hytelokuvaa.

Mik is a young boy living with his big broth-
er and musician father in Stockholm. His fa-
ther’s reckless rock ‘n roll lifestyle doesn’t go 
well together with the role of a responsible 
parent, and big brother Tony is also suffering 
from the lack of a proper father figure. Mik 
must go to his aunt to find a new home. There 
he builds the Ice Dragon with his friends and 
falls in love for the first time. However, the 
eleven-year-old has to fight for a permanent 
and stable home.

Martin Högdahl has studied photography and 
film directing at the University of Gothen-
burg. He has directed television dramas and 
over 40 short films.

koiRani eliot
eliot & me
Irlanti | Ireland 2012 52 min
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 8 YEARS 
Ohjaus | direction: Fintan Connolly

Kymmenvuotias Lucy elää äitinsä kanssa Dubli-
nissa. Hänen isänsä on muuttanut Lontooseen 
ja Lucy yrittää hyväksyä vanhempiensa eron. 
Äidillä on kuitenkin jo uusi poikaystävä, ja 
koulussa on kiusaava tyttö. Lucy saa päättä-
väisen kampanjoinnin jälkeen koiran, Eliotin, 
ja he ovat parhaat ystävät keskenään. Tytön 
elämä alkaa sujua paremmin ja hän saa kou-
lussa uuden ystävän, Benin. Eräänä päivänä 
Eliot katoaa, ja Lucy kohtaa vaaroja yrittäes-
sään löytää koiransa.

Fintan Connolly on tehnyt dokumenttielokuvia 
nyky-Irlannista. Koirani Eliot on hänen kolmas 
kokoillan elokuvansa.

Lucy lives with her mother in Dublin. Her fa-
ther has moved to London, and Lucy is try-
ing to accept her parents’ divorce. Lucy’s 
mother already has a new boyfriend, and in 
school there is a bullying girl to cope with. 
After a determined campaign, Lucy’s mother 
buys her a dog – Eliot. Lucy and Eliot quickly 
become best friends and are almost insepara-
ble. Everything seems to take a turn for the 
better, as Lucy even makes a new friend in 
school. One day Eliot suddenly disappears, 
and Lucy has to face insecurity and danger 
trying to find her dog.

Fintan Connolly has made several documenta-
ries depicting contemporary Ireland. Eliot & 
Me is his third feature film.

FESTIVAALIPASSI 
vain 18 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin
Plaza 6, ma 19.11. klo 13.00,
Plaza 6, ti 20.11. klo 19.00, 
Plaza 6, pe 23.11. klo 13.00,
Studio, su 25.11. klo 10.00.

8+8+
Valvesali, ma 19.11. klo 9.00,
Valvesali, to 22.11. klo 17.00,
Valvesali, pe 23.11. klo 9.00,
Valvesali, la 24.11. klo 10.00.
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tapahtumapaikat  |  venues

1. Festivaali-info, 
lipunmyynti & valveSali
164 paikkaa, kulttuuritalo Valve, 
Hallituskatu 7

2. elokuvateatteri StuDio
45 paikkaa, kulttuuritalo Valve, 
Hallituskatu 7, 2.krs

3. Finnkino plaZa
Plaza 1 (409 + 6 pyörätuolipaikkaa), 
Plaza 2 (184 + 2)
Plaza 5 (98 + 1) Plaza 6 (83 + 1), 
Torikatu 32

4. kirjasto, pakkalan Sali 
180 paikkaa, Kaarlenväylä 3

5. Festivaalihotelli 
Sokos hotel arina
Pakkahuoneenkatu 16, 90100 Oulu. 
Puh. 08 3123 111. Fax. 08 3123 123. 
sales.oulu@sokoshotels.fi

6. nuorisokahvila Bysis, 
festivaalikahvila
Byströmin talon sisäpihalla, 
Hallituskatu 5 a
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laStenelokuvien kilpailu  |  Children’s Film Competition

RanSkiSSota
taking Chances
 
Alankomaat, Belgia | 
Netherlands, Belgium  2011 87 min 
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 7 YEARS 
Alkuperäinen nimi | original title: 
Patatje Oorlog
Ohjaus | direction: Nicole van Kilsdonk

Ranskissota käsittelee tärkeää aihetta kirpeän 
komedian keinoin. Kiek on huolissaan isästään, 
joka matkustaa usein sota-alueelle työskente-
lemään. Tämä on lääkäri, joka pitää siitä, että 
on tarpeellinen. Erikoisten kuvitelmien avulla 
nuori tyttö käsittelee pelkoaan isän mahdolli-
sesta menetyksestä. 

Nicole van Kilsdonk on opiskellut journalismia 
sekä myöhemmin käsikirjoitusta ja ohjausta 
Hollannissa. Hän on ohjannut ja käsikirjoitta-
nut useita dokumentteja ja kokoillan elokuvia.

Kiek is worried about her father, who often 
goes to work at a war zone. Her father is a 
doctor and enjoys being needed. Kiek deals 
with the fear of losing him by using her im-
agination in a special way. She calculates how 
probable the death of her father is. Since she 
doesn’t know a single person who has lost a 
mouse, a dog and a father, the odds must be 
on her side. 

Nicole van Kilsdonk has studied journalism 
and later also scriptwriting and film directing 
in the Netherlands. She has directed and writ-
ten several documentaries and feature films.

niko 2 – lentÄjÄveljekSet
niko 2: little Brother, Big trouble
Suomi, Saksa, Tanska, Irlanti | 
Finland, Germany, Denmark, Ireland 
2012 76 min
SALLITTU YLI 7-VUOTIAILLE | 
FOR AGES OVER 7 YEARS
Ohjaus | direction: 
Kari Juusonen, Jørgen Lerdam 

Niko saa kuulla äidiltään, että hän saa isä-
puolen, Lennin. Tämän myötä perheeseen tu-
lee uusi jäsen: Lennin poika Jonni. Nikon on 
vaikea hyväksyä tilannetta ja tulla toimeen 
uuden veljen kanssa. Jonni joutuu kuitenkin 
vaaraan, ja Nikon tehtävä on pelastaa hänet. 
Seikkailu opettaa nuoren poron ymmärtämään 
kuinka tärkeä perhe on. 

Kari Juusosen ohjaama ensimmäinen Niko-ani-
maatio on kansainvälisesti menestynein koti-
mainen elokuva. 

Niko hears from his mother that their family 
will be joined by stepfather Lenni and his son 
Jonni. It is not easy for Niko to accept the new 
situation and to get along with Jonni. When 
Jonni is in danger, however, it is Niko’s job 
to save him. The adventure teaches him many 
new and important things about the signifi-
cance of family.

Kari Juusonen was also the co-director of the 
first Niko animation, Niko and the Way to the 
Stars, which is the internationally most suc-
cessful Finnish movie.

 SANA ON VAPAA – 
NUORTENKONSERTTI

LA 24.11. KLO 21
Valvesalissa

7+7+
Plaza 1, ma 19.11. klo 9.00,
Plaza 5, ke 21.11. klo 17.00,
Plaza 1, to 22.11. klo 11.00,
Plaza 2, pe 23.11. klo 9.15,
Plaza 6, su 25.11. klo 10.00.

Plaza 6, ke 21.11. klo 17.00, 
Plaza 6, la 24.11. klo 12.00.

moonRiSe kingDom
moonrise kingdom
 
Yhdysvallat | USA 2012 94 min 
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles 
SALLITTU YLI 12-VUOTIAILLE | 
FOR AGES OVER 12 YEARS
Ohjaus | direction: Wes Anderson

Sam on 12-vuotias partiolainen. Hän ja Suzy 
ovat rakastuneet toisiinsa ja sopivat yhdessä 
karkaavansa pois. Heitä etsitään vanhempien 
ja partiolaisten voimin: rauhallinen yhteisö 
joutuu suuren myllerryksen kohteeksi, kun 
kaksikkoa yritetään saada kiinni. Kaiken hui-
puksi aluetta lähestyy vaarallinen myrsky. Hu-
moristinen ihmissuhde-elokuva sijoittuu vuo-
delle 1965, Uuden Englannin saaristoon.

Ohjaaja Wes Anderson on ollut Oscar-ehdok-
kaana kahdesti. Hän on käsikirjoittanut Moon-
rise Kingdomin Roman Coppolan kanssa. Eloku-
van näyttelijäkaartiin kuuluvat muun muassa 
Bruce Willis, Bill Murray ja Tilda Swinton.

Sam and Suzy are twelve, in love and decid-
ed on running away from home. Both parents 
and scouts search for them, and the peaceful 
community is shaken up as the two escapees 
continue avoiding their pursuers. To top it all, 
a dangerous storm is approaching. The humor-
istic relationship movie takes place in the ar-
chipelagos of New England in 1965.

Director Wes Anderson has been nominated for 
the Oscars twice. He wrote the film’s script 
together with Roman Coppola. The actors in 
the movie are among the Hollywood’s finest.

12+ Plaza 6, ti 20.11. klo 13.00,
Plaza 6, ke 21.11. klo 19.00. 
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thoR ja taikavaSaRa
the legends of valhalla: thor
Islanti | Iceland 2011 85 min
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles
Englanninkielinen versio | English version
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 10 YEARS 
Alkuperäinen nimi | original title: 
Hetjur Valhallar – Þór
Ohjaus | direction: 
Óskar Jónasson, Gunnar Karlsson, Toby Genkel 

Thor asuu äitinsä kanssa rauhallisessa kylässä. 
Hänen isänsä Odin on kuningas, joka viettää 
mukavaa elämää Valhallassa. Itsevarma Thor 
toimii seppänä, mutta haluaisi olla rohkea 
sotilas. Hänen toiveensa toteutuu, kun jät-
tiläiset valloittavat hänen kylänsä. Manalan 
kuningatar haluaa vallata maan sekä Valhal-
lan Odinilta, ja Thorin on autettava isäänsä 
taistelussa pahaa vastaan. Nuori mies joutuu 
pelottavien seikkailujen eteen, kun Manalan 
kuningatar käyttää jättiläisiä, oveluutta ja 
taikuutta suunnitelmiensa toteuttamiseksi.

Óskar Jónasson on ohjannut elokuvia jo vuo-
desta 1983. Thor ja Taikavasara on Islannin en-
simmäinen pitkä animaatioelokuva.

Thor lives with his mother in a peaceful vil-
lage. His father Odin is the king of gods who 
leads a comfortable life in Valhalla, the king-
dom of gods. Thor works as a smith, but would 
really like to be a brave soldier. His wish comes 
true when his village is conquered by giants. 
The queen of the Underworld wants to reign 
over both earth and Valhalla, and Thor has to 
help his father in the battle against evil. The 
young man faces dangerous adventures as the 
queen of the Underworld uses giants, cunning 
and magic to fulfil her plans.

Óskar Jónasson has been directing movies since 
1983. The Legends of Valhalla: Thor is the first 
full-length animation made in Iceland.

tom SojeRin SalaiSuuS
tom and hacke
Saksa, Itävalta | Germany, Austria 2012 98 min 
Suomen- ja englanninkielinen tekstitys | 
Finnish and English subtitles
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 10 YEARS 
Alkuperäinen nimi | original title: 
Tom und Hacke
Ohjaus | direction: Norbert Lechner

Toisen maailmansodan päättymisestä on kolme 
vuotta, ja olot ovat vielä köyhät Saksassa. Tom 
on menettänyt vanhempansa ja asuu yhdes-
sä tätinsä ja serkkunsa kanssa. Tom ja hänen 
ystävänsä Hacke keräävät tavaroita, joita he 
vaihtavat mustassa pörssissä. Eräänä iltana 
pojat todistavat rikoksen ja lupaavat toisilleen 
etteivät kerro tapahtuneesta. Poikien ystävyys 
on koetuksella, kun toinen haluaa paljastaa 
salaisuuden.

Ohjaaja Norbert Lechner on opiskellut kir-
jallisuutta, taidehistoriaa ja filosofiaa Mün-
chenissä. Tom Sojerin salaisuus -elokuva pe-
rustuu kirjailija Mark Twainin tarinoihin Tom 
Sawyerista ja Huckleberry Finnistä.

It has been three years since the end of World 
War II and Germany still tries to cope with 
poverty. Tom has lost both of his parents and 
is living with his aunt and cousin. Tom and 
his friend Hacke collect any items that they 
can get their hands on and trade them in the 
illegal black market. One evening the boys 
witness a crime and promise that in order to 
protect themselves and others, they would 
not tell anyone about what they saw. Their 
friendship soon becomes challenged when one 
of them wants to reveal the secret.

Director Norbert Lechner has studied liter-
ature, art history and philosophy in Munich. 
Tom und Hacke is based on Mark Twain’s sto-
ries of Tom Sawyer and Huckleberry Finn.

laStenelokuvien kilpailu  |  Children’s Film Competition

RiSto RÄppÄÄjÄ ja viileÄ venla
Ricky Rapper and Cool Wendy
 
Suomi | Finland 2012 70 min
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles 
SALLITTU | SUITABLE FOR ALL AGES
Ohjaus | direction: Mari Rantasila

Risto Räppääjä ja Nelli Nuudelipää viettävät 
kesää saarella, missä Elvi-täti toimii lomakes-
kuksen emäntänä. Saarelle saapuu myös Ris-
toa ja Nelliä hieman vanhempi Venla, jonka 
vaatteet ja meikit saavat Nellin innostumaan. 
Tyttöjen yhdessä viettämä aika ja heidän jut-
tunsa saavat Riston ja Nellin ystävyyden rakoi-
lemaan. Musiikkia sisältävä vauhdikas komedia 
kertoo ystävyydestä ja toisten hyväksymisestä 
sellaisena kun he ovat.

Sarjansa kolmas elokuva ei pohjaa aiempiin 
Risto Räppääjä -kirjoihin, vaan siinä on al-
kuperäiskäsikirjoitus. Ohjaaja Mari Rantasila 
tunnetaan myös näyttelijänä ja laulajana.

Ricky Rapper and Nelly Noodlehead are spend-
ing the summer on an island where Aunt Frieda 
works as a hostess at a holiday resort. There 
they meet Wendy, a girl who is a little old-
er than them. Her clothes and makeup excite 
Nelly a lot. Nelly and Wendy’s girl talk and 
time spent together become a problem for 
the friendship of Ricky and Nelly. The musical 
comedy is a story of friendship and accepting 
people as they are.

The movie is based on an original story. It is 
the third Ricky Rapper movie directed by Mari 
Rantasila, who is also a renowned actress and 
singer.

FESTIVAALIPASSI 
vain 18 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

10+3+ 10+
Plaza 1, ti 20.11. klo 11.00,
Valvesali, ti 20.11. klo 19.00,
Valvesali, ke 21.11. klo 9.00,
Plaza 5, su 25.11. klo 10.00.

Plaza 1, ma 19.11. klo 11.00,
Plaza 1, pe 23.11. klo 9.00,
Valvesali, la 24.11. klo 16.00.

Plaza 1, ke 21.11. klo 11.00,
Plaza 1, to 22.11. klo 9.00,
Plaza 5, to 22.11. klo 17.00,
Plaza 5, su 25.11. klo 12.00.
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unelmien aRkaDia
arcadia
Yhdysvallat | USA 2012 90 min 
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 10 YEARS
Ohjaus | direction: Olivia Silver
 
Greta on muuttamassa Uudesta Englannis-
ta lämpimään Kaliforniaan. Hän matkustaa 
isänsä, isosiskonsa ja pikkuveljensä kanssa 
Amerikan toiselle puolelle. Isä kertoo kauniita 
tarinoita Kalifornian ihanuudesta. Automatka 
kestää monta tuhatta kilometriä, ja vanhem-
mat selvittelevät puhelimitse välejään sen 
aikana. Matkan kuluessa Greta aikuistuu pa-
kostakin.

Olivia Silver on opiskellut ohjausta yliopistossa 
Kaliforniassa. 

Greta is moving from New England to the sun-
ny California. She travels with her father, big 
sister and little brother all the way across 
America. Father is telling them beautiful sto-
ries about how wonderful California is. The 
family members also have several thousand 
kilometres worth of time to clear the air be-
tween them. Greta has no choice but to grow 
up during the journey.

Olivia Silver has studied film directing at the 
UCLA. 

vikke viikinki vauhDiSSa
vicky and the treasure of the gods
Saksa | Germany 2011 96 min 
Suomen- ja englanninkielinen tekstitys | 
Finnish and English subtitles 
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 7 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Wickie auf grosser Fahrt
Ohjaus | direction: Christian Ditter

Viken rohkea isä Halvar on kylän johtaja ja 
opettaa poikaansa viikinkien tavoille. Vikke 
joutuu suureen seikkailuun, kun hänen isänsä 
yhtäkkiä katoaa kylästä. Viken pitää pelastaa 
isänsä pahan Svenin kynsistä: tämä tavoittelee 
tarunomaista jumalten aarretta, jolla saisi yli-
luonnollisia voimia. 

Christian Ditter on opiskellut ohjausta Mün-
chenissä. Hän on saanut useita palkintoja oh-
jaustöistään, muun muassa Oulun kansainväli-
sellä lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla. 

Vicky’s father is the brave village chief Hal-
var, who is teaching the ways of the Vikings to 
his son. Vicky is a timid, but clever youngster 
and willing to prove that he, too, is brave. 
The young Viking goes once again on a great 
adventure when his father disappears sudden-
ly. Vicky must lead a rescue team to save his 
father from the evil clutches of Sven. Sven is 
after a legendary treasure capable of grant-
ing him supernatural powers. Vicky and his 
companions have to foil Sven’s plans.

The movie is directed by Christian Ditter. He 
has studied film directing in Munich and won 
several awards, among others at Oulu festival. 

laStenelokuvien kilpailu  |  Children’s Film Competition

7+10+
Plaza 1, ti 20.11. klo 13.00,
Plaza 6, ke 21.11. klo 15.00, 
Plaza 1, pe 23.11. klo 13.00.

Valvesali, ti 20.11. klo 12.30,
Valvesali, ke 21.11. klo 19.30,
Valvesali, to 22.11. klo 11.00,
Valvesali, la 24.11. klo 12.00.

toSiRakkautta 
totally true love
Norja | Norway 2011 87 min
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 10 YEARS 
Alkuperäinen nimi | original title: 
Jørgen + Anne = Sant
Ohjaus | direction: Anne Sewitsky

Kymmenvuotias Anne ei voi sietää kun ihmiset 
puhuvat rakkaudesta, kunnes itse rakastuu en-
simmäisen kerran. Paikkakunnalle muuttanut 
Jørgen vie tytön sydämen yllättäen ja totaali-
sesti. Anne jakaa suuren salaisuutensa parhaan 
ystävänsä Beaten kanssa ja suunnittelee eri-
laisia konsteja saadakseen Jørgenin poikaystä-
väkseen. Kaikki kovatkin keinot ovat käytettä-
vissä, kun myös luokan kaunein tyttö rakastuu 
samaan poikaan. Annen taistelu rakkaudesta 
saa aikaan muutoksia myös hänen läheisissään.

Tosirakkautta on ohjaaja Anne Sewitskyn toinen 
kokoillan elokuva. Hän on opiskellut ohjausta 
Norjan elokuvakoulussa. Elokuva perustuu nor-
jalaisen kirjailija Vigdis Hjortin samannimiseen 
lastenkirjaan.

Anne can’t stand listening to people talking 
about love, until she herself falls in love for 
the first time. Jorgen, the handsome new 
boy in town, steals the ten-year-old’s heart 
suddenly and totally. With the help of her 
best friend Beate, Anne crafts several plans 
to make Jorgen her boyfriend. No holds are 
barred when the prettiest girl in class also 
falls for the same boy. Anne’s fierce fight for 
her love causes changes also in the people 
close to her.

Totally True Love is the second feature film of 
director Anne Sewitsky. She has studied film 
directing in the Norwegian Film School. The 
movie is based on the children’s book written 
by Vigdis Hjort.

10+
Valvesali, ma 19.11. klo 11.00,
Valvesali, ke 21.11. klo 11.00,
Valvesali, to 22.11. klo 19.00,
Valvesali, su 25.11. klo 12.00.
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hYvÄSti jÄÄ 
Farewell
Etelä-Korea | South Korea 2011 93 min 
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Jac-byul-deul
Ohjaus | direction: Kim Baek-jun

15-vuotias MyungHee ja hänen 9-vuotias pikku-
veljensä MyuongHo asuvat kahdestaan uudessa 
kaupungissa ja maassa. Heidän äitinsä on läh-
tenyt Kiinaan hakemaan lasten isää takaisin, 
ja lapset matkustavat joka päivä lentokentälle 
odottamaan äitinsä paluuta. MyungHee huo-
lehtii pikkuveljestään tunnollisesti ja hoitaa 
kykyjensä mukaan heidän pienen perheensä 
raha-asioita. Hän tutustuu kulmakunnan ko-
vikseen YongKyuhun ja he ystävystyvät. Lasten 
kova ja yksinäinen elämä on odotusta parem-
paan, mutta tuleeko auttajaa?

Elokuvan ohjaaja Kim Baek-jun on päättänyt 
elokuva- ja teatteriopinnot KyungSungin yli-
opistossa vuonna 1997.

Teenager MuyngHee and his little brother 
MyuongHo live alone in new city, in a new 
country. Their mother has travelled to Chi-
na to get their father back, and the children 
go every day to the airport to wait for their 
mother’s return. The siblings mean everything 
to each other. MyungHee takes care of his lit-
tle brother and their finances to his best abil-
ity. He gets to know YongKyu, the local tough 
guy, and becomes friends with him. The chil-
dren’s life is hard and lonely. Will the help 
they so eagerly wait for ever come?

Director Kim Baek-jun finished his film and 
theatre studies in KyungSung University in 
1997.

kohta 18
almost 18
 
Suomi | Finland 2012 112 min 
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles 
SALLITTU YLI 12-VUOTIAILLE | 
FOR AGES OVER 12 YEARS
Ohjaus | direction: Maarit Lalli

Kohta 18 kertoo viidestä aikuisuuden kynnyk-
sellä olevasta nuoresta miehestä ja heidän 
haastavista suhteistaan omiin vanhempiinsa. 
Episodielokuvan osat kokoaa yhteen nuor-
ten välinen aito ystävyys sekä heidän ongel-
malliset perhesuhteensa. Täysi-ikäistyminen 
on kohta saavutettu, ja se merkitsee pojille 
vapautta tehdä mitä he haluavat sekä oman 
paikan löytämistä. Samalla se tuo mukanaan 
vastuuta ja odottamattomia asioita.

Kohta 18 on ohjaaja Maarit Lallin ensimmäinen 
pitkä elokuva. Lalli on myös käsikirjoittanut 
elokuvan yhdessä poikansa Henrik Mäki-Tanilan 
kanssa, joka esiintyy sen yhdessä pääroolissa.

Almost 18 is a story of five young men stand-
ing on the threshold of adulthood and their 
challenging relationships with their parents. 
The episodic movie depicts the growth stories 
of young men in Helsinki both separately and 
as a group. The movie is tied together by the 
characters’ true friendship and their prob-
lematic family relations. Reaching the age of 
majority means both freedom to do what they 
want and finding their own place in the world. 
At the same time it brings the youths new re-
sponsibilities and also things unexpected.

Almost 18 is director Maarit Lalli’s first fea-
ture film. Lalli wrote the film’s script with his 
son Henrik Mäki-Tanila, who plays one of the 
movie’s leading roles.

miSS FaRkku-Suomi
miss Blue jeans
 
Suomi | Finland 2012 96 min 
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles
SALLITTU YLI 12-VUOTIAILLE | 
FOR AGES OVER 12 YEARS
Ohjaus | direction: Matti Kinnunen

Seitsemäntoistavuotias Välde on outolintu, jo-
ka ihailee David Bowieta, Lou Reediä ja luo-
kan kauneinta tyttöä Pikeä. Kun Pike voittaa 
Miss Farkku-Suomi -kilpailun, Välde kanavoi 
tunteensa musiikkiin. Suomeen vasta levinnyt 
punk-musiikki innoittaa Väldeä laulunteossa ja
oman persoonan löytämisessä. 1970-luvun Ou-
luun sijoittuva elokuva näyttää humoristisesti 
ja maanläheisesti nuoren miehen aikuistumis-
kertomuksen ja kasvun taiteilijana.

Miss Farkku-Suomen tekijöillä on oululaiset 
juuret. Ohjaaja Matti Kinnunen on syntynyt 
Oulussa. Elokuva perustuu Kauko Röyhkän osit-
tain omaelämäkerralliseen romaaniin.

Välde, a boy of seventeen, is an oddball who 
admires David Bowie, Lou Reed and Pike, the 
prettiest girl in class. When Pike wins the 
Miss Blue Jeans competition, Välde channels 
his feelings into music. Punk music, which has 
just found its way to Finland, inspires Välde 
both in song writing and in finding his own 
identity. Taking place in the city of Oulu in 
the 70s, the movie is a humoristic and down-
to-earth story of a young man growing up as a 
person and as an artist.

The production team has strong ties to Oulu, 
and director Matti Kinnunen was born there. 
The movie is based on the partly autobio-
graphical novel by rock musician and author 
Kauko Röyhkä.

nuoRtenelokuvien kilpailu  |  Youth Film Competition

FESTIVAALIPASSI 
vain 18 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

12+ 12+12+ 12+
Plaza 1, ke 21.11. klo 13.00,
Plaza 5, to 22.11. klo 13.00,
Plaza 5, pe 23.11. klo 19.00.

Plaza 1, ma 19.11. klo 13.00,
Plaza 5, to 22.11 klo 19.00,
Plaza 5, la 24.11. klo 12.00,
Valvesali, su 25.11. klo 16.00.

Plaza 5, ma 19.11. klo 13.00,
Plaza 5, ti 20.11. klo 17.00.
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Rat king 
 
Suomi, Viro | Finland, Estonia 2012 94 min
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles
SALLITTU YLI 16-VUOTIAILLE | 
FOR AGES OVER 16 YEARS
Ohjaus | direction: Petri Kotwica

Juri valmistautuu lukion viimeiseen vuoteen 
ja ylioppilaskirjoituksiin. Hän viettää aikaansa 
tietokonepelien parissa niin paljon, että hä-
nen internetissä ja pelimaailmassa tunteman-
sa ihmiset ovat läheisempiä kuin luokkakave-
rit. Tyttöystävälle hänen peliriippuvuutensa on 
liikaa ja Juri lupaa lopettaa. Internetistä tuttu 
Mordred houkuttelee Jurin kuitenkin osallistu-
maan vielä vaaralliseen peliin.

Petri Kotwica on ohjannut televisiosarjoja, ly-
hytelokuvia ja kokoillan elokuvia kuten Musta 
jää ja Koti-ikävä. 

The last year in high school and the final ex-
ams are waiting for Juri. He spends a lot of 
time playing video games – so much that the 
people online and in the gaming community 
are a lot closer to him than his classmates. Ju-
ri’s gaming addiction is too much for his girl-
friend, so he promises to stop. However, Juri’s 
gamer friend Mordred asks for his help, and 
he decides to play for one last time. Trusting 
as ever, Juri begins a game where everything’s 
at stake.

Petri Kotwica has directed television series, 
short films and feature films such as Black Ice 
and Homesick. He also wrote the script for Rat 
King.

oRheim oY
the orheim Company
 
Norja | Norway 2012 105 min
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 13 YEARS  
Alkuperäinen nimi | original title: 
Kompani Orheim
Ohjaus | direction: Arild Andresen

Jarle saa 24-vuotiaana äidiltään puhelun, että 
hänen isänsä on kuollut. Elokuva palaa 1980-
luvulle, jolloin Jarle asui nuorena poikana ko-
tona ja yritti selviytyä isänsä alkoholismista ja 
perheväkivallasta. Nuori poika pakeni perheen 
sisäisiä kriisejä musiikkiin ja aktivismiin. Jar-
len kova kasvutarina on kaunis ja riipaiseva 
draama.

Ohjaaja Arild Andresen on ohjannut mainok-
sia, lyhytelokuvia sekä televisiosarjan. Orheim 
Oy on hänen toinen pitkä elokuvansa. Se on 
voittanut Göteborgin kansainvälisellä elokuva-
festivaalilla parhaan pohjoismaisen elokuvan 
palkinnon.

24- year-old Jarle receives a call from his 
mother telling him that his father is dead. 
The movie focuses on the 1980s, when Jarle 
was living at home and trying to cope with 
his father’s alcoholism and domestic violence. 
The young boy used music and activism to 
escape from the crisis gripping the family. 
Jarle’s rough growth story is both beautiful 
and heart-rendering.

Director Arild Andresen has directed adver-
tisements, short films and a television series. 
The Orheim Company is his second feature 
film, and it has won the prize for the best 
Nordic film at Sweden’s Gothenburg Film Fes-
tival.

uhkapeli
the odds
Kanada | Canada 2011 92 min 
Englanninkielinen | Language: English
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 13 YEARS
Ohjaus | direction: Simon Davidson

Desson on idyllisessä lähiössä asuva 17-vuotias 
lukiolainen, joka on sekaantunut uhkapelei-
hin. Niiden maailma on vaarallinen ja se pitää 
sisällään häikäilemättömiä ihmisiä. Selvittäes-
sään traagista mysteeriä Desson tulee sotkeu-
tuneeksi uhkapelimaailmaan entistä syvem-
mälle. Missä vaiheessa pelin uskaltaa laittaa 
poikki? 

Simon Davidson on myös käsikirjoittanut elo-
kuvan.

Desson is a 17 years old high schooler living in 
an idyllic suburbia. He’s also gotten danger-
ously involved in gambling. Desson’s life re-
volves around lies and trying to make a profit. 
The world of gambling is full of perils, with 
ruthless and unpredictable people chasing 
their own advantage. When is it time to call 
it quits? 

Simon Davidson both directed the film and 
wrote its script.

nuoRtenelokuvien kilpailu  |  Youth Film Competition

 Palkintojenjakotilaisuus 

la 24.11. klo 15

VAPAA PÄÄSY!

 SANA ON VAPAA – 
NUORTENKONSERTTI

LA 24.11. KLO 21
Valvesalissa

Plaza 5, ma 19.11. klo 19.00,
Valvesali, ma 19.11. klo 19.00,
Plaza 5, ti 20.11. klo 13.00.

Valvesali, ma 19.11. klo 13.00,
Valvesali, su 25.11. klo 14.00.

Valvesali, to 22.11. klo 13.00,
Valvesali, la 24.11. klo 14.00.16+ 13+13+
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matkuStaja
passenger
 
Suomi | Finland 2011 28 min 
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS
Ohjaus | direction: Pia Andell

Helsinki, nykypäivä. 11-vuotias tyttö ja vanha 
mies istuvat vastakkain raitiovaunussa. Tyttö 
huomaa miehen kädessä olevan tatuoinnin. 
Vanha mies alkaa selostaa hänelle elämänta-
rinaansa, ja lopulta he kertovat yhdessä sen 
kaikille. Monipuolista kerrontaa sisältävä do-
kumentti kuvaa asioita, jotka tapahtuivat liian 
monelle.

Pia Andell on ohjannut useita dokumentte-
ja. Hän omistaa tuotantoyhtiön Of Course My 
Films, jossa työskentelee. Vuonna 2011 hän 
ohjasi elokuvan Havahtuminen Otto Mäkilästä, 
ensimmäisestä suomalaisesta surrealistista.

City of Helsinki, modern day. An eleven-year-
old girl and an old man are sitting in a tram-
car. The girl notices a tattoo on the man’s 
arm. The old man begins to tell his story to 
her, and in the end they tell it together to 
everyone. Through a varied narrative the 
documentary depicts events that have taken 
place in too many lives.

Pia Andell has directed several documenta-
ries. She owns and works at production com-
pany Of Course My Films. In 2011 she directed 
Havahtuminen, a documentary about Otto 
Mäkilä, the first Finnish surrealist.
  

kotimainen kilpailu  |  Finnish Competition

FESTIVAALIPASSI 
vain 18 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

hipitihop
hoppity hop
Suomi | Finland 2011 2 min
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 10 YEARS 
Ohjaus | direction: Elina Kylmänen

Purkkapalloja puhalteleva pikkutyttö pää-
tyy puolustamaan lempein ottein oikeuttaan 
pomppia.

A gum bubble blowing little girl begins a gen-
tle battle for her right to bounce.

koRSoteoRia 
So it goes
 
Suomi | Finland 2012 28 min 
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles 
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 13 YEARS
Ohjaus | direction: Antti Heikki Pesonen

Varastolla työskentelevä Elli tavoittelee pa-
rempaa elämää kaukana Suomesta. Elämä ei 
kuitenkaan ole aina niin yksinkertaista, ja pian 
Elli huomaa olevansa valintojen edessä. Valit-
seeko hän matkan vai rakkauden? Lyhyteloku-
va mustan huumorin ystäville.

Elli works at a storehouse and is looking for 
a better life somewhere far away from Fin-
land. Life isn’t always that simple, though, 
and soon Elli has to make important decisions. 
Will she choose travelling or love? A short film 
for friends of black humour.

hiljaiSen talven lapSi
the Child of Silent Winter
Suomi | Finland 2012 21 min 
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles 
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 13 YEARS 
Ohjaus | direction: Iiris Härmä

Katja on 24-vuotias ja eläkkeellä. Hän on 
syrjäytynyt yhteiskunnasta, jonka tulisi pitää 
huolta jokaisesta. Katjan perheeseen kuuluu 
koira, jota hän ulkoiluttaa. Hän maalaa vä-
rikkäitä tauluja, joilla koristelee asuntonsa. 
Oulussa kuvattu dokumentti kertoo kauniisti 
surumielisen tarinan.

Iiris Härmä on opiskellut kulttuurintutkimus-
ta Turun yliopistossa ja elokuvantekoa New 
Yorkissa. Vuodesta 1999 hän on työskennellyt 
tuottajana ja ohjaajana omassa Guerilla Films 
-tuotantoyhtiössään.

Katja is only 24 years old, but already re-
tired. She has fallen outside a society that is 
supposed to take care of everyone. Her only 
family is her dog. Her apartment is decorated 
with Katja’s own colourful paintings. The doc-
umentary is a beautiful, yet melancholic story 
reminding us that everybody should be a part 
of the society. The movie was filmed in Oulu.

Iiris Härmä has studied movie making in New 
York and cultural studies at the University of 
Turku. Since 1999 she has been working as a 
director and a producer at her own, Guerilla 
Films.

kohta 18
almost 18
Katso esittely sivulta 9 | 
Please see info on page 9

miSS FaRkku-Suomi
miss Blue jeans
Katso esittely sivulta 9 | 
Please see info on page 9

Plaza 5, ke 21.11. klo 19.00,
Plaza 5, pe 23.11. klo 15.00,
Plaza 5, su 25.11. klo 14.00.

Plaza 5, pe 23.11. klo 15.00,
Plaza 5, su 25.11. klo 14.00.

13+

12+

10+

13+

Studio, ma 19.11. klo 12.00,
Studio, ti 20.11. klo 12.00,
Studio, ke 21.11. klo 9.00.

Studio, to 22.11. klo 12.00,
Studio, pe 23.11. klo 18.15.
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kotimainen kilpailu  |  Finnish Competition

Yli ja YmpÄRi
over and out
 
Suomi | Finland 2011 10 min 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS 
Ohjaus | direction: Elina Kylmänen

Poika elää periksiantamattoman ja määräile-
vän isänsä kanssa ahtaassa kodissa. Lopulta 
poika saa tilanteesta tarpeekseen ja tekee 
ratkaisun, joka mullistaa hänen elämänsä.

A boy is living with his unyielding and bossy 
father in a poky little home. Finally he be-
comes sick of the situation and makes a deci-
sion that changes his whole life.

vÄlitila
in between
 
Suomi | Finland 2012 52 min
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles 
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 13 YEARS 
Ohjaus | direction: Ditte Uljas

Aslak ja Sierge asuvat Utsjoella, Suomen 
pohjoisimmassa kunnassa. He valmistautuvat 
ylioppilaskirjoituksiin, suunnittelevat samal-
la tulevaisuuttaan ja pohtivat mitä haluavat 
elämältä. Saadakseen koulutusta heidän on 
muutettava pois kotipaikkakunnalta. Oikeiden
valintojen tekeminen on vaikeaa, ja paineet 
ovat kovat. Dokumentti seuraa nuorten mies-
ten aikuistumisen haasteita. 

Ditte Uljas on tehnyt televisiosarjoja sekä do-
kumenttielokuvia. Hän on kuvannut dokumen-
tin Suomi tuli Saamenmaahan.

Aslak and Sierge live in Utsjoki, the northern-
most town in Finland. They are preparing for 
their final exams in high school, planning their 
future and thinking about what they want from 
life. In order to be able to study, they must 
leave their home town. Making the right choic-
es is difficult and they can feel the pressure 
grow. The documentary follows the young men 
as they face the challenges of growing up and 
the choices they have to make in their lives.

Ditte Uljas has made television series and doc-
umentaries. She has also made the documen-
tary Suomi tuli Saamenmaahan.

FESTIVAALIPASSI 
vain 18 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

oppitunti
a lesson
 
Suomi | Finland 2010 4 min 
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles 
SUOSITUS: YLI 5-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 5 YEARS
Ohjaus | direction: Outi Hartikainen

Lyhytelokuva ennakkoasenteista, oppilaiden 
tunkemisesta samaan muottiin ja siitä kuinka 
auktoriteetinkin voi kyseenalaistaa, jos oma-
tunto sanoo niin.

A short film about prejudices, forcing students 
into the same mould and about how you can 
question even an authority if your conscience 
tells you to.

pilventekijÄ
the girl Who makes Clouds
 
Suomi | Finland 2012 5 min 
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 3 YEARS 
Ohjaus | direction: Elli Maanpää

Pilventekijätyttö jää työttömäksi, koska pilviä 
aletaan valmistaa tehtaissa. Niiden pilvistä ai-
heutuu kuitenkin luonnonkatastrofi, jonka sel-
vittämisessä tyttö on suureksi avuksi. 

The girl who makes clouds is left unemployed 
when factories take over her job. However, 
when the factory-made clouds cause a natural 
catastrophe, the cloudmaker is a great help in 
saving the day.

Rat king 
Katso esittely sivulta 10 | 
Please see info on page10

RiSto RÄppÄÄjÄ ja viileÄ venla
Ricky Rapper and Cool Wendy
Katso esittely sivulta 6 | 
Please see info on page 6

niko 2 – lentÄjÄveljekSet
niko 2: little Brother, Big trouble
Katso esittely sivulta 6 | 
Please see info on page 6

 Palkintojenjakotilaisuus 

la 24.11. klo 15

VAPAA PÄÄSY!

 SANA ON VAPAA – 
NUORTENKONSERTTI

LA 24.11. KLO 21
Valvesalissa

Plaza 6, ma 19.11. klo 15.00,
Plaza 6, pe 23.11. klo 15.00.13+

12+

12+3+

5+

Studio, ke 21.11. klo 10.00,
Studio, to 22.11. klo 11.00,
Studio, pe 23.11. klo 16.00.

Studio, ma 19.11. klo 9.00,
Studio, ti 20.11. klo 9.00,
Valvesali, to 22.11. klo 9.00,
Studio, la 24.11. klo 10.00.

Studio, ma 19.11. klo 10.00,
Studio, ti 20.11. klo 10.00,
Studio, ke 21.11. klo 17.00,
Studio, la 24.11. klo 11.00.
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BamBi
Yhdysvallat | USA 1942 70 min
Suomenkielinen versio | 
Finnish version
SALLITTU | SUITABLE FOR ALL AGES
Ohjaus | direction: David Hand

Bambi on elokuva nuoren kauriin kasvusta met-
sässä. Bambin elämään sisältyy iloa, mutta 
myös vaaroja ja surua. Opittavaa ja ymmär-
rettävää on paljon. Onneksi perhe ja ystävät 
auttavat Bambia. Kokemustensa kasvattamana 
Bambista kasvaa aikuinen kauris ja hän saa vas-
tuuta ja kunnioitusta metsän eläimiltä.

Bambi is the growth story of a young fawn 
living in the woods. There is a lot of happi-
ness, but also dangers and sorrow in Bambi’s 
life. He has much to learn and understand, 
but luckily his friends and family are there 
for him. His many experiences make Bambi a 
responsible and respected deer.

lumikki ja SeitSemÄn kÄÄpiötÄ
Snow White and the Seven Dwarfs
Yhdysvallat | USA 1937 80 min
Suomenkielinen versio | Finnish version
SALLITTU | SUITABLE FOR ALL AGES
Ohjaus | direction: 
Ben Sharpsteen, David Hand

Lumikki on hyväsydäminen prinsessa, josta 
pitävät kaikki muut paitsi hänen ilkeä ja ka-
teellinen äitipuolensa. Kun taikapeili eräänä 
päivänä mainitsee Lumikin maan kauneimmak-
si, äitipuoli raivostuu. Hän määrää metsästä-
jän viemään Lumikin metsään ja tappamaan 
tämän. Metsästäjä ei kuitenkaan pysty nou-
dattamaan äitipuolen käskyä ja usuttaa tytön 
pakenemaan metsään. Metsässä Lumikki tapaa 
seitsemän kääpiötä, jotka tarjoavat hänelle 
turvapaikan. Kun kuningatar saa kuulla, että 
Lumikki elää edelleen, keksii hän häijyn suun-
nitelman päästäkseen tytöstä eroon.

Vuonna 1937 valmistunut Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä on Disneyn ensimmäinen pitkä värilli-
nen animaatioelokuva.

Snow White is a good-hearted princess, loved 
by everyone except by her mean and jealous 
stepmother. When the magic mirror states 
that Snow White is the fairest of them all, the 
stepmother becomes furious. She commands a 
hunter to take Snow White into the woods and 
to kill her. The hunter cannot do it, however, 
and instead helps Snow White escape. In the 
forest she meets the seven dwarfs, who give 
her a safe place to stay. When the queen hears 
that Snow White is still alive, she comes up 
with a cunning plan to finally get rid of the 
princess.

Made in 1937, Snow White and the Seven 
Dwarfs was Disney’s first fully coloured fea-
ture length animation.

laSSie palaa kotiin
lassie Come home
Yhdysvallat | USA 1943 88 min
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles
SALLITTU | SUITABLE FOR ALL AGES
Ohjaus | direction: Fred McLeod Wilcox

Lassie on köyhän yorkshireläispojan koira. La-
man vuoksi pojan vanhemmat joutuvat myy-
mään sen rikkaalle kreiville. Kreivi vie Lassien 
mukanaan kauas Skotlantiin. Lassie ei kuiten-
kaan tyydy kohtaloonsa, vaan lähtee paluu-
matkalle nuoren isäntänsä luokse.

Lassie is the dog of a poor boy living in York-
shire. Economic depression forces the boy’s 
parents to sell Lassie to a rich count. The 
count takes Lassie with him far away to Scot-
land. Lassie won’t resign to his fate, however, 
but begins a long journey back to his young 
owner.

maija poppanen
mary poppins
Yhdysvallat | USA 1964 140 min
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles
SALLITTU | SUITABLE FOR ALL AGES
Ohjaus | direction: Robert Stevenson

Anna ja Mikko Pankki saavat Maija Poppasesta 
uuden, ei ihan tavallisen lastenhoitajan. Mai-
ja osaa lentää, taikoa laukustaan jännittäviä 
esineitä ja muuttaa ikävät askareet hauskoiksi 
leikeiksi. Sen sijaan Annan ja Mikon isä, anka-
ra pankinjohtaja Yrjö Pankki, ei ole ollenkaan 
niin innostunut Maija Poppasen lastenhoito-
tyylistä.

Jane and Michael Banks find themselves in the 
care of a new, not ordinary nanny. She can fly, 
pull exciting items out of her bag and change 
boring chores into fun games. However, Jane 
and Michael’s father, the stern George Banks, 
is not at all thrilled by Mary’s style of child-
care.

3+ 3+3+

3+

Plaza 2, ma 19.11. klo 9.15,
Plaza 2, ke 21.11. klo 11.15,
Plaza 5, to 22.11. klo 15.00.

Plaza 2, ti 20.11. klo 9.15,
Plaza 2, to 22.11. klo 9.15,
Plaza 5, pe 23.11 klo 17.30,
Plaza 5, la 24.11. klo 10.00.

Plaza 2, ti 20.11. klo 13.15,
Plaza 2, ke 21.11. klo 9.15,
Plaza 6, to 22.11. klo 19.00.

Plaza 6, ti 20.11. klo 15.00, 
Plaza 2, pe 23.11. klo 11.15,
Plaza 5, su 25.11. klo 16.30.



Katso lisätietoja www.oulunelokuvakeskus.fi/lef14

ameRikkalaiSten laStenelokuvien klaSSikot  |  Classic American Children’s Films

muppet-elokuva
the muppet movie
Yhdysvallat | USA 1979 99 min
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles
SALLITTU | SUITABLE FOR ALL AGES
Ohjaus | direction: James Frawley

Kermit-sammakko kohtaa eräänä päivänä 
Hollywoodin kykyjenetsijän, joka suosittelee 
tälle elokuvatähden elämää. Kermit lähtee ta-
voittelemaan unelmaansa tähteydestä ja koh-
taa matkallaan Gonzon, Fozzie-karhun ja Miss 
Piggyn. Kermit tapaa myös konnamaisen Doc 
Hopperin, jolla olisi käyttöä Kermitin kyvyille: 
ei kuitenkaan elokuvatähtenä, vaan Hopperin 
sammakonreisiin erikoistuneen ravintolan ve-
tonaulana!

One day Kermit the Frog comes across a talent 
spotter from Hollywood and is encouraged to 
try and become a movie star. As Kermit pur-
sues his dream of stardom he meets Gonzo, 
Fozzie Bear and Miss Piggy. He also meets the 
villainous Doc Hopper, who could use Kermit’s 
talents – not as a film star, though, but as the 
spokesman of his restaurant specialising in 
frog legs!

RoBin hooDin Seikkailut
the adventures of Robin hood
Yhdysvallat | USA 1938 103 min
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles
SALLITTU | SUITABLE FOR ALL AGES
Ohjaus | direction: 
William Keighley, Michael Curtiz

Robin Hoodin seikkailut on tarina aatelismie-
hestä, joka joukkoineen varastaa rikkailta 
köyhille. Kuningas Rikhardin sijainen, paha 
velipoika prinssi Juhana, on normanni ja tekee 
saksien elämästä sietämätöntä. Robin Hood 
nousee johtamaan sakseja sortovaltaa vas-
taan. Sherwoodin metsän läpi eivät varakkaat 
pääse antamatta lahjoitusta köyhien hyväksi. 

Robin Hood is a nobleman stealing from the 
rich and giving to the poor. King Richard’s 
substitute, his evil brother John, has taken 
over the kingdom. John is a Norman dedicated 
to making the life of Saxons miserable. Rob-
in Hood rises to lead the Saxons against the 
oppressor. No rich people can go through the 
Sherwood Forest without giving a donation to 
the poor.

SukelluSlaivalla maapallon 
YmpÄRi
20 000 leagues under the Sea
Yhdysvallat | USA 1954 126 min
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles
SALLITTU YLI 7-VUOTIAILLE | 
FOR AGES OVER 7 YEARS
Ohjaus | direction: Richard Fleischer

Sotalaivoja alkaa kadota oudolla tavalla, ja 
katoamisten syyksi epäillään valtavaa sarviva-
lasta. Tutkimusretkikunta lähtee selvittämään 
asiaa, mutta kohtaakin yllättäen kapteeni 
Nemon aluksineen. Jules Vernen tieteisro-
maaniin perustuva Sukelluslaivalla maapallon 
ympäri kertoo kapteeni Nemon seikkailuista 
Tyynellämerellä 1800-luvun lopulla. 

Warships start disappearing under strange 
circumstances, and a gigantic narwhal is be-
lieved to be the culprit. An expedition is sent 
to find some answers, but surprisingly they 
also find Captain Nemo and his ship. 20 000 
Leagues under the Sea is a movie about Cap-
tain Nemo’s adventures in the Pasific Ocean 
near the end of the 19th century. 

 Palkintojenjakotilaisuus 

la 24.11. klo 15

VAPAA PÄÄSY!

 SANA ON VAPAA – 
NUORTENKONSERTTI

LA 24.11. KLO 21
Valvesalissa

7+3+3+
Plaza 2, ma 19.11. klo 13.15,
Plaza 2, to 22.11. klo 11.15,
Studio, su 25.11. klo 15.30.

Valvesali, ma 19.11. klo 19.00,
Valvesali, ti 20.11. klo 9.00,
Plaza 5, ke 21.11. klo 13.00.

Studio, pe 23.11. klo 9.00,
Studio, la 24.11. klo 14.00.
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Dokumentit  |  Documentaries

kaBulin lapSet
Children of kabul
Afganistan | Afghanistan 2011 24 min 
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS
Ohjaus | direction: 
Jawad Wahabzada, Jon Bougher

Dokumentti kuvaa Kabulin lasten kovaa elä-
mää. Useat ovat menettäneet vanhempansa
sodan väkivaltaisuuksissa. Lapset joutuvat 
elättämään perheensä käymällä töissä. Siksi 
he eivät pääse kouluun. Elokuva kertoo Afga-
nistanin nuorimmasta sukupolvesta ja herät-
tää kysymyksiä. 

Jon Bougher on opiskellut sosiologiaa ja do-
kumenttielokuvaa. Afganistanissa syntynyt 
Jawad Wahabzada on opiskellut media-alaa 
Yhdysvalloissa. 

The documentary follows the rough life of 
children living in Kabul. Many of them have 
lost their parents to the war and must now 
have a job and be the providers for their fam-
ilies. This prevents them from going to school. 
The movie focuses on the youngest generation 
of Afghanistan and raises questions about the 
future of these forgotten children.

Jon Bougher has studied sociology and docu-
mentary filming. Jawad Wahabzada was born 
in Afghanistan and has done media studies in 
United States.

huRjapÄÄt
the Wild ones
Iso-Britannia | United Kingdom 2011 30 min 
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 13 YEARS 
Ohjaus | direction: Lucy Kaye

Dokumentti seuraa seitsemää brittinuorta, 
jotka ovat pudonneet tavanomaisesta opetuk-
sesta. Heidät on erotettu kouluista järjestys-
häiriöiden ja huonon käyttäytymisen vuoksi. 
Nuoret saavat epätavallisen tilaisuuden osal-
listua koulutukseen hevosopistossa. Hevoset ja 
ponit ovat kaltoin kohdeltuja ja ne on pelas-
tettu varmalta teurastukselta. Nuoret oppivat 
uudella tavalla elämää eläinten kautta ja jou-
tuvat katsomaan itseään sisimpään.

Lucy Kaye on valmistunut National Film and 
Television Schoolista vuonna 2009.

The documentary follows seven British youths 
who have fallen outside regular teaching. 
They have been expelled from their schools 
because of disturbances and misbehaviour. 
Now they study in an institute where they 
can still get a school report: The youths have 
received an unusual opportunity to partici-
pate in studies at an equine college, where 
the horses, too, have a rough and problematic 
past. Before coming to the college, the horses 
and ponies were not treated well and were 
saved from certain slaughter. The animals 
teach the youths to see both life and them-
selves in a new way.

Lucy Kaye finished her studies at the National 
Film and Television School in 2009.

FESTIVAALIPASSI 
vain 18 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

lapSiÄiDit
Fourteen
 
Saksa | Germany 2012 92 min
Englannin- ja suomenkielinen tekstitys | 
English and Finnish subtitles 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: Vierzehn
Ohjaus | direction: Cornelia Grünberg

14-vuotiaat Lisa, Steffi, Laura ja Fabienne 
ovat raskaana. Tytöt ovat vielä lapsia, mutta 
valmistautuvat jo itse vanhemmuuteen. Doku-
mentti seuraa heidän raskauttaan sekä aikaa 
vauvojen synnyttyä. Tyttöjen identiteetit ja 
elämän odotukset sekä ympäristön suhtautu-
minen heihin muuttuvat äitiyden myötä.

Elokuvan ohjaaja Cornelia Grünberg on opis-
kellut ohjausta ja käsikirjoitusta Berliinis-
sä. Hän työskentelee freelance-ohjaajana 
ja opettajana sekä luennoi näyttelemisestä 
Zürichissä.

Lisa, Steffi, Laura and Fabienne are fourteen 
and pregnant. The documentary follows their 
life both during and after pregnancy. Preg-
nancy and having a child change other peo-
ple’s attitudes towards them, and mother-
hood causes great changes in their identities 
and expectations for life. 

Director Cornelia Grünberg has studied di-
recting and scriptwriting in Berlin. She works 
as a freelance director and a teacher and lec-
tures on acting in Zürich.

hiljaiSen talven lapSi
the Child of Silent Winter
Katso esittely sivulta 11 | 
Please see info on page 11

matkuStaja
passenger
Katso esittely sivulta 11 | 
Please see info on page 11

Plaza 2, ma 19.11. klo 11.15,
Plaza 5, ti 20.11. klo 19.00,
Plaza 5, la 24.11. klo 16.00.
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Plaza 5, pe 23.11. klo 15.00,
Studio, la 24.11. klo 12.00,
Plaza 5 su 25.11. klo 14.00.

Plaza 5, pe 23.11 klo 15.00,
Plaza 5, su 25.11. klo 14.00.
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Dokumentit  |  Documentaries

ummikko
the Quiet one
 
Ruotsi | Sweden 2011 29 min
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 10 YEARS
Ohjaus | direction: 
Ina Holmqvist, Emelie Wallgren

Tukholman erityiskouluun saapuu ympäri maa-
ilmaa lapsia, jotka eivät vielä osaa puhua 
ruotsia. Maryam on kuusivuotias ja hän on 
saapunut äitinsä kanssa Iranista. Maryam on 
viimeinen, joka saapuu luokalle, ja hänellä 
on vaikeuksia oppia uusi kieli ja saada ystäviä 
uudessa ympäristössä. Dokumentti seuraa Ma-
ryamin ensimmäisiä kuukausia ruotsalaisessa 
koulussa.

Lyhytelokuvien ohjaamisen lisäksi Ina Holm-
qvist toimii tuotantokoordinaattorina. Emelie 
Wallgren työskentelee ohjaajana, käsikirjoit-
tajana ja tuottajana. He ovat tehneet yhdessä 
myös elokuvan Kiss Bill.

A special school in Stockholm teaches children 
who have come to Sweden from around the 
world and cannot speak Swedish. Maryam is 
six years old and has come with her mother 
from Iran. Maryam is the last to join her class 
and has problems learning the language and 
making friends in the new environment. The 
documentary shows us Maryam’s first months 
in the Swedish school.

Ina Holmqvist makes short films and works as 
a production coordinator. Emelie Wallgren is a
director, scriptwriter and a producer. They 
have made also the movie Kiss Bill together.

nuoRi neRo
Working title: Wunderkind
Viro | Estonia 2012 57 min
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS 
Alkuperäinen nimi | original title: 
Tööpealkiri: Imelaps
Working title: Wunderkind
Ohjaus | direction: Marianna Kaat

Alexander Prior on musiikillinen lapsinero. Hän 
on kokeillut jo laulamista ja menestynyt siinä; 
häntä on kutsuttu ”pikku Pavarotiksi”. Viisi-
toistavuotiaana hän opiskelee vaativassa Pie-
tarin konservatoriossa ja toimii ennätykselli-
sen nuorena kapellimestarina säveltämässään
baletissa. Hän haluaa ammentaa luovuudes-
taan aina uutta ja elää musiikille. Vanhemmat 
tukevat Alexanderia tarmokkaasti sekä etsi-
vät oikeaa tapaa edistää poikansa musiikillis-
ta uraa. Musiikin ihmelapsi kasvaa koko ajan 
kuitenkin lähemmäksi aikuisuutta. Energisellä 
Alexanderilla on myös nuoren miehen haastei-
ta.

Ohjaaja Marianna Kaat on perustanut oman 
tuotantoyhtiön, Baltic Film Companyn.

Alexander Prior is a musical prodigy. He has 
both tried singing and had success at it, and 
he has been called “the Little Pavarotti”. At 
the age of fifteen he is studying at the de-
manding St. Petersburg Conservatory and is 
conducting a ballet he himself composed. Mu-
sic is his life and he’s always using his crea-
tivity for new things. His parents support him 
whole-heartedly and look for the right ways 
for his musical career to continue. The prod-
igy is however coming ever closer to adult-
hood. The energetic Alexander faces also the 
challenges of a normal fifteen-year-old.

Director Marianna Kaat has founded her own 
production company, Baltic Film Company.

vuoRiStolaiSet
Cahiers
Italia | Italy 2011 52 min 
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 10 YEARS 
Ohjaus | direction: Alessandro Stevanon

Dokumentti kuvaa vuoristoisen Italian kahta 
pientä kylää, jotka sijaitsevat idyllisellä Valle 
d’Aston alueella, Italian Alpeilla. Elokuvassa 
seurataan kylien oppilaiden arkipäivää kou-
lussa, jossa heille opetetaan alueen virallisia 
kieliä ja murteita sekä sen ainutlaatuista kult-
tuuria. Koulussa panostetaan lasten monipuo-
liseen kulttuurin osaamiseen ja alueen tun-
temiseen, mikä on tapa pitää harvaanasutun 
alueen identiteettiä elossa.

Elokuvan ohjaaja Alessandro Stevanon on ko-
toisin Valle d’Aston alueelta. Hän on perusta-
nut tuotantoyhtiön, jossa tekee lyhytelokuvia 
ja dokumentteja.

The documentary follows two small Italian 
villages in the idyllic Valle d’Asto territory, in 
the Italian Alps. The focus is on the everyday 
life of the school where the villages’ children 
are taught about the area’s unique culture 
along with its official languages and their 
dialects. Valle d’Asto is an interesting place 
for learning. The school focuses on giving the 
children a deep knowledge of the area and 
its culture, which is their way of keeping the 
identity of the sparsely populated area alive.

Director Alessandro Stevanon comes from 
Valle d’Asto. He has founded a production 
company, where he makes short films and doc-
umentaries.

vÄlitila
in between
Katso esittely sivulta 12 | 
Please see info on page 12
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maailmanpYöRÄ  |  kaleidoscope

kehilanin kotiinpaluu
Coming home
Norja | Norway 2011 85 min
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS  
Alkuperäinen nimi | original title: 
Til siste hinder
Ohjaus | direction: Anders Øvergaard

Muodista kiinnostunut Ida on muuttanut Os-
losta äitinsä kanssa maaseudulle. Hänellä on 
ongelmia sopeutua erilaiseen ympäristöön. 
Uudella paikkakunnalla ei ole kavereita, jotka 
olisivat kiinnostuneita samoista asioista kuin 
hän. Idan äiti on innoissaan maalla asumises-
ta ja haluaa tyttärensä tutustuvan paikallisiin 
ikätovereihin. Tyttöjen on kuitenkin vaikea 
löytää yhteistä säveltä. Ida päättää karata ko-
toa, mutta matkallaan hän törmää Kehilan-ni-
miseen hevoseen. 

Elokuvan ohjaaja Anders Øvergaard on opis-
kellut ohjausta Nordland kunst- og filmfags-
kolessa. Hän omistaa yhtiön, joka myy hänen 
suunnittelemiaan elokuvakameroita.

Ida and her mother have moved from Oslo to 
a small town in the countryside, and she has 
problems on settling in at the different en-
vironment. There are no friends in the new 
town who’d share Ida’s interest in fashion. 
Ida’s mother is excited about living in the 
country and wants her daughter to get to 
know the local peers. However, it’s not easy 
for the girls to get along. Ida decides to run 
away from home, but on her way she meets a 
horse, Kehilan, and her life is changed.

Director Anders Øvergaard has studied film 
directing in the Nordland College of Art and 
Film. He owns a company, which sells film 
cameras of his own design.

kun keSÄ pÄÄttYY
By Summer’s End
 
Israel 2011 95 min 
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS 
Alkuperäinen nimi | original title: 
Ad Sof Hakaitz
Ohjaus | direction: Noa Aharoni

Maya on seitsemänvuotias temperamenttinen 
tyttö. Hänen tulee kesän loppuun mennessä 
todistaa osaavansa lukea ja kirjoittaa, jotta 
voi päästä toiselle luokalle. Mayan suvussa on 
ongelmallisia perhesuhteita, ja tänä kesänä 
on tullut aika selvittää menneisyys ja vapau-
tua sen taakasta. Tarina kertoo perhe-elämäs-
tä usean sukupolven näkökulmasta. Elokuva 
sijoittuu Israeliin vuodelle 1978, jolloin Israel 
neuvotteli rauhasta Egyptin kanssa.

Ohjaaja Noa Aharoni on myös käsikirjoittanut 
elokuvan.

Maya is a seven-year-old girl with a temper-
ament. In order to advance to the second 
grade, she must by summer’s end prove that 
she can read and write. There are problematic 
relationships in Maya’s family, and this sum-
mer it’s time to face the past and be relieved 
of its burdens. The movie follows family life 
from the viewpoints of several generations. It 
takes place in Israel, 1978, when the country 
was engaged in peace negotiations with Egypt.

The movie is directed and written by Noa Aha-
roni.

FESTIVAALIPASSI 
vain 18 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

SiSkoni lapSet YkSin kotona
My Sister’s Kids Home Alone
Tanska | Denmark 2012 79 min
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 7 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Min søsters born alene hjemme
Ohjaus | direction: Martin Miehe-Renard

Viisilapsisen perheen vanhemmat ovat lähdös-
sä lomalle, jolloin eno pyydetään lapsenvah-
diksi. Lähtöaamuna isä saa kauan haaveile-
mansa auton, jota perheen kaksi poikaa salaa 
kokeilevat. Homma menee päin seinää, ja kal-
lis autonkorjaus täytyy maksaa jollain. Lapset 
saavat idean perustaa taloon hotellin, jolla 
kerätään varoja. Naapurissa asuu tiukka nai-
nen, ja alueella liikkuu murtovarkaita. Humo-
ristinen elokuva kertoo nerokkaan ja eloisan 
perheen kommelluksista.

Martin Miehe-Renard on ohjannut ja käsikir-
joittanut elokuvia ja televisiosarjoja. Elokuva 
on jo viides, joka kertoo Erik-enon vaiheista 
lasten kanssa.

When his sister and her husband are going 
away for a long holiday, Uncle Erik is called to 
babysit the family’s five children. On the first 
day of the vacation the family’s boys wreck 
their father’s beloved classic car. They need 
money for the repairs and decide to open a 
hotel. The problem? A stern woman living next 
door, and burglars that are also after some 
quick money. The humoristic film follows the 
adventures of an ingenious and lively family.

Martin Miehe-Renard has directed and written 
films and television series. My Sister’s Kids 
Home Alone is the fifth movie about Erik and 
the children.
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maailmanpYöRÄ  |  kaleidoscope

vikke viikinki
vicky the viking
 
Saksa | Germany 2009 85 min 
Suomenkielinen tekstitys | Finnish subtitles 
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 7 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Wickie und die starken Männer
Ohjaus | direction: Michael Bully Herbig

Vikke on kymmenvuotias viikinki. Poika haluaa 
kovasti oman kypärän, joka todistaisi hänen 
olevan todellinen viikinki, ja isä hyväksyisi hä-
net. Vikellä ei ole voimakkaita lihaksia kuten 
hänen isällään, mutta hän on neuvokas joka 
tilanteessa ja tekaisee uusia hämmästyttäviä 
keksintöjä. Kylään tunkeutuu vihollisia, jotka 
sieppaavat kaikki muut kylän lapset. Alkaa 
vauhdikas takaa-ajo, jossa nuoren viikingin oi-
vallukset ovat tarpeen.

Ohjaaja Michael Herbig on tunnettu saksalai-
nen koomikko, käsikirjoittaja ja ohjaaja. Elo-
kuva perustuu ruotsalaisen Runer Jonssonin 
samannimiseen lastenkirjaan vuodelta 1964.

Wickie is a ten-year-old Viking. He really 
wants his own viking helmet, which would 
prove that he is a true Viking and also get 
him his father’s acceptance. Wickie doesn’t 
have the muscles of his father, but he is al-
ways clever and capable of making amazing 
new inventions. One day the village is invaded 
by enemies who kidnap all its children. The 
young Viking needs all his wits in the ensuing 
wild pursuit.

Director Michael Herbig is a renowned Ger-
man comedian, script-writer and director. The 
movie is based on Runer Jonsson’s children’s 
book from 1964.

valkokangaSunelma
Cinema Dream
 
Iran 2011 85 min
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS 
Alkuperäinen nimi | original title: 
Roya-ye Cinema
Ohjaus | direction: 
Hamid Shah Hatami, Ali Shah Hatami

Nuori Kazeem on hyvin innostunut elokuvista. 
Hänen isänsä on näytellyt elokuvissa ja työs-
kentelee nyt elokuvateatterissa, mutta Ka-
zeem haluaa supertähdeksi. Kun tuotantoyhtiö 
etsii nuorta näyttelijää kansainväliseen eloku-
vaan, Kazeem tarttuu tilaisuuteen. Humoristi-
nen elokuva kertoo unelmien saavuttamisesta 
ja niiden eteen työskentelystä.

Ali Shah Hatami on käsikirjoittaja, ohjaaja ja 
näyttelijä. Hän teki elokuvan yhdessä isänsä, 
Hamid Shah Hatamin kanssa.

Kazeem is a young boy and a movie enthusiast. 
His father is an actor who is now working at a 
movie theatre, but Kazeem wants to be a su-
perstar. When a production company is looking 
for a young actor for an international movie, 
Kazeem goes for the opportunity. Filled by 
movie phrases, the film is a story about fulfill-
ing one’s dreams and the work required for it.

Ali Shah Hatami is a scriptwriter, director and 
an actor. He made the movie together with his 
father Hamid Shah Atami.
 

avaJaiselOkuva

jiRi tRnka  

Tsekkiläinen animaatio-ohjaaja Jiri Trnka 
(1912-69) muistetaan parhaiten nukke-eloku-
vistaan, vaikka hän käytti elokuvissaan myös 
perinteistä piirrostekniikkaa ja pala-ani-
maatiota. Jo ennen ensimmäisiä elokuviaan 
1940-luvun puolivälissä Trnka oli arvostettu 
graafikko ja marionettiteatterin ohjaaja, joka 
keskittyi nimenomaan lastenkulttuuriin.
  Animaatio oli kuitenkin se ala, jolla hän saa-
vutti maineikkaimmat saavutuksensa. Hän pe-
rusti kollegojensa kanssa vuonna 1945 Bratri v 
triku –studion, jolle ohjasi käytännössä kaikki 
työnsä. Trnka toteutti rinnan lyhyt- ja kokoil-
lan animaatioita.
  Elokuvia hän teki yhtä lailla lapsille kuin ai-
kuisille, siirsi valkokankaalle niin vanhoja satu-
ja kuin kirjallisuuden klassikkoja, esimerkiksi 
Shakespearea, Boccacciota, Tsehovia ja Hase-
kia. Hänen uransa taiteellinen huipentuma oli 
vuonna 1959 valmistunut pitkä nukke-elokuva 
Kesäyön unelma, henkisenä testamenttina voi-
daan ehkä pitää lyhytanimaatio Kättä (1965), 
joka jäi hänen viimeiseksi ohjauksekseen.
  Trnka totesi itse työnsä perusteista: ”Mi-
nulle tuli intohimo valloittaa elokuva, alue 
jossa kaikki on mahdollista, kolmiulotteisilla 
hahmoilla, jotka eivät toimi yhdessä tasossa 
kuten piirretyssä elokuvassa, vaan tilassa… 
Nukke-elokuvan mahdollisuudet ovat todella 
rajattomat: niiden ilmaisuvoima on tavaton 
siinä missä normaalin elokuvan realistinen 
ilmaisu kohtaa ylikäymättömiä vaikeuksia. 
Nukke-elokuvan onnistuneimmat teokset ovat 
olleet sävytykseltään toisaalta satiirisia, toi-
saalta lyyrisiä ja myös sellaisia, joissa teemat 
ilmaistaan järkyttävän pateettisesti.”

The Czech animation director Jiri Trnka (1912-
69) is best remembered for his puppet mov-
ies, although he used also traditional drawing 
and cutout animation in his films. Even before 
making his first movies in the middle of 1940s, 
Trnka was a respected graphic artist and mari-
onette theatre director, focusing especially on 
children’s culture. 
  Animation was nevertheless where he made 
his greatest successes. In 1945, he and his 
colleagues founded the studio Bratri v triku, 
where he directed practically all of his works. 
Trnka made both short and feature anima-
tions. 
  He made movies for children as well as for 
adults. He moved old fairytales and literary 
classics onto the big screen, including Shake-
speare, Boccaccio, Chekhov and Hasek. The 

Plaza 6, ke 21.11. klo 13.00,
Studio, ke 21.11. klo 19.00,
Plaza 5, la 24.11. klo 14.00.
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artistic highpoint of his career is the long an-
imation A Midsummer Night’s Dream finished 
in 1959, while The Hand (1965), his last direc-
tion, could be regarded as his spiritual legacy.
   Trnka himself described the basis of his 
work followingly: “I had a passion to conquer 
film, an area where everything is possible, 
with three-dimensional characters that do 
not function only on a single plane like drawn 
characters do, but in space... Puppet movies 
truly have endless possibilities: their power 
of expression is limitless whereas the realis-
tic expression of normal movies faces insur-
mountable difficulties. The most successful 
puppet movies have been on one hand satir-
ical, on the other hand lyrical and also ones 
where the themes are expressed with extreme 
magniloquence.

FESTIVAALIPASSI 
vain 18 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

pReeRian laulu
Song of the prairie
Tsekkoslovakia | Czechoslovakia 1949 21 min
SALLITTU | FOR ALL AGES 
Alkuperäinen nimi | original title: Arie prerie
Ohjaus | direction: Jiri Trnka

Postivaunut matkaavat erämaan halki, lasti-
naan kultaa. Matkustajina ovat kaunis tyttö ja 
tämän isä. Tyttö kohtaa laulavan lehmipojan, 
johon rakastuu. Kesken matkan mukaan lyöt-
täytyy hidalgo, joka osoittautuu rosvojoukon 
päälliköksi.
Preerian laulu on täysipainoinen lännenelo-
kuvaparodia, jonka jotkut ovat maininneet 
”maailman kauneimmaksi westerniksi”. Pree-
rian laulussa kukkivat Trnkan parhaimmat omi-
naisuudet: terävä parodian taju yhdistyneenä 
elämänmyönteiseen huumoriin, unohtamatta 
satiiriakaan. Elokuvassa näkyy myös tarkka pa-
neutuminen lajityypin kliseisiin, päällimmäisi-
nä esikuvina ”hevosoopperat.

Trnka mahdutti mukaan myös itseironiaa: 
juoppo postivaunukuski on Trnkan omakuva, 
hänen omien sanojensa mukaan ”minun osuu-
teni sosialistiseen realismiin”.

A stagecoach is travelling across the desert, 
carrying gold. Aboard it are a beautiful girl 
and her father. The girl meets a singing cow-
boy and falls in love. They are also joined by 
a hidalgo, who turns out to be the leader of a 
gang of robbers. 
Song of the Prairie is a full-fletched west-
ern parody, which has also been called “the 
world’s most beautiful western.” It combines 
the best sides of Trnka: a sharp sense of paro-
dy together with optimistic humour, and satire 
isn’t forgotten either. The movie testifies of 
a deep knowledge of the genre’s clichés, with 
“horse operas” as its strongest role models.

There is also a dose of self-irony in the mov-
ie: the drunken stagecoach driver is Trnka’s 
self-portrait. According to Trnka, it is “his in-
put to social realism”.

aRkkienkeli gaBRiel ja hupakko
the archangel gabriel and mrs goose
Tsekkoslovakia | Czechoslovakia 1964 30 min
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE |
RECOMMENDED FOR AGES OVER 13 YEARS 
Alkuperäinen nimi | original title: Archandel 
Gabriel a Pani Husa
Ohjaus | direction: Jiri Trnka

Jiri Trnkan myöhäistöihin kuuluva Arkkienke-
li Gabriel ja hupakko pohjautuu Boccaccion 
Dekameroneen. Siinä Trnka on vahvimmalla 
alueellaan; Boccaccion ihmismielen tyhmyy-
den ja kierouden kustannuksella iloitteleva 
tarina on tarjonnut hänelle sopivan aiheen: 
ovela huijaripappi tekeytyy punatukkaiseksi 
enkeli Gabrieliksi päästäkseen tyhmän vaimon 
sänkyyn nauttimaan elämän suloista.

Trnka on toteuttanut tarinan nukkeanimaatio-
na Boccacciolle uskollisesti. Hän kiteyttää ker-
tomuksen sujuvaksi, mustan huumorin leimaa-
maksi anekdootiksi, jossa aiheen perimmäinen 
tarkoitus pääsee hyvin esille.

One of Trnka’s later works, The Archangel Ga-
briel and Mrs Goose is based on Boccaccio’s 
Decameron. Trnka is at his comfort zone; Boc-
caccio’s story and its play on the stupidity and 
shrewdness of the human mind offered him a 
suitable theme to work with. A clever impos-
tor priest pretends to be the red-haired angel 
Gabriel in order to get to enjoy the delights of 
life in the bed of a dim-witted wife. 

Trnka’s puppet animation stays true to Boc-
caccio. He captures the story into a smooth-
ly rolling anecdote laced with black humour, 
giving its essence easy access to the spotlight.

iloinen SiRkuS
the merry Circus
Tsekkoslovakia | Czechoslovakia 1950 13 min
SALLITTU | FOR ALL AGES
Alkuperäinen nimi | original title: 
Vesely cirkus
Ohjaus | direction: Jiri Trnka

Iloinen sirkus on juoneton elokuva, se raken-
tuu sirkusesityksen numeroiden kuvaamiselle. 
Akrobaatit, jonglöörit, taitoratsastajat, pellet 
ja trapetsitaiteilijat esittävät temppujaan, 
joille ihastunut yleisö taputtaa. Viimeisenä 
ohjelmanumerona on karhun ja sen poikasen 
tasapainoesitys, joka menee kuitenkin mön-
kään pellen rummun rikkoutuessa.

Iloinen sirkus on toteutettu pala-animaatio-
tekniikalla, jota Trnka ei usein käyttänyt: elo-
kuva oli aivan ilmeisesti kokeilun luonteinen 
työ. 

The Merry Circus is a plotless film, built on 
depicting circus acts. Acrobats, jugglers, fan-
cy show riders, clowns and trapeze artists 
show their tricks and earn applause from a de-
lighted audience. The last number is a balanc-
ing act performed by a bear and its cub, but 
it fails when when a clown’s drum is broken. 

The Merry Circus was made using cutout ani-
mation, which was rare for Trnka. Clearly the 
movie was something of an experiment.
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aaSi, Silli ja noiDan luuta
Donkey, Herring and Witch’s Broom
Viro | Estonia 1969 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Eesel, Heeringas ja Nõialuud
Ohjaus | direction: Elbert Tuganov

hiiRijahti 
mousehunt
Viro | Estonia 1965
SUOSITUS: YLI 5-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 5 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: Hiirejaht
Ohjaus | direction: Elbert Tuganov

viRolainen elokuva 100 vuotta | estonian Film 100

KATSO ESITYSAJAT JA -PAIKAT S. 21-22, 
32-34. ESITTELYT KOTISIVUILLA. 

kevÄttÄ RinnaSSa 
primavera
Viro | Estonia 1998
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 13 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: Primavera
Ohjaus | direction: Riho Unt, Hardi Volmer

miRkku: kenen SYY? 
Miriam’s Broken Picture
Viro | Estonia 2009
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 3 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Miriami katkine pilt
Ohjaus | direction: Priit Tender

miRkku meRihÄDÄSSÄ 
miriam and the Flood
Viro | Estonia 2006
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 3 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Miriam merehädas
Ohjaus | direction: Riho Unt

miRkku piiloSilla
miriam plays hide and Seek
Viro | Estonia 2004
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 3 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Miriam mängib peitust
Ohjaus | direction: Priit Tender

 Palkintojenjakotilaisuus 

la 24.11. klo 15

VAPAA PÄÄSY!

miRkku piknikillÄ 
Miriam’s Picnic
Viro | Estonia 2007
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 3 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Miriami piknik
Ohjaus | direction: Andres Tenusaar

miRkku teatteRiSSa 
Miriam’s Theatre
Viro | Estonia 2007
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 3 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Miriami teater
Ohjaus | direction: Priit Tender

miRkun linnunpönttö
Miriam’s Nestbox
Viro | Estonia 2006
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 3 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Miriami pesakast
Ohjaus | direction: Riho Unt

miRkun vÄRit
Miriam’s Colors
Viro | Estonia 2008 
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 3 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Miriami värvid
Ohjaus | direction: Girlin Bassovskaja

vaRiShoukka ja viiSaat hiiRet 
the Crow and the mice
Viro | Estonia 1998
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE |
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS
Alkuperäinen nimi | original title: 
Vares ja hiired
Ohjaus | direction: Mikk Rand, Priit Tender
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lYhYtelokuvat 2012  |   Short Films 2012

FESTIVAALIPASSI 
vain 18 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

lyhytelokuvat 1 | Shorts 1   33 min
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 3 YEARS 

mirkun linnunpönttö    
pilventekijä 
the girl Who makes Clouds
Suomi | Finland 2012  
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles
Ohjaus | direction: Elli Maanpää

mirkun värit  
Sirkus 
the Circus
Portugali | Portugal 2011 
Alkuperäinen nimi | original title: O circo
Ohjaus | direction: Lapsiryhmä | 
Collective of children

mirkku piknikillä    
mirkku merihädässä  
    

lyhytelokuvat 2 | Shorts 2   51 min
SUOSITUS: YLI 5-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 5 YEARS 

mirkku piilosilla  
oppitunti   
ks. esittely sivulta 12

hiirijahti   
ks. tekijätiedot sivulta 20

aasi, silli ja noidan luuta 
ks. tekijätiedot sivulta 20

iloinen sirkus  
ks. esittely sivulta 19

mirkku: kenen syy?    

lyhytelokuvat 3 | Shorts 3   46 min
Englanninkielinen tekstitys |
English subtitles
SUOSITUS: YLI 5-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 5 YEARS 

lukihieriö
Lexdysia
Norja | Norway 2010  
Ohjaus | direction: Marc Reisbig

mirkku teatterissa  
teräsisä ja pelé
Superdad and pelé
Norja | Norway 2011   
Alkuperäinen nimi | original title: 
Superpappa og Pelé
Ohjaus | direction: 
Annette Saugestad Helland

härkätaistelu
Corrida
Latvia | Latvia 2012  
Alkuperäinen nimi | original title: Korida
Ohjaus | direction: Janis Cimermanis

lammasvoro
edeltraud and theodor
Saksa | Germany 2011  
Alkuperäinen nimi | original title: 
Edeltraud und Theodor
Ohjaus | direction: Daniel Acht

isin tango
Papa’s Tango
Alankomaat | The Netherlands 2011  
Ohjaus | direction: Michiel van Jaarsveld

lyhytelokuvat 4 | Shorts 4   50 min
Englanninkielinen tekstitys |
English subtitles
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 10 YEARS 

hipitihop     
Katso esittely sivulta 11

haluan nähdä…
i want to see dwarfs
Latvia | Latvia 2012   
Alkuperäinen nimi | original title: 
Es gribu redzet rukisus
Ohjaus | direction: Nils Skapans

paakari
the Baker
Norja | Norway 2011  
Alkuperäinen nimi | original title: Bakern
Ohjaus | direction: Kine Aune

Reloaded
Norja | Norway 2011    
Ohjaus | direction: Marieke Verbiesen

kohti aurinkoa
towards the Sun
Norja | Norway 2012 
Alkuperäinen nimi | original title: 
Å snu seg mot solen
Ohjaus | direction: Nina Knag

lyhytelokuvat 5 | Shorts 5   40 min
Englanninkielinen tekstitys |
English subtitles
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS 
levin hevonen
Levi’s Horse
Norja | Norway 2011   
Alkuperäinen nimi | original title: Levis hest
Ohjaus | direction: Torfinn Iversen

Studio, ma 19.11. klo 9.00,
Studio, ti 20.11. klo 9.00,
Valvesali, to 22.11. klo 9.00,
Studio, la 24.11. klo 10.00.

Studio, ma 19.11. klo 10.00,
Studio, ti 20.11. klo 10.00,
Studio, ke 21.11. klo 17.00,
Studio, la 24.11. klo 11.00.

Studio, ma 19.11. klo 11.00,
Studio, ti 20.11. klo 11.00,
Studio, to 22.11. klo 14.00.

Studio, ma 19.11. klo 12.00,
Studio, ti 20.11. klo 12.00,
Studio, ke 21.11. klo 9.00,
Studio, pe 23.11. klo 17.00.

3+

5+

5+

10+



Katso lisätietoja www.oulunelokuvakeskus.fi/lef22

etelÄkoRealaiSten laSten 
tekemÄt elokuvat | Films made 
by South korean kids  19 min
Englanninkielinen tekstitys | English subtitles 
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 10 YEARS

Fighting Friend!
Ohjaus | direction: Kim Ji-min

just like Snow White
Ohjaus | direction: Choi Yeon-hee

Sore
Ohjaus | direction: Lee Hye-min

Yli ja ympäri   
Katso esittely sivulta 12

varishoukka ja viisaat hiiret          
Katso esittely sivulta 20

lyhytelokuvat 6 | Shorts 6   62 min
Englanninkielinen tekstitys |
English subtitles
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 13 YEARS 

kevättä rinnassa   
Katso esittely sivulta 20

arkienkeli gabriel ja hupakko   
Katso esittely sivulta 19

preerian laulu   
Katso esittely sivulta 19

     
lyhytelokuvat 7 | Shorts 7   41 min
Englanninkielinen tekstitys |
English subtitles
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS 

kaikki kaatuu päälle 
everything Falls apart
Norja | Norway 2011   
Alkuperäinen nimi | original title: 
Alt faller sammen
Ohjaus | direction: Andrew Amorim

korsoteoria    
Katso esittely sivulta 11

lYhYtelokuvat 2012  |  Short Films 2012
oulun taiDekoulu eSittÄÄ  |
oulu art School presents       11 min    
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE
RECOMMENDED FOR AGES OVER 10 YEARS

1. Paavo-Matin eeppiset seikkailut trailer 
(Tekijät: Sakarias Bozkurt, Pekka Leikas, 
Noora Pitkänen)
2. Ähky 
(Tekijät: Matti Piirainen, Akseli Mäkinen)
3. Harri Pottu ja kadonnut jäätelö 
(Tekijät: Aamos Välimaa, Minerva Asamäki, 
Krista Mäki)
4. Kissojen invaasio 
(Tekijä: Viljami Karppinen)
5. Yksinäinen robotti 
(Tekijä: Joonas Rautiola)
6. Superhahmot 
(Tekijät: Arttu Kleemola, Matias Oranen, 
Mikko Pirttijoki, Leo Palosaari, 
Kalle Kleemola, Artturi Askola, 
Roope Järvinen, Veeti Nyman)
7. Aarrejahti 
(Tekijät: Helmi Komulainen, 
Emma Puhto, Iiris Mäki)

Opettajana Ville Pohjonen

Dokumentit | Documents
(nonstop) 132 min 
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS 

kabulin lapset    24 min
hurjapäät   30 min
ummikko    29 min
hiljaisen talven lapsi    21 min
matkustaja   28 min
Katso esittely sivuilta 15-16.  
              

ameRikkalaiSten laSten tekemÄt 
elokuvat | Films made by 
american kids      56 min
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE | 
RECOMMENDED FOR AGES OVER 12 YEARS

ashes to ashes – Dust to Revenge
Ohjaus | direction: Kaleigh Anne Kailani

Beyond the Forest
Ohjaus | direction: Kevin Sean Michaels

the Drama
Ohjaus | direction: 
Mathew Grodsky, Joe Flowers

(eX) Changed
Ohjaus | direction: Angad Singh Palkintojenjakotilaisuus 

la 24.11. klo 15

VAPAA PÄÄSY!

Plaza 5, pe 23.11 klo 15.00,
Plaza 5, su 25.11. klo 14.00.

Studio, ke 21.11. klo 10.00,
Studio, to 22.11. klo 11.00,
Studio, pe 23.11. klo 16.00.

Studio ti 20.11. klo 19.00,
Studio, ke 21.11. klo 11.00.

Studio, to 22.11. klo 12.00,
Studio, pe 23.11. klo 18.15.

Studio, la 24.11. klo 17.00.
Nonstop Festivaali-infossa 
koko viikon ajan.

Studio, la 24.11. klo 17.30.

Studio, la 24.11. klo 19.00.

12+

13+

13+

10+

12+

12+

10+
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  oSkaRi-kilpaSaRjat 2012 
Oskari-gaala Valvesalissa perjantaina klo 18.00, 
Oskari-palkitut Studiossa sunnuntaina klo 14.00. 

alakouluille soveltuva sarja, kesto 45 min 
Arttu ja tulivuorisaari: Takamaan päiväkoti, Ylöjärvi
Myrkkyä Etsivä Saurio: Elokuvaklubi Pikseli, Oulu
Samulin uudet vaatteet: Inarin alakoulu, Inari
Meidän tulevaisuutemme: Oulun Normaalikoulu 5B, Oulu
Kolmikko ja mysteeri sisäoppilaitoksessa:
Valoauringon elokuvatyöpaja, Turku
Kiusattu: Elokuvaklubi Pikseli, Oulu
Kirjekaverukset: Alavieskan yhtenäiskoulu 5B, Alavieska
Luokkaretki tulevaisuuteen: Vasaramäen koulu, 5A, 5B ja 6A, Turku

Yläkouluille soveltuva sarja, kesto 45 min 
Kuppi kahvia: Elokuvaklubi Kolina, Oulu
Yksinäisyys: Teuvan yhteiskoulu 7.-9. lk, Teuva
Luoti: Elokuvaklubi Pikseli, Oulu
It’s OK: Harjavallan lukio, Harjavalta
Pimeä päivä: Kauhiaa splatteria -kesäleiri, Oulu
Minulla on maailman kaunein suojelusenkeli: SEKK ry, Pori

luova luokka -SeminaaRi oulu 21. - 22.11.2012  
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 
Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3. Tilaisuus on maksuton.  

Luova luokka -seminaari rakentuu tänä vuonna arkkitehtuuriin niin 
elokuvissa kuin taidekasvatuksessa. Seminaari on suunnattu mm. 
opettajille ja varhaiskasvattajille, arkkitehdeille, taidekasvattajille, 
nuorisotyöntekijöille ja muille taide- ja mediakasvatuksesta kiinnos-
tuneille ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kulttuurialan suunnitte-
lijoille ja päättäjille.  
Luova luokka 2012 kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön Taikalamp-
puverkoston valtakunnallisten seminaarien sarjaan. Sen tuottaa kult-
tuuritalo Valve ja Valveen elokuvakoulu yhteistyössä Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston, Oulun läänin Taidetoimikunnan ja Oulun kansain-
välisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin kanssa. 

ohjelma 
KESKIVIIKKO 21.11.2012 
Arkkitehtuurikasvatus kaataa seiniä  

Päivä rakentuu arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen ympärille. 
Seminaarivieraana kuullaan mm. Arkkitehtuurikeskus ry:stä arkki-
tehtuurikasvatuksen asiantuntija Jaana Räsästä, Arkkitehtuuri- ja 
ympäristökulttuurikoulu Lastusta, Lapinlahdelta Mervi Eskelistä, Pia 
Leppänen-Kerästä Kulttuuritalo Valveelta sekä muita alan ammattilai-
sia. Aamupäivän alustuksia syvennetään iltapäivän käytännönläheisis-
sä työpajoissa.  
Seminaarissa pohditaan myös uuden lastenkulttuuripoliittisen ohjel-
man sisältöä yhdessä alueen lastenkulttuuritoimijoiden ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön työpajassa.   

TORSTAI 22.11.2012 
Mitä kuuluu mediakasvatus? 
Audiovisuaalisia maailmoja rakentamassa  

Teemana on arkkitehtuuri ja visuaalinen suunnittelu elokuvissa ja pe-
leissä.  Aihetta käsitellään näytelmä- ja animaatioelokuvan sekä pe-
lisuunnittelun keinoin. Miten maailmat, hahmot ja tarinat rakentuvat 
elokuva- ja pelitodellisuudessa? Kuinka näitä oppeja voisi hyödyntää 
varhaiskasvatuksessa ja kouluopetuksessa? 

Puhujina ovat mm. suosittujen Niko-animaatioelokuvien ohjaaja Kari 
Juusonen, arkkitehti Juha Ilonen sekä LudoCraft Oy:n Creative Direc-
tor Tomi Thurlin. 
Aamupäivän puheenvuorojen lisäksi osallistujilla on mahdollisuus osal-
listua iltapäivän työpajoihin ja omaksua päivän teemaan liittyviä me-
netelmiä käytännönläheisesti.

FESTIVAALIPASSI 
vain 18 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

Studio, ma 19.11. klo 17.00,
Studio, ti 20.11. klo 17.00.

Studio, ma 19.11. klo 18.00,
Studio, ti 20.11. klo 18.00.

5+

10+

 SANA ON VAPAA – 
NUORTENKONSERTTI

LA 24.11. KLO 21
Valvesalissa
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Lauantaina 24. marraskuuta klo 21.00-23.30 
Valvesalissa järjestettävässä konsertissa laval-
le nousee kolme oululaista bändiä: Sono Nova, 
G-ODD ja Stache.

Tapahtuma on ikärajaton ja päihteetön. 
Konserttiin on vapaa pääsy.

Sono Nova on oululainen rockia, poppia ja 
hiphop-elementtejä yhdistelevä bändi, joka 
aloittaa uuden omakustanteensa äänitykset 
syksyllä. Yhtye noudattaa filosofiaa, jonka 
mukaan suomalaisen miehen ei kuulu tanssia 
muutoin kun hyvällä keikalla groovaavan mu-
siikin tahtiin. Tämän vuoksi Sono Nova vetää 
keikkansa aina täysillä, jotta yhtye ja yleisö 
pääsevät tanssimaan sosiaalisesti hyväksyttä-
vissä merkeissä.

Oululais-jyväskyläläinen elektrorock-yhtye 
G-ODD soittaa tajuntasi ja liikeratasi laaje-
nemaan stimuloivien syntetisaattoreiden ja 

hermoratasekvenssoitujen robottirytmien ku-
delmallaan. 

Stache on vuonna 2008 syntynyt svengaava 
indiepop-ryhmä Oulusta. Ensimmäinen, bändin 
mukaan nimetty EP julkaistiin maaliskuussa 
2010, ja se sai jatkoa Game On -EP:stä vuot-
ta myöhemmin. Stache luo ja soittaa freesiä 
musiikkia, joka viihdyttää sekä bändiä että 
kuuntelijoita. Bändi on keikkaillut klubeilla ja 
festivaaleilla ympäri Suomen, aina pääkaupun-
gista napapiirille asti. Tällä hetkellä Stache 
tekee kiertueita ja säveltää musiikkia debyyt-
tialbumilleen. 

Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelo-
kuvien festivaali järjestää Sana on vapaa -nuor-
tenkonsertin yhdessä Rockpoliksen ja ONE:n 
kanssa. Lisätietoja festivaalin kotisivuilta: 
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef

Sana on vapaa
-nuoRtenkonSeRtti 
lauantaina 24.11. 
klo 21.00-23.30 
valvesalissa.
vapaa pÄÄSY!

Sono Nova

Stache

G-odd

Ruutuja! Sarjakuvia oulusta 
ja Suomesta
valvegalleria 30.10.-28.11.2012
Oulun sarjakuvaseura järjestää Ruutuja! –sar-
jakuvanäyttelyn, jossa esitellään suomalaisen 
sarjakuvan historiaa ja Oulun seudun sarjaku-
vantekijöiden töitä. Kahdesta osasta koostuva 
näyttely avataan virallisesti 17.11. Oulun sar-
jakuvafestivaalien yhteydessä. Avajaisissa on 
mukana muun muassa sarjakuvaneuvos Juhani 
Tolvanen.

Päivälehden museon tuottamassa osassa 
esitellään suomalaista, pääasiassa Helsingin 
Sanomissa ja Ilta-Sanomissa julkaistua sano-
ma- ja aikakauslehtisarjakuvaa 1920-luvulta 
Tuuli Hypénin Nannaan. Näyttelyn toisessa 
osassa Oulun sarjakuvaseuran kutsumat Oulus-
sa ja Oulun seudulla asuvat nykytekijät esitte-
levät omaa tuotantoaan.

Oulun sarjakuvaseura järjestää näyttelyn 
yhteistyössä Oulun kansainvälisen lasten- ja 
nuortenelokuvien festivaalin kanssa. 

amerikan presidentit
kahvila minttu 19.-25.11.2012
Lapset näkivät, lapset piirsivät: ainutlaatuinen 
mahdollisuus nähdä Amerikan presidentit Ou-
lussa. Näyttelyn järjestää Oulun Taidekoulu.

Kaikkiin näyttelyihin vapaa pääsy!

kirjasta elokuvaksi 
oulun kaupunginkirjasto 
12.11.-1.12.2012 
Festivaalilla on jälleen mukana paljon eloku-
via, jotka pohjautuvat kirjoihin. Näitä kirjoja 
on mahdollisuus käydä katselemassa ja lainaa-
massa Kirjasta elokuvaksi -näyttelyssä, joka 
on koottu Oulun kaupunginkirjaston lasten- ja 
nuortenosastolle.

nÄYttelYt |  Exhibitions



Katso lisätietoja www.oulunelokuvakeskus.fi/lef 25

*Hinta kuukausiveloitus alv 0%. Vuosimaksu
59,88 eur alv 0%, 73,65 eur sis. alv 23%.

Oman henkilökohtaisen fi-verkkotunnuksen 
rekisteröinti tilauksen yhteydessä 11€/vuosi.

www.gstdomain.net

SÄHKÖPOSTIT 
JA KOTISIVUTILA 
ALKAEN 4,99* 

EUROA/KUUKAUSI

Kansankatu 47 A, 90100 OULU. Puhelin 040 5788 051 

Sähköposti: kontakti@gstdomain.net 

Oululainen yritys!

FeStaRikahvila BYSiS
Nuortenkahvila Bysis muuttuu festarikahvilaksi Oulun kansain-
välisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin aikana 21.-23.11. 

Festarikahvila Bysiksen ohjelmassa on muun muassa elokuva-
näytöksiä, tekijävieraita sekä elävää musiikkia.

kahvilan ohjelmaa:

peRjantai 16.11. FeStaRikahvilan ennakkoilta
avoinna klo 17.00-24.00
Ennakkopaloja lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilta! Luvassa 
muun muassa trailerikooste festareilla esitettävistä nuorten-
elokuvista. Tule ja tutustu jo etukäteen festariviikon tarjontaan.
Klo 19.00-22.00 nuorten järjestämä disko 13-17 -vuotiaille. 

keSkiviikko 21.11. 
avoinna klo 14.00-22.00
Nuorten tekemiä elokuvia:
Oskari-kilpailun elokuvia (45 min)
Kauhiaa Splatteria! Valveen elokuvakoulun kesäkurssilla 
valmistuneet elokuvat Kielletty sirkus (3 min) ja Asuntoesittely 
(7 min)

toRStai 22.11. 
avoinna klo 14.00-22.00
Lyhytelokuvia ja dokumentteja festivaalin ohjelmistosta:
Oulussa kuvattu dokumentti Hiljaisen talven lapsi (21 min). 
Paikalla elokuvan ohjaaja Iiris Härmä.
Korsoteoria (28 min)
Kaikki kaatuu päälle (12 min)
Kevättä rinnassa (10 min)

peRjantai 23.11.
avoinna klo 17.00-24.00
Nuortenkahvila Bysiksen perinteisessä bändi-illassa esiintyy kolme 
pohjoissuomalaista kokoonpanoa. Rovaniemeläinen Set Up To Fail 
soittaa metallia ja kemiläinen Ruutana progressiivista HC punkkia. 
Niin ikään Kemistä tuleva Rio De Vision kuvaa musiikkiaan näin: 
Alternative metal-inflected energetic skate punk rock from Kemi.

kaikkiin tilaisuuksiin vapaa pääsy!
Ohjelmamuutokset mahdollisia. Katso koko ohjelma ja 
esitysaikataulut nuortenkahvila Bysiksen Facebook-sivuilta tai 
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef. Festareiden kotisivuilta 
löydät myös tarkemmat tiedot esitettävistä elokuvista.

Nuortenkahvila Bysis on Oulun nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämä 
nuorten kohtaamispaikka. Bysis sijaitsee kulttuurikeskus Valveen 
vieressä, Byströmin talon sisäpihalla, osoitteessa Hallituskatu 5a. 
Bysikselle on festivaalin ajan opastus kulttuuritalo Valveelta. 
Kahvila on päihteetön.



Oulujoen reitti ry
www.oulujoenreitti.fi
Utajärven Alakyläläiset ry
Aksilantie 7, 91600 Utajärvi
Kuvien Virta ry
www.facebook.com/kuvienvirta

Festivaalia tukemassa
Vassuskasta lahjat aidot.
Joissa näkyy käden taidot.
Vassuska – Kauppahalli 

p. 040 5069 208

Venäläisen keittiön tunnelmaravintola.

Ja syöt kuin ruhtinaat!

Sakea seljanka, kuuma bortsch ja tuliset saslikvartaat.
Blinit, mäti, smetana ja napakat snapsit.

Avoinna ma-la 16-24, su suljettu.Hallituskatu 13-17, Oulu
Puh. (08)379 369, www.tervahovi.fi 

 
www.juustokuu.net 

 MAUKKAAT JUUSTOT 
ARKEEN JA JUHLAAN!
Juhliin viinijuustot. Herkutteluun 
ja naposteluun pitkään kypsyneet
juustot. Lisäksi ilmakuivatut 
kinkut ja salamit. 

MUISTA MYÖS JOULU-
JUUSTOT JA LAHJAKORIT. 
Myynti yksityisille ja yrityksille. 

JUUSTOKUU 
OULUN KAUPPAHALLI
puh. 0400 576 870

tällä kupongilla pizzan ostajalle 0,33l limsa kaupan päälle. 
Tarjous voimassa festivaalien ajan. max. 2/kuponki



Huimia seikkailuja, 
koskettavia tarinoita! 
S-Etukortilla elokuvalippu  
4,00 € (norm. 5,00 €). 
Perhelippu neljä 
lippua 15 € 
(norm. 20 €). 
Ei kerrytä bonusta.

Lippujen ennakko-
myynti alkaa 
keskiviikkona 14.11. klo 
12.00 Valveen lipun-
myynnissä. Lippuja myydään 
käteisellä myös Finnkino 
Plazan aulassa festivaalin 
omassa lipunmyyntipistees-
sä 30 min ennen esityksien 
alkua. Valveen lipunmyynti 
Hallituskatu 7, 90100 
Oulu, puh 08 5584 7575, 
Finnkino Plaza, 
Torikatu 32, 
90100 Oulu.

Ohjelma, elokuvaesittelyt, teatterit  ja lisätiedot:
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef

Oulun kansainvälinen lasten- ja nuorten-
elokuvien festivaali 19.-25.11.2012 

Hyvää  
työtä.
Sitä tarvitaan myös
tulevaisuudessa.
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Lysti Kööki&Kamari •Torikatu 3 90100 OULU• p. 08 377 465

Kaikkea 
kivaa 

jouluun!   

meiltä myös 
lahjakortit 

innokkaille 
leipureille ja 

kokeille!          

Oulun Aittatorilla  •  ma–pe 11–19, la 11–18,  su 12–17
p. 044 3016 279

“Ei ole elämässä mitään niin hyvää 
kuin pannukakut eikä tule joka päivä 
vastaan sellaista kokkia, joka osaa 
tehdä näin hyvää ruokaa!”

- Eräs lapsiasiakkaamme -

Tule itse tai tuo 
vieraasi herkutte-
lemaan pannareilla 
Suomen ainoaan 
oikeaan pannukakkuravintolaan.

Näitä et saa mistään muualta kuin 
Oulusta ja Torniosta!



Hauskoja, jännittäviä ja koskettavia 
elokuvia ihan kaikenikäisille. 
Liput 4,00 € (norm. 5,00 €). 
Festivaalipassi vain 14 € K-Plussakortilla (norm. 18 €). 
Ei kerrytä K-Plussapisteitä.  Henkilökohtainen Festivaali-
passi on voimassa koko viikon ja oikeuttaa sisäänpääsyyn 
kaikkiin normaalilippu- ja lyhytelokuvanäytöksiin. Hae 
näytöskohtaiset lippusi ennakkoon Valveen lipunmyynnistä. 
Lippujen ennakkomyynti alkaa keskiviikkona 14.11. klo 
12.00 Valveen lipunmyynnissä. 

Lippuja myydään käteisellä myös Finnkino Plazan aulassa 
festivaalin omassa lipunmyyntipisteessä 30 min ennen esi-
tyksien alkua. Valveen lipunmyynti Hallituskatu 7, 
90100 Oulu, puh 08 5584 7575, Finnkino Plaza, 
Torikatu 32, 90100 Oulu. 

Ohjelma, elokuvaesittelyt, teatterit  ja lisätiedot:

www.oulunelokuvakeskus.fi/lef

Elokuviin 4,00 
eurolla Oulun 
festivaalilla!  

Elokuviin 4,00 
eurolla Oulun 
festivaalilla!  

Oulun kansainvälinen lasten- ja nuorten-
elokuvien festivaali 19.-25.11.2012 

ODL on vastuullinen pohjoissuomalainen hyvinvoinnin 
edistäjä ja suunnannäyttäjä. Palvelumme kattavat elä-
mänkaaren kaikki vaiheet. Edistämme asiakkaidemme 
hyvinvointia lapsuuden ja nuoruuden kautta työikään – 
kolmannesta iästä vanhuuteen.

Katso ja hyödynnä palvelumme: www.odl.� 

Kattavat palvelut 
lapsille, nuorille ja 
heidän perheilleen.

Välittävä ja vastuullinen

Pian avataan
tavallista parempi ruokakauppa

Avoinna arkisin 7-21,
lauantaisin 7-18 ja 
sunnuntaisin 12-18



PU ISTOLA
deli  bistro  dining



AV-PALVELUT
YRITYKSILLE JA LAITOKSILLE

3295€

• Neuvotteluhuoneet • Odotussalit • Aulatilat • Koululuokat • Luento-
salit • Auditoriot ym.  – AMMATTITAIDOLLA AVAIMET KÄTEEN –
KOTITEATTERILAITTEISTOJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

PANASONIC
ammattikamerat ja

esityslaitteet

RADIO-ITKONEN OY
AV-PALVELUT

----------- since 1968 ------------
Limingantie 5, 90400 OULU

puh. 044 3216 201
Käynti Rautionkadun puolelta. 

Panasonic PT-AT6000E 1080p Full HD 3D LCD-projektori
- valoteho 2400 lumenea
- liitännät: 3x HDMI (x.v.Colour ja deep colour), 
  1x PC (RGB) in (15-pin D-sub), 1x S-video (Mini-DIN), 
  2x Component video (RCAx3),
  1x Composite video (RCAx1), 1x RS-232C (D-sub)
- 2D - > 3D muunnin

Puhelut 010-numeroihin maksavat lankapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+0,0595 e/min ja matkapuhelimesta 
0,0828 e/puhelu+0,1704 e/min.

”Ja OP-bonusta ihan kaikesta! Niillähän minä maksan 
meidän perheen vakuutusmaksuja.” 

Tiesitkö, että Oulun OP on ihan aidosti tämän alueen 
pankki? Sen omistavat asiakkaat, joille maksetaan 
OP-bonusta. Oulun OP:lla on myös alueen kattavin 
konttoriverkosto sekä paikallinen verkko- ja puhelin-
palvelu! Ja mikä parasta, kaikki pankki- ja vakuutus-
palvelut löytyvät kätevästi samasta paikasta.

Tule käymään! Kerromme sinulle lisää omistajajäse-
nyydestä ja sen tuomista keskittämiseduista. 
Varaa kätevästi aika numerosta 010 2535 014!

Tervetuloa!



16.–25.8.2013
www.espoocine.fi
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OHJELMA/ PROGRAMME ma-pe 9.00-13.15 alkavat näytökset on varattu kouluille ja päiväkodeille.

   9.00

   11.00

   13.00

teatteRi plaZa 1, paikkoja 409

Ranskissota/
Taking Chances ST, ET

Vikke Viikinki/
Vicky the Viking ST

Vikke Viikinki/
Vicky the Viking ST

Tom Sojerin 
salaisuus/
Tom and Hacke ST

Thor ja taikavasara/
Legends of Valhalla: 
Thor ST, EP

Thor ja taikavasara/
Legends of Valhalla: 
Thor ST, EP

Risto Räppääjä ja viileä 
Venla/Ricky Rapper 
and Cool Wendy ET

Tom Sojerin 
salaisuus/Tom and 
Hacke ST

Ranskissota/
Taking Chances ST, ET

Miss Farkku-Suomi/
Miss Blue Jeans ET

Unelmien Arkadia/
Arcadia ST

Kohta 18/
Almost 18 ET

Unelmien Arkadia/
Arcadia ST

   9.15

   11.15

   13.15

   18.30

teatteRi plaZa 2, paikkoja 184

Lassie palaa kotiin/
Lassie Come Home ST

Bambi SK

Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä/ Snow White 
and the Seven Dwarfs SK

Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä/
Snow White and the 
Seven Dwarfs SK

Ranskissota/
Taking Chances 
ST, ET

Bambi SK

Lapsiäidit/
Fourteen ST, ET

Nuori nero/Working 
title: Wunderkind ET

Muppet-elokuva/
The Muppet Movie ST

Maija Poppanen/
Mary Poppins ST

Muppet-elokuva/
The Muppet Movie ST

Lassie palaa kotiin/
Lassie Come Home ST

Avajaiset Vikke 
Viikinki/Vicky 
the Viking ST, 5 €

  13.00

   15.00

   17.00

   19.00

  12.00

  14.00

  16.00

  17.00

  10.00

teatteRi plaZa 5, paikkoja 98

Sukelluslaivalla 
maailman ympäri/
20 000 Leagues 
under the Sea ST 

Kohta 18/
Almost 18 ET

Kohta 18/
Almost 18 ET, 5 €

Vuoristolaiset/
Cahiers ET

Lassie palaa kotiin/
Lassie Come Home ST, 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Hyvästi jää/
Farewell ET, 5 €

Bambi SK, 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Risto Räppääjä ja 
viileä Venla/
Ricky Rapper and 
Cool Wendy ET, 5 €

Miss Farkku-Suomi/
Miss Blue Jeans 
ET, 5 €

Tom Sojerin 
salaisuus/Tom and 
Hacke ST, ET, 5€

Lapsiäidit/
Fourteen ST, ET 
2,50 €

Lyhyet dokumentit 
Nonstop VAPAA PÄÄ-
SY/FREE ADMISSION

Lyhyet dokumentit 
NONSTOP
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Ranskissota/
Taking Chances ST, 
ET, 5 €

Tom Sojerin salaisuus/
Tom and Hacke ST, 
ET, 5 €

17.30 
Bambi SK, 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

16.30 
Maija Poppanen/
Mary Poppins ST, 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Uhkapeli/
The Odds, 5 €

Uhkapeli/
The Odds, 5 €

Lapsiäidit/
Fourteen ST, ET, 
2,50 €

Hiljaisen talven lapsi/
The Child of Silent Winter 
ET, VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Miss Farkku-Suomi/
Miss Blue Jeans ET, 5 €

Valkokangasunelma/
Cinema Dream 
ET, 5 €

Uhkapeli/
The Odds

Hyvästi jää/
Farewell ET

Vuoristolaiset/
Cahiers ET 2,50 €

ST = suomenkielinen tekstitys/ Finnish subtitles, 
ET = englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SK = suomenkielinen tai suomeksi puhuttu/ in Finnish 
EP = Englanninkielinen puhe/ English voice over

Isovanhemmatilmaiseksi lasten kanssa Jäälohikäärme
-elokuvaan lauantaina 24.11. klo 10 Valvesali 

Isät ilmaiseksi lasten kanssa VIkke Viikinki vauhdissa
-elokuvaan lauantaina 24.11 klo 12.00 Valvesali. 

Yksinhuoltajat ilmaiseksi lasten kanssa VIkke Viikinki vauhdissa
-elokuvaan sunnuntaina 25.11 klo 10.00 Valvesali. 

Siskoni lapset yksin kotona/
My Sister’s Kids Home 
Alone ET
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OHJELMA/ PROGRAMME ma-pe 9.00-13.15 alkavat näytökset on varattu kouluille ja päiväkodeille.

  13.00

   15.00

   17.00

   19.00

  12.00

  15.00

  16.00

  18.00

  10.00

teatteRi plaZa 6, paikkoja 83

Kehilanin 
kotiinpaluu/
Coming Home ET

Koirani Eliot/
Eliot & Me ST

Kun kesä päättyy/
By Summer’s End 
ET, 5 €

Siskoni lapset yksin 
kotona/
My Sister’s Kids 
Home Alone ET, 5 €

Ranskissota/
Taking Chances 
ST, 5 €

Niko 2 - Lentäjä-
veljekset/
Niko 2: Little 
Brother, 
Big Trouble 5 €

Lapsituomariston 
palkitsema 
elokuva/ 
Children’s Jury 
Winner ST, 5 € 

Lapsituomariston palkitsema 
elokuva/Children’s Jury 
Winner VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

14.00 CIFEJ:n 
palkitsema elokuva 
/CIFEJ Winner 
ST, 5€  

Kirkon Mediasäätiön 
palkitsema elokuva/
The Church’s Media 
Foundation Award Winner 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Huomista Varten 
-palkittu elokuva/ 
For Tomorrow 
Award Winner 
ST, 5 €

Välitila/
In between ET 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Niko 2 - Lentäjä-
veljekset/Niko 2: 
Little Brother, Big 
Trouble 5 €

Nuori nero/
Working title:
Wunderkind ET, 
2,50 €

Kehilanin 
kotiinpaluu/
Coming Home 
ET, 5 €

Välitila/
In between ET 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Maija Poppanen/
Mary Poppins ST, 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION ECFA:n palkitsema 

elokuva/ ECFA 
Winner ST, 5 €

Kehilanin 
kotiinpaluu/
Coming Home ET, 5 €

Koirani Eliot/
Eliot & Me ST, 
5 €

Moonrise Kingdom 
ST, 5 €

Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä/Snow White 
and the Seven Dwarfs 
SK, VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Siskoni lapset 
yksin kotona/
My Sister’s Kids Home 
Alone ET, 5 €

Palkintojenjako/
Award ceremony 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Koirani Eliot/
Eliot & Me ST

Moonrise Kingdom 
ST

Unelmien Arkadia/
Arcadia ST, 5 €

Siskoni lapset 
yksin kotona/
My Sister’s Kids 
Home Alone ET, 5 €

   9.00

   11.00

   13.00

   15.00

   17.00

   19.00

   21.00

   18.00

  12.00

  14.00

  16.00

  10.00

valveSali, paikkoja 168

Jäälohikäärme/
The Ice Dragon ST

Tosirakkautta/
Totally True Love ST

Sukelluslaivalla 
maapallon ympäri/
20 000 Leagues 
under the Sea ST

Sukelluslaivalla 
maapallon ympäri/
20 000 Leagues 
under the Sea ST
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Risto Räppääjä ja 
viileä Venla/Ricky 
Rapper and Cool 
Wendy VIITOTTU

Tosirakkautta/
Totally True 
Love ST

Lyhyt 1/
Shorts 1 33 min

Jäälohikäärme/
The Ice Dragon ST

Jäälohikäärme/
The Ice Dragon 
ST, 5 €
Isovanhemmat
ilmaiseksi
lasten kanssa

Vikke Viikinki 
vauhdissa/Vicky 
and the Treasure of 
the Gods ST, ET, 5 €
Isät ilmaiseksi 
lasten kanssa

Vikke Viikinki/
Vicky the Viking 
ST, 5 €
Yksinhuoltajat 
ilmaiseksi 
lasten kanssa

Vikke Viikinki vauhdissa/
Vicky and the Treasure of 
the Gods ST, ET

Tosirakkautta/
Totally True Love 
ST, 5 €Orheim Oy/

The Orheim 
Company ET

Rat King ET, 5 € Orheim Oy/
The Orheim 
Company ET, 5 €

Oskari-gaala, 3€

Sana on vapaa 
-konsertti 
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

12.30 Vikke Viikinki 
vauhdissa/Vicky and 
the Treasure of the 
Gods ST, ET

Kun kesä päättyy/
By Summer’s 
End ET

Rat King ET

Jäälohikäärme/
The Ice Dragon 
ST, 5 €

Pikselielokuvat 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Risto Räppääjä ja 
viileä Venla/
Ricky Rapper and 
Cool Wendy ET, 5 €

19.30 Vikke Viikinki 
vauhdissa/Vicky 
and the Treasure of 
the Gods ST, ET 5 €

Tosirakkautta/
Totally True Love 
ST, 5 €

Päättäjäiselokuva 
Miss Farkku-Suomi/
Miss Blue Jeans 
ET, 5 €

FESTIVAALIPASSI 
vain 18 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

 Palkintojenjakotilaisuus 

la 24.11. klo 15

VAPAA PÄÄSY!

 SANA ON VAPAA – 
NUORTENKONSERTTI

LA 24.11. KLO 21
Valvesalissa

Valkokangasunelma/
Cinema Dream ET

Thor ja 
taikavasara/
Legends of Valhalla: 
Thor ST, EP, 5 €



liput
Normaalilippu 5,00 euroa
Festivaalipassi 18,00 euroa
Dokumentit ja lyhytelokuvapaketit 2,50 euroa

S-ETUKORTIN ALENNUKSET
Arinan S-ETUKORTIN omistajana saat euron alennuksen 
normaalilipun hinnasta.
Perhelippu: neljä lippua 15 euroa (norm. neljä lippua 20 euroa)
Ei kerrytä Bonusta.

K-PLUSSAKORTIN ALENNUKSET
K-Plussakortin omistajana saat euron alennuksen normaalilipun 
hinnasta.
Festivaalipassi vain 14 euroa K-Plussakortilla.
Ei kerrytä K-Plussapisteitä.

Lippujen ennakkomyynti alkaa keskiviikkona 14.11. klo 12.00 
Valveella.

Henkilökohtainen Festivaalipassi on voimassa koko viikon ja oikeut-
taa sisäänpääsyyn kaikkiin normaalilippu- ja lyhytelokuvanäytöksiin. 
Hae näytöskohtaiset lippusi ennakkoon Valveen lipunmyynnistä.

OULUN KAUPUNGIN HENKILÖKORTIN ALENNUS
Oulun kaupungin henkilökortilla saat euron alennuksen 
normaalilipun hinnasta.

LIPUNMYYNTI VALVEEN LIPUNMYYNNISSä 19.-25.11.
ma - pe 12.00 - 19.00
la - su 9.30 - 18.00

   9.00

   10.00

   11.00

   12.00

   13.00

   14.00

   17.00

   18.00

   19.00

   16.00

  12.00

  11.00

  14.00

  15.00

  17.00

  17.30

  19.00

  10.00

teatteRi StuDio, paikkoja 45

Lyhyt 1/
Shorts 1 33 min

Lyhyt 1/
Shorts 1 33 min

Lyhyt 4/
Shorts 4 50 min

Lyhyt 4/
Shorts 4 50 min 
2,50 €

Koirani Eliot/ 
Eliot & Me 
ST, 5 €

Robin Hoodin 
seikkailut/
The Adventures of 
Robin Hood ST

Lyhyt 2/
Shorts 2 51 min

Lyhyt 5/
Shorts 5 40 min

Lyhyt 4/
Shorts 4 50 min

Lyhyt 4/
Shorts 4 50 min

Lyhyt 7/
Shorts 7 41 min

Lyhyt 1/
Shorts 1 33 min 
2,50 €

Robin Hoodin seikkailut/
The Adventures of Robin 
Hood ST, VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Kun kesä päättyy/
By Summer’s End 
ET, 5 €

Lyhyt 3/
Shorts 3 46 min 
2,50 €

Oulun taidekoulu esittää/
Oulu Art School Presents 
11 min VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Oskari-kilpailu 1 
alakoulut 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Oskari-kilpailu 1 
alakoulut 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Lyhyt 2/
Shorts 2 51 min 
2,50 €

Jiri Trnka 
NONSTOP 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

18.15 
Lyhyt 7/
Shorts 7 41 min 
2,50 €

Lyhyt 3/
Shorts 3 46 min

Lyhyt 3/
Shorts 3 46 min

Lyhyt 6/
Lyhyt 6 62 min

Lyhyt 6/
Lyhyt 6 62 min
2,50 €

Lyhyt 5/
Shorts 5 40 min

Lyhyt 2/
Shorts 2 51 min 
2,50 €

Kabulin lapset + 
Ummikko, ET, 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Lyhyt 5/
Shorts 5 40 min 2,50 €

Oskari-kilpailu 2 
yläkoulut 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Oskari-kilpailu 2 
yläkoulut 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Valkokangasunelma/
Cinema Dream 
ET, 5 €

OHJELMA/ PROGRAMME ma-pe 9.00-13.15 alkavat näytökset on varattu kouluille ja päiväkodeille.

Ma/ Mon 19.11.  Ti/ Tue 20.11.     Ke/ Wed 21.11.         To/ Thu 22.11.        Pe/ Fri 23.11.                     La/ Sat 24.11.                           Su/Sun 25.11.          

Lyhyt 2/
Shorts 2 51 min

Oskari-palkitut/
Oskari Winners 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

15.30  Muppet-
elokuva/The 
Muppet Movie ST, 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Amerikkalaisten lasten tekemät 
elokuvat/Films Made by 
American Kids 56 min 
VAPAA PÄÄSY/FREE ADMISSION

Eteläkorealaisten lasten 
tekemät elokuvat/
Films Made by South Korean 
Kids ET, 19 min VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Lippuja myydään käteisellä myös Plazan aulassa festivaalin 
omassa lipunmyyntipisteessä 30 min ennen esityksien alkua.

Festivaali-info sijaitsee 19.-25.11. kulttuuritalo Valveen aulassa, 
avoinna ma-pe 8.30 ja la-su 9.30 alkaen viimeisen näytöksen alkuun asti.

Valveen lipunmyynti, 08 55847575
Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 90100 Oulu

Finnkino Plaza, Torikatu 32, 90100 Oulu

Käsiohjelma jaetaan kotitalouksiin lauantaina 10.11, ohjelma on myös 
saatavilla maanantaista 12.11. alkaen Valveella ja pääkirjaston aulassa.
Rumputus jaetaan kotitalouksiin lauantaina 10.11., katso festivaalin 
osuus keskiaukeamalta.

Myönnetty
Palauta löytämäsi kortti Oulu 10:iin, Torikatu 10,
PL 27, 90115 OULUN KAUPUNKI

Etunimi Sukunimi
Tehtävänimike

Virasto
Yksikkö

Katso lisätietoja www.oulunelokuvakeskus.fi/lef34



BRITANNIASSA!
Klassinen Asterix-seikkailu 
nyt uudella erikoiskannella 
- osta omasi lehtipisteestä 
tai kirjakaupasta!

Muista myös hienot kovakantiset Asterixit  
- myynnissä ainoastaan kirjakaupoissa!




