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40. Oulun kansainvälinen lasten ja nuortenelokuvien festivaali 13.–21.11.2021
Tervetuloa nauttimaan elokuvien lumosta, 
joka heijastuu valkokankaille jo 40. kerran!
Haluamme tarjota elokuvillamme iloa ja laajan katsauksen elämän monipuolises-
ta kirjosta. Tämän vuoden tarinoissa on valoisia lapsia ja nuoria, jotka eivät katso 
taakseen, vaan vievät oman elämänsä kertomusta kohti hyvää. He kulkevat sinne, 
missä on toivoa ja missä loistava, uusi tulevaisuus muotoutuu.

Elokuvien hahmoilta voikin oppia asennetta, jolla pääsee läpi minkä tahansa 
myllerryksen. Tämä oppi kantaa läpi yhä uusien elämänvaiheiden. Kun tietää, mi-
hin pystyy, omasta elämästä tulee suuri, hauska seikkailu täynnä iloa ja ihmettä.

Taide ja kulttuuri kasvattaa ja auttaa näkemään elämän monet puolet. Vaikei-
takaan aiheita ei vältellä, vaan kerrotaan niistäkin yksilöiden kautta, jotka ovat 
oppineet valaisemaan omaa ja muidenkin polkua periksiantamattomuudellaan ja 
sydämellisyydellään.

Valve kutsuu sisäänsä paitsi Studion ja Valvesalin elokuvanäytöksiin, myös Val-
vegallerian näyttelyyn, jossa kurkistetaan festivaalin historian saloihin, Tini Sauvon 
animaatiotaiteeseen sekä lasten omiin Myyrästä inspiraatiota saaneisiin töihin. 
Perhekino valtaa kahvilan jo lauantaina 13.11. klassisen Myyrä-hahmon seikkail-
lessa lavan valkokankaalla rennossa, pienimmillekin sopivassa ilmaistapahtumas-
samme.

Anna marraskuisen viiman jäädä ulos, ja tule sinä kavereinesi elokuvan maail-
maan!

Festivaalin taiteellinen johtaja 
Anna Asplund

Matkamuistoja
Ujo pikkutyttö lähestyy varovaisesti festivaalimaskottia, joka halaa tyttöä hellästi. 
Tyttö kääntyy ja palaa äitinsä luokse – silmät säihkyen.

Täpötäydessä nuortennäytöksessä on hiirenhiljaista. Yksikään kännykkä ei ole 
esillä eikä välähtele. Mitään hölinää ei kuulu. Kukaan ei liiku levottomasti paikal-
laan. Pimeässä salissa sieltä täältä kuuluu niiskauksia. Silmäkulmia pyyhitään. Elo-
kuva loppuu, mutta nuoret istuvat yhä hiljaa eivätkä vielä hetkeen liikahda läh-
teäkseen.

Pikkulasten livetulkkausnäytöksessä kankaalla on hullunkurisen näköisiä eläi-
miä. ”Lehemä!”, poika huudahtaa innoissaan ja saa muut mukaansa hihkumaan. 
Lisää eläimiä, lisää tunnistuskiljaisuja ja yleisön riemuntaa. Osa katsojista keinuu 
tuolillaan nauraen, osa pomppii paikallaan. Parrakas viisikymppinen miehenköri-
lästulkki virnistelee mukana ja yrittää parhaansa mukaan tehdä työnsä vakavalla 
naamalla. Silloin katsomosta kajahtaa ”kiraaaffi!”.

Siksi 40 vuotta – lapsille ja nuorille – tulevaisuudelle.

Festivaalin operatiivinen johtaja
Mika Anttolainen

PALKINNOT JA TUOMARISTOT
TÄHTIPOIKA-PALKINTO
Lapsituomaristo jakaa Lastenelokuvien 
kilpailun parhaan elokuvan ohjaajalle 
Oulun Energian lahjoittaman Tähtipoi-
ka-palkinnon 2500 euroa. 

ECFA-PALKINTO
Eurooppalaisen lastenelokuvajärjestön 
ECFA:n (European Children’s Film Associa-
tion) palkinnon Lastenelokuvien kilpai-
lun parhaalle eurooppalaiselle elokuvalle 
myöntää kansainvälinen tuomaristo.

GLOBAL FUTURE -PALKINTO
4H-yhdistys jakaa 1000 euron suurui-
sen Global Future -palkinnon parhaalle 
nuortenelokuvalle.

KATSO MINUUN -PALKINTO
Kirkon Mediasäätiö myöntää 1500 eu-
ron palkinnon kotimaiselle pitkälle tai 
lyhyelle elokuvalle.

ECFA-LYHYTELOKUVAPALKINTO
Eurooppalaisen lastenelokuvajärjestön 
ECFA:n (European Children’s Film Asso-
ciation) palkinnon parhaalle eurooppa-
laiselle lasten lyhytelokuvalle myöntää 
kansainvälinen tuomaristo.

KANSAINVÄLINEN  
TUOMARISTO 

Alejandra Fritis Zapata, chileläisen 
lasten- ja nuortenelokuvafestivaalin 
Ojo de Pescadon perustaja ja johtaja. 
Hänellä on kokemusta tuottajana, 
dokumenttielokuvan tekijänä sekä 
lasten ja nuorten elokuvakasvatuksen 
asiantuntijana. 
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Vivian Papageorgiou on ohjaaja, 
käsikirjoittaja ja tuottaja ja hänellä on 

Vuoden 2021 
festivaalin esityspaikat: 

Valvesali ja Studio, 
kulttuuritalo Valve,  

Hallituskatu 7 
 

Pakkalan sali, 
pääkirjasto, 

Kaarlenväylä 3
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40. Oulun kansainvälinen lasten ja nuortenelokuvien festivaali 13.–21.11.2021

Kymmenistä elokuvista sadoiksi
Tulin töihin festivaalisihteeriksi vuonna 1991, juuri silloin, kun Oulun Elokuvakes-
kus muutti silloisen Nukun tiloihin. Tekniikka oli tyystin erilainen, kuin nyt: muistan, 
kun Sauli Pesonen opetti minulle telexin käyttöä ja Raimo Kinisjärvi arkistointia. 
Kouluille menevä posti kirjoitettiin kirjoituskoneella, ja Pentti kuljetteli raskaita 35 
mm filmirullia polkupyöränsä tarakalla. 

Ei ollut vielä dvd:tä, elokuvien katselua varten piti vierailla eri maiden festivaa-
leilla. Silloin solmittiin suhteet ensimmäisenä ranskalaisen Laonin ja myöhemmin 
muiden sisarfestivaalien kanssa. Festivaalimme liittyi kansainväliseen CIFEJ- ja eu-
rooppalaiseen ECFA-järjestöihin.

Elokuvien saanti helpottui, kun keksittiin, että tekijöille pitää olla porkkana: 
kilpailu, jonka voi voittaa. Vuonna 1991 Kalevan vastaanotolla syntyi idea Tähti-
poika-palkinnosta silloisen toimitusjohtajan Martti Ursinin ja kulttuuritoimittaja 
Kaisu Mikkolan kanssa. Palkinnon toteutti Sanna Koivisto, jonka suloinen Tähtipoi-
ka-veistos matkusti eri puolille maailmaa.

90-luvun alusta Ouluun kutsuttiin festivaalivieras, nimenomaan lastenelokuvan 
tekijänä, näyttelijänä tai ohjaajana ansioitunut henkilö. Raili Ruston viisaus, Heikki 
Prepulan vaatimattomuus, Liisa Helmisen huumori ja Elina Salon lempeys tekivät 
yleisöön ja meihin järjestäjiin suuren vaikutuksen. 

Elokuvanäytösten lisäksi ohjelman täydensivät näyttelyt ja musiikkiohjelmat. 
Mieleeni jäi erityisesti tsekkiläisen Jan Balej’n ja suomalaisen Katariina Lillqvistin 
upea nukkeanimaationäyttely, Pedro Hietasen ja M.A.Nummisen jänisaiheinen 
musiikillinen festariavaus ja Pehkolanlammen pimeästä metsästä esiin nouseva 
Mieskuoro Huutajat.

Tekniikka kehittyy, elokuvien saatavuus ja formaatti muuttuvat koko ajan. Kun 
alussa näytettiin kymmenkunta elokuvaa, nyt niitä on satoja. Itse olin järjestäjänä 
- koordinaattorina ja myöhemmin festivaalijohtajana - mukana 25 kertaa. Oulun 
kansainvälinen lastenelokuvien festivaali on kasvanut suureksi, kansainväliseksi ta-
pahtumaksi, josta kulttuuripääkaupunki Oulu voi vain ylpeillä.

Eszter Vuojala
festivaalin eläköitynyt sihteeri/koordinaattori/johtaja

Taas kaikki kauniit muistot...
 – ensimmäisen festivaalijohtajan muistoja
Lastenelokuvien festivaalit olivat 1980- ja 1990-luvuilla yhtä perhettä. Kaikki tunsi-
vat toisensa ja auttoivat toisiaan. Festivaaleilla tavattiin ohjaajia ja tuottajia, ja kun 
kasvot tulivat tutuiksi, elokuvien saaminen kauas Ouluun oli mahdollista. 

Oulun festivaalin tärkeimpänä lähtökohtana oli elokuvantekijöiden ja lasten 
kohtaaminen. Animaatiotuottaja Gary Goldmanin ja oululaisten koululaisten koh-
taaminen oli kaunis ja muistiinpainuvin tapahtuma, jonka koin työssäni. 

Elokuvateatterissa esitettiin hänen ja Don Bluthin yhteistyö Anastasia Gary 
Goldmanin syntymäpäivänä. Kerroimme lapsille, joita sali oli täynnä, että nyt voitte 
toivottaa vieraallemme hyvää syntymäpäivää. Kun Goldman astui saliin, noin 400 
lasta aloitti laulun Happy Birthday to You. 

Festivaalin tunnelman loivat sen tekijät autonkuljettajista tulkkaajiin, vahti-
mestareista koneenkäyttäjiin, infon työntekijöistä lipunmyyjiin sekä kotimaiset ja 
kansainväliset vieraat. Kiitos Eszter, Pekka ja kaikki muut, joiden kanssa sain tehdä 
työtä. 

Pentti Kejonen

pitkäaikainen kokemus lasten ja nuor-
ten kanssa työskentelemisestä sekä 
opettajana että elokuvatuotannoissa. 
Tällä hetkellä hän kuvaa ensimmäistä 
pitkää dokumenttielokuvaa.

Aino Isojärvi on Oulun yliopiston elo-
kuvatutkimuksen yliopisto-opettaja ja 
tutkija. 

KOTIMAISEN KILPAILUN 
TUOMARI 

Festivarivuosien ja  
vuosikymmenten 
varrelta:

Paula Heino toimii viestintäpäällikkö-
nä Turun ja Kaarinan seurakuntayhty-
mässä sekä Kirkon Mediasäätiön halli-
tuksen varajäsenenä.

NUORTENELOKUVIEN 
TUOMARISTO
Nuorten tuomaristossa ovat 4H: Emilia 
Eade ja Emilia Seppälä sekä Oulun tai-
dekoulu: Mari “Mimmi” Kärkkäinen, 
Jadina Lohva ja Silja Tertsunen.

LASTENELOKUVIEN 
TUOMARISTO
Lasten tuomaristossa ovat Myllytullin 
koulu: Saimi Heinonen, Anni Rasin-
kangas, Oulun normaalikoulu, Koske-
lan yksikkö: Jyri Lindfors, Olga Nissilä, 
Tapio Tenetz, Oulun steinerkoulu: Tii-
tu Hansen-Haug, Elmeri Lyytikäinen, 
Teuvo Pakkalan koulu: Tilda-Aliina Lei-
viskä, Unna Pekkarinen.
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lastenelokuvien kilpailu | Children’s film competition
APINATÄHTI | THE APE STAR
Ruotsi – Norja – Tanska 2020 | 74 min | Tekstitys: suomi | 
Kieli: ruotsi
SALLITTU YLI 7-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Apstjärnan
Ohjaus: Linda Hambäck

Kun iso ja hyväsydäminen gorilla adoptoi orpokodista reippaan 
ja elämäniloisen Jonnan, tyttö pääsee ensimmäistä kertaa aja-
maan omalla pyörällä. Romukauppaa tekevä gorillaäiti on kiel-
tämättä erikoinen, mutta he tutustuvat toisiinsa ja heistä tulee 
onnellinen perhe. Yhtäkkiä viranomaiset yrittävät erottaa äidin 
ja lapsen. Erilaisuutta on haastava ymmärtää, siihen ei ole ole-
massa pykäliä, joita noudattaa. 
animaatio, eläimet, kirjasta elokuvaksi, erilaisuus, perhe,  
ennakkoluulot

BUSTERIN MAAILMA | BUSTER´S WORLD
Tanska 2021 | 92 min | Tekstitys: suomi, englanti | 
Kieli: tanska
SALLITTU
Alkuperäinen nimi: Buster
Ohjaus: Martin Miehe-Renard

11-vuotias mielikuvituksekas Buster rakastaa elämää. Auttavai-
nen nuori poika on aina paikalla, kun hänen pikkusiskonsa In-
geborg tarvitsee häntä. Busterin vanha kaveri ja mentori herra 
Larsen auttaa häntä taikatemppujen tekemisessä. Tänä kesänä 
Buster valmistautuu suureen kykykilpailuun, jonka hän rajatto-
man optimistisena uskoo voittavansa. Pahin kilpailija on suosit-
tu ja pöyhkeä Simon-Olaf tanssiesityksellään, mutta tästä Bus-
ter ei lannistu. Kesän kruunaa ihastuminen kommelluksineen. 
Kaikesta kuitenkin selvitään rakkauden ja taikuuden voimalla.  

taikatemput, kirjasta elokuvaksi, ihastuminen, kiusaaminen

KAPTEENI SAPELIHAMMAS JA MAAGINEN 
TIMANTTI | CAPTAIN SABERTOOTH AND 
THE MAGIC DIAMOND
Norja 2019 | 82 min | Tekstitys: suomi | Kieli: norja
SALLITTU
Alkuperäinen nimi: Kaptein Sabeltann og 
den magiske diamant
Ohjaus: Rasmus A. Sivertsen, Marit Moum Aune

Jatkuvasti nyrpeä, maailman vaarallisimpana tunnettu me-
rirosvo Kapteeni Sapelihammas etsii timanttia, jolla on kyky 
toteuttaa mikä tahansa täysikuun valossa esitetty toive. Vää-
rinymmärryksestä aiheutunut sekamelska johtaa siihen, että 
kapteeni miehistöineen kaappaa Pinky-pojan mukaansa. 
Veronica-tyttö ujuttautuu merirosvolaivalle pelastaakseen 
ystävänsä. Matkalla timantin luo laivassa sattuu ja tapahtuu, 
kunnes lentävä apina-armeija hyökkää hullunkurisen mie-
histön kimppuun.  Mutta kuinka taianomaisen timantin käy?  
animaatio, seikkailu, merirosvot, ystävyys

Hyväntuulinen ja värikäs lastenelokuva, joka valloittaa katsojan 
puolelleen paitsi onnistuneiden hahmojensa, myös ihastuttavan 
tarinansa vuoksi.

Oletko aina halunnut seilata merirosvolaivalla ja purjehtia troop-
piselle saarelle? Hyppää siis vauhdikkaaseen maailmaan, jossa 
tarjoillaan myös huonoa ruokaa ja karille karahtaneita vitsejä. 

Tiistai 16.11. klo 18.30 Valvesali

Keskiviikko 17.11. klo 17.00  Valvesali

Lauantai 20.11. klo 10.30  Valvesali

Tyyliltään eheä animaatio, jossa on lempeää anarkiaa ja ydinper-
he rakentuu päähenkilöiden välille syntyvän vahvan keskinäisen 
sidoksen varaan.
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lastenelokuvien kilpailu | Children’s film competition
OMIN KÄSIN KASVATETTU | SCHOOLGARDEN
Alankomaat 2020 | 61 min | Tekstitys: suomi, englanti |  
Kieli: hollanti
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: De Schooltuin
Ohjaus: Mark Verkerk

Hollannissa sadat tuhannet lapset kasvattavat lempivihannek-
siaan, yrttejään ja kukkiaan keskelle kaupunkia rakennetuissa 
koulupuutarhoissa. Kevään saapuessa koululaiset rientävät 
puutarhaan, joka on kuin luokkahuone raittiissa ulkoilmassa. 
Amsterdamissa koululaisille on opetettu puutarhanhoitoa jo 
yli 100 vuotta kaupungin keskellä sijaitsevissa koulupuutar-
hoissa. Luonnon helmassa opitaan paljon kasveista, eläinkun-
nasta ja jopa ruuanlaitosta. Kesäloman jälkeen lapset palaavat 
kouluun innoissaan, sillä he saavat viedä kasvattamansa sa-
don kotiin syötäväksi, ja palkita suurimman porkkanan kas-
vattajan. Lasten lempioppitunti syksyllä sadonkorjuun lomas-
sa on se, jolla heitä opetetaan valmistamaan kasvattamistaan 
vihanneksista keittoa ja pizzaa.

dokumentti, kasvimaat, ympäristö, koulupuutarha

Luokkahuone luonnossa. Lapset saavat omat puutarhapalstat ja 
siitä alkaa kasvun ihmeen seuraaminen: kasvit versovat kesän ai-
kana täyteen mittaansa, ja lomalta palatessa alkaa sadonkorjuu.

PERHOSEN SYDÄN | A BUTTERFLY’S HEART
Liettua 2021 | 109 min | Tekstitys: suomi, englanti | 
Kieli: liettua
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Drugelio širdis
Ohjaus: Inesa Kurklietytė

Erilaisuutensa vuoksi kiusatulla Juozapasilla ei ole kaverei-
ta. Kauniina kesäpäivänä Juozapasin salaiseen kartanoon 
eksyy ennakkoluuloton tyttö Rugilė, jonka kanssa hän ys-
tävystyy. Rugilė hyväksyy Juozapasin tämän kummallisuu-
desta ja ötökkäharrastuksesta huolimatta. Loppukesän 
viipyilevä tunnelma idyllisellä maaseudulla uhkaa kuiten-
kin rikkoutua: löytävätkö kiusaajat salaiseen kartanoon?  
kesä, perhoset, erilaisuus, kasvutarina, kiusaaminen, maaseutu

Erityislaatuinen, eteerisen kaunis elokuva tavoittaa herkkyyttä 
sekä ihmisessä että luonnossa ja todistaa ystävyyden voimasta.

PERTSA & KILU | FINDERS OF THE LOST YACHT
Suomi 2020 | 86 min | Kieli: suomi
SALLITTU YLI 7-VUOTIAILLE
Ohjaus: Taavi Vartia

Parhaat kaverukset Pertsa ja Kilu rakastavat veneilyä ja halua-
vat auttaa ja olla hyödyksi muillekin. Parivaljakolla on suuret 
suunnitelmat tulevaisuuden varalle. Tunnollinen Kilu yrittää 
toimia kaksikon järjen äänenä ja jarrutella Pertsan mielikuvi-
tuksellisia aivoituksia, mutta luovuus ja seikkailu vievät aina 
voiton. Pojat päätyvät sattuman kaupalla ison paatin ruoriin 
ja pian syntyy suunnitelma kasvattaa toiminta kansainvälisek-
si laivastoksi asti. Horisontissa on kuitenkin synkkiä pilviä, sillä 
muutokset aikuisten maailmassa uhkaavat viedä kipparikave-
rukset vieraille vesille ja eroon toisistaan. Kaiken lisäksi pankki 
ryöstetään ja Pertsa ja Kilu tempautuvat mukaan rosvojahtiin.

ystävyys, seikkailu, veneet, meri, kirjasta elokuvaksi, kesä

Tunnelmallinen vanhanajan seikkailuelokuva perustuu  
rakastettuun klassikkokirjaan.

Maanantai 15.11. klo 18.00 Studio

Keskiviikko 17.11. klo 19.00  Valvesali

Lauantai 20.11. klo 12.00  Valvesali
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lastenelokuvien kilpailu | Children’s film competition
TAIANOMAINEN METSÄ |  
MARTIN AND THE MAGICAL FOREST
Tšekki – Slovakia – Saksa 2021 | 82 min |  
Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: tšekki
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Mazel a tajemství lesa
Ohjaus: Petr Oukropec

Nörtti-Martti lähtee vastahakoisesti kesäleirille keskelle met-
sää, jossa hän joutuu muiden lasten pilkan kohteeksi. Met-
sässä hän kompastuu outoihin olioihin, jotka näyttävät ihan 
oksilta ja heinätupoilta. Pian Martti pääsee sopuun luonnon 
kanssa ja alkaa viihtyä leirillä. Hämäräperäiset mittaajat uh-
kaavat metsää, mutta Martti uusine ystävineen saa kaikki leiri-
läiset vastaiskuun metsän suojelemiseksi.

luonto, ystävyys, metsä, taikuus, luonnonsuojelu, leirit

Luonnon maagisuus yllättää ja se voi olla ystävämme, kun vain 
itsekin autamme metsää.

TULEEKO JOULU? | BIRTA
Islanti 2021 | 85 min | Tekstitys: suomi | Kieli: islanti
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Ohjaus: Bragi Þór Hinriksson

Vahva, hyväsydäminen ja vastuuntuntoinen Birta päättää löy-
tää tavan kerätä rahaa jouluksi, kun hän kuulee äitinsä puhu-
van rahahuolista. Tällainen taakka on raskas, kun tytöllä ikää 
on vain 11 vuotta. Miten käy, saako perhe onnellisen joulun 
kotiin?

joulu, perhe, hyväntekeväisyys, ystävyys

Todentuntuinen elokuva päättäväisestä lapsesta, joka saa lo-
pulta vanhemmatkin taltuttamaan oman kiireensä ja keskitty-
mään olennaiseen.

TYTÖT - PIDETÄÄN PALLO! | RAISE THE BAR 
Islanti – Suomi 2021 | 71 min | Tekstitys: suomi | Kieli: islanti
SALLITTU 
Alkuperäinen nimi: Hækkum rána
Ohjaus: Guðjón Ragnarsson 
Islantilainen tyttökoripallojoukkue on täysin ylivoimainen 
sarjassaan, ja siksi joukkue haluaa ennakkoluulottoman val-
mentajansa johdolla pelata kovemmassa seurassa eli samassa 
sarjassa poikien kanssa. Kuulostaa helpolta? Mutta joukkue 
kohtaa ennennäkemätöntä vastustusta ja vanhakantaisia 
asenteita joka puolelta. Ideaa vastustetaan selittämällä, että 
“Pojille saattaisi tulla paha mieli, jos he häviäisivät tytöille”.  
dokumentti, koripallo, tasa-arvo, girl power, ennakkoluulot

Koruton, trilleriksi kasvava dokumentti paljastaa armottomasti 
ihmisten, järjestöjen ja organisaatioiden pelkuruuden ja raukka-
maisuuden. Joukkueen tarina nousi Islannissa valtakunnallisiin 
uutisiin.

Suvaitsevaisuuden päivä -tapahtuma:  
Tiistai 16.11.klo 19.00 Studio

Torstai 18.11. klo 17.00 Valvesali

LASTENELOKUVIEN KILPAILUN PÄÄTTÄJÄISELOKUVA 
Sunnuntai 21.11. klo 15.00 Valvesali
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lastenelokuvien kilpailu | Children’s film competition
TÖRKYLIT – TERVETULOA LEMUPERÄÄN! |  
THE OGGLIES – WELCOME TO SMELLIVILLE
Saksa 2020 | 86 min | Tekstitys: suomi | Kieli: englanti
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: 
Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing
Ohjaus: Jens Møller, Toby Genkel

Eriskummallinen ja aina nälkäinen Törkylien perhe muut-
taa lohikäärmeellään ratsastaen Lemuperään, josta löy-
tyy ihastuttava kaatopaikka kodiksi. Romu ja jäte kun ovat 
näille vihreille antennipäille mitä maistuvinta ravintoa. 
Aikuisten juonittelut ja ahneus johtavat kuitenkin siihen, 
että kaatopaikka ei käy enää asuinpaikaksi. Sen varalle 
on muita suunnitelmia. Mutta Törkylitpä ovat eri mieltä. 

animaatio, luonnonsuojelu, ympäristötietoisuus, komedia,  
kirjasta elokuvaksi, perhe

Vauhdikas ja väriä pursuava animaatio nostaa esille ympäris-
tönsuojelun. Valloittavat vihreät hahmot vievät mukanaan kat-
somaan maailmaa uusin silmin.

VIIKINKILEIRI |  
FATHER OF FOUR AND THE VIKINGS
Tanska 2020 | 85 min | Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: tanska
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Far til fire og vikingerne
Ohjaus: Martin Miehe-Renard

Aina niin yhteisöllisessä perheessä on kriisi päällä. Nuoret 
Mie ja Ole nahistelevat keskenään, koska he eivät haluaisi ja-
kaa huonetta. 19-vuotias Sis taas on lopen kyllästynyt pitä-
mään talon siisteyttä ja järjestystä yllä. Isä yrittää draaman 
keskellä ymmärtää ja selvittää kaiken. Perheen kuopus Per 
jää aivan yksin suremaan perheen tilannetta. Perin syntymä-
päivänä Anders-setä tulee kylään ja nähdessään tilanteen 
päättää ilmoittaa koko poppoon perheterapiaan. Terapia 
on viikon kestävä leiri, jossa he elävät kuin viikingit ilman 
yhteyttä ulkomaailmaan. Mukaan lähtee perheelle tärkeä 
pehmolelu Bodil-elefantti, josta pitäisi luopua. Miten käy?   
komedia, perhe, viikingit, kirjasta elokuvaksi, leirit

Komediallinen kertomus hieman erikoisesta perheestä, joka pää-
tyy selviytymään kriiseistään viikinkityyliin.

Valkokankaan velho 
-elokuvatietovisa

 ja Perhekino-näytös 
Valveella la 13.11. 
klo 10.30 alkaen

 
Tietovisa 

klo 10.30–11.00 
Myyrä-elokuvanäytös 

klo 11.00–11.50: 
Myyrän joulu

Myyrä ja maansiirtokone 

Myyrä karnevaaleilla
Myyrä ja sateenvarjo 

Kuinka Myyrä sai housut

LASTENELOKUVIEN KILPAILUN AVAJAISELOKUVA 
Maanantai 15.11. klo 17.00 Valvesali 

Sunnuntai 21.11. klo 13.00 Valvesali
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Nuortenelokuvien kilpailu | Youth film competition
KUINKA HUTSUILLA TYYLILLÄ | 
HOW TO BE A CLASSY TRAMP
Islanti 2021 | 87 min | Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: islanti
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Hvernig á að vera klassa drusla
Ohjaus: Ólöf Birna Torfadóttir

Räväkkä Karen ja kommelluksille altis Tanja matkustavat ke-
sätöihin maatilalle. Autonsa rassaamista rakastava Karen 
pyörittää poikia kuin rengaspultteja, kun taas Tanja haikailee 
menetetyn rakkauden perään. Karen ryhtyykin opettamaan 
ystävälleen, kuinka olla itsevarma ja kietoa kundit pikkusor-
mensa ympärille. Opin ytimessä on, miten pidetään hauskaa 
tyylillä, ja kuinka olla huolehtimatta siitä, mitä muut ajattelevat.

komedia, autot, maaseutu, kesä, ystävyys

Hulvaton islantilaiskomedia, jossa on vauhtia, syvällisempiä-
kään elämänarvoja unohtamatta.

NYT RIITTÄÄ! | THE CLUB OF UGLY CHILDREN
Alankomaat 2019 | 92 min | Tekstitys: suomi, englanti | 
Kieli: hollanti
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: De Club van Lelijke Kinderen
Ohjaus: Jonathan Elbers

Tulevaisuuden yhteiskunnassa rumiksi määritellyt lapset ja 
nuoret yritetään pyyhkiä pois näkyviltä kuin pölyt pöydältä. 
Presidentti Isimo puhdistaa kansaa, jotta vain kauniit ja yh-
teiskunnallisesti ihanteelliset ihmiset säilyisivät. Hän valitsee 
henkilökohtaisesti nuoria “luokkaretkelle”, mutta hörökor-
va-Paul haistaa huijauksen. Bussi aloittaa matkansa kohti puh-
dasta tulevaisuutta, mutta Paul karkaa luokkatoverinsa kans-
sa ja sytyttää kapinan kipinän. Karkukaksikko ja Sara luovat 
verkoston, joka tuo kaikkien rumat puolet esiin.

sci-fi, trilleri, ihmisoikeudet, erilaisuus

Dystooppisen tulevaisuuden yhteiskuntaa kuvaava elokuva 
tempaa mukaansa ja muistuttaa miten voisi käydä, jos erilai-
suutta ei nähdä rikkautena.

NÄKEMIIN NEUVOSTOLIITTO | 
GOODBYE SOVIET UNION
Viro – Suomi 2020 | 86 min | Tekstitys: suomi, ruotsi | 
Kieli: suomi, inkerinsuomi, viro, venäjä
SALLITTU YLI 12-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Hüvasti, NSVL
Ohjaus: Lauri Randla

Inkerinsuomalainen Johannes joutuu jo ensi kättelyssä kes-
koskaappiin, jonne hän saa tilanpuutteen vuoksi toverin. Poi-
ka ei kommelluksilta välty, kun hänen äitinsä Johanna lähtee 
Tallinnaan töihin jättäen Johanneksen tämän isovanhempien 
huomaan. He asuvat Leningrad-3:ssa, kaupungissa, jota ei ole 
virallisesti olemassa. 8-vuotiaan Johanneksen äiti tuo kuiten-
kin lahjoja kansainvälistyvästä Tallinnasta, ja muu maailma 
uudenaikaistuu ja kuohuu. Sitten Johannes menee rannalle 
pystytetystä kiellosta huolimatta uimaan, ja koko perhe saa 
tuntea tempun seuraukset. Onko aika jättää hyvästit Neuvos-
toliitolle?

Neuvosto-Viro, inkerinsuomalaisuus, historia, musta komedia

Ensimmäinen inkeriläissuomalainen kokopitkä elokuva ja 
tositapahtumiin perustuva pojan tragikoominen kasvutarina 
Neuvostoliiton murentuessa taustalla.

NUORTENELOKUVIEN KILPAILUN PÄÄTTÄJÄISELOKUVA
Sunnuntai 22.11. klo 17.00 Valvesali

Suvaitsevaisuuden päivä -tapahtuma:  
Tiistai 16.11. klo 17.00 Studio

NUORTENELOKUVIEN KILPAILUN AVAJAISELOKUVA
Maanantai 15.11. klo 19.00 Valvesali



9
LIPUT: KULTTUURITALO VALVE & TICKETMASTER

w w w . o u l u f i l m f e s t i v a l . f i oulun lasten-
elokuvien festivaalioulufilmfestivaloulufilmfestivallastenjanuorten-

elokuvienfestivaali

Nuortenelokuvien kilpailu | Youth film competition
PRINSSIN LÖYTÖRETKI | THE PRINCE´S VOYAGE
Ranska - Luxemburg 2019 | 77 min | Tekstitys: suomi, englanti 
| Kieli: ranska
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Le Voyage du Prince
Ohjaus: Jean-François Laguionie, Xavier Picard

Arvoituksellinen apinaprinssi huuhtoutuu merenrantaan 
Nioukosin kaupungissa. Tieteilijäpariskunta alkaa tutkia tätä 
oudosta kulttuurista tullutta muukalaista. Nuori Tom tutus-
tuu tarkemmin hienostuneeseen aristokraattiapinaan ja 
he ystävystyvät. Rajattoman uteliasta ja kekseliästä prins-
siä kiehtoo kaupungin teknisesti edistynyt, mutta samal-
la paikoilleen pysähtynyt kulttuuri. Hän huomaa pian, että 
loistavalla valojen kaupungilla on myös pimeä puolensa. 

animaatio, seikkailu, fantasia, toiseus, vieraat kulttuurit,  
erilaisuus, ennakkoluulot

Visuaalisesti sykähdyttävä animaatioelokuva vie katsojansa 
matkalle eri aikojen ja kulttuurien kerroksiin.

RALLI VERISSÄ | BORN2DRIVE
Norja 2019 | 89 min | Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: norja
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Daniel Fahre

Norjalainen 15-vuotias Oliver Solberg haluaa olla yhtä hyvä 
kuski kuin isänsä, joka on rallin maailmanmestari. Se ei ole 
helppoa. Menestykseen huippunopean auton ratissa tar-
vitaan unelmien, taidon ja kovan työn lisäksi hyvä tiimi. Tie 
huipulle on mutkainen ja vaarallinenkin, mutta ongelmista 
selvitään – yhdessä.

dokumentti, ralli, autourheilu, autot, perhe, kunnianhimoKatsoja pääsee kurkistamaan Oliverin arjen kiemuroihin, kun 
hän ajaa nasta laudassa nuoren rallikuskin innolla ja satapro-
senttisella kunnianhimolla.

SARA KATOAA | LIFE WITHOUT SARA AMAT
Espanja 2019 | 75 min | Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: 
katalaani
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: La vida sense la Sara Amat
Ohjaus: Laura Jou

Mietteliäs nuorukainen Pep viettää kesälomaa katalonia-
laiskylässä mummonsa luona. Hän ihastuu 14-vuotiaa-
seen, salaperäiseen Saraan, joka katoaa. Etsinnät käyn-
nistetään koko kylän voimin, ilman tulosta. Yhtäkkiä Sara 
ilmestyy Pepin huoneeseen ja pyytää häneltä piilopaikkaa. 
Mitä taiteellinen tyttö pakoilee ja mitä hän haluaa Pepistä?  
draama, kirjasta elokuvaksi, ihastuminen, salaisuudet

Tiheätunnelmaisessa elokuvassa on vahvaa näyttelijäntyötä ja 
taitavasti rytmitetty, otteessaan pitävä tarinankerrontatapa.

Elokuvien esityspaikat: 
Valvesali ja Studio, kulttuuritalo Valve,  

Hallituskatu 7  
Pakkalan sali, pääkirjasto, 

Kaarlenväylä 3

Lauantai 20.11 klo 17.00 Valvesali

Keskiviikko 17.11 klo 18.00 Pakkalan sali

Sunnuntai 14.11 klo 18.00 Studio
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Nuortenelokuvien kilpailu | YOUTH film competition

VALKOISEN KÄÄRMEEN LEGENDA | 
WHITE SNAKE
Kiina – Yhdysvallat 2019 | 99 min | Tekstitys: suomi, englanti | 
Kieli: mandariinikiina
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: 白蛇：緣起 (Báishé: Yuánqí)
Ohjaus: Amp Wong, Zhao Ji

Demonien riivaama, henkiolentojen täyttämä maa on kaaok-
sen vallassa. Salaperäinen nuori soturinainen yrittää kukistaa 
pahan kenraalin taikavoimiensa avulla, mutta epäonnistuu 
ja menettää muistinsa. Huoleton käärmeenpyydystäjä Xuan 
päättää auttaa soturia, ja he lähtevät yhdessä huimaan taiko-
jen, taistelun ja tunteiden täyttämään seikkailuun.

animaatio, rakkaus, seikkailu, taikuus, fantasia, 
itämaiset taistelulajit, mystiikka, henkiolennot

Vanha itämainen tarusto ja nuori rakkaus yhdistyvät eeppiseen 
fantasiamaailmaan ja visuaalisesti mykistäviin maisemiin.

ARKIPELLINA JA MUSTA LAATIKKO: TALVIPÄIVÄ
Suomi 2020 | 7 min | Tekstitys: suomi | Kieli: ruotsi
SALLITTU
Alkuperäinen nimi: Arkipellina & svarta lådan: vinter
Ohjaus: Antonia Ringbom

Talvi on tullut. Neppa-tyttö ja Krää-lintu iloitsevat lumesta, 
kunnes jäätä pitkin tulee joukko palelevia tyyppejä lähisaarel-
ta. Mistä he saisivat lapaset ja lakit itselleen?

animaatio, ympäristö, ympäristö, talvi, ystävyys

Arkipellinan maailma on värikäs ja iloisen toiveikas, sitä katsoes-
sa myös talven kylmyyden keskellä on mahdollista kokea läm-
pöä.

EATNAMEAMET – HILJAINEN TAISTELUMME | 
EATNAMEAMET – OUR SILENT STRUGGLE 
Suomi 2021 | 74 min | Tekstitys: suomi | Kieli: saame, suomi, 
englanti, ruotsi
SALLITTU
Alkuperäinen nimi: Eatnameamet – Min jaskes dáistaleapmi
Ohjaus: Suvi West

Suora ja koskettava dokumentti on kuvaus saamelaisten kal-
toinkohdellusta asemasta Suomessa. Poliittisesti kantaaot-
tava elokuva näyttää saamelaisten arkielämää, voimavaroja, 
historiaa sekä katsauksen tulevaisuuteen heidän omien sil-
miensä kautta. Suomen valtion ja saamelaisten vastakkaisuus 
ja eripura tuodaan ilmi kauniiden luontokuvien ja saamelai-
sen musiikin maalaamana.

dokumentti, ihmisoikeudet, saamelaisuus, pohjoinen, politiikka

Saamelaisten omalla äänellä kerrotussa elokuvassa käsitellään 
muun muassa kulttuurillista omimista, valtion rikoksia saame-
laisia kohtaan sekä uusia junaratasuunnitelmia, jotka uhkaavat 
pohjoisen porokantoja. Elokuva on sekä saamelaisten avunhuu-
to että todiste heidän pitkästä taistelustaan.

Kotimainen kilpailu | Finnish competition

Lauantai 20.11. klo 18.00 Studio

Torstai 18.11. klo 19.00 Valvesali

Keskiviikko 17.11. klo 18.00 Studio
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Kotimainen kilpailu | Finnish competition

HEI HEI TORNIO | GOODBYE TORNIO
Suomi 2021 | 15 min | Tekstitys: englanti | Kieli: suomi
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Emilia Hernesniemi 

18-vuotias Vilma pääsee ylioppilaaksi ja on muuttamassa pois 
kotikaupungistaan Torniosta Helsinkiin. Lähtö tuo pintaan ris-
tiriitaisia tunteita. Edessä on oma elämä, mutta taakse jäävät 
perhe, ystävät ja rakkaat. On vaikeaa sanoa hyvästit koko tä-
hänastiselle elämälle.

pohjoinen, itsenäistyminen
Elämän murroskohdasta kertova dokumentti lumoaa katkeran-
suloisella tunnelmallaan.

KEVÄTHETKI | SPRING BREAK
Suomi 2020 | 18 min | Tekstitys: englanti | Kieli: suomi
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Aleksi Salmenperä

Perheen isä, poika ja tyttö lähtevät metsäretkelle nauttimaan 
luonnosta eristyksissä vietetyn kevään jälkeen. Isä vakuuttaa 
tietävänsä reitin takaisin. Mutta löytävätkö perheenjäsenet 
takaisin toistensa luo, kun metsässä harhailu kestää aiottua 
pidempään?  
perhe, koronavirus, metsät

MAIHINNOUSU | THE LANDING
Suomi 2021 | 10 min | Kieli: dialogiton
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Kaisa Penttilä

Rantaan tulee laiva, josta astuu esiin kaksi mudan peittämää 
ihmishahmoa. Kuinka heidät otetaan vastaan?  
animaatio, erilaisuus, ennakkoluulot, kateellisuus

MEREN TUOMAT | WALK THE TIDELINE
Suomi 2021 | 57 min | Tekstitys: suomi, ruotsi | Kieli: englanti, 
hollanti, japani
SALLITTU
Ohjaus: Anna Antsalo

Dokumentti kuvaa rannoilta rojua kerääviä ihmisiä, jotka ovat 
oman harrastuksensa lumoissa. Kun suhtautuu kuin salapolii-
si, luonnontutkija tai keräilijä, löydöt muuttuvat arjen esineis-
töä ihmeellisemmiksi. Merten muoviaarreaitta on ehtymätön.

dokumentti, meri, roskat, ympäristön suojelu, ympäristö

Puhutteleva dokumentti rantoja perkaavista ihmisistä, jotka tut-
kivat ympäristöämme toisenlaisin silmin.

Keskiviikko 17.11. klo 16.00 Pakkalan sali

Keskiviikko 17.11. klo 16.00 Pakkalan sali

Keskiviikko 17.11. klo 16.00  Pakkalan sali

Maanantai 15.11. klo 19.15 Studio
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Kotimaisten elokuvien kilpailu | Finnish film competition

NÄKEMIIN NEUVOSTOLIITTO | 
GOODBYE SOVIET UNION
Katso tiedot sivulta 7.

PERTSA & KILU | FINDERS OF THE LOST YACHT
Katso tiedot sivulta 5.

ONNETTOMAT | WRETCHED
Suomi 2020 | 7 min | Kieli: suomi
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Erika Karsikas

Henna ja Jenna ovat kaiken aikaa yhdessä, ja riitaa tu-
lee vähän joka asiasta. Toisia nälviessä muut asiat jää-
vät turhan vähälle huomiolle, ja sillä on seurauksensa.  
musta komedia, ystävyys

TAKAMAAN TAPAUKSIA | 
TALES OF THE OUTBACK
Suomi 2021 | 13 min | Tekstitys: englanti | Kieli: suomi
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Ohjaus: Lauri Ketonen, Konsta Verta

Vanhat sadut yliluonnollisista ilmiöistä ovat osa suomalais-
ta kulttuuriperintöä. Palava kettu säikäyttää tiehensä kenet 
tahansa, leijuva tulipallo jähmettää ihmettelemään, ja vihai-
set revontulet polttavat hiukset päästä. Tarinankertojat pal-
jastavat omia kokemuksiaan hämmästyttävistä tapauksista.  
kansantarut, mystiikka, uskomukset, animaatio

MIND MY MIND
Alankomaat – Belgia 2019 | 30 min | Tekstitys: suomi |  
Kieli: englanti
Ohjaus: Floor Adams

Chris on autistinen nuori mies. Hän on erityisen kiinnostu-
nut Stuka-lentokoneista. Päivittäin hän joutuu sosiaalisiin 
tilanteisiin, joissa hänen olisi sopivampaa puhua muustakin 
kuin lentokoneista. Tämä on vaikeaa Chrisille, mutta onneksi 
häntä auttaa Hans, pieni hahmo, joka elää Chrisin pään sisäl-
lä ja kertoo tälle mitä milloinkin kuuluu sanoa. Chris tapaa 
eläintieteilijä Gwenin, joka kutsuu Chrisin tapaamaan hänen 
lempikameleonttiansa. Onnistuuko Chris seuraamaan flirt-
tailun käsikirjoitusta Hansin avulla ja miten tähän kaikkeen 
suhtautuu Gwen? 

animaatio, autismin kirjo, Asperger, mieli, rakkaus, lentokoneet

Ecfa lyhytelokuvakilpailu | EFCa short film award

Keskiviikko 17.11. klo 16.00 Pakkalan sali

Keskiviikko 17.11. klo 16.00 Pakkalan sali

SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE  Tiistai 16.11. klo 15.00 Studio
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TAKAMAAN TAPAUKSIA |  
TALES OF THE OUTBACK 
Katso tiedot sivu 12.

MAIHINNOUSU | 
THE LANDING 
Katso tiedot sivu 11.

TONI_WITH_AN_I
Iso-Britannia 2019 | 12 min | Tekstitys: suomi | Kieli: englanti
Ohjaus: Marco Alessi

13-vuotias esiintymistä rakastava Toni tekee videoita You-
Tubeen. Seuraajat tsemppaavat häntä, mutta koulussa 
erilaista tyttöä kiusataan. Nöyryytetyksi tuleminen kou-
lussa arveluttaa, mutta kun Toni saa tehtäväkseen esiin-
tyä luokan edessä, hän päättää laittaa kaiken peliin.  
girl power, tubettaminen, kiusaaminen, erilaisuus

NESTOR
Portugali – Iso-Britannia 2019 | 6 min | Kieli: dialogiton
Ohjaus: João Gonzalez

Nestor kärsii pakko-oireista. Kaiken pitää olla kohdallaan ja yh-
täkään ääntä ei saa kuulua ilman, että se olisi osa tiettyä rytmiä. 
Tästä tekee erityisen hankalaa se, että Nestor asuu asuntolai-
valla, joka keikkuu jatkuvasti ja varsinkin myrskyn yllättäessä.  
animaatio, pakko-oireet, meri

Ecfa lyhytelokuvakilpailu | EFCa short film award

RAKKAUS ON VAIN KUOLEMAN PÄÄSSÄ | 
LOVE IS JUST A DEATH AWAY
Tšekki 2020 | 12 min | Kieli: dialogiton
Alkuperäinen nimi: Jsme si o smrt blíž
Ohjaus: Bára Anna Stejskalová

Koiranraadossa asuva toukka etsii toiveikkaasti rakkautta kes- 
kellä kaatopaikkaa. Karunkauniissa animaatiossa kaikki on 
mahdollista.  
animaatio, kuolema, rakkaus

90%
Saksa 2019 | 15 min | Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: saksa
Ohjaus: Jerry Hoffmann

Jeanin elämä on täysin anoreksian ja ahdingon kuilussa, mut-
ta sitten sairaalan käytävällä onkin Lili - räväkkä tyttö, joka tar-
tuttaa elämänilonsa poikaan. Tyttö tekee Jeanille tarjouksen, 
josta hän ei voi kieltäytyä.

syömishäiriöt, mieli, ystävyys, ihastuminen

Voimakas elokuva siitä, kuinka uusi elämä voi alkaa yllättävästä 
sysäyksestä, joka horjuttaa tämänhetkistä tasapainoa.
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SUNNUNTAI 14.11.
12.00 Studio
ELOKUVAN SANKARIT 
ST, ÄÄ  82 min VAPAA PÄÄSY

14.00 Studio
ROTTIS
ST 84 min 3 €

16.00 Studio
RITARI BENJAMIN KYYHKYNEN 
ST, ET 91 min 3 €

18.00 Studio
SARA KATOAA 
75 min 6 € 
 

Maanantai 15.11.
14.15 Pakkalan sali 
OBERHAUSEN ON TOUR 2021 
D 50 min VAPAA PÄÄSY  
17.00 Valvesali 
LASTENELOKUVIEN KILPAILUN  
AVAJAISELOKUVA:  TÖRKYLIT –  
TERVETULOA LEMUPERÄÄN!  
ST 86 min 6 €

17.30 Studio 
Elokuvaklubi Kipinän ensi-illat  
20 min  VAPAA PÄÄSY  
18.00 Studio 
OMIN KÄSIN KASVATETTU 
ST, ET 61 min 3 €

19.00 Valvesali 
NUORTENELOKUVIEN 
KILPAILUN AVAJAISELOKUVA: 
KUINKA HUTSUILLA TYYLILLÄ 
ST, ET 87 min 6 € 

19.15 Studio
MEREN TUOMAT 
ST, RT 56 min 3 €
          
 

Tiistai 16.11. 
15.00 Studio 
ECFA-LYHYTELOKUVAKILPAILU 
D, ST, ET 99 min 
VAPAA PÄÄSY 

16.00 Pakkalan sali 
MUSTA VYÖ 
ET 44 min VAPAA PÄÄSY
  
17.00 Valvesali
MUUMILAAKSO 
IS/ SK 67 min VAPAA PÄÄSY

Yleisönäytökset | Public screeningS
17.00 Studio                    
Suvaitsevaisuuden päivä -tapahtuma:
NYT RIITTÄÄ! 
ST, ET 90 min 6 € 

17.00 Pakkalan sali 
KUINKA MYYRÄ SAI HOUSUT
D, SK 37 min VAPAA PÄÄSY
 
18.00 Pakkalan sali 
KANAT, KORONA JA MEIDÄN 
PERHE ST, ET 74 min
VAPAA PÄÄSY  
18.30 Valvesali
BUSTERIN MAAILMA 
ST, ET 92 min 6 € 

19.00 Studio 
Suvaitsevaisuuden päivä -tapahtuma: 
TYTÖT – PIDETÄÄN PALLO! 
ST, ET 71 min 6 € 
 

Keskiviikko 17.11.
15.30 Studio 
POHJOLASTA ON MONEKSI  
ST/ SK, ET 47 min 3 €  

16.00 Pakkalan sali
KOTIMAINEN KILPAILU:  
lyhytelokuvat  
ET 40 min VAPAA PÄÄSY

16.30 Studio
RIFF4FUTURE
Islannin nuorten 
elokuvatyöpajan  ensi-illat
VAPAA PÄÄSY

17.00 Valvesali 
KAPTEENI SAPELIHAMMAS JA 
MAAGINEN TIMANTTI 
ST 82 min 6 € 
 
17.00 Pakkalan sali
URPO JA TURPO  
JOHTOLANGAN  JÄLJILLÄ 
SK 54 min VAPAA PÄÄSY

17.30 Studio 
Elokuvaklubi Pikseli 1 & 
animaatioklubi Vilinä 1: 
ensi-illat 20 min VAPAA PÄÄSY

18.00 Studio  
ARKIPELLINA JA MUSTA LAATIKKO 
ST 35 min VAPAA PÄÄSY 

18.00 Pakkalan sali
RALLI VERISSÄ ST, ET 89 min
VAPAA PÄÄSY

19.00 Studio
VALINTOJA 
ST, ET 86 min 3 € 

19.00 Valvesali 
PERHOSEN SYDÄN 
ST, ET 105 min 6 € 
 

Torstai 18.11. 
16.15 Studio
ELÄMÄNASENTEITA
D 43 min VAPAA PÄÄSY 

17.00 Valvesali 
TAIANOMAINEN METSÄ 
ST, ET 80 min 6 €
                      
17.30 Studio
Elokuvaklubi Pikseli 2 
ensi-illat 20 min  VAPAA PÄÄSY

18.00 Studio 
Animaatioklubi Vilinä 2 
ensi-illat 10 min VAPAA PÄÄSY

18.15 Studio 
TINI SAUVON KLASSIKOT
SK 45 min VAPAA  PÄÄSY

19.00 Valvesali 
EATNAMEAMET - 
HILJAINEN TAISTELUMME 
ST 74 min 3 € 

Perjantai 19.11.  
15.00 Studio 
OBERHAUSEN ON TOUR 2021 
D 50 min
VAPAA PÄÄSY

16.00 Studio
LOPPU HYVIN, KAIKKI HYVIN? 
D, ST, ET 90 min 3 €
                   
18.00 Studio 
SAVESTA MUOTOILTU 
ET 112 min 6 € 
 
18.00 Valvesali 
OSKARI-GAALA 3 € 
 

lauantai 20.11.  
10.30 Valvesali
APINATÄHTI ST 74 min 6 €
 
11.00 Studio 
KUINKA MYYRÄ SAI HOUSUT
D, SK 37 min VAPAA PÄÄSY

12.00 Studio 
MAAILMALLA TAPAHTUU 
ST 52 min 3 €
Isovanhemmat ilmaiseksi 
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Yleisönäytökset | Public screeningS
12.00 Valvesali
PERTSA JA KILU 
SK 86 min 6 €

13.00 Studio
Tuhatta ja sataa – erityisnuorten
elokuvakerhon ensi-ilta 
VAPAA PÄÄSY

13.30 Studio 
Oskari-kilpailun alakoulun palkitut 
 VAPAA PÄÄSY

14.00 Valvesali
Palkintojenjako 
VAPAA PÄÄSY

14.00 Studio
Oskari-kilpailun yläkoulun palkitut  
VAPAA PÄÄSY

14.30 Studio
ELÄMÄNASENTEITA  
D 43 min  VAPAA PÄÄSY
 
15.00 Valvesali
Lapsituomariston palkitsema 
elokuva  VAPAA PÄÄSY

15.30 Studio
ECFA- lyhytelokuvakilpailun voittaja  
max 30 min VAPAA PÄÄSY

16.30 Studio  
SANKARIT EIVÄT OLE 
SYÖTÄVIKSI ST, ET 54 min 3 € 

17.00 Valvesali
PRINSSIN LÖYTÖRETKI 
ST, ET 77 min 6 €

18.00 Studio 
VALKOISEN KÄÄRMEEN LEGENDA 
ST, ET 99 min 6 € 
 

Sunnuntai 21.11. 
11.00 Valvesali
PEPPI PITKÄTOSSU KARKUTEILLÄ
ST 99 min 3 €
Isovanhemmat ilmaiseksi
 
12.00 Studio
Lastenelokuvien kilpailun voittaja
ST, ET 6 €

13.00 Valvesali
VIIKINKILEIRI 
ST, ET 85 min 6 € 

14.00 Studio
Paras eurooppalainen lastenelokuva
ECFA - kilpailun voittaja ST, ET 3 €

15.00 Valvesali 
LASTENELOKUVIEN KILPAILUN 
PÄÄTTÄJÄISELOKUVA: 
TULEEKO JOULU?
ST, ET 85 min 6 €              

16.00 Studio 
Nuortenelokuvien kilpailun voittaja
ST, ET tai ET 3 €

17.00 Valvesali 
NUORTENELOKUVIEN KILPAILUN
PÄÄTTÄJÄISELOKUVA:
NÄKEMIIN NEUVOSTOLIITTO 
ST, RT 76 min 6 € 

18.00 Studio 
Kotimaisen kilpailun voittaja
VAPAA PÄÄSY

ST = suomenkielinen tekstitys 
ET = englanninkielinen tekstitys 
RT = ruotsinkielinen tekstitys 
IS = inarinsaamenkielinen

LIPUT 
Peruslippu 6,00 euroa
Lyhytelokuvapaketit, dokumentit ja 
pohjoismaiset klassikot 3,00 euroa

OPISKELIJAKORTTIALENNUS
Voimassa olevalla opiskelijakortilla 
euron alennus peruslipun hinnasta. 
OULUN KAUPUNGIN  
HENKILÖKORTIN ALENNUS
Oulun kaupungin henkilökortilla saat 
euron alennuksen peruslipun hinnasta.

KAIKUKORTILLA kaikkiin näytöksiin, 
paikkoja rajoitetusti!

Lippujen ennakkomyynti alkaa kes-
kiviikkona 10.11. klo 14.00 Valveen 
lipunmyynnissä.

Lipunmyynti Valveen lipunmyynnissä 
14.–21.11.
su 14.11. klo 11.30–19.50
ma 15.11. klo 16.30–19.15
ti 16.11. klo 16.30–19.00
ke 17.11. klo 14–19
to 18.11. klo 14–20
pe 19.11. klo 12–19
la 20.11. klo 10–19
su 21.11. klo 10.30–19

Festivaali-info sijaitsee 15.–21.11. 
kulttuuritalo Valveen aulassa ja on 
avoinna klo 10–19.  
Valveen lipunmyynti, 08 55847575
 Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, 
90100 Oulu 
Lippuja Valvesalin ja Studion maksulli-
siin elokuvanäytöksiin on mahdollista 
ostaa myös Ticketmasterin kautta  
www.ticketmaster.fi

Käsiohjelma on saatavilla 4.11. alkaen 
mm. Valveella, pääkirjaston aulassa  
sekä lähikirjastoissa. 

TIETOA KORONAVIRUKSEN 
AIHEUTTAMASTA 
POIKKEUSTILANTEESTA

Vieraamme ja henkilökuntamme ovat 
meille tärkeitä, ja siksi festivaalin toteu-
tuksessa ja tilojen käytössä huomioidaan 
koronavirustilanne. Tutustuthan turva- ja 
hygieniaohjeisiin ennen vierailuasi festi-
vaalilla, kiitos.

Festivaalin yleiset toimintaohjeet
• Ethän tule Valveelle oireisena
• Pidä riittävä turvaväli
• Hyvä käsihygienia on tärkeää: pese 
kädet tai käytä käsidesiä
• Yski nenäliinaan tai hihaan
• Suosittelemme hankkimaan liput 
ensisijaisesti Ticketmasterin verkko-
kaupan kautta, www.ticketmaster.fi
• Lippuja voi ostaa myös Valveen lippu-   
myymälästä korttimaksulla, mieluiten 
lähimaksuominaisuutta käyttäen
• Maskin käyttöön liittyvät ajantasaiset       
ohjeet löydät sivulta ouka.fi/korona  
kohdasta Oulussa voimassa olevat 
suositukset ja rajoitukset
• Ajantasaisen tiedon koronatilanteesta  
sekä Oulun kaupungin tiedotteet löydät 
Oulun kaupungin korona-sivulta  
ouka.fi/korona 

Päivitämme tietoa poikkeus-
järjestelyistä osoitteeseen  
http://www.oulufilmfestival.fi/korona/

STUDIO: Paikkoja 45  |   VALVESALI: Paikkoja 175 +3  |  PAKKALAN SALI : Paikkoja 168

SK = suomenkielinen 
D = dialogiton 
ÄÄ = äänetön versio elokuvasta
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Maailmanpyörä | The Kaleidoscope
KANAT, KORONA JA MEIDÄN PERHE |  
CHICKENS, VIRUS AND US
Tšekki 2021 | 74 min | Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: tšekki
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Slepice, Virus a My
Ohjaus: Filip Remunda

Keväällä 2020 Tšekin tasavalta suljettiin koronan vuoksi. Kau-
punkilaisperhe päättää siirtyä sulun ajaksi maalaistalolleen. 
Perheen lapset Oleg 5 v, Nadja 9 v ja Boris 10 v haluavat hoi-
taa kanoja pihallaan. Perhe menee paikalliseen suurkanalaan, 
josta hankitaan kaikille lapsille omat kanat. Pienet kanankas-
vattajat oppivat myös raakoja yksityiskohtia häkkikanalois-
ta ja haluavat selvittää, miksi ihmiset kohtelevat eläimiä niin 
julmasti. He kiinnostuvat eläinoikeuspolitiikasta ja saavat sel-
ville, että Tšekin tasavallassa yritetään kieltää häkkikanalat. 

dokumentti, perhe, koronapandemia, ympäristö, politiikka, 
häkkikanalat, maaseutu

Dokumentti saa pohtimaan eläinten oikeuksia, kun lapset tu-
tustuvat eläinten tehotuotantoon. Samalla perheen oma ka-
nankasvatus näyttää toisenlaisen tavan ja valottaa sitä, miten 
ihminen voisi toimia, jotta kaikilla eläimillä, myös kanoilla, olisi 
oikeus niille parempaan elämään.

MUSTA VYÖ | THE BLACK BELT
Tanska 2021 | 44 min | Tekstitys: englanti | Kieli: tanska
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Det sorte bælte
Ohjaus: Troels Hansen

Maude haluaa mustan vyön. Hän on vasta 13-vuotias, oman 
karateklubinsa nuorin mustan vyön tavoittelija. Maude kui-
tenkin omistautuu täysin laittaen peliin kaiken tähän saak-
ka oppimansa ja kehittyäkseen vielä korkeammalle tasolle. 
Takaiskutkaan eivät saa nuoren naisen päätä kääntymään. 
Treeniä jatketaan kotitöitä tehdessäkin, ja karatesalille suun-
nataan yhä useammin, kun harjoittelutahti kovenee. On aivan 
selvää, että mieli on kehoakin vahvempi voima, joka mustan 
vyön haltijan on hallittava loppukokeesta kunnialla selvitäk-
seen.

dokumentti, karate, itämaiset taistelulajit, kunnianhimo

SANKARIT EIVÄT OLE SYÖTÄVIKSI |  
AFRICA (HEROES ARE NOT FOR FOOD)
Venäjä 2021 | 54 min | Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: venäjä
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Африка (Afrika)
Ohjaus: Daria Binevskaja

Toisen maailmansodan aikaan Leningradin lähellä elää perhe, 
jossa on äiti ja kolme lasta. Kovalla pakkasella on vaikea löytää 
ruokaa, mutta reippaat pojat Alexander ja Jegor lähtevät etsi-
mään lumen alta jotain syötävää, kun pikkusisko Maria jää äi-
din hoiviin sairastamaan. Paljon ei ole tuomisia, mutta löytyypä 
metsästä melkein kuollut sotakoira. Perheen kohtalo saa uu-
den valoisamman käänteen poikien palatessa saaliineen kotiin.  
sota, koira, perhe, draama, talvi, ystävyys

Synkistä lähtökohdistaan huolimatta tarina kuvaa valoisasti 
kekseliään pikkupojan Jegorin silmin hänen ja koiran ystävyyttä.

Tiistai 16.11. klo 18.00 Pakkalan sali

Tiistai 16.11. klo 16.00 Pakkalan sali

Lauantai 20.11. klo 16.30 Studio
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Maailmanpyörä | The Kaleidoscope
SAVESTA MUOTOILTU | THE BONDS OF CLAY
Japani 2020 | 105 min | Tekstitys: englanti | Kieli: japani
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: 未来へのかたち (Mirai e no katachi)
Ohjaus: Kenichi Omori 
Perinteikäs savenvalajien kylä Japanissa saa kunnian osal-
listua suureen keramiikkakisaan, jonka tuloksena voi pääs-
tä toteuttamaan jättimäisen maljan Tokion 2020 olym-
piatulta varten. Mikä kunnia! Yhden keramiikkasuvun 
kaikki jäsenet ovat ongelmineen kyynärpäitään myöten 
savessa, eivätkä löydä enää yhteistä kieltä, kunnes per-
heen nuorimmainen, nokkela Moe keksii, että näin suu-
ren haasteen edessä on syytä yhdistää kaikkien voimat.  
keramiikka, perhe, muotoilu, kilpailut

Perjantai 19.11. klo 18.00 Studio

40-vuotisjuhlanäyttely
Valvegalleriassa 6.–28.11. 
• Animaattori Tini Sauvon animaatioplansseja, alkuperäispiir-
roksia ja figuureja elokuvista Kukon ja kanan sauna, Minulla 
on Tiikeri ja Myyrän aarre.
• Oulun Taidekoulun teoksia, jotka ovat saaneet inspiraationsa 
Myyrä-elokuvista hahmon luojan Zdeněk Milerin syntymän 
satavuotisjuhlan kunniaksi.
• festivaalin 40-vuotista historiaa esitteleviä festivaalijulisteita, 
käsiohjelmia sekä muuta esineistöä.

Kirjasta elokuvaksi -näyttely
Pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolla 8.–21.11.
Esittelee teoksia, jotka ovat innoittaneet elokuvantekijöitä ja 
päätyneet valkokankaalle festivaalilla. 

Lumo Light Festival
Valveen kahvilassa 19.–21.11.
Oulun kaupungin koululaisten valoteos.

Näyttelyt | exhibitions

MINULLA ON TIIKERI. Ohjaus: Liisa Helminen, Tini Sauvo 
Katso elokuvan tiedot sivulta 23.

2. Oulun lastenelokuvafoorumi 16.-17.11.2021 

Festivaaliviikolla järjestetään toista kertaa Lastenelokuvafoo-
rumi, joka tänä vuonna on kaksipäiväinen. 
Festivaaliviikon tiistai 16.11. on suunnattu elokuva-alan am-
mattilaisille, opiskelijoille sekä aiheesta kiinnostuneille. Foo-
rumi on englanninkielinen ja koostuu ammattilaisten pu-
heenvuoroista sekä paneelikeskusteluista. Päivän teemana 
on  lastenelokuvien tuotanto, levitys ja rahoitus.

Keskiviikko 17.11. on kaikille avoin yleisöpäivä, jolloin poh-
ditaan yhdenvertaisuutta mediakasvatuksessa sekä miten 
kirjasta syntyy elokuva. Yleisö on tervetullut esittämään kysy-
myksiä panelisteille.
Ohjelma, lisätietoja sekä ilmoittautuminen löytyvät festivaa-
lin kotisivuilla www.oulufilmfestival.fi
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Lyhytelokuvat | Shorts
Elämänasenteita

SUOSITUS: YLI 6-VUOTIAILLE

Taiteellisen Marian mummo Matilde ha-
luaa opettaa hänen vastuulleen jätetylle 
tytölle vain perinteisiä arjen askareita. 
Iloluonteinen Maria tekisi mieluummin 
kaikkea luovaa. Eräänä päivänä mummo 
yllättää Marian piirtelemästä seinään ja 
suuttuu. Yhtäkkiä hän muistaa oman sa-
laisuutensa lapsuudestaan.

animaatio, perhe, taide, isovanhemmat

LÖYTÖTAVARAA | 
LOST & FOUND
Kreikka 2021 | 10 min | Kieli: dialogiton
Alkuperäinen nimi:  
Απολεσθεντα (Apolesthenta)
Ohjaus: Vivian Papageorgiou

Lentokentälle jumittunut, unelmoiva 
matkalaukku kaipaa vapauteen.

animaatio, unelmat, matkustaminen, 
ihastuminen

Maailmalla tapahtuu

SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE

NIMENI ON PELKO –  
HERRA PELKO |  
MY NAME IS FEAR
Puola 2021 | 6 min | Tekstitys: suomi | 
Kieli: englanti
Ohjaus: Eliza Płocieniak-Alvarez

Herra Pelko on aikamoinen hölöttäjä, 
joka koheltaa kovalla vauhdilla kaikkial-
la. Lapsille suunnatussa opettavaisessa 
lyhytelokuvassa käsitellään pelkoa ja sii-
hen suhtautumista huumorilla ja positii-
visesta näkökulmasta.

animaatio, pelko, tunteet

TUULEN VIEMÄ |  
THE EXTRAORDINARY STORY 
OF BRUNA
Espanja 2021 | 8 min | Tekstitys: suomi | 
Kieli: englanti
Ohjaus: Anna Solanas, Marc Riba

On taas juhannusaatto eli Brunan lem-
pi-ilta. Hän viettää sitä isiensä kanssa. 
Yhtäkkiä voimakas tuuli puhaltaa ja vie 
Brunan kauas pois sillan alle. Positiivinen 
ja elämäniloinen Bruna ei kuitenkaan 
menetä toivoa kotiinpaluusta.

animaatio, sateenkaariperhe, seikkailu

LAISKIAINEN | SLOTH
Saksa 2017 | 4 min | Kieli: dialogiton
Alkuperäinen nimi: Faultier
Ohjaus: Julia Ocker

Kuuma kesäpäivä yllättää jäätelöä halua-
van laiskiaisen.

animaatio, komedia, kesä

PIKKU HERNEET | 
PEA CHILDREN
Latvia 2019 | 15 min | 
Kieli: latvia, dialogiton
Alkuperäinen nimi: Zirņa bērni
Ohjaus: Dace Rīdūze

Seikkailu alkaa, kun herneenpalon sisäl-
tö pääsee valloilleen ja suloisen pyöreät 
herneet lähtevät turvapaikastaan tutus-
tuakseen suureen maailmaan.

animaatio, kasvimaat, kesä

HYLKEENPOIKANEN | 
FLO THE SEAL
Puola 2020 | 6 min | Kieli: dialogiton
Ohjaus: Mateusz Jarmulski

Hylkeenpoikanen haluaa köllöttelemään 
jäälautalle, mutta sopivan lautan löytämi-
nen ei olekaan ihan helppoa.

animaatio, meri, talvi

ISOÄITINI MATILDE|  
MY GRANDMA MATILDE
Meksiko 2021 | 11 min | Kieli: dialogiton
Alkuperäinen nimi: Mi Abuela Matilde
Ohjaus: Miguel Anaya

KORONAKEVÄT –  
LASTEN SILMIN |  
LOCKDOWN –  
A CHILDREN´S STORY
Tanska 2020 | 30 min |  
Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: tanska
Alkuperäinen nimi: Dengang Danmark 
lukkede ned
Ohjaus: Emil Nørgaard Munk

Jippii! Koulut on suljettu. Mutta miten 
käy, kun riemu etäkoulusta kääntyy kyl-
lästymiseen? Tanskalaisessa dokumen-
tissa lapset kertovat elämästään maan 
sulkutilan aikana.

dokumentti, koronapandemia, lapset, 
etäkoulu

HAPPY BANANA
Iran 2020 | 9 min | Tekstitys: suomi | 
Kieli: persia
Alkuperäinen nimi: Mozi Ke Mikhandid
Ohjaus: Reyhane Kavosh, Ali Raeis

Galin on viidakon yrmein gorilla. Kun se 
löytää banaanin, joka ei lakkaa hymyi-
lemästä, tapahtuu muutos, joka leviää 
koko ympäristöön.

animaatio, kirjasta elokuvaksi, eläimet,
tunteet, viidakko

Katso Lyhytelokuvien
esitysajat  

sivuilta 14–15.
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Lyhytelokuvat | Shorts

KETTU JA TONTTU |  
THE TOMTEN AND THE FOX
Tanska – Norja – Ruotsi 2019 | 9 min | 
Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: norja
Alkuperäinen nimi: Reven og Nissen
Ohjaus: Are Austnes, Yaprak Morali

Nälkäinen kettu etsii syötävää talvisessa 
metsässä. Sitä taitaa onnistaa, sillä maa-
laistalon pihapiirissä ruokaa näyttäisi 
olevan tassun ulottuvilla. Kotitonttu on 
kuitenkin toista mieltä. Miten ketun ja 
sen kurnivan vatsan käy?

animaatio, kirjasta elokuvaksi, joulu

Loppu hyvin, kaikki hyvin?

SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE

Espanja 2020 | 21 min |  
Tekstitys: englanti | Kieli: espanja
Alkuperäinen nimi: Blue & Malone: 
casos imposibles
Ohjaus: Abraham López

Nainen astuu sisään purkutuomion saa-
neeseen teatteriin ja näkee lavalla jotain 
kummaa. “Paina tätä nappia, jos olet yli 
7-vuotias.” Tästä alkaa huima matka hä-
nen lapsuutensa tärkeiden, kauan sit-
ten unohtuneiden lelujen siivittämänä. 
Kuka sanoi, ettei mielikuvitusta voi he-
rättää henkiin vielä aikuisenakin?
animaatio, näytelmaelokuva, fantasia, 
lapsuus

KARKKI VAI KEPPONEN | 
TRICK OR TREAT
Norja 2020 | 16 min |  
Tekstitys: suomi, englanti  | Kieli: norja
Alkuperäinen nimi: Knask eller knep
Ohjaus: Morten Evelid

Magda, 11-vuotias black metal -fani, jä-
tetään viettämään Halloweeniltaa yksin 
kadulle, eikä toisten tyttöjen pilkka nosta 
tunnelmaa. Kääntyykö kaikki parhain päin, 
kun hän näkee ihastuksensa Nils Olavin?

erilaisuus, halloween, musiikki,  
ihastuminen

KUINKA PÄRJÄTÄ 
MONSTEREILLE | BEAST SLAYER
Islanti – Puola 2020 | 6 min |  
Tekstitys: suomi | Kieli: islanti
Alkuperäinen nimi: Skrímslabaninn
Ohjaus: Þórey Mjallhvít H. Ómarsdóttir

On vuosi 2038. Maapallon sulaneiden 
jäätiköiden alta heränneet maagiset 
olennot uhkaavat ihmiskuntaa. Vain Val-
tion magiantutkimuskeskuksen vanha 
pedonsurmaaja Albert ja lahjakas, mutta 
kovin nuori Ormhildur osaavat taistella 
otuksia vastaan, mutta onko kotiovelle 
ilmestyvä uhka heille liikaa?
animaatio, fantasia, magia

TYTTÖ | A GIRL(S)
Kypros 2021 | 10 min | Kieli: dialogiton
Ohjaus: Antony Petrou

Tyttö on yksin talossa. Ketään muita ei 
näy missään, mutta hän keksii itselleen 
puuhaa ja lähtee rannalle. Hänen pala-
tessaan kotiin, ei kaikki olekaan niin kuin 
hän oli kuvitellut.

perhe, vaihtoehtoinen todellisuus

BLUE & MALONE:  
SELVITTÄMÄTÖN TAPAUS |  
BLUE & MALONE:  
IMPOSSIBLE CASES

WANTOK
Papua-Uusi-Guinea 2020 | 8 min |  
Tekstitys: englanti | Kieli: tok-pisin
Ohjaus: Dmitri Komarov

Kun kylän oma koulu poltetaan maan 
tasalle, poika päättää lähteä vaarois-
ta välittämättä kaupunkiin kouluun. 
Viidakon halki mutkitteleva koulumat-
ka on monivaiheinen, vaikka poika 
löytääkin saattajan. 

viidakko, koulu

ÄITI TUMMIEN PILVIEN ALLA | 
MUM IS POURING RAIN
Ranska 2020 | 29 min |  
Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: ranska
Alkuperäinen nimi:  
Maman pleut des cordes
Ohjaus: Hugo De Faucompret

Reippaan Janen toiveena on viettää jou-
lu äitinsä kanssa. Masennuksesta kärsivä 
äiti kuitenkin tarvitsee lepoa, joten Ja-
nen täytyy mennä mummolaan yksin. 
Alun kapinoinnin jälkeen hän huomaa, 
että mummolassa onkin ihan kivaa ja 
hän löytää uusia ystäviä. Kun Jane kuu-
lee äidin olevan läheisessä hoitolaitok-
sessa, hän lähtee pelastusretkelle.

animaatio, joulu, itsenäisyys, masennus

Kotimainen kilpailu: 
lyhytelokuvat

SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE

ONNETTOMAT
KEVÄTHETKI
HEI HEI TORNIO
Katso tiedot Kotimaisten elokuvien 
kilpailun esittelystä sivuilta 9–11.

Valintoja

SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE

UNTITLED (BURNED RUBBER 
ON ASPHALT, 2018)
Suomi 2019 | 21 min | Tekstitys:  
suomi, englanti | Kieli: suomi, norja
Ohjaus: Tinja Ruusuvuori

Kuka polttaa kumilla norjalaisen Myren 
kylän ulkopuolisille asfalttiteille mustia 
jälkiä ja miksi? Haastateltavat vertaavat 
teiden kuvioita eläinten jättämiin jäl-
kiin, sillä niiden tekijöiden jäljittäminen 
on yhtä työlästä. Mystisesti ilmestyvien 
kaarten, ympyröiden ja viivojen tekijät 
tietävät harrastuksensa olevan laitonta, 
joten he pysyttelevät tuntemattomina.

autot, kiusanteko, ilkivalta, maaseutu
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PERINTEEN PAINO | AL-SIT
Sudan – Qatar 2020 | 20 min | 
Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: arabia
Ohjaus: Suzannah Mirghani

Ulkomailla asuva bisnesmies palaa juu-
rilleen kosimaan nuorta Nafisaa. Van-
hemmat kokevat järjestäneensä hyvät 
naimakaupat tyttärelleen, mutta puuvil-
lan ja rahan perässä oleva sulhasehdo-
kas joutuu kuitenkin vielä kohtaamaan 
kylän vanhimman ja Nafisan isoäidin, 
Al-Sitin.

tasa-arvo, Afrikka, pakkoavioliitto,  
girl power, isovanhemmat

Uimahallin naisten pukuhuoneessa kai-
kuu kiivas keskustelu siitä, kuka saa tulla 
sinne ja kuka ei. Määrittääkö housujen 
sisältö naiseuden? Entä ulkonäkö? Hor-
monit? Keskustelu kiihtyy entisestään ja 
laajenee käsittelemään yleisemmin su-
kupuoleen liittyviä kysymyksiä.

tasa-arvo, sukupuolen moninaisuus, 
erilaisuus, pukuhuoneet

FRANCISKAN VALINTA | 
THE KESTRELS
Unkari 2020 | 17 min | 
Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: unkari
Alkuperäinen nimi: Vércsék
Ohjaus: Szonja Szabó

Tyttöjen käsipallojoukkue lähtee pelaa-
maan mestaruudesta suurella innolla. 
Joukkueen hyvä yhteishenki hajoaa, kun 
Franciska saa viimein tarpeekseen naisia 
halventavasta, raivoavasta miesvalmen-
tajasta. Hän joutuu suuren päätöksen 
eteen.

urheilu, valta-asema, tasa-arvo, 
kiusaaminen, ystävyys

Muumilaakso

SALLITTU

MITTATILAUSKEITTIÖ |  
KITCHEN BY MEASURE
Islanti 2020 | 14 min | Tekstitys: suomi, 
englanti | Kieli: islanti, saksa
Alkuperäinen nimi: Eldhús eftir máli
Ohjaus: Atli Arnarsson,  
Sólrún Ylfa Ingimarsdóttir

Kekseliäs Ingólfur tarkkailee vaimoaan, 
kun tämä puuhailee keittiössä, ja huo-
maa kuinka ahdas se on ja kuinka vai-
keasti astiat ovat saatavilla. Mies saa 
idean suunnitella omasta mielestään vai-
molleen täydellisen ja modernin keittiön 
heidän uuteen kotiinsa. Hyväntahtoisesti 
hän pistää hihat heilumaan, mutta unoh-
taa kuitenkin tärkeimmän asian.

animaatio, kirjasta elokuvaksi,  
remontointi, musta komedia

NAISEN HOUSUISSA |  
WHAT IS A WOMAN?
Norja 2020 | 14 min |  
Tekstitys: englanti | Kieli: norja
Alkuperäinen nimi: Hva er en kvinne?
Ohjaus: Marin Håskjold

MUUMILAAKSO:  
MUUMIPAPAN UUSI YRITYS |  
MOOMINVALLEY:  
MOOMINPAPPA & SON
Suomi – Iso-Britannia 2020 | 23 min |  
Kieli: suomi, inarinsaami
Ohjaus: Avgousta Zourelidi, Steve Box

MUUMILAAKSO:  
KOHTALOKAS PULLOPOSTI |  
MOOMINVALLEY:  
LITTLE MY MOVES OUT
Suomi – Iso-Britannia 2020 | 22 min | 
Kieli: suomi, inarinsaami 
Ohjaus: Darren Robbie, Steve Box

Muumipeikon lupaava ura rakkausrunoi-
lijana ei oikein ota sujuakseen, etenkin 
kun ärsyttävä Pikku Myy tirskuu vieressä. 
Suutuksissaan Muumipeikko kirjoittaa 
pullopostia Mymmelille ja toivoo, että 
Pikku Myy häipyisi koko Muumilaaksos-
ta. Muumipeikon kiukku laantuu, mutta 
kuinka käy kohtalokkaalle pullopostille?

animaatio, muumit, kirjasta elokuvaksi

MUUMILAAKSO:  
MUUMIPAPAN SAARI |  
MOOMINVALLEY:  
MOOMINPAPPA’S ISLAND
Suomi – Iso-Britannia 2020 | 23 min| 
Kieli: suomi
Ohjaus: Jay Grace, Steve Box 

Muumipappa etsii elämälleen uutta 
suuntaa ja on päättänyt alkaa majakan-
vartijaksi. Muumilaakso jää taakse, kun 
Pappa perheineen lähtee kohti kaukais-
ta saarta suurin odotuksin. Vaan onko 
uusi elämä vanhaa parempi? Elämä ka-
rulla saarella on kuitenkin vaikeampaa 
kuin luulisi, etenkin kun koti-ikävä alkaa 
vaivata Muumimammaa.

animaatio, muumit, kirjasta elokuvaksi

Antonia Ringbom

ARKIPELLINA JA MUSTA 
LAATIKKO |ARCHIPELLINA 
AND THE BLACK BOX
Suomi 2020 | 36 min | Tekstitys: suomi |  
Kieli: ruotsi 
SALLITTU

Lyhytelokuvat | Shorts

Muumipappa saa toruja Vilijonkalta ja 
päättää ryhtyä oikeisiin töihin, jotta oli-
si hyvä esimerkki Muumipeikolle. Koko 
perheen elämä mullistuu, kun työ vie 
kaiken Muumipapan ajan ja Muumi-
mammakin ryhtyy tehtailemaan hilloja 
ennennäkemättömiä määriä.

animaatio, muumit, kirjasta elokuvaksi



21
LIPUT: KULTTUURITALO VALVE & TICKETMASTER

w w w . o u l u f i l m f e s t i v a l . f i oulun lasten-
elokuvien festivaalioulufilmfestivaloulufilmfestivallastenjanuorten-

elokuvienfestivaali

Arkipellinan maailma on värikäs ja iloi-
sen toiveikas, sitä katsoessa myös talven 
kylmyyden keskellä on mahdollista kokea 
lämpöä.

Alkuperäinen nimi: 
Arkipellina & svarta lådan
Ohjaus: Antonia Ringbom

Sisältää tarinat:
Talvipäivä
Ympyrä
Myrsky
Musta laatikko
Muovia

Arkipellina ja musta laatikko kertoo Nep-
pa-tytöstä ja Krää-linnusta, jotka asuvat 
pienellä luodolla puumajassa ja ovat ys-
täviä kaikkien lähisaariston asukkaiden 
kanssa. Uusi koulu tarjoaa oppia lapsille 
ja tarvittaessa vähän vanhemmillekin. 
Meren takaa tullut Sminkki-minkki pa-
koilee hämärää kaaharia, joka on nimel-
tään Herra Hapanpamppu. Kuinka käy, 
kun mustan laatikon sisältö paljastuu 
ja vie kaikkien huomion? Miten saaristo 
saa säilytettyä rauhan, ja ihmiset hyvän 
tahdon kaikkien kesken?

animaatio, meri, saaristo, ympäristö,  
ystävyys

Oberhausen On Tour 2021 
SUOSITUS: YLI 6-VUOTIAILLE 
PULLO | BOTTLE
Yhdysvallat 2010 | 6 min |  
Kieli: dialogiton
Ohjaus: Kirsten Lepore

Olennot eri maailmoista saavat välilleen 
odottamattoman yhteyden.

meri, ystävyys

HURJA HÄMÄHÄKKI | 
ICE SPIDER
Kanada 2018 | 3 min | Kieli: dialogiton
Ohjaus: Cheryl Rondeau

Hämähäkki on kaikkiruokainen. Se syö 
ja kasvaa, syö ja kasvaa.

animaatio, jää ahneus

ANNA LOVENSTEIN
Ranska 2009 | 9 min | Kieli: dialogiton
Ohjaus: Pauline Bureau

Anna Lovenstein kulkee kouluun joka 
päivä samaa reittiä, samoin askelkuvioin. 
Hän toistaa omia turvallisia kaavojaan 
säntillisesti, kunnes eteen tulee muutos.

ihastuminen, pakko-oireet

PILVIEN HEDELMÄT | 
THE FRUITS OF CLOUDS
Tšekki 2017 | 11 min | Kieli: dialogiton
Alkuperäinen nimi: Plody mraků
Ohjaus: Kateřina Karhánková

Pilvistä satavat hedelmät ovat metsän kes-
kellä olevan aukion asukkaiden herkkua. 
Aukiota ympäröivä pimento pelottelee 
asukkaita, kunnes yksi heistä aloittaa mat-
kansa hehkuvien hedelmien paratiisiin. 

animaatio, metsä rohkeus

ÄITINI | MY MOTHER
Ranska 2017 | 4 min | Kieli: dialogiton
Alkuperäinen nimi: Ma mama
Ohjaus: Katy Wang

Kirjavalla kuvituksella ja musiikilla ker-
rottu leikkisä rakkaustarina. Äitien nu-
kahtaessa avautuu aivan uusi maailma, 
jossa safarin eläimetkin pääsevät pir-
teään tunnelmaan mukaan.

animaatio, musiikki

Lyhytelokuvat | Shorts

KIRSIKKA | 
CHERRY ON THE CAKE
Iso-Britannia 2009 | 8 min | 
Kieli: dialogiton
Ohjaus: Hyebin Lee

On Cherryn syntymäpäivä, ihan oma. 
Hän odottaa juhlia, vaan kuinkas käy-
kään? Perheenjäsenet puuhailevat ku-
kin tärkeitä toimiaan, ihan kuin häntä ei 
olisikaan.

animaatio, perhe

Pohjolasta on moneksi
Nordic Junior Sessions

SUOSITUS: YLI 11-VUOTIAILLE 

KUKA PELKÄÄ VETTÄ? | 
AQUAPHOBIA
Norja 2020 | 18 min | 
Tekstitys: suomi | Kieli: norja
Alkuperäinen nimi: Vannskrekk
Ohjaus: Vigdis Nielsen

Muut tytöt saavat 11-vuotiaan Viljan 
epäilemään itseään ja suhdettaan van-
hanaikaiseen isoisäänsä. Näyttääkseen 
muille hän joutuu sukeltamaan suoraan 
syvään veteen. 

rohkeus, yksinäisyys, meri

ELZO-KILPIKONNA | ELZO
Brasilia 2018 | 3 min | Kieli: dialogiton
Ohjaus: Suzana Botosi

Elzo tallustelee pihan kivetyksellä. Kel-
tainen pallo vierähtää ruutuun ja Elzo 
saa uuden unelman.

eläimet, unelmat

TALVI | WINTER
Saksa 2018 | 6 min | Kieli: dialogiton
Alkuperäinen nimi: L’inverno
Ohjaus: Gurli Bachmann

Talvi on tulossa. Kissan ystävä, lintu läh-
tee ja hän jää yksin. Pilvet ovat yhtä ma-
talalla kuin mielikin.

animaatio, ystävyys, talvi
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Sata vuotta Myyrä-animaatiosarjan 
luojan Zdeněk Milerin syntymästä. 

Esityspaikat: 
Valvesali ja Studio, 
kulttuuritalo Valve,  

Hallituskatu 7  
Pakkalan sali, pääkirjasto, 

Kaarlenväylä 3

KUINKA MYYRÄ SAI HOUSUT
Tšekkoslovakia 1957-83 | 37 min |  
Kieli: dialogiton, suomi
SALLITTU
Alkuperäinen nimi:  
Jak krtek ke kalhotkám přišel
Ohjaus: Zdeněk Miler

Sisältää tarinat:
Myyrän joulu: Myyrä koristelee joulu-
kuusen metsässä, mutta miten käy, kun 
Myyrä kääntää katseensa toisaalle.

Myyrä ja maansiirtokone: Myyrälle 
tulee kiire pelastaa rakkaat kukkansa, 
ennen kuin maansiirtokone jyrää kaiken 
tieltään.

Myyrä karnevaaleilla: Myyrä joutuu 
karmean koiran jahtaamaksi, mutta koi-
ran jouduttua pahaan pulaan, Myyrä tu-
lee apuun.

Myyrä ja sateenvarjo: Myyrä ja sateen-
varjo ajautuvat hurjiin seikkailuihin.

Kuinka Myyrä sai housut: (suomeksi 
puhuttu) Myyrä tarvitsee taskulliset hou-
sut ja saa puuhaan apua lukuisilta koti-
metsän ystäviltään.

animaatio, myyrä, eläimet, metsä, luonto

Zdeněk Miler: Myyrä

SHOWER BOYS
Ruotsi 2021 | 10 min | 
Tekstitys: suomi | Kieli: ruotsi
Ohjaus: Christian Zetterberg

”Oletko mies vai hiiri?” sählyvalmentaja 
kysyy. Viggo vastaa kysymykseen ujosti 
muun joukkueen mylviessä ”ME OL-
LAAN MIEHIÄ!”. Treenien jälkeen Viggo 
ja Noel menevät Noelin luo saunomaan. 
Ystävykset alkavat kilpailla siitä, kumpi 
heistä on koviksempi, miehekkäämpi. 
Mutta haluaako kumpikaan oikeastaan 
voittaa?

urheilu, ystävyys

KEPPI | THE STICK
Suomi 2019 | 11 min | 
Tekstitys: englanti | Kieli: suomi
Ohjaus: Teppo Airaksinen

”Mä en tule alas puusta, jos en mä saa 
koiraa”, pieni Aava uhkailee. Isän kii-
reessä maasta poimimasta kepistä tulee 
Aavan testikoira, jota pitää ulkoiluttaa 
kolme kertaa päivässä. Kepille Aava ker-
too huolet ja murheet. Sen avulla pihalta 
löytyy ystävä, mutta lopulta keppi pää-
tyy vanhempien kiistakapulaksi.

koirat, perhe, vanhemmat, huumori, 
ystävyys

Lyhytelokuvat | Shorts

I DARE YOU
Tanska 2019 | 8 min | 
Tekstitys: suomi | Kieli: tanska
Ohjaus: Casper Balslev

Yksin kotona olevat nuoret keksivät 
toisilleen haasteita. Ensiksi rikotaan ka-
nanmuna päähän, otetaan hämähäkki 

kädelle ja soitellaan kavereille pilapuhe-
luita. Haasteet muuttuvat koko ajan hur-
jemmiksi ja lopputulos on kuin suoraan 
kauhuelokuvasta. Tämä hiuksia nostat-
tava tarina hillitsee vedonlyöntihalujasi 
vielä pitkään!

jännitys, trilleri, rohkeus, ystävyys

Riff4Future

RIFF4FUTURE 2021
34 min
tekstitys englanniksi tai  
englanninkielinen
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Reykjavikin kansainvälisen elokuvafes-
tivaalin yhteydessä järjestetty elokuva-
työpaja nuorille. 

Sisältää elokuvat:
SHADY CONVERSATION
CAR PROBLEMS
HIDDEN FLAMES
TRASH IN NATURE
THE MOON CYCLE
PROJECT TOMORROW

OSAO, Kaukovainion yksikkö,  
Tekniikka/ Media-ala opettajat:  
Susanna Luonua-Ojalehto,  
Teemu Valtanen

Veeti Taimisto, Meri Suutari-Jääskö,  
Iitu Määttä, Sanni Särkiaho,  
Veera Tuomiranta, Tomi Hurme, 
Anniina Oijusluoma, Kairit Koiv, 
Lotta Ylander, Kristian Karppinen

SOCIAL MEDIA - “A VICIOUS CYCLE”
CYCLING TO A CLEANER FUTURE
IT’S NOT FAIR TO WASTE FARE

Katso Lyhytelokuvien
esitysajat  

sivuilta 14–15.

4040

FESTIVAALI

OULUN
K A N S A I N V Ä L I N EN

OULUN

L A
S T E N -  J A  N U O R T E N E L O K U V I E

N
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Pohjoismaisia lastenelokuvaklassikoita | Nordic children’s film classics

ELOKUVAN SANKARIT | 
LONG AND SHORT: THE FILM HEROES
Tanska 1979 | 71 min | Tekstitys: suomi | 
Kieli: mykkä, ruotsinkieliset välitekstit
SALLITTU
Alkuperäinen nimi: Filmens helte
Ohjaus: Lau Lauritzen Sr.  
Huom! Äänetön versio elokuvasta.

Kooste, otteita elokuvista:
Dyd, daarskab og driverter – Huldan hurskaat hulivilit 1923
Sol, sommer, studiner - Aurinko, kesä, naisylioppilaita 1922
Raske riviera rejsende - Reippaat Rivieran retkeilijät 1924
Professor Petersens plejebørn -  
Professori Petterssonin pahantekijät 1924
Kan kaerlighed kureres – Kemuja, kiemailua, kyyppareja1923
Cocktails – Vihurina vinhaa vauhtia 1928
Takt, tone og tosser – Kreivi Kustaanpojan kepposet 1925
Film, flirt og forlovelse –  
Filmausta, kuhertelua ja kihlausta 1921 
klassikko, komedia, mykkäelokuva

Koomikkopari Majakka ja Perävaunu tekivät mykkäelokuvien 
kaudella tavattoman suosittuja komedioita. Heidän elokuvansa 
levisivät 1920-luvulla jopa Yhdysvaltoihin saakka. Tämän koos-
teen hulvattomat tarinat ovat vuosilta 1921–28.

PEPPI PITKÄTOSSU KARKUTEILLÄ | 
PIPPI ON THE RUN
Ruotsi 1970 | 99 min | Tekstitys: suomi | Kieli: ruotsi
SALLITTU
Alkuperäinen nimi: På rymmen med Pippi Långstrump
Ohjaus: Olle Hellbom

Tommi ja Annika haluaisivat viettää rentouttavaa kesälomaa, 
mutta vanhemmat komentelevat jatkuvasti heitä kitkemään 
mansikkamaata tai tekemään muuta tylsää. He päättävät ka-
rata Peppi Pitkätossun kanssa. Kolmikko päätyy huimiin 
seikkailuihin.  
klassikko, ystävyys, seikkailu, girl power, kesä

RITARI BENJAMIN KYYHKYNEN | 
BENJAMIN DOVE
Islanti – Saksa – Ruotsi 1995 | 91 min | 
Tekstitys: suomi, englanti | Kieli: islanti
SALLITTU YLI 12-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Benjamín dúfa
Ohjaus: Gísli Snær Erlingsson

Reykjavik 1970-luvulla: neljä poikaa perustaa ritarikunnan 
taistellakseen vääryyttä vastaan ja oikeuden puolesta. Ku-
vitelmat törmäävät kovaan todellisuuteen, kun yksi pojista 
joutuu ryhmän ulkopuolelle ja perustaa oman ritarikunnan. 
Unelmat muuttuvat vihanpidoksi ja leikit jengisodaksi.

klassikko, kirjasta elokuvaksi, draama
Gísli Snær Erlingsson (s. 1964) on työskennellyt televisiolle Islan-
nissa ja Ruotsissa. Elokuvaa hän opiskeli Pariisissa 1990–94 ja 
teki ensimmäisen pitkän näytelmäelokuvansa 1993.

Lyhytelokuvat | Shorts

Sunnuntai 21.11. klo 11.00 Valvesali

Sunnuntai 14.11.  klo 12.00 Studio

Sunnuntai 14.11. klo 16.00 Studio
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ROTTIS | RATTY
Ruotsi 1986 | 84 min | Tekstitys: suomi | Kieli: ruotsi
SALLITTU YLI 7-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi: Råttis
Ohjaus: Lennart Gustafsson

“Rottis on nuori poikarotta, joka asuu suuressa perheessä 
keksijäisän, alituisesti siivoavan äidin, seniilin kitaraa rämpyt-
tävän isoisän ja laajan sisarusparven keskellä. Eräänä päivänä 
hän tapaa rottatyttö Rosettan, johon ensin ihastuu ja sitten 
rakastuu – tunne on molemminpuolinen. Rottiksen ja Roset-
tan suhde ei kuitenkaan kehity vaikeuksitta, sitä sotkevat van-
hempien epäilyt ja kovaotteinen moottoripyöräjengi, jonka 
yhteen jäseneen Rosetta viehtyy. Loppujen lopuksi Rottis kui-
tenkin osoittaa, että ei tarvitse olla kovis pärjätäkseen maail-
massa: ei tyttö- eikä muissakaan asioissa.”
Sauli Pesonen

klassikko, animaatio, ihastuminen

TINI SAUVON KLASSIKOT

SALLITTU
KUKON JA KANAN SAUNA |  
THE ROOSTER AND HEN HAVE A SAUNA
Suomi 1991 | 19 min | Kieli: suomi
Ohjaus: Tini Sauvo

Kukko-Mikko ja Kana-Kaisa päättävät lämmittää saunan. En-
sin pitää kuitenkin tehdä vastat, eikä se sujukaan aivan kä-
den käänteessä. Monta monituista muutakin askaretta pitää 
toimittaa, jotta päästään saunomaan. Vastantekoreissullaan 
kana saa laulaa monta hauskaa laulua ja tavata lystikkäitä 
metsän eläimiä ja olentoja. Mitä kaikkea hassua ehtiikään ta-
pahtua, ennen kuin kukko ja kana pääsevät istumaan lauteille 
ja saavat alkaa löylyn heittoon?

animaatio, klassikko, kirjasta elokuvaksi

MINULLA ON TIIKERI | I HAVE A TIGER
Suomi 1979 | 16 min | Kieli: suomi
Ohjaus: Liisa Helminen, Tini Sauvo

Pienellä pojalla on kotonaan kiltti tiikeri Kalle, joka nukkuu 
sängyn alla. Kalle on kaupungin ainoa tiikeri ja on salaisuus, 
että se asuu kerrostalossa pojan perheen kanssa. Mitähän 
muut asukkaat sanoisivat, jos saisivat tietää Kallesta?

animaatio, klassikko, salaisuudet

MYYRÄN AARRE | MOLE’S TREASURE
Suomi 2001 | 10 min | Kieli: suomi
Ohjaus: Tini Sauvo

Pieni myyrä etsii pudonnutta tähteä öisestä metsästä, jossa 
kaikki muut jo näyttävät löytäneen aarteensa.

animaatio, klassikko, ystävyys

Pohjoismaisia lastenelokuvaklassikoita | Nordic children’s film classics

Sunnuntai 14.11. klo 14.00 Studio

Torstai 18.11. klo 18.15 Studio
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URPO & TURPO JOHTOLANGAN JÄLJILLÄ
Suomi 2018 | 54 min | Kieli: suomi
SALLITTU
Ohjaus: Liisa Helminen, Riho Unt

Sisältää tarinat:
Urpo ja Turpo autiolla saarella
Urpo ja Turpo muuttumisleikissä
Urpo ja Turpo kuntoilevat
Urpo ja Turpo salapoliiseina
Urpo ja Turpo ovat rohkeita
Urpo ja Turpo haluavat olla rauhassa

Valloittavat pehmokarhut Urpo ja Turpo pääsevät mielikuvi-
tuksensa avulla mitä eriskummallisimpiin paikkoihin ja antau-
tuvat täysillä huimien leikkiensä pyörteisiin. Karhujen koti on 
kirjahyllyssä ja ne heräävät henkiin aina, kun talon muiden 
asukkaiden silmä välttää.

animaatio, kirjasta elokuvaksi, pehmolelut, karhut, seikkailu

Pohjoismaisia lastenelokuvaklassikoita | Nordic children’s film classics

Oskarikilpailu 2021 

4040

FESTIVAALI

OULUN
K A N S A I N V Ä L I N EN

OULUN

L A
S T E N -  J A  N U O R T E N E L O K U V I E

N

Elokuvien esityspaikat: 
Valvesali ja Studio, 
kulttuuritalo Valve,  

Hallituskatu 7  
Pakkalan sali, pääkirjasto, 

Kaarlenväylä 3

SARJA 1: OMIN VOIMIN
25 min
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE
Lyhytelokuva, Hiidenkiven peruskou-
lu, Helsinki
Varjoja ja vainajia,  
Vaasan kristillinen koulu,  
Tuotantoryhmä Ilo, Vaasa
Muäna leä´p čie´pp räppjed-Maaski 
tue´kken, Sevettijärven koulu, Inari
Puuro-show, Paulaharjun koulu, Oulu
Eläintarhan mysteeri, Tarvaalan koulu, 
Tarvaala
Ralliautojen kisapäivä,  
Huittisten musiikkiopisto, Huittinen

SARJA 2: KERHOT, LEIRIT, PAJAT 
35 min
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAAT
Peppi ja Pasi,  
Lintulammen koulu, Oulu
Peilin salaisuus, Kastellin koulu, Oulu
Kauhujen yö, SEKKin ja Leikkiteatterin 
media- ja ilmaisukerho, Pori
Vangin vaihto,  
Elokuvaklubi Pikseli, Oulu
Mr Potun seikkailu,  
Animaatioklubi Hurrikaani, Oulu
Taikurin Silkkipytyn karmiva temppu, 
Knuutilankankaan koulu, Oulu
Super purjo,  
Animaatioklubi Vilinä, Oulu

Mysteeri Puolangalla,  
Kastellin koulu, Oulu
 Vaarallinen peli, Animaatioseikkailu 
Animoi! -kesäleiri, Oulu
 Kirottu nalle, Kaakkurin koulu, Oulu
Alienin kauppareissu,  
Kulttuuritehdas Vernissa, Vantaa

SARJA 3: KERHOT, LEIRIT, PAJAT 
39 min
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAAT
Mike sotasankari, Animaatioseikkailu 
Animoi! -kesäleiri, Oulu
Kaksi kaveria ja väsyny veli,  
Elokuvaklubi Kipinä, Oulu
Redemption, Harjuniityn koulu, Nokia
Aikamatkustus-juoma,  
Elokuvaviikon mestarikurssi, Oulu
Neljä idioottia ja taikamiekka,  
Animaatioseikkailu Animoi! -kesäleiri, 
Oulu
Kumiankan kirous,  
Elokuvaviikon mestarikurssi, Oulu
Murha farmilla,  
Tuorsniemen koulu, Pori
Pelin vangit, Elokuvaklubi Pikseli, Oulu
Turnaus hype,  
Animaatioklubi Vilinä, Oulu
Painajainen, Elokuvaklubi Kipinä, Oulu
Modern west,  
Kulttuuritehdas Vernissa, Vantaa

   Oskari-Gaala perjantaina 19.11.  
   klo 18.00, Kulttuuritalo Valve

Katso kilpasarjat 8.–21.11.  
osoitteessa  
www.kulttuurivalve.fi/oskari-kilpailu

Keskiviikko 17.11. klo 17.00 Pakkalan sali
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Kiitämme | Thank you for your support

AVEK
ECFA
Goethe-Institut
Ihmefilmi
IIK!! – kauhuelokuvafestivaali Iissä 
International Short Film Festival  
Oberhausen
Kirkon mediasäätiö 
Koulujen elokuvaviikko
Kulttuuritalo Valve
Kulturfonden för Finland och Danmark
Lasten kulttuurikaupunki Oulu
Mediakasvatuskeskus Metka/ 
Northern Script
Muhoksen kunta
NoJSe
Nordische Filmtage Lübeck
Opetus- ja kulttuuriministeriö
OSAO, Kaukovainion yksikkö,  
Tekniikka/ Media-ala
Oulun 4H-yhdistys
Oulun Energia
Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut
Oulun kaupunginkirjasto -  
maakuntakirjasto

Oulun kaupungin kulttuuri-  
ja tapahtumayksikkö
Oulun kaupungin sivistys-  
ja kulttuurilautakunta
Oulun lastenkulttuuri
Oulun musiikkivideofestivaalit
Oulun Sarjakuvakeskus
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattiopisto
Oulun sosiaali- ja terveystoimi
Oulun taidekoulu
Oulun Taiteiden yö
Oulun yliopiston Mediakasvatuksen 
perusteet –kurssilaiset
Rauhankasvatusinstituutti /  
Anna Litewka-Anttolainen
RIFF4FUTURE
Studio Spotnik
Suomen elokuvasäätiö
Suomen Kulttuurirahasto/  
Pohjois-Pohjanmaan rahasto
Syömishäiriöliitto/ Anni Rekilä
Taiteen edistämiskeskus/ 
audiovisuaalinen toimikunta
Utajärven kunnan kulttuuritoimi

Valveen elokuvakoulu
Valveen lastenkulttuuri
Valveen sanataidekoulu
Yhdenvertaisen nuorisotyön kehittäjät 
-verkosto

Anni Arffman
Satu Fränti
Eija Hirvonen
Aino Isojärvi
Satu Jehkonen 
Juha Kaarela
Mirja Kaartinen
Ulla Kaislaranta
Pentti Kejonen
Hanna Koutonen
Laura Kärki
Susanna Luonua-Ojalehto
Pekka Pesonen
Vesa Pirilä
Sylvi Siltavirta 
Teemu Valtanen
Eszter Vuojala
 Käsiohjelman ulkoasu ja taitto:
Ilpo Koskela, GST Graafinen Studio, Oulu

Yhteistyökumppanimme mahdollistavat jälleen unohtumattoman 
40. Oulun kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin

SUOMEN
ELOKUVASÄÄTIÖ
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luova luokka

Rakennamme huomista tavalla,  
josta tulevat sukupolvet  

voivat olla ylpeitä.

LUOVA LUOKKA – MITÄ  
KUULUU MEDIAKASVATUS?

Torstai 18.11.2021
Alustukset: klo 9–12 Oulun kaupunginkirjaston  
Pakkalan sali
Työpajat: klo 13 alkaen
Aamupäivän puheenvuorot striimataan. Työpajoja ei ole 
mahdollista seurata striimin kautta.

Luova luokka -seminaarin ajankohtaisia aiheita tänä vuonna 
ovat STEAM-opetus, uudet lukutaidot, tunteet ja media, tun-
netaidot sekä positiivinen pedagogiikka. Seminaariohjelma 
koostuu aamupäivän neljästä mielenkiintoisesta puheenvuo-
rosta. Seminaarin teemoja on mahdollista syventää iltapäivän 
käytännönläheisissä työpajoissa. 

Anna Rantasila avaa puheenvuorossaan miten eri mediasi-
sällöt meemeistä talousuutisiin vaikuttavat tunteisiin, ja miksi 
sosiaalinen media voimistaa tunteiden merkittävyyttä. Eliisa 
Leskisenoja tarkastelee positiivista pedagogiikkaa erityisesti 
mediakasvatuksen näkökulmasta. Tommi Nevalan puheen-
vuorossa käsitellään kamerakynän pedagogiikan hyödyn-
tämistä tunnetaitojen oppimisessa. Aamupäivän päätteeksi 
Jukka Lehtoranta opastaa ohjelmoinnilliseen ajattelun ja 
sen kehittämiseen. Iltapäivällä on mahdollisuus kuulla profes-
sori Juha Röningin puheenvuoro hakkeroinnista ja kybertur-
vallisuudesta.

Seminaari tarjoaa virikkeitä ja sisältöjä varhaiskasvatuksen, 
koulujen, nuorisotyön sekä kirjastoalan media- ja taidekas-
vatukseen. Luova luokka -seminaarin järjestämisessä ovat 
mukana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun 
kaupunginkirjasto, Valveen elokuvakoulu, Oulun kansainväli-
nen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali ja Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:  
www.kulttuurivalve.fi/luovaluokka



HETKESSÄ KAIKKI 
KUUSEN ALLE

Kaunista, herkullista, käytännöllistä, sporttista 
– meiltä löytyy ratkaisu monipuolisiin lahjatoiveisiin!

Tervetuloa nauttimaan myös jouluisesta ohjelmasta 
ja tapaamaan vieraita Korvatunturilta!

S I E L L Ä  O N  K ÄY T Ä V Ä .
Kauppakeskus avoinna    ma–pe 10–20, la 10–18 (Ravintolat 10–20), su 12–18
Ritaharjuntie 49  |  ideapark.oulu@colliers.com  |  oulu.ideapark.fi  |  

Arnolds | BikBok | Burger King | Carlings | Change Lingerie | Chef’s Salad & Kebab | ClickShoes | Cubus| DNA 

Dressmann | Dressmann XL | EasyFit | Espresso House |  Finnmari | Flying Tiger Copenhagen | Glitter | Hairlekiini

H&M | Hesburger | Instrumentarium | Jungle Juice Bar | Jysk | KappAhl | Kicks | Kotipizza | Kukkamarkkinat | Kultajousi

Leluaitta | Liaton | Life | Lindex | Luckiefun’s Sushibuffet | Luhta Outdoor Store | Luhta Outlet | Marimekko Outlet

Maskun kalustetalo  | Musti ja Mirri | New Yorker | Noomi | Nordea | Nordic Beauty Concept X Lumene | OmaPosti-kioski

Oulun Osuuspankki | Oral Hammaslääkärit | Pancho Villa | PerusTerveys | Rax Pizza Buffet | Ritaharjun hyvinvointipiste

Silmäasema | Stadium Outlet | Subway | Synsam | Timanttiset | Tokmanni | Zizzi
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