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Edessäsi on Oulun Elokuvakeskuksen esittelevän elokuvaluettelon uusin laitos. Siinä ovat mukana
myös entisen Viihde-Kuva Oy:n (Bergent Oy) elokuvat, joiden käytännön vuokraus kulkee kauttamme.
Teknisessä levityksessä ovat lisäksi entisen Suomi-Neuvostoliitto-Seuran 16 mm kopiot. Niistä ei peritä
esityskorvausta, mutta sen sijaan 13,50 euron suuruiset käsittely- ja postituskulut.

Elokuvaluetteloon ovat kirjoittaneet tekstejä PenttiPenttiPenttiPentti KejonenKejonenKejonenKejonen (P.K.), RaimoRaimoRaimoRaimo KinisjärviKinisjärviKinisjärviKinisjärvi (R.K.) ja SauliSauliSauliSauli
PesonenPesonenPesonenPesonen (S.P.).

Elokuvien lisäksi lainattavissa on kaksi diasarjaa. JoukoJoukoJoukoJouko JämsänJämsänJämsänJämsän ja PekkaPekkaPekkaPekka PäivärinnanPäivärinnanPäivärinnanPäivärinnan laatima 20
kuvan diasarja kertoo 16 mm elokuvien esitystilanteen hoitamisesta. Tämä diasarja on lainattavissa
maksutta.

RaimoRaimoRaimoRaimo AhosenAhosenAhosenAhosen laatima diasarja Elokuvailmaisun kehitys sisältää 312 kuvaa. Siinä käydään läpi
elokuvan kielen kehitystä vuosisadan alusta 1950-luvulle. Käytetty kuva-aineisto on elokuvista
Kansakunnan synty, Panssarilaiva Potemkin, Kultakuume, Suuri illuusio ja Kuolemaantuomittu on
karannut. Diasarjaan liittyy Pentti Kejosen kirjoittama 18-sivuinen opintomoniste. Elokuvailmaisun
kehitys -diasarjan vuokra on 17 euroa viikolta.

Elokuvien hinnat ovat:Elokuvien hinnat ovat:Elokuvien hinnat ovat:Elokuvien hinnat ovat:

17,- e/ esitys:17,- e/ esitys:17,- e/ esitys:17,- e/ esitys:
Sairaala, Taas uusi sotku

20,- e/ esitys:20,- e/ esitys:20,- e/ esitys:20,- e/ esitys:
Oulun Elokuvakeskuksen muut lyhytelokuvat ja Viihde-Kuva Oy:n lyhytelokuvat
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Kansakunnan synty
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Viihde-kuva Oy:n pitkät elokuvat
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16 MM KOKOILLAN ELOKUVAT

CHAPLININ POIKA

Sisältö
Yksinäinen äiti hylkää lapsensa. Kulkuri-
Charlie löytää tämän ja joutuu ottamaan vauvan
kasvatettavakseen. Vuosien myötä isän ja
ottopojan suhde on muodostunut rakastavaksi.
Pojan sairastuttua huoltoviranomaiset ottavat
tämän huostaansa. Loppu kääntyy kuitenkin
onnelliseksi, kun pojan oma äiti löytää tämän
jälleen.

Arvio
Chaplinin poika on ohjaajansa tunnetuimpia ja
rakastetuimpia töitä. Se on kaikessa
naiiviudessaan ja yksinkertaisuudessaan
vieläkin ylittämätön esimerkki Chaplinin
kyvystä luoda loistava, hieman senti-
mentaalinen komedia, jossa on hymyä kyynelten
läpi. Vaikka elokuva on maustettu vahvasti
pateettisuudella, voittaa Chaplinin selvä
rakkaus aihettaan kohtaan katsojan aina kerta
kerran jälkeen puolelleen.

S.P.

The kid
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1921.
Tuotanto: First National. Ohjaus ja
käsikirjoitus: CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN.
Kuvaus: Rollie Totheroh. Näyttelijät:
Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance.
60 min. - mv - opt. mus.ääni -S-

KANSAKUNNAN SYNTY

Sisältö
Kansakunnan synty kertoo tarinan Amerikan
sisällissodan ajoilta, 1860-luvulta. Kertomuksen
keskuksena ovat kaksi perhettä, Stonemanit
pohjoisvaltioista ja Cameronit etelävaltioista.
Sodan syttyessä perheet joutuvat eri puolille
rintamaa. Nuorimmat pojat kaatuvat vihollisina
taistelukentällä. Sodan jälkeen kongressi-
edustaja Stoneman nousee valtaan presidentti
Lincolnin kuoltua. Hänen apulaisensa mulatti
Lynch havittelee Stonemanin tytärtä.
Cameronien nuorin tytär joutuu mustaihoisen
ahdistelemaksi ja saa surmansa. Hänen veljensä
ryhtyy Ku-Klux-Klanin johtoon. Elokuva
huipentuu Ku-Klux-Klanin ratsastukseen,
molemmat perheet yhdistävät voimansa mustien
uhkaavaa ylivaltaa vastaan.

Arvio
Kansakunnan synty on merkittävimpiä teoksia
elokuvan historiassa. Siinä monia elokuvan
kerronnallisia keinoja käytettiin ensi kertaa
johdonmukaisesti ja taitavasti suuressa mitta-
kaavassa. Kansakunnan synnyn taloudellinen
menestyminen muutti koko Yhdysvaltojen
elokuvateollisuuden luonnetta. Elokuvan rasis-
mi on kiistämätön. Monissa maissa sen esittä-
minen kiellettiin kokonaan. Toisaalta elokuva on
kuulunut Yhdysvalloissa vuosikymmenet Ku-
Klux-Klanin kokoontumisten ohjelmistoon.
Sisällöllisesti merkittävin piirre Kansakunnan
synnyssä on kuitenkin se, että elokuvassa
taltioidaan legenda jonka Griffith oli omaksunut
lapsuudestaan, etelävaltiolainen käsitys sisällis-
sodasta, sen syistä ja seurauksista.

Keskusteltavaksi
Minkälaisina mustaihoiset esitetään elokuvan
eri vaiheissa? Kuinka Griffith kuvaa eri henki-
löiden luonteenpiirteitä? Elokuvan valkoihoiset
edustavat myös tekijän käsitystä pohjois-
valtioiden ja etelävaltioiden asukkaiden eroista.
Miten tämä käy ilmi?

R.K.

The birth of a nation
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1914.
Tuotanto: Epoch Producing Corporation.
Ohjaus: DAVIDDAVIDDAVIDDAVID WARKWARKWARKWARK GRIFFITH.GRIFFITH.GRIFFITH.GRIFFITH. Käsi-
kirjoitus: Griffith, Frank E. Woods, Thomas
Dixon jr. Kuvaus: G.W. Bitzer. Leikkaus:
Griffith. Näyttelijät: Henry E. Walthall,
Mae Marsh, Miriam Cooper, Lillian Gish,
Ralph Lewis, Spottiswood Aitken, George
Siegmann. 125 min. - mv - mykkä -
engl.kieliset välitekstit

KENRAALI

Sisältö
Johnnie Gray on Yhdysvaltain sisällissodan
puhjetessa Kenraali-veturin kuljettaja. Ammat-
tinsa takia hänet hylätään armeijasta. Johnnien
rakastettu pitää sitä pelkuruutena. Pohjois-
valtojen agentit sieppaavat Johnnien Kenraalin.
Samassa junassa on myös hänen mielitiettynsä.
Takaa-ajossa Johnny joutuu vihollislinjojen
taakse. Hän onnistuu monien seikkailujen
jälkeen pelastamaan tyttönsä ja veturinsa sekä
saamaan korkea-arvoisen upseerin vangiksi.



Arvio

Kenraali on Buster Keatonin parhaimpia, ellei
kaikkein paras elokuva. Siinä on loistavasti
ajoitettuja koomisia temppuja, hyvin raken-
nettua dramatiikkaa ja selkeä rakenne.
Kenraalissa Keaton aiheuttaa toistuvasti
riemukkaita tilanteita, jotka hän ottaa vastaan
lähes ilmeettömällä tyyneydellä ikäänkuin ei
käsittäisi lainkaan, mistä on kysymys. Elokuvan
pitkä takaa-ajojakso veturilla on edelleenkin
ylittämätön suoritus, jossa Keaton osoittaa
nerokkuutensa vitsien rakentajana.

Kenraali on seikkailu-, sota- ja rakkaus-
elokuva, ja tietysti yksi elokuvan historian
suurimpia komedioita. Sen sisällissotajaksot
ovat Griffithin Kansakunnan syntyyn verrat-
tavia. Silti elokuva sopii oivallisesti myös
lapsille, mutta se on ennen kaikkea koko
perheen elokuva.

Keskusteltavaksi
Mikä oli mielestäsi elokuvan hauskin kohtaus?
Mihin huumori siinä perustui? Miten koomiset
kohtaukset on yleensä rakennettu elokuvassa?
Miten Buster Keaton suhtautuu vaikeisiin
tilanteisiin (avuton, neuvokas, rohkea, pelkuri
jne.)? Kuvaile elokuvan sankaritarta. Poik-
keaako hän mielestäsi muista näkemistäsi
mykkäelokuvan sankarittarista (esim. Chaplinin
Edna Purviance)?

P.K.

The General
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1926.
Tuotanto: United Artists/ Joseph M.
Schenck. Ohjaus: BUSTERBUSTERBUSTERBUSTER KEATON,KEATON,KEATON,KEATON,
CLYDECLYDECLYDECLYDE BRUCKMAN.BRUCKMAN.BRUCKMAN.BRUCKMAN. Käsikirjoitus:
Keaton, Bruckman. Kuvaus: Bruckman.
Näyttelijät: Buster Keaton, Marion Mack,
Joe Keaton. 80 min. - mv - opt. musiikki-
ääni - engl.kieliset välitekstit

KIELLETTYÄ RAKKAUTTA

Sisältö
Ranskalainen elokuva ruotii työn valmistumis-
aikana 1960-luvun alussa arkaa aihetta:
mustaihoisen miehen ja valkoisen tytön
rakkaussuhdetta. Claude Bernard-Aubertin oh-
jaama ja käsikirjoittama elokuva kantaa
ranskalaisen ”uuden aallon” piirteitä erityisesti
kamerankäytön ja musiikin suhteen. Rotu-
ideologioita vastaan puhuva sanoma välittyy
selvänä, mutta ehkä yliopettavaisena.

Les laches vivent d'espoir
Valmistusmaa ja -vuosi: Ranska 1961.
Tuotanto: Lodice ym. Ohjaus, käsikirjoitus:

CLAUDECLAUDECLAUDECLAUDE BERNARD-AUBERT.BERNARD-AUBERT.BERNARD-AUBERT.BERNARD-AUBERT. Kuvaus:
Jean Collomb. Musiikki: Michel Magne.
Näyttelijät: Francoise Giret, Gordon Heath,
Jacques Champreux. 90 min. - mv -
ranskankiel. opt. ääni - suomen- ja ruotsin-
kielinen tekstitys -K-

KULTAKUUME

Sisältö
Kulkuri on mukana suuressa kultaryntäyksessä
Klondikeen. Hän joutuu tekemisiin Mustan-
Larsenin ja Iso-Jim McKayn kanssa. Musta-
Larsen ryöstää Ison-Jimin kultalöydön itselleen,
Kulkuri ja Iso-Jim näkevät nälkää mökissään.
Kulkuri vaeltaa kaupunkiin ja rakastuu
saluunassa tapaamaansa Georgiaan, joka ystä-
vättärineen pitää Kulkuria pilkkanaan. Lopulta
onni potkaisee myös Isoa-Jimiä ja Kulkuria,
jotka palaavat retkeltään miljonääreinä.

Arvio
Kultakuume on Chaplinin oma mielielokuva, ja
hänen parhaitaan. Aineksia elokuvaansa
Chaplin sai suuren kultakuumeen aikaisista
historiallisista tapahtumista. Elokuva on nähty
myös tietyllä tavalla omaelämäkerrallisena
kuvana Chaplinin itsensä kohoamisesta tyhjä-
taskusta miljonääriksi. Vastakkain asetetaan
Kulkurin yksinkertaiset moraalikäsitykset ja
ympäröivän yhteiskunnan pelisäännöt. Monista
kohtauksista on tullut klassisia, kuten saluunan
tanssikohtauksesta, jossa Kulkuri näkee
Georgian ensimmäisen kerran. Samoin kengän-
syöntikohtaus, missä Kulkuri ja Iso-Jim valmis-
tavat kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti
Kulkurin kengästä aterian, on maailmankuulu.
Kaikkiaan Kultakuume on elokuvakomedian
perusteoksia.

Keskusteltavaksi
Miten eri tavoin Chaplinin voi sanoa tekevän
pilaa seikkailuelokuvan erilaisista tavan-
omaisista piirteistä? Millä tavoin korostetaan
Kulkurin ulkopuolisuutta kaupunkikohtauk-
sissa? Mitä tulkintoja voi antaa elokuvan
loppukohtaukselle laivassa? Miten elokuvan
merkitys muuttuisi, jos elokuva päättyisi ennen
tätä jaksoa?

R.K.

The gold rush
Valmistusmaa ja -vuosi: USA 1925.
Tuotanto: Charles Chaplin/ United Artists.
Ohjaus ja käsikirjoitus: CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES
CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN. Kuvaus: R.H. Totheroh, Jack
Wilson. Lavastus: Charles D. Hall.
Näyttelijät: Chaplin, Georgia Hale, Mack
Swain, Tom Murray, Betty Morrissey,



Malcolm White, Henry Bergman. 80 min. -
mv - optinen mus.ääni - engl.kieliset väli-
tekstit



16 MM LYHYET LASTENELOKUVAT

KANUUNANKUULA

Sisältö
Koira karkaa laitoksesta. Pakomatkalla se
päätyy sirkukseen, jossa ystävystyy klovni
Hugon kanssa. Hugoon ei olla tyytyväisiä sir-
kuksessa. Koira pelastaa ystävänsä ryntäämällä
maneesille kesken esitystä. Koirasta ja klovnista
tulee sirkuksen vetonaula.

Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1984.
Ohjaus: GARYGARYGARYGARY TEMPLETON.TEMPLETON.TEMPLETON.TEMPLETON. Tarkastus-
numero: 94963. 28 min. - opt. ruotsin-ruotsin-ruotsin-ruotsin-
kielinen kielinen kielinen kielinen ääni -S- (suositus yli 3-vuotiaille!)

KENKÄTALON LAPSET

Sisältö
Kenkätalon muori yrittää pitää huolta
mittavasta lapsilaumastaan. Kakarat ovat
kurittomia: he sottaavat ruuan kanssa ja
fuskaavat iltapesussa. Kun muori saa viimein
lapsensa nukkumaan, nämä näyttelevät koiran-
unta. Äidin poistuttua pistetään jamit pystyyn.
Mukulat laulavat kappaletta "Muori ei siedä
musaa tuvassaan", kun äiti ryntää paikalle ja
saa lapset nukkumaan risiiniöljyn uhalla.
Tämän jälkeen muori virkistää itseään toisen-
laisella juomalla.

Arvio
Fleischer-veljekset olivat animaatioelokuvan
saralla 1930-luvulla varteenotettavia kilpai-
lijoita jopa itselleen Disneylle. Fleischerien
suurin menestys oli Kippari-Kalle -sarja. He val-
mistivat myös muita lyhytanimaatioita, joihin
Kenkätalon lapset kuuluu. Kenkätalon lapset on
varsin vauhdikas ja hauska kokonaisuus,
musiikilla on siinä keskeinen osuus. Elokuva ei
tarvitse suomenkielistä käännöstä, vaikka siinä
on verrattain paljon puhetta. Tapahtumat
etenevät selkeinä ja luistavasti.

S.P.

The kids in the shoe
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1935.
Tuotanto: Max Fleischer. Ohjaus: DAVEDAVEDAVEDAVE
FLEISCHER.FLEISCHER.FLEISCHER.FLEISCHER. Animointi: Seymour Kneitel.
Musiikki: Sammy Timberg. 7 min. - väri -
opt. englanninkielinen ääni

KOMEROSSANI ON PAINAJAINEN

Sisältö
Christopher on viisivuotias poika, joka viettää
iltaa lastenvahdin kanssa. Hän haluaisi katsoa
televisiosta jännityselokuvaa, mutta hoitaja
vaihtaa kanavan kesken jännittävän kohdan,
jossa päähenkilöt kurkistavat komeroon. Yöllä
poika näkee unta, jossa komerosta tulee mörkö.
Se onkin yhtä pelokas kuin poika.

There is a nightmare in my closet
Valmistusmaa ja -vuosi: USA 1987. Ohjaus:
GARYGARYGARYGARY TEMPLETON.TEMPLETON.TEMPLETON.TEMPLETON. Tarkastusnumero:
96330. 15 min. - väri - opt. ruotsin-ruotsin-ruotsin-ruotsin- jajajaja
englanninkielinenenglanninkielinenenglanninkielinenenglanninkielinen ääni -S- (suositus yli 6-
vuotiaille)

MARMORIKUULA

Sisältö
Poika pelaa marmorikuulilla kadulla. Kuula
näyttää olevan taiottu, sillä poika osuu kaikkiin
pelitovereiden kuuliin. Se karkaa pojalta
kuitenkin viemäriin. Mies hevosajoneuvossa
omii kuulan itselleen. Poika lähtee seuraamaan
häntä potkulaudalla. Mies toimittaa kuulan
junaan. Poika seuraa junaa moottoripyöräksi
muuttuneella laudalla. Kuula toimitetaan
upseerille, jota lähdetään kuljettamaan autolla.
Poika seuraa autoa. Paraatia tarkastettaessa
upseeri huomaa kuulan taskussaan. Hän heittää
sen pois, jolloin kuula tipahtaa tykinpiippuun.
Tykki laukaistaan. Poika saa kuulan käsiinsä.
Sotilaat lähtevät seuraamaan karkaavaa poikaa.
Panssarivaunu tulee mukaan, mutta kuula
suojanaan poika pääsee pakenemaan.

Arvio
Marmorikuula on varhaisnuoren fantasia-
maailmaa kuvaava elokuva, jossa on ehkä
turhan paljon kamerakeikailua. Erikois-
objektiivia käyttäen saadaan maailma näky-
mään marmorikuulan silmin. Tällainen kuva-
kerronta sopii toisaalta Marmorikuulan
teemaan. Se onnistuu tavoittamaan kuvaaman-
sa ikäluokan fantasiat. Elokuvan yhteydessä
onkin mitä aiheellisinta keskustella todellisuu-
den ja mielikuvituksen suhteesta.
Marmorikuula sopii ala-asteen kouluopetukseen
8 - 12-vuotiaille.

P.K.



Valmistusmaa: Hollanti. Ohjaus: JANJANJANJAN
OONK.OONK.OONK.OONK. 10 min. - väri - opt. musiikki-
ääni

PETTERI PUNAKUONO

Sisältö
Petteri on poronvasa, jonka murheena on
loistavanpunainen nenä. Joulun alla toiset porot
pilkkaavat Petteriä, joka piiloutuu vuoteeseensa.
Joulupukilla on samaan aikaan vaikeuksia
löytää taloja sakean sumun vuoksi. Hän keksii,
että Petterin nenä toimii mainiona valon-
heittimenä. Tuon jälkeen Petteriä ei enää
pilkata, ja Joulupukki nimittää sen johtaja-
poroksi.

Arvio
Petteri Punakuono on suositusta joululaulusta
tehty animaatioelokuva. Se kertoo tutun tarinan
ilman suurempia mutkia, hieman kuivahkosti.
Petteri Punakuono on silti taitavasti animoitu
lasten mieluinen elokuva, joka sopii esimerkiksi
pikkujouluihin.

S.P.

Rudolph the red-nosed reindeer
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1948.
Tuotanto: Jam Handy. Ohjaus: MAXMAXMAXMAX
FLEISCHER.FLEISCHER.FLEISCHER.FLEISCHER. Käsikirjoitus: Joseph Stultz.
Kuvaus: Chas. Settler. Musiikki: Johnny
Marks. 8 min. - väri - magn. suomen-
kielinen ääni

PUNAINEN ILMAPALLO

Sisältö
Pieni poika löytää punaisen ilmapallon. Siitä
tulee hänen ystävänsä. Pallo seuraa häntä
kouluun ja kaikkialle minne poika menee. Se
aiheuttaa hauskoja tilanteita. Isot pojat kadeh-
tivat pienemmän palloa. He ajavat joukolla
pientä poikaa takaa ja saavat tämän lopulta
kiinni. Pojat ampuvat ritsoilla alas pallon, joka
ei suostu hylkäämään ystäväänsä. Pallon
"kuoltua" Pariisin kaikki ilmapallot riistäytyvät
irti ja matkaavat pojan luo. Ilmapallot nostavat
pojan kohti kirkasta taivasta.

Arvio
Albert Lamorissen elokuva oli aikanaan valtava
menestys eri puolilla maailmaa ja se palkittiin
muun muassa Cannesissa. Lamorissen työtä
arvosteltiin toisaalta kotimaassa hyvinkin
voimakkaasti, koska siinä käytettiin kaihte-
lematta hyväksi lapsen tunne-elämän herk-

kyyttä. Jälkeenpäin tarkasteltuna Lamorissen
Punainen ilmapallo on lapsen mielikuvitukseen
voimakkaasti vetoava ja lopussa aivan järi-
syttäväkin elokuva. Ohjaajalla on taipumus
mystifioida loppu (tätä ennen Valkoisessa
orissa), mutta tässä tapauksessa se sopii
elokuvan tunnelmaan, jossa fantasialla on
tärkeä osuus. Elokuvassa on vain musiikkiääni
ja tehosteääniä, joten sen ymmärtäminen ei
tuota vaikeuksia. Eräät tapahtumakulut, kuten
pojan joutuminen arestiin pallon takia on ehkä
aiheellista elokuvan aikana kertoa ja selvittää
pienimmille katsojille.

Keskusteltavaksi
Onko elokuva dokumentti vai kertova elokuva
eli fiktio? Perustele mielipiteesi. Elokuvassa
käytetään paljon yleiskuvaa, joka kertoo jotakin
paitsi kohteesta (pallosta ja pojasta), myös
ympäristöstä. Milloin ohjaaja käyttää lähi-
kuvaa? Millaisena pallo elokuvassa kuvataan?
Mikä kohtaus vaikutti sinuun voimakkaimmin?

P.K.

Le ballon rouge
Valmistusmaa ja -vuosi: Ranska 1956.
Tuotanto, ohjaus, käsikirjoitus: ALBERTALBERTALBERTALBERT
LAMORISSE.LAMORISSE.LAMORISSE.LAMORISSE. Kuvaus: Maurice Le Roux.
Leikkaus: Pierre Gillette. Näyttelijät:
Pascal Lamorisse. 34 min. - väri - opt.
musiikkiääni

SAMETTISULOINEN

Sisältö
New Yorkin elokuvajuhlien lastenelokuvien
sarjan voittaja Samettisuloinen ei ole tavoit-
teeltaan mikään suuri elokuva, mutta siinä on
pieneen katsojaan vetoavaa hellyttävyyttä.
Tarina kulkee näin: koulutyttö on kaupassa
äitinsä kanssa. Hän näkee nallekarhun ja
ihastuu siihen. Äiti ei suostu ostamaan nallea, ja
"siltä puuttuu nappikin". Yöllä nalle lähtee
tavaratalosta etsimään puuttuvaa olkaimen
nappia. Hänen etsiskelynsä esteenä on yövartija.
Nalle tekee useita yrityksiä, ennen kuin löytää
sopivan napin, mutta viime hetkellä yövartija
löytää sen. Aamulla tyttö palaa rahan kanssa
kauppaan. Nalle on väärässä hyllyssä, mutta
onnistuu herättämään tytön huomion. Näin
tyttö ja nalle löytävät toisensa.

Corduroy
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1984.
Ohjaus: GARYGARYGARYGARY TEMPLETON.TEMPLETON.TEMPLETON.TEMPLETON. Tarkastus-
numero: 93742. 16 min. - väri - magn.
suomenkielinen ääni



SAMETTISULOINEN SAA TASKUN

Sisältö
Liisan rakas nalle katoaa pesulassa. Nalle on
joutunut vahingossa väärään pyykkiin. Se yrit-
tää päästä pois, mutta joutuukin pyykin haltijan
kotiin. Yöllä nalle lähtee pakoon. Se palaa
pesulaan, josta Liisa etsii sitä uudelleen.

A pocket for Corduroy
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1986. 
Ohjaus: GARY TEMPLETON. GARY TEMPLETON. GARY TEMPLETON. GARY TEMPLETON. Tarkastus-
numero: 96290. 20 min. - väri - opt. eng-eng-eng-eng-
lannin- ja ruotsinkielinen lannin- ja ruotsinkielinen lannin- ja ruotsinkielinen lannin- ja ruotsinkielinen ääni



16 MM LYHYTELOKUVAT

ANTENNINKORJAAJAT

Sisältö
Ollien aikomuksena on pystyttää radioantenni
katolle. Stan-ystävä auttaa tässä vaativassa
puuhassa vaimon naljaillessa jatkuvasti. Kuten
lähes kaikille kaverusten töille, käy tällekin
hommalle loppujen lopuksi ohraisesti, vaikka
konstit eivät kesken lopu.

Arvio
Antenninkorjaajat on komiikaltaan Laurelin ja
Hardyn ominta alaa. Gagit kietoutuvat tuhoa-
misteeman ympärille, niin Ollien housut kuin
ikkuna ja savupiippu kokevat saman kohtalon.
Reteästä menosta huolimatta Antenninkorjaajat
ei ole kokonaisuutena yhtä hauska työ kuin
useat muut koomikkoparin tuon ajan elokuvat.
Liekö materiaali jo liian tuttua, jolloin rutiini
astuu kuvaan.

S.P.

Hog wild
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1930.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES PARROTT.PARROTT.PARROTT.PARROTT. Tarina: Leo McCarey.
Leikkaus: Richard Currier. Näyttelijät:
Stan Laurel, Oliver Hardy. 17 min. - mv -
opt. englanninkielinen ääni

THE BATTLE OF MIDWAY

Sisältö
Battle of Midway on ensimmäisiä Yhdysvalloissa
toisen maailmansodan aikana laajan elokuva-
teatterilevityksen saaneita taistelukuvauksia.
Siinä esitellään Midwayn saarta ja sillä olevia
amerikkalaisia joukkoja, väläytetään myös
kotirintamaa. Sitten kuvataan japanilaisten
hyökkäystä tukikohtaa vastaan, amerikka-
laisten puolustautumista ja vastahyökkäystä.
Taistelun jälkeen etsitään eloonjääneitä ja
kuvataan kateissa olleiden miesten paluuta.
Lopuksi kuvataan hautajaisia merellä ja
listataan japanilaisten tappioita taistelussa.

Arvio
Toisen maailmansodan aikana John Ford johti
omaa tiedusteluyksikköään, joka kuvasi laajasti
tapahtumia eri sotanäyttämöillä, lähinnä silloi-
sen tiedustelupalvelun OSS:n käyttöön. Mid-
wayn taistelua Ford pääsi henkilökohtaisesti
seuraamaan ja kuvaamaan hyökkäyksen tapah-

tuessa, koska amerikkalaiset olivat saaneet
ennakolta selville japanilaisten aikeet. Battle of
Midway voidaan nähdä fordilaisena kunnian-
osoituksena niille sotilaille, jotka toivat
ensimmäisen suuren voiton amerikkalaisille
taistelussa japanilaisia vastaan. Elokuva yhdis-
tää ohjaajalleen tyypilliseen tapaan vahvaa
paatosta ja tänä päivänä autenttisten taistelu-
kuvausten rinnalla nähtynä kovin naiivilta
tuntuvaa pyrkimystä kansanomaisuuteen. Ford
kuvasi tämän elokuvan väreissä, aivan kuten
John Huston sotatrilogiansa ensimmäisen osan
Report from the Aleutians.

R.K.

The battle of Midway
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1942.
Tuotanto: U.S. Navy, 20th Century Fox.
Ohjaus, kuvaus: JOHNJOHNJOHNJOHN FORD.FORD.FORD.FORD. Musiikki:
Alfred Newman. Leikkaus: Ford, Robert
Parrish. Selostus: Henry Fonda, Jane
Darwell, Donald Crisp. 18 min. - väri - opt.
englanninkielinen ääni -S-

CHAPLIN NYRKKEILIJÄNÄ

Sisältö
Chaplin nyrkkeilijänä on kolmas elokuva, jonka
koomikko teki Essanay-yhtiölle. Chaplin-tutkija
Theodore Huff mainitsee, että samalla se oli
ensimmäinen elokuva, josta käytettiin sen
oikeaa nimeä eikä vain mainintaa "uusin
Chaplin". Kulkuri-Charlie joutuu nyrkkeily-
kehään ja on ennen pitkää hätää kärsimässä,
vaikka ottikin hevosenkengän avukseen.
Uskollinen koira muuttaa kuitenkin taiston
kulun, ja Daavid voittaa Goljatin - jälleen
kerran.

Arvio
Chaplin nyrkkeilijänä kantaa vielä verraten
paljon muistumia Mack Sennettin suosimasta
slapstick-linjasta. Hulinaa on paljon, mutta
rakenteeseen ei kiinnitetä juuri huomiota:
vauhti on miltei hengästyttävä. Nyrkkeilyteema
viehätti Chaplinia ilmeisen paljon ja hän palasi
siihen toistuvasti, onnistuneimmin vuoden 1931
täyspitkässä Kaupungin valoissa.

S.P.

The champion
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat
1915. Tuotanto: Essanay. Ohjaus:
CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN. Kuvaus: Rollie



Totheroh. Näyttelijät: Chaplin, Bud
Jamison, Edna Purviance, Leo White,
Ben Turpin. 18 min. - mv - opt.
musiikkiääni

CHAPLIN PALOMIEHENÄ

Sisältö
Charlie ei ole kaikkein parhaita palomiehiä, hän
saattaa toilauksillaan koko aseman hämmen-
nyksiin. Charlie houkutellaan mukaan juoneen,
jossa talonomistaja polttaa rakennuksen vakuu-
tusrahojen toivossa. Hänen tyttärensä jää
palavaan taloon loukkuun, Charlie pelastaa
tytön sankarillisesti.

Arvio
Chaplin teki Mutual-kaudella parhaat kome-
diansa, miltei jokainen työ on muodostunut
klassikoksi. Näin ei ole kuitenkaan elokuvan
Chaplin palomiehenä kohdalla, joka on sarjansa
heikoin työ. Siinä palataan osin Essanay-
tyyliseen hulinointiin, gagit nousevat tärkeäm-
miksi kuin muoto. Chaplin osoittaa kuitenkin
idearikkautensa yksittäisillä piloilla.

S.P.

The fireman
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1916.
Tuotanto: Mutual. Ohjaus: CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES
CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN. Kuvaus: Rollie Totheroh.
Näyttelijät: Chaplin, Eric Campbell, Edna
Purviance. 20 min. - mv - opt. musiikkiääni

CHAPLIN POTILAANA

Sisältö
Charlie saapuu potilaaksi hoitolaan, jonka
erikoisuutena on terveysvesilähde. Kaiken
varalta Charlie on ottanut mukaansa omat
eväät: matka-arkku on täpötäysi viinapulloja.
Hän tutustuu nuoreen neitoon, jota parrakas
herrasmies ahdistelee. Kuntouttaviin hoitoihin
Charlie sen sijaan suhtautuu nuivasti. Charlien
viinakätkö paljastuu. Pullot heitetään erehdyk-
sessä terveyslähteeseen, mistä vesi saa uutta
pontta. Vahvistettu elämäneliksiiri virkistää
potilaat riehakkaaseen juhlaan. Aamulla
Charlie potee kohmeloa ja tekee neidolle
raittiuslupauksen.

Arvio
Chaplin potilaana valmistui koomikon Mutual-
kaudella, jolloin tämän luomisvoima oli par-
haimmillaan. Miltei jokaista Mutual-työtä voi
pitää lyhytkomedian klassikkona, eikä Chaplin

potilaana tee poikkeusta. Se on kekseliäs
slapstick-farssi, joka rakentuu hyvin ajoitetulle
toiminnalle. Samalla Chaplin potilaana on yksi
niistä elokuvista, joissa koomikko luopuu
tutuista kulkurin vaatteistaan ja esiintyy
herrasmiehenä.

S.P.

The cure
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1916.
Tuotanto: Mutual. Ohjaus, käsikirjoitus:
CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN. Kuvaus: Rollie
Totheroh. Näyttelijät: Chaplin, Edna
Purviance, Eric Campbell. 20 min. - mv -
opt. musiikkiääni

CHAPLIN RULLALUISTIMILLA

Sisältö
Charlie on tarjoilijana ravintolassa, mutta hän
on jokseenkin huoleton työnsä laadun suhteen.
Hän nahistelee sekä työtovereiden että asiak-
kaiden kanssa. Lounastauolla Charlie poikkeaa
rullaluistinradalle, jossa auttaa lihavan herras-
miehen ahdistelemaa neitosta. Tyttö kutsuu
Chaplinin illalla pidettäviin juhliinsa, joihin
saapuu myös liuta tämän vihamiehiä. Juhlat
muuttuvat sekoiluksi, josta Charlie pakenee
rullaluistimilla poliisien takaa-ajamana.

Arvio
Rullaluistimilla on Chaplinin Mutual-kauden
vähäisempiä töitä. Se on törmäilyfarssi, jossa
tarina jää hurjan vauhdin alle. Gagit ovat
Chaplinin vakiotavaraa potkuineen ja tönimisi-
neen. Varsinaiseen toiminnan lennokkuuteen
päästään luistinsalikohtauksessa, mihin
Chaplinin balettimainen liikehdintä sopii
tismalleen.

S.P.

The rink
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1916.
Tuotanto: Mutual. Ohjaus, käsikirjoitus:
CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN. Kuvaus: Rollie
Totheroh. Näyttelijät: Chaplin, Edna
Purviance, Eric Campbell, Henry Bergman.
20 min. - mv - opt. musiikkiääni

CHAPLIN TEATTERISSA

Sisältö
Chaplin ei esiinny tässä elokuvassa tavanomai-
sessa kulkurin asussaan. Tapahtumat sijoittuvat
varietee-teatteriin. Chaplin esittää kaksoisroo-
lia, herrasmiestä ja rahvaan edustajaa, jotka
kumpainenkin ovat verrattain liikutetussa



tilassa. Teatteriesitykset eivät vangitse juuri
kummankaan mielenkiintoa, vaan herrat
sabotoivat niitä.

Arvio
Chaplin teatterissa perustuu näyttämösketsiin,
jota Chaplin esitti Englannissa toimiessaan
kiertuenäyttelijänä. Elokuva on koomikon
Essanay-yhtiölle tekemien töiden onnistuneim-
pia, joskaan ei kanna kovin persoonallista
leimaa. Sen merkitys onkin enemmän tavassa,
jolla Chaplin tunnustaa velkansa varietee-
perinteelle.

S.P.

A night in the show
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1915.
Tuotanto: Essanay. Ohjaus: CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES
CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN. Kuvaus: Rollie Totheroh.
Näyttelijät: Chaplin, Edna Purviance, Dee
Lampton, Leo White. 20 min. - mv - opt.
musiikkiääni

THE CITY

Sisältö
Elokuva The city tehtiin vuonna 1939 New
Yorkin maailmannäyttelyyn. Tarkoituksena oli
herättää kiinnostusta kaupunkisuunnittelun
merkitykseen esittämällä eri vaiheita kaupunki-
kuvan kehityksessä, kuvata kaupungin muutos-
ta elinympäristönä.

Elokuva liittyy tavallaan yleiseen amerikka-
laisen unelman kehykseen. Esitetään, kuinka
kaupungit ovat ilman kontrollia kasvaneet:
yhteys maahan ja luonnolliseen elämäntapaan
on hämärtynyt tai katkennut. Silti elokuvan
sävy on optimistinen: asioihin voidaan
vaikuttaa, ja tilanne voidaan muuttaa, kunhan
ihmiset heräävät huomaamaan oman etunsa.

Elokuvan alussa esitellään idyllinen,
maanläheinen asumistapa. Sen vastakohdaksi
nostetaan uudenaikaisen suurkaupungin kone-
mainen ja ihmisen kasvulle epäsuotuisa
ympäristö. Lopuksi esitetään eräänlainen
unelmakaupunki, alun idyllinen uudenaikainen
toteutuma.

R.K.

The city
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1939.
Tuotanto: American Films Documentary
Inc., for American Institute of Planners.
Ohjaus: WILLARDWILLARDWILLARDWILLARD VANVANVANVAN DYKE,DYKE,DYKE,DYKE, RALPHRALPHRALPHRALPH
STEINER.STEINER.STEINER.STEINER. Käsikirjoitus: Henwar Roda-
kiewicz, Lewis Mumford - Pare Lorentzin
luonnoksesta. Kuvaus: van Dyke ja Steiner.
Leikkaus: Theodor Lawrence, Henwar
Rodakiewicz. Kertoja: Morris Carnowsky.

Musiikki: Aaron Copland. 55 min. - mv -
opt. englanninkielinen ääni

DECEMBER 7TH

Sisältö
Elokuva December 7th käsittelee japanilaisten
yllätyshyökkäystä amerikkalaisten Pearl Har-
borin tukikohtaan joulukuussa 1941. Ensin
kuvataan amerikkalaisten valmistautumatto-
muutta yllätyshyökkäykseen, sitten itse hyök-
käystä, sen kohteita ja aiheutettuja tuhoja.
Kaatuneille annetaan puheenvuoro, kaikki ovat
erilaisista taustoista huolimatta samanlaisia
amerikkalaisia. Sitten kommentoidaan japani-
laisten uutisoimia käsityksiä kärsityistä tap-
pioista ja esitetään kuinka hyökkäyksessä
vahingoittuneita laivoja kunnostetaan. Lopuksi
esitetään, kuinka sota on tullut Yhdysvaltoihin,
Havaijilla valmistaudutaan uusien hyökkäysten
varalta.

Arvio
December 7th on dokumentaaria samaan tapaan
kuin amerikkalainen Why we fight -sarja, esi-
merkiksi jakso Prelude to war. Kokonaisuutta
hallitsee kaikkitietävä selostaja, eikä aineistona
kaihdeta käyttämästä rekonstruointeja tai
näyteltyjä kohtauksia, kunhan ne tuntuvat
sopivan kokonaisuuteen. John Ford ja Gregg
Toland ryhtyivät valmistelemaan Pearl
Harborin tapahtumista pitkää elokuvaa heti
hyökkäyksen tapahduttua. Tarkoituksena oli
ilmeisesti tehdä runsaasti näyteltyjä jaksoja
sisältävä selvitys siitä, miten tilanteeseen
jouduttiin. Alkuperäinen tarkoitus ei kuiten-
kaan toteutunut, kuvaus armeijan valmistautu-
mattomuudesta yllätyshyökkäyksen varalta oli
liian arkaluontoinen, ja elokuva laskettiin
levitykseen vasta rankasti lyhennettynä 20-
minuuttisena versiona. Nyt nähtävä versio on
jonkin verran pitempi ja antaa käsityksen
tekijöiden tarkoitusperistä.

R.K.

December 7th
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1943.
Tuotanto: U.S. Navy. Ohjaus, käsikirjoitus:
GREGGGREGGGREGGGREGG TOLAND,TOLAND,TOLAND,TOLAND, JOHNJOHNJOHNJOHN FORD.FORD.FORD.FORD. Kuvaus:
Gregg Toland. Musiikki: Alfred Newman.
Leikkaus: Robert Parrish. 34 min. - mv -
opt. englanninkielinen ääni -K8-



THE GRANTON TRAWLER

Sisältö
The Granton trawler on kertomus kalastus-
aluksen matkasta. Elokuva kuvaa yksinkertai-
sesti pyyntiin valmistautumisen, joutumisen
myrskyyn, varsinaisen kalastamisen, saaliin
lajittelun ja paluumatkan.

Arvio
Elokuva lienee ainoa John Griersonin itsensä
kokonaan kuvaama. Sen valmistuminen sijoit-
tuu ajankohtaan, jolloin Grierson ryhmineen oli
juuri siirtymässä Empire Marketing Boardin
(EMB) elokuvaosastosta postilaitoksen (GPO)
palvelukseen. Samalla se sijoittuu vaiheeseen,
jolloin ryhmä sai käyttöönsä äänikalustoa. The
Granton trawler kuvattiin mykkänä, EMB-
tuotantona. Yksinkertaisuudessaan nerokas
ääninauha laadittiin myöhemmin GPO:n suojis-
sa vastikään Griersonin ryhmään liittyneen
Alberto Cavalcantin johdolla.

The Granton trawler on yksi niistä
Griersonin ryhmän ensimmäisten vuosien töistä,
jotka yhä kestävät katsomisen. Se ilmentää
selkeästi tuolloista käsitystä, että kuvat
"elävästä elämästä", tässä tapauksessa
kalastajista puhuvat sinänsä puolestaan.

Keskusteltavaksi
Edgar Anstey, joka pääasiallisesti ilmeisesti
huolehti elokuvan leikkauksesta, on muistellut
että elokuvassa nähtävä myrsky syntyi itse
asiassa vasta leikkauspöydässä otoksista, jotka
Grierson oli kuvannut merisairaana. Petetäänkö
elokuvassa katsojaa? Elokuvan ääninauha
tehtiin myöhemmin, laivan sireenin ääni saatiin
aikaan puhaltamalla olutpulloon, ja keskuste-
lunpätkissä puhutaan itse asiassa jalkapallosta.
Onko nähtävä elokuva siis fiktiivinen? Minkä-
laisina kalastajat elokuvassa esitetään?

R.K.
The Granton trawlerThe Granton trawlerThe Granton trawlerThe Granton trawler
Valmistusmaa ja -vuosi: Iso-Britannia
1934. Tuotanto: Empire Marketing Board
Film Unit. Ohjaus: JOHNJOHNJOHNJOHN GRIERSON,GRIERSON,GRIERSON,GRIERSON,
EDGAREDGAREDGAREDGAR H.H.H.H. ANSTEY.ANSTEY.ANSTEY.ANSTEY. Kuvaus: Grierson.
Leikkaus: Anstey. Äänitys: E.A. Pawley. 11
min. - mv - optinen kv. ääni -S-

HÄNEN KUNINKAALLINEN 
OVELUUTENSA

Sisältö
Huikenteleva Razzamatazzin prinssi on hanka-
luuksissa. Hänen pitäisi palata kotiinsa ja
mennä naimisiin Thermosan prinsessan kanssa:

Amerikan naiset houkuttelevat kuitenkin
enemmän. Hän vaihtaa virkaa reipasotteisen
kirjakauppiaan kanssa, joka on hänen kaksois-
olentonsa. Kirjakauppias matkaa Thermosaan,
tutustuu kilpakosijaansa sekä prinsessaan,
johon ihastuu. Tällä välin oikea prinssi on
saanut rukkaset ja palaa kotiinsa. On
syntymässä kuninkaallinen selkkaus, mutta
huonosti kohdeltu kansa nousee kapinaan.
Vallankumous pyyhkäisee kuninkaan ja vallas-
väen maan tasolle. Kirjakauppiaasta tulee
presidentti kuin sattuman kautta ja hän menee
prinsessan kanssa naimisiin.

Arvio
Hänen kuninkaallinen oveluutensa on sikäli
tyypillinen varhainen Harold Lloyd -farssi, että
hänen hahmonsa - siekailematon nuorimies -
esitetään ennen kaikkea tilannekomiikan
valossa: syvyyttä tyypissä ei vielä tuolloin juuri
ollut. Kaksoisolentotematiikka oli jo tuolloin
vanhaa komediamateriaalia, eikä Lloyd siihen
juuri uutta ilmettä tuo. Juoni on muutenkin
hieman sekava: siinä voi nähdä irvailua vasta
perustetun Neuvosto-Venäjän oloista. Lloydin
lisäksi elokuvassa näyttelee toinen 20-luvun
suosittu koomikko Snub Pollard, joka jää tällä
kertaa lähes statistiksi.

S.P.

His Royal Slyness
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1919.
Tuotanto: Hal E. Roach. Näyttelijät: Harold
Lloyd, Mildred Davis, Harry Pollard, Gus
Leonard, Noah Young. 20 min. - mv - opt.
musiikkiääni

ILOISET KAVERIT

Sisältö
Oliver on sortunut kihdin uhriksi. Lääkäri
määrää hänelle ilmastonvaihdosta, joten hän
päättää lähteä Stanin kanssa vuoristoon.
Vuorilla he majoittuvat vanhan mökin luo, jossa
on aikaisemmin ollut salapolttimo. Poliisi pidätti
keittäjät, mutta nämä ehtivät sitä ennen kaataa
valmiin pontikan kaivoon. Pahaa-aavistamatto-
mat kaverit ottavat vettä ruuanvalmistukseen ja
ovat pian reippaassa humalassa. Kuvioon antaa
väriä paikalle osuva aviopari, joiden autosta on
loppunut bensiini.

Arvio
Iloiset kaverit muodostaa seuraavana vuonna,
1935 valmistuneen elokuvan Samalla mitalla
kanssa toisiinsa kuuluvan kokonaisuuden. Töitä
onkin tavallisesti esitetty yhdessä: edeltävä
elokuva pohjustaa seuraavan tapahtumia ja



esittelee keskeiset henkilöt. Iloiset kaverit on
Laurelin ja Hardyn viimeisiä lyhytfarsseja ja
yksi heidän parhaistaan. Se on riehakas "invali-
dikomedia", jonka suhtautuminen alkoholiin on
nykykatsojankin silmin nähtynä hupaisaa.
Raittiuskasvatukseen Iloiset kaverit ei kuiten-
kaan sovi.

S.P.

Them thar hills
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1934.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES ROGERS.ROGERS.ROGERS.ROGERS. Leikkaus: Bert
Jordan. Näyttelijät: Oliver Hardy, Stan
Laurel, Mae Busch, Charlie Hall, Billy
Gilbert. 20 min. - mv. - opt. englannin-
kielinen ääni

INDUSTRIAL BRITAIN

Sisältö
Elokuvan kommentaattori kertoo, kuinka vanha
väistyy uuden tieltä. Jokilaiva, tuulimylly ja
rukki kuuluvat vanhaan aikaan. Uusi aika on
savun ja höyryn, hiilestä peräisin olevan voiman
aikaa. Kuva siirtyy kaivoksiin, kommentaattori
kertoo, kuinka koneista huolimatta tärkein
tekijä on edelleenkin yksityinen kaivosmies.
Siirrytään kuvaamaan modernia teollisuus-
kaupunkia, selostaja toteaa, että kaikesta
huolimatta savuisen julkisivun takana tehdään
kauniita esineitä. Kuvataan lasinpuhallusta ja
ruukuntekijöitä, kuinka lasinkäsittelytaitoa
nykyisin käytetään valmistettaessa korkea-
laatuisia linssejä nykypäivän tarpeisiin.

Toinen osa kuvaa terästeollisuutta, teräs
nähdään modernin maailman edellytyksenä,
tärkeimpänä materiaalina. Jälleen esitetään,
kuinka tuotannon tärkein lenkki on yksityinen,
ammattitaitoinen työmies. Englantilaisen teolli-
suuden ylivoimaisuuden syynä muihin maihin
nähden on kommentaattorin mukaan tavallisen
englantilaisen työläisen yksilösuorituksessa,
ammattitaidon pitkässä perinteessä.

Arvio
Vuonna 1931 Grierson kutsui silloin vailla työtä
olleen Robert Flahertyn tekemään elokuvaa,
joka kertoisi Englannin teollisuudesta. Tapansa
mukaan Flaherty kuvasi paljon. Kun
käytettävissä olevat rahat alkoivat loppua,
Flaherty sai lähteä ja Griersonin ryhmä teki
joitakin lisäkuvauksia ja yritti saada materi-
aalista jotakin aikaan. Elokuvan Industrial
Britain lisäksi Flahertyn kuvaamaa materiaalia
käytettiin useissa lyhyemmissä elokuvissa.

Kysymyksessä oli kahden erilaisen ajattelu-
tavan törmäys, Flahertyn työskentelytapa ei

sopinut Griersonille. Elokuvan kommentaattori
puolestaan antanee hyvän kuvan 30-luvun alun
englantilaisen yhteiskunnan suhtautumisesta
elokuviensa kuvaamiin kohteisiin.

Keskusteltavaksi
Miten voi luonnehtia elokuvan suhtautumista
työläisiin? Mikä on elokuvaan sisältyvä yhteis-
kunnallinen kommentti? Mitä voi sanoa
elokuvan sisällöstä, kun sitä verrataan 30-luvun
alun Englannin taloudelliseen tilanteeseen?

R.K.

Industrial Britain
Valmistusmaa ja -vuosi: Iso-Britannia 1933.
Tuotanto: Empire Marketing Board Unit/
Grierson & Flaherty. Kuvaus: Robert Flaherty.
Leikkaus: John Grierson. Kertoja: Donald
Calthrop. 22 min. - mv - opt. englanninkielinen
ääni -S-

KARKURIT

Sisältö
Stan ja Ollie todistavat oikeudessa rikollista
vastaan: tämä vannoo kostoa. Kaverukset päät-
tävät paeta, mutta aikovat ottaa mukaan
matkatoverin jakamaan kuluja. Matkakumppa-
niksi osuu rikollisen tyttöystävä, jonka luokse
konna pakenee karattuaan vankilasta. Roisto
kätkeytyy matka-arkkuun, joka menee lukkoon.
Stan ja Ollie auttavat konnaa pulasta tietämättä
tämän henkilöllisyyttä. Pinteestä päästyään
roisto pistää puolestaan pojat pinteeseen.

Arvio
Karkurit valmistui vuonna 1934, jolloin Laurel
ja Hardy -komedioiden tuottaja Hal Roach oli
luopumassa lyhytelokuvien teosta. Toisaalta
koomikotkaan eivät venyneet myöhemmissä
lyhytfarsseissaan samanlaisiin suorituksiin kuin
aiemmin. Ei Karkureissakaan: elokuva on kovin
puhelias ja toiminta junnaa. Lopussa käytetään
ns. freak-ratkaisua, joka toistui Laurelin ja
Hardyn elokuvissa verraten usein.

S.P.

Going bye-bye
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1934.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES ROGERS.ROGERS.ROGERS.ROGERS. Kuvaus: Francis
Corby. Leikkaus: Bert Jordan. Näyttelijät:
Oliver Hardy, Stan Laurel, Mae Busch,
Walter Long. 20 min. - mv - opt. englannin-
kielinen ääni



KATUSOITTAJAT

Sisältö
Ohukainen ja Paksukainen ovat katumuusi-
koita, jotka soittavat lumituiskun keskellä kap-
paletta "In the good old summertime". He
löytävät hangesta lompakon, jonka pummi
koettaa anastaa heiltä. Kaverit saavat apua
poliisilta, jonka vievät kiitokseksi syömään.
Laskun maksuhetkellä ilmenee, että lompakko
on poliisin.

Arvio
Katusoittajat kuuluu Laurelin ja Hardyn keski-
tason tuotantoon. Se on heidän varhaisimpia
äänielokuviaan, mikä myös kuuluu: äänityksen
taso ei ole hyvä. Parhaiten elokuva eteneekin
silloin, kun koomikkopari luottaa yksinomaan
mimiikkaan. Joitakin verbaalisia helmiä mah-
tuu silti mukaan, eritoten ravintolajaksossa.

S.P.

Below zero
Valmistusmaa ja -vuosi: USA 1930.
Tuotanto: Hal Roach/MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES PARROTT.PARROTT.PARROTT.PARROTT. Kuvaus: George
Stevens. Leikkaus: Richard Currier.
Näyttelijät: Stan Laurel, Oliver Hardy,
Charlie Hall. 20 min. - mv - opt. englannin-
kielinen ääni

KIIRE-KIIRE

Sisältö
W.C. Fieldsin pitkästä elokuvasta Pulmia
kerrakseen erilleen poimittu autohurjastelu-
jakso ei ole outo menettelytapa amerikkalaisessa
elokuvan liiketoiminnassa. Kokonaisuudesta
irrallaan Kiire-kiire toimii kuitenkin siedettä-
vänä esimerkkinä Fieldsin komiikasta, vaikka-
kaan puhe joka on Fieldsin elokuvissa tärkeää,
ei ole runsasta. Elokuva sopii parhaiten yli 10-
vuotiaille lapsille tai sitten kokonaan aikuisille,
jotka saavat enemmän irti elokuvan päättö-
mästä autohurjastelusta. Englanninkielisyys
haittaa pienimpiä katsojia, joille on tarpeen
selittää ainakin elokuvan alkuvaiheet.

P.K.

Hurry-hurry
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1941.
Tuotanto: Universal. Ohjaus: EDWARDEDWARDEDWARDEDWARD
CLINE.CLINE.CLINE.CLINE. Käsikirjoitus: John Neville,
Prescott Chaplin - Otis Criblecoblisin
(Fields) tarinasta. Näyttelijät: W.C. Fields,
Gloria Jean. 10 min. - mv - opt. englannin-
kielinen ääni

KOHTALOKAS OLUTTUOPPI

Sisältö
Alaskan erämaissa asustava kullankaivaja
laulaa ratsupoliisille nuoresta miehestä ja
maailman houkutuksista. Kotiin palattuaan
kullankaivaja muistelee vaimonsa kanssa poi-
kaansa Chesteriä, joka tuomittiin vankilaan
osakevarkaudesta. Yllättäen Chester palaa ko-
tiin katumusta tehden. Vanhempien kysyessä
jäikö tälle rahaa tai osakkaita, Chester kertoo
heittäneensä kaikki pois. Tuhlaajapoika saa
tällöin kiivaan lähdön.

Arvio
Kohtalokas oluttuoppi on niitä elokuvia, jotka
ymmärrettiin valmistumisaikanaan kokonaan
väärin. Myöhemmin se on nähty esikuvana
monille absurdeja sävyjä käyttäville crazy-
komedioille. Aikalaislausunto: "Tämä on huo-
noin komedia, jonka olemme tällä kaudella
esittäneet miltään tuotantoyhtiöltä: ei tarinaa,
ei näyttelijätyötä, kokonaisuudessaan ei mi-
tään." Sittemmin Kohtalokas oluttuoppi, joka
kuuluu neljän elokuvan sarjaan, jotka Fields
teki Mack Sennettille, on nostettu kultti-
asemaan. Elokuvan ääni vaatii hyvät esitys-
olosuhteet.

S.P.

The fatal glass of beer
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1933.
Tuotanto: Mack Sennett. Ohjaus: CLYDECLYDECLYDECLYDE
BRUCKMAN.BRUCKMAN.BRUCKMAN.BRUCKMAN. Käsikirjoitus: W.C. Fields.
Näyttelijät: W.C. Fields, George Chandler.
21 min. - mv - opt. englanninkielinen ääni

KULKURI

Sisältö
Charlie-kulkuri pelastaa maalaistalon tyttären
konnien kynsistä ja saa palkinnoksi työtä tilalta.
Roistot palaavat takaisin, mutta Charlie ajaa
heidät pakosalle saaden itse luodin sääreensä.
Kun tytön sulhanen palaa, Charlie käsittää että
maantie on hänen paikkansa ja lähtee pois.

Arvio
Kulkuri valmistui Essanay-kaudella, jolloin
Chaplin oli jo irroittautunut Mack Sennettin
vaikutuspiiristä: hän kiinnitti nyt enemmän
huomiota juoneen, kamerankäyttöön ja
leikkaukseen. Elokuvan valmistusaika oli
normaalia pitempi, kolme viikkoa. Tässä
elokuvassa esiintyi ensimmäisen kerran
kulkurihahmo, josta on sanottu sen olevan
elokuvan historian täydellisimmin toteutettu
hahmo. Kulkuri toi valkokankaalle runoilijan,



uneksijan: pateettisen, iloisen ja monitahoisen
hahmon, joka on sekoitus komiikkaa, paatosta,
sentimentaalisuutta ja ironiaa. Ensimmäisen
kerran Chaplin päättää elokuvansa surullisesti.
Viimeisessä kuvassa näemme kulkurin jättävän
maalaistalon, jossa hänen rakastamansa tyttö
asuu ja kävelevän pitkin tietä. Hetken
käveltyään kulkuri hypähtää ilmaan: hän on
vapaa.

P.K./ S.P.

The tramp
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1915.
Tuotanto: Essanay. Ohjaus: CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES
CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN. Kuvaus: Rollie Totheroh.
Näyttelijät: Chaplin, Edna Purviance, Leo
White, Lloyd Bacon. 19 min. - mv - opt.
musiikkiääni

KYLÄ

Sisältö
Elokuva kertoo Kuhmon Nivankylästä, sen
asukkaista, historiasta ja elinehdoista. Kylä-
läisten omalle puheelle annetaan runsaasti tilaa
haastatteluissa, samoin arkisen työn kuvausta
on runsaasti. Myös muualle leveämmän leivän
ääreen muuttaneita puhutetaan, samoin kuin
taajamaan eläkevuosiaan viettämään siirtynei-
tä. Oivaltava kommentaari asettaa kylän ongel-
mat laajempiin yhteyksiin, osaksi yleistä
taloudellista kehitystä. Elokuvan kerrontaa
tukee mainiosti Ilpo Saastamoisen musiikki.

Arvio
Tekijä itse on sanonut elokuvaansa flaherty-
laiseksi kunnianosoitukseksi Kainuun asukkail-
le. Linnasalohan toimi jonkin aikaa läänin-
taiteilijana seudulla.

Työkuvaukset rakentuvat paljolta rinnastuk-
sille, esitetään miten kukin kyläläisistä työnsä
suorittaa, käsikylvöstä konekylvöön, käsilypsys-
tä konelypsyyn. Haastatteluissa elokuvan tekijät
ovat onnistuneesti häivyttäneet itsensä taka-
alalle. Elokuvasta heijastuu voimakkaana kylän
ihmisten luottamus itseensä ja tulevaisuuteen
vaikeuksista huolimatta.

Keskusteltavaksi
Elokuvassa yhdistyvät haastattelut ja kommen-
taarin käyttö. Minkälainen on kyläläisten pu-
heen ja kommentaarin suhde? Ovatko ne toisi-
aan täydentäviä, yhdensuuntaisia, ristiriidassa
keskenään? Mihin kohdistuu kommentaarin
ironia?

R.K.

Kylä
Valmistusmaa ja -vuosi: Suomi 1976.
Työryhmä: Timo Linnasalo, Jouko Lumme,
Pekka Ylöstalo. Musiikki: Ilpo Saasta-
moinen. Leikkaus: Timo Linnasalo, Jouko
Lumme. Selostusteksti: Aku-Kimmo Ripatti
ja työryhmä, tekstin lukee Pertti Palo.
Kuvaus: Kari Kekkonen, Timo Linnasalo ja
Hannu Peltomaa. 45 min. - väri - magn.
suomenkielinen ääni -S-

LAPSET

Sisältö
Lapset on koomikkoparin hauskimpia lyhyt-
elokuvia. Elokuvan viehätys perustuu kekseli-
ääseen tarinaan: Stan ja Oliver ovat kaksois-
roolissa isinä ja heidän villeinä pikkupoikinaan.
Isät ovat lapsenvahteina äitien poissaollessa, ja
kakarat metkuilevat minkä ehtivät.

Arvio
Lapset-elokuvan gagit eivät ole uusia, mutta ne
on toteutettu eloisasti. Oivaltavasti suurin osa
niistä on sijoitettu lasten tekemiksi: ipanat
ovatkin täsmälleen kuin "aikuiset" Stan ja Ollie
pienoiskoossa. Elokuvassa tulee hyvin esiin
lasten luontainen aggressiivisuus ja väkivaltai-
suus, mikä luo suuren osan pikku-Stanin ja
Ollien viehätyksestä.

Lapsissa on myös vertailtu aikuisia ja lapsia
keskenään. Ainakin tässä elokuvassa aikuiset
toimivat näennäisestä viisaudestaan huolimatta
usein huomattavasti typerämmin kuin jälki-
kasvunsa.

S.P.

Brats
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1930.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES PARROTT.PARROTT.PARROTT.PARROTT. Tarina: Leo McCarey.
Leikkaus: Richard Currier. Näyttelijät:
Stan Laurel, Oliver Hardy, Jean Harlow
(valokuvana). 19 min. - mv - opt. englannin-
kielinen ääni

LET THERE BE LIGHT

Sisältö
John Hustonin sotadokumenttitrilogian kolmas
osa kertoo sodassa psyykkisesti vammautuneista
amerikkalaisista sotilaista, heidän hoidostaan ja
kuntoutuksestaan. Let there be light on kuvattu
sotilassairaalassa New Yorkissa 1945 - 46. Ensin
esitellään sairaalaan tulevia potilaita ja heidän
sairautensa laatua, sitten kuvataan hoitoa ja



hoitomenetelmiä, lääkekäsittelyjä, hypnoosia ja
terapiaa. Lopuksi esitellään hoidon tulokset.

Arvio
Elokuvan The battle of San Pietro valmistumi-
sen jälkeen Huston sai tehtäväkseen kuvata
sodassa henkisesti vammautuneiden sotilaiden
kuntouttamista. Alkuperäisenä tarkoituksena
oli osoittaa, että myös nämä sodan uhrit olivat
parannettavissa, ja vähentää siviilimaailman
ennakkoluuloja tällaisia kotiutettavia kohtaan.

Tämän tehtävän elokuva olisi epäilemättä
täyttänytkin, mutta autenttiset kuvaukset sodan
jättämistä jäljistä potilaiden mieliin olivat liikaa
elokuvan tilanneelle sotaministeriölle. Elokuvan
julkista esittämistä ei sallittu yli kolmeenkym-
meneen vuoteen.

Ne jotka elokuvan ovat päässeet näkemään,
ovat yleensä pitäneet sitä yhtenä merkittä-
vimmistä koskaan tehdyistä sotaan liittyvistä
dokumenteista.

R.K.

Let there be light
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1946.
Tuotanto: Army Pictorial Service. Ohjaus,
leikkaus: JOHNJOHNJOHNJOHN HUSTON.HUSTON.HUSTON.HUSTON. Kuvaus:
Stanley Cortez. Selostus: John Huston,
Charles Kaufman, tekstin lukee Walter
Huston. 58 min. - mv - opt. englannin-
kielinen ääni -K8-

LISTEN TO BRITAIN

Sisältö
Listen to Britain on kokooma kuvia ja ääniä
sotaa käyvästä Englannista. Lyhyen johdannon
jälkeen elokuvassa ei ole selostustekstiä. Ku-
vauksen kohteena on kotirintama. Viljapeltojen
yllä lentävät Spitfiret, lapset leikkivät koulu-
pihalla, kadulla jyrisevät tankit. Flanagan ja
Allen viihdyttävät työläisiä kanttiinissa, Myra
Hess soittaa ruokatuntikonsertissa. Esillä on
sotataiteen näyttely, samalla kun taidemuseon
seinillä riippuvat vain kehykset, taideteokset on
viety turvaan. Tehtaissa valmistetaan tankkeja
ja pommikoneita, Lontoon taivaalla on sulku-
palloja.

Arvio
Listen to Britain on yksi parhaiten tehonsa
säilyttäneistä Englannissa sodan aikana tuote-
tuista lyhytelokuvista. Se on myös yksi parhais-
ta Humphrey Jenningsin elokuvista. Valmistus-
aikanaan sitä arvosteltiin melko jyrkästikin,
koska se joidenkin mielestä puhui toisarvoisista
asioista silloin, kun kansakunta oli keskellä
sotaa. Myöhemmin on nähty elokuvan arvo.

Listen to Britain havainnollistaa myytin
sotaa käyvästä Englannista sellaisena kuin
englantilaiset ovat nuo vuodet halunneet
muistaa. Elokuva esittää arvot, jotka ovat
uhattuina, kulttuuri, totuus (BBC ja Englannin
parlamentti), perhe (lapset koulupihalla).

Keskusteltavaksi
Kuinka elokuvassa havainnollistetaan, että
Englanti itse asiassa vaalii myös saksalaista
kulttuuria hävitykseltä? Jenningsin esitystapaa
voi sanoa imagistiseksi, kuvasto ei ole allevii-
vaavasti symbolista, vaikka elokuvan kuvien voi
yleensä tulkita edustavan tiettyjä abstrakteja
käsitteitä. Silti elokuvassa nähdään joitakin
vakiintuneita Englantiin ja sen perinteeseen
liittyviä symboleja. Mitä ne ovat?

R.K.

Listen to Britain
Valmistusmaa ja -vuosi: Iso-Britannia
1942. Tuotanto: Crown Film Unit/Ian
Dalrymple. Ohjaus, käsikirjoitus, leikkaus:
HUMPHREYHUMPHREYHUMPHREYHUMPHREY JENNINGS,JENNINGS,JENNINGS,JENNINGS, STEWARTSTEWARTSTEWARTSTEWART
McALLISTER.McALLISTER.McALLISTER.McALLISTER. Apulaisohj.: Joe Mendoza.
Kuvaus: Henry E. Fowle. Esipuhe: Leonard
Brockington. Äänitys: Ken Cameron. 21
min. - mv - opt. englanninkielinen ääni -S-

LONDON CAN TAKE IT

Sisältö
Elokuva kertoo Saksan käymästä ilmasodasta
Englantia vastaan vuonna 1940. Amerikkalaisen
reportterin Quentin Reynoldsin kommentaari
sitoo elokuvan osat yhteen. Lontoolaisia kuva-
taan palaamassa illalla työstä kotiin ja
valmistautumassa illan ja yön ilmahyökkäyk-
siin. Kuvataan toisaalta pommien aikaansaamaa
tuhoa, toisaalta kaupungin asukkaiden päättä-
väisyyttä ja rauhallisuutta. "Nämä siviilit ovat
hyviä sotilaita", Reynolds toteaa. Aamulla
kaupunki jatkaa elämäänsä uusista menetyk-
sistä huolimatta. Kommentaattori korostaa,
kuinka ilmahyökkäykset ovat vahvistaneet
englantilaisten tahtoa vastarintaan ja heidän
yhteishenkeään.

Arvio
Elokuva rakentuu kertomukseksi yhdestä yöstä,
iltapäivästä seuraavan päivän aamuun ilma-
hyökkäysten ollessa voimakkaimmillaan loppu-
vuodesta 1940. Humphrey Jenningsin osuus
elokuvassa on lähinnä kuvaajan, vaikka hänet
mainitaankin yleensä ohjaajaksi Harry Wattin
kanssa. Arkipäiväinen ja tavanomainen keskellä
epätavallista, ihmiset normaaleissa toimissaan
keskellä sodan tuhoja luo elokuvan atmosfäärin.



Keskusteltavaksi
Elokuvan kommentaattori ei ole ns. kaikki-
tietävä, yleisön yläpuolelle asettuva kertoja.
Hän on henkilö, joka esittäytyy katsojalle,
esittää silminnäkijän kertomuksen. Miten tämä
palvelee elokuvan tekijöiden tarkoitusperiä?
Minkälaisen sävyn tällaisen kertojan käyttämi-
nen luo?

R.K.

London can take it
Valmistusmaa ja -vuosi: Iso-Britannia
1940. Tuotanto: Crown Film Unit. Ohjaus:
HARRYHARRYHARRYHARRY WATT,WATT,WATT,WATT, HUMPHREYHUMPHREYHUMPHREYHUMPHREY JENN-JENN-JENN-JENN-
INGS.INGS.INGS.INGS. Kuvaus: Jonah Jones, Henry E.
Fowle, Humphrey Jennings. Kertoja:
Quentin Reynolds. Äänitys: R.A. Cameron.
Musiikki: "A London symphony", Vaughan
Williams. 11 min. - mv - opt. englannin-
kielinen ääni -S-

LUVATON LEMMIKKIELÄIN

Sisältö
Stan ja Ollie asuvat alivuokralaisina. Heidän
lemmittynsä on Laughing Gravy -niminen koira,
jota vuokraisäntä vainoaa. Kaverukset suojele-
vat lemmikkiään, mutta isäntä saa heidät piilot-
telusta kiinni ja häätö odottaa. Talo julistetaan
kuitenkin karanteeniin, ja isäntä ampuu itsensä.

Arvio
Luvaton lemmikkieläin on parin keskitasoa
olevia elokuvia, uudelleenfilmatisointi työstä
Angora love. Elokuvan tarina on ehjä, mutta
gagit hieman kuluneita. Niiden huumori pohjaa
varsin paljon thrill-komedian, "kiipeilykome-
dian" keinoihin. Gagien vähäverisyydestä huoli-
matta elokuva on mielenkiintoinen. Se tuo esiin
kaverusten kaikessa toraisuudessaankin kiin-
teän suhteen ja sen suuren lämmön, millä he
suhtautuvat itseään heikompiin, kuten tässä
tapauksessa koiraan.

S.P.

Laughing Gravy
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1931.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES W.W.W.W. HORNE.HORNE.HORNE.HORNE. Käsikirjoitus: H.M.
Walker. Leikkaus: Richard Currier.
Näyttelijät: Stan Laurel, Oliver Hardy. 18
min. - mv - opt. englanninkielinen ääni

LÄÄKÄRI

Sisältö:

Harold Lloyd esittää nuorta lääkäriä, jonka
vastaanotolle tuodaan unissaan kävelevä tyttö.
Tyttö ja Harold rakastuvat ensi silmäyksellä.
Haroldin toveri kutsuu tämän maistamaan itse
tehtyä alkoholijuomaa. Valmiit pullot alkavat
kuohua yli, kaverit joutuvat juomaan koko
varaston. He törmäilevät juovuksissa kadulla ja
hotellissa. Harold näkee unissakävelijätytön
olevan taas liikkeellä ja lähtee seuraamaan tätä.
Tyttö kävelee rakennuksen ulkoreunalla, Harold
perässä ja joutuu suljetuksi ulos. Selvittyään
korkeuksista takaisin sisälle Harold ja tyttö
vihityttävät toisensa alakerran papilla.

Arvio:
Harold Lloyd muistetaan parhaiten ns. thrill-
komedioistaan, joita hän valmisti puolenkym-
mentä. Lääkäri on niistä järjestyksessä toinen.
Lloydin komiikka on usein akrobaattimaista,
hänen fyysiselle notkeudelleen ja vaaratilan-
teille rakentuvaa. Lääkärissä siitä saadaan
makua vasta elokuvan loppupuolella, jolloin
Lloyd taiteilee korkeuksissa. Alku on perinteistä
humalaisten toilailujen kuvausta.

S.P.

High and dizzy
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat
1920. Ohjaus: HALHALHALHAL ROACH.ROACH.ROACH.ROACH. Kuvaus:
Walter Lundin. Näyttelijät: Harold
Lloyd, Roy Brooks, Mildred Davis,
Wallace Howe. 21 min. - mv - opt.
musiikkiääni

NAISTEN TAKIA

Sisältö
James Finlayson esittää menestyvää miestä,
jota entinen naistuttava kiristää. Finlaysonin
kumppani Stan joutuu rahoittamaan naista ja
hänen on pakko esitellä tämä vaimonaan.
Kiristäjä pakottaa Stanin viemään itsensä
Finlaysonin juhliin. Oikean rouva Laurelin
saapuessa paikalle saavat sekä Stan että
Finlayson äkäisen lähdön.

Arvio
Naisten takia on hyvä näyttö Hal Roachin
tuottamon 20-luvun loppupuolen yleislinjasta
ennen kuin hän löysi suurimmat menes-
tyksensä, Our gang -sarjan sekä Laurelin ja
Hardyn. Naisten takia ei ole varsinainen
Ohukainen ja Paksukainen -elokuva, vaikka
molemmat näyttelevät siinä: he eivät esiinny
parina, vaan Hardylla on vain pieni sivuosa.
Elokuvan rytmitys on kiihkeähkö. Toiminta
rullaa vauhdilla eteenpäin, ilmavuudelle ja
nyansseille ei jää paljoa tilaa. Laurel ja Hardy



palasivat aiheeseen myöhemmin uudelleen-
filmatisoinnissa Chicken come home 30-luvun
alussa.

S.P.

Love 'em and weep
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1927.
Tuotanto: Hal Roach/ Pathé. Ohjaus: FREDFREDFREDFRED
GUIOL,GUIOL,GUIOL,GUIOL, CLYDECLYDECLYDECLYDE BRUCKMAN.BRUCKMAN.BRUCKMAN.BRUCKMAN. Näyttelijät:
James Finlayson, Stan Laurel, Mae Busch,
Oliver Hardy. 20 min. - mv - opt.
musiikkiääni

NIGHT MAIL

Sisältö
Night mail kertoo postilaitoksen erikoispika-
junasta, joka kuljettaa postia välillä Lontoo -
Glasgow. Juna esitetään postilaitoksen ja
englantilaisten ylpeytenä, joka kulkee täsmälli-
sesti ajallaan ja tuo postin luotettavasti perille.
Ratavarren asukkaat voivat tarkastaa kellonsa
sen mukaan. Matkalla postia lajitellaan junassa.
Elokuvassa kerrotaan, kuinka tämä tapahtuu ja
kuinka postisäkkejä jätetään vauhdissa määrä-
paikkoihin ja kuinka lisää postia otetaan
mukaan. Elokuvan lyyrisessä loppunousussa
yhdistyvät Benjamin Brittenin musiikki ja W.H.
Audenin kirjoittamat säkeet tehokkaasti kuviin
määränpäänsä saavuttavasta junasta.

Arvio
Night mail on ehkä kuuluisin englantilaisen 30-
luvun dokumenttielokuvan edustaja. Siinä yh-
distyvät jo vuosikymmenen lopulla toisistaan
eroavat näkemykset vielä yhdeksi kokonai-
suudeksi. Elokuvan alkupuoli on tyyliltään
realistista havainnointia. Postin lajittelujaksot
on kuvattu studiossa. Kysymyksessä on re-
konstruktio, jossa näyttelijöinä käytetään
postijunan työntekijöitä. Lopussa Brittenin ja
Audenin panos on näkyvin.

Harry Watt lienee vastuussa elokuvan
kokonaishahmotuksesta. Osan selostustekstistä
lukee Grierson itse, lopun runon esittää Stuart
Legg. Elokuva vaatii hyvät esitysolosuhteet,
ääni on teknisesti heikkotasoinen.

Keskusteltavaksi
Chris Brögger on tulkinnut elokuvan tekijöiden
tarkoitusperiä seuraavasti: tarkoituksena ei ole
vain tiedottaa, vaan innostaa ja rohkaista
yleisöä. Englannin demokratia on niin hyvin
järjestäytynyt, että jopa yöposti Skotlantiin
toimitetaan määränpäähänsä innoittavalla ta-
valla. Tulkinta on hieman ironinen. Miten se on
perusteltavissa?

R.K.

Night mail
Valmistusmaa ja -vuosi: Iso-Britannia
1936. Tuotanto: GPO Film Unit/ John
Grierson. Ohjaus, käsikirjoitus: BASILBASILBASILBASIL
WRIGHT,WRIGHT,WRIGHT,WRIGHT, HARRYHARRYHARRYHARRY WATT.WATT.WATT.WATT. Ääni-
suunnittelu: Alberto Cavalcanti. Äänitys:
A.W. Pawley, Sullivan. Kuvaus: Jonah
Jones, H.E. Fowle. Musiikki: Benjamin
Britten. Runo: W.H. Auden. Leikkaus: R.Q.
McNaughton, Basil Wright. 24 min. - mv -
opt. englanninkielinen ääni

NUOHOOJAT

Sisältö
Toverit ovat jälleen kerran vaihtaneet ammattia
ja toimivat nuohoojina. Heidät on kutsuttu
hullun tiedemiehen kotiin puhdistamaan
takkaa. Tiedemies on keksinyt nuorennus-
lääkkeen, jota kokeilee ankkaan. Tällä välin
Stan ja Ollie ovat täydessä touhussa: kuten
tavallista, työstä tahtoo tulla pannukakku.
Kaverukset melskaavat sekä ulkona että sisällä
tuhoten savupiipun ja olohuoneen sisustuksen.

Arvio
Nuohoojat ei ole Laurel ja Hardy -farssien par-
haimmistoa, juoni on teennäinen ja ontuva.
Elokuvan huumori perustuu lähes täysin tutulle
tuhoamisteemalle. Toteutus on tällä kertaa
pakotettua ja ennen pitkää konemaiseksi
muuttuvaa. Elokuvan heikko ääni vaikeuttaa
jonkin verran seuraamista.

S.P.

Dirty work
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1933.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
LLOYDLLOYDLLOYDLLOYD FRENCH.FRENCH.FRENCH.FRENCH. Leikkaus: Bert Jordan.
Näyttelijät: Stan Laurel, Oliver Hardy,
Lucien Littlefield. 18 min. - mv - opt.
englanninkielinen ääni

OTTELU

Sisältö
Kaverukset ovat satamaan saapuneita valaan-
pyytäjiä. Majatalossa he joutuvat pelastamaan
palvelustytön lemmenkipeän omistajan käsistä.
He kohtaavat raivostuneen majatalon isännän
uudelleen nyrkkeilykehässä, mutta Stan suorit-
taa kaikkien ihmeeksi tyrmäyksen.

Arvio
Ottelu on selvästi kaksijakoinen elokuva, jossa
kaksi erillistä tarinaa on nivottu löyhästi



yhteen. Alkujaan materiaali oli aikomus käyttää
koomikoiden ensimmäisessä pitkässä työssä
Mohikaanimonnit motissa. Ottelussa on muuta-
mia gageja, jotka kehittyivät täyteen loistoonsa
kaverusten kokoillan elokuvissa. Sinänsä Ottelu
on koomikoiden uralla hieman keskitasoa
parempi elokuva, jonka nyrkkeilykohtaus on
selvä laina Chaplinin vuotta aiemmin valmis-
tuneesta Kaupungin valoista.

S.P.

Any old port
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1932.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES W.W.W.W. HORNE.HORNE.HORNE.HORNE. Dialogi: H.M. Walker.
Kuvaus: Art Lloyd. Näyttelijät: Stan
Laurel, Oliver Hardy, Walter Long,
Jacqueline Wells. 20 min. - mv - opt.
englanninkielinen ääni

PALVELIJA

Sisältö
Ollie on viettänyt kesäleskeyttään juhlimalla
kunnolla. Talo on kuin pyörremyrskyn jäljiltä.
Hän kutsuu Stanin auttamaan siivouksessa.

Arvio:
Palvelija perustuu tuttuun ideaan, kesälesken
toilailujen siivoamiseen. Kuluneisuudesta
huolimatta tarina on erinomainen näyttö siitä,
miten Laurel ja Hardy pystyivät kehittämään
yksinkertaisista lähtökohdista suppeassa
miljöössä (tässä tapauksessa Paksukaisen
kodissa) sarjan nerokkaita gageja.

Elokuva on jakautunut kahteen osaan: alussa
Ollie potee kohmelossa tunnontuskia ja kutsuu
Stanin auttamaan eilisillan juhlien sotkujen
siivouksessa. Alkujakson huumori on lähes
yksinomaan verbaalista ja vaatii vähintään
kohtalaista englannin taitoa. Jälkimmäinen osa,
sotkujen siivous perustuu sen sijaan
tilannekomiikalle, joka on täsmällisyydessään
ylittämätöntä. Kohtaus huipentuu täydelliseen
katastrofiin: Ollien lakoninen tyyneys kyseisen
tuhon jälkeen on ehdottamasti yksi
elokuvakomedian historian merkittäviä hetkiä.

S.P.

Helpmates
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1931.
Tuotanto: Hal Roach/MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES PARROTT.PARROTT.PARROTT.PARROTT. Käsikirjoitus: H.M.
Walker. Leikkaus: Richard Currier.
Näyttelijät: Stan Laurel, Oliver Hardy. 20
min. - mv - opt. englanninkielinen ääni

THE PLOW THAT BROKE THE PLAINS

Sisältö
The plow that broke the plains kertoo Yhdys-
valtojen keskilänttä vaivanneiden hiekkamyrs-
kyjen ja autioitumisen taustasta, maaperän
kestokyvyn ylittävästä viljelystä. Aluksi alue
esitetään karjankasvattajien paratiisina.
Ensimmäinen maailmansota nostaa vehnän
hintoja ja sen seurauksena uutta maata otetaan
runsaasti viljelykseen. Kuivuus ja hiekka-
myrskyt pakottavat monet viljelijät luopumaan
maistaan 30-luvun alussa. Lopussa kuvataan
köyhtyneiden perheiden vaellusta kohti länttä.

Arvio
Suuren lamakauden aikana 30-luvun alku-
puolella aloitettiin Yhdysvalloissa presidentti
Rooseveltin ns. New deal -ohjelma. Yhtenä osa-
na siihen liittyi kansalaisten valistaminen maan
todellisista oloista. Tässä tarkoituksessa hallitus
tuotti myös muutamia elokuvia. Pare Lorentzin
ohjaama The plow that broke the plains oli
niistä ensimmäinen. Se oli myös ensimmäinen
Lo-rentzin tekemä elokuva, mutta sille antoi
erityistä painoa osaava kuvaajaryhmä, johon
kuului mm. maineikas valokuvaaja Paul Strand.

Elokuva pääsi vaikeuksien jälkeen myös
yleiseen elokuvateatterilevitykseen. Rooseveltin
poliittiset vastustajat näkivät elokuvan vaali-
propagandana, veronmaksajien rahojen käyttö-
nä oman ohjelman propagoimiseen. Hallituksen
kotimaiselle yleisölle tuottamien elokuvien
tarina jäikin poliittisten paineiden takia melko
lyhyeksi.

Keskusteltavaksi
Miten Lorentzin elokuvan sanoma on määritel-
tävissä? Minkälainen tehtävä on musiikilla?
Mistä ovat löydettävissä elokuvan kuvalliset
esikuvat ja vaikuttajat?

R.K.

The plow that broke the plains
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1936.
Tuotanto: Yhdysvaltain hallitus/ maa-
talousministeriö. Ohjaus, käsikirjoitus,
leikkaus: PAREPAREPAREPARE LORENTZ.LORENTZ.LORENTZ.LORENTZ. Kuvaus: Paul
Strand, Ralph Steiner, Leo Hurwitz, Paul
Ivano. Musiikki: Virgil Thomson. Kertoja:
Thomas Chalmers. Suomenkielinen selos-
tus: Pentti Pesä. 30 min. - mv - magn.
suomenkielinen ääni -S-



THE POWER AND THE LAND

Sisältö
Elokuva on viimeisiä Yhdysvaltojen hallituksen
tuottamia ns. New deal -elokuvia. Siinä kerro-
taan maaseudun sähköistämisohjelman toteut-
tamisesta. Ohjelman vaikutusta esitellään yh-
den esimerkkiperheen, Parkinsonien kautta.
Elokuva jakautuu kahteen osaan, ennen säh-
köistämistä ja sen jälkeen. Aikaisemmin sähkön
puuttuessa jouduttiin tekemään monenlaisia ja
usein raskaita työvaiheita, jotka sähkön avulla
käyvät helpommin.

Elokuvassa painotetaan myös pienviljelijöi-
den yhteistoiminnan tarvetta, osuustoiminnan
välttämättömyyttä. Sävy ei silti ole saarnaava,
vaikka selostajan aitoamerikkalainen vauhti
onkin paikoitellen melkoinen.

Arvio
Joris Ivens oli vuonna 1940 jo kokenut elokuvan-
tekijä. Ennen tätä elokuvaa hän oli ollut raskail-
la kuvausmatkoilla Espanjassa ja Kiinassa,
joten The power and the land merkitsi samalla
eräänlaista hengähdystaukoa hänen urallaan.
Ivensin työtä elokuvan parissa varjosti elokuvia
tuottavan toimiston lakkautusuhka, joka toteu-
tuikin samana vuonna. Elokuva antaa hyvän
kuvan Ivensin työskentelytavoista, vaikka ase-
telma onkin pakosta hieman yksioikoinen:
sähköistys muuttaa tilan olot kuin taikaiskusta.

Keskusteltavaksi
Elokuvassa on käytetty amatöörejä, jotka esit-
tävät lähinnä itseään ja työtään. Silti elokuvaan
sisältyy eräänlainen rekonstruktio. Parkin-
sonien tilalla oli jo sähköt, joten elokuvan
ensimmäinen osa oli lavastettava. Näkyykö
tämä elokuvasta? Sähköistys nähdään elokuvas-
sa moninaisesti tilan ihmisiin ja elämään
vaikuttavana. Minkälaisiin erilaisiin asioihin
sähköistys elokuvan mukaan vaikuttaa sen
lisäksi, että se helpottaa työtä tilalla?

R.K.

The power and the land
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1940.
Tuotanto: U.S. Film Service. Ohjaus:
JORISJORISJORISJORIS IVENS.IVENS.IVENS.IVENS. Käsikirjoitus: John Locke.
Kuvaus: Floyd Crosby, Arthur Ornitz.
Leikkaus: Helen van Dongen. Musiikki:
Douglas Moore. Selostusteksti: Stephen
Vincent Benet. Lukija: William P. Adams.
Suomenkielinen selostus: Pentti Pesä. 39
min. - mv - magn. suomenkielinen ääni -S-

PRELUDE TO WAR

Sisältö
Elokuva on alun perin tarkoitettu Yhdysvaltojen
armeijalle koulutuskäyttöön. Se esittelee kehi-
tystä 30-luvun Saksassa, Italiassa ja Japanissa.
Tarkoituksena on osoittaa, kuinka näiden
maiden kansalaiset vähitellen luopuivat ja
joutuivat luopumaan vapaudestaan ja demo-
kratiastaan diktaattorien hyväksi, joiden suun-
nitelmissa on muiden maiden saaminen
valtansa alle. Vastakohtana diktaattorien
hallitsemalle maailmalle esitetään vapaa
maailma, Yhdysvallat. Sen nähdään edustavan
arvoja, jotka periytyvät aina Konfutselta,
Moosekselta, Muhammedilta ja Jeesukselta.
Heidän sanomansa nähdään kiteytyneenä
Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksessa: kaikki
ihmiset syntyvät tasa-arvoisina.

Arvio
"Propagandaahan se on, mutta hyvää propa-
gandaa", lienee ollut yleisin aikalaiskommentti
Yhdysvalloissa. Prelude to war aloitti maineik-
kaan Why we fight -sarjan, jonka pyrkimyksenä
oli perustella amerikkalaisille sotilaille, miksi
Yhdysvallat on mukana toisessa maailman-
sodassa. Sarjan osista Prelude on ehkä
sävyltään hyökkäävin. Tyypillinen on kohtaus,
jossa esite-tään Hitlerin, Mussolinin ja Tojon
kasvot: "If you ever meet them, don't hesitate"
eli jos joskus tapaat jonkun näistä miehistä, älä
epäröi...

Elokuva on koottu suurimmaksi osaksi
uutiskuvista, erityisesti saksalaisista ja italia-
laisista propagandaelokuvista. Myös pätkiä Leni
Riefenstahlin Tahdon riemuvoitosta on mukana.

Keskusteltavaksi
Elokuvaan sisältyy runsaasti rekonstruktioita,
lavastettuja kohtauksia jotka havainnollistavat
jotakin historiallista tapahtumaa. Erottuvatko
ne selvästi muusta elokuvasta? Mitkä koh-
taukset esimerkiksi ovat lavastettuja? Jättääkö
elokuva fasismin noususta kertoessaan jotain
olennaisia kehitykseen vaikuttaneita seikkoja
mainitsematta? Armeija suoritti elokuvan vaiku-
tuksesta laajan tutkimuksen, jossa tultiin siihen
tulokseen että elokuvan vaikutus katsojaan oli
lyhytaikainen, ei pysyvä. Mistä elokuvan piir-
teistä se saattaa johtua?

R.K.

Prelude to war
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1943.
Tuotanto: Orientation Branch of the U.S.
War Department/ Capra. Ohjaus: FRANKFRANKFRANKFRANK
CAPRA.CAPRA.CAPRA.CAPRA. Käsikirjoitus: Eric Knight,
Anthony Veiller. Kertoja: Walter Huston.
Leikkaus: William Hornebeck. Tausta-



tutkimus: Richard Griffith. Musiikki:
Dimitri Tiomkin. 53 min. - mv - opt.
englanninkielinen ääni -K8-

RAKENNUSTYÖLÄISET

Sisältö
Stan ja Ollie ovat työssä puusepänverstaalla. He
kinastelevat muiden työmiesten kanssa ja
keskenäänkin. Pahimpien torailujen välillä he
yrittävät työskennellä epäonnistuen aina täydel-
lisesti. Viimein kaikki muuttuu sekasorroksi,
jonka lopuksi koko verstas hajoaa.

Arvio
Rakennustyöläiset on parin tunnetuimpia lyhyt-
farsseja. Se pohjaa täysin riehakkaalle slapstick-
komiikalle, joka ei tunne rajoja. Rakennus-
työläisissä ei ole varsinaista juonta, vaan se
koostuu irtonaisista kohtauksista, joissa Laurel
ja Hardy temmeltävät vapaasti ja riemukkaasti
kuin pikkulapset.

S.P.

Busy bodies
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1933.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
LLOYDLLOYDLLOYDLLOYD FRENCH.FRENCH.FRENCH.FRENCH. Kuvaus: Art Lloyd.
Leikkaus: Bert Jordan. Näyttelijät: Stan
Laurel, Oliver Hardy, Stanley Sanford,
Charlie Hall. 19 min. - mv - opt.
englanninkielinen ääni

RAKENNUSTYÖMAA

Sisältö
Harold kihlautuu naapuritoimiston tytön kans-
sa. Tyttö saa lähtöpassit, koska hänet palkan-
neella lääkärillä ei ole potilaita. Harold lähtee
hankkimaan niitä samassa talossa työskente-
levän akrobaatin kanssa: temput ovat kieroja,
mutta tehokkaita. Palattuaan Harold huomaa
lemmittynsä kuhertelevan toisen miehen kanssa
ja päättää tehdä itsemurhan tuoliin ampumalla.
Hän joutuu tuoleineen kuitenkin viereisen
rakennustyömaan palkille ja sitä myöten
korkeille telineille. Ongelmia on sekä rasva-
lastan että kuuman niitin kanssa, ennen kuin
hän selviää takaisin kovalle maalle. Siellä häntä
odottavat tyttö ja vieras mies, joka osoittautuu
tytön veljeksi. Tämä on vastavalmistunut pappi
ja vihkii heidät.

Arvio
Rakennustyömaa on Harold Lloydin lyhyiden
thrill-komedioiden kuuluisin ja onnistunein työ.

Tilanteet on kehitetty johdonmukaisesti ja
loogisesti. Huomio kiintyy eritoten kuvauksen
taitavuuteen, uskottavien kuvakulmien käyt-
töön joilla korkeusilluusio luodaan: tuolloinhan
taustaprojisointia ei vielä tunnettu. Rakennus-
työmaa on klassikko lajissaan, yksi niitä
elokuvia joihin Lloydin kuuluisuus perustuu.

S.P.

Never weaken
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat
1921. Tuotanto: Hal Roach. Ohjaus:
SAMSAMSAMSAM TAYLOR,TAYLOR,TAYLOR,TAYLOR, FREDFREDFREDFRED NEWMAYER.NEWMAYER.NEWMAYER.NEWMAYER.
Näyttelijät: Harold Lloyd, Mildred
Davis, Roy Brooks, Mark Jones, Charles
Stevenson. 18 min. - mv - opt.
musiikkiääni

RAUHANKADUN POLIISI 
(HILJAINEN KATU)

Sisältö
Kulkuri-Charlie löytää herätyskokouksessa uu-
den tien elämälleen. Hän hakeutuu poliisilaitok-
sen palvelukseen ja saa tehtäväkseen rauhoittaa
Rauhankadulla riehuvan, koko korttelia terrori-
soivan joukon. Monien kommellusten jälkeen
Charlie päihittää yksin koko monikymmen-
päisen sakin.

Arvio
Paremmin Hiljaisen kadun nimellä tunnettu
Rauhankadun poliisi on Chaplinin kuuluisimpia
lyhytelokuvia. Se sisältää kaikki hänen komiik-
kansa olennaiset ainekset: paatoksen, sentimen-
taalisuuden ja äärimmilleen hiotun mimiikan.
Myös tarina on Chaplinille ominainen, yhteis-
kunnan vähäosaisia kuvaava sosiaalinen draa-
ma kätkettynä komedian verhoon. Chaplin on
Rauhankadun poliisissa parhaimmillaan, yksin-
kertaisesta muodostaan huolimatta elokuva on
hiottu ja vivahteikas. Myös Chaplinin lähes
balettimainen mimiikka on tässä elokuvassa
sujuvimmillaan.

S.P.

Easy Street
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1917.
Tuotanto: Mutual. Ohjaus, käsikirjoitus:
CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN.CHAPLIN. Kuvaus: Rollie
Totheroh. Näyttelijät: Chaplin, Edna
Purviance, Eric Campbell. 18 min. - mv -
opt. musiikkiääni



SAIRAALA

Sisältö
Ollie makaa sairaalassa jalka kipsissä. Stan
tulee tervehtimään tuomisinaan pähkinöitä ja
kovaksikeitettyjä munia. Yrittäessään rikkoa
pähkinöitä hän saa sairashuoneen sekaisin.
Kommellusten keskellä Stan istahtaa vahin-
gossa unilääkkeellä täytetyn ruiskun päälle.
Kaverukset joutuvat lähtemään sairaalasta ja
menevät autolleen. Stan käy rattiin, mutta
unilääke alkaa vaikuttaa.

Arvio
Täyspitkässä muodossaan Sairaala on koomik-
koparin keskivertotuotantoa. Levityksessä oleva
16 mm versio on kuitenkin lyhennetty taita-
mattomasti. Se sisältää lähinnä elokuvan loppu-
jakson: juoni pilkkoutuu varsin vaikeaselkoi-
seksi. Lisäksi lyhyt versio on kopioitu huono-
kuntoisesta 35 mm:n kopiosta, häiritsevät mus-
tat juovat kulkevat kauttaaltaan elokuvan läpi.

S.P.

County hospital
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1932.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES PARROTT.PARROTT.PARROTT.PARROTT. Dialogi: H.M. Walker.
Näyttelijät: Stan Laurel, Oliver Hardy,
Billy Gilbert. 10 min. - mv - opt.
englanninkielinen ääni

SAMALLA MITALLA

Sisältö
Kaverukset ovat kerrankin päässeet vihreälle
oksalle ja omistavat sähkötavaraliikkeen. He
tekevät tervehdyskäynnin viereiseen sekatava-
rakauppaan. Kauppias suhtautuu ammattivel-
jiinsä penseästi, ja kun Paksukainen joutuu
vahingossa tekemisiin tämän vaimon kanssa, on
avoin sota julistettu. Liikkeenomistajat alkavat
kilvan tuhota toistensa omaisuutta. Taiston
ollessa kiivaimmillaan poliisi puuttuu asiaa.
Vihamiehet tekevät vastahakoisesti sovinnon.
Liikkeeseensä palatessaan Ohukainen ja Paksu-
kainen huomaavat, että siellä vieraillut pikku-
mies on tyhjentänyt koko kaupan.

Arvio
Elokuvan Samalla mitalla perusasetelma muis-
tuttaa koomikoiden aikaisempaa mestariteosta
Kuusikauppiaat. Samalla se on suoraa jatkoa
elokuvalle Iloiset kaverit. Kuusikauppiaitten
veroiseksi Samalla mitalla ei kohoa. Silti se on
parhaita Laurelin ja Hardyn myöhäiskauden
lyhytfarsseista, vaikka slapstick-jaksot vaikutta-
vat silloin tällöin liiankin remuavilta.

S.P.

Tit for tat
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1935.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES ROGERS.ROGERS.ROGERS.ROGERS. Kuvaus: Art Lloyd.
Leikkaus: Bert Jordan. Näyttelijät: Oliver
Hardy, Stan Laurel, Charlie Hall, Mae
Busch. 20 min. - mv - opt. englannin-
kielinen ääni

SAN PIETRON TAISTELU

Sisältö
San Pietro on italialainen pikkukaupunki, jonka
amerikkalaiset valloittivat saksalaisilta vuoden
1944 alussa. Hustonin elokuva kertoo taistelun
kulun. Elokuva alkaa kenraali Mark Clarkin
esipuheella. Sitten esitellään taistelumaasto ja
alkuasetelmat. Taistelukuvaukset ovat lakoni-
sia. Kuvattu aineisto puhuu puolestaan. San
Pietron valtaaminen vaatii raskaita uhrauksia,
vihollisen vastarinta on ankaraa. Taistelujen
jälkeen kaupunki on raunioina. "Sotilaallisessa
viattomuudessaan kaupunkilaiset pitivät meitä
vapauttajina", kommentaattori toteaa.

Arvio
San Pietron taistelu on keskimmäinen Hustonin
Yhdysvaltojen armeijalle tekemistä kolmesta
dokumenttielokuvasta. Yksinkertaisessa asialli-
suudessaan tämä elokuva saavuttaa tehon,
johon vain harva sodasta kertova elokuva yltää.
Tämä siitä huolimatta, että armeijan edustajat
aikoinaan lyhensivät elokuvaa melkoisesti
erityisesti omien joukkojen menetystä koskevilta
osilta.

Hustonin tinkimättömästä totuudellisuudes-
ta kertonee jotain sekin, että hänen sota-
trilogiansa kolmas osa Let there be light oli ar-
meijan määrämässä esityskiellossa kymmeniä
vuosia. Elokuvan julkinen ensiesitys oli syksyllä
1980.

Keskusteltavaksi
San Pietron taistelu on monella tavalla poik-
keuksellinen sotadokumentti. Elokuva on Hus-
tonin kunnianosoitus sotilaille, jotka täyttävät
velvollisuutensa. Silti elokuvassa on havaitta-
vissa hienovaraista ironiaa. Missä kohdin?
Taistelun loputtua kuvataan siviilejä. Minkälai-
nen on elokuvan suhtautuminen heihin? Mikä
tavallisesti on siviiliväestön rooli sodasta kerto-
vissa dokumenteissa?

R.K.

The battle of San Pietro
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1944.
Tuotanto: Army Pictorial Service of U.S.
Signal Corps. Ohjaus, käsikirjoitus: JOHNJOHNJOHNJOHN



HUSTON.HUSTON.HUSTON.HUSTON. Kuvaus: Jules Buck, Huston,
U.S. Signal Corpsin kuvaajat. Selostus:
John Huston. Musiikki: Army Air Force
Orchestra, Mormon Tabernacle Choir, St.
Brendan's Boys' Choir. Suomenkielinen
selostus: Pentti Pesä. 30 min. - mv - magn.
suomenkielinen ääni

SEPPÄ

Sisältö
Buster Keaton on ammatilleen omistautunut
seppä. Hänellä on kuitenkin paha vika: hän
keskittyy yksityiskohtiin niin, että aiheuttaa
huomaamattaan laajemmille kokonaisuuksille
vahinkoa. Yritteliäs seppä mm. romuttaa auton
yrittäessään korjata sitä. Seppä tutustuu tem-
peramenttiseen tyttöön, mutta rakkaus ei roi-
hahda molemmin puolin ennen kuin seppä
pelastaa tytön pulasta.

Arvio
Seppä on Buster Keatonin parhaita lyhyt-
komedioita. Siinä näkyy hänen komiikkansa
suurin valtti, onnistunut ajoitus: temput ja
niiden toteutus on hiottu huippuunsa. Samalla
Sepästä käy ilmi Keatonin kehittämän hahmon
yritteliäisyys ja sinnikkyys, kuten myös koomi-
kon mieltymys tekniikkaan: koneita käytetään
gagien välikappaleina.

S.P.

The blacksmith
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1923.
Tuotanto: Joseph Schenck. Ohjaus:
BUSTERBUSTERBUSTERBUSTER KEATON.KEATON.KEATON.KEATON. Näyttelijät: Buster
Keaton. 24 min. - mv - opt. musiikkiääni

SIMPANSSI

Sisältö
Ohukainen ja Paksukainen työskentelevät apu-
miehinä sirkuksessa, joka tekee konkurssin.
Stan saa palkakseen kirppusirkuksen, Ollie
tanssivan simpanssin. He etsivät majapaikkaa
matkustajakodista, mutta simpanssilta se evä-
tään. Apina kiipeää yöllä avoimesta ikkunasta
isäntiensä luo. Se metelöi, jolloin musta-
sukkainen yömajan pitäjä luulee karanneen
vaimonsa piilottelevan poikien luona.

Arvio
Simpanssi on uusi versio tarinasta, jonka Laurel
ja Hardy olivat filmanneet jo kahdesti (Luvaton
lemmikkieläin ja Puhu pukille). Simpanssi on
kolmesta elokuvasta kaikkein heikoin: juoni on

venytetty. Elokuva on melkoisen tasapainoton,
kun vertaa alun vauhdikasta sirkusjaksoa
jälkimmäiseen yöpymisen kuvailuun. Koomikot
vievät roolinsa läpi vanhan tottumuksen voimal-
la.

S.P.

The chimp
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1932.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES PARROTT.PARROTT.PARROTT.PARROTT. Dialogi: H.M. Walker.
Kuvaus: Walter Lundin. Näyttelijät: Oliver
Hardy, Stan Laurel, Billy Gilbert, James
Finlayson. 25 min. - mv - opt. englannin-
kielinen ääni

TAAS UUSI SOTKU

Sisältö
Kulkurit Stan ja Ollie pakenevat poliisia taloon,
jonka omistaja eversti Buckshot on matkoilla.
Tätä ennen hän on tarjonnut talonsa vuokralle.
Vuokralaiskandidaatti lordi Plumtree vaimoi-
neen saapuu tutustumaan asuntoon. Ollie ja
Stan joutuvat ottamaan isännän ja palvelijan
roolit. Kaikki menisi hyvin, ellei oikea eversti
Buckshot palaisi yllättäen kotiin.

Arvio
Taas uusi sotku on uudelleenfilmatisointi pari-
valjakon aiemmasta lyhytkomediasta Duck
soup, joka perustui Laurelin isän keksimään
sketsiin. Taas uusi sotku on verraten puhelias ja
pitkä-jäykkinen farssi, joka ei kuulu
koomikoiden parhaisiin saavutuksiin. Paras
hupi irtoaa Stanin roolinvaihdoksista: hän jou-
tuu esittä-mään sekä mies- että naispalvelijaa.
Laurelin ja Hardyn vakinainen kiistakumppani
James Finlayson antaa osasuorituksellaan
kuitenkin lisä-jännitettä tarinaan.

Elokuvan kopiointivaiheessa on tapahtunut
virhe. Sen vuoksi kuva on varsin tumma usean
minuutin ajan, mikä kannattaa huomioida
esitystilanteessa. Myös englannintaito on tar-
peen.

S.P.

Another fine mess
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1930.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES PARROTT.PARROTT.PARROTT.PARROTT. Näyttelijät: Stan
Laurel, Oliver Hardy, James Finlayson,
Thelma Todd. 20 min. - mv - opt.
englanninkielinen ääni



TÄYDELLINEN PÄIVÄ

Sisältö
Stan ja Ollie vaimoineen aikovat lähteä viikon-
loppuretkelle maaseudun rauhaan. Mukaan
otetaan myös vastahakoinen eno. Ongelmia on jo
ennen matkaan pääsyä yhtä lailla keittiössä
kuin enon suostuttelussa. Suurimman vaivan
aiheuttaa kuitenkin temppuileva auto. Lopulta
lähtö onnistuu, mutta retki katkeaa lyhyeen.

Arvio
Täydellinen päivä on Laurelin ja Hardyn ensim-
mäisiä lyhytelokuvia. Siirtymä mykkäelokuvas-
ta ääneen ei ollut vielä täydellinen. Elokuva
toimiikin varsin pitkälle mykkäfarssin keinoin.
Täydellisen päivän idea, retki maalle on kulu-
nut. Tarinan isä Leo McCarey rakentaa huu-
moria slapstick-perinteestä: Paksukaisen oikut-
televasta autosta ja enon kipeästä jalasta
varioidaan useita eri gageja. Täydellinen päivä
on arvostettu työ Laurel ja Hardy -tutkijoiden
keskuudessa, siitä huolimatta se on rutiini-
näyttö koomikkoparin taidoista.

S.P.

A perfect day
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1929.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES PARROTT.PARROTT.PARROTT.PARROTT. Käsikirjoitus: H.M.
Walker - Leo McCareyn kertomuksesta.
Leikkaus: Richard Currier. Näyttelijät:
Stan Laurel, Oliver Hardy, Edgar Kennedy.
20 min. - mv - opt. englanninkielinen ääni

VAIKEUDESTA TOISEEN

Sisältö
Kaveruspari saa tuomion irtolaisuudesta. Tuo-
mari päästää heidät vapaalle jalalle edellyttäen
että he poistuvat kaupungista. Ulkona kaato-
sateessa he kohtaavat juopporatin, joka kutsuu
heidät vieraakseen. Humalainen erehtyy kuiten-
kin talosta ja johtaa toverukset heidät tuomin-
neen tuomarin kotiin. Nukkumasta noussut
vaimo pyörtyy tunkeilijat nähdessään. Toveruk-
set virvoittavat häntä vesikannussa olevalla
pontikalla. Toipuessaan rouva on hilpeällä pääl-
lä. Järjestetään iloinen illanvietto, joka katkeaa
tuomarin tullessa kotiin.

Arvio
Vaikeudesta toiseen on jäänyt jostain syystä
varsin vähälle huomiolle Laurelin ja Hardyn
uralla. Se on kekseliäs, joskin puhelias farssi.
Koomikkopari on siinä eloisimmillaan: varsinkin
jaksossa, jossa kaikki puhkeavat syvältä pulp-
puavaan elämäniloa heijastelevaan nauruun.

S.P.

Scram!
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1932.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
RAYMONDRAYMONDRAYMONDRAYMOND McCAREY.McCAREY.McCAREY.McCAREY. Kuvaus: Art Lloyd.
Leikkaus: Richard Currier. Näytteli-jät:
Stan Laurel, Oliver Hardy, Rychard
Cramer, Arthur Housman. 21 min. - mv -
opt. englanninkielinen ääni

VAIKEUKSIEN PÄIVÄ

Sisältö
Stan ja Ollie ovat laman uhreja. Ystävällinen
vanha rouva tarjoaa heille aterian. Rouva kuu-
luu näytelmäseurueeseen, joka harjoittelee olo-
huoneessa. Keittiössä murkinoivat pojat kuule-
vat, kuinka näytelmän julma vuokraisäntä uh-
kaa ajaa vanhuksen talostaan. Kaverukset päät-
tävät pelastaa vanhan rouvan.

Arvio
Vaikeuksien päivä on mainio Ohukais- ja Paksu-
kais -elokuva. Se ei sinänsä ole koomikoiden
parhaita töitä, mutta siinä on monia hykerryt-
täviä yksityiskohtia jotka tekevät siitä
miellyttävän katsomiskokemuksen. Kohtalainen
englannin taito on tarpeen, mutta kieltä osaa-
mattomallekin löytyy huvin aihetta. Etenkin
loppukohtaus, jossa ikuisesti kärsivä Stan antaa
kerrankin Ollielle satikutia, on kerrassaan na-
seva.

S.P.

One good turn
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1931.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES W.W.W.W. HORNE.HORNE.HORNE.HORNE. Dialogi: H.M. Walker.
Kuvaus: Art Lloyd. Näyttelijät: Stan
Laurel, Oliver Hardy, Mary Carr, James
Finlayson, Billy Gilbert. 20 min. - mv - opt.
englanninkielinen ääni

VANGIT

Sisältö
Stan ja Ollie ovat vankeja. Karkausyrityksen jäl-
keen he joutuvat työleirille, jota kuvernööri
saapuu tarkastamaan. Pojat sähläävät kuver-
nöörin auton kanssa ja puhkaisevat sen jääh-
dyttäjän. Vuodon tukkiakseen he laittavat jääh-
dyttäjään riisiä, joka puuroutuu. Elokuva päät-
tyy hurjaan puurosotaan.

Arvio
Stan Laurelin ja Oliver Hardyn komiikka perus-
tuu paitsi heidän luomiensa hahmojen erilai-



suuteen, myös tuosta erilaisuudesta syntyvälle
hedelmälliselle yhtenevyydelle: he ovat kuin
saman soittimen eri puolia, toinen on toisen
kaikupohja. Vangit-elokuva saattaisi kertoa
vaikka sairaalasta jossa parivaljakko olisi
hoitajina, koska itse vankina olemista käytetään
vain vitsien rekvisiittana. Elokuvan rakenne on
selkeän yksiviivainen: se alkaa pakoyrityksellä
ja päättyy kaaokseen, toiminnan tempo kiihtyy
koko ajan. Keskeisenä läpi elokuvan kulkevana
aiheena on Stanin tekemä järjestelmällinen
Ollien takin repiminen. Elokuvan loppuhuipen-
nus noudattaa slapstick-komedian demokraatti-
sia perinteitä, kaikki saavat osansa puurosta.
Vangit edustaa mainiosti Laurelin ja Hardyn
komiikan keskeisiä piirteitä.

P.K./ S.P.

The hoose-gow
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1929.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES PARROTT.PARROTT.PARROTT.PARROTT. Näyttelijät: Stan
Laurel, Oliver Hardy, James Finlayson,
Tiny Sanford. 20 min. - mv - opt.
englanninkielinen ääni

YÖPÖLLÖT

Sisältö
Poliisipäällikkö moittii alaistaan laiskuudesta:
erottaminen uhkaa, ellei tämä pian saa jotakin
näkyvää aikaan. Konstaapeli ei halua potkuja,
vaan keksii ovelan juonen. Hän yllättää
Ohukaisen ja Paksukaisen nukkumasta puiston-
penkiltä ja värvää nämä avukseen. Näiden on
murtauduttava poliisipäällikön kotiin ja oltava
ryöstävinään arvoesineitä. Konstaapeli ilmestyi-
si paikalle sankarina. Pakon edessä Stan ja Ollie
suostuvat. He menevät päällikön talolle, mutta
murto ei ota onnistuakseen.

Arvio
Yöpöllöt on äänielokuvan murroskauden töitä.
Niinpä se eteneekin paremmin toiminnan kuin
puheen kautta. Itse tarina on kiitollista materi-
aalia Laurelille ja Hardylle. He pystyvät sen
puitteissa venymään lähes uskomattomaan
koomiseen suoritukseen. Vanhoja tuttuja gageja
varioidaan niin mestarillisesti, ettei nauru
katkea hetkeksikään.
S.P.

Night owls
Valmistusmaa ja -vuosi: Yhdysvallat 1930.
Tuotanto: Hal Roach/ MGM. Ohjaus:
JAMESJAMESJAMESJAMES PARROTT.PARROTT.PARROTT.PARROTT. Tarina: Leo McCarey.
Leikkaus: Richard Currier. Näyttelijät:
Stan Laurel, Oliver Hardy, Edgar Kennedy.
20 min. - mv - opt. englanninkielinen ääni



NEUVOSTOELOKUVAN VUOSIKYMMENET

Entisen SN-seuran elokuvavalikoimassa on runsaasti elokuvan historian kannalta merkittäviä teoksia.
Ajallisesti kokoelma sisältää elokuvia kaksikymmenluvulta kahdeksankymmenluvun lopulle,
Panssarilaiva Potemkinista Kuolleen miehen kirjeisiin. SergeiSergeiSergeiSergei EisensteininEisensteininEisensteininEisensteinin elokuvista on mukana
lisäksi keskeneräiseksi jäänyt Que viva Mexiko, GrigoriGrigoriGrigoriGrigori AleksandrovinAleksandrovinAleksandrovinAleksandrovin 1970-luvun lopulla kokoamana
versiona. Kaksikymmenluvun elokuvaa edustaa myös NEP-kauden kuvastoa heijasteleva Rakkaus on
ihmeellinen.

Kolmikymmenluvun sosialistisen realismin elokuvasovellutuksista ovat nähtävissä perusteokset
Tsapajev ja Maksim-trilogia, ajan historiatulkinnat Me olemme Kronstadtista, Baltian edustaja ja
Kiväärimies sekä Mihail RomminMihail RomminMihail RomminMihail Rommin vuosikymmenen lopulla ohjaamat LeninLeninLeninLenin-muotokuvat.

Nelikymmenluvun lopulle ja viisikymmenluvulle sijoittuvat lukuisat suurmieselämäkerrat. Viisi-
kymmenluvun lopun tuotannosta voi mainita SergeiSergeiSergeiSergei BondartshukinBondartshukinBondartshukinBondartshukin esikoiselokuvan Ihmisen kohtalo
sekä MihailMihailMihailMihail KalatozovinKalatozovinKalatozovinKalatozovin Älä odota kirjettä ja GrigoriGrigoriGrigoriGrigori TshuhrainTshuhrainTshuhrainTshuhrain Vain neljä päivää. Luettelosta löytyvät
myös AndreiAndreiAndreiAndrei TarkovskinTarkovskinTarkovskinTarkovskin ja AndreiAndreiAndreiAndrei Mihalkov-KontshalovskinMihalkov-KontshalovskinMihalkov-KontshalovskinMihalkov-Kontshalovskin esikoiselokuvat Ei paluuta ja
Ensimmäinen opettaja.

1970-luvun neuvostoelokuvan menestyksiä ovat ElemElemElemElem KlimovinKlimovinKlimovinKlimovin Agonja, AkiraAkiraAkiraAkira KurosawanKurosawanKurosawanKurosawan Dersu
Uzala, StanislavStanislavStanislavStanislav RostotskinRostotskinRostotskinRostotskin Ja ilta oli rauhaisa, EmilEmilEmilEmil LotianunLotianunLotianunLotianun Lautaarit ja VladimirVladimirVladimirVladimir MenshovinMenshovinMenshovinMenshovin
Moskova ei usko kyyneliin.

AntonAntonAntonAnton TsehovinTsehovinTsehovinTsehovin tekstit ovat olleet pohjana muun muassa elokuville Kunniamerkki kaulassa, Liian
nuori vaimoksi ja Vanja-eno. BulgakovBulgakovBulgakovBulgakov-sovituksia ovat Iivana Julma vaihtaa ammattia ja Pako.
SholohovinSholohovinSholohovinSholohovin teoksiin perustuvat Ihmisen kohtalo ja Tapahtui Donilla.

Valikoimassa on mukana myös joitakin pitkiä dokumenttielokuvia. Aikansa asenteita heijastelevat
viisikymmenluvun lopulla valmistuneet Unohtumattomia vuosia 1917 - 57 ja Ystäviksi Moskovassa,
dokumentti opiskelija- ja nuorisofestivaaleilta 1957. Liekehtivä manner on neuvostoelokuvan keskeisen
dokumentaristin RomanRomanRomanRoman KarmeninKarmeninKarmeninKarmenin tulkinta Etelä-Amerikan tilanteesta 1970-luvun alussa. Katkera
vuosi kertoo Tsekkoslovakian tapahtumista vuonna 1968, ja ns. pysähtyneisyyden ajan peruskuvastoa
kertaa Kommunistin elämäntaival, LeonidLeonidLeonidLeonid BrezhnevinBrezhnevinBrezhnevinBrezhnevin 70-vuotispäivää juhlistava 1976 valmistunut
dokumentti. Uudenlaista historiantulkintaa edustaa MarinaMarinaMarinaMarina BabakinBabakinBabakinBabakin palkittu elämäkertaelokuva
1980-luvulta, Marsalkka Zhukov.

R.K.

Aasian auringon alla (Alisher navoi)
1948  Kamil Jarmatov  mv  104 min.

Aaveraja (Zastava v gorah)
1953  Konstantin Judin  mv  104 min.

Agonia (Agonija)
1975  Elem Klimov  väri  149 min.

Ainoa (Edinstvennaja...)
1976  Josif Heifits  väri  96 min.

Akateemikko Pavlov (Akademik Pavlov)
1949  Grigori Roshal  mv  106 min.

Anna Pavlova (Anna Pavlova)
1983  Emil Lotianu  väri  152 min.

Aron kotka (Bogdan Hmelnitski)
1941  Igor Savtshenko  mv  109 min.

Baltian edustaja/ Aamunkoi Nevalla 
(Deputat Baltiki)
1936  Heifits ja Zarhi  mv  91 min.

Bim mustakorva (Belye Bim tshernoe uho)
1977  Stanislav Rostotski  väri  181 min.

Dersu Uzala (Dersu Uzala)
1975  Akira Kurosawa  väri  143 min.

Ei paluuta (Ivanovo detstvo)

1962  Andrei Tarkovski  mv  97 min.
Elämän oppitunti (Urok zhizni)

1955  Juli Raizman  mv  109 min.
Ensimmäinen opettaja (Pervyj utsitelj)

1965 Andrei Mihalkov-Kontshalovski mv
102 min.

Hallituksen jäsen (Tslen pravitelstva)
1939  Heifits ja Zarhi  mv  104 min.

Harmaa rosvo (Seryi razboinik)
1956  Boris Dolin  mv  67 min.

Huckleberry Finnin seikkailut 
(Sovsem propashtshji)
1972  Georgi Danelia  väri

Ihmisen kohtalo (Sudba tseloveka)
1959  Sergei Bondartshuk  mv  102 min.

Iivana Julma vaihtaa ammattia 
(Ivan Vasiljevits menjaet professiju)
1973  Leonid Gaidai  väri  93 min.

Ja ilta oli rauhaisa (...a zori zdes tihie)
1972  Stanislav Rostotski  väri  188 min.

Jakov Sverdlov (Jakov Sverdlov)
1940  Sergei Jutkevitsh  mv  123 min.



Joutsenlampi (Lebedinoje ozero)
1968  Apollinari Dudko  väri  82 min.

Julma romanssi (Zestokij romans)
1983  Eldar Rjazanov  väri  143 min.

Kaksi kapteenia (Dva kapitana)
1956  Vladimir Vengerov  mv  94 min.

Kalliolahden salaisuus (Neraslutshnije drusja)
1953  Vasili Zhuravljov  mv  84 min.

Kasakoita Tonavalla 
(Zaporozhets za Dunajem)
1953  V. Lapoknish  mv  100 min.

Katjushan tarina (Voskresenie)
1961  Mihail Schweitzer  mv  182 min.

Katkera vuosi
1969  mv  73 min.

Kertomuksia Leninistä (Rasskazi o Lenine)
1957  Sergei Jutkevitsh  mv  114 min.

Kertomus oikeasta miesten miehestä
(Povest o nastojatstem tselovekam)
1948  Aleksandr Stolper  mv  96 min.

Keskushyökkääjä (Tsento napadenia)
1947  S. Derevjanski ja I. Zemgano  mv  
73 min.

Kivinen kukka (Kamennyi tsvetok)
1946  Aleksandr Ptushko  mv  92 min.

Kiväärimies (Tselovek s rjuzom)
1938  Sergei Jutkevitsh  mv  87 min.

Kohta iskee myrsky/ Prologi (Prolog)
1956  Jefim Dzigan  mv  100 min.

Kolme askelta elämään (Kollegi)
1963  Aleksei Saharov  mv  101 min.

Kommunistin elämäntaival
1976  Bessarabov ja Kotshetkov  väri  
64 min.

Korvapuusti/ Pala sinistä taivasta (Postsetsina)
1980  Genrih Maljan  väri  92 min.

Kotiinpaluu (Voszrazenije Vasilija Bortnikova)
1953  Vsevolod Pudovkin  mv  107 min.

Krepysh - orlovilainen ravihevonen (Krepysh)
1981 Aleksandr Zguridi ja Nana Kldiashvili
väri  91 min.

Krimillä viilenevää
1987  Villen Novak  väri  148 min.

Kuka hän oli (Kak vas teperj nazyvatj?)
1965  Vladimir Tshevbotrev  mv  101 min.

Kultaisen tähden ritari (Kavaler zolotoi zvezdy)
1950  Juli Raizman  mv  113 min.

Kun täytyi taistella (Aleksandr Parhomenko)
1942  Leonid Lukov  mv  90 min.

Kunniamerkki kaulassa (Anna na tsheje)
1954  I. Annenski  mv  87 min.

Kuolematon varuskunta (Bessmertnyj garnison)
1956  Zahar Agranenko  mv  96 min.

Kuolleen miehen kirjeet 
(Pisma mertvogo tseloveka)
1986  Konstantin Lopushanski  väri  88 min.

Lautaarit (Lautary)
1972  Emil Lotianu  väri  139 min.

Lenin lokakuussa (Lenin v oktjabre)
1937  Mihail Romm  mv  94 min.

Lenin 1918 (Lenin v 1918 godu)
1939  Mihail Romm  mv  120 min.

Lentoreitti 222 (Rejs 222)
1983  Sergei Mikaeljan  väri  118 min.

Liekehtivä manner (Pilajusji kontinent)
1972  Roman Karmen  väri  76 min.

Liekehtivät virstat (Ognennyje versty)
1957  Samson Samsonov  mv  84 min.

Liian nuori vaimoksi (Poprygunja)
1955  Samson Samsonov  mv  91 min.

Lokakuun päiviä (V dni oktjabrja)
1958  Sergei Vasiljev  mv  102 min.

Looma - unohdettu ystävä 
(Loma - zabytyj drug)
1983  Bizdin Ratsvelisvili  väri  69 min.

Luottamus
1978 Edvin Laine ja Viktor Tregubovitsh
väri  90 min.

Maksimin nuoruus / Vastavirtaan 
(Junost Maksima)
1935  Kozintsev ja Trauberg  mv  99 min.

Maksimin paluu (Voszrazenije Maksima)
1937  Kozintsev ja Trauberg  mv  106 min.

Marsalkka Zhukov 
(Marsal Zhukov. Stranitsy biografii)
1984  Marina Babak  mv/väri  86 min.

Marusja alkaa koulun (Pervoklassuitsa)
1948  Ilja Frez  mv  73 min.

Me olemme Kronstadtista/ Kronstadt 
(Myi iz Kronstadta)

1936  Jefim Dzigan  mv  88 min.
Miehet ja Polina (Muzhiki!)

1981  Iskra Babitsh  väri  98 min.
Moskova ei usko kyyneliin 

(Moskva slezam ne verit)
1979  Vladimir Menshov  väri  149 min.

Muista oma nimesi (Pomni imja svoje)
1974  Sergei Kolosov  väri  91 min.

Musta aurinko (Vassa Zhelesnova)
1953  Leonid Lukov  mv  109 min.

Mustan meren kotka/ Amiraali Ushakov 
(Admiral Ushakov)
1953  Mihail Romm mv  106 min.

Mustat silmät (Aleko)
1951  Sergei Sidelev  mv  61 min.

Myrskyn poika/ Rohkeuden koulu 
(Skova muzestva)
1954  V. Basov ja M. Kortshagin  mv  
91 min.

Nadezhda (Nadezhda)
1972  Mark Donskoi  väri  97 min.

Naisten kohtalo (Zhenshini)
1966  Pavel Ljubimov  mv  93 min.

Nyrkkeilyhansikas (Pervaja pertsatka)
1947  Andrei Frolov  mv  86 min.

Näkemiin Maksim/ Myrskylintu 
(Vyiborgskaja storona)
1939  Kozintsev ja Trauberg  mv  117 min.

Näkemiin Marina (Sudjba Mariny)
1954  Viktor Ivtshenko  mv  100 min.



Orjameri (Maksimka)
1953  Vladimir Braun  mv  79 min.

Pako (Beg)
1973 Aleksandr Alov ja Vladimir Naumov
väri  164  min.

Palkkio (Premija)
1975  Sergei Mikaeljan  väri  90 min.

Panssarilaiva Potemkin
(Bronenosets Potemkin)
1925  Sergei Eisenstein  mv  75 min.

Paroni Ungernin loppu (Ishad)
1968  Buntar ja Bobrovski  väri  90 min.

Potku (Udar! Jeshjo udar!)
1968  Viktor Sadovski  väri  97 min.

Rakastuneet (Vljublennye)
1969  Eljor Ismuhamedov  mv  82 min.

Rakkaus on ihmeellinen/ Mosselpromin 
tupakkatyttö 

(Papirosnitsa ot Mosselproma)
1924  Juri Zheljabuzki  mv  78 min.

Rakkaus tulee kerran/ Villikoira Dingo 
(Dikaja sobaka Dingo)
1962  Juli Karasik  mv  92 min.

Rautakourat/ Suuri perhe (Bolshaja semja)
1954  Josif Heifits  mv  107 min.

Rautavyöry (Selesny potok)
1967  Jefim Dzigan  väri  107 min.

Reippain ottein (Smelyje ljudi)
1950  Konstantin Judin  mv  104 min.

Rintamaromanssi (Voenno-polevoj romans)
1983  Pjotr Todorovski  väri  99 min.

Ristiinnaulittu saari (Raspjatyj ostrov)
1968  Shota Manakadze  mv  84 min.

Romeo ja Julia (Romeo i Dzulietta)
1954  Leo Arnshtam  mv  93 min.

Sergei Lazo (Sergei Lazo)
1968  Aleksandr Gordon  mv  90 min.

Shipkan sankarit (Gerjoi Shipki)
1955  Sergei Vasiljev  mv  125 min.

Sidonia/ Sinun kättesi lämpö (Tiplo tvoih ruk)
1971  N. ja S. Managadze  mv  79 min.

Suloinen sana - vapaus 
(Eto sladkoje slovo - svoboda)
1973  Vitautas Zhalakjavitsus  väri  142 min.

Säveltäjä Glinka (Glinka)
1952  Grigori Aleksandrov  mv  109 min.

Tanja (Raznyje sudjby)
1956  Leonid Lukov  mv  96 min.

Tapahtui Donilla (Donskaja povesti)
1964  Vladimir Fetin  mv  96 min.

Teheran -43 (Tegeran -43)
1980 Aleksandr Alov ja Vladimir Naumov
väri  146 min.

Teräskyntäjät (Komandir korablja)

1954  Vladimir Braun  mv  105 min.
Tshapajev (Tshapajev)

1934  S. ja G. Vasiljev  mv  96 min.
Tuhoava ase R-8/12/ Kuollut kausi

(Mertvyi sezon)
1968  Savva Kulish  mv  131 min.

Tuliholvin alla (Korabli shturmujut bastiony)
1953  Mihail Romm  mv  95 min.

Tulisydän (Taras Shevtshenko)
1951  Igor Savtshenko  mv  116 min.

Unohtumattomat sivut (Stranitsy bessmertja)
1964  Ilja Kopalin  mv  71 min.

Unohtumattomia vuosia 1917 - 1957 
(Nesabyvejemyje godu)
1957  Ilja Kopalin  mv  80 min.

Upseerit (Ofitsery)
1971  Vladimir Rogovoi  mv  96 min.

Vain kylälääkäri (Selskij vratsh)
1951  Sergei Gerasimov  mv  117 min.

Vain neljä päivää/ Sotilaan balladi 
(Ballada o soldate)
1959  Grigori Tshuhrai  mv  88 min.

Valinta (Vybor)
1987  Vladimir Naumov  väri  141  min.

Vallankumousratsastajat (Vsadniki revolutsij)
1969  Kamil Jarmatov  mv  103 min.

Vanja-eno (Djadja Vanja)
1971 Andrei Mihalkov-Kontshalovski väri
104 min.

Veren ääni (Rodnaja krovj)
1964  Mihail Jershov  mv  89 min.

Viidennen B-luokan vekkuli 
(Tsudak iz pjatovo B)
1972  Ilja Frez  mv  100 min.

Viimeinen pyhäinjäännös (Viimne reliikvia)
1969  Grigori Kromanov  väri  91 min.

Viva Meksiko! (Da zdravstvuet Meksika!)  
1979  Grigori Aleksandrov ++++
Que viva Mexico
1932  Sergei Eisenstein  mv  89 min.

Yllätysten tie (Bolshaja doroga)
1962  Juri Ozerov  mv  102 min.

Ystäviksi Moskovassa 
(Myi podrushilis v Moskve)
1957  Mihail Slutski  väri  118 min.

Äitipuoli (Matsheha)
1973  Oleg Bondarev  väri  90 min.

Älä odota kirjettä (Neotpravlennoje pismo)
1959  Mihail Kalatozov  mv  97 min.



OULUN ELOKUVAKESKUKSEN TEKNISESSÄ LEVITYKSESSÄ 
OLEVAT VIIHDE-KUVA OY:N (BERGENT OY) 
16 MM KOPIOT

Anselmi ja pelikaani (400) 
6 min - väri - engl.kielinen
Nakke Nakuttajan isän, Walter Lantzin toista
piirrossarjaa: hupaisaa tilannekomiikkaa.

Antenninkorjaajat (342) 
16 min - mv - engl.kielinen
Arvatkaapa, missä kunnossa Ohukaisen ja
Paksukaisen talo on vauhdikkaiden antenni-
töiden jälkeen!

Asiakaspalvelua (654) 
18 min. - mv - engl.kielinen
W.C. Fields toimii rohdoskauppiaana. Tällöin
hän joutuu palvelemaan monenlaisia asiakkaita.

Autokorjaamo (905) 
16 min - mv - musiikkiääni
Vauhdikas elokuva, jossa on lukemattomia
hauskoja tapahtumia Buster Keatonin ollessa
mm. autokorjaamon työntekijänä ja tilapäisenä
palomiehenä.

Avaruusmiehet (1109) 
7 min - väri - engl.kielinen
Kippari-Kalle ajaa avaruusmiehet pois kau-
pungista saatuaan pinaattia vahvistuksekseen.

Bambi ja Godzilla (1097) 
2 min - mv - musiikkiääni
Lyhyt ja ytimekäs pilailu elokuvien alku- ja
lopputekstien huvittavuudesta. Ei suositella
esitettäväksi yksinään: elokuvan pituus on noin
kaksi minuuttia.

Chaplin aamuyöllä (779) 
17 min - mv - musiikkiääni
Chaplin esittää miestä, joka saapuu aamuyöllä
kotiin juhlista. Kotiintulo voi olla kuitenkin
hankalaa - ainakin joskus.

Chaplinin poika (1050)**** 
60 min - mv - musiikkiääni
Yksi Chaplinin tunnetuimmista pitkistä eloku-
vista, joka kertoo orpopojan ja kulkurin
hellyttävästä ystävyydestä. Helmi Chaplin-
elokuvien joukossa.

Chaplin ja poliisit (1086) 
17 min - mv - musiikkiääni
Chaplin seikkailee murtovarkaana, mutta
tietenkään mikään ei suju niin kuin pitäisi.

Poliisitkin saapuvat aikanaan paikalle katso-
maan, mitä on tehtävissä...

Chaplin ja rosvot (860)    
17 min - mv - musiikkiääni
Elokuvan yhdistelmä Chaplin, rosvot ja poliisit
ei voi olla kutkuttamatta nauruhermoja.

Chaplin kahlekarkurina (868) 
19 min - mv - musiikkiääni
Tässä vauhdikkaassa elokuvassa Chaplin pake-
nee poliisia ollen pakomatkallaan myös tehok-
kaana hengenpelastajana estäessään musta-
partaisen miehen ja kauniin neidon hukku-
misen.

Chaplin naisena (887) 
mv - musiikkiääni
Chaplinin esiintyminen naisen asussa aiheuttaa
luonnollisesti monia hauskoja tilanteita.

Chaplin nyrkkeilijänä (715) 
18 min - mv - musiikkiääni
Sankarillemme sattuu nyrkkeilysalilla monia
hauskoja asioita. Lopussa hän joutuu vauhdik-
kaaseen nyrkkeilyotteluun häntä ainakin viisi
sarjaa ylempänä olevan vastustajan kanssa.

Chaplin palomiehenä (638) 
20 min - mv - musiikkiääni
Chaplinin parhaita ja vauhdikkaimpia elokuvia,
jossa hän työskentelee palomiehenä. Elokuvan
lopussa sankarimme pelastaa mm. palavaan
taloon loukkuun jääneen kauniin neidon.

Chaplin pankissa (888) 
15 min - mv - musiikkiääni
Chaplin on taas pienen ihmisen roolissa, tällä
kertaa pankin talonmiehenä. Elokuvassa hän
rakastuu Edna-neitoseen väärinkäsityksen
kautta.

Chaplin poliisina (820) 
9 min - mv - musiikkiääni
Tässä elokuvassa Chaplin riemastuttaa meitä
poliisina. Chaplinin lisäksi näemme myös my-
kän komedian Syrjäinen huvila.

Chaplin potilaana (864)    
20 min - mv - musiikkiääni
Chaplinmaisia hauskoja tilanteita parantola-
ympäristössä, missä mustapartaisen miehen



kipsattu jalka ei ole hetkeäkään turvassa.

Chaplin puistossa (760)    
10 min - mv - musiikkiääni
Tällä kertaa Chaplin aiheuttaa kommelluksia ja
päänsärkyä lähimmäisilleen puistoympäristössä.

Chaplin rullaluistimilla (865) 
20 min - mv - musiikkiääni
Chaplin-elokuvista kenties vauhdikkain. Rulla-
luistinradalla riittää vipinää ja Chaplin paljas-
taa meille liikunnalliset kykynsä.

Chaplin siirtolaisena (867) 
19 min - mv - musiikkiääni
Chaplin saapuu siirtolaiseksi Amerikkaan jou-
tuen jo laivalla kommelluksiin.

Chaplin tarjoilijana (580) 
18 min - mv - musiikkiääni
Tämä elokuva on täynnä vauhtia, kommelluksia
ja väärinkäsityksiä. Chaplin on aluksi tarjoilija-
na. Myöhemmin väärinkäsitysten johdosta hän
pääsee vieraaksi hienoston ulkoilmakutsuille.

Chaplin tavaratalossa (862) 
20 min - mv - musiikkiääni
Tavaratalon omaperäiset puitteet suovat Chap-
linille lukemattomia mahdollisuuksia huvittaa
meitä.

Chaplin uimarannalla (711) 
12 min - mv - musiikkiääni
Chaplin saa tässä elokuvassa uimarannalla
aikaan toinen toistaan huvittavampia kommel-
luksia.

Chuckie (1229) 
15 min - väri - suomenk. magneettiääni
Piirroselokuva perheestä, johon syntyy toinen
lapsi. Chuckie tulee mustasukkaiseksi pikku-
veljelleen. Tilanne kyllä muuttuu, kun pikkuveli
sanoo ensimmäisen sanansa.

Daavid ja Goljat (1057) 
15 min - väri - suomenk. magneettiääni
Raamatusta tuttu kertomus Daavidista ja Gol-
jatista, joiden piinallisen jännittävä taistelu
kuvaa henkisen voiman ja uskon merkitystä.
Kertojan eläytyvä ääni lisää kuvien tehoa ja
elävyyttä.

Diiva (1106)    
17 min - mv - musiikkiääni
Kuinka diivailevaa näyttelijätärtä tulee koh-
della? Onko Tabasco-pippurikastike kenties
sopiva lääke? Tämä riemastuttava Ben Turpin
-komedia antaa vastauksen tähän ja moniin
muihin kysymyksiin.

Elokuvanoita (1009) 
3 min - väri - musiikkiääni
Tämä taidokkaasti tehty parodia kertoo
Hollywoodin elokuvamaailman nopeasti kiitä-
västä tuottajasta. Noita kiitää ympäri maailmaa
huimaa vauhtia, kunnes lopulta kompastuu
banaaninkuoreen. Sopiva elokuva elokuvan-
harrastajille ja elokuvakerhoille välipalaksi.

Eläintarhan hoitaja (617) 
6 min - väri - engl.kielinen
Walter Lantzin Vili Viluinen -sarjaa, lyhyt las-
tenanimaatio.

Eläinten päivä (882) 
6 min - väri - engl.kielinen
Terry-karhut -sarjaa: karhunpojat tarjoavat
eläinten päivän kunniaksi kotinsa turvapaikaksi
useille eri eläimille. Isäkarhua tämä ei miellytä.

Eläinten vallankumous (1053)* 
70 min - väri - suomenk. magneettiääni TAITAITAITAI
engl.kielinen optinen ääni
George Orwellin kuuluisasta romaanista on
tehty myös elokuva. Tarina kertoo julmasta
isännästä, jonka maatilan eläimet karkottavat.
Ne alkavat itse hoitaa tilaa jakaen työt ja
myyden tuotteet eteenpäin. He päättävät, että
kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta käy
niin, että toiset eläimet ovat tasa-arvoisempia
kuin toiset.

Elämän karuselli (1056)* 
80 min - väri - engl.kielinen
John ja Faith Hubleyn erinomainen elokuva pe-
rustuu Erik Eriksonin kirjaan ihmisen persoona-
llisuuden kehittymisestä. Elokuva koostuu kol-
mesta osasta, jotka kukin käsittelevät omaa
aikakauttaan.

Elävä kummitus (1062) 
20 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen lähtevät merille.
Laivan kapteeni pyytää heitä vahtimaan huma-
laista merimiestä, mutta kaikki menee tietysti
pieleen.

Enkeleitä ja lälläreitä (1008) 
7 min - väri - musiikkiääni
Helvetin enkelit ja lällärijengit kohtaavat, mitä
tapahtuukaan? Elokuva moottoripyöräilijöistä,
jotka eivät ole moottoripyöräilijöitä, koska aja-
vat ilman pyöriä. Hauska elokuva moottori-
urheilusta kiinnostuneille.

Epäonnen päivä (946) 
7 min - väri - engl.kielinen
Walter Lantzin Pikku Roquefort -animaatio-
sarjaa.



Etelän ystävällisyyttä (1159) 
7 min - väri - engl.kielinen
Nakke Nakuttaja -piirretty.

Filmaajat (1188) 
13 min - mv - musiikkiääni
Bobby Dunn oli mykkäkauden koomikoita.
Tässä elokuvassa ylimääräinen avustaja
ratkaisevassa paikassa sotkee koko kuvauksen.

Golfin opettaja (610) 
16 min - mv - engl.kielinen
W.C. Fields esittää ensimmäisessä ääni-
elokuvassaan kansainvälistä huijaria, joka
esiintyy golfin opettajana.

Gulliverin matka lilliputtien maahan (1055)*
70 min - väri - suomenkielinen magneettiääni
TAITAITAITAI engl.kielinen optinen ääni
Jonathan Swiftin kuuluisaan satiiriin perustuva
elokuva merimies Gulliverista ja tämän joutu-
misesta lilliputtien maahan. Elokuva soveltuu
kaikenikäisille hyvän sanomansa johdosta.
Elokuvan on tuottanut Max Fleischer, mikä
takaa laadun.

Hakki sheriffinä (710) 
7 min - väri - engl.kielinen
Hanna-Barberan televisioanimaatiosarjaa 1960-
luvun alusta.

Halonhakkaajat (900) 
6 min - väri - engl.kielinen
Terry-karhut -sarjaa. Isäkarhu lähtee poikiensa
kanssa halkometsään. Puunkaato on kuitenkin
hankalaa hommaa amatööreille.

Hamelnin pillipiipari (1207) 
10 min - väri - suomenkielinen ääni
Elokuva pohjaa saksalaiseen kansansatuun.
Kylää vaivaavat rotat, mutta onneksi pormestari
apulaisineen löytää avukseen pillipiiparin, joka
pelastaa kylän. Palkkion maksamisen hetkellä
asiat kääntyvät päälaelleen. Mutta mikä on
kiittämättömyyden palkka?

Hammaslääkärissä (592) 
18 min - mv - engl.kielinen
Hauska W.C. Fields -komedia hammaslääkäristä
ja hänen potilaistaan.

Hassu huoltomies (297) 
20 min - mv - ranskankielinen
30-luvun lyhyt Buster Keaton -komedia.

Hengenpelastajat (746) 
21 min - mv - engl.kielinen
Toisen henki pitää tietysti yrittää pelastaa,
mutta tilanne muodostuu tällä kertaa Ohukai-
selle ja Paksukaiselle todella vaikeaksi.

Henkivartija (948) 
6 min - väri - engl.kielinen
Pikku Roquefort -sarjaa, lyhyt lastenanimaatio.

Herrasmiespalvelija Niksu (1092) 
7 min - väri - engl.kielinen
Hanna & Barberan televisiolle tehtyä piirros-
sarjaa, joka jäljittelee Tomia ja Jerryä.

Hiljaisuus (818) 
18 min - mv - mykkä
Ohukainen ja Paksukainen rakentavat taloa.
Työ on vaikeata, koska vieressä on sairaala,
jonka lähistöllä täytyy vallita hiljaisuus.

Hoppity lähtee kaupunkiin (1228)* 
45 min - väri - suomenkielinen ääni
Max Fleischerin tuottama täyspitkä satuelokuva
hyönteisyhteiskunnasta. Mukaan mahtuu myös
romantiikkaa ja jännitystä. Elokuva, joka todel-
la sopii kaikenikäisten katseltavaksi.

Hotelli Globe (1187) 
13 min - mv - musiikkiääni
Elokuvan pääosassa on aikansa kuuluisin
Chaplin-jäljittelijä Billie West. Ei pitäisi palkata
ammattitaidotonta työvoimaa, sillä kokematon
henkilökunta aiheuttaa hotellin asukkaille epä-
miellyttäviä tilanteita.

Huvipuistossa (908) 
19 min - mv - musiikkiääni
Vauhtia ja tapahtumia riittää, kun tilanne-
komiikan mestari Buster Keaton seikkailee
huvipuiston lukemattomien mahdollisuuksien
parissa. Sopii erityisesti lapsille.

Hänen kuninkaallinen oveluutensa (910)    
20 min - mv - musiikkiääni
Tässä elokuvassa Harold Lloyd seikkailee kak-
soisroolissa prinssinä ja hänen sijaisekseen
joutuvana kirjaedustajana. Kaukaisessa levotto-
massa kuningaskunnassa hänelle sattuu lukui-
sia kommelluksia.

Isojen pätkis nro 26 (964)    
30 min - väri/mv - musiikkiääni/ engl.kielinen
Sisältää elokuvat Kauppiaat, Gandy-hanhi sekä
Rakennustyömaa.

Isojen pätkis nro 27 (965) 
26 min - väri - engl.kielinen
Sisältää lyhytpiirretyt Vieterikarhu, Susi lam-
maskoiran vaatteissa ja Nakke villissä lännessä.

Isojen pätkis nro 28 (966) 
28 min - väri/mv - musiikkiääni/engl.kielinen
Sisältää elokuvat Kissojen yöserenadi, Chaplin
ja rosvot sekä Puutarhurit.



Isojen pätkis nro 29 (967) 
26 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Reksi kesyttäjänä, Pöllö ja
Lumikuningatar.

Iso paha susi (1095)    
7 min - väri - musiikkiääni
Iso paha susi anastaa lampaan, jonka tämän
ystävät tulevat pelastamaan suden talosta.
Suden käy huonosti tässä jännittävässä tarinas-
sa.

Itsekäs jättiläinen (1010) 
30 min - väri - suomenkielinen
Oscar Wilden herkkä satu itsekkäästä jätti-
läisestä herttaisena suomenkielisenä elokuvana.
Sopii hyvin kaikenikäisille lapsille. Suositte-
lemme lämpimästi mm. seurakuntatyöhön.

Jaakko ja herneenvarsi (1208) 
10 min - väri - suomenkielinen
Tarina herkkäuskoisesta Jaakko-pojasta, jolle
vanhus antaa muka taikaherneen siemeniä.
Mutta ne ovat todella taikasiemeniä, joista
kasvaa puu taivaaseen asti. Mitä Jaakko sieltä
löytääkään?

Joulun sanansaattaja (1025) 
23 min - väri - suomenkielinen magneettiääni
Joulu on rauhan aikaa: rauhoitutaan kuunte-
lemaan vanhoja ja uusia joululauluja sekä
katsomaan niiden sanomaa myös kuvina.
Soveltuu vaikkapa seurakuntatyöhön.

Juhlijat (747) 
18 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen sopivat puhelimessa
juhlimaan lähtemisestä. Puhelun kuulevat myös
heidän vaimonsa, jotka antavat oman ”lisä-
värinsä” juhlimiselle.

Jäinen tarina (397) 
6 min - mv - engl.kielinen
Walter Lantzin Vili Viluinen -piirrossarjaa.

Kainuun karhusaloilla (1104) 
24 min - väri - suomenkielinen magneettiääni
Kaukana yksinäisillä saloilla on vielä alueita,
joihin ihminen ei ole ulottunut ja joissa luonto ja
eläimet elävät täysin omien lakiensa mukaan.

Kaislikossa suhisee (996) 
24 min - väri - suomenkielinen
Elokuva kertoo järviemme rantojen eläin-
asukeista ja luonnosta yleensä.

Kaksi paria (775) 
21 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen päättävät viettää
vaimoineen yhteisen juhlaillan. Kommellus

seuraa kuitenkin toistaan ja ilta päättyy mitä
riemukkaimpaan riitaan.

Karavaani (773) 
7 min - mv - engl.kielinen
Lasten lyhytpiirretty.

Karhunkaato (781) 
7 min - väri - engl.kielinen
Jogi-karhu -animaatio, Hanna & Barberan käsi-
alaa.

Karhunpoikasen uintiretki (973) 
13 min - väri - suomenkielinen
Herttainen ja hauska kuvaus karhunpoikasen
päivästä kesäisessä metsässä.

Karkuri (828) 
18 min - mv - engl.kielinen
Vanki uhkaa kostaa Ohukaiselle ja Paksukai-
selle, jos hän pääsee vapaaksi. Hän karkaa,
joten poikien elämä muodostuu todella hanka-
laksi.

Katoava Väiski (878) 
8 min - väri - engl.kielinen
Väiski aiheuttaa näyttämöllä taikurille lukuisia
kommelluksia.

Katusoittajat (767) 
20 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen ovat katusoittajia.
He nauravat toisen vahingolle, mutta hymy
hyytyy: lumipallot alkavat lennellä ja heidän
soittimensa rikkoutuvat.

Kaunis koira (901) 
5 min - väri - engl.kielinen
Terry-karhut -elokuva. Karhujen kotiin tulee
kulkukoira, johon pojat heti ihastuvat. Isäkarhu
pyrkii kuitenkin siitä eroon. Tämä ei kuitenkaan
suju kommelluksitta.

Kauppamatkustaja (616) 
7 min - väri - engl.kielinen
Walter Lantzin Dynamo Doc -lastenanimaatio-
sarjaa.

Kauppias (637) 
18 min - mv - engl.kielinen
W.C. Fields esiintyy kemikaliokauppiaana ja
joutuu moniin vaikeuksiin hoitaessaan liiket-
tään.

Keijukaisten maa (1046) 
25 min - väri - suomenkielinen magneettiääni
Nuori metsästäjä Oisin joutuu huimiin seikkai-
luihin auttaessaan keijuja, jotka ovat vaarassa
tuhoutua varjojen vallan alle. Vain Oisin voi
pelastaa keijujen maan uhkaavilta varjoilta.



Sadun lumous vie jännittävien ja mieli-
kuvituksellisten tapahtumien keskelle.

Kelju K. Kojootin keinot (1156) 
8 min - väri - musiikkiääni
Warner Brosin Maantiekiitäjä-piirrossarjaa.

Kenkä (663) 
6 min - väri - engl.kielinen
Hanna & Barberan Piitu-kettu-tv-animaatio-
sarjaa.

Kenraali (1052)* 
80 min - mv - musiikkiääni TAITAITAITAI mykkä
Buster Keatonin ehkä tunnetuin pitkä elokuva
kertoo veturinkuljettajan seikkailuista Yhdys-
valtain sisällissodan pyörteissä tämän pyrkiessä
saamaan takaisin kaapatun Kenraali-nimisen
veturinsa.

Kesyttäjä (702) 
6 min - väri - engl.kielinen
Hakki-koira-piirretty.

Keystone-hotelli (374) 
15 min - mv - engl.kielinen
Yksi kaikkien aikojen kuuluisimmista vanhan
ajan komedioista. Elokuva, jota katsellessa var-
masti nauratte.

Kilpakosijat (945) 
17 min - mv - musiikkiääni
Mykkäkauden Snub Pollard -komedia. Jos lää-
käri kieltää lähes kaikki ruuat ja juomat, täytyy
ottaa käyttöön muut tarjoilukeinot. Kaikki
keinot ovat luvallisia myös silloin, kun kyseessä
on kauniin naisen suosio.

Kippari-Kalle eläintarhassa (1110) 
7 min - väri - engl.kielinen
Alkujaan televisiolle tehty Kippari-Kalle -piir-
retty. Kippari-Kalle pääsee eläintarhaan töihin,
mutta joutuu lopulta itse häkkiin.

Kippari-Kalle ja aarre (1113) 
7 min - väri - engl.kielinen
Kippari-Kallea tv-animaationa. Kalle ja Olka
joutuvat tivolin lemmentunnelista timantti-
kaivokseen ja silloin alkaa tapahtua.

Kippari-Kalle ja Aladdinin lamppu (880) 
21 min - väri - engl.kielinen
Tässä vauhdikkaassa elokuvassa Kalle joutuu
huimiin seikkailuihin taikalamppujen, lentävien
mattojen ja sulttaaneiden parissa. Mukana itäi-
sillä mailla on tietysti kauniina prinsessana
Olka-neito.

Kippari-Kalle ja timantti (1105)    
7 min - väri - engl.kielinen

Noita pakottaa Olkan varastamaan timantin,
mutta monien seikkailujen jälkeen se palaute-
taan takaisin.

Kirppusirkus (682) 
7 min - väri - engl.kielinen
Nuusku ja Lörppö -tv-piirretty.

Kissojen yöserenadi (1038) 
7 min - väri - engl.kielinen
Warner Brosin lyhytpiirretty: laulamiseen miel-
tynyt kissa ei anna Putte Possulle yörauhaa.

Koira (642) 
19 min - mv - engl.kielinen
Harry Langdon -komedia. Mies hankkii koiran
vaimon vastusteluista huolimatta. Suuren koi-
ran ja perheen elämä ajautuu tilaan, jossa mies
joutuu valitsemaan joko - tai.

Kolmas pyörä on liikaa (855) 
6  min - väri - engl.kielinen
Pikku Roquefort -piirretty, Walter Lantzin tuo-
tantoa.

Komedioiden parhaat nro 6 (1230) 
20 min - mv - musiikkiääni
Sisältää neljä Snub Pollard -komediaa: Saapu-
minen, Tarjoilija, Avioliitto sekä Golf-ottelu.

Komedioiden parhaat nro 7 (1231) 
20 min - mv - musiikkiääni
Sisältää neljä Snub Pollard -komediaa: Rapa
lentää, Sotilas, Hotelli Daze ja Ravintola.

Komedioiden parhaat nro 8 (1236) 
41 min - mv - musiikkiääni
Sisältää kaksi Buster Keaton -komediaa: Seik-
kailija ja Seppä.

Komedioiden parhaat nro 9 (1237) 
39 min - mv - engl.kielinen
Sisältää kaksi Ohukainen ja Paksukainen -elo-
kuvaa: Vangit ja Ottelu.

Komedioiden parhaat nro 13 (1241) 
39 min - mv - musiikkiääni
Sisältää kaksi Chaplin-farssia: Palomiehenä ja
Kulkurina.

Konejänis (894) 
5 min - väri - engl.kielinen
Terry-karhut-sarjaa. Karhut kouluttavat koiras-
taan jäniskoiraa. Tositilanteessa metsällä syntyy
kuitenkin ongelmia, koska koira on jänisten
ystävä.

Konsertto (892) 
8 min - väri - engl.kielinen
Elokuva, jossa Väiski Vemmelsääri, Elmeri ja



ruma ankanpoikanen seikkailevat. Tässä eloku-
vassa musiikilla on tärkeä osuus.

Kosinta (761, 1120) 
7 min - väri - engl.kielinen
Kippari-Kalle päättää lähteä kosimaan Olkaa.
Pahaksi onneksi Brutuksella on samat aikeet.

Kotiapulainen (647) 
18 min - mv - engl.kielinen
Vanhan ajan komedia perheestä, joka saa uuden
kotiapulaisen.

Kotityranni (750) 
20 min - mv - engl.kielinen
Paksukainen on naimisissa pienen, mutta
pippurisen naisen kanssa. Vaimo haluaa, että
Ohukainen ja Paksukainen eivät lähde minne-
kään, ennen kuin taloustyöt on tehty. Mutta
eihän mikään suju silloin, kun Ohukainen on
sekoittanut asioita.

Kotivahti (712)    
6 min - väri - engl.kielinen
Televisiolle valmistettua Piitu-kettu-piirros-
sarjaa.

Kullankaivaja (893) 
8 min - väri - engl.kielinen
Elmeri lähtee länteen kaivamaan kultaa ja
kohtaa tunnetun häirikön Väiski Vemmel-
säären.

Kultakuume (1219)* 
70 min - mv - musiikkiääni
Chaplinin täyspitkä elokuva tapahtuma-
rikkaasta matkasta Alaskaan kullan etsintään.

Kummitusjahti (909) 
19 min - mv - musiikkiääni
Vauhdikas seikkailukomedia, jonka aineksina
ovat kaunis tyttö, Harold Lloyd, perintökartano,
tytön ilkeä setä ja kummitukset.

Kuninkaan räätäli (1094) 
8 min - väri - musiikkiääni
Hauska tarina räätälistä, joka vahingossa
aiheuttaa kuninkaalle paljon harmia hunajan
perässä olevien mehiläisten jouduttua kunin-
kaan housuihin. Onnelliseksi lopuksi räätäli
pelastaa kuninkaan jättiläisen kynsistä ja
kaikki päättyy hyvin.

Kutsumaton vieras (879)    
8 min - väri - engl.kielinen
Elmeri saa miljoonaperinnön sillä ehdolla, ettei
tee pahaa eläimille. Väiski käyttää tilaisuutta
hyväkseen muuttamalla Elmerin luokse.

Kuumaa rahaa (602) 

18 min - mv - engl.kielinen
Ystävättäret ovat kovassa rahapulassa. Rahan
hankkiminen johtaa heidät kommelluksesta ja
seikkailusta toiseen. Yksi hauskimpia vanhan
ajan komedioita.

Kyyhkynen (1098) 
10 min - mv - sekakielinen
Lyhytelokuva parodioi Ingmar Bergman
-tyylisiä elokuvia. Sopii lähinnä harrastaja-
käyttöön.

Kämppäkokki (1262) 
10 min - mv - musiikkiääni
Mykkäkomedia, jossa on mukana mm. Oliver
Hardy eli Paksukainen.

Kännissä (1014) 
9 min - väri - musiikkiääni
Erikoinen elokuva humalaisesta miehestä. Hän
eksyy taidenäyttelyyn, jossa teokset alkavat
liikkua humalaisessa mielessä. Sopii ennakko-
luulottomaan raittiustyöhön.

Lainvartija (1233) 
18 min - mv - engl.kielinen
Lainvartijana ollessaan Snub Pollard joutuu
turvautumaan ihmeellisiin ratkaisuihin.

Laivakalle nuorempi (1054)* 
70 min. - mv - musiikkiääni
Buster Keatonin tunnettu pitkä elokuva laiva-
pojasta nimeltä Bill.

Laivanrakentajat (685) 
20 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen ostavat itselleen
huonokuntoisen kalastusaluksen ja alkavat
kunnostaa sitä.

Lapin karu lumous (912) 
28 min - väri - suomenkielinen
Puolalaistyttö Luiza saapuu Suomeen. Pian hän
on ystävystynyt koulutovereidensa kanssa. He
ihastuvat Lappiin ja päättävät tehdä sinne
luokkaretken. He keräävät rahaa monin eri
keinoin. Vastoinkäymisiäkin on, kun Matin veli
Risto rikkoo Matin säästölippaan saadakseen
rahaa alkoholin ostamiseen. Luokan yhteis-
hengen avulla rahat saadaan kuitenkin
kerätyksi. Matka ei ainoastaan tutustuta meitä
Lapin luontoon, vaan opettaa myös suojelemaan
sitä.

Lapinseidan kutsu (378) 
17 min - väri - suomenkielinen
Seurakunnan pojat päättävät lähteä Lappiin
etsimään lappalaisten pyhää seitaa. Matka-
aikeensa he toteuttavat keräämällä matkarahoja
monin eri keinoin.



Lastenkamarissa (1013) 
9 min - väri - engl.kielinen
Tunnettujen animaatioelokuvien tekijöiden John
ja Faith Hubleyn teos, joka kuvaa todellista
lasten elämää. Varustettu tekijöiden omien
lasten äänillä, joka ei ole puhdasta englantia,
vaan osittain merkityksetöntä lasten kieltä.
Suositellaan elokuvanharrastajille ja elokuva-
kerhoille.

Lauantai-ilta (776) 
26 min - mv - mykkäkopio
Harry Langdon esittää tässä elokuvassa miestä,
joka lähtee salaa vaimoltaan juhlimaan toisten
kanssa. Tästä matkasta muodostuu kuitenkin
niin hankala, että olisi ollut parasta jäädä
kotiin.

Legenda nimeltä Beatles (1011) 
14 min - väri - musiikki/engl.kielinen ääni
Musiikin, kuvien, haastattelujen ja elokuva-
pätkien avulla tehty Beatles-yhtyeen historia
synnystä hajoamiseen. Kiinnostava elokuva
musiikin tai elokuvan harrastajille tai muille
yhtyeen musiikista kiinnostuneille.

Leijona metsästää Hakkia (662) 
6 min - väri - engl.kielinen
Television piirrossarjan episodi.

Leikkisä kissanpentu (854) 
6 min - väri - engl.kielinen
Pikku Roquefort -sarjan lyhytpiirretty.

Lemmikki (895) 
6 min - väri - engl.kielinen
Terry-karhut-sarjaa: karhuille tapahtuu kom-
mellus toisensa jälkeen liian vilkkaan koiransa
kanssa. Varsinkin isäkarhu on helisemässä.

Lentävä matto (680) 
7 min - väri - engl.kielinen
Niksu, Vekku ja Jekku -sarjan lyhytpiirretty.

Lepo (848) 
6 min - väri - engl.kielinen
Nakke Nakuttaja -animaatio.

Lepopäivä (899) 
5 min - väri - engl.kielinen
Isäkarhu yrittää viettää sunnuntain levon
merkeissä. Nälkäiset karhunpojat ryhtyvät pais-
tamaan lettuja. Taikinaan putoaa ruutia ja
sitten...

Linnunpelätin (813) 
9 min - väri - engl.kielinen
Lasten lyhytpiirretty.

Linnunpönttö (807) 

7 min - väri - engl.kielinen
Warner Bros -yhtiön Tipi ja Sylvester -sarjaa.

Lintujen laulu (856)    
7 min - väri - musiikkiääni
Mestarillisesti piirretty ja mieleenpainuva opet-
tavainen väriklassikko 1930-luvulta. Ilmakivää-
rillä lintua ampuva poika oivaltaa luonnon
vahingoittamisen mielettömyyden.

Lumikki ja seitsemän kääpiötä (1202) 
10 min - väri - suomenkielinen
Lumikin kuningatar-äitipuoli on kateellinen
Lumikin kauneudesta ja ajaa tämän pakoon
synkkään metsään. Mutta herttainen Lumikki
voittaa heti uusia ystäviä. Lopulta kaikki
päättyy onnellisesti lukuisten vaarallisten
tapahtumien jälkeen.

Luvaton lemmikkieläin (732) 
18 min - mv - engl.kielinen
Ilman lupaa huoneeseen tuotu koira aiheuttaa
Ohukaiselle ja Paksukaiselle lukuisia riemastut-
tavia kommelluksia.

Lyhytelokuvien parhaimmat I (1048)*    
70 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Elokuvanoita, Säpinää hiekal-
la, Lintujen laulu, Urheilun riemua sekä
Saarnaaja.

Lyhytelokuvien parhaimmat II (1049)*    
75 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Videopainajainen, Olympia-
laiset, Hoppu, Sooloilija ja Rakennustyömaa.

Lääkäri (890) 
21 min - mv - musiikkiääni
Harold Lloyd on elokuvan alussa lääkärinä ja
tutustuu pontikankeittäjään. Tutustumisen
luonnollisena seurauksena on pikku hiprakka
sekä monet vauhdikkaat kommellukset suur-
kaupungin kaduilla.

Löytölapsi (1186) 
13 min - mv - musiikkiääni
Lyhytkomedia, pääosissa Snub Pollard ja Oliver
Hardy. Kun hyvin aktiivinen lapsi tuodaan
luvatta poikamiesasuntolaan, syntyy riemuk-
kaita tilanteita.

Maantiekiitäjä maantiellä (1155) 
8 min - väri - musiikkiääni
Warner Brosin Maantiekiitäjä-sarjaa, nopea-
tahtista tilannekomiikkaa.

Maestro (1107) 
17 min - mv - musiikkiääni
Chaplin-imitoija Billy Westin farssi: joskus
muusikon on todella vaikeaa saada työtä. Mutta



hädässä ystävä tunnetaan - ystävyyttä jopa
haitaksi asti.

Majakan kummitus (717) 
6 min - väri - engl.kielinen
Lasten lyhytpiirretty.

Makuuvaunussa (1063) 
19 min - mv - engl.kielinen
Ohukaisen ja Paksukaisen yöllinen junamatka
ei suju rauhallisesti. Kun he vihdoinkin pääse-
vät makuulle, juna on jo saapumassa määräase-
malle.

Masi huoltomiehenä (757) 
6 min - väri - engl.kielinen
TV:lle tehtyä 60-luvun alun animaatiosarjaa
suositusta sarjakuvasankarista.

Meidän poikamme (1258) 
10 min - mv - musiikkiääni
Ben Turpin -komedia 1920-luvulta.

Meidän sakki palokuntalaisina (566) 
18 min - mv - engl.kielinen
”Meidän sakkimme” on perustanut paloaseman.
Sen tekniset laitteet ovat tekniikan todellinen
riemuvoitto.

Menee jos on mennäkseen (1154) 
8 min - väri - musiikkiääni
Maantiekiitäjä-sarjan episodi.

Merimiehet (708) 
21 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen ovat merimiehiä,
jotka saavat maissa ollessaan aikaan varsinaista
säpinää.

Merirosvokissat (942) 
6 min - väri - engl.kielinen
Terrytoons-sarjan Teräshiiri-elokuva. 
Ei suositella raittiustyöhön.

Mikki Hiiri lentäjänä (291) 
7 min - mv - musiikkiääni
Varhainen Mikki Hiiri -elokuva 1920-luvun lo-
pulta.

Miljonääri (633) 
20 min - mv - engl.kielinen
Lyhyen äänifarssin pääosassa esiintyy lähinnä
komedioiden sivurooleista muistettu Billy
Gilbert. Hän esittää ökyrikasta, joka menettää
muistinsa.

Mr. Magoo teatterissa (583) 
7 min - väri - engl.kielinen
Likinäköisen herra Magoon kommelluksista
televisiolle tehdyn piirrossarjan jakso.

Munatehdas (817) 
7 min - väri - engl.kielinen
Oswald-kaniinin seikkailuista 30-luvun lopulla
tehty herttainen lastenpiirretty.

Muodonmuutos (622) 
7 min - väri - engl.kielinen
Walter Lantzin tuottamaa, Villiin länteen sijoit-
tuvaa Tarkastaja-piirrossarjaa.

Mustasukkaisuutta (753) 
20 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen ovat myyntimiehiä.
Eräs rouva pyytää heidän apuaan saadakseen
miehensä mustasukkaiseksi. He suostuvat - ja
siitä vasta riemu alkaa.

Muukalaislegioonalaiset (1235) 
22 min - mv - engl.kielinen
Onneton rakkaus saa Ohukaisen ja Paksukaisen
liittymään muukalaislegioonaan. Se ei suinkaan
vastaa sankareittemme odotuksia.

Muurahaiset (765) 
7 min - väri - musiikkiääni
Lasten lyhytpiirretty.

Muuttopuuhat (851) 
5 min - väri - engl.kielinen
Terrytoons-sarjaa Sidney-elefantin edesotta-
muksista.

Myyntimies (846) 
6 min - väri - engl.kielinen
Nakke Nakuttaja -elokuva 60-luvun puolelta.

Naapurit (631) 
17 min - mv - engl.kielinen
Vanhan ajan komedia: riemukas tilanne seuraa
toistaan, kun naapurukset alkavat käydä liiaksi
toistensa hermoille.

Nahkakuula (762) 
8 min - mv - engl.kielinen
Ote Marx-veljesten pitkästä elokuvasta Hevosen
sulat. He ovat rugby-joukkueen pelaajia, jotka
käyttävät kaikkia mahdollisia ja jopa mahdotto-
mia keinoja voittaakseen pelin.

Naken hurjat seikkailut (1085) 
18 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Nakke tietokilpailussa, Aarre
sekä Nappulapesäpalloa.

Naken hurjat seikkailut II (1099) 
18 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Nakke ja marsilainen, Nakke
ja postivaunut sekä Riehakas leikki.



Naken hurjat seikkailut III (1184) 
18 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Koskenlasku, Vallu kylvyssä
ja Naken uusi koti.

Naken hurjat seikkailut IV (1185) 
18 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Pianonvirittäjä, Nakke tekee
historiaa ja Nakke hurjastelee.

Naken hurjat seikkailut V (1199) 
18 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Naken lapset, Nakke
Marokossa sekä Yksityisetsivä.

Nakke hiihtämässä (980)    
6 min - väri - engl.kielinen
Musiikkia hyödyntävä Nakke-piirretty 40-luvul-
ta. Ohjaaja James Culhane vastasi sarjan
parhaista töistä.

Nakke ja intiaani (843) 
6 min - väri - engl.kielinen
Lisää riehakkaan tikan edesottamuksia.

Nakke ja merirosvo (1088) 
7 min - väri - engl.kielinen
Nakke Nakuttaja on tuottaja Walter Lantzin
suosituin animaatiosarja.

Nakke kadunlakaisijana (976) 
6 min - väri - engl.kielinen
Don Patterson ohjasi 1950-luvun onnistuneim-
mat Nakke-elokuvat. Nakke kadunlakaisijana
kuuluu niihin.

Nakke nukkena (742) 
6 min - väri - engl.kielinen
Tikka yrittää pelastua pulasta esittämällä
nukkea, vaan kuinka käykään?

Nakke pianonvirittäjänä (977) 
6 min - väri - engl.kielinen
Don Pattersonin ohjaama Nakke-piirretty.

Nakke päivällisellä (1153) 
6 min - väri - engl.kielinen
Keskivertoa parempi Nakke-animaatio.

Nakke villissä lännessä (978) 
7 min - väri - engl.kielinen
Nakke Nakuttaja oli 1940-luvun alussa suosi-
tuimpia piirrossarjoja Yhdysvalloissa.

Nappulapesäpalloa (1158) 
7 min - väri - engl.kielinen
Nakke Nakuttaja -piirretty.

Neekeripoika Sambo (1096) 
7 min - väri - musiikkiääni

Sambo ja hänen koiransa seikkailevat hauskas-
sa piirroselokuvassa tiikerin kanssa.

Niksun omatunto (697) 
7 min - väri - engl.kielinen
Hanna & Barberan tv-animaatiosarjaa.

Noidan vankina (938) 
6 min - väri - engl.kielinen
Paul Terryn tuottama Teräshiiri-sarja parodioi
Teräsmiehen seikkailuja.

Nopea ja nokkela (1157) 
8 min - väri - musiikkiääni
Maantiekiitäjä-sarja ei käyttänyt juurikaan
dialogia, vaan nojasi huumorinsa kuvaan ja
tapahtumiin.

Nuohoojat (632) 
18 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen joutuvat hurjiin
kommelluksiin savupiippuja nuohotessaan.

Nuppineulamies (859) 
7 min - väri - engl.kielinen
Walt Disneyn avustajana aloittaneen Ub
Iwerksin omaa tuotantoa oleva lastenpiirretty
30-luvulta.

Nuusku Havaijilla (691) 
7 min - väri - engl.kielinen
TV-piirretty, Hanna & Barberan tuotantoa.

Näyttämöllä (907) 
20 min - mv - musiikkiääni
Buster Keaton -komedia vuodelta 1920. Tässä
elokuvassa on runsaasti vipinää teatterinäyt-
tämöllä: lopussa on mm. vedenpaisumus.

Olka kuvanveistäjänä (1112) 
7 min - väri - engl.kielinen
Olka etsii mallikseen loukkaantunutta miestä.
Brutus ja Kippari-Kalle tekevät tietenkin
kaikkensa vahingoittaakseen itseään.

Omantunnon kautta (969) 
19 min - mv - engl.kielinen
Harry Langdon esittää sulhasta, jonka sulhas-
poika tekee kaikkensa estääkseen vihkimisen:
hän jopa tekee poliisille väärän ilmiannon.

Ongelmalapset (904) 
6 min - väri - engl.kielinen
Terry-karhut-sarjaa. Isä pyrkii soveltamaan las-
tensa kasvatukseen nykyaikaisia lempeitä peri-
aatteita. Pojat ovat kuitenkin vilkkaita ja isä jää
heidän kanssaan jatkuvasti alakynteen.

Onnellinen prinssi (1027) 
25 min - väri - suomenk. magneettiääni



Kukapa ei olisi kuullut Oscar Wilden satua
onnellisesta prinssistä ja pääskysestä. Nyt
näemme tämän herttaisen sadun valkokankaal-
la yhtä herttaisena ja opettavaisena.

Onnittelija (686) 
7 min - väri - engl.kielinen
Hanna & Barberan tv-animaatioita.

Ottelu (723) 
21 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen pelastavat kauniin
neidon pahan miehen kynsistä. Myöhemmin
Ohukainen joutuu saman miehen vastustajaksi
nyrkkeilykehään.

Paikat siistinä (1257) 
10 min - mv - musiikkiääni
Snub Pollard - ja Oliver Hardy -komedia mykkä-
kaudelta.

Palapeli (720) 
20 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen huomaavat, että
palapeli saattaa olla joskus tärkeämpi kuin omat
häät.

Palvelija (703) 
21 min - mv - engl.kielinen
Kesälesken päivät saattavat olla todella riehak-
kaita, kuten nähdään tässä Ohukainen ja
Paksukainen -farssissa.

Pankkiryöstö (1190) 
13 min - mv - musiikkiääni
Billy Bevan -komedia: pätevä vahtimestari pys-
tyy estämään ryöstön monien kommellusten
jälkeen.

Paroni (1068) 
17 min - mv - musiikkiääni
Ben Turpin -komedia. Ei edes paronin taidoilla
kyetä ratkomaan kaikkia ongelmia, mitä
junamatkalla tapahtuu. On myös vaikeaa varti-
oida toista, kun omassa vyössä riippuu iso
mehiläispesä.

Parturi (651) 
18 min - mv - engl.kielinen
W.C. Fields omistaa parturiliikkeen. Parturin
työ ei olekaan niin yksitoikkoista kuin luulisi.

Pekka ja susi (1029) 
27 min - väri - suomenkielinen
Pekka ja susi on varmaan tuttu satu. Sergei
Prokofjev rakasti sitä niin paljon, että sävelsi
siihen musiikin. Näemme tässä elokuvassa,
kuinka hyvin sävellys kuvaa satua, sen
tapahtumia ja eläimiä.

Pelastaja-Teddy (1194) 
18 min - mv - musiikkiääni
Klassinen Keystone-komedia. Bobbie on rakas-
tunut yläkerran tyttöön, mutta toinen neito saa
viekoteltua Bobbien perinnön toivossa. Syntyy
jännittäviä tilanteita, mutta lopulta hyvä saa
palkkansa.

Perjantai 13. päivä (620) 
7 min - väri - engl.kielinen
Walter Lantzin Dynamo Dock -lyhytpiirretty.

Petteri Punakuono (1034) 
10 min - väri - suomenkielinen magneettiääni
Max Fleischerin tuottama lastenpiirretty kuvit-
taa tutun joululaulun.

Peukaloliisa (1201) 
16 min - väri - suomenkielinen
Satu Peukaloliisasta kertoo pienestä terälehden
kokoisesta tytöstä, joka monien seikkailujen
jälkeen lentää ystävänsä pääskyn kanssa
etelään ja kohtaa siellä komean prinssin.
Herttainen ja hyvin toteutettu nukke-elokuva.

Piano (738) 
24 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen on palkattu kuljet-
tamaan pianoa. Työ osoittautuu odotettua
hankalammaksi. Piano palkittiin Oscarilla vuon-
na 1932.

Pidätys (621) 
7 min - väri - engl.kielinen
Tarkastaja-piirrossarjaa, Walter Lantzin tuotan-
toa.

Pienet apulaiset (898) 
6 min - väri - engl.kielinen
Terry-karhut -elokuva. Isäkarhu ostaa television
ja ryhtyy asentamaan antennia katolle. Työ on
kuitenkin täynnä hankaluuksia, tuuli mm. tem-
paa hänet leijaksi taivaalle.

Pieni merenneito (1028) 
27 min - väri - suomenkielinen magneettiääni
H.C. Andersenin satu pienestä prinssiin rakas-
tuvasta merenneidosta on liikuttanut lapsia
ympäri maailmaa vuosisatoja. Elokuvaversio on
yhtä viehättävä kuin alkuperäinen satukin.

Pienten pätkis nro 48 (1217) 
24 min - väri - musiikkiääni
Sisältää elokuvat Neekeripoika Sambo, Tuuli-
myllykylä ja Kenkätalon lapset.

Pohjoistuulen lahjat (1209) 
10 min - väri - suomenkielinen
Kertomus pienestä norjalaisesta pojasta, jonka
ruuat pohjoistuuli puhaltaa maahan useita



kertoja. Tästä sisuuntuneena poika lähtee
tapaamaan tuulta. Mutta löytääkö poika
pohjoistuulen ja pystyykö tämä edes auttamaan?
Jännittävä satu, joka sopii kaikenikäisille
lapsille.

Pokerisakki (1108) 
17 min - mv - engl.kielinen
Billy Bevan -komedia. Riita siitä tulee, kun jo-
kainen pelaaja yrittää pettää toistaan. Mutta
yksi ”katselija” yrittää olla puolueeton - vaan
onko?

Poliisit (866) 
18 min - mv - musiikkiääni
Buster Keatonin parhaita elokuvia, jossa tämä
joutuu huonekalukuormineen railakkaaseen me-
noon kymmenien poliisien kanssa.

Poliitikon elämää (1197) 
17 min - mv - musiikkiääni
Ben Turpin -farssi. Poliitikko joutuu työssään
todella monien ongelmien eteen ja juonittelujen
kohteeksi.

Possujen polkka (1036) 
7 min - väri - musiikkiääni
Kolmen pienen porsaan tarinaa railakkaasti
parodioiva Warner Bros -piirretty.

Postimies Hakki (1151) 
6 min - väri - engl.kielinen
Hanna & Barberan tv-piirretty.

Pummi (1189) 
13 min - mv - musiikkiääni
Ben Turpin -komedia. Mies kauneudenhoitajana
voi aiheuttaa kaaoksen kauneussalongissa.

Puu kaatuu (937) 
7 min - väri - engl.kielinen
Sidney-elefantti-piirretty, Terrytoons-sarjaa.

Puutarhurit (875) 
5 min - väri - engl.kielinen
Terry-karhut-sarjaa. TV-ohjelma innostaa kar-
hut viljelemään vihanneksia. Puutarhurin elä-
mä on kuitenkin täynnä vaikeuksia.

Pysy tiukkana (1064) 
26 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen järjestävät vaimonsa
pois tieltä päästäkseen ratsastusseuran juhliin,
joihin he tosin monien ongelmien vuoksi eivät
pääsekään.

Pätkis nro 1 (914) 
44 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Pelastuskoira, Ei intiaaneja,
pyydän, Hakki ja varsi, Lintujen laulu, Kylpy-

huonesankarit sekä Lepo.

Pätkis nro 2 (915) 
37 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Alaskan ajot, Voittajat, Kolme
karhua ilkitöissä, Reksi hammaslääkärissä,
Zippy sankarina ja Eläinten päivä.

Pätkis nro 3 (916) 
37 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Pikku onkijat, Kiire-kiire,
Reksi urheilijana ja Ongelmalapset.

Pätkis nro 5 (918) 
31 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Majavien ystävät, Retkellä,
Loma maalla ja Lemmikki.

Pätkis nro 6 (919) 
40 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Tivolissa, Linnunpoikanen,
Huonoa tuuria, Kesyttäjä ja Termiittejä Marsis-
ta.

Pätkis nro 7 (920) 
36 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Nakke uimarannalla, Avaruu-
den valloittajat sekä Chaplin tavaratalossa.

Pätkis nro 8 (921) 
34 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Tyhmä Simon, Merirosvo,
Antenninkorjaajat ja Kätkevä koira.

Pätkis nro 9 (922) 
32 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Halonhakkaajat, Chaplin rul-
laluistimilla ja Pienet apulaiset.

Pätkis nro 11 (924) 
26 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Sorsanmetsästys, Kauneus-
kilpailu, Retki ja Putkimiehen apulaiset.

Pätkis nro 12 (925) 
35 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Hakki ulkoilee, Hiirien
avaruusmatka, Lintu ja mato sekä Kun kissa on
poissa. HUOM!HUOM!HUOM!HUOM! Värit hieman punertavat.

Pätkis nro 13 (926) 
36 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Reksi kesyttäjänä, Chaplin
teatterissa ja Kesäiset leikit.

Pätkis nro 15 (928) 
28 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Jogi ja rosvot, Postimies
Hakki sekä Chaplin ja poliisit.



Pätkis nro 16 (929) 
26 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Nakke kadunlakaisijana,
Munavaras, Mikki Hiiri retkellä sekä Sylvester
ja kultakala.

Pätkis nro 17 (952) 
32 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Sheriffi, Valekreivi ja Talvi-
jahti.

Pätkis nro 18 (953) 
39 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Ritarit, Kaunis koira, Reksin
ystävä, Talven iloja sekä Reippaat kuvaajat.

Pätkis nro 19 (954) 
29 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Nakke ja intiaani, Eipäs
tyrkitä, Rauhanhäiritsijät sekä Naken juna-
seikkailu.

Pätkis nro 20 (955) 
39 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Kop kop, Chaplin nyrkkeilijä-
nä, Daffy Hollywoodissa ja Nakke Villissä
lännessä.

Pätkis nro 21 (956) 
30 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Huonoa tuuria, Nakke
hiihtämässä, Abbott ja Costello poliiseina sekä
Uninen Nakke.

Pätkis nro 22 (957) 
31 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Nakke parturina, Chaplin
potilaana ja Nakke nukkena.

Pätkis nro 23 (958) 
28 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Astro marsilainen, Nälkäinen
karhu, Jäähurjastelijat ja Tottelematon robotti.

Pätkis nro 24 (959) 
32 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Nakke ja robotti, Villi länsi,
Peten lentoseikkailu, Pelaaja ja Koneapulainen.

Pätkis nro 25 (963) 
29 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Kesyttäjä, Sirkustaiteilija,
Rotta ja pöllö sekä Sirkushevonen.

Pätkis nro 30 (967) 
20 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Muurahaiset toimessaan,
Konejänis ja Possujen polkka.

Pätkis nro 31 (1073) 

18 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Lepopäivä, Kolme Nakkea
sekä Hevosystävä.

Pätkis nro 32 (1074) 
18 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Lahja, Konsertto ja Nyrkkeile-
vä ystävä.

Pätkis nro 33 (1075) 
18 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Vilustuminen, Nakke nukkena
ja Pienennyslääke.

Pätkis nro 34 (1076) 
18 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Lentävä Niksu, Katoava
Väiski ja Niksun omatunto.

Pätkis nro 35 (1077) 
20 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Sorsan elämää, Villakoira ja
Nakke metsässä.

Pätkis nro 37 (1079) 
20 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Nakke ja merirosvo, Kroketin
pelaaja ja Alivuokralaiset.

Pätkis nro 38 (1080) 
20 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Tikan automaattipöytä,
Taistelu kolikosta ja Yölepakko.

Pätkis nro 39 (1081) 
20 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Punahilkka, Isä ja poika sekä
Niksu kohtaa voittajansa.

Pätkis nro 40 (1082) 
19 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Laivakissa, Etelän ystävälli-
syyttä sekä Nakke ja alligaattori.

Pätkis nro 41 (1083) 
19 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Avaruushiiri, Nakke golf-
kilpailussa ja Nakke Marokossa.

Pätkis nro 42 (1084) 
19 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Kirppu apurina, Nakke
rämeikössä ja Nakke lapsenvahtina.

Pätkis nro 43 (1100) 
29 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Kuninkaan räätäli, Neekeri-
poika Sambo, Biljoona dollaria tyhjästä ja
Tyhmä Simon.



Pätkis nro 44 (1180) 
20 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Kippari-Kalle ja outo vieras,
Nakke uimarannalla sekä Pikku poliisi.

Pätkis nro 45 (1181) 
20 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Vanhanaikainen kaksin-
taistelu, Termiittejä Marsista ja Talviuni.

Pätkis nro 46 (1182) 
22 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Olkan satu, Nakke maila-
poikana ja Takaa-ajo.

Pätkis nro 47 (1183) 
22 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Taikahattu, Nakke huolto-
asemalla ja Robotti.

Pätkis nro 49 (1232) 
18 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Puunhakkaaja, Kala, Vuokra-
lainen ja Valkoinen valas.

Pätkis nro 50 (1244) 
27 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Nakke kadunlakaisijana,
Munavaras, Mikki retkellä ja Wilhelm Tell
-alkusoitto.

Pätkis nro 51 (1245) 
26 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Metsästyshaukka, Pikku
poliisi, Kiltti lohikäärme sekä Hannu ja Kerttu.

Pätkis nro 52 (1246) 
33 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Putkimiehen apulaiset,
Koskenlasku, Kiireinen päivä, Viimeinen tilai-
suus ja Kettujahti.

Pätkis nro 53 (1247) 
33 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Munavaras, Kolme Nakkea,
Kullankaivaja, Hajuherne hammaslääkärissä ja
Lintukoira.

Pätkis nro 54 (1248) 
32 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Naken junaseikkailu, Väiskin
kilpailu, Mikki Hiiri isänä, Lohikäärme ja
Nakke nukkena.

Pätkis nro 56 (1249) 
32 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Kuningatarmehiläinen, Nakke
ja Bali Hoo, Avaruusmiehet, Väiskin kilpailu
sekä Puutarhurit.

Pätkis nro 57 (1250) 
34 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Pikku onkijat, Kippari-Kallen
vuoristoajelu, Kippari-Kalle ja timantti, Hakki
Havaijilla sekä Katoava Väiski.

Pätkis nro 58 (1251) 
31 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Talviuni, Rakennustyöläiset ja
Halonhakkaajat.

Pätkis nro 59 (1252) 
24 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Salainen agentti, Hajuherne
hammaslääkärissä, Vanhanaikainen kaksintais-
telu ja Myyntimies.

Pätkis nro 60 (1253) 
35 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Tiedemies, Mikki Hiiri
retkellä, Urhoollinen Jogi, Muurahaiset ja
Nuusku Havaijilla.

Pätkis nro 61 (1254) 
29 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Pienet apulaiset, Olka ja
taikasormus, Kippari-Kalle ja aarre, Lepopäivä
ja Puutarhurit.

Pätkis nro 62 (1255) 
32 min - väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Ongelmalapset, Nakke
ruokalistalla, Kamppailu hiiristä, Lamppu-
kauppias ja Sorsanmetsästys.

Pätkis nro 63 (1263) 
väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Romutuskilpailu, Ole nokkela,
Nuohoojat ja Nakke nukkena.

Pätkis nro 64 (1264) 
väri/mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Ongelmalapset, Perämoottori,
Hotellipojat, Hurjat cowboyt sekä Pikku onkijat.

Rahan pauloissa (1193) 
18 min - mv - musiikkiääni
Kuuluisan Keystone-komediasarjan elokuva Ra-
han pauloissa kertoo kahdesta sisaruksesta ja
näiden yhteisestä lemmitystä. Mutta kuvioihin
tulee mukaan rikas perijä, jonka tulisi mennä
naimisiin toisen sisaruksen kanssa saadakseen
perinnön.

Rakastunut kelloseppä (299) 
18 min - mv - ranskankielinen
Buster Keaton -farssi: koomikko esittää kello-
seppää, joka joutuu omaksumaan trapetsitai-
teilijan taidot pelastaakseen tyttönsä.



Rakennuspuuhat (853) 
5 min - väri - musiikkiääni
Lastenpiirretty, Pikku Roquefort -sarjaa.

Rakennustyöläiset (755) 
18 min - mv - engl.kielinen
Riemukas Ohukainen ja Paksukainen -elokuva.
Ystävät ovat rakennuksella töissä. He joutuvat
kommelluksesta toiseen.

Rakennustyömaa (891) 
18 min - mv - musiikkiääni
Riemastuttava elokuva, jossa Harold Lloyd
järjestää ensin lääkärille potilaita pelastaakseen
lääkärin sihteerin työpaikan. Sitten hän joutuu
päätähuimaaviin seikkailuihin pilvenpiirtäjän
rakennustelineille.

Rauhanhäiritsijä (947) 
6 min - väri - musiikkiääni
Pikku Roquefort -piirretty, lapsille.

Rauhankadun poliisi (861) 
19 min - mv - musiikkiääni
Myös Hiljaisen kadun nimellä tunnettu Chaplin-
komedia. Chaplin rauhoittaa Rauhankadun,
joka ei suinkaan ole nimensä mukainen. Paikal-
linen gangsteripäällikkö saa myös poliisina
toimivalta Chaplinilta osansa.

Reippaat kuvaajat (897) 
6 min - väri - engl.kielinen
Valokuvauskilpailun suuri palkinto innostaa
karhut ottamaan valokuvia. Villejä eläimiä
kuvatessa esiintyy useita vaikeuksia, mutta
loppu on onnellinen. Terry-karhut-sarjaa.

Resiina (1256) 
25 min - väri - musiikkiääni
Buster Keatonin vanhoilla päivillään tekemä
matkailukomedia, joka hyödyntää hänen myk-
käkaudella oppimiaan taitoja.

Retkellä (902) 
6 min - väri - engl.kielinen
Terry-karhut-sarjaa. Karhunpojat lähtevät isän-
sä kanssa eräretkelle. Metsässä isäkarhun
epäkiitollisena tehtävänä on tutustua mm.
jyrkänteeltä putoamiseen, nokkosiin, ampiaisiin
jne.

Riehakas leikki (1090)    
7 min - väri - engl.kielinen
Nakke Nakuttaja -sarjan episodi.

Ristilukki (1102) 
23 min - väri - suomenk. magneettiääni
Kiinnostava tutkimusmatka ristilukin elämään.

Robotti (635) 

18 min - mv - engl.kielinen
Kaksi naista saapuu sateisena iltana talon luo.
Talon omistaja on keksinyt koneihmisen eli
robotin. Hieman jännittävä, mutta hauska van-
han ajan komedia.

Robottien baletti (1117) 
8 min - väri - musiikkiääni
Loisteliaasti esitetty teollisuusrobottien ”baletti”
klassisen musiikin tahdissa.

Rohkaise mielesi (1260) 
15 min - mv - musiikkiääni
Snub Pollard -komedia.

Ruma ankanpoikanen (1200) 
17 min - väri - suomenkielinen
H.C. Andersenin satu rumasta ankanpojasta on
meille kaikille tuttu. Tämä vuonna 1982
valmistunut nukke-elokuva on ehtinyt voittaa
lukuisia festivaalipalkintoja. Suositeltava elo-
kuva kaikenikäisille hyvän sisältönsä ja
toteutuksensa johdosta.

Saapasjalkakissa (1206) 
10 min - väri - suomenkielinen
Tunnettu tarina pojasta ja tämän saappaissa
kulkevasta kissasta, jonka nokkeluuden ansiosta
poika saa valtakunnan ja prinsessan, sekä saa-
pasjalkakissa prinsessan kissan.

Saarnaaja (1051) 
45 min - mv - musiikkiääni
Kertomus vankikarkurista (Charlie Chaplin),
joka pukeutuu maallikkosaarnaajan asuun ja
esiintyy saarnaajana sekä hyvällä että huonolla
menestyksellä.

Salamatkustaja (812) 
6 min - väri - engl.kielinen
Nakke Nakuttaja -piirretty.

Saloharjun homenokka (1116) 
11 min - mv - musiikkiääni
Hauska luontoelokuva metsosta, joka etsii
itselleen puolisoa. Elokuvaajat yrittävät pettää
sitä, mutta se ei onnistu loputtomiin. Ja sitten...

Samalla mitalla (830) 
18 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen ovat perustaneet
liikkeen. Sen pito on kuitenkin hankalaa
naapurikauppiaan mustasukkaisuuden takia.
Hauskaa tilannekomiikkaa.

Sankari (1192) 
13 min - mv - musiikkiääni
Vanhasta autosta voi olla hankaluuksia
muillekin kuin sen omistajalle. Intomieliset
hevospoolon harrastajat eivät harkitse, missä



pelaavat ja miten.

Sarvikuonon ongelmat (852) 
5 min - väri - engl.kielinen
Terrytoons-piirretty, Sidney-elefantti-sarjaa.

Seikkailija (773) 
22 min - mv - musiikkiääni
Buster Keaton näyttelee miestä, joka lähtee
lentämään ilmapallolla. Matkan aikana hän
joutuu mitä mielikuvituksellisimpiin seikkailui-
hin.

Seikkailu katolla (769) 
7 min - väri - engl.kielinen
Teräshiiri-piirretty.

Simpanssi (728) 
25 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen ovat hankkineet
simpanssin. Uusi lemmikki aiheuttaa heille
kuitenkin lukuisia hankalia tilanteita.

Sirkus (778) 
12 min - mv - engl.kielinen
Harry Langdon on yksi kaikkien aikojen haus-
kimmista elokuvakoomikoista. Tässä elokuvassa
hän menee pakomatkansa aikana töihin sirkuk-
seen. Siellä hän joutuu moniin riemukkaisiin
tilanteisiin ja kokee elokuvan lopussa todellisen
yllätyksen.

Sorsapaisti (770) 
7 min - väri - engl.kielinen
Jakki-sorsa-piirretty, tv:lle tehtyä Hanna &
Barbera -tuotantoa.

Sudenkorento (1103) 
23 min - väri - suomenkielinen magneettiääni
Taidokkaasti toteutettu elokuva sudenkoren-
noista ja muista vesistöjen pikkuhyönteisistä.

Sylvester ja kultakala (1037) 
6 min - väri - engl.kielinen
Warner Brosin Tipi ja Sylvester -sarjaa: tällä
kertaa teemaa varioidaan.

Syntipukki (641) 
7 min - väri - engl.kielinen
Mr. Magoo -piirretty.

Syytön (643) 
18 min - mv - engl.kielinen
Erään lehden reportteri houkuttelee Buster
Keatonin tunnustamaan rikoksen jota tämä ei
ole tehnyt paljastaakseen oikeat syylliset.
Reportteri kuolee, ja se aiheuttaa hankaluuksia
syyttömänä vankilassa istuvalle.

Taikaponi (1210) 

10 min - väri - suomenkielinen
Venäläinen kansansatu helläsydämisestä
Ivanista ja taikaponista, jonka hän sai lahjaksi.
Ponilla on mitä moninaisimpia taitoja ja niiden
avulla Ivan saa itselleen kauniin prinsessan.
Herkkä satu.

Taikurin apulainen (889) 
17 min - mv - engl.kielinen
Buster Keaton on taikurin apuna ja saa aikaan
esiintymislavalla toinen toistaan hurjempia
kommelluksia.

Takaa-ajo (228) 
9 min - mv - engl.kielinen
W.C. Fields pakotetaan ajamaan roistojen varas-
tamaa autoa. Hän suoriutuu tehtävästään niin
taitavasti, että roistot ovat lopulta iloisia poliisin
saapuessa vapauttamaan heidät hullun auton-
kuljettajan kyydistä.

Talo vuokrattavana (1191) 
13 min - mv - musiikkiääni
Ray McKee -komedia: ovelien lasten ansiosta
vuokrasopimus saadaan purettua riemukkaiden
tilanteiden jälkeen.

Tapaammeko (590) 
9 min - väri - suomenkielinen
Amerikkalainen opetuselokuva, joka käsittelee
erilaisten huumausaineiden vaikutusta ihmisen
elimistöön.

Tekevälle sattuu (1198) 
17 min - mv - musiikkiääni
Ben Turpin -farssi. Tekevälle sattuu, sanotaan.
Mutta tämän elokuvan sankarille tapahtuu
tavallista enemmän. Todella hauska ja vauhdi-
kas elokuva.

Terry-karhut seikkailevat I (1070) 
18 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Putkimiehen apulaiset, Lem-
mikki ja Reippaat kuvaajat.

Terry-karhut seikkailevat II (1071) 
18 min - väri - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Kaunis koira, Eläinten päivä
ja Ongelmalapset.

Teräsmies ja kuolemansäde (766) 
10 min - väri - engl.kielinen
Suositun supersankarin ensimmäinen animaa-
tioseikkailu.

Tikan automaattipöytä (1152) 
7 min - väri - engl.kielinen
Nakke Nakuttaja -piirretty.



Tilanteesta toiseen (1261) 
15 min - mv - musiikkiääni
Billy Bevanin tähdittämä mykkäfarssi.

Torven soittajat (1195) 
18 min - mv - engl.kielinen
Lyhennelmä pitkästä elokuvasta Lattapäiset
lainehilla: Paksukainen saa tarpeekseen torvis-
ta soitinkorjaamolla, mutta hän ei pääse niistä
eroon vaikka lähteekin kotiin. Lepo tekisi hyvää,
mutta Ohukaisen kanssa eläminen ei suo lepoa.

Torvet (819) 
18 min - mv - mykkä
Ohukainen ja Paksukainen soittavat torvisoitto-
kunnassa ja aiheuttavat lukemattomia hauskoja
tilanteita.

Tuhkimo (1203) 
10 min - väri - suomenkielinen
Kiltti Tuhkimo-tyttö pääsee ilkeistä sisaristaan
huolimatta prinssin järjestämiin tanssiaisiin
hyvän haltiattaren avulla. Siellä hän valloittaa
kaikkien sydämen, mutta lumouksen
haihduttua rakastunut prinssi kadottaa tytön.
Löytääkö hän Tuhkimonsa?

Tuulimyllykylä (1093) 
9 min - väri - musiikkiääni
Fleischer-veljesten piirretty. Paha ryöväri ryös-
tää kaksi pientä lasta. Kyläläiset lähtevät
pelastamaan heitä isolla joukolla. Yhteistuumin
kyläläiset päättävät tehdä ryöväristä kunnon
kansalaisen.

TV-katsoja (634) 
7 min - väri - engl.kielinen
Lyhyt lastenpiirretty.

TV-tähti (718) 
7 min - väri - engl.kielinen
Hanna & Barberan tv-piirrettyjä, Augie Doggy
-sarjaa.

Tyhmä Simon (1101) 
7 min - väri - musiikkiääni
Hellyttävä tarina yksinkertaisesta Simon-pojas-
ta, joka on kaikille kiltti ja hyväntahtoinen,
mutta joutuu silti moniin ikävyyksiin.

Tähtien sota? (1087) 
13 min - väri - engl.kielinen
Tämä lyhytelokuva parodioi Tähtien sota -eloku-
vaa esimerkiksi käyttämällä erilaisia kodin-
koneita alkuperäisen elokuvan torjunta-aseiden
sijasta. Älykästä huumoria ja mielikuvitukselli-
sia tilanteita.

Täydellinen päivä (693) 
20 min - mv - engl.kielinen

Ohukainen ja Paksukainen ovat aikeissa viettää
vaimojensa kanssa miellyttävän lomapäivän
maaseudulla, mutta...

Ulkoilmakonsertti (815) 
6 min - väri - musiikkiääni
Anselmi Panda -piirretty.

Uninen Nakke (981) 
7 min - väri - engl.kielinen
Nakke-elokuvien tuottajan Walter Lantzin itsen-
sä ohjaama lyhytpiirretty.

Urheat lainvartijat (1060) 
20 min - mv - engl.kielinen
Kyllä kansalaiset voivat nukkua rauhassa, kun
Ohukainen ja Paksukainen ovat ensi kertaa
partioimassa poliiseina ”hoitaen” murtovarkaat
ja muut rikolliset.

Vahtikoira (896) 
6 min - väri - engl.kielinen
Terry-karhut-sarjaa. Isäkarhu kuulee televisios-
ta, että seudulla on liikkeellä vankikarkuri.
Tämä tieto aiheuttaa paniikin karhuissa, jotka
panevat koiransa vahtiin. Yöllä tapahtuu
kuitenkin kommellus toisensa jälkeen.

Vaihtunut sulhanen (777) 
21 min - mv - engl.kielinen
Paksukainen haluaisi naimisiin, mutta morsia-
men isä on ehdottomasti liittoa vastaan. Paksu-
kainen onnistuu kuitenkin ryöstämään morsia-
mensa ja he menevät rauhantuomarin luo
vihittäviksi. Likinäköinen tuomari viihkii
vahingossa morsiamen ja todistajana olevan
Ohukaisen.

Vaikeuksien päivä (748) 
21 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen ovat oikeudessa
ankaran tuomarin tuomittavina ja saavat
varoituksen. Lähtiessään lakituvasta he joutu-
vat kommelluksesta toiseen ja päätyvät lopulta
tuomarin makuuhuoneeseen.

Valekreivi (863) 
20 min - mv - musiikkiääni
Chaplin esiintyy kreivinä hienoston kutsuilla.
Hauskoja tapahtumia riittää.

Vanha heila (1061) 
27 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen joutuvat vauhdikkai-
siin tilanteisiin, kun Paksukaisen entinen tyttö-
ystävä palaa maisemiin. Ohukaisen ja Paksukai-
sen vaimot ovat tietenkin raivoissaan ja perhe-
onni on mennyttä.



Vanhan ajan komedioiden parhaat I (960) 
49 min - mv - musiikkiääni
Sisältää elokuvat Rauhankadun poliisi
(Chaplin), Vaimo- ja auto-ongelmia sekä Seppä
(Keaton).

Vanhan ajan komedioiden parhaat II (961) 
50 min - mv - musiikkiääni/engl.kielinen
Sisältää elokuvat Kummitusjahti (Lloyd), Kiire-
kiire (W.C. Fields) ja Kaksi paria (Ohukainen ja
Paksukainen).

Vanhan ajan komedioiden parhaat III (962) 
43 min - mv - engl.kielinen
Sisältää elokuvat Apinointia (Marx-veljekset),
Ei härkiä, pyydän (Abbott ja Costello) ja Oman-
tunnon kautta (Langdon).

Vanhat kamut (1196) 
18 min - mv - engl.kielinen
Osa elokuvasta Kaksi pölkkypäätä. Paksukainen
esittelee uudelle vaimolleen vanhan kamunsa
Ohukaisen, mutta vaimo ei piittaa renttuystä-
vistä. Kun tapaamiseen sekaantuvat vielä naa-
purin kaunis rouva ja tämän hurjaluontoinen
aviomies, ei edes keittiöstä jää mitään jäljelle.

Vankilakapina (1234) 
22 min - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen sotkevat asioita
tuttuun tapaansa.

Varas (1069) 
18 min - mv - musiikkiääni
Mykkäkomedia konnasta, joka yrittää ryöstää
pesulan rahat, mutta joutuu kommelluksiin.

Vedenalainen karnevaali (913) 
34 min - väri - suomenkielinen magneettiääni
Vaikuttava ja mukaansatempaava elokuva
trooppisista kaloista ja muista veden ihmeelli-
sistä eläimistä. Näemme kiinnostavia erikoi-
suuksia sekä uskomatonta väriloistoa.

Videopainajainen (1018) 
9 min - väri - musiikkiääni
TV-ohjaajalle ilmoitetaan kirjeitse, että hänet on
palkattu uuden yhtiön palvelukseen. Astuttuaan
yhtiön toimitaloon ohjaaja ei löydä ketään, ai-
noastaan tyhjän konttorin. Mutta tästä
painajainen vasta alkaa: todella jännittävä
elokuva.

Viikko rakennusmiehenä (906) 
19 min - mv - musiikkiääni
Tässä riemastuttavassa elokuvassa vasta avioi-
tunut Buster Keaton rakentaa itselleen omakoti-
taloa. Rakennustyössä ilmaantuu lukuisia haus-
koja tilanteita, eikä lopputuloskaan ole kehutta-
va.

Villijoutsenet (1205) 
10 min - väri - suomenkielinen
Kiltti prinsessa yrittää pelastaa 11 lumottua
veljeään kutomalla näille viitat. Mutta
naapurimaan prinssin vietyä hänet linnaansa
prinssin äiti luulee prinsessan olevan noiduttu,
koska tämä ei voi puhua. Noidutut poltetaan
roviolla, ehtiikö prinsessa kutoa viitat ennen
kuolemaansa?

Villipeuran juoksu (974) 
13 min - väri - suomenkielinen
Kaunis luontoelokuva koko perheelle, palkittu
valtion laatutuella.

Vuodenajat (1204) 
10 min - väri - suomenkielinen
Hyvän opetuksen sisältävä satu Maruska-tytös-
tä, joka joutuu ilkeän äitipuolen käskystä
turvautumaan eri kuukausien henkien apuun.
Lopulta äiti ja sisarpuoli eivät voi enää
vastustaa ahneuttaan, vaan lähtevät pakkaseen
etsimään omenoita palaamatta enää koskaan.

Ylpeä raketti (1026) 
25 min. - väri - suomenkielinen magneettiääni
Me kaikki tiedämme, mitä ylpeys saa aikaan.
Ylpeä ilotulitusraketti ei sitä kuitenkaan
tiennyt. Oscar Wilden satuun perustuvaa
elokuvaa suositellaan käytettäväksi yhdessä
tarinan kanssa esimerkiksi keskustelun
alustuksena.

Yöpöllöt (713) 21 min. - mv - engl.kielinen
Ohukainen ja Paksukainen joutuvat yöllisen
vaelluksen aikana moneen katsojaa
riemastuttavaan seikkailuun.
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Mediakasvatuksen opetusmateriaali

Oulun Elokuvakeskus ja Valveen elokuvakoulu ovat aloittaneet mediakasvatuksen opetusmateriaalin tuottamisen
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Elokuva on vuokrattavissa DVD:nä Oulun Elokuvakeskuksesta. Tilausosoite on p. 08 881 1291 tai
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Suomi 2003

Ohjaus, käsikirjoitus, animointi: MIKKO JYLHÄMIKKO JYLHÄMIKKO JYLHÄMIKKO JYLHÄ

Jänismatkustaja on Mikko Jylhän ohjaama animaatio kalastajan veneeseen piiloutuvasta sala-

matkustajasta. Kalastaja on matkalla Kemiin, mutta pressun alle kätkeytynyt jänis haluaa etelään. Se

on kyllästynyt lumeen ja pakkaseen.
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