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Festivaalit maailman 
elokuvan näyttämöinä
Maailmassa on rohkeimman arvion mukaan yli 
1000 elokuvafestivaalia.  Niiden merkitys vaih-
toehtoisen tarjonnan jakelijana on muuttunut 
yhä tärkeämmäksi.  Festivaaliesitys on monille 
nuorille ohjaajille ainoa väylä kansainväliseen 
läpimurtoon.  Jotkut elokuvat saavat ainoan 
levityksen kotimaansa ulkopuolella filmijuhlien 
verkostossa.
Lastenelokuvien festivaalilla on usein suurempi 
paikallinen merkitys kuin muilla festivaaleilla. 
Niiden ympärille on vaikea luoda kaupallista tai 
matkailullista vetovoimaa.  Monet 1980–luvulla 
aloittaneet tapahtumat ovat joko lopettaneet tai 
supistaneet toimintaansa taloudellisen tai poliit-
tisen tuen tyrehtymisen vuoksi. 
Katsomistottumukset ovat osaltaan maailmanlaa-
juisesti muuttuneet  lastenelokuvien festivaaleille 
epäedulliseksi.  Suuren budjetin elokuvia tuote-
taan yhä nuoremmille.  Tänä vuonna Suomessa 
kymmenen eniten katsojia saaneiden  elokuvien 
joukosta puolet tulee olemaan lastenelokuvia.  

Esipuhe/Foreword

CIFEJ-tuomaristo/CIFEJ-jury

Günther Kinstler
Günther Kinstler (s. 1955) on opiskellut kas-
vatustieteitä Bonnin yliopistossa pääaineenaan 
mediakasvatus. Hän työskentelee freelancerina 
projektinhallinnan, media- ja aikuiskasvatuksen 
tehtävissä eri järjestöjen palveluksessa. Hän 
suunnittelee ja järjestää tapahtumia, festivaaleja 
ja elokuvasarjoja. Vuodesta 2002 hän on toiminut 
lisäksi Frankfurt am Mainissa järjestettävän LU-
CAS-lastenelokuvafestivaalin johtajana.

Günther Kinstler was born 1955 in Trier, Germany. 
He studied education at the university Bonn with 
the main emphasis on media education. He is 
working as a freelancer for different organisations 
in the fields of project management, media and 
adult education. He plans and organises events, 
festivals and film programs. Since 2002 he is also 
the director of LUCAS – International Children’s 
Film Festival Frankfurt/Main, Germany.
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Kalevan Tähtipoika
Oulun kansainvälisen lastenelokuvien festivaalin 
lasten raati antaa 3000 euroa ja Sanna Koiviston 
veistoksen Tähtipojan pääsarjan parhaan eloku-
van ohjaajalle. Palkinnon on perustanut ja jakaa 
Sanomalehti Kaleva.

Kaleva´s Starboy
The Children’s jury of Oulu International Children’s 
Film Festival will give an award of 3000 euros and 
Sanna Koivisto’s Star Boy sculpture to the director 
of the best film on the main section. The award is 
instituted and will be given by newspaper Kaleva.

Pikku karhu -palkinto 
Tunnustuspalkinnolla halutaan kohottaa lasten-
elokuvan asemaa kotimaisen elokuvatuotannon 
ja lastenkulttuurin alalla. Palkinto myönnetään 
vuosittain suomalaiselle käsikirjoittajalle, ohjaajalle 
tai tuottajalle, joka on kuluvan vuoden aikana ansioi-
tunut lastenelokuvan tekijänä Suomessa. Tunnustus 
voidaan jakaa henkilölle myös arvokkaasta elämän-
työstä lastenelokuvan alalla.
Palkinnon myöntää alueellinen mediakeskus 
POEM, joka toimii Pohjois-Suomessa. Palkinnon 
suuruus on 1 500 euroa. Pikku karhu -pystin on 
suunnitellut taiteilija Sanna Koivisto, ja sen ovat 
toteuttaneet yhteistyössä Anni Koponen ja Sanna 
Koivisto.

Little Bear
The Little Bear Award was founded by  Northern 
Film and Media Centre (POEM) in 2004. It will 
be given every year  during the Oulu International 
Children´s Film festival to a Finnish  script-writer, 
director or producer, who - during the year -served 
with  distinction as children´s film maker in Fin-
land. The award can be given to a  person also for 
a life’s work. 

PALKINNOT/PRIZES

CIFEJ-palkinto. Kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvien järjestön CIFEJ:n vuonna 
1981perustama palkinto, joka jaettiin ensi kerran Oulun lastenelokuvafestivaalilla 
vuonna 1995. 
CIFEJ Prize. Created by the CIFEJ in 1981. Awarded at the Oulu festival since 1995.

value than other festivals. It is difficult to create 
commercial attraction around children’s film festi-
vals. Many festivals that begun in the 1980’s have 
either quit or cut down their operation because of 
the lack of financial or political support. 
Also the viewing habits have turned unfavour-
able for children’s film festivals. Big budget films 
are produced for younger and younger audiences. 
This year, half of the top ten films in Finland will 
be children’s films. When Oulu International 
Children’s Film Festival first started in 1982, the 
production of children’s feature films was still in 
its infancy. At the end of the year, the fourth Finn-
ish children’s film this year will have its premiere, 
and it will compete with even more numerous 
American family films. 
The original idea of Oulu Children’s Film Festival 
- to offer children’s films outside the main stream 
- has remained the same.  In that sense we are 
part of the international film festival network. 
Our common mission is to act as the screen for 
world cinema. 

Pentti Kejonen

Oulun festivaalin aloitusvuonna 1982, pitkien 
lastenelokuvien tuotanto oli Suomessa vasta 
oraalla.  Tämän vuoden lopussa tulee ensi-iltaan 
neljäs kotimainen lastenelokuva.  Ne kilpailevat 
vielä monilukuisemman amerikkalaisten perhe-
elokuvien kanssa.
Oulun festivaalin alkuperäinen idea – valtavirran 
ulkopuolella tehtyjen lastenelokuvien tarjoami-
nen – on pysynyt samana.  Siinä mielessä olemme 
osa maailmanlaajuista elokuvajuhlien verkostoa.   
Yhteinen tärkeä tehtävämme on toimia maailman 
elokuvan näyttämönä.  

Film Festivals as 
the screens of World Cinema
According to some estimates, there are over 1,000 
film festivals in the world. Their importance as 
the distributors of alternative films has increased. 
For many young directors, a film festival screening 
is the only way to international breakthrough. 
Some films get their only international screening 
at film festivals. 
Children’s film festivals often have greater local 

Taina Ronkainen
FM Taina Ronkainen on valmistunut Oulun 
yliopiston Mediatuottajan maisteriohjelmasta. 
Hän on myös opiskellut mm. tiedotusoppia Tam-
pereen yliopistossa. Ronkainen on tällä hetkellä 
äitiysvapaalla Oulun Musiikkivideofestivaalien 
taiteellisen johtajan tehtävistä. Aiemmin hän on 
työskennellyt free lance -toimittajana eri tiedo-
tusvälineissä.

MA Taina Ronkainen has graduated from Oulu 
Universtity Master’s Programme in Media Produc-
tion. She has also studied journalism and mass 
communication in the University of Tampere. 
Currently Ronkainen is on maternity leave from 
her duties as the creative director of Oulu Music 
Video Festival. She has also worked as a freelance 
journalist. 

Anders Grönros
Anders Grönros (s. 1953) on ruotsalainen elo-
kuvaohjaaja. Hänen elokuviaan on nähty myös 
Oulun lastenelokuvafestivaaleilla; vuonna 1991 
nähtiin Vieras aikojen takaa (Agnes Cecilia - en 
sällsam historia, 1991), ja vuonna 1998 Maria 
Gripen romaaniin perustuva Lasinpuhaltajan 
lapset (Glasblåsarns barn, 1998) voitti sekä lap-
siraadin antaman Tähtipoika-palkinnon että 
CIFEJ-palkinnon. 

Anders Grönros (born 1953) is a Swedish film 
director. His films have been screened also at Oulu 
International Children’s Film Festival; in 1991 
we saw Agnes Cecilia (Agnes Cecilia - en sällsam 
historia, 1991), and in 1998 The Glass-blower’s 
Children (Glasblåsarns barn, 1998), which is 
based on Maria Gripe’s novel, won a Starboy 
Award and a CIFEJ Award. 
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Avajaiselokuva/Opening Film

Uppo-Nalle
Suomi/Finland 1991, 66 min
Ohjaus/direction: Raili Rusto
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE

Reeta löytää meren rantaan ajautuneen Uppo-
Nallen, joka osaa puhua ja liikkua. Uppiksesta 
tulee Reetan paras ystävä, mutta ystävienkin 
kesken voi syntyä riita. Sen seurauksena Uppis 
kelluu Erakon luo. Sopu palaa ja Reeta lähtee 
kouluun, jonne Uppiskin pääsee kuunteluoppi-
laaksi. Jouluaattona Uppo-Nalle yllättää Reetan 
perheen runolahjalla.

Reeta finds on the sea-shore Teddy Uppo, a teddy 
bear that can speak and walk. Teddy becomes 
Reeta’s best friend but even friends can quarrel 
at times. As the result of such a quarrel, Teddy 
floats to the Hermit. After their reconciliation 
Reeta goes to school and Teddy accompanies her. 
On Christmas Eve Teddy surprises Reeta’s family 
with a poetical present.

Kilpasarja/In Competition

Futistaituri  
Belgia/Belgium 2005, 100 min
Suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
Alkuperäinen nimi/original title: Buitenspel
Ohjaus/direction: Jan Verheyen
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE

Jalkapallo on kaikki kaikessa 12-vuotiaalle Gil-
lesille, joka on joukkueensa taitavimpia pelaajia 
ystävänsä Désiréen kanssa. Gillesin isä valmentaa 
ja kannustaa poikaansa huutaen kentän laidalla 
kurkku suorana ja silmät päästä pullistuen. Eräänä 
päivänä isä menehtyy kentän laidalle. Taikatemp-
pujen avulla Gilles saa kuitenkin isänsä takaisin, 
ja kiihkeä valmennus kohti kansallista huippua 
jatkuu piittaamatta pojan kipeästä oikeasta jalasta. 
Gillesiin ihastunut apteekkarin tyttö varastaa 
kipua helpottavaa voidetta pojalle vaatien vasta-
palvelukseksi suudelmia. Kestääkö Gillesin jalka 
tärkeän karsinnan huippujoukkueeseen?

Belgialainen Jan Verheyen (s. 1963) on toiminut 
myös levittäjänä, tuottajana, käsikirjoittajana ja 
näyttelijänä. Futistaituri on palkittu kuvaukses-
taan Joseph Plateau -palkinnolla.

Football means everything to 12-year-old Gilles, 
who, together with his friend Désirée, is one of the 
most talented players in his team. Gilles’s enthu-
siastic father is coaching and spurring his son. 
Suddenly one day his father dies. With magical 
tricks, Gilles manages to get his father back, and 
the coaching towards the national top league can 
go on, despite of Gilles’s aching leg. Pharmacist’s 
daughter has a crush on Gilles, and she steals some 
pain relieving ointment for him. Will Gilles be able 
to make the trials for the top team?

Belgian Jan Verheyen (b. 1963) has also worked 
as a distributor, producer, scriptwriter and ac-
tor. Gilles has won a Joseph Plateau prize for its 
cinematography. 

Kolme sankaria 
Israel 2006, 76 min
suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Giborim ktanim
Ohjaus/ direction: Itai Lev
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE

Isänsä menettänyt Erez voittaa kesäleirin pai-
nimestaruuden suututtaen hävinneen Shaulin. 
Paluumatkalla bussissa Alicia kuulee aavikolta 
avunhuutoja, mutta kukaan muu ei kuule mi-
tään. Kotiin päästyään asiastaan varma Alicia 
päättää lähteä aavikolle kävellen pelastamaan 
apua tarvitsevat. Mukaansa hän saa Erezin sekä 
koripalloilijan kokoisen 14-vuotiaan isonveljensä. 
Huolestuneet vanhemmat ja poliisi aloittavat et-
sinnät kadonneitten nuorten löytämiseksi.
Onko joku todella hädässä ja ehtiikö apujoukko 
ajoissa paikalle?

Israelilaisen Itai Levin (s. 1970) ohjaus perustuu 
Eran B.Y:n kirjan Soonin tarinaan Lending a hand. 
Kolme sankaria on Levinin toinen pitkä ohjaus.

Erez wins a wrestling championship at a summer 
camp. Shaul, who was beaten in the match, is very 
bitter. On their way back on a bus, Alicia hears 
cries for help from the desert, but no one else hears 
anything. Alicia, however, is sure of what she heard, 
and when they get home, she decides to go and save 
the people who need help in the desert. Erez and 
Alicia’s brother, a 14-year-old boy who is the size 
of a basketball player, come with her. The worried 
parents of the children and the police begin to 
search for them. Is someone really in trouble, and 
will the rescuers be there in time?

The film by the Israeli director Itai Lev (b. 1970) 
is based on a story Lending a Hand by Eram B. Y. 
Little Heroes is Lev’s second feature film.

Katso elokuvien tekijätiedot www.ouka.fi/lef                          See the credits of the movies www.ouka.fi/lef

Nukun Elokuva-
koulun Oskari-

kilpailu järjestetään 
kolmatta kertaa 

lasten ja nuorten itse 
tekemille elokuville. 

Oskari-kilpailun elokuvat Studiossa 
tiistaina 14.11. ja keskiviikkona 15.11.
Oskari-gaala perjantaina 17.11. klo 18.00 
NUKUn Iso sali, Liput 5 euroa.
Oskari-palkitut elokuvat 
Studiossa sunnuntaina 19.11. 

Nukun iso sali, ma 13.11. klo 13.00, Avajaiset 
klo 18.00, ti 14.11. klo 9.00,  pe 17.11. 
klo 13.00, Studio, to 16.11. klo 13.00, 
Rio, su 19.11. klo 9.00

Rio, ke 15.11. klo 11.00,
Nukun iso sali, la 18.11. klo 10.00

Rio, pe 17.11. klo 9.00, su 19.11. klo 14.00
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Onni von Sopanen
Suomi/ Finland 2006, 90 min
englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
Englanninkielinen nimi/ English title: 
Onni von Sopanen
Ohjaus/ direction: Johanna Vuoksenmaa
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE

Koulun biologian tunnilla perehdytään perinnöl-
lisyystieteeseen, ja Onni Sopanen vakuuttuu siitä, 
että hän on synnytyssairaalasta joutunut väärään 
perheeseen, ja jossain joku - todennäköisesti Bill 
Gates - kaipaa kadonnutta poikaansa. Epäilys 
omasta alkuperästä tuntuu saavan vahvistusta 
joka puolelta - Onnin vauvakuvia ei löydy mistään, 
ja isosiskokin tuntuu vihjailevan asiasta. Kun 
Onnin ystävä vielä väittää, ettei sinisilmäinen 
voi olla ruskeasilmäisten vanhempien lapsi, asia 
on lähes selvä. Kaiken lisäksi luokkaan tulee uusi 
poika Miro, joka tuntuu olevan ylivoimainen 
kaikessa. Tarkkavaistoinen opettaja VP päättää 
laittaa luokkahengen remonttiin leirikoulun avul-
la. Syksyn kuluessa turhat vihollisuudet Onnin ja 
Miron välillä sammuvat, ja monelle asialle löytyy 
luonnollinen selitys. Perinnöllisyystieteellekin 
löytyy käyttöä, kun marsuja halutaan lisää.

Johanna Vuoksenmaa on aikaisemmin ohjannut 
elokuvan Nousukausi (2003) sekä useita TV-sar-
joja, mm. Tahdon asia, Kumman kaa ja Paristo. 
Lisäksi Vuoksenmaa on ohjannut lyhytelokuvat 
Taivas tiellä (2000), Apinamies (1999) ja Omassa 
vuoteessa (1997). Vuoksenmaa on opiskellut 
valokuvausta sekä elokuvaohjausta ja käsikirjoit-
tamista Taideteollisessa korkeakoulussa. 

A biology lesson’s topic at school is genetics, and 
Onni Sopanen begins to think that he is actually 
living with a wrong family, and somewhere some-
one - most likely Bill Gates - is missing his long 
lost son. Everything seems to support Onni’s doubt 
of his origin - his baby photos are nowhere to be 
found, and even his sister seems to know about it. 
When Onni’s friend says that a person with blue 
eyes cannot be the child of brown-eyed parents, it 
is almost certain that Onni is a changeling.

The director Johanna Vuoksenmaa’s previous 
works include one feature film Nousukausi (2003), 
several TV series and some short films. Vuok-
senmaa has studied photography, directing and 
scriptwriting at the University of Art and Design. 

Kunto Kelpoisa 
ja lohikäärme Tulio 
Venäjä/ Russia 2006, 65 min
suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Dobrynja Nikititsh i zmey Gorynitsh
Ohjaus/ direction: Ilja Maksimov
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE

Katala kauppiasräähkä Pennonen vaatii pelivelko-
jensa maksuksi herttualta tämän nuoren siskon-
tyttären vaimokseen. Hehkeän Sallan mielitietty 
on kuitenkin solakka Tuomas, jonka tosin täytyy 
todistaa rakkautensa ja pätevyytensä sankari-
teolla. Yllättäen herttua ilmoittaa kolmipäisen 
Tulio-lohikäärmeen siepanneen Sallan. Kaikkien 
rosvojen kauhu voimanpesä Kunto Kelpoisa  ka-
rauttaa oitis pelastusretkelle apunaan sankariksi 
hinkuava Tuomas. 

Ilja Maksimovin edellinen animaatio, Oulussakin 
esitetty, Kääpiö Pitkänenä (2003) on palkittu Chi-
cagon ja Kristianstadin festivaaleilla. Maksimov 
on myös käsikirjoittanut viime vuonna Oulussa 
nähdyn Aljosha ja Käärme-Tugarinin. 

A mean tradesman demands the duke to give him 
his young niece to cover his gambling debts. The 
graceful girl, however, is in love with young Yelisey, 
who still has to prove his love and competency with 
a heroic deed. Suddenly the duke announces that 
a three-headed dragon has kidnapped the girl. 
Strong Dobrinia, the nightmare of all criminals, 
sets off at once to rescue her, with the help of Yelisey 
who desires to be a hero. 

Maksimov’s previous animation film Little Long-
nose (2003) has won prizes at film festivals in 
Chicago and Kristianstad. 

Katso elokuvien tekijätiedot www.ouka.fi/lef                          See the credits of the movies www.ouka.fi/lef

Paulan salaisuus 
Saksa/ Germany 2006, 95 min
suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Paulas Geheimnis
Ohjaus/ direction, käsikirjoitus/ script: 
Gernot Krää
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE

Prinssistään haaveilevaan Paulaan ihastunut 
alati välipaloja naposteleva luokkakaveri Tobi 
näkee kuinka tämä ryöstetään junassa. Vähät 
puhelimesta ja kouluroinasta, mutta päiväkirja 
salaisuuksineen on saatava takaisin. 11-vuotiaan 
Paulan pitäisi lähteä hienostoleirille ja Tobin 
kärkevän siskonsa Jennyn kanssa leirintäalueelle 
lomailemaan. Nokkelat järjestelyt ovat tarpeen, 
jotta Paula ja Tobi pääsevät jahtaamaan varkaita, 
sisko pidetään tyytyväisenä ja vanhemmat tietä-
mättöminä.

Saksalaisen ohjaaja-käsikirjoittaja Gernot Krään 
(s. 1952) Paulan salaisuus palkittiin syyskuussa 
Frankfurtin festivaalilla.

11-year-old Paula dreams about her prince. Her 
classmate Tobi, who has a crush on Paula, sees her 
get robbed in a subway. Paula does not care about 
her mobile phone and school stuff, but she has to 
get her diary back; all her deepest secrets are in it. 
Paula is to go to a posh holiday camp, and the kids 
need to make some clever arrangements in order 
to go after the criminals. Their parents must also 
be kept in the dark.

Paula’s secret by the German director-scriptwriter 
Gernot Krää (b.1952) won a prize at Frankfurt film 
festival in September.

FESTIVAALIPASSI 

vain 15 euroa!

Passi käy kaikkiin 

elokuvaesityksiin.

Rio, ti 14.11. klo 11.00, Nukun iso sali, 
to 16.11. klo 11.00, Rio, la 18.11. klo 16.00

Rio, ma 13.11. klo 9.00, pe 17.11. klo 13.00, 
Nukun iso sali, la 18.11. klo 14.00

Rio, ma 13.11. klo 18.00, ti 14.11. klo 9.00,
Studio la 18.11. klo 17.00
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Ruudi
Viro/ Estonia 2006, 100 min
suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
Alkuperäinen nimi/ original title: Ruudi
Ohjaus/ direction: Katrin Laur
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE

6-vuotias Ruudi ihailee viikinkejä yli kaiken, joten 
pettymys on suuri kun hän isättömänä ei pääse 
satamassa vierailevan viikinkilaivan kyytiin. Ruudi 
päättää hankkia isän ja siinä sivussa äidilleen mie-
hen järjestämällä Suuren isäkilpailun. Bonuksena 
voittajalle luvataan Viikinkiaarre, jonka kartan 
Ruudi uskoo löytyvän viikinki Ormin kuvasta. 
Kuva vain on vieraassa talossa, jossa asuu uusi 
omistaja Enn Uudesta-Seelannista, mutta sisään 
on päästävä. Kilpailusta tietämätön äiti saa sel-
känsä takana sulhoehdokkaiksi varsin värikkäitä 
persoonia. Lisäksi ahneet antiikkikauppiaat saavat 
vihiä aarteesta ja säntäävät Ruudin perään.

Virolainen ohjaaja Katrin Laur (s. 1955) on toimi-
nut myös käsikirjoittajana ja toimittajana. Tokion 
ja Varsovan festivaaleilla palkittu Ruudi on Laurin 
ensimmäinen lastenelokuva.

6-year-old Ruudi admires Vikings more than any-
thing else, and his disappointment is great when 
he cannot get on board of the Viking ship that is 
visiting at the harbour, because he does not have 
a father. Ruudi decides to get himself a father, and 
a husband to his mother on the side, by arranging 
a Great Father Contest. As a bonus, the winner 
is promised a Viking treasure; the map of which 
Ruudi believes is hidden in the portrait of the 
Viking Orm. Only the portrait is in someone else’s 
house, but Ruudi is determined to get in. Ruudi’s 
mother, who does not know about the contest, 
gets some quite colourful husband candidates. 
Moreover, greedy antique dealers find out about 
the treasure and rush after Ruudi.

The Estonian director Katrin Laur (b. 1955) has 
also worked as a scriptwriter and journalist. Ruudi 
is Laur’s first children’s film, and it has won prizes 
at film festivals in Tokyo and Warsaw.

Temppeliritarien aarre 
Tanska/ Denmark 2006, 85 min
suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Tempelriddernes skat
Ohjaus/ direction: Kasper Barfoed
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE

Musta veljeskunta on vuosisatoja etsinyt Temp-
peliritarien aarretta, jonka sijainti paljastuu vain 
juhannusaaton auringonnousun aikaan. Aarteen 
jäljille päätyvät myös  13-vuotias Katrine, oival-
tava Nis ja lujatahtoinen pikkusiskonsa Fie sekä 
raamikas Matias, joka ei turhia ajattele vaan 
toimii. Katrine saa ystävältään Johannekselta 
erikoisen sormuksen juuri ennen kuin tämän 
käy köpelösti. Ystävykset ryhtyvät vaaralliseen 
yritykseen paljastaa veljeskunnan pahat aikeet ja 
siepata aarre sen nenänsä edestä.

Vauhdikas Temppeliritarien aarre on tanskalaisen 
Kasper Barfoedin  (s. 1972) toinen pitkä elokuva. 
Hänen esikoispitkänsä Min søsters børn i Ægyp-
ten  (My sisters kids in Egypt) oli valmistuessaan 
2004 Tanskan kallein perhe-elokuva.

For centuries, the Black Brotherhood has been 
searching for the lost treasure of the Knights Tem-
plar, the location of which is only revealed at dawn 
on Midsummer’s Eve. 13-year-old Katrine, clever 
Nis, his strong-willed sister Fie, and robust Matias, 
who is more a man of action than of thought, find 
out about the treasure as well. Katrine’s friend 
Johannes gives her a ring just before he meets a 
sticky end. 
The friends set out to a dangerous endeavour to 
reveal the bad intentions of the Black Brotherhood 
and snatch the treasure right under its nose. 

The Lost Treasure of the Knights Templar is the 
second feature film of Danish Kasper Barfoed 
(b.1972). His first feature film My sister’s kids in 
Egypt was the most expensive family film in Den-
mark when released in 2004. 

Terrieri-Terje 
Norja/ Norway 2005, 84 min
suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
Alkuperäinen nimi/ original title: Pitbull Terje
Ohjaus/ direction: Arild Fröhlich
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE

Uhkaavan isokokoisen Terjen silmille eivät hypi 
edes pieruhuumorin ystävät Kurt ja Roger, jotka 
pompottavat Jimiä ja jopa tunkevat jatkuvasti tä-
män käytössä olevaan autotalliin. Kuvitelmissaan 
12-vuotias Jim on sankari pelastaessaan Karin, 
vaalean tytön luokaltaan, ja maksaessaan korkojen 
kanssa Kurtille ja Rogerille takaisin. Jimin äiti ei 
kykene tulemaan ulos talosta eikä halua tavata 
vieraita ihmisiä, mutta jotenkin joulu pitäisi kui-
tenkin järjestää. Apua tarjoava Terjen joulupukki-
isäkin saa vauhdikkaan lähdön. Miten saada äiti 
ulkoilmaan ja lorvailijat lempattua pihalle?

Norjalainen Arild Fröhlich on tehnyt doku-
mentteja, lyhytelokuvia ja työskennellyt Norjan 
televisiossa. Komediallinen draama Terrieri-Terje 
on hänen esikoispitkänsä.

Even tough boys Kurt and Roger do not dare to go 
against big and intimidating Terje. Kurt and Roger 
are bullying Jim and even constantly intrude into 
his garage. In his fantasies 12-year-old Jim is a 
hero, saving a blonde girl Kari who is in his class, 
and paying Kurt and Roger back in their own coin. 
Jim’s mother cannot come out of the house and 
does not want to meet strangers, but Christmas 
should be arranged somehow. Terje’s father, who is 
a Santa Claus, offers his help but gets kicked out. 
How does Jim get his mother out of the house and 
the idlers out of the garage?

Norwegian Arild Fröhlich has made documen-
taries and short films, and he has worked for the 
Norwegian television. The comedy-drama Pitbull 
Terje is his first feature film. 

Nukun iso sali, ke 15.11. klo 13.00, 
Rio, pe 17.11. klo 11.00

Rio, ke 15.11. klo 13.00,
Nukun iso sali, su 19.11. klo 10.00

Rio, to 16.11. klo 13.00 ja klo 18.00
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Unna ja Nuuk 
Suomi/ Finland 2006, 83 min
englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
Englanninkielinen nimi/ English title: 
Unna and Nuuk
Ohjaus/ direction: Saara Cantell
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE

Unna on 11-vuotias tyttö, joka on hyvin kiintynyt 
isoisäänsä. Eräänä päivä sairaskohtauksen saanut 
isoisä kertoo Unnalle, että he ovat shamaanien 
sukua ja että parantajan taidot ovat periytyneet 
Unnalle. Isoisä pyytää Unnalta apua ja neuvoo 
paikan, josta Unna löytäisi parantajan kirjan ja 
taikarummun. Lyömällä kolmesti rumpua sillä 
voi siirtyä uuteen paikkaan - ja aikaan. Tästä alkaa 
Unnan seikkailu kivikaudella yhdessä alkuperäis-
heimon shamaanin pojan Nuukin kanssa. 

Unna ja Nuuk on Saara Cantellin (s.1968) ensim-
mäinen pitkä elokuva. Cantell on aikaisemmin 
ohjannut useita lyhytelokuvia ja lastensarjoja, 
esimerkiksi palkitut sarjat Potretti (2003), Peilikir-
kas päivä (1997) ja Sirpalesatu (1995). Parhaillaan 
Cantell valmistelee väitöskirjaa lyhytelokuvan 
käsikirjoituksesta ja dramaturgiasta. 

One day 11-year-old Unna senses that her beloved 
grandfather is in danger. It  turns out that he has 
had a stroke of illness. At the hospital grandfather 
reveals that Unna has shaman blood in her veins 
and that she has a gift of healing, passed on to 
her through generations. Grandfather asks for 
Unna’s help and tells her where to find a healer’s 
book and a magic drum. When one beats the 
drum three times, one can travel to another place 
- and another time. So begins Unna’s adventure 
in the Stone Age, together with Nuuk, the son of 
the shaman. 

Unna and Nuuk is the first feature film of the 
director Saara Cantell (born 1968). Cantell has 
directed several short films and children’s series. 
At the moment Cantell is writing her doctoral 
thesis about the scriptwriting and dramaturgy 
of a short film. 

Unelma 
Tanska/ Denmark 2006, 105 min
suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
Alkuperäinen nimi/ original title: Drømmen
Ohjaus/ direction: Niels Arden Oplev
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE

Martin Luther King on maalla asuvan Fritsin ihan-
ne. Vuonna 1969 muuttuvaa maailmaa värittävät 
pitkätukkahipit partoineen, mielenosoitukset 
sotia vastaan ja räiskyvä rokki. Frits siirretään 
kyläkoulusta kaupunkikouluun, jota hallitsee 
tyrannimainen rehtori pelolla ja väkivallalla. 
Pitkä tukka ja rokki ovat kiellettyjä, vain kaikki 
vanha on hyvää. Rehtori rankaisee Fritsiä niin 
ankarasti että tämä joutuu käymään sairaalassa. 
Frits vanhempineen vaatii oikeutta ja rehtorin 
erottamista. Koko kylä tuntuu kuitenkin olevan 
rehtorin vallassa, joka käyttää kaikki keinot vas-
tustajien murskaamiseksi.

Tositapahtumiin perustuva väkevän koruton ku-
vaus Martinin unelmasta on vaikuttava tarina yh-
destä koulumaailman arimmista ja vaietuimmista 
aiheista. Tanskalaisen Niels Arden Oplevin (s. 
1971)  elokuva palkittiin helmikuussa Berliinissä 
Lasikarhulla.

Frits, who lives in the countryside, greatly admires 
Martin Luther King. The changing world in 1969 
is coloured by longhaired, bearded hippies, rock 
’n’ roll and demonstrations against wars.  Frits 
has to leave his old country school and go to a city 
school, which a tyrannical headmaster rules by 
fear and violence. Long hair and rock ’n’ roll are 
forbidden, nothing new is good. The headmaster 
punishes Frits so severely that Frits has to go to 
hospital. Frits and his parents demand for justice 
and removal of the headmaster. It seems, however, 
that the whole village is under the control of the 
headmaster, and he stops at nothing trying to crush 
his opponents. 

We shall overcome is a strong story about one of the 
most delicate and hushed up issues in schools. The 
story is based on actual events. The film by Danish 
Niels Arden Oplev (b. 1971) was awarded with a 
Glass Bear in Berlin last February. 

Valkohaukkojen arvoitus
Saksa/ Germany 2005, 90 min
suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Der Schatz der weissen Falken
Ohjaus/ direction: Christian Zübert
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE

Isänsä vähättelemä Jan, ilkkuvasuinen Stevie  ja 
nokkela Sebastian tunkeutuvat lukittuun paha-
maineiseen autiotaloon. He löytävät talon yläker-
rassa olevasta haukkamaalauksesta salakielisen 
kartan, joka johdattaa pojat linnaan kätketyn 
aarteen jäljille. Kartan tekijä Peter on kadonnut 
salaperäisesti kymmenen vuotta sitten. Vaelluk-
sellaan kohti linnaa he joutuvat vaikeuksiin, joista 
vähäisin ei ole karttaa havitteleva riuskaotteisen 
Marien johtama kilpaileva jengi. 

Saksalainen Christian Zübert (s.1973) on aiemmin 
keskittynyt käsikirjoittamiseen. Hänet kuitenkin 
ylipuhuttiin ohjaamaan käsikirjoituksensa Lamm-
bock (2001). Valkohaukkojen arvoitus on palkittu 
Chicagon, Hampurin ja Lünen festivaaleilla.

Jan, who is being underestimated by his father, 
cheeky Stevie and witty Sebastian intrude into 
a notorious abandoned house. Upstairs, in a 
painting depicting falcons, the boys find a map in 
cipher. The map leads the boys on the track of a 
treasure, hidden in a castle. The drawer of the map, 
Peter, has mysteriously disappeared ten years ago. 
On their way towards the castle the boys get into 
trouble, the least of which is not a rival gang who 
are after the map, lead by energetic Marie. 

German Christian Zübert (b.1973) has previously 
worked as a scriptwriter. He was persuaded to 
direct his own script Lammbock (2001), which 
became his first ever direction. The Treasure of 
the White Falcons has won prizes at film festivals 
in Chicago, Hamburg and Lüne. 

FESTIVAALIPASSI 

vain 15 euroa!

Passi käy kaikkiin 

elokuvaesityksiin.

Rio, ti 14.11. klo 13.00, la 18.11. klo 14.00,
Nukun iso sali, ke 15.11. klo 18.00, 

Rio, ke 15.11. klo 18.00, to 16.11. klo 11.00,
su 19.11. klo 16.00

Rio, to 16.11. klo 9.00, la 18.11. klo 10.00
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Villikanat 
Saksa/ Germany 2005, 108 min
suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Die wilden Hühner
Ohjaus/ direction: Vivian Naefe
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE

Tyttöjengi Villikanat on jatkuvasti kepposilla ja 
nokat vastakkain poikajengi Pygmien kanssa. 
Kun Sprotten tomera isoäiti uhkaa pistää tämän 
rakastamat 15 kanaa soppalihoiksi, päättävät 
eläinrakkaat tytöt siepata kanat ja hoitaa niitä itse 
salaisessa päämajassaan. Isoäiti kuitenkin vahtaa 
kanojaan, joten joutuvatko tytöt turvautumaan 
vastentahtoisesti Pygmien apuun? Willin vasta-
rinta Pygmien päämajan ollessa vaarassa johtaa 
välirikkoon Willin julman isän kanssa. Pikkuhiljaa 
yhteiset seikkailut ja taistelut yhdistävät jengejä ja 
luovat yllättäviä tunnesiteitä.

Kymmeniä tv-elokuvia aiemmin ohjanneen 
saksalaisen Vivian Naefen (s. 1953) värikäs 
seikkailuelokuva Villikanat perustuu suositun 
lastenkirjailijan Cornelia Funken romaaniin. 
Menestyneen Villikanojen jatko-osa “Die wilden 
Hühner und die Liebe” (Villikanat ja rakkaus) on 
paraikaa tekeillä. 

A girl gang called Wild Chicks and a boy gang 
called Pygmies are constantly playing tricks 
against each other and having quarrels. When 
Sprotte’s energetic grandmother threatens to 
butcher the chickens she loves, the girls decide to 
steal the chickens and take care of them in their 
secret base. But the grandmother is watching over 
the chickens like a hawk, so will the girls be forced 
to ask the Pygmies for help? 
Will’s resistance when the base of the Pygmies is in 
danger leads to a break-up with his cruel father. 
Little by little the shared adventures and battles 
bind the gangs together and create surprising 
emotional ties. 

The German director Vivian Naefen (b. 1953) has 
previously directed dozens of TV films. Her colour-
ful film Wild Chicks is based on a popular novel 
by Cornelia Funke. The second Wild Chicks film 
“Die wilden Hühner und die Liebe” (Wild Chicks 
in Love) is currently under production. 

Winkyn hevonen 
Alankomaat/ Netherlands 2005, 96 min,
suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Het paard van Sinterklaas
Ohjaus/ direction: Mischa Kamp
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE

6-vuotias Winky Wong muuttaa äitinsä kanssa 
Kiinasta Hollantiin, missä isä ahertaa ravintolansa 
kanssa. Winky kohtaa Saartje-ponin ja ystävystyy 
tämän kanssa. Mukava 28-vuotias ponivanhus 
joudutaan kuitenkin lopettamaan. Koulussa 
Winky-tyttö kuulee joulupukista, jolta voi toivoa 
ihan mitä vaan ja pakettikin tuodaan kotiin asti. 
Oma hevonen on ainoa asia minkä Winky haluaa 
lahjaksi eikä hänen uskoaan  joulupukkiin voi 
horjuttaa.

Mischa Kampin (s. 1970) hellyttävän sympaatti-
nen Winkyn hevonen on palkittu hollantilaisilla 
festivaaleilla.

6-year-old Winky and her mother move from 
China to Holland, where Winky’s busy father owns 
a restaurant. Winky meets a pony, Saartje, and 
becomes friends with it. Sadly, the 28-year-old 
pony has to be put down. At school Winky hears 
about Santa Claus, and that you can wish for 
anything from him and he even delivers it right 
to your home. The only thing Winky wishes for 
Christmas is a horse, and nothing can shake her 
faith for Santa Claus. 

Mischa Kamp’s (b. 1970) touching Winky’s horse 
has been awarded at film festivals in Holland.    
 

Erikoissarja/
Special Programme

Aivan toinen juttu
Whole new thing. Amnon Buchbinder,  92 min, 
Kanada 2005.
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE

13-vuotias Emerson näkee märkiä unia. Hän on 
kirjoittanut kirjan, jota hän ei ole näyttänyt kenel-
lekään. Vanhemmat Rog ja Kaya toivovat pojan 
kiinnostuvan matematiikasta, tosin heistä tuntuu 
että Emersonia kiinnostaa vain kirjat ja seksi. 
Persoonallinen Emerson menee kouluun, jossa 
nokkelana suustaan saa heti päivän päätteeksi 
turpaansa. Emerson kiintyy kirjallisuuden opetta-
jaansa ja antaa tälle kirjansa luettavaksi, lähettelee 
tälle kirjeitä ja äänittää mielimusiikkiaan. Asiaa ei 
helpota että opettaja on itsekin mies. 

Syntyjään missourilaisen Ammon Buchbinderin 
(s. 1958) draamakomedia Aivan toinen juttu 
kertoo Kanadan Nova Scotiassa eristyksissä kas-
vaneen pojan seksuaalisesta heräämisestä. Näp-
pärä käsikirjoitus kirjoitettiin kahdessa viikossa, 
minkä jälkeen elokuva kuvattiin 15 päivässä. 
Nykyään Buchbinder työskentelee Toronton 
Yorkin yliopistossa. 

13-year-old Emerson is having wet dreams. He has 
written a book that he has not shown to anyone. 
Emerson’s parents Rog and Kaya wish that he 
would take an interest in maths, but it seems to 
them that nothing but books and sex interest him. 
Original Emerson goes to school, and gets beaten 
up because of his smart tongue. Emerson becomes 
attached to his literature teacher and gives him 
his book to read, sends him letters and records his 
favourite music. It does not make things easier that 
the teacher is a man. 

Ammon Buchbinder’s comedy-drama Whole 
new thing tells the tale of the sexual awakening 
of a boy who has grown up in isolation in Nova 
Scotia, Canada. The clever script was written in 
two weeks, and the film was shot in 15 days. Buch-
binder was born in Missouri (1958), and nowadays 
works in York University in Toronto. FESTIVAALIPASSI 

vain 15 euroa!

Passi käy kaikkiin 

elokuvaesityksiin.

Nukun iso sali, ke 15.11. klo 20.00, 
to 16.11. klo 21.00

Rio, ma 13.11. klo 13.00, ti 14.11. klo 18.00 Rio, ke 15.11. klo 9.00, pe 17.11. klo 18.00,
la 18.11. klo 12.00
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Eräänä kauniina aamuna
Un beay matin, One fine morning.
Charlotte & David Lowe, Ranska 2005, 70 min,
englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 15-VUOTIAILLE

Sergei Prokofjevin musiikin tunnelmissa kulkeva 
vapaa-ajatuksinen tarina elämänjuoksusta. 

Festivaalin vuoden 2006 taide-elokuvaa ei ole 
tarkoitus ottaa ryppyotsaisesti.. Charlotte ja David 
Lowe vastaavat ohjauksesta, käsikirjoituksesta 
ja kuvauksesta. Lisäksi kumpainenkin näyttelee 
elokuvassa. Elokuvan on tuottanut Lowe pro-
ductions.

A free going story of life in the mood of Sergei 
Prokofjev’s music. 

 The art film of the festival is not supposed to be 
taken too seriously. Charlotte and David Lowe are 
the directors, scriptwriters and cinematographers. 
They both also act in the film. The film is produced 
by Lowe Productions. 

Kim Novak ei koskaan uinut 
Genesaretin järvessä
Kim Novak badade aldrig i Genesarets 
sjö.  Martin Asphaug, Ruotsi 2005. 90 min, 
englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE

Erikin luokka saa uuden sijaisopettajan Ewa Kal-
ludisin, joka näyttää elokuvatähti Kim Novakilta. 
Jokaisen pojan pään pyörälle pistävällä Ewalla on 
poikaystävänään karkea Berra Albertsson, joka on 
kansallinen käsipallosankari.
”Tästä tulee oikea superkesä!” toteavat 14-vuo-
tiaat Edmund ja Erik pinkaistessaan kesäloman-
viettoon ilman vanhempiaan Erikin isoveljen 
Henrikin väljässä valvonnassa. He joutuvat päh-

käilemään mimmoisia ovat tytöt, missä on sielu, 
onko oikein vai väärin luvatta käyttöönottaa jo 
kertaalleen varastettuja lautoja.
Henrikin uuden salaisen tyttöystävän myötä käyn-
nistyvät dramaattiset tapahtumat merkitsevät 
vääjäämättä pojille nuoruuden ja viattomuuden 
loppua. 

Norjalaisen Martin Asphaugin (s. 1950) luonte-
vasti näytelty, palkitun menestysjännityskirjailija 
Håkan Nesserin romaaniin perustuva Kim No-
vak kertoo nuorista, joiden vanhemmilla ei ole 
todellista yhteyttä nuoriin. Aikuiset vaikenevat 
elämän hankalista asioista tai ne verhotaan jok-
sikin muuksi.

There is a new substitute teacher in Erik’s class, 
Ewa Kalludis, who looks just like the film star 
Kim Novak. Ewa is simply charming everybody. 
She has a boyfriend, harsh Berra Albertsson, who 
is a national handball champion. 
“This is gonna be the best summer ever!”, 14-year-
old Edmund and Erik say when they rush to their 
summer holidays they get to spend without their 
parents, under the loose control of Erik’s big brother 
Henrik. During the summer, the boys need to pon-
der on things like what are girls like, where is the 
human soul, and is it right or wrong to take without 
permission boards that are already stolen. 
Dramatic events that start with Henrik’s new secret 
girlfriend are inevitably going to mean the end of 
childhood and innocence for the boys. 

Kim Novak by Norvegian Martin Asphaug (b. 
1950) is based on the novel by the award-winning 
writer Håkan Nesser, and tells the tale of teenag-
ers whose parents do not have a real contact with 
them. The adults hush up difficult things in life, or 
pretend them to be something else. 

Paimenpoika
Liar shepherd. Siroos Hassanpour, Iran 2006.
82 min, englanninkielinen tekstitys/ 
English subtitles
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE

Äksy Sarv Ali saa avukseen lampaiden paimen-
nukseen naapurikylästä nuoren Ali Moradin ja 
tämän pikkusiskon Rababin. Sarvin viimeisillään 
oleva tuskainen Nogol-vaimo saa Rababin avuk-
seen, Ali Morad puolestaan ystävystyy vammaisen 
Naqin kanssa, joka seuraa häntä paimenessa ja syö 
Alin eväät. Paimenpoika saa tehtäväkseen viedä 
vanhan muulin vuoristoon ja jättää sen susien 
syötäväksi. 

Pian kylän viljavarastossa käydään varkaissa, ja 
Naqi saa selville salaisuuden. Eipä aikaakaan kun 
kömpelö Naqi jää kiinni varkaudesta. Ali Moradin 
puolustaessa ystäväänsä hän joutuu itse ylipääse-
mättömiltä tuntuviin vaikeuksiin.
Iranilaisen Siroos Hassanpourin toteavassa kuva-
uksessa jo alkuaankin Alin ja Rababin huonosti 
olevat asiat kääntyvät aina vain huonompaan 
suuntaan. 

Bad-tempered Sarv Ali gets young Ali Morad and 
his little sister Rabab from the neighbouring village 
to help him herd the sheep. Rabab helps Sarv’s 
pained wife who is almost 9 months pregnant. 
Morad makes friends with disabled Naqi, who 
follows him herding the sheep and eats his food. 
The shepherd boy gets a task of taking an old mule 
to the mountains and leaving it there to be eaten 
by wolves. Someone goes thieving into the vil-
lage’s granary, and Naqi finds out a secret. Before 
long Naqi gets caught stealing. When Ali Morad 
defends his friend, he gets into trouble that seems 
insurmountable.

In Iranian Siroos Hassanpour’s matter-of-fact film 
things with Ali and Rabab get worse and worse.  

Villit papukaijat
The wild parrots of Telegraph Hill. Judy Irving, 
Yhdysvallat 2003. 83 min.
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE

Muusikon urasta aikoinaan haaveillut boheemi 
Mark Bittner on syöttänyt kaupungin puistoissa 
asuvia kymmeniä villejä papukaijoja vapaaehtoi-
sesti yli viiden vuoden ajan. Sairastelleet linnut 
hän on ottanut kotiinsa hoitoon. 
Musiikin mukana jammaava Mingus, itselleen 
morsianta kaipaava Connor, halvaantunut Tupelo 
ovat kaikki jättäneet lähtemättömän vaikutuksen 
Markiin.
Ilmaiseksi asunut Mark joutuu kuitenkin muutta-
maan remontin alta pois ja jättämään linnut. 

Konstailemattoman dokumentin ohjaajalle Judy 
Irwingille Villit papukaijat tuotti melkoisen hen-
kilökohtaisen yllätyksen. Chris Michien musiikki 
kulkee letkeästi papukaijojen matkassa. Mark on 
kirjoittanut muistelmateoksen ajastaan papukai-
jojen kanssa.

Bohemian Mark Bittner who used to dream about 
a career as a musician has voluntarily fed wild 
parrots in the city parks for over five years. Sick 
birds he has taken to his home and treated them. 

Nukun iso sali, ma 13.11. klo 15.00, 
ti 14.11. klo 13.00

Studio, ma 13.11. klo 15.00, 
pe 17.11. klo 13.00, la 18.11. klo 10.00

Studio, ti 14.11. klo 9.00, to 16.11. klo 11.00,
su 19.11. klo 10.00
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Dancing Mingus, Connor who is longing for a 
girlfriend, and paralysed Tupelo have all made an 
indelible impression on Mark. Because of repairs, 
Mark has to leave the house he is living in and 
leave the birds. 

Documentary film Wild Parrots gave its director 
Judy Irwing quite a surprise at the end. Mark has 
written memoirs about his time with the parrots.

Katso elokuvien tekijätiedot www.ouka.fi/lef                          See the credits of the movies www.ouka.fi/lef

Äitien talo   
The mothers’ house. Francois Verster, 
Etelä-Afrikka 2006., 76 min.
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE

Elokuva seuraa neljän vuoden ajan Michén elämää 
äitiensä talossa Kapkaupungissa. Äiti Valencia tuli 
raskaaksi, jolloin miehensä otti ja lähti. Valencia 
todettiin HIV-positiiviseksi, mutta hän päättää 
ottaa riskin ja synnyttää lapsen. Valencia on 
huonoissa väleissä äitinsä Amyn kanssa, joka on 
itsekin kipakka nainen. Huumeita on helposti 
saatavilla, ja hyvin monet nuoret käyttävät niitä. 
Myös Miché ajautuu huumeiden pariin, mutta 
onnekseen tyttö haluaa muutakin elämältään kuin 
pelkkää vetelehtimistä.

Etelä-afrikkalainen Francois Verster on ohjannut, 
käsikirjoittanut ja kuvannut koruttoman doku-
menttinsa Äitien talon.

The film follows the life of Miché in her mother’s 
house in Capetown for four years. When mother 
Valencia got pregnant, her husband left her. Va-
lencia was found HIV-positive, but she decides to 
take the risk and have the baby. Valencia is in bad 
terms with her mother, who is a quick-tempered 
woman as well. Drugs are easily at hand, and 
many teenagers use them. Miché drifts into drug 
abuse as well, but luckily she wants something 
more from life than just idling. 

South-African Francois Verster has directed, 
written and filmed his documentary film The 
mothers’ house. 

TÄHTIPOIKA 1993: 
Ratsu mereltä
Into the west, Mike Newell. 
Iso-Britannia-Yhdysvallat 1992, 102 min.
Suomenkileinen tekstitys/Finnish subtitles
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE

Irlantilaisen yksinhuoltajaisän pojat Tito ja Ossie 
omivat isältä vääryydellä otetun hevosen ja päät-
tävät lähteä matkaamaan kohti länttä, muinaisten 
vapaiden irlantilaisten kulkumiesten tapaan. 
Pojat saavat sekä poliisin että huolestuneen isän 
jälkeensä, ja tilit selvitetään viimeisellä rannalla.

Papa Riley lives together with his little sons Tito 
and Ossie in the outskirts olf Dublin and has 
turned his back to free life on the road. He has a 
horse but the authorities conspire to get it away 
from him. Tito and Ossie decide to get the horse 
back and flee to the west, pursued by the police 
and their father.

25-vuotisjuhlaohjelma 1/
25th Anniversary programme 1

TÄHTIPOIKA 1994: 
Lisen ja Lotten salaisuus
Charlie & Louise - Das doppelte Lottchen. 
Joseph Vilsmaier, Saksa 1994. 96 min,
suomen- ja englanninkielinen tekstitys/ 
Finnish and English subtitles
SUOSITUS: YLI 6-VUOTIAILLE

Avioeron takia varhain lapsuudessaan toisistaan 
erotetut kaksostytöt pääsevät perille menneisyy-
destään, vaihtavat rooleja, tutustuvat tuntemat-
tomaksi jääneeseen toiseen vanhempaansa ja 
yrittävät saattaa perheen yhteen.

TÄHTIPOIKA 2000: 
Tsatsiki, mutsi ja poliisi
Tsatsiki, morsan och polisen. Ella Lemhagen, 
Ruotsi 1999, 91 min.
suomenkielinen tekstitys/ Finnish subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE

8-vuotias Tsatsiki asuu kahdestaan äitinsä kanssa. 
Hän on ihastunut Kreikkaan ja haluaisi matkustaa 
sinne tapaamaan isäänsä, jonka hän on nähnyt 
vain kuvassa. Rockyhtyeessä kitaraa soittava äiti 
seurustelee yhtyeen basistin kanssa. Tsatsiki ei 
tykkää äidin poikaystävästä, ja kun poliisi Göran 
muuttaa heille vuokralaiseksi, Tsatsiki koettaa 
saattaa tämän ja äidin yhteen.

8-year-old Tsatsiki lives together with her mum. 
He is fascinated by Greece and would like to travel 
there to meet his dad whom he has seen only in 
a photo.

TÄHTIPOIKA 2002: 
Kiipeilijätyttö
Klatretøsen, Catch that girl,Hans Fabian 
Wullenweber, Tanska 2001. 90 min, 
suomenkielinen tekstitys/ Finnish subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE

13-vuotias Ida harrastaa seinäkiipeilyä. Hänen 
isänsä on entinen vuorikiipeilijä, joka on onnetto-
muuden jälkeen ryhtynyt hoitamaan mikroauto-
rataa. Äiti asentaa työkseen hälytyslaitteita. Isä saa 
halvauskohtauksen ja joutuu sairaalaan. Lääkärit 
ilmoittavat, että hänen tarvitsemansa leikkaus 

A divorce has separated twin sisters at an early 
age. The girls meet and learn about their fam-
ily history. They change roles in order to get to 
know the other parent and to get the family back 
together again. 

Nukun iso sali, ti 14.11. klo 11.00 ja klo 15.00

Nukun iso sali, ti 14.11. klo 19.00, 
ke 15.11. klo 11.00, to 16.11. klo 15.00

Nukun iso sali, su 19.11. klo 16.30

Studio, ma 13.11. klo 19.30, ti 14.11. klo 11.00, 
ke 15.11. klo 13.00, to 16.11. klo 15.00, 
la 18.11. klo 12.00

Studio, ti 14.11. klo 13.00, 
ke 15.11. klo 15.00, pe 17.11. klo 17.00
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maksaa 1,5 miljoonaa. Ida päättää ryöstää pankin 
saadakseen rahat leikkaukseen ja saa avukseen 
kaksi toveriaan. Huolellisesti suunnitellun ryöstön 
toteutusta vaikeuttaa se, että rikoskumppanien 
täytyy kaitsea Idan 2-vuotiasta pikkuveljeä koko 
ryöstön ajan.

13-year-old Ida’s hobby is wall-climbing. Before 
his climbing accident her father, who now manages 
a go-kart track, used to be a mountaineer. Ida’s 
father falls ill and needs an operation that would 
cost 1,5 million. Ida decides to rob a bank.

Katso elokuvien tekijätiedot www.ouka.fi/lef                          See the credits of the movies www.ouka.fi/lef

Kotimainen katsaus/
Finnish Survey

Anna ja Kesäheinä
Eeva Arffman, Suomi 2006. 23 min.
SUOSITUS: YLI 5-VUOTIAILLE

Anna näkee savuhirviön, jättiläisen ja matkivat 
oravat. Äiti ei ehdi näkemään. Kesällä perhoset 
tulevat äidin ja Annan uniin.

Eeva Arffman (s. 1964) on valmistunut Rovanie-
men käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta. Hän 
toimii opettajana.

Anna sees a smoke monster, a giant and mimicing 
squirrels. Mum has no time to see them.

Shakki
Asta Airikainen, Suomi 2005. 5 min.
SUOSITUS: YLI 5-VUOTIAILLE

Pehmolelut heräävät henkiin ja alkavat pelata 
shakkia. Kukin valitkoon puolensa...

Stuffed animal toys come to life and start to play 
chess.

Walking to the Stars
Sakari Piippo, Suomi 2006. 3 min.
SUOSITUS: YLI 5-VUOTIAILLE

Marlon Panda kulkee omia teitään utopiassa.

Marlon Panda travels his own road in Utopia.

Raili Rusto
Raili Ruston voi sanoa aloittaneen suomalaisen 
lastenelokuvan. Hän ohjasi 1960-luvulta alkaneen 
uransa aikana lapsille draamakomedioita, joille 
on ominaista yhtenäinen tyyli ja toistuvat teemat. 
Tarinat esitetään päähenkilön näkökulmasta, ja 
niissä siirrytään usein arjesta lapsen mieliku-
vitusmaailmaan. Elokuvissa kyseenalaistetaan 
perinteisiä ajatustottumuksia ja rooliajattelua. 
Rusto käsittelee myös lapsuuteen ja nuoruuteen 
liittyviä kipeitä aiheita kuten anoreksiaa, koulu-
kiusaamista ja pakolaisperheen lapsen kohtaamia 
ennakkoluuloja.
Walentin Chorell kirjoitti Kahdeksan peiliä 
aikuisten kuunnelmaksi. Raili Rusto ohjasi siitä 
koko perheen tv-elokuvan. Elina Salo näyttelee 
saaristolaisperheen äitiä, joka vähillä rahoillaan 
ostaa ruuan sijasta kahdeksan peiliä, jokaiselle 
oman. Chorellin teksti muuttuu Ruston tulkin-
nassa haikean hauskaksi draamaksi. Keskeiseksi 
nousee vanhimman, murrosikäisen tyttären vai-
keudet oman itsensä hyväksymisessä aikuisuuden 
kynnyksellä.
”Kahdeksan peiliä on juuri sellainen näytelmä, 
jota katsoo ilokseen syksyn vihmoessa nurkissa. 
Rakastavasta ja onnellisesta vaihtoehdosta tulee 
uskottava ja tavoittelemisen arvoinen kesän ja 
lämmön kehyksissä”, kirjoitti Jukka Kajava Hel-
singin Sanomissa.
Elina Karjalaisen kirjoihin pohjautuvassa Uppo-
Nallessa Reeta löytää rantaan ajautuneen nallen, 
joka osaa puhua ja liikkua. Uppiksesta tulee hänen 
paras ystävänsä. 
Raili Ruston ohjaama Uppo-Nalle on hänen ainoa 
teatterilevityksen saanut elokuvansa. Sen ensi-ilta 
oli festivaaleilla 1991. Raili Rusto oli festivaalin 
ensimmäinen kunniavieras.

Kahdeksan peiliä
1981, 38 min
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE

Uppo-Nalle
1991, 65 min
SUOSITUS: YLI 4-VUOTIAILLE

Kunniavieraat

Elina Salo
Kahdeksan peiliä on Elina Salon mieluisimpia töi-
tä. Näyttelijä tunnetaan parhaiten Muumi-sarjan 
kiukuttelevan Pikku Myyn äänenä. Lastenkult-
tuuri muodostaa näyttelijän uralla niin vahvan 
juonteen, että sitä voisi kutsua poikkeukselliseksi. 
Elina Salo alkoi leimautua lapsiroolien esittäjäksi 
vasta 1970-luvulla. Sitä ennen hänet tunnettiin 
suomalaisen teatterielokuvan tähtenä.
Lastenelokuva oli vain yksi Elina Salon esiinty-
mislavoista. Hän luki radiossa satuja, näytteli 
kuunnelmissa ja television lastenohjelmissa. 
Sitten tulivat suuret laulumenestykset Täti Mo-
nika, Kolme iloista rosvoa ja Huomenna mennään 
Korkeasaareen.
Liisa Helmisen ja Tini Sauvon Minulla on tiikeri 
on suomalaisen lasten animaation klassikko. 
Siinä Salo esittää kaikkia tarinan henkilöitä. Tini 
Sauvon elokuvassa Kukon ja kanan sauna kana 
lähtee hakemaan vihtaa ja päätyy loputtomalle 
rengasmatkalle jokaisen vihtaan liittyvän otuk-
sen ja kasvin halutessa vastapalveluksen kanalle 
tekemästään palveluksesta. Camilla Mickwitzin 
ohjamassa Pienessä enkelissä joulukoriste etsii 
paikkaansa maailmassa. Molemmissa lyhytfil-
meissä Elina Salo on kertojana.
Elina Salo oli kunniavieraana vuonna 1995.

Kahdeksan peiliä
1981, 38 min
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE

Minulla on tiikeri
1979, 16 min

Pieni enkeli
1989, 13 min

Kukon ja kanan sauna
1991, 19 min
SUOSITUS: YLI 4-VUOTIAILLE

Kuva Patricia Tiihonen

Nukun iso sali, to 16.11. klo 19.00

Studio, ma 13.11. klo 9.00, ke 15.11. klo 11.00,
pe 17.11. klo 9.00, la 18.11. klo 14.00

Studio, ma 13.11. klo 13.00, ti 14.11. klo 15.00, 
to 16.11. klo 9.00, pe 17.11. klo 10.00, 
la 18.11. klo 16.00, su 19.11. klo 12.00 Kts. esitysajat sivulta 4 elokuvan esittelystä

Kts. esitysajat viereiseltä palstalta

Kts. lyhytohjelman numero sivulta 12 
ja esitysajat sivuilta 22 ja 23
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Heikki Prepula
Heikki Prepula on tehnyt vuodesta 1968 lähtien 
lasten animaatioita. Hänen studionsa on Mikke-
lissä. Prepula kirjoittaa, kuvaa ja ohjaa elokuvansa. 
Lähes kaikki elokuvat ovat suunnattu alle koulu-
ikäisille. Kössi Kenguru on Prepulan pitkän uran 
tunnetuin hahmo. Se ilmestyi kuvaruutuun ensi 
kerran vuonna 1968. Prepula palasi kenguruunsa 
uudestaan vuonna 1996 elokuvassa Kengureitti.
Prepulan animaatioissa toistuvat samat aiheet: 
ystävyys, auttamisen halu, vastuuntunto ja 
yhteistyö. Vanhat sadut saavat hänen töissään 
omaperäisen ja hauskan asun. Satuanimaatiot 
aloitti ohjaajan viehättävimpiin kuuluva teos 
Nauris. Kupperis kapperis sekoittaa riemastutta-
vasti Punahilkan, suden ja isoäidin kohtaamisen. 
Prepula olikin kansansatujen uustulkinnoissaan 
aikaansa edellä.
Heikki Prepula oli kunniavieraana vuonna 1996.

Nauris
1982, 7 min

Taikahattu
1987, 9 min

Kupperis kapperis
1993, 9 min

Lentävä possu
1994, 7 min

Kolme pukkia
2001, 4 min

Jäniksen ja siilin kilpajuoksu
2004, 4 min

SUOSITUS: YLI 4-VUOTIAILLE

Liisa Helminen
Ystävyys, erilaisuuden hyväksyminen ja yhteistyö 
ovat teemoina kulkeneet läpi Liisa Helmisen 
tuotannon. Pelikaanimiehen ensi-illan yhteydessä 
Oulussa hän sanoi esikuvansa olevan neuvostoliit-
tolaisen lastenelokuvien ohjaajan Ilja Frezin. Tä-
män humaani, lasta kunnioittava lähestymistapa 
on tunnusomaista myös Liisa Helmisen elokuville. 
Hän on kulkenut lapsen maailmaan kahta reittiä, 
dokumentin ja sepitteen kautta.
Liisa Helmisen ja Päivi Hartzellin ohjaama Kunin-
gas, jolla ei ollut sydäntä (1982) oli ensimmäinen 
vakava avaus kotimaisen pitkän lastenelokuvan 
tuotannolle. Pelikaanimies on hänen toinen ko-
koillan näytelmäelokuvansa. Se pohjautuu Leena 
Krohnin kirjaan Ihmisen vaatteissa. Pelikaani 
on kiinnostunut tietämään, millaista on elää ih-
misenä. Lintu muuttaa itsensä ihmiseksi. Hän 
ystävystyy Emilin kanssa, joka ainoana tietää, että 
mies on pelikaani.
Liisa Helminen oli kunniavieraana vuonna 
1998.

Pelikaanimies
2004, 90 min
SUOSITUS: YLI 3-VUOTIAILLE

Katariina Lillqvist
Katariina Lillqvist kertoo nukke-elokuvissaan 
sydämettömästä maailmasta, vähäosaisista ja 
alistetuista. Hänen kirjallisia esikuviaan voisivat 
olla H.C. Andersen, Charles Dickens ja Edgar Al-
lan Poe. Lyhytfilmien tyyli on runollinen realismi, 
tarinaa, tekstiä, hahmoja ja äänimaailmaa myöten. 
Soittaja polttaa kamiinassa viulunsa pelastaakseen 
sairaan hiirensä. Köyhä nainen vaihtaa rakkaat 
kirjansa siikoihin ruokkiakseen kotiinsa ilmesty-
neen linnunpojan.
Kuusiosaisessa lasten nukkeanimaatiossa Tarinoi-
ta matkan takaa Katariina Lillqvist kertoo romani-
heimon tuhatvuotisesta vaelluksesta. Tarinat ovat 
kuin rummunlyöntejä. Ne ovat kulkeneet suusta 
suuhun ja muotoutuneet eri heimoissa. Musiikki 
on niissä suljettujen porttien aukaisija.
Katariina Lillqvist oli kunniavieraana vuonna 
2002.

Tarinoita matkan takaa
2002, 6 x 9 min
SUOSITUS: YLI 4-VUOTIAILLE

Vanhat pelikoneet.... ELÄVÄT!
Maanantaina 13.11. klo 18.00
Nukun galleriassa pelien käsikirjoittaja Pekko 
Koskinen johdattaa dinosauruspuistossa video-
pelien elävään historiaan: Laitteita ja pelejä 1970-
1980 -luvuilta vapaasti pelattavina. Voit kysellä 
oppailta pelien käytännön toiminnasta, verestää 
lapsuuden muistoja.  
Vanhat pelikoneet eivät ole kuolleet!

Vapaa pääsy!
Kulttuurimatka pelien maailmaan -seminaari 
17.11.  Puhujina LudoCraftin Pekko Koskinen ja 
Tomi Kujanpää, sekä maailmankuulu pelisuun-
nittelija Ernest Adams. 
Lisätietoja: www.ouka.fi/lef

Kuva Irmeli Jung

Nukun iso sali, to 16.11. klo 13.00

LYHYTOHJELMISTO

Lyhytohjelma 1  29´
SUOSITUS: yli 5
Tarinoita matkan takaa 9
Nauris 7
Romanien peili 9
Kolme pukkia 4

Lyhytohjelma 2         40´ �
SUOSITUS: yli 5
Mustan Saaran legenda 9
Pieni enkeli 13
Laulu hirsipuusta 9
Kupperis-kapperis 9

Lyhytohjelma 3 36´
SUOSITUS: yli 3
Taikahattu 9
Jäniksen ja siilin kilpajuoksu 4
Lentävä possu 7
Minulla on tiikeri 16

Lyhytohjema 4 44´
SUOSITUS: yli 5
Balthasarin koira 9
Kaksitoista kuukautta 9
Nauris 7
Kukon ja kanan sauna 19

Kts. lyhytohjelman numero alta 
ja esitysajat sivuilta 22 ja 23

Kts. lyhytohjelman numero alhaalta
vasemmalta ja esitysajat sivuilta 22 ja 23
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Matti Ranin
Näyttelijä Matti Ranin tunnetaan suomalaisen 
lastenteatterin ja lapsille suunnatun nukkete-
atterin perustajana. Hänen yhdessä vaimonsa 
Irja Raninin kanssa vuonna 1961 aloittamansa 
Kasper-teatteri toimi 1980-luvulle asti. Raninien 
lähtökohtana oli leikkimielisyyden välittämi-
nen katsojille. Nuket ottivat suoraan kontaktia 
lapsikatsojiin. Teatteri kiersi ympäri Suomea. 
Kotikatsomon Kasper kumppaneineen valloitti, 
kun Niksulan tv -sarja alkoi 1960-luvulla.
Matti Ranin oli tehnyt kymmeniä lasten äänika-
setteja siirtyessään ohjaamaan piirroselokuvien 
suomenkielisiä ääniä. Hänet muistetaan erityisesti 
Walt Disneyn elokuvien jälkiäänityksistä. Omia 
suosikkeja olivat Lumikki ja seitsemän kääpiötä, 
Pieni merenneito ja Kaunotar ja hirviö.
Simson ja Salli on tanskalaisen piirroselokuvan 
veteraanin Jannik Hastrupin elokuva kahdesta 
valaanpoikasesta. Simson on pieni kerskailija, 
jonka mielestä pahinta maailmassa ovat muste-
kalat. Salli on orpo valastyttö. Hänestä pahinta 
on jäädä yksin maailmaan. Matti Ranin ohjasi 
elokuvan suomenkielisen version.
Matti Ranin oli kunniavieraana vuonna 2003.

Simson ja Salli
1984, 63 min
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE

Kaija Juurikkala
Kaija Juurikkalan elokuville voi antaa sanan 
mittaisen otsikon, kuten maahanmuuttaja, uus-
perhe, katulapset tai kuolema. Ohjaaja tunnetaan 
varhaisnuorten usein kovan elämän kuvaajana. 
Hän kertoo aikuisuuden pelosta, nuoren elämän 
käännekohdasta tai sen kokeneiden tunnoista. 
Koulukiusattu poika miettii, mitä hän olisi reh-
torina tehnyt omassa tapauksessaan. Episodielo-
kuvassa Kyytiä Moosekselle nuoret kirjoittivat ja 
näyttelivät oman roolinsa. Kuva vanhemmista ei 
mairittele aikuiskatsojaa.
Valo poikkeaa Kaija Juurikkalan muusta tuotan-
nosta. Se on epookkielokuva, joka pohjautuu 
tositarinaan. Keskushenkilö on pieni poika Valo, 
jonka isä karkotetaan osallistumisesta Verisen 
sunnuntain mielenosoitukseen sortovallan aika-
na. Karkotuspaikassa Valo ja kylän lapset asettuvat 
vastustamaan sortajia, jotka vangitsevat opettajan 
ja sulkevat koulun.
Kaija Juurikkala oli kunniavieraana vuonna 
2004.

Valo
2005, 84 min
SUOSITUS: YLI 7-VUOTIAILLE

FESTIVAALIPASSI 

vain 15 euroa!

Passi käy kaikkiin 

elokuvaesityksiin.

Nukun iso sali, la 18.11. klo 12.00Nukun iso sali, ma 13.11. klo 11.00,
su 19.11. klo 12.00, Studio, ke 15.11. klo 9.00, 
su 19.11. klo 17.00
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Oulu Finland 21.-26.09.2007





kulttuurikeskus, tapiola

21.–26.august 2007

www.espoocine.fi

VIDEOTIVOLI    
5. - 11.3. 

Neljäs lasten ja nuorten 
oma kansainvälinen 

videofestivaali 

     Deadline   
    30.10.2006.

Aihe ja tyyli on vapaa. 
 Kesto alle 
  10 minuuttia.
   Osallistujien 
     syntymävuosi 
         1991 tai sen   
    jälkeen.

Säännöt ja ilmoittautumislomakkeen 
löydät nettisivultamme  www.videotivoli.fi.

2007
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Ma/Mon 13.11.      Ti/Tue 14.11.         Ke/Wed 15.11.       To/Thu 16.11.        Pe/Fri 17.11.         La/Sat 18.11.         Su/Sun 19.11.       
09.00

11.00

13.00

15.00

18.00

LYHYTOHJELMA 1/ 
SHORTS 
PROGRAMME 1

Jannik Hastrup: 
SIMSON JA SALLI/ 
SAMSON & SALLY 
Tanska/ Denmark 
1984, 63 min, 
suom. jälkiäänitys/ 
Finnish version
 

Raili Rusto: 
UPPO-NALLE/ 
TEDDY UPPO 
Suomi/ Finland 1991, 
66 min, no subtitles
Vieraana/ guest 
LAURA JURKKA

Martin Asphaug: 
KIM NOVAK EI 
KOSKAAN UINUT 
GENESARETIN 
JÄRVESSÄ/ 
KIM NOVAK NEVER 
SWAM IN THE LAKE 
OF GENESARET
(Kim Novak badade 
aldrig i Genesarets sjö)  
Ruotsi/ Sweden 2005, 
90 min, engl. tekstitys/ 
English subtitles
Liput/ Tickets 3 e

AVAJAISET/ 
OPENING
Raili Rusto: 
UPPO-NALLE/ 
TEDDY UPPO Suomi/ 
Finland 1991, 66 min, 
no subtitles
Vieraana/ guest 
LAURA JURKKA 
Liput/ Tickets 3 e

NUKUN ISO SALI/ NUKU MAIN HALL

UPPO-NALLE/ 
TEDDY UPPO. 
Vieraana/ guest 
LAURA JURKKA

Joseph Vilsmaier: 
LISEN JA LOTTEN 
SALAISUUS/ 
CHARLIE & LOUISE 
Saksa/ Germany 1994, 
96 min, suom. tekstitys

KIM NOVAK EI 
KOSKAAN UINUT 
GENESARETIN 
JÄRVESSÄ/ 
KIM NOVAK NEVER 
SWAM IN THE LAKE 
OF GENESARET

LISEN JA LOTTEN 
SALAISUUS/ 
CHARLIE & LOUISE
Liput/ Tickets 3 e

LYHYTOHJELMA 2/ 
SHORTS 
PROGRAMME 2
Liput/ tickets 1,50 e

Mike Newell: 
RATSU MERELTÄ/ 
INTO THE WEST 
Iso-Britannia/ UK - 
Yhdysvallat/ US 1992, 
102 min, suom. tekstitys
Liput/ Tickets 3 e

19.00

LYHYTOHJELMA 3/ 
SHORTS 
PROGRAMME 3

RATSU MERELTÄ/ 
INTO THE WEST

Katrin Laur: RUUDI 
Viro/ Estonia 2005,
100 min, 
suom. tekstitys, 
English subtitles

LYHYTOHJELMA 4/ 
SHORTS 
PROGRAMME 4
Liput/ Tickets 1,50 e

Saara Cantell: 
UNNA JA NUUK/ 
UNNA AND NUUK 
Suomi/ Finland 2006, 
83 min, English subtit-
les. Liput/ Tickets 3 e

Amnon Buchbinder: 
AIVAN TOINEN 
JUTTU/ 
WHOLE NEW
THING 
Kanada/ Canada 
2005, 92 min, 
ei tekstitystä
Liput/ Tickets 3 e

20.00

LYHYTOHJELMA 1/ 
SHORTS 
PROGRAMME 1

Ilja Maksimov: 
KUNTO KELPOISA 
JA LOHIKÄÄRME 
TULIO/ DOBRINYA 
AND THE DRAGON
(Dobrinja Nikititsh i 
Zmey Gorynitsh) 
Venäjä/ Russia 2006, 
65 min, suom. tekstitys, 
English subtitles

Liisa Helminen: 
PELIKAANIMIES/ 
PELICANMAN 
Suomi/ Finland 2004, 
90 min, English 
subtitles

RATSU MERELTÄ/ 
INTO THE WEST
Liput/ Tickets 3 e

LYHYTOHJELMA 2/ 
SHORTS 
PROGRAMME 2
Liput/ tickets 1,50 e

Hans Fabian 
Wullenweber: 
KIIPEILIJÄTYTTÖ/ 
CATCH THAT GIRL 
(Klatretøsen)Tanska 
2001, 90 min, 
suom. tekstitys/ 
Finnish subtitles 
Liput/ Tickets 3 e

AIVAN TOINEN 
JUTTU/ WHOLE 
NEW THING 
Liput/ Tickets 3 e

21.00

LYHYTOHJELMA 3/ 
SHORTS 
PROGRAMME 3

UPPO-NALLE/ 
TEDDY UPPO

OSKARI-GAALA/ 
OSKARI GALA 
Liput/ Tickets 5 e

Jan Verheyen: 
FUTISTAITURI/ 
GILLES (Buitenspel) 
Belgia/ Belgium 2005, 
100 min, 
suom. tekstitys, 
English subtitles
Liput/ Tickets 3 e

Kaija Juurikkala: VALO 
Suomi/ Finland 2005, 
84 min, 
English subtitles
Liput/ Tickets 3 e

Johanna Vuoksenmaa: 
ONNI VON 
SOPANEN 
Suomi/ Finland 2006, 
90 min, 
English subtitles
Liput/ Tickets 3 e

PALKINTOJENJAKO/ 
AWARDS CEREMONY
Kunniavieraita paikalla
Lapsiraadin palkitse-
man elokuvan esitys/ 
Screening of Star Boy 
winnning film
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

10.00

12.00

14.00

16.00

Kasper Barfoed: 
TEMPPELIRITARIEN 
AARRE/ THE TREASU-
RE OF THE KNIGHTS 
TEMPLAR (Tempelrid-
dernes skat) Tanska/ 
Denmark 2006, 85 min, 
suom. tekstitys, 
English subtitles. 
Liput/ Tickets 3 e

SIMSON JA SALLI/ 
SAMSON & SALLY
Liput/ Tickets 3 e

CIFEJ-raadin 
palkitsema elokuva/ 
CIFEJ prize winning film
Liput/ Tickets 3 e

Ella Lemhagen: 
TSATSIKI, MUTSI JA 
POLIISI/ TSATSIKI, 
MUM AND THE 
POLICEMAN Ruotsi/ 
Sweden 1999, 91 min, 
suom. tekstitys/ 
Finnish subtitles
Liput/ Tickets 3 e

LYHYTOHJELMA 4/ 
SHORTS 
PROGRAMME 4
Liput/ tickets 1,50 e

16.30

Ma/Mon 13.11.      Ti/Tue 14.11.         Ke/Wed 15.11.       To/Thu 16.11.        Pe/Fri 17.11.         La/Sat 18.11.         Su/Sun 19.11.       
RIO CINEMA

Johanna Vuoksenmaa: 
ONNI VON 
SOPANEN Suomi/ 
Finland 2006, 90 min, 
English subtitles

TILAUSNÄYTÖS

09.00

11.00

PAULAN 
SALAISUUS/ 
PAULA’S SECRET

Ilja Maksimov: 
KUNTO KELPOISA 
JA LOHIKÄÄRME 
TULIO/ DOBRINYA 
AND THE DRAGON 
Venäjä/ Russia 2006, 
65 min, suom. teksti-
tys, English subtitles

Mischa Kamp: 
WINKYN HEVONEN/ 
WINKY’S HORSE 
(Het paard van Sinterk-
laas)  Alankomaat/ 
The Netherlands 2005, 
96 min, suom. tekstitys, 
English subtitles

Jan Verheyen: 
FUTISTAITURI/ 
GILLES (Buitenspel) 
Belgia/ Belgium 2005, 
100 min, suom. teksti-
tys, English subtitles

Christian Zübert: 
VALKOHAUKKOJEN 
ARVOITUS/ THE 
TREASURE OF THE 
WHITE FALCONS 
(Der Schatz der 
weissen Falken) 
Saksa/ Germany 2005, 
90 min, suom. teksti-
tys, English subtitles

UNELMA/ WE 
SHALL OVERCOME

Itai Lev: KOLME 
SANKARIA/ LITTLE 
HEROES (Giborim 
ktanim) Israel 2006, 76 
min, suom. tekstitys, 
English subtitles

RUUDI

VALKOHAUKKOJEN 
ARVOITUS/ THE 
TREASURE OF THE 
WHITE FALCONS
Liput/ Tickets 3 e

WINKYN HEVONEN/ 
WINKY’S HORSE
Liput/ Tickets 3 e

Raili Rusto: 
UPPO-NALLE/ 
TEDDY UPPO 
Suomi/ Finland 1991, 
66 min, no subtitles
Liput/ Tickets 3 e

Lapsiraadin 
palkitsema elokuva/ 
Star Boy winning film
Liput/ Tickets 3 e

10.00

12.00

18.30

ARKISIN KLO 9 - 13 ALKAVAT ESITYKSET ON VARATTU PÄIVÄKODEILLE JA KOULUILLE.                                 
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Ma/Mon 13.11.      Ti/Tue 14.11.         Ke/Wed 15.11.       To/Thu 16.11.        Pe/Fri 17.11.         La/Sat 18.11.         Su/Sun 19.11.       
STUDIO CINEMA

Raili Rusto: 
KAHDEKSAN PEILIÄ 
Suomi/ Finland 1981, 
38 min, no subtitles

KOTIMAINEN 
KATSAUS/ 
FINNISH SURVEY, 
no subtitles
Eeva Arffman: 
ANNA JA KESÄHEI-
NÄ 2006, 23 min
Asta Airikainen: 
SHAKKI 2005, 5 min
Sakari Piippo: 
WALKING TO THE 
STARS, 2006, 3 min 

Charlotte & 
David Lowe: 
ERÄÄNÄ KAUNIINA 
AAMUNA/ ONE FINE 
MORNING... 
(Un beau matin...) 
Ranska/ France 2005, 
70 min, engl. tekstitys/ 
English subtitles
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

Francois Verster: 
ÄITIEN TALO/
 THE MOTHERS’ 
HOUSE Etelä-Afrikka/ 
South Africa 2006, 
76 min, ei tekstitystä
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

09.00

13.00

15.00

17.00

Siroos Hassanpour: 
PAIMENPOKA/ 
THE LIAR SHEPHERD 
(Choopan-e dorughgu) 
Iran 2006, 82 min, 
engl. tekstitys/ 
English subtitles

Wilma Lighthart: TSU-
NAMITYTTÖ/ AYLA, 
THE TSUNAMI GIRL 
Alankomaat/ The 
Netherlands 2005, 15 
min, ei tekstitystä
ÄITIEN TALO/ THE 
MOTHER’S HOUSE

Judy Irving: 
VILLIT PAPUKAIJAT/ 
THE WILD PARROTS 
OF TELEGRAPH 
HILL Yhdysvallat/ 
US 2003, 83 min, 
ei tekstitystä

KOTIMAINEN 
KATSAUS/ 
FINNISH SURVEY
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

NUKUN ELOKUVA-
KOULU 1/ NUKU 
FILM SCHOOL 1
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

NUKUN ELOKUVA-
KOULU 2/ NUKU 
FILM SCHOOL 2
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

11.00

18.00

19.30

Jannik Hastrup: 
SIMSON JA SALLI/ 
SAMSON & SALLY 
Tanska/ Denmark 1984, 
63 min, suom.
 jälkiäänitys/ 
Finnish version

KAHDEKSAN PEILIÄ 

ÄITIEN TALO/ THE 
MOTHERS’ HOUSE

VILLIT PAPUKAIJAT/ 
THE WILD PARROTS 
OF TELEGRAPH HILL 
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

NUKUN ELOKUVA-
KOULU 1/ NUKU 
FILM SCHOOL 1
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

NUKUN ELOKUVA-
KOULU 2/ NUKU 
FILM SCHOOL 2
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

KOTIMAINEN 
KATSAUS/ 
FINNISH SURVEY

PAIMENPOIKA/ 
THE LIAR SHEPHERD

UPPO-NALLE/ 
TEDDY UPPO

ÄITIEN TALO/ THE 
MOTHERS’ HOUSE
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

KAHDEKSAN PEILIÄ 

KOTIMAINEN 
KATSAUS/ 
FINNISH SURVEY

ERÄÄNÄ KAUNIINA 
AAMUNA/ ONE 
FINE MORNING...

VILLIT PAPUKAIJAT/ 
THE WILD PARROTS 
OF TELEGRAPH HILL 
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

10.00 ERÄÄNÄ KAUNIINA 
AAMUNA/ ONE 
FINE MORNING...
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

TSUNAMITYTTÖ/ 
AYLA, THE 
TSUNAMI GIRL
ÄITIEN TALO/ THE 
MOTHERS’ HOUSE
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

KAHDEKSAN PEILIÄ 
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

KOTIMAINEN 
KATSAUS/ 
FINNISH SURVEY
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

PAULAN SALAISUUS/ 
PAULA’S SECRET
ei tekstitystä suomeksi
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

12.00

14.00

16.00

PAIMENPOIKA/ 
THE LIAR SHEPHERD
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

KOTIMAINEN 
KATSAUS/ 
FINNISH SURVEY
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

OSKARI-PALKITUT/ 
OSKARI WINNERS
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

OSKARI-PALKITUT/ 
OSKARI WINNERS
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

SIMSON JA SALLI/ 
SAMSON & SALLY
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

LIPUT/ TICKETS
NUKUn lippumyymälä/ NUKU box office, 
Hallituskatu 7, 90100 OULU. Puh. (08) 5584 7575
Lippujen ennakkomyynti alkaa ke 8.11. klo 12.00
Lipunmyynti ajalla 13.-19.11. ma-pe klo 8.30 - 19.00
la-su 9.30 - 18.30
Lippuja saa myös esityspaikoilta puolta tuntia ennen esitystä.

FESTIVAALIPASSI 

vain 15 euroa!

Passi käy kaikkiin 

elokuvaesityksiin.

Ma/Mon 13.11.      Ti/Tue 14.11.         Ke/Wed 15.11.       To/Thu 16.11.        Pe/Fri 17.11.         La/Sat 18.11.         Su/Sun 19.11.       
RIO CINEMA

13.00

18.00

14.00

16.00

Vivian Naefe : 
VILLIKANAT/ 
WILD CHICKS 
(Die wilden Hühner) 
Saksa/ Germany 2005, 
108 min, 
suom. tekstitys, 
English subtitles

Gernot Krää: 
PAULAN SALAI-
SUUS/ PAULA’S 
SECRET Saksa/ 
Germany 2006, 95 
min, suom. tekstitys, 
English subtitles
Liput/ Tickets 3 e

Saara Cantell: 
UNNA JA NUUK/ 
UNNA AND NUUK 
Suomi/ Finland 2006, 
83 min, English 
subtitles

VILLIKANAT/ 
WILD CHICKS
Liput/ Tickets 3 e

Kasper Barfoed: 
TEMPPELIRITARIEN 
AARRE/ THE LOST 
TREASURE OF THE 
KNIGHTS TEMPLAR 
(Tempelriddernes skat) 
Tanska/ Denmark 2006, 
85 min, suom. tekstitys, 
English subtitles

Niels Arden Oplev: 
UNELMA/ WE 
SHALL OVERCOME 
(Drømmen) Tanska/ 
Denmark 2006, 
105 min, 
suom. tekstitys, 
English subtitles

Arild Fröhlich: 
TERRIERI-TERJE/ 
PITBULL TERJE 
Norja/ Norway 2005, 
84 min, suom. 
tekstitys, 
English subtitles

TERRIERI-TERJE/ 
PITBULL TERJE
Liput/ Tickets 3 e

ONNI VON 
SOPANEN

WINKYN 
HEVONEN/ 
WINKY’S HORSE
Liput/ Tickets 3 e

UNNA JA NUUK/ 
UNNA AND NUUK
Liput/ Tickets 3 e

KUNTO KELPOISA 
JA LOHIKÄÄRME 
TULIO/ DOBRINYA 
AND THE DRAGON
Liput/ Tickets 3 e

  

KOLME SANKARIA/ 
LITTLE HEROES 
Liput/ Tickets 3 e

UNELMA/ 
WE SHALL 
OVERCOME
Liput/ Tickets 3 e
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