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

The MEDIA Programme of the European Union 
aims to promote European audiovisual heritage, 
to encourage the transnational circulation of 
films and to foster audiovisual industry competi-
tiveness. The MEDIA Programme acknowledged 
the cultural, educational, social and economic 
role of festivals by co-financing 82 of them across 
Europe in 2007. 

These festivals stand out with their rich and di-
verse European programming, networking and 
meeting opportunities for professionals and the 
public alike, their activities in support of young 
professionals, their educational initiatives and 
the importance they give to strengthening inter-
cultural dialogue. In 2007, the festivals supported 
by the MEDIA Programme have screened more 
than 14,500 European works to more than 2.6 
million cinema-lovers.

MEDIA is pleased to support the edition of the 
27th Oulu International Children´s Film Festival 
and we extend our best wishes to all of the festival 
goers for an enjoyable and stimulating event.

European Union 
MEDIA PROGRAMME
http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/
media/index_en.html
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Kalevan palkinto
Oulun kansainvälisen lastenelokuvien festivaalin 
lapsituomaristo jakaa Kalevan palkinnon, 3000 
euroa, kilpasarjan parhaan elokuvan ohjaajalle.

Kaleva Award 
Oulu International Children’s Film Festival’s Chil-
dren’s Jury gives Kaleva Award, 3000 euros, to the 
director of the best movie in Competition.

Pikku karhu –palkinto
Vuodesta 2004 lähtien myönnetyllä tunnustus-
palkinnolla halutaan kohottaa lastenelokuvan 
asemaa kotimaisen elokuvatuotannon ja lasten-
kulttuurin alalla. Palkinto myönnetään vuosit-
tain suomalaiselle käsikirjoittajalle, ohjaajalle 
tai tuottajalle, joka on kuluvan vuoden aikana 
ansioitunut lastenelokuvan tekijänä Suomessa. 
Tunnustus voidaan jakaa henkilölle myös arvok-
kaasta elämäntyöstä lastenelokuvan alalla.

Palkinnon myöntää Pohjoinen elokuva- ja medi-
asäätiö POEM. Palkinto jaetaan aina Oulun kan-
sainvälisen lastenelokuvien festivaalin yhteydessä 
marraskuussa Oulussa. Palkinnon suuruus on 1 
500 euroa. Pikku karhu-pystin on suunnitellut 
taiteilija Sanna Koivisto ja sen ovat toteuttaneet 
yhteistyössä Anni Koponen ja Sanna Koivisto.

The Little Bear Award 
The award was founded by the POEM - Northern 
Film and Media Foundation (formerly Northern 
Film and Media Centre) 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 distinc-
tion as children’s film maker in Finland. The award 
can also be given to a person for a life’s work.

ESIPUHE / FOREWORD

CIFEJ-JURY

Ari Kristinsson 
(s. 1951) valmistui islantilaisesta taide- ja käsityökoulusta 1979. Vuodesta 
1980 hän on työskennellyt elokuva-alalla tuottajana, kuvaajana, leikkaajana, 
käsikirjoittajana ja ohjaajana. Hän johti Icelandic Film Corporationia Fridrik 
Thor Fridrikssonin kanssa vuoteen 1999. Vuoden 2000 alussa hän perusti 
tuotantoyhtiön Taka Film Production. Linjat poikki -elokuvan lisäksi Kris-
tinsson on ohjannut lastenelokuvat Pappírs Pési (1990) ja Stikkfri (1997).

Ari Kristinsson (b. 1951) graduated from the Icelandic College of Arts 
and Crafts in 1979. From 1980 he has been working in the film industry 
as producer, cinematographer, editor, scriptwriter, producer and director. 
He ran the Icelandic Film Corporation with Fridrik Thor Fridriksson to 
1999. In 2000 he founded Taka Film Production. In addition to No network 
Kristinsson has directed two other children’s films, Paper Peter 1990 and 
Count me out 1997.
 

Rose-Marie Strand 
(s. 1961) toimi koneenkäyttäjänä uumajalaisessa art house -elokuvateatte-
rissa vuosina 1983 - 87. Hän valmistui Uumajan yliopistosta vuonna 1987 
humanististen tieteiden kandidaatiksi museologiasta, taidehistoriasta ja 
historiasta. Hän on vastannut lasten- ja nuorten elokuvien hankinnasta 
Ruotsin Folkets Bio AB:ssä vuodesta 1997.

Rose-Marie Strand (b. 1961) worked as a projectionist in an Umeå Arthouse 
Cinema 1983 - 1997. She graduated as Bachelor of Arts in museology, art 
history and history from Umeå University. She’s been responsible for the 
acquisition of films for children and young people in Folkets Bio AB Stock-
holm since 1997.

Hanna Lahti 
(s. 1977) on opiskellut mediatuottamista Oulun seudun ammattikorkea-
koulussa ja työskennellyt mm. Oulu 11-hankkeessa, Nordisk Panorama 
-lyhyt ja dokumenttielokuvafestivaalijohtajana ja POEM-Säätiöllä Oulun 
av-verkoston projektisuunnittelijana. Nykyisin Lahti työskentelee Pohjois-
Suomen elokuvakomissiossa.

Hanna Lahti (b.1977) studied media studies in Oulu Polytechnic and has, among 
other places, worked in Oulu 11 Plan, as a festival director in Nordisk Panorama- 
short- and documentary film festival and in POEM- foundation as a project 
designer of AV-network. Nowadays Lahti is working for Northern Finland 
Film Commission. 

Elokuviin koko konkkaronkka!
Nyt on taas tullut se viikko kaamoksesta, jota 
valaisevat elokuvat.
On ilo todeta, että ohjelmistossa on tänä vuonna 
mm. kuusi pitkää kotimaista elokuvaa, kolme 
niistä kilpailussa.
Onnea tänä vuonna 60–vuotta täyttävälle  puo-
lalaiselle animaatiolle. Kunniavieraaksi saa-
puvan nukkeanimaattorin Tadeusz Wilkoszin 
opastuksella oululaiset lapsetkin saavat kokea 
nukkeanimaation tekemisen riemut.
Mediakasvatusseminaarin aiheena on videoka-
mera opetusvälineenä.
Maailmanpyörä –sarja vie lapsikatsojat mm. 
Islantiin, Iraniin ja Irlantiin. Kasvukipuja –sarja 
on jälleen nuorten oma ja ne käsittelevät ikäviä 
mutta ohittamattomia aiheita.
Festivaaliteatterina toimiva Studio, Valve Sali ja 
Plaza odottavat sinua.

Tervetuloa! 

Everybody to the movies!
Yet again this dark time of the year is illuminated 
by movies.
There are 13 films in competition this year.
We celebrate the 60 years of Polish animation. 
With the guidance of Tadeusz Wilkosz - our 
Polish guest of honour – children from Oulu will 
make a puppet animation film.
We have a Media Education Seminar called 
”video camera as an instrument of teaching”.
Kaleidoscope programme will take the children 
viewers  e.g. to Iceland, Iran and Ireland. Grow-
ing Pains programme is for teenagers and the 
films in this series concentrate on unfortunate but 
inescapable phenomena of their lives.
You are warmly welcome to the Studio, Valve 
Hall and Plaza! 

Welcome!
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SERAFIN SALAISUUS
The seven of Daran: The battle of Pareo Rock

Alankomaat/ The Netherlands 2008, 
86 min, suomenkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: 
The seven of Daran: The battle of Pareo Rock
Ohjaus/ direction: Lourens Blok

11–vuotias eurooppalainen Jimmy asuu äidin 
työn vuoksi Afrikassa. Eräänä päivänä Jimmy 
eksyy koulumatkallaan kaupungin torille. Hän 
kohtaa siellä puhuvan kirahvin Serafin, joka 
kertoo kahden afrikkalaisheimon tulevasta taiste-
lusta. Heimojen on määrä taistella Pareo Rockin 
alueesta, ja kirahvi kertoo, että Jimmy on valittu 
estämään verenvuodatus. 

Serafin salaisuus on intensiivinen ja humoristi-
nenkin seikkailutarina eksoottisissa afrikkalais-
maisemissa. 

Ohjaaja Lourens Blok on opiskellut Amsterdamin 
elokuva- ja televisioakatemiassa. 

The seven of Daran: The battle of Pareo Rock tells a 
story of Jimmy, an 11-year-old European boy who 
goes to Africa with his mother, a busy executive in 
charge of establishing a golf resort. One day Jimmy 
gets lost in the town market where he encounters 
a mysterious speaking giraffe called Seraf. Seraf 
tells Jimmy about the forthcoming war over the 
land between rival tribes. Seraf tells Jimmy that 
he is chosen to prevent this tribal war from hap-
pening. Together with Charita, a poor African girl, 
Jimmy embarks on an adventurous and magical 
trip through the African jungle, where they must 
overcome many obstacles. 

The seven of Daran is humorous and intensive 
adventure story set in the exotic African land-
scapes. 

Director Lourens Blok has studied in the Dutch 
Film and Television Academy in Amsterdam. 

JOULUTARINA
Christmas story

Suomi/ Finland 2007, 80 min
SALLITTU
Ohjaus/ direction: Juha Wuolijoki

Oletko koskaan miettinyt, kuinka Joulupukista 
tuli Joulupukki? Syrjäisessä Lapin kylässä pieni 
Nikolas-poika menettää perheensä onnettomuu-
dessa. Kyläläiset päättävät yhdessä pitää huolta 
yksin jääneestä pojasta. Koska kylä on köyhä, 
sovitaan, että kukin perhe ottaa Nikolaksen 
hoiviinsa vuodeksi kerrallaan. Kerran vuodessa 
– jouluna – Nikolaksen on muutettava uuteen ko-
tiin. Osoittaakseen kiitollisuuttaan Nikolas antaa 
joka vuosi perheiden pienimmille läksiäislahjaksi 
itse veistämiään leluja. 

Ohjaaja Juha Wuolijoki tuotti ja ohjasi Venla-
palkitun tv-elokuvan Gourmet Club. Joulutarina 
on Wuolijoen neljäs ohjaus ja ensimmäinen koko 
illan elokuva. 

Have you ever wondered how Santa Claus became 
Santa Claus? In a remote village of Lapland a young 
boy called Nikolas loses his parents in an accident. 
The villagers decide to take care of the boy. Because 
the village is poor the villagers agree that each year 
one family would take care of Nikolas. Once a year – 
on Christmas – Nikolas must move to a new home. 
To show his gratitude, Nikolas gives each year a gift 
to the youngest children of the families; something 
he himself has whittled out of wood. 

During the famine years the villagers are forced 
to send Nikolas to be an apprentice to an old 
carpenter Iisakki, who is shut away from the 
world. Under Iisakki’s draconian training Nikolas 
acquires skills that enable him to make better gifts 
faster. However, Iisakki – who hates children – for-
bids Nikolas to make gifts. The tradition of giving 
Christmas gifts is under threat.

Director Juha Wuolijoki produced and directed 
the tv movie Gourmet Club, which won the Venla 
statue for the year’s best television movie in 2004. 
Christmas story is the fourth film as director for 
Wuolijoki and it is his first feature film. 

ILJA MUURINMURTAJA 
JA VISLAAJA-SOLOVEI
Ilya and the robber

Venäjä/ Russia 2007, 80 min, 
suomenkielinen tekstitys
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Ilja Muromets i Solovei Razbojnik
Ohjaus/ direction: Vladimir Toroptshin

Rosvopäällikkö Vislaaja-Solovei joukkioineen 
riivaa Venäjänmaata. Onneksi turvana on ritari 
Ilja Muurinmurtaja. Tämä kuitenkin riitautuu 
isäntänsä, kieron Kievin ruhtinaan kanssa. So-
lovei varastaa valtion kassan ja Iljan hevosen: 
jälkimmäiseen vedoten ruhtinas saa taas Iljan 
liikkeelle. Naapurimaan Bysantin keisarilla on 
myös omat suunnitelmansa Venäjään nähden.

Ohjaaja Vladimir Toroptshin (s.1962) työsken-
teli monissa eri ammateissa ennen animaattorin 
uraansa, kunnes vuonna 1996 siirtyi nykyisen 
työnantajansa Melnitsa-studion palvelukseen. 

Robber chief Solovey with his gang causes trouble 
all over Russia. Fortunately the state is guarded by 
a good knight Ilya who unfortunately falls out with 
his master, the cunning Prince of Kiev. Solovey 
steals the treasury of the Russian state and also 
Ilya’s horse. Prince of Kiev gets Ilya to seek for the 
robber appealing to Ilya’s stolen horse. In addition 
to this, also the neighboring state’s emperor has 
his own plans for the future of Russia.

Director Vladimir Toropchin (b.1962) worked 
in many professions before his animation career. 
Since 1996 he has been working at Melnitsa Ani-
mation Studio. 

KILPASARJA / IN COMPETITION

AVAJAISELOKUVA / OPENING FILM

Plaza 2 ma 17.11. klo 18.30, Plaza 1 ke 19.11. 
klo 11.00, Valvesali la 22.11. klo 10.00

Plaza 1 ma 17.11. klo 9.00, 
Valvesali su 23.11. klo 16.00

Valvesali ma 17.11. klo 15.00, Plaza 4 to 20.11. 
klo 19.00, Plaza 1 pe 21.11. klo 11.00, 
Plaza 5 su 23.11. klo 14.00
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KARLAN MATKA
Karla’s world

Tanska/ Denmark 2007, 92 min, 
suomenkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: Karlas kabale
Ohjaus/ direction: Charlotte Sachs Bostrup

10–vuotias Karla haluaa epätoivoisesti, että 
koko perhe on koolla jouluaattona. Koska van-
hemmat ovat eronneet, tämä yhtälö on vaikea 
toteuttaa. Varsinkin kun äidillä on jo uusi avio-
mies, ja Karlalla sitä myötä oman veljensä lisäksi 
velipuoli. Niinpä Karla lähtee omille teilleen 
viettääkseen toisenlaisen joulun kodittoman 
Busterin kanssa. 

Karlan matka on sekä aikuisille että lapsille sopi-
valla huumorilla höystetty erilainen joulutarina.

Ohjaaja Charlotte Sachs Bostrup on syntynyt 
Tanskassa 1963. Hän on opiskellut näyttelijäksi ja 
esiintynyt radiossa, televisiossa ja elokuvissa. 

10-year-old Karla wants desperately to have 
her whole family together for the Christmas Eve. 
It’s not an easy thing to accomplish especially 
when her parents are divorced and on top of that 
Karla has two extremely obnoxious and inventive 
younger brothers who are always acting up. Karla 
then decides to leave and celebrate a different kind 
of Christmas together with homeless Buster.

Karla’s world is different kind of Christmas 
story and a humorous film for the whole family 
to enjoy.

Director Charlotte Sachs Bostrup was born in 
1963 in Denmark. She was trained as an actress 
and she’s been working in radio, television and 
films. 

MYRSKY
 Stormheart

Suomi/ Finland 2008, 96 min
KIELLETTY ALLE 7-VUOTIAILTA
Ohjaus/ direction: Kaisa Rastimo

Tarina alkaa vuonna 1989 kun suomalainen 
perheenisä näkee itä-berliiniläisellä torilla lope-
tettavaksi tuomitun koiranpennun. Isä pelastaa 
pennun ja kuljettaa sen perheensä tyttärien 
lemmikiksi Suomeen. Perheen 7-vuotias Muru 
ottaa koiran hellään hoivaansa. Myrsky-koirasta 
kasvaa suuri ja voimakastahtoinen perheen 
suojelija, jota ei pidättele karhu, poliisit tai edes 
armeijan panssariprikaati. Myrskyn koskettava 
tarina perustuu tositapahtumiin.

Kaisa Rastimo on pitkän linjan suomalaisohjaaja 
mm. suositun Heinähattu ja Vilttitossun (2002) 
ohjaaja. Ohjaamisen lisäksi hän on toiminut tuot-
tajana, käsikirjoittajana, elokuvan leikkaajana, 
näyttelijänä ja dramaturgina.

The film begins in East Berlin in the autumn of 
1989. The father of a Finnish family visiting the 
crumbling Berlin Wall rescues a cute puppy, 
Stormheart, and takes him back to Finland as a 
pet for his daughters 7-year-old Pearl takes the 
puppy under her wing, comforting Stormheart, the 
poor little orphan. In the care of the tender-heart-
ed family, trained only by little Pearl, Stormheart 
grows up to be a huge and strong-willed protector 
of the family that cannot be held back even by a 
bear, police or army brigades. Touching story of 
Stormheart is based on real life events.

Experienced Finnish director Kaisa Rastimo has 
worked as film producer, writer, editor, actor and 
dramaturgist.

KILPASARJA / IN COMPETITION

KESÄRAKKAUS
Summer

Saksa/ Germany 2008, 103 min, 
suomenkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: Sommer
Ohjaus/ direction: Mike Marzuk

Sulkeutunut 15-vuotias kaupunkilaispoika Tim 
joutuu isoäitinsä huostaan Pohjanmeren saarelle, 
kun Timin isä lähtee työtehtäviin Somaliaan. Tim 
tuntee itsensä ulkopuoliseksi saaren surffaripo-
rukan joukossa. Surffareiden johtaja Lars käyt-
täytyy Timiä kohtaan aggressiivisesti heti alusta 
lähtien. Tim ihastuu Larsin tyttöystävään Viciin, 
ja tilanne johtaa dramaattiseen välienselvittelyyn 
poikien kesken.

Ohjaaja Mike Marzuk syntyi 1969. Vuodesta 
1995 hän on toiminut leikkaajana, muusikkona, 
käsikirjoittajana ja ohjaajana elokuva-alalla. 

The path of true love never runs smooth, especially 
for teenagers, as Tim discovers in Summer. Tim is a 
15-year-old boy from the city whose single dad has 
to go to work in Somalia. Tim is sent to live with his 
grandmother on an island in the North Sea. The 
introverted loner feels totally out of place among 
the island’s bronzed surfer clique, whose leader Lars 
immediately takes a dislike to the newcomer.

Tim falls for Vic, the prettiest girl on the island, 
who just so happens to be Lars’s girlfriend. Tim 
finds a soul mate in Vic and resolves to do every-
thing to win her heart, even learning how to ride 
a horse. But Lars doesn’t give up that easily and 
challenges Tim to a swimming duel. In a dramatic 
showdown Tim has to overcome his fear of water 
and fight for the love of his life.

Director Mike Marzuk was born in 1969 in Lan-
ndsberg am Lech. Since 1995 he has been working 
as an editor, musician, writer and director for 
short and feature films as well as video clips. 

FESTIVAALIPASSI 
vain 17 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

Festivaalin normaalilippu-

elokuva + Tietomaalippu 

= 9,50 euroa!

Plaza 1 ke 19.11. klo 9.00, Valvesali ke 19.11. 
klo 20.00, Plaza 4 la 22.11. klo 10.00

Plaza 1 to 20.11. klo 13.00, 
Plaza 4 la 22.11. klo 12.00

Plaza 1 ti 18.11. klo 11.00, Valvesali to 
20.11. klo 11.00, Plaza 5 su 23.11. klo 10.00
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NOCTURNA - YÖN VALTAKUNTA
Nocturna

Espanja/ Spain – Ranska/ France 2007, 80 min, 
suomenkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 9-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: Nocturna
Ohjaus/ direction: 
Victor Maldonado, Adrià Garcia

Mikä tekee yöstä niin salaperäisen? Mikä saa 
meidät nukahtamaan ja näkemään unia? 

Tim ei ollut koskaan miettinyt näitä asioita, 
mutta siitä lähtien, kun hän istui orpokodin 
katolla ja näki pienen tähden putoavan taivaalta, 
hän tiesi, että jotain oli hullusti. Jollei hän olisi 
kurkottanut katsomaan, minne tähti putosi, hän 
ei olisi pudonnut katolta yölliseen tyhjyyteen ja 
tullut Kissapaimenen pelastamaksi. Kissapaimen 
ja hänen kissalaumansa näyttivät Timille totuu-
den ihmisistä, jotka työskentelivät loputtomasti 
tehdäkseen yöstä mystisen. 

Nuoresta iästään huolimatta Victor Maldonado 
ja Adrià Garcia ovat kokeneita animaation alalla. 
He ovat perustaneet kaksi studiota (Animal Stu-
dio, Mad Hatter Studio), jotka ovat erikoistuneet 
animaatioiden tekemiseen alkuperäisideasta 
elokuvaksi asti. 

What is it that makes the night so mysterious? 
What makes us fall asleep and dream? Tim has 
never asked himself these questions, but from the 
moment he saw that tiny, fragile star fall from the 
sky as he sat on the orphanage rooftop, he knew 
that something was wrong. If he hadn’t leaned 
over to see where it fell he would have never 
slipped off the roof, and fallen into the nocturnal 
void. Then he would have never been rescued by 
the Cat Shepherd, and his incredible following of 
cats, and they in turn would have never told him 
the truth about the many people working endlessly 
to make the night such a magical time. 

Despite their youth, Victor Maldonado and Adrià 
García have built up a wide range of professional 
experience in the field of animation. They are the 
founders of Animal Studio.

PAKKO VOITTAA
The red race

Kiina/ China – Saksa/ Germany 2008, 70 min, 
suomenkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: The red race
Ohjaus/ direction: Gan Chao

Dokumenttielokuva Pakko voittaa valottaa kiina-
laislasten harjoittelua kovan tason urheilijoiksi. 
Elokuvassa kuvataan, kuinka jo päiväkodista al-
kaen lapsia aletaan kouluttaa huippu-urheilijoiksi 
olympialaisia silmällä pitäen. Shanghain Lu Wan 
alueellisen nuorison urheilukoulun noin 5 - 
7-vuotiaat lapset eivät todellakaan pääse helpolla. 
Harjoittelu on intensiivistä ja kuri tiukkaa. Heiltä 
vaaditaan menestystä sekä koulutyössä että voi-
mistelussa. Kuitenkin voimistelu vie lasten ajasta 
suurimman osan, ja valmentajat saattavat puuttua 
jopa koulunkäyntiin, jotta lapset harjoittelisivat 
enemmän. Punaisella sormenjäljellä lapset ”alle-
kirjoittavat” vuosikausien harjoittelusopimuksen 
koulun kanssa. 

Palkittu dokumentaristi Gan Chao osoittaa sel-
keästi koruttomalla kerronnallaan, mikä voi olla 
olympiamitalin hinta.

The red race gives us insight into the Chinese 
passion for gymnastics. The Lu Wan District 
Youth Athletic School in Shanghai seems to 
value competitive sports over studying for its 
kindergarten-aged students. The trainers often 
”teach” by humiliation and punishment, and 
reward with candies. Children’s relatives also 
demand success in the studies so the path won’t 
be easy for these children. 

Award-winning documentarian Gan Chao 
presents clearly what can be the price of Olympic 
glory.

NIKO - LENTÄJÄN POIKA
Niko & the way to the stars

Suomi/ Finland – Tanska/ Denmark – 
Saksa/ Germany – Irlanti/ Ireland 2008, 80 min
KIELLETTY ALLE 7-VUOTIAILTA
Ohjaus/ direction: 
Kari Juusonen, Michael Hegner

Niko on poropoika, joka elää laumansa kanssa 
Lapin lumisissa maisemissa. Niko ei ole koskaan 
tavannut isäänsä, mutta hänen äitinsä kertoman 
mukaan pojan isä kuuluu itse joulupukin ylvää-
seen lentojoukkoon. Niko ihailee lentojouk-
koja suuresti ja on vakaasti päättänyt opetella 
lentämään. Muun lauman halveksuessa Nikon 
haavetta ainoastaan liito-orava Julius uskoo, 
että poika vielä oppii lentämään ja auttaa tätä 
harjoittelemaan salaa muulta laumalta.

Kari Juusosen lyhyt nukke-elokuva Pizza Passio-
nata (2001) palkittiin PRIX de Jury:lla Cannesissa. 
Niko – lentäjän poika on Juusosen  (s.1967) 
ensimmäinen kokoillan elokuva.

Niko is a young reindeer boy living with his herd 
in the snowy landscapes of Lapland. Niko has 
never met his father but according to his mother 
his father is a one of world’s famous heroes of 
Santa’s Flying Forces. Niko greatly admires the 
Flying Forces and is determined to learn to fly 
like his father and starts to practise flying. Other 
members of the herd think that he’s silly because he 
wants to learn to fly. The only one who believes in 
Niko and helps him with his training is the flying 
squirrel called Julius. 

Kari Juusonen’s short puppet film Pizza Pas-
sionata (2001) was awarded Prix de Jury in 
Cannes Festival. Niko and the way to the stars  is 
Juusonen´s (b.1967) first feature film.

KILPASARJA / IN COMPETITION

Plaza 1 ma 17.11. klo 11.00, Valvesali ti 18.11. 
klo 18.00, Valvesali su 23.11. klo 10.00

Plaza 1 to 20.11. klo 9.00, Valvesali pe 21.11.
klo 9.00, Valvesali la 22.11. klo 19.00

Plaza 1 ke 19.11. klo 13.00, Valvesali to 20.11. 
klo 20.00, Valvesali su 23.11. klo 18.00
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POTKUA ELÄMÄÄN
White sneakers

Iran 2008, 85 min, 
suomenkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Katouni-ye-sefid
Ohjaus/ direction: Ebrahim Moayeri

Iranilaiseen Sa’adatin kouluun tulee uusi opettaja, 
jolla on toisenlaiset opetusmenetelmät kuin kou-
lun muilla opettajilla. Opettaja Amiri alkaa tree-
nata koulun poikien kanssa jalkapallo–otteluun. 
Treeneihin kuuluu mm. merenrantaan suunnatut 
pitkät juoksulenkit, joiden aikana Amiri törmää 
alueella vallitsevaan salakuljetukseen.

Ebrahim Moayeri on valmistunut elokuvaohjaa-
jaksi Teheranin yliopistosta vuonna 2000. Hän 
on kirjoittanut lastenkirjoja, toiminut nuorten 
lehden päätoimittajana ja tehnyt monia lyhytfil-
mejä, tv-elokuvan ja pitkiä elokuvia.

Teacher Payam Amiri arrives at the Sa’adat 
school. His teaching methods are different from 
the usual ones. He starts to train the boys of the 
school for a football match. Training contains 
long jogging trips to the sea shore where Amiri 
finds out that the people of the city are engaged 
in smuggling.

Ebrahim Moayeri graduated as film director 
from Tehran University in 2000. He has written 
children’s books and worked as an editor-in-chief 
for a youth magazine. Moayeri has made several 
short films. In 2004 he also debuted with his first 
tv movie.

PÄIVÄ KUNINKAANA
King Siri

Sri Lanka 2007, 88 min, 
suomenkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: Siri raja Siri
Ohjaus/ direction: Somaratne Dissanayake

Syrjäisessä maaseutukylässä asuva, köyhän 
perheen 11-vuotias poika Sirimal saa maan 
korkeimmilla arvosanoilla stipendin ja pääsee 
opiskelemaan hienoon kouluun kaupunkiin. 
Sirimal joutuu sopeutumaan moniin sosiaalisiin 
ja taloudellisiin haasteisiin rikkaiden ja ylempi-
luokkaisten koulukavereidensa keskellä. Hänet 
valitaan koulunäytelmän päärooliin kuninkaaksi, 
ja nyt hänen suurin haasteensa on löytää rahat 
kuninkaalliseen pukuun. 

Somaratne Dissanayake on srilankalainen elo-
kuvaohjaaja. Hän on tehnyt useita elokuvia ja 
voittanut monia kansainvälisiä palkintoja.

Sirimal, an 11-year-old son of a poor family, 
lives in a remote rural village. He’s very good 
at school and reaching the highest grades in the 
country, he is granted a scholarship to a very fine 
and prestigious school. However, Sirimal has to 
adapt to new social and economical situations 
among his rich and upper class schoolmates. He 
is chosen to be a king in a school play and now 
his biggest challenge is to find the money to buy 
the king’s clothing.

Somaratne Dissanayake is a Sri Lankan film 
director who has made a lot of feature films and 
won many international awards.

SOS – SAARISEIKKAILU
SOS – summer of suspense

Norja/ Norway 2008, 87min, 
suomenkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: 
SOS - Svartskjær
Ohjaus/ direction: Arne Lindtner Næss

12-vuotias Noora asuu perheensä kanssa Nor-
jan saaristossa ja tuntee saaret ja poukamat 
kuin omat taskunsa. Hän rakastaa eläimiä ja on 
erityisen huolissaan saaristossa tapahtuvasta 
hylkeenpyynnistä. Jopa hänen paras ystävänsä 
Ludvik näyttää olevan kovin innostunut tuosta 
harrastuksesta. Eräänä päivänä Noora löytää 
yksinäisen hylkeenpoikasen ja päättää suojella 
sitä hinnalla millä hyvänsä.

Arne Lindtner Næss (s.1944) on aiemmin toimi-
nut näyttelijänä, käsikirjoittajana ja tuottajana. 
Næssin ohjaama Uudet ystävät oli mukana Oulun 
kansainvälisen lastenelokuvien festivaalin kilpa-
sarjassa vuonna 2005.

Twelve-year-old Noora lives in the Norwegian 
archipelago. She has explored and knows by heart 
all the nearby islands. Noora loves animals and 
she is deeply concerned over the seal-fishing car-
ried on in the archipelago. Lately even her friend 
Ludvik have shown interest in seal-fishing. One 
day Noora finds a stranded baby seal and decides 
to protect her at all costs.

Arne Lindtner Næss (b. 1944) has worked previ-
ously as an actor, script writer and producer. 
Næss’s film Finding friends was screened in Com-
petition at the 2005 Oulu International Children’s 
Film Festival.

KILPASARJA / IN COMPETITION

FESTIVAALIPASSI 
vain 17 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

Festivaalin normaalilippu-

elokuva + Tietomaalippu 

= 9,50 euroa!

Plaza 1 to 20.11. klo 11.00, 
Valvesali la 22.11. klo 14.00

Plaza 1 ma 17.11. klo 13.00, Plaza 4 ti 18.11. 
klo 15.00, Plaza 4 su 23.11. klo 12.00

Plaza 1 ti 18.11. klo 9.00, Valvesali ke 19.11. 
klo 18.00, Plaza 1 pe 21.11. klo 9.00, 
Valvesali la 22.11. klo 12.00



8 Katso lisätietoja www.ouka.fi/lef

TAISTELIJA
Fighter

Tanska/ Denmark 2007, 100 min,
 suomenkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: Fighter
Ohjaus/ direction: Natasha Arthy

Lukiolainen Aicha on intohimoinen kung fu -tais-
telija. Hänen turkkilaiset vanhempansa toivovat 
häneltä hyviä arvosanoja, jotta hän pääsisi lääke-
tieteelliseen oppilaitokseen veljensä Alin tapaan. 
Aicha ei kuitenkaan ole kovin innostunut koulun-
käynnistä. Harrastettuaan kolme vuotta kung futa 
Aicha aloittaa vanhemmiltaan salaa harjoittelun 
ammattimaisella kung fu -klubilla. 

Tanskalaisen naisohjaajan Natasha Arthyn 
elokuva kertoo taistelusta monilla eri tasoilla. 
Elokuvassa ovat törmäyskurssilla tanskalainen 
ja turkkilainen maailma erilaisine kulttuureineen 
sekä lapsen ja vanhempien tahto. Arthyn tuotan-
toa on nähty Oulun kansainvälisellä lasteneloku-
vien festivaalilla vuonna 2001. Tuolloin esitettiin 
hänen ohjauksensa Pikku ihmeitä.

Aicha, a high-school student, is a passionate kung 
fu fighter. Her Turkish parents expect her to get 
good grades so she can get into medical school 
like her brother Ali. But school doesn't inspire her. 
Defying her family, Aicha secretly starts to train 
at a professional kung fu club. 

Director Natasha Arthy's film is a story of fighting 
in many levels. In the film both the Danish and 
Turkish cultures as well as Aicha and her family 
are on a collision course. The will of a young fighter 
girl leads her to unexpected situations.

Arthy's first feature Miracle was shown at the 
Oulu International Children’s Film Festival in 
2001. 

MAAILMANPYÖRÄ/ KALEIDOSCOPE

AMULETTI
Token

Iran 2008, 90 min, 
englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: Neshani
Ohjaus/ direction: Fereydoun Hassanpour

Ali on nuori iranilaispoika, joka asuu orpokodis-
sa. Orpokodin varastohuoneen paperit menevät 
sekaisin maanjäristyksessä, ja Alin ystävä löytää 
tietoja tämän vanhemmista. Ali lähtee matkalle 
etsimään vanhempiaan ja saa ystävältään mu-
kaansa amuletin, jonka hän voisi pantata saa-
dakseen rahaa tiukan paikan tullen. Ali päätyy 
tuiman setänsä luo, ja koska hän ei halua takaisin 
orpokotiin, hän yrittää kaikkensa voittaakseen 
sedän puolelleen.

Fereydoun Hassanpour (s. 1961) on valmistunut 
elokuvaohjaajaksi Teheranin yliopistosta.

Ali is a young Iranian boy living in an orphan-
age. Earthquake shatters the orphanage, messing 
up the papers in the store room and Ali’s friend 
accidentally finds information on Ali’s parents. 
Ali leaves the orphanage to seek for his parents 
and his friend gives him a token so that as a last 
resort Ali could pawn the token in case he runs 
out of money. Ali ends up under the care of his 
dour uncle. Ali doesn’t want to be sent back to the 
orphanage, so he tries to win over his uncle.

Fereydoun Hassanpour (1961) graduated in film 
directing at the Faculty of Dramatic Arts, Tehran 
University.

HAKIM
Saksa/ Germany 2007, 15 min, englanninkielinen 
tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Ohjaus / direction: Ismail Sahin

Vanha mies löytää vuoden vanhan pojan AID-
Siin kuolleen äidin vierestä. Niin kuin moni 
afrikkalaislapsi Hakim on menettänyt sairau-
delle molemmat vanhempansa, ja poika viedään 
AIDS–orpojen kotiin. Siellä paikallinen opettaja 
Aga kertoo lapsille sadunomaisia tarinoita, joiden 
avulla hän onnistuu valamaan lapsiin elämänus-
koa ja tuomaan heille iloa huolimatta vakavan 
sairauden uhasta.

Ismail Sahin on opiskellut teatterin valotekniik-
kaa, näyttelemistä ja valokuvausta, ja nykyisin 
hänellä on oma elokuvatuotantoyhtiö.

An old man finds a one-year-old Hakim by his 
dead mother’s side. It turns out that, like so many 
children in Africa, Hakim has lost both of his 
parents to AIDS. Hakim is taken to a children’s 
village for AIDS orphans. There the local teacher 
tells children tales that infuse courage and bring 
joy to the children who live under the shadow of 
a serious illness.

Ismail Sahin has studied theatre lighting, acting 
and photographing and currently he runs his own 
film production company Macchiato. 

Valvesali ma 17.11. klo 20.00, Plaza 1 ti 18.11. 
klo 13.00, Valvesali su 23.11. klo 12.00

Valvesali ti 18.11. klo 13.00, Studio ti
19.11. klo 19.00, Studio to 20.11. klo 10.00

Plaza 4 ke 19.11. klo 11.00, 
Plaza 4 pe 21.11. klo 12.30
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MAAILMANPYÖRÄ/ KALEIDOSCOPE

KUINKA RAKASTUIN UFOTYTTÖÖN
Summer of the flying saucer

Irlanti/ Ireland 2007, 86 min, ei tekstitystä
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Ohjaus/ direction: Martin Duffy

On kesä -67 – ”Rakkauden kesä”. Kun muu maa-
ilma tanssii Beatlesin tahtiin, minihameet rulaa 
ja hippimuoti on kuuminta hottia, Dan Mullaney, 
15-vuotias lukiolainen, on juuttunut kotitilalleen 
Mayon kreivikuntaan Irlannissa. Danin suurin 
haave vain on asua missä tahansa muualla kuin 
kotikylässään.

Danin elämä muuttuu mielenkiintoisemmaksi, 
kun hän törmää kahteen erikoisesti pukeutuvaan 
muukalaiseen, kauniiseen tyttöön nimeltä ”Janis 
Joplin” ja hänen aikuiseen seuralaiseensa ”Jimi 
Hendrixiin”. Näillä kahdella muukalaisella on 
suuri salaisuus: he ovat toisen planeetan asuk-
kaita, jotka ovat joutuneet tekemään pakkolaskun 
Maahan ja yrittävät korjata alustaan päästääkseen 
takaisin kotiinsa. 

Irlantilainen Martin Duffy (s. 1952) on palkittu 
elokuvantekijä ja kirjailija. Aikaisemmin häneltä 
on Oulun festivaalilla esitetty Poika Merkuriuk-
selta (1996) ja Ihmeiden aika (2000).

It’s the summer of 1967. While the rest of the 
world dances to the Beatles, miniskirts rule and 
hippie-fashion is all the rage, Dan Mullaney, 15 
years of age, is stuck on a farm in rural Mayo. His 
biggest dream – to live anywhere else but here – is 
hindered by his father Ciaran who considers it’s 
Dan’s duty to stay and take over the farm.

Life becomes slightly more interesting when he 
meets two visitors, whose exotic, unusual ap-
pearance marks them out as decidedly foreign. 
The two harbour an unbelievable secret: they are 
aliens who have crashlanded on Earth and are 
desperate to fix their flying saucer in order to leave 
before it is discovered.

Martin Duffy is an award-winning Irish film-
maker and writer living in Berlin. Two of Duffy’s 
previous films have been screened at the Oulu 
International Children’s Film Festival, The boy 
from Mercury (1996) and The testimony of 
Taliesin Jones (2000).

LINJAT POIKKI
No network

Islanti/ Iceland 2007, 83 min, 
englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 10-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Duggholufólkid
Ohjaus/ direction: Ari Kristinsson

Yksinhuoltajaäidin kasvattama poika Kalli 
asuu Reykjavikin lähiössä. Suurin osa hänen 
kokemuksistaan tulee television, elokuvien ja 
tietokoneiden kautta.

Kalli lähetetään jouluksi isänsä uuden perheen 
luo pohjoiseen. Siellä tulee riitaa pikkuvanhan 
siskopuolen Ellenin kanssa, ja Kalli päättää ka-
rata. Hän joutuu lumimyrskyyn ja eksyy. Kun 
matkapuhelin ei toimi, Kalli huomaa, ettei ny-
kyaikainen tekniikka aina autakaan. 

Linjat poikki on islantilaisen konkariohjaajan Ari 
Kristinssonin uusin elokuva. Kristinsson on tänä 
vuonna CIFEJ-tuomariston jäsen Oulun kansain-
välisellä lastenelokuvien festivaalilla.

Kalli is a young boy who is brought up by a single 
mother in the suburbs of Reykjavik. He thrives on 
the world filled with imaginary characters and all 
the experience he gets from life is through movies, 
television shows and computer. He is sent to spend 
the Christmas with his father and his father’s new 
family far up north at a remote and isolated farm. 
He soon gets enough of the countryside reality and 
decides to run away in the middle of the winter, 
only to be hit harder by reality. 

No network was directed by Icelandic veteran 
director Ari Kristinsson. He is a member of this 
year’s CIFEJ jury at the Oulu International Chil-
dren’s Film Festival.

TOHELOT TÄHTITURISTIT
Egon & Dönci

Unkari/ Hungary 2007, 75 min
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Egon és Dönci
Ohjaus/ direction: Ádám Magyar

Egon ja Dönci elävät naapuriaurinkokunnassa. 
Egon on itseoppinut raketin rakentaja. Tunnis-
tamaton alus (Voyager 3) lentää heidän asuin-
alueelleen, ja sen myötä Egon ja kissamainen 
Dönci saavat tietoa salaperäisestä planeetasta, 
jota he päättävät lähteä tutkimaan omatekoi-
sella aluksellaan. He kohtaavat unenomaisella 
matkallaan erilaisia yllättäviä vaikeuksia, mutta 
saapuvat lopulta autiomaahan, jossa kohtaavat 
planeetan asukkaan. 

Tohelot tähtituristit on ohjaaja Ádám Magyarin 
ensimmäinen pitkä animaatioelokuva.

The heroes of this film, Egon and Dönci, live on an 
idyllic, little planet in a neighbouring solar system. 
Egon is an ever so slightly eccentric, amateur 
‘rocket scientist’ assisted in his endeavours by a 
clumsy and decidedly overfed catlike creature 
called Dönci. Their simple existence becomes 
suddenly complicated when an unidentified object 
flies into their lives (Voyager-3) with a message 
from a far away planet. Egon decides that there 
is only one thing to do and that is to establish 
contact with this distant civilisation.

Egon and Dönci is the first feature animation of 
director Ádám Magyar.

FESTIVAALIPASSI 
vain 17 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

Festivaalin normaalilippu-

elokuva + Tietomaalippu 

= 9,50 euroa!

Valvesali ma 17.11. klo 11.00, 
Studio pe 21.11. klo 18.00

Valvesali ma 17.11. klo 9.00, 
ti 18.11. klo 9.00, ti 18.11. klo 20.00

Valvesali ma 17.11. klo 13.00, Plaza 4 to 20.11. 
klo 15.00, Plaza 4 la 22.11. klo 16.00
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KASVUKIPUJA/ GROWING PAINS

KOVISKISSAT
Girls
Norja/ Norway 2007, 77 min, 
Englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi/ original title: Jenter
Ohjaus, käsikirjoitus/ direction, script: 
Hanne Myren

Dokumenttielokuva kertoo rajuimmista ysiluokan 
tytöistä norjalaisessa Ruseløkkan koulussa. Siinä 
näyttäytyy nuoruuden röyhkeys, kuuliaisuus, pet-
turuus ja tyttöjen keskinäiset valtasuhteet iässä, 
jossa kaikki on vaakalaudalla. Elokuva keskittyy 
kahden tyttöjengin elämään. 

Hanne Myren (s. 1973) on yksi Medieoperatø-
rene-yhtiön perustajista. Vuodesta 1995 hän on 
toiminut leikkaajana, ohjaajana tai tuottajana 
suurimmassa osassa yhtiön tuotannoista

This is a documentary about the toughest girls in 
the 9th grade in Ruseløkka School in Norway. It 
manifests the youth’s impudence, loyalty, deceit, 
and female power structures at an age when eve-
rything is at stake. The film focuses on two gangs 
of girls at Ruseløkka School. 

Hanne Myren (b. 1973) is one of the founders of 
the production company Medieoperatørene. Since 
1995 she has been involved in most of the com-
pany’s  tv programmes, documentaries, shorts and 
music videos as editor, director or a producer.

MAAILMA HAJALLA?
Worlds apart
Tanska 2008, 108 min, 
Englanninkielinen tekstitys/English subtitles
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: To verdener
Ohjaus/ direction: Niels Arden Oplev

17-vuotias Sara ja hänen perheensä kuuluvat 
Jehovan todistajiin ja ovat ylpeitä siitä. Yllättäen 
Saran vanhemmat eroavat. Sen aiheuttamien 
kuohujen lisäksi Sara tapaa Teisin ja rakastuu. 
Teis ei ole Jehovan todistaja, joten nuorten on 
pidettävä rakkautensa salassa. Saran elämässä 
alkaa sisäisten kamppailujen aika kahden erilaisen 
maailman välissä. 

Niels Arden Oplev (s.1961) on valmistunut 
elokuvaohjaajaksi Tanskan kansallisesta elokuva-
koulusta 1989. Oplevin elokuva Martinin unelma 
voitti sekä lasten että aikuisten raadin palkinnot 
Oulun kansainvälisellä lastenelokuvien festi-
vaalilla vuonna 2006. Maailma hajalla perustuu 
tositarinaan.

17-year-old Sara and her family are members 
of Jehovah´s Witnesses, and proud of it. All of a 
sudden Sara’s parents get a divorce. In addition to 
this, Sara falls in love with Teis and is confronted 
with the most difficult choice of her life. Teis is 
not a Witness, so they have to keep their meetings 
secret from her parents. Sara is torn between her 
conscience, faith and passion and in the end she is 
forced to make the choice between her love and her 
family that are worlds apart from each other.

Niels Arden Oplev (b.1961) graduated in film 
directing at the National Film School of Denmark 
in 1989. Oplev’s film We shall overcome won both 
the Children’s jury and CIFEJ jury awards at the 
2007 Oulu International Children’s Film Festival. 
Worlds apart  is Denmark’s  nominee for Academy 
Award 2009. The film is based on a true story.

PASKA KAUPUNNI
Hating Gothenburg
Ruotsi/ Sweden 2007, 82 min, 
Englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Hata Göteborg
Ohjaus/ direction: Robert Lillhonga

Paska kaupunni kertoo helsingborgilaisesta poi-
kaporukasta, jossa ystävyys muistuttaa ennem-
minkin kauhun tasapainoa ja jossa jengitappelut 
ja ryyppyreissut ovat tärkeämpiä kuin mikään 
muu. Kun Isak saapuu Göteborgista maisemiin ja 
näyttää pojille, että elämässä on muutakin, alkavat 
lapsuudenystävien välit rakoilla. 

Helsingborgilaisen Robert Lillhongan esikoisoh-
jaus on osoitus siitä, että pienelläkin budjetilla 
voi saada aikaan koskettavan tarinan ja loistavia 
roolisuorituksia.

Hating Gothenburg is a story about four childhood 
friends in Helsingborg, whose friendship could be 
best described as a balance of terror. When a lad 
called Isak from Gothenburg comes around, the 
friendships start to shatter. There’s got to be more 
to life than drinking and fighting, right?

Robert Lillhonga directed his first movie with a 
small budget, but it only goes to show that you 
don’t need to have a big budget to create a great 
film with a touching story and outstanding per-
formances.

Festivaalin normaalilippu-

elokuva + Tietomaalippu 

= 9,50 euroa!

Valvesali ke 19.11. klo 13.00, Studio ke 19.11. 
klo 18.00, Plaza 5 La 22.11. Klo 16.00

Plaza 4 ti 18.11. klo 19.00, Valvesali ke 19.11. 
klo 11.00, Plaza 5 su 23.11. klo 16.00

Studio ma 17.11. klo 15.00, Valvesali to 20.11. 
klo 13.00, Studio pe 21.11. klo 20.00



11Katso lisätietoja www.ouka.fi/lef

KASVUKIPUJA/ GROWING PAINS

PISTÄ HANTTIIN!
The fight
Kanada/ Canada 2007, 90 min, 
englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 13-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: Le ring
Ohjaus/ direction: Anaïs Barbeau-Lavalette

Pistä hanttiin! kertoo monitasoisen tarinan 
12-vuotiaasta Jessy-pojasta, joka haaveilee va-
paapainijan urasta. Äiti ei juuri huomioi lapsiaan 
ja on pitkiä aikoja teillä tietymättömillä. Jessy 
ja hänen sisaruksensa elävät varsin turvatonta 
elämää, mutta jaksavat tukea toinen toisiaan. 
Vaikka elämä on vaikeuksien kanssa taistelua, 
Jessy pärjää sitkeytensä ansiosta. 

Kanadalainen naisohjaaja Anaïs Barbeau-Lava-
lette on onnistunut tuomaan esiin herkkiä sävyjä 
nuorten näyttelijöidensä avulla. Hän on aiemmin 
ohjannut dokumentteja, ja Pistä hanttiin! on hä-
nen ensimmäinen pitkä näytelmäelokuvansa.

The fight tells the story of Jessy, a 12-year-old boy 
who wants to become a freestyle wrestler. Jessy’s 
home life is grim, his mother might disappear for 
days and leave the kids to manage by themselves. 
Jessy tries to survive in the harsh environment that 
surrounds him, all the while fighting to preserve 
what remains of his dreams and naivety. 

Canadian director Anaïs Barbeau-Lavalette has 
managed to reveal sensitive nuances from the 
great young actors in The fight. Previously she 
has made several documentaries, and The fight 
is her first feature.

SNOUKKAAJAT
Switch
Norja/ Norway 2007, 90 min, 
englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: Switch
Ohjaaja/ direction: Ole Martin Hafsmo

16-vuotias Mikkel muuttaa äitinsä kanssa Oslosta 
Länsi-Norjaan, Vossin pikkukylään. Skeittaus on 
ollut Mikkelille lähes koko elämä, mutta nyt tulee 
muutos ja aika päivittää rullalauta talvisempaan 
versioon. Voss tarjoaa nimittäin erinomaiset puit-
teet lumilautailulle, ja sitä harrastavatkin kaikki 
Vossin nuoret. Mikkelin liittyminen kuvioihin 
ei kuitenkaan miellytä kaikkia, ja poika joutuu 
tekemään tosissaan töitä päästäkseen piireihin 
ja ennen kaikkea kauniin Ninan suosioon. Haas-
teelliseen tehtäväänsä Mikkel saa korvaamatonta 
apua eläköityneeltä surffarilta nimeltä Tommen. 
Tommenin hippimäisessä roolissa nähdään sar-
jasta Pako tuttu Peter Stormare.

Ole Martin  Hafsmo (s.1975) on ohjannut ai-
kaisemmin tv-sarjoja ja mainoksia Norjan tele-
visiolle. Snoukkaajat on ohjaajan ensimmäinen 
pitkä elokuva.

16-year-old Mikkel and his mother move from 
Oslo to Voss in Western Norway. Skateboarding 
has been the main thing in Mikkel’s life but now 
it is time for him to update his skateboard into a 
wintery version. Voss is a great place to do snow-
boarding and in fact everyone in Mikkel’s school is 
doing it. However, he has to work hard to get into 
circles and above all to attract beautiful Nina. 
Mikkel gets help for this challenging task from an 
old surfer-hippie called Tommen. Tommen’s is 
played by Peter Stormare who is known from the 
tv series Prison break.

Ole Martin  Hafsmo (born.1975) has directed 
tv series commercials. Switch is director’s first 
feature film.

DOKUMENTIT/ DOCUMENTARY

MEIDÄN MAAILMAKO?
Another planet
Unkari/ Hungary 2008, 94 min, 
englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE
Ohjaus/ direction: Ferenc Moldoványi

”Ehkä tämä maailma on jonkun toisen planeetan 
helvetti.” - Aldous Huxley

Elokuva esittelee seitsemän erilaista tarinaa puo-
lustuskyvyttömistä nuorista. Näissä tarinoissa 
paljastuu lapsityövoiman, lapsiprostituution ja 
lapsisotilaiden järkyttävä arki Kongossa, Kam-
bodzhassa ja Ecuadorissa. Tämä elokuva on 
lähestymistavaltaan kaukana tavanomaisista 
dokumenteista.

Ferenc Moldoványi on suorittanut opettajan 
tutkinnon, opiskellut filosofiaa ja valmistunut 
sekä dokumenttien että näytelmäelokuvien 
ohjaajaksi. Hänen elokuvansa Chilren (Kosovo 
2000) esitettiin Oulun festivaalilla.

”Maybe this world is another planet’s hell.”
- Aldous Huxley

This film presents seven different stories of lives of 
defenceless youngsters. In these stories the cruel life 
of Congolese, Cambodian and Ecuadorean child 
workers, child prostitutes and soldiers is revealed. 
In its approach, the film is far from conventional 
documentaries. 

In 1982 Ferenc Moldoványi graduated from the 
Debrecen Teacher Training College. From 1987 to 
1990 Moldoványi studied at the Budapest Academy 
of Drama and Film. He first graduated as docu-
mentary director and later as feature film director. 
He’s feature Children (Kosovo 2000) was screened 
in Oulu’s Festival.

FESTIVAALIPASSI 
vain 17 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

Plaza 4 ma 17.11. klo 20.30, Valvesali to 20.11. 
klo 9.00, Plaza 5 su 23.11. klo 18.00

Valvesali ke 19.11. klo 9.00, 
Plaza 4 la 22.11. klo 18.00

Plaza 4 ti 18.11. klo 13.00, Studio to 
20.11. klo 20.00, Studio la 22.11. klo18.00

PÄÄTTÄJÄISELOKUVA / CLOSING FILM



12 Katso lisätietoja www.ouka.fi/lef

DOKUMENTIT/ DOCUMENTARY

MIO
Ruotsi/ Sweden 2008, 72 min, englanninkielinen 
tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 14-VUOTIAILLE
Ohjaus/ direction: Jonas Embring

Thaimaalaisen Mion vanhemmat lähettävät hä-
net kahdeksanvuotiaana Ruotsiin. Vanhempien 
haaveena on, että Mio voisi tulevaisuudessa tie-
nata hyvin ja lähettää rahaa kotimaahan siskonsa 
koulutusta varten. Kaikki ei kuitenkaan suju aivan 
suunnitelmien mukaan, vaan 17-vuotiaana Mio 
asuu ja elää tukholmalaisessa lähiössä, joka on 
kaukana hänen unelmiensa maailmasta. Mio 
haaveilee hyvästä rakkaussuhteesta, työpaikasta 
ja siitä, että voisi lähettää perheelleen rahaa ko-
timaahan. Mio sekaantuu huumeisiin, käyttäytyy 
väkivaltaisesti, ja tyttöystävän kanssa menee 
huonosti. Hän ei kuitenkaan anna periksi vaan 
taistelee itselleen parempaa tulevaisuutta.

Mio on ohjaaja Jonas Embringin ensimmäinen 
pitkä dokumentti. Embring on opiskellut elo-
kuvaohjausta ja toiminut myös valokuvaajana 
ja tuottajana. Mion kolmevuotisten kuvausten 
aikana ohjaaja pääsi seuraamaan läheltä tuk-
holmalaisten lähiönuorten arkea ja ankaratkin 
tapahtumat on kuvattu kaunistelematta mutta 
lämmöllä ja moralisoimatta.

As an eight-year-old child, Mio was sent from 
Thailand to Sweden in order to make enough mon-
ey to pay for his sister’s education in Thailand. 
However, everything doesn’t go quite according to 
plans: At 17 Mio lives in a Stockholm suburb, in 
an isolated block of flats, far away from the world 
of his dreams and the ambitions of his family. He 
dreams of a safe, loving relationship, a steady job 
and hopes he could be able to send money home 
to his family. With a criminal record, relationship 
problems, violence and drugs he struggles to get 
through the days and to a better future.

Mio is director Jonas Embring’s first full-length 
documentary. Embring has studied film directing 
and has also worked as photographer and pro-
ducer. It took three years to shoot Mio. During that 
time the director got to see how suburban young 
people of Stockholm live. Even the harshest facets 
of their lives have been portrayed realistically but 
with a warm touch and without moralising.

PALNAN TYTTÄRET
Palna’s daughters
Suomi/ Finland 2007, 69 min
SALLITTU
Ohjaus/ direction: Kiti Luostarinen

Tässä koskettavassa dokumentissa Intiasta Suo-
meen adoptoitu kuusivuotias Devi kertoo omin 
sanoin adoptiostaan ja omista muistikuvistaan 
elämästä Palnan lastenkodissa ja Intiassa. Devi 
tekee matkan menneisyytensä, kun hänen per-
heensä adoptoi hänelle pikkusiskon Intiasta.

Ohjaaja Kiti Luostarinen on opiskellut elokuvatai-
teen laitoksessa, YLEssä, teatterikorkeakoulussa 
sekä Sheridan Collegessa Kanadassa. Hänen 
dokumenttielokuviaan ovat mm. Naisenkaari, 
Se oikea – tarinoita rakkaudesta ja Kuoleman 
kasvot. Palnan tyttärille myönnettiin Risto Jarva 
-palkinto Tampereen elokuvajuhlilla 2008.

In this touching documentary Devi, a six-year-old 
Indian girl, tells about her life in India in Palna’s 
children’s home and her adoption to Finland. Devi 
makes a journey to her past when her family wants 
to adopt a little sister for her from India. 

Director Kiti Luostarinen has studied in the De-
partment of Film and Television, in YLE, in the 
Theatre Academy and in Canada in Sheridan Col-
lege. She has directed many documentaries, Gra-
cious curves, The one and only - Tales of love and 
Looking death in the face to name but a few.

Palna’s daughters was awarded the Risto Jarva 
Prize at the Tampere Film Festival earlier this 
year.

PELOTTOMAT POJAT
Brave boys
Suomi/ Finland 2008, 30 min
SUOSITUS: YLI  8-VUOTIAILLE
Ohjaus/ direction: John Hakalax, Kim Finn

Mathias laulaa suomalaisessa poikakuorossa ja 
haaveilee oopperalaulajan urasta. Isak on jää-
kiekkomaalivahti Ruotsista, ja hän puolestaan 
haaveilee NHL–urasta. Virolainen Oleg tanssii 
balettia ja tähtää Bolshoi–teatterin lavalle. Mutta 
mitä nämä 12–vuotiaat pojat lukevat ja mikä on 
heidän suhtautumisensa kirjoihin. 

John Hakalax on toiminut sekä elokuvaohjaajana 
että tuottajana ja käsikirjoittajana.

Mathias sings in a Finnish boy choir and dreams 
of a career as an opera singer. Isak is a hockey 
goalkeeper from Sweden aiming at a career in the 
NHL. Oleg dances ballet in Estonia and has his 
sights set on the Bolshoi theatre. But what do these 
12-year-old boys read and what is their attitude 
towards books? 

John Hakalax is a Finnish film director, producer 
and writer.

PERHE PEIKKOJEN TAKANA
The troll story
Yhdysvallat/ US 2008, 10 min
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Ohjaus/ direction: Terry Linehan

Atelier Fauni on Suomesta lähtöisin oleva per-
heyritys, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia 
peikkonukkeja. Peikkojen elämään pääsi tutus-
tumaan jo 1950-luvulla Suomessa, sittemmin 
yritys muutti Amerikan mantereelle suomalaisen 
verottajan takia, joka ei jättänyt peikkomaailman 
luojia rauhaan. Wilmingtonissa peikot nyt vievät 
iloista sanomaansa ja elämän oppiansa eteen-
päin Kuuskosken perheen kolmen sukupolven 
voimin.

Back in 1950’s Finland, Helena Kuuskoski created 
her own alternative troll folklore. The notion grew 
into a family obsession, which spawned a cottage 
industry and eventually a popular Trolldom 

Studio to 20.11. klo 18.00, Valvesali pe 21.11. 
klo 11.00, Studio su 23.11. klo 16.00

Studio ti 18.11. klo 11.00, Studio to 20.11. 
klo 12.00, Plaza 5 la 22.11. klo 10.00

Plaza 4 ma 17.11. klo 11.00, Studio pe 21.11. 
klo 9.00, Plaza 4 su 23.11. klo 10.00
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DOKUMENTIT/ DOCUMENTARY

PUNAINEN JÄÄKAAPPI
Journey of a red fridge
Serbia 2007, 52 min, 
englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Ohjaus/ direction: 
Lucian Muntean, Nataša Stankovic

17-vuotias Hari Rai on yksi niistä 60 000 nepali-
laisesta alaikäisestä, jotka ansaitsevat elantonsa 
kantamalla suuria taakkoja paikasta toiseen. 
Hari palkataan viemään isoa punaista Coca Cola 
-jääkaappia alas Himalajan rinteitä korjattavaksi 
lähimpään kaupunkiin. Nelipäiväisen matkan 
aikana pääsemme tutustumaan sekä Harin per-
heeseen, opintoihin, ajatuksiin ja haaveisiin että 
Nepalin kulttuuriin ja elämäntapaan. 

Punainen jääkaappi on Lucian Munteanin ja 
Nataša Stankovicin toinen yhteinen dokumentti 
Nepalista. 

17-year-old Hari Rai is one of the 60,000 Nepa-
lese youngsters working as trekking porters. Hari 
carries cargoes to make a living and to pay for his 
education. He is hired to carry a red Coca Cola 
fridge down the Himalayan Mountains to be fixed. 
During the four-day journey we learn about Hari’s 
family, studies, thoughts, hopes and dreams as 
well as the life and culture of Nepal. 

Lucian Muntean and Nataša Stankovic’s second 
documentary won awards at Trento and Volda 
film festivals.

RIIMEJÄ JA RIMPSUJA
Rhyme and nonsense
Suomi/ Finland 2008
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: Sagor
Ohjaus/ direction: John Hakalax, Kim Finn,
Cecilia Rosenlew

Riimejä ja rimpsuja on visuaalinen, verbaalinen ja 
leikkimielinen dokumentti, joka sisältää viestin ai-
kuisille. Professorit Boel Westin, Maria Nikolajeva 
ja Janina Orlov vievät meidät Lewis Carrollin Liisa 
Ihmemaassa -kirjan kiehtovaan maailmaan ja esit-
televät meille skandinaavi Lennart Hellsingin las-
tenloruja ja näyttävät meille erilaisen tavan tulkita 
modernia lastenkirjallisuutta. Uuden sukupolven 
lastenkirjojen tekijät kirjailija Stella Parlandin 
ja kuvittaja Linda Bondestam esittäytyvät myös 
dokumentissa. Pian 90 vuotta täyttävä Lennart 
Hellsing itsekin esiintyy dokumentissa lukien ja 
selittäen kirjoituksiaan, joista osa aikanaan sensu-
roitiin niiden anarkistisen sisällön vuoksi.

This visually and verbally playful documen-
tary Rhyme and nonsense contains a message 
for grown-ups. Professors Boel Westin, Maria 
Nikolajeva and Janina Orlov take us on a fas-
cinating journey from Lewis Carroll’s Alice in 
Wonderland to the works of the Scandinavian 
nursery rhymes master Lennart Hellsing. They in-
troduce us to profound and less conventional ways 
of looking at modern children’s literature. Author 
Stella Parland and illustrator Linda Bondestam 
represent the new generation of creators of books 
for children. Almost 90-year-old Lennart Hellsing 
himself appears in the film reading and explaining 
his writings, some of which were at their time even 
censored due to their anarchistic content.

SNIIKKERIT
Sneakers
Suomi/ Finland 2008, 10 min
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE 
Ohjaus/ direction: Heikki Slåen

Topi Tateishi on puoliksi suomalainen, puoliksi 
japanilainen tanssija ja kenkäkauppias Hel-
singistä. Hänen kenkäpariensa kautta aukeaa 
kokonainen lenkkari- ja katutanssikulttuurin 

Themepark. Everything changed when the fam-
ily emigrated, due to an undying devotion to all 
things troll. Three generations of Kuuskoskis still 
draw troll characters, sew troll dolls, tell troll 
stories, and dream troll dreams in a small house 
in Wilmington.

maailma. Mikähän mahtaakaan olla tanssijapo-
jalla hukassa?

Ohjaaja Heikki Slåen on toisen vuosikurssin 
kuvailmaisun opiskelija Metropolia-ammattikor-
keakoulussa. Sniikkerit on hänen ensimmäinen 
dokumenttielokuvaohjauksensa.

Topi Tateishi is a half-Finnish, half-Japanese 
urban dancer and owner of a small sneaker store 
in Helsinki. Whole world of sneakers and urban 
dance culture is revealed through a pair of Topi’s 
shoes. Let’s see what he misses in his life?

Director Heikki Slåen is a second-year student at 
Helsinki Metropolia University of Applied Sci-
ences. Sneakers is his first documentary.

FESTIVAALIPASSI 
vain 17 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

SYLISTÄ SYLIIN
Home away from home
Suomi/ Finland 2008, 15 min
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Ohjaus/ direction: Marika Väisänen

Sylistä syliin on lapsille suunnattu ja lapsen nä-
kökulmasta tehty dokumenttielokuva. Se kertoo 
9-vuotiaan Oonan kasvutarinan perheessä, 
jossa vanhemmat ovat eronneet. Hän joutuu 
viikonloppuisin matkustamaan junalla kahden 
kodin välillä. 

Nuori suomalaisohjaaja Marika Väisänen on 
tehnyt koskettavia dokumentteja. Vuonna 2004 
valmistui Koko nainen, dokumentti sarjakuva-
piirtäjä Kaisa Lekasta. 

Home away from home is a documentary film for 
children. The story is told from the nine-year-old 
Oona’s point of view. Oona’s parents are divorced 
and at weekends she has to travel by train between 
the two homes. 

Young Finnish film director Marika Väisänen has 
made some touching documentaries, including 
Koko nainen 2004.

Studio ke 19.11. klo 10.00, ke 19.11. klo 15.00

Studio to 20.11. klo 9.00, Plaza 4 pe 21.11.
klo 11.30, Studio la 22.11. klo 15.00

Plaza 4 ma 17.11. klo 12.00, 
Studio pe 21.11. klo 9.00

Plaza 4 ke 19.11. klo 13.00, Plaza 4 la 22.11. 
klo 14.00, Studio su 23.11. klo 15.00

Plaza 4 ma 17.11. klo 11.00, 
Plaza 4 la 22.11. klo 14.00
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DOKUMENTIT/ DOCUMENTARY

VAIKEIN NIISTÄ ON RAKKAUS
Hardest of them is love
Suomi/ Finland 2005, 25 min
SUOSITUS: YLI 12-VUOTIAILLE 
Alkuperäinen nimi/ original title: 
Váttáseamos dain lea ráhkisvuohta
Ohjaus/ direction: Suvi West

Elokuvassa ohjaaja Suvi Westin tuttavat kertovat 
ajatuksiaan rakkaudesta. Lämminhenkisessä ja 
humoristisessa elokuvassa käsitellään sitoutu-
miskammoa ja loputonta rakkauden kaipuuta 
maailmassa missä ruoho on aina vihreämpää 
aidan toisella puolella.

This warmhearted and humorous film tells us a 
story of love from many different points of view. 
This movie deals with the fear of commitment 
and endless yearning for love in a world where the 
“grass is always greener on the other side.”

VALKOISTA ELÄMÄÄ
You white people
Ranska/ France 2006, 52 min, 
englanninkielinen tekstitys/ English subtitles
SUOSITUS: YLI 8-VUOTIAILLE
Alkuperäinen nimi/ original title: Vous les blancs. 
Ohjaus/ direction: Lala Goma

”Kun ensi kerran näin valkoisen ihmisen, olin tyr-
mistynyt. Luulin, että valkoiset ovat jotain outoja 
eläimiä tai jumalia, ja luulin, etteivät he koskaan 
syö lihaa. Mutta kun tutustuin heihin lähemmin, 
ymmärsin, että he olivat kuin me paitsi jotenkin 
ylempänä olevia.”

Nämä ovat 8–vuotiaan ugandalaisen Erian sano-
ja. Hän ja jotkut hänen ystävänsä jakavat meille 
ajatuksiaan Afrikasta ja valkoisista ihmisistä. 

Lala Goma on työskennellyt vuodesta 1985 
lähtien ohjaajana katalonialaisella TVC-televisio-
kanavalla. Tunnustusta saaneitten dokumenttien 
lisäksi hän on tehnyt videotaidetta.

”The first time I saw a white person, I was stunned, 
I thought that white people were strange animals 
or gods and I thought they never eat meat, but 
when I learned to know them better, I realized 
that they are like us, except that they are some 
kind of superior to us.” These words are spoken by 
Eria, an 8-year-old boy from Uganda. Eria and 
his friends tell us about their own point of view 
on Africa and white people. 

Since 1985 Lala Goma has worked as a director for 
the Catalan TVC. In addition to award-winning 
documentaries Goma has directed video art.

ELOKUVIIN JA TIETOMAAHAN
Nyt pääset yhteen lastenelokuvien festivaalin 
näytökseen ja Tiedekeskus Tietomaahan 
yhteislipulla hintaan 9,50 euroa.

Yhteislippuja voit ostaa Valveen lipunmyyn-
nistä sekä Tietomaasta. Hinta on sama sekä 
lapsille että aikuisille. 

             

  

Lisätietoja www.ouka.fi/lef
ja www.tietomaa.fi

Studio pe 21.11. klo 12.00-17.30, Plaza 4 
su 23.11. klo 10.00, Studio su 23.11. klo 15.00

Plaza 4 ke 19.11. klo 11.00, Studio to 20.11. 
klo 14.00, Plaza 4 pe 21.11. klo 12.30
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SAAMISARJA / SAMI PROGRAMME

KOTIMAINEN KATSELMUS / FINNISH SURVEY

FESTIVAALIPASSI 
vain 17 euroa! Käy 

kaikkiin normaalilippu- ja 

lyhytelokuvanäytöksiin

MUUMI JA VAARALLINEN JUHANNUS 
Moomin and midsummer madness

Suomi/ Finland 2008, 88 min
SALLITTU
Ohjaus/ direction: Maria Lindberg.

Muumilaakso joutuu tulvan valtaan, ja muumi-
perhe asettuu evakkoon hylättyyn teatteriin.

The episodes of the Polish 1970´s TV-animation 
The Moomins is the base for this movie. Moomin 
valley is flooded and the family has to desert their 
home and take up residence in a theatre that´s 
floating by.

RISTO RÄPPÄÄJÄ
Ricky Rapper

Suomi/ Finland  2008, 79 min
SALLITTU
Ohjaus/ direction: Mari Rantasila.

Tätinsä kanssa asuvan Riston naapuriin muuttaa 
uusi tyttö. Tädin huolena on taas, mitä hänen 
Elvi-serkkunsa suunnittelee naapurin herra 
Lindbergin varalle.

Ricky Rapper  children’s books  have been published 
for 10 years now. The first Ricky-themed, music- 
filled movie was produced in 2008; it´s based on 
the popular books written by Sinikka and Tiina 
Nopola. Ricky who is living with his aunt, gets a new 
girl neighbour. Aunt is worried what her cousin Elvi 
has in mind for old neighbour Mr. Lindberg. 

RÖLLIN SYDÄN
Quest for a heart

Suomi/ Finland  2007, 82 min
SALLITTU
Ohjaus, käsikirjoitus/ direction, script:
Pekka Lehtosaari

Röllit pelastavat Milli-menninkäisen kanssa 
maailman muuttumasta kylmäksi kiveksi: sy-
däntä tarvitaan.

This feature film is directed by Pekka Lehtosaari 
Rollies, along with Milli the elf, try to save the 
world from turning into cold stone – A quest for 
heart begins.

NUORET/ Youngsters

Piippumuori  5 min
Piippumuori on polttanut tupakkaa 50 vuotta. 
Se on hänelle syvään pinttynyt tapa, ja nyt hän 
pohdiskelee lopettamista.

Piippumuori has smoked tobacco for 50 years. 
It´s a deep-rooted habit for her and now she´s 
thinking of quitting. 

Jos kaikki menee hyvin  4 min
Saamelaiset lukiolaispojat mietiskelevät mitä he 
elämältään haluaisivat ja kuinka hyvä Lapissa 
on asua.

Sami school boys are pondering on what they 
want from their lives and how great it is to live 
in Lapland.

Kolttapäähine  4 min
Saamelaisella kolttapäähine on osa upeaa Saa-
melaispukua. Päähine on miehillä ja naisilla 
erilainen. 

Sami kolttahat is part of magnificent Sami national 
costume. Women´s  and men´s hats are different. We 
learn to interpret different meanings of the hat. 

LAPSET/ Children

Kahden maailman lapsi
A Son of two worlds, 2007, 27min
Ohjaus: Ima Aikio-Arianaick

Áilu on 8-vuotias poika, jossa yhdistyvät tunturit 
ja tropiikki. Kahden maailman lapsi kalastelee 
ja laskee pulkkamäkeä saamelaisen isoäitinsä 
kanssa Utsjoen Pulmankijärvellä, kun taas mauri-
tiuslaisen suvun kanssa opetellaan hindulaisuutta 
ja päästään piknikille merenrannalle. Áilulla on 
avain kumpaankin kulttuuriin: hänen kielitaiton-
sa saame ja kreoli.

Áilu is an 8-year old boy, a combination of 
mountaintops and tropic. This son of two worlds 
goes fishing and glides down the hillside with his 
Sami grandmather in Pulmankajärvi of Utsjoki 
and with his Mauritian family he learns how to 
practise Hinduism and goes for picnics on the 
seaside. Áilu holds the key to both cultures; he can 
speak both Lappish and Creole. 

Pesku  7 min
Pesku-koira on ahkera porokoira. Elokuvassa 
seurataan sen osallistumista porokoirakilpailui-

hin.Pesku is a hard working raindeerdog. He par-
tisipates in to a competition for reindeerdogs.

Unna Junna: Formula  3 min
Unna Junna on saamenkielinen lastenohjelma. 
Näemme siitä kaksi lyhyttä jaksoa. Jaksossa ki-
sataan leikkimielinen lasten pulkkakisa.

Unna Junna is childrens program in Lappish. We 
see two short episodes of Unna Junna.

Unna Junna: Lautta  3 min
Jaksossa rohkea poika laskee joen lautalla.

In the episode we see children sliding downhill in 
a playful competition.

Suga suga su  2 min
Saamelainen kehtolaulu.

Sami lullaby.

Plaza 4 ti 18.11. klo 11.00, ke 19.11. klo 9.00, 
Plaza 5 la 22.11. klo 12.00

Plaza 4 ma 17.11. klo 15.00, ke 19.11. klo 19.00, 
to 20.11. klo 9.00, Plaza 1 pe 21.11. klo 13.00, 
Plaza 5 la 22.11. klo 14.00

Plaza 4 ti 18.11. klo 9.00, to 20.11. klo 11.00, 
Plaza 5 su 23.11. klo 12.00

Studio Pe 21.11. Kello 12.00-17.30



16 Katso lisätietoja www.ouka.fi/lef

Ainutlaatuinen Nukkeanimaatio-
työpaja lapsille lastenelokuvien 
festivaalilla!
Valveen elokuvakoulu ja Oulun kansainvälinen 
lastenelokuvien festivaali järjestävät nukkeani-
maatiotyöpajan 8-12 -vuotiaille lapsille. Työ-
paja järjestetään 15.-22.11.2008 kulttuuritalo 
Valveella. 
Pajan vetäjäksi saapuu puolalainen nukkeani-
maatio-ohjaaja Tadeusz Wilkosz, joka on alansa 
ehdottomia huippuja maailmassa. Viikon aikana 
tutustutaan puolalaiseen animaatioperinteeseen 
sekä suunnitellaan ja valmistetaan oma nukkea-
nimaatioelokuva.

Työpajan alustava aikataulu: 
Lauantai 15.11. - Sunnuntai 16.11.  klo 10-18
Maanantai 17.11 - Torstai 20.11.      klo 17-20

Elokuvan saa ensi-iltansa Oulun kansainvälisen 
lastenelokuvien festivaalin palkintojenjakotilai-
suudessa lauantaina 22.11. klo 16.00. Tilaisuuteen 
on vapaa pääsy.

Työpaja on osallistujille maksuton. 

Paikan työpajaan voi varata Valveen lastenkult-
tuurin toimistolta: Marketta Sevander, marketta.
sevander@ouka.fi, p. (08) 558 47545. 
Ilmoittautuneille toimitetaan lisätietoa ennen 
työpajaa.

Lisätiedot:
Tommi Nevala, tuottaja
Valveen elokuvakoulu
puh. (08) 5584 7546, 044 703 7547
tommi.nevala(@)ouka.fi

Mika Anttolainen, festivaalikoordinaattori
Oulun kansainvälinen lastenelokuvien festivaali
puh. 044 588 1134
mika.anttolainen(@)oufilmcenter.inet.fi

MITÄ KUULUU MEDIAKASVATUS? – OSA 6
Videokamera opetusvälineenä
Torstai 20.11. klo 8.45 - 16.00, Kirkkotorin koulutuskeskus, Asemakatu 5, 90100 OULU

Videokamera on monipuolinen opettajan työväline eri oppiaineiden opetukseen. Se on myös 
oppilaita motivoiva ja aktivoiva yhteistoiminnallinen oppimisväline. Kuudes Mitä kuuluu media-
kasvatus? -seminaari esittelee tapoja, miten videokameraa voi käyttää kuin kynää. Tavoitteena on 
tarkastella liikkuvan kuvan avulla tapahtuvaa ympäristön havainnointia, todellisuuden tutkimista 
ja tallentamista sekä itsensä ilmaisemista. Seminaarin puheenvuoroissa tuodaan esille audiovisu-
aalista kirjoitustaidon eri muotoja sekä erilaisia keinoja hyödyntää mediataitoja yhteiskunnallisen 
osallistumisen välineenä. 
Kouluopetukseen liittyvien esimerkkien ja puheenvuorojen lisäksi ohjelmassa on elokuvantekijä-
vierailu. Ohjaaja Marika Väisänen kertoo elokuvansa Sylistä syliin teemoista ja tekemisprosessista. 
Seminaarin yhteydessä järjestettävässä työpajassa osallistujat pääsevät kokeilemaan videokameralla 
kirjoittamista, kehittämään omia media- ja viestintätaitoja sekä perehtymään dokumenttielokuvien 
suunnitteluun ja käsikirjoittamiseen.

Seminaari on kaikille avoin ja ilmainen. 

Se sopii erityisesti varhaiskasvatuksen, perusasteen sekä toisen asteen opettajille, mediakasvattajille 
ja kasvatusalan ammattilaisille sekä muille mediakasvatuksesta kiinnostuneille henkilöille.

Ilmoittautumiset torstaihin 13.11. mennessä
Kulttuuritalo Valve, Marketta Sevander , marketta.sevander@ouka.fi, (08) 558 47545 

Ilmoittautumisen yhteydessä kerro, haluatko osallistua myös työpajaan sekä osallistutko lounaalle 
(omakustanteinen). Lounasmahdollisuus järjestetään Kulttuuritalo Valveen kahvilassa. 
Työpajaan osallistuville henkilöille toimitetaan lisätietoa työpajojen sisällöstä ennen seminaaria.

Järjestäjät:
Valveen elokuvakoulu ja XXVII Oulun kansainvälinen lastenelokuvien festivaali

Seninaarin ohjelma ja työpajat: katso www.ouka.fi/lef

Lisätietoja:
Tommi Nevala, tuottaja, Valveen elokuvakoulu
044 703 7547, tommi.nevala@ouka.fi

 

SEMINAARIT JA TYÖPAJAT

klassikot
&

uutuudet

Vuokraa ja osta

KOTIMAISET LASTENELOKUVAT
Suomen elokuvakontaktista!

www.elokuvakontakti.fi

PELIKARNEVAALIT 3: Jälki
Pelikarnevaalit tulee tänä vuonna ihmisten äärelle. Tapahtuman keskiönä 
on Valve Cafe ja sen ympärille sijoittuva Jälki-projekti, koko marraskuun 
kestävä liveroolipeli. Jälki koskettaa kaupunkia monin tavoin: Sen pelaajat 
toteuttavat teoksia hahmojensa välityksellä, kehittäen samallakuvitteellisia 
ilmaisun ja taiteen muotoja. Kahvila muuttuu galleriaksi jota hallitsevat 
kuvittelun lainalaisuudet: se esittäytyy kaupunkilaisille marraskuun aikana 
elävänä, muuttuvana näyttelynä.

Jälki ottaa myös kaupunkilaiset mukaan peliinsä. Sen osana järjestetään 
avoimia tilaisuuksia joissa pelin ilmaisutapoja avataan ja opetetaanyleisölle. 
Jälki levittyy myös laajemmin kaupungille, ”keskustellen”ilmaisun paikasta 
ja luovasta asenteesta kaupungissamme.

Tätä keskustelua silmällä pitäen järjestetään avoin seminaari ”Pelien 
jäljessä”. Seminaarissa pohditaan pelillisyyden paikkaa kulttuurissamme, 
ja pelillistä asennetta luovuuteen, elämään. Seminaarissa Jälki-projekti 
ja Kadonnut kaupunki toimivat pohdinnan konkreettisina lähtökohtina 
- niiden luomien esimerkkien kautta voimme visioida pelien värittämää 
kulttuuritulevaisuutta.

Pekko Koskinen
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PUOLALAINEN ANIMAATIO / POLISH ANIMATION

KUNNIAVIERAS TADEUSZ WILKOSZ
Tadeusz Wilkosz (s. 1934) on yksi kansainvälisesti kuuluisimpia nukkea-
nimaatioiden ohjaajia. Hänet muistettaneen parhaiten lastenelokuvistaan, 
joita on Wilkoszin produktioista valtaosa, vaikka hän on osallistunut yli 
sataan tuotantoon.
Haastatteluissa Wilkosz on maininnut alkutaipaleensa animaatioon lähteneen 
pitkälle itseopiskelun kautta. Varsinaisen koulutuksen hän sai vuosina 1951-57 
Tsekkoslovakiassa, Prahassa, koska ala haki Puolassa vielä asemaansa.
Ensimmäinen oma ohjaus Mysie figle valmistui kahta vuotta myöhemmin. 
Wilkosz on keskittynyt erityisesti nukke-elokuvaan, joskin on kokeillut 
satunnaisesti muitakin tekniikoita, kuten pala-animaatiota. 
Hänen ensimmäinen palkittu elokuvansa on Nie draznic lwa vuodelta 1960. 
Jo siitä huomaa ohjaajan keskittyvän lapsille suunnattuihin tuotantoihin, 
joskin Wilkosz on todennut pyrkimyksenään olevan tavoittaa mahdollisim-
man laaja, kaikenikäisistä koostuva katsojakunta. 
Wilkoszin töitä on palkittu kansainvälisesti 1960-luvun puolivälistä lähtien. 
Tuo on mahdollistanut myös sen, että ohjaaja pääsi aikanaan matkustamaan 
huomattavasti enemmän kuin useat kollegansa. Wilkosz on silti pysynyt 
uskollisena kotimaalleen.
Urallaan hän on kuitenkin osallistunut moniin yhteistuotantoihin muun 
muassa Itävallassa, Saksassa ja Ranskassa. Wilkoszin hahmoista ja eloku-
vasarjoista lienee tunnetuin Ranskassa valmistettu Colargol, jota esitettiin 
Suomessa nimellä Pikku nallen seikkailut.
Elokuvissaan Tadeusz Wilkosz korostaa selkeyttä: hahmojen on oltava 
tunnistettavia ja sympaattisia, ja ympäröivän maailman järjestyksessä. 
Hän toteaa myös, että pahan on saatava elokuvissa palkkansa, eikä kaihda 
sisällyttämästä töihinsä sanomaa.
  
PUOLALAISEN ANIMAATION VAIHEITA
Puolan ensimmäiset animaatiokokeilut tehtiin jo 1920-luvulla. Tuotanto 
pääsi kuitenkin varsinaisesti vauhtiin II maailmansodan jälkeen ja 1950-lu-
vun alussa, kuten monissa muissakin silloisen itäblokin maissa.
Tuon aikainen puolalainen, aikuisille suunnattu animaatio on tyylittelevää 
ja voimakasta: se imi vaikutteita niin maalaus- kuin muustakin graafisesta 
taiteesta, kuten julisteista. Lastenanimaatio on kokonaan oma lukunsa.
1950-luvun puolalaisanimaatio piti esikuvanaan pitkälle naapurimaan 
Tsekkoslovakian tuotantoa, sen perinteiset rajat rikkovaa ilmaisua. Sisällön 
ja eri tekniikoiden taituruus vakuutti kuitenkin enemmän kansainvälisesti 
kuin kotoperäisen yleisön.
Sen vuoksi esimerkiksi sellaiset taiturit kuin Walerian Borowczyk ja Jan 
Lenica toimivat paljolti ulkomailla, kuten Ranskassa ja Saksassa. Osaltaan 
emigroituminen lienee johtunut ko. tekijöiden elokuvien kokeellisesta 
luonteesta, työt painottuivat avantgarden puolelle. 
Samansukuinen linja jatkui myös myöhempien tulokkaiden, kuten esi-
merkiksi Miroslaw Gierszin ja Kazimierz Urbanskin aikaansaannoksissa. 
Niissä metaforat kukkivat vahvasti, yhtä lailla tietty taiteilijan aseman ja 
persoonan korostaminen.
Merkittävä vaikuttaja puolalaisen animaation nousussa 1950-60 –lukujen 
taitteessa oli Kazimierz Urbanskin luotsaama Krakovan taideakatemian 
elokuvatyöpaja. Sen oppilaisiin kuuluivat muun muassa sittemmin mainetta 
niittäneet Julian Antoniszczak ja Jerzy Kucia. Myöhemmistä tulokkaista 
voinee nostaa esiin esimerkiksi Zbigniew Rybczynskin.
Puolan sisäiset tapahtumat 1970-luvun lopulla vaikuttivat myös maan ani-
maatiotuotantoon. Eräänlainen taantuman kausi on jatkunut tuosta lähtien, 
joskin paikottaiset pilkahdukset muistuttavat maineikkaasta perinteestä.

Huippuanimaattori Tadeusz Wilkosz saapuu Ouluun!

Tadeusz Wilkosz - ja Puolalainen animaatio-ohjelmat
Katso tarkat ohjelmatiedot festivaalin kotisivuilta www.ouka.fi/lef,
Rumputuksesta tai hae esitteet festivaali-infosta ja pääkirjaston aulasta.

Tadeusz Wilkosz & Polish animation programmes
Please look details www.ouka.fi/lef or leaflet info from festival 
info or the lobby in Main library











Taiteen perusopetusta 4-20 vuotiaille

Perus- ja syventäviä opintoja  7 - 12v ja 13 - 20v:
Sirkus, teatteri, arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, animaatio, 
elokuva, sanataide, sarjakuva, baletti, nykytanssi, breikki, 
hiphop ja showjazz.

7. Taiteiden Yö johtaa
METSÄÄN!
La 15.10 klo 12 - Su 16.10 klo 01

Työ- ja yöpajoja monenikäisille
12-14, 16-19, 21-23
estradielämää  Lastenkammarissa 14-16 Soiva Siili 
ja muita metsän eläimiä
Joka kuuseen kurkottaa, joka toiseen ei 19-21 
Keskiyön kartta ja kompassi 23-01

Tiedustelut Taiteiden Yöstä  ja 
vuoden alun vapaista paikoista:
p. 0447039215, 0447039213, 
www2.edu.ouka.fi/taidekoulu

Yleisin sekä laajoin oppimäärin etenevänä 
työskentelynä esityksineen, julkaisuineen ja
 näyttelyineen.

Varhaisiän opintoja 4 - 7v.
Lastentanssi, akrobatia ja temppu 
sekä monitaiteellinen leikkikoulu.

Oulun taidekoulun 29. lukuvuosi



Lapselle
säästämisessä

on niksinsä.
Tule ja kysy 

lisää!

Kysy ajankohtaisista säästämis- ja sijoittamistuotteis-
tamme. Kerromme mielellään myös keskittämisedui-
sta. Soita ja varaa aika numerosta 010 2535 014. 
Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Yhdessä eläminen on osallistumista. Joka päivä 
luomme työtä ja mahdollisuuksia pohjoisen ihmi-
sille. Joka vuosi toimintamme tulos käytetään alu-
eemme ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Mitä jos 
päätöksenteko ei olisikaan omissa käsissämme?

Menossa 
mukana

www.pohjoistavoimaa.fi 

Valinnallasi on merkitystä.



I T K O S E LTA
AMMATTITAIDOLLA JO 40v

• LCD-projektorit
• Dokumenttikamerat
• Äänentoisto
• Digitelevisiot
• Kodinkoneet

ITKONEN
Pakkahuoneenkatu 6, OULU, 

Puh. (08) 321 6000, Avoinna ma-pe 10-17

40v.
1968-2008

Av-laitetoimitukset ja asennukset yrityksille ja 
laitoksille räätälöitynä tarpeidenne mukaiseksi.

Laadukkaat SANYO
DATA/VIDEOPROJEKTORIT

kysy tarjousta!

Smartbox T30
Digiviritin antenniverkkoon
• 2 x Scart-liitin
• RF-modulaattori
• Mukana Scart-
   kaapeli ja antennijohto

LG DVX 298H
DVD-soitin
- monipuoliset 
  liitännät
  mm. HDMI-
  ulostulo

KDL-32V4730 32”digitelevisio

TOIMIVAT DIGIbOXIT
antenni- ja kaapelitalouksiin.
Kuljetus, asennus ja käytön-
opastus edullisesti.

Poistomyynnissä yksittäisiä 
tallentavia ja perusbokseja
antenni ja kaapeliverkkoon
edullisesti.

59€

• Teräväpiirto digisovitin 
   antenni- ja kaapeliverkkoon
• HD-ready
• 3 x HDMI, 1 x USb

99€

Rajoitettu 
erä 

Nyt 
795€
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Ma/ Mon 17.11.  Ti/ Tue 18.11.   Ke/ Wed 19.11.          To/ Thu 20.11.             Pe/ Fri 21.11.                   La/ Sat 22.11.            Su/ Sun 22.11.
   9.00

   11.00

   12.00

   12.45

   13.30

   14.00

   15.00

   18.00

   10.00

10.00

12.00

13.00

11.00

14.00

15.00

17.00

18.00

19.00

20.00 20.00

STUDIO

WILKOSZ I
45 min

WILKOSZ I
45 min

PUOLALAINEN 
ANIMAATIO I/ 
POLISH 
ANIMATION I 
31 min

SAAMELAISET
LASTENELO-
KUVAT/ SAMI 
CHILDREN FILMS
42 min

Mundean, Stankovic:
PUNAINEN 
JÄÄKAAPPI/ THE 
JOURNEY OF A RED 
FRIDGE. Serbia 2007, 
52 min, engl. teksti-
tys/ Engl .subtitles

Hakalax, Finn, Rosenlew:
RIIMEJÄ JA RIMPSUJA/ 
RHYME AND NONSENSE
Suomi/ Finland 2008, 30 min
Hakalax, Finn: PELOT-
TOMAT POJAT/ BRAVE 
BOYS, Suomi/ Finland 2008, 
30 min

WILKOSZ I
45 min, 2,00 e

WILKOSZ II
45 min
2,00 e

KAUHUTALO/ 
HORROR HOUSE
Suomi/ Finland 
2008, 11 min

+ LASTEN TEKE-
MIÄ KAUHUELO-
KUVIA/ HORROR 
FILMS MADE BY 
CHILDREN

NONSTOP 
10.00-12.30
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

AHMATIT
Suomi/Finland
Luostarinen:

PALNAN TYTTÄRET/ 
PALNA’S DAUGHTERS
Suomi/ Finland 2007, 
69 min

TOSTE
Portugali/ Portugal
Linehan:
PERHE PEIKKO-
JEN TAKANA/ 
TROLL STORY
Yhdysvallat/ USA 
2008, 10 min

AMULETTI/ 
TOKEN

PUOLALAINEN 
ANIMAATIO III/ POLISH 
ANIMATION III, 32 min
PUOLALAINEN 
ANIMAATIO IV/ POLISH 
ANIMATION IV, 36 min

AHMATIT
Suomi/ Finland

PALNAN 
TYTTÄRET/ 
PALNA’S 
DAUGHTERS

SAAMELAISET 
ELOKUVAT/ 
SAMI FILMS

+VAIKEIN NIISTÄ ON 
RAKKAUS/ HARDEST 
OF THEM IS LOVE
Suomi/ Finland 2005, 
25 min

NONSTOP 
12.00 – 17.30
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

PUOLALAINEN 
ANIMAATIO I/ 
POLISH ANIMATI-
ON I, 31 min
PUOLALAINEN 
ANIMAATIO II/ 
POLISH ANIMATI-
ON II, 36 min
PUOLALAINEN 
ANIMAATIO III/ 
POLISH ANIMATI-
ON III 32 min
PUOLALAINEN 
ANIMAATIO IV/ 
POLISH ANIMATI-
ON IV, 36 min
Pakettilippu I-IV 
2,00 e
Package prize I-IV 
2,00 e

13.00
OSKARI- 
PALKITUT/ 
OSKARI 
WINNERS

VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

14.00
OSKARI- 
PALKITUT/ 
OSKARI 
WINNERS

VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

WILKOSZ II
45 min

PUOLALAINEN 
ANIMAATIO III/ 
POLISH 
ANIMATION III
32 min

Goma: VALKOISTA 
ELÄMÄÄ/ YOU 
WHITE PEOPLE
Ranska/ France 2006
52 min, engl. tekstitys/ 
English subtitles

Lillhonga:
PASKA KAUPUNNI/ 
HATING GOTHEN-
BURG
Ruotsi/ Sweden 2007, 
82 min, engl. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

PUOLALAINEN 
ANIMAATIO IV/ 
POLISH 
ANIMATION IV
36 min, 2,00 e

PERHE PEIKKOJEN 
TAKANA/ TROLL 
STORY, 10 min + 
EXTRA 
MATERIAALIA
VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

TADEUSZ WILKOSZ 
TARINOI/ 
TADEUSZ WILKOSZ
IN PERSON

VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

Slåen:
SNIIKKERIT/ 
SNEAKERS
Suomi/ Finland 
2008, 10 min
VAIKEIN NIISTÄ 
ON RAKKAUS/ 
HARDEST OF 
THEM IS LOVE
2,00 e

OSKARI-KILPAILU 1/ 
OSKARI 
COMPETITION 1

VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

OSKARI-KILPAILU 1/ 
OSKARI 
COMPETITION 1

VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

SAAMELAISET 
NUORTENELOKU-
VAT/ SAMI YOUTH 
FILMS, 13 min 
VAIKEIN NIISTÄ 
ON RAKKAUS/ 
HARDEST OF 
THEM IS LOVE
+ SUVI WEST 
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

PUNAINEN 
JÄÄKAAPPI/ 
THE JOURNEY OF 
THE RED FRIDGE
2,00 e

OSKARI-KILPAILU 2/ 
OSKARI 
COMPETITION 2

VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

OSKARI-KILPAILU 2/ 
OSKARI 
COMPETITION 2

VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Myren:
KOVISKISSAT/ 
GIRLS. Norja/ Norway 
2007, 77 min, 
engl. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

Embring: MIO
Ruotsi/ Sweden 2008, 
72 min, engl. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

Duffy: KUINKA RAKAS-
TUIN UFOTYTTÖÖN/ 
SUMMER OF THE 
FLYING SAUCER
Irlanti/ Ireland 2007, 
86 min, 3,50 e

16.00
MIO
3,50 e

MEIDÄN 
MAAILMAKO?/ 
ANOTHER 
PLANET
3,50 e

PUOLALAINEN 
ANIMAATIO II/ 
POLISH ANIMATION 
II, 36 min, 2,00 e

Hassanpour:
AMULETTI/TOKEN
Iran 2008, 90 min, 
engl. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

Ojala: KOLME 
SANAA RAKKAU-
DESTA/ THREE 
WORDS ABOUT 
LOVE Suomi/ Fin-
land 2007, 22 min
VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Moldoványi:
MEIDÄN MAAIL-
MAKO?/ ANOTHER 
PLANET. Unkari/ 
Hungary 2008, 94 
min, engl. tekstitys/ 
English subtitles
3,50 e

PASKA KAUPUNNI/ 
HATING 
GOTHENBURG
3,50 e

KOLME SANAA 
RAKKAUDESTA

VAPAA PÄÄSY/
FREE ADMISSION

Liput/ Tickets 
  Normaalilippu 3,50 euroa       Lyhytelokuvapaketit 2,00 euroa    Niko - Lentäjän poika 6,00 euroa    Festivaalipassi 17,00 euroa    Yhteislippu 9,50 euroa
Festivaalipassi on voimassa koko viikon ja oikeuttaa sisäänpääsyyn normaalilippu- ja lyhytelokuvanäytöksiin. 
Passin myynti Valveen lipunmyynnistä. Näytöksiin haetaan lippu ennakkoon Valveen lipunmyynnistä passia näyttämällä.

Yhteislippu yhdeksi päiväksi Tietomaahan ja festivaalin normaalilippunäytökseen 9,50 euroa. Tarjous voimassa 17.- 23.11. Yhteisliput Valveen 
lipunmyynnistä ja Tietomaasta. Lippuja ei tarvitse käyttää saman päivän aikana. Ks. tarjouksen tarkat tiedot www.ouka.fi/lef ja www.tietomaa.fi

Valveen lipunmyynti/ Valve box office 08 5584 7575, Kulttuuritalo/ Culture centre Valve, Hallituskatu7, 90100 Oulu
Lippujen ennakkomyynti alkaa Valveella keskiviikkona 12.11. klo 12.00. Lipunmyynti 17.-23.11. ma-pe 8.30-20.00, la 9.30-20.00, su 9.30- 18.00
Lippuja saa myös esityspaikoilta 30 min ennen esitystä. Ohjelmamuutokset mahdollisia. 

OHJELMA/ PROGRAMME Ma-pe 9.00-13.00 alkavat näytökset on varattu kouluille ja päiväkodeille

PUOLALAINEN 
ANIMAATIO II/ POLISH 
ANIMATION II, 36 min
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PLAZA 1 / Koululaisnäytökset PLAZA 5 
Ma/ Mon 17.11.  Ti/ Tue 18.11.    Ke/ Wed 19.11. To/ Thu 20.11.          Pe/ Fri 21.11.             La/ Sat 22.11.             Su/Sun 22.11.

Ma/ Mon 17.11.  Ti/ Tue 18.11.   Ke/ Wed 19.11.          To/ Thu 20.11.             Pe/ Fri 21.11.                   La/ Sat 22.11.            Su/ Sun 22.11.

   9.00

   9.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

 18.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

 18.00

 19.00

Toroptshin:
ILJA MUURINMUR-
TAJA JA VISLAAJA-
SOLOVEI/ ILYA 
AND THE ROBBER
Venäjä/ Russia 2007, 
80 min, suom. tekstitys

Næss:
SOS – SAARI-
SEIKKAILU/ SOS – 
THE SUMMER OF 
SUSPENSE
Norja/ Norway 2008, 
87 min, suom. teksti-
tys/ English subtitles

SOS – SAARI-
SEIKKAILU/ 
SOS – THE 
SUMMER OF 
SUSPENSE

Bostrup:
KARLAN MATKA/ 
KARLA’S WORLD
Tanska/ Denmark 
2007, 92 min, 
suom. tekstitys/ 
English subtitles

Maldonado, Garcia:
NOCTURNA – 
YÖN VALTAKUN-
TA/ NOCTURNA
Espanja/ Spain – 
Ranska/ France 2007, 
80 min, 
suom.tekstitys/ 
English subtitles

18.30 PLAZA 2 Ma/ Mon 17.11.
Avajaiselokuva/ Opening Film
Blok: SERAFIN SALAISUUS/ 
SEVEN OF DARAN
Alankomaat/ The Netherlands 2008, 
86 min, suom. tekstitys. Liput/ Tickets 3,50 e

11.00

11.00

13.00

13.00

15.00

18.00

20.00

Juusonen, Hegner:
NIKO – LENTÄJÄN 
POIKA/ NIKO&THE 
WAY TO THE STARS
Suomi/ Finland 2008, 
80 min

Rastimo:
MYRSKY/ 
STORMHEART
Suomi/ Finland 
2008, 96 min

SERAFIN 
SALAISUUS/ 
SEVEN OF 
DARAN

Moayeri:
POTKUA ELÄ-
MÄÄN/ WHITE 
SNEAKERS
Iran 2008, 85 min, 
suom. tekstitys/ 
English subtitles

Wuolijoki:
JOULUTARINA/ 
CHRISTMAS 
STORY
Suomi/ Finland 
2007, 80 min

Dissanayake:
PÄIVÄ KUNINKAANA/ 
KING SIRI
Sri Lanka 2007, 88 min, 
suom. tekstitys/ 
English subtitles

Arthy:
TAISTELIJA/ 
THE FIGHTER
Tanska/ Denmark 
2007, 100 min, 
suom. tekstitys/ 
English subtitles 

Chao: PAKKO 
VOITTAA/ 
THE RED RACE
Kiina/ China – 
Saksa/ Germany 
2008, 70 min, 
suom. tekstitys/ 
English subtitles

Marzuk:
KESÄRAKKAUS/ 
SUMMER
Saksa/ Germany 
2008, 103 min, 
suom. tekstitys/ 
English subtitles

Rantasila:
RISTO 
RÄPPÄÄJÄ/ 
RICKY RAPPER 
Suomi/ Finland 
2008, 79 min

Kristinsson:
LINJAT POIKKI/ 
NO NETWORK
Islanti/ Iceland, 83 
min, engl. tekstitys/ 
English subtitles

LINJAT POIKKI/ 
NO NETWORK

Hafsmo:
SNOUKKAAJAT/ 
SWITCH
Norja/ Norway 
2007, 90 min, 
engl. tekstitys/ 
English subtitles

Barbeau-Lavalette:
PISTÄ HANTTIIN/ 
THE FIGHT
Kanada/ Canada 
2007, 90 min, 
engl. tekstitys/ 
English subtitles

Maldonado, Garcia:
NOCTURNA – 
YÖN VALTAKUNTA/ 
NOCTURNA
Espanja/ Spain – Ranska/ 
France 2007, 80 min, 
suom.tekstitys/ 
English subtitles 

Duffy: KUINKA 
RAKASTUIN 
UFOTYTTÖÖN/ 
SUMMER OF THE 
FLYING SAUCER
Irlanti/ Ireland 2007, 
86 min, ei tekstitystä

Oplev:
MAAILMA 
HAJALLA/ 
WORLDS APART
Tanska/ Denmark 
2008, 108 min
engl. tekstitys/ 
English subtitles

Rastimo:
MYRSKY/ 
STORMHEART
Suomi/ Finland 
2008, 96 min
VIITOTTU 
NÄYTÖS

Embring:
MIO
Ruotsi/ Sweden 2008, 
72 min, 
engl. tekstitys/ 
English subtitles

Magyar:
TOHELOT TÄHTI-
TURISTIT/ 
EGON ES DÖNCI
Egon es Dönci
Unkari/ Hungary 
2007, 75 min

Hassanpour:
AMULETTI/ 
TOKEN
Iran 2008, 90 min, 
engl. tekstitys/ 
English subtitles

Myren:
KOVISKISSAT/ 
GIRLS
Norja/ Norway 
2007, 77 min, 
engl. tekstitys/ 
English subtitles

Lillhonga:
PASKA KAU-
PUNNI/ HATING 
GOTHENBURG
Ruotsi/ Sweden 
2007, 82 min 
engl. tekstitys/ 
English subtitles

Wuolijoki:
JOULUTARINA/ 
CHRISTMAS STORY
Suomi/ Finland 2007, 
80 min, 3,50 e

Lapsen oikeuksien 
päivän juhlaohjelma: 
Soiva Siili –yhtye,
Taikalamppujen sytytys,
Puolalainen animaatio 
II , 3,00 e

Juusonen, Hegner:
NIKO – LENTÄJÄN 
POIKA / NIKO AND 
THE WAY TO THE 
STARS
Suomi/ Finland 2008, 
80 min, 6,00 e

Næss: SOS – 
SAARISEIKKAILU/ 
SOS – THE SUM-
MER OF SUSPENSE
Norja/ Norway 2008, 
87 min, suom. teksti-
tys/ English subtitles, 
3,50 e

OSKARI- GAALA/ 
OSKARI GALA 
3,00 e

Arthy:
TAISTELIJA/ 
THE FIGHTER
Tanska/ Denmark 
2007, 100 min, 
suom. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

LINJAT POIKKI/ 
NO NETWORK
3,50 e

Bostrup:
KARLAN MATKA/ 
KARLA’S WORLD
Tanska/ Denmark 
2007, 92 min, 
suom. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

Chao:
PAKKO VOITTAA/ 
THE RED RACE
Kiina-Saksa/ China-
Germany 2008, 70 
min, suom. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

Blok:
SERAFIN 
SALAISUUS/ 
SEVEN OF DARAN
Alankomaat/ 
The Netherlands 
2008, 86 min, 
suom. tekstitys, 3,50 e

NIKO – 
LENTÄJÄN 
POIKA/ NIKO 
& THE WAY 
TO THE STARS
6,00 e

SOS – 
SAARISEIKKAILU/ 
SOS – THE 
SUMMER OF 
SUSPENSE
3,50 e

TAISTELIJA/ 
THE FIGHTER
3,50 e

Moayeri:
POTKUA 
ELÄMÄÄN/ 
WHITE SNEAKERS
Iran 2008, 85 min,  
engl. tekstitys/ 
English subtitles, 
3,50 e

Palkintojenjako +
Lapsiraadin palkitse-
man elokuvan esitys

VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

Toroptshin:
ILJA MUURIN-
MURTAJA JA 
VISLAAJA-
SOLOVEI/ ILYA 
AND THE ROBBER
Venäjä/ Russia 2007, 
80 min, suom. 
tekstitys
3,50 e

PAKKO VOITTAA/ 
THE RED RACE
3,50 e

NOCTURNA – 
YÖN 
VALTAKUNTA/ 
NOCTURNA
3,50 e

Luostarinen:
PALNAN TYTTÄRET/  
PALNA’S 
DAUGHTERS
Suomi/ Finland 2007, 
69 min, 3,50 e

Rastimo:
MYRSKY/ 
STORMHEART
Suomi/ Finland 2008, 
96 min, 3,50 e

Lindberg: MUUMI JA 
VAARALLINEN 
JUHANNUS/ 
MOOMIN AND MID-
SUMMER MADNESS
Suomi/ Finland 2008, 
88 min, 3,50 e

Lehtosaari:
RÖLLIN SYDÄN/ 
QUEST FOR 
A HEART
Suomi/ Finland 2007,  
82 min, 3,50 e

Rantasila:
RISTO RÄPPÄÄJÄ/ 
RICKY RAPPER 
Suomi/ Finland 2008, 
79 min. 3,50 e

Wuolijoki:
JOULUTARINA/ 
CHRISTMAS STORY
Suomi/ Finland 2007, 
80 min, 3,50 e

Myren:
KOVISKISSAT/ GIRLS
Norja/ Norway 2007, 
77 min, engl. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

Oplev: MAAILMA 
HAJALLA?/ 
WORLDS APART
Tanska 2008, 108 min,  
engl. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

PÄÄTTÄJÄIS-
ELOKUVA/ 
CLOSING FILM
Barbeau-Lavalette:
PISTÄ HANTTIIN/ 
THE FIGHT
Kanada/ Canada 2007, 
90 min, engl. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

VALVESALI

Valvesali Torstai 20.11. klo 18.00.

Lapsen oikeuksien päivän juhlaohjelma.
Esiintyjänä Soiva Siili –yhtye
Taikalamppujen sytytys
Puolalainen animaatio II 
Liput 3 euroa.
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*Hinta kuukausiveloitus alv 0%. Vuosimaksu
59,88 eur alv 0%, 73,05 eur sis. alv 22%.

www.gstdomain.net

SähköpoStit ja kotiSivutila 
alkaEN 4,99* Euroa/kuukauSi

Kansankatu 47 A 4. krs, 90100 OULU.  Puhelin 040 5788 051  
Faksi (08) 3121 541. Sähköposti: kontakti@gstdomain.net 

PLAZA 4 
Ma/ Mon 17.11.   Ti/ Tue 18.11.     Ke/ Wed 19.11.  To/ Thu 20.11.          Pe/ Fri 21.11.          La/ Sat 22.11.                Su/Sun 22.11.

   9.00    9.00

10.00
10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

11.00

11.30

12.00

13.00

15.00

19.00

20.30

12.30

PUOLALAINEN 
ANIMAATIO I/ 
POLISH 
ANIMATION I  31min

PUOLALAINEN 
ANIMAATIO II/ 
POLISH 
ANIMATION II 36 min

Lehtosaari:
RÖLLIN SYDÄN/ 
QUEST FOR A 
HEART
Suomi/ Finland 
2007, 82 min

MUUMI JA 
VAARALLINEN 
JUHANNUS/ 
MOOMIN AND 
MIDSUMMER 
MADNESS

RISTO 
RÄPPÄÄJÄ/ 
RICKY RAPPER

PUOLALAINEN 
ANIMAATIO III/ 
POLISH 
ANIMATION III
32 min

PUOLALAINEN 
ANIMAATIO IV/ 
POLISH ANIMA-
TION IV 36 min

Bostrup:
KARLAN MATKA/ 
KARLA’S WORLD
Tanska/ Denmark 2007, 
92 min, suom. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

West: VAIKEIN NIISTÄ 
ON RAKKAUS/ 
HARDEST OF THEM 
IS LOVE
Suomi/ Finland 2005,
25 min

PELOTTOMAT 
POJAT/ BRAVE BOYS
2,00 e

Väisänen:
SYLISTÄ SYLIIN/ 
HOME AWAY FROM 
HOME. Suomi/ 
Finland 2008, 15 min

Hakalax, Finn:
PELOTTOMAT 
POJAT/ BRAVE BOYS
Suomi/ Finland 2007, 
30 min

Lindberg:
MUUMI JA 
VAARALLINEN 
JUHANNUS/ 
MOOMIN AND 
MIDSUMMER 
MADNESS
Suomi/ Finland 2008, 
88 min

Sahin: HAKIM
Saksa/ Germany 2007, 
15 min, 
engl. tekstitys/ 
English subtitles

Goma: VALKOISTA 
ELÄMÄÄ/ YOU 
WHITE PEOPLE
Ranska/ France 2006, 
52 min, engl. tekstitys/ 
English subtitles

RÖLLIN SYDÄN/ 
QUEST FOR A 
HEART

Muntean, 
Stankovic:
PUNAINEN 
JÄÄKAAPPI/ THE 
JOURNEY OF THE 
RED FRIDGE
Serbia 2007, 52 
min, engl. tekstitys/ 
English subtitles

Marzuk:
KESÄRAKKAUS/ 
SUMMER
Saksa/ Germany 2008, 
103 min, 
suom. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

PÄIVÄ 
KUNINKAANA/ 
KING SIRI
3,50 e

TOSTE
14 min
Portugali/ Portugal

Hakalax, Finn, 
Rosenlew:
RIIMEJÄ JA 
RIMPSUJA/ RHYME 
AND NONSENSE
Suomi/ Finland 2008
30 min,  suom. tekstitys

HAKIM

VALKOISTA 
ELÄMÄÄ/ YOU 
WHITE PEOPLE

VAPAA PÄÄSY/ 
FREE ADMISSION

Moldoványi:
MEIDÄN 
MAAILMAKO?/ 
ANOTHER PLANET
Unkari/ Hungary 
2008, 94 min, 
engl. tekstitys/ 
English subtitles

TOSTE, 14 min
Portugali/ Portugal

SNIIKKERIT/ 
SNEAKERS, Suomi/ 
Finland 2008, 10 min

Wilkosz II 45 min

TOSTE

SNIIKKERIT/ 
SNEAKERS

SYLISTÄ SYLIIN/ 
HOME AWAY 
FROM HOME

2,00 e

LAPSIRAADIN 
PALKITSEMA 
ELOKUVA/
CHILDREN’S JURY 
WINNER 
Suom. tekstitys
3,50 e

Rantasila:
RISTO RÄPPÄÄJÄ/ 
RICKY RAPPER 
Suomi/ Finland 2008, 
79 min. 3,50 e

Dissanayake: 
PÄIVÄ 
KUNINKAANA/ 
KING SIRI
Sri Lanka 2007, 88 min, 
suom. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e

Magyar:
TOHELOT 
TÄHTITURISTIT/ 
EGON & DÖNCI
Unkari/ Hungary 
2007, 75 min
3,50 e

TOHELOT 
TÄHTITURISTIT/ 
EGON & DÖNCI
3,50 e

CIFEJ:N 
PALKITSEMA 
ELOKUVA/ 
CIFEJ-WINNER
Suom. tekstitys
3,50 e

Oplev:
MAAILMA 
HAJALLA?/ 
WORLDS APART
Tanska 2008, 108 min, 
engl. tekstitys/
English subtitles
3,50 e 

RISTO RÄPPÄÄJÄ/ 
RICKY RAPPER 
3,50e

Wuolijoki:
JOULUTARINA/ 
CHRISTMAS 
STORY
Suomi/ Finland 
2007, 80 min
3,50 e

Hafsmo:
SNOUKKAAJAT/ 
SWITCH
Norja/ Norway 2007, 
90 min, 
engl. tekstitys/ 
English subtitles
3,50 e

Barbeau-Lavalette:
PISTÄ HANTTIIN/ 
THE FIGHT
Kanada/ Canada 2007, 
90 min, engl. tekstitys/ 
English subtitles, 3,50 e
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Joulunavajaisten yhteydessä

Paikalla Joulupukki ja paljon mukavaa 
puuhaa lapsille klo 10-18:

Purkanpuhalluskilpailu• 
SCALEXTRIC autoratakilpailu• 
Paula-lehmä räppää• 
Lastenkaraoke• 

Ilmoittautuminen kilpailuihin paikan päällä.

Lisätietoja: www.kauppakeskus-zeppelin.fi 

Joulunavajaisten yhteydessä


