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SuomalaiSen  elokuvan  feStivaali  2016
12–14 seminaari: suomalaisen elokuvan 
 festivaali 25  vuotta
 
14.00  sylvi

(o: teuvo Puro. 1913/2016. 28 min.)
Minna Canth -filmatisointi Sylvi (1913) oli Suomen 
ensimmäinen pitkä fiktio. Festivaalilla saa ensi-iltan-
sa kadonneen elokuvan tuore rekonstruktio (2016). 
SäeStyS kari Mäkiranta. Vapaa pääsy!

16.00  turku-elokuvakooste
kansallisen audiovisuaalisen instituutin tutkija Juha 
Seitajärvi kerää näytöksessä yleisöltä tietoa elokuvis-
sa esiintyvistä henkilöistä ja kuvauspaikoista.  
Vapaa pääsy!

18.00  nukkekauPPias ja kaunis lilith 
(o: jack Witikka. 1955. 72 min.)
Walentin Chorellin kuunnelmaan perustuva fanta-
siaelokuva kuvitteellisesta totalitäärisestä valtiosta, 
jossa ilonpito ja mielikuvitusleikit ovat kiellettyjä. 

20.00  takiaisPallo
(o: veli-matti saikkonen. 1970. 78 min.) 
Sukupolvien törmäystä ja maailmojen murrosta hie-
nosti kuvaava aikalaisdraama. tehdaskaupungin ar-
kirealismin vastapuolena pop-tähteä esittävä nuori 
kirka Babitzin ja eero koivistoisen johtama tasaval-
lan Presidentti. Vieraina VeLi-Matti SaikkOnen Ja 
raiMO HartZeLL.

22.00  lunastus
(o: márton jelinkó. 2015. 87 min.)
nuoren polven indie-ohjaajan toinen pitkä eloku-
va on rankka kuvaus alamaailman harjoittamasta 
ihmiskaupasta. turun ensi-ilta. Vieraana MártOn 
JeLinkó. 
alkukuvana 
finsensus (O: Márton Jelinkó & Ilja Rautsi. 2015. 9 min.) 

torStai 7.4.
10.00  Prinsessa ruusunen

(o: edvin laine. 1949. 95 min.)
Sakari topeliuksen satunäytelmään perustuva filmati-
sointi, jonka kruunaa suuritöinen ja komea lavastus.

12.00  älä nuolase...
(o: aarne tarkas. 1962. 111 min.)
komedian tapahtumat, valheet ja väärinkäsitykset 
paisuvat ja toistuvat kunnon farssityyliin. Leo Jokela 
saa tilaisuuden päästää koomikontaitonsa valloilleen. 
Svenska texter. Vieraana Leo Jokelan elämäkerran kir-
joittanut aSkO aLanen.

 
14.00  Pelikaanimies

(o: liisa helminen. 2004. 87 min.)
emil-poika opettaa lintumiestä ihmisten tavoille. Satu-
elokuvan teemat pureutuvat pintatasonsa alla ihmisen 
ja luonnon kohtaamiseen. Vieraana LiiSa HeLMinen.

16.00  hilmanPäivät
(o: matti kassila. 1954. 77 min.)
SeF juhlistaa 25. festivaalia komediaklassikolla Hilman-
päivät. kirkonkylän elämä järkkyy, postineiti seikkailee 
pikkutunneilla ja epätoivoinen palopäällikkö kadottaa 
ruuttahuoneen avaimen. Vieraana VienO kekkOnen.

18.00  lumikuningatar 
(o: Päivi hartzell. 1986. 92 min.)
H. C. andersenin tekstiin pohjautuva fantasiaelokuva 
on visuaalisuudessaan ja yksityiskohtiensa runsaudessa 
vertaansa vailla. Svenska texter. Vieraana PäiVi Hart-
ZeLL.

20.00  lauantaileikit  
(o: maunu kurkvaara. 1963. 71 min.)
iskelmäelokuva, jossa musiikki liitetään osaksi nuoriso-
kulttuuria, joka ansaitsee tulla ikuistetuksi oman aika-
kautensa edustajana. 
alkukuvana  Wurmloch (O: Turun Anikistit. 2016. 13 min.)

22.00  samPo
(o: aleksandr  Ptuško. 1959. 90 min.)
neuvostoliittolaisen animaattorin aleksandr Ptuškon 
Suomessa tekemä fantasiaspektaakkeli kalevalan Sam-
po-tarujen pohjalta on pöhköä ja kiehtovaa katsottavaa. 
elokuva valmistui Suomi-Filmin 50-vuotisjuhlaelokuvak-
si, joka kirvoitti aikoinaan valituksia liiasta sadunomai-
suudesta.

lauantai 9.4.
12.00  kuningas jolla ei ollut sydäntä

(o: Päivi hartzell & liisa helminen. 1982. 91 min.)
Surun murtama kuningas poistattaa sydämensä elo-
kuvassa, joka pohjaa Mika Waltarin tarinaan. 
Vieraina ainO SePPO, PäiVi HartZeLL Ja LiiSa 
HeLMinen.

14.00  nummisuutarit 
(o: erkki karu. 1923. 88 min.)
aleksis kiven kansankomedian ensimmäinen filma-
tisointi. yksi ohjaajansa erkki karun pääteoksista.
Vieraana eSkO SaLMinen.
SäeStyS kari Mäkiranta ryHMineen.

16.00  Pähkähullu suomi
(o: jukka virtanen. 1967. 83 min.)
Harvinainen kotimainen metafiktio, elokuva eloku-
van tekemisestä. Suomalaisuuden hulvaton satiiri, 
joka leikittelee jatkuvasti omalla fiktiivisyydellään. 
Vieraana eSkO SaLMinen.

18.00  le havre
(o: aki kaurismäki. 2011. 95 min.)
kaurismäen pakolaisongelmaa käsittelevä teos on 
nyt jopa ajankohtaisempi kuin valmistumisvuote-
naan. Satamakaupunki Le Havre on välitila vähän 
niin kuin Casablanca Michael Curtizin Hollywood-
klassikossa. Vieraana eSkO SaLMinen.

Sunnuntai 10.4.
12–14  seminaari: kahvi, ryyPPy ja huumori – 
 suomalaisia nautintoja 1950-luvun elokuvassa

14.00  Pessi ja illusia 
(o: heikki Partanen 1984. 80 min.)
yrjö kokon sadun palkittu filmatisointi kertoo totta ja 
fantasiaa limittävässä monitasoisessa tarinassa peikon 
ja keijukaisen selviytymisestä talven kylmyydestä ja kä-
sittämättömästä ihmisten sodasta. english subtitles.

 
16.00  vuoden viimeinen kesä 

(o: veli-matti saikkonen. 1998. 75 min.)
Claes anderssonin romaaniin pohjautuva laatudraama 
laventuu suljetun sairaalatilan kolmiodraamasta maail-
mantilan pohdinnaksi. Pääosissa Merja Larivaara, Pertti 
Sveholm ja esko Salminen. Vieraina VeLi-Matti  
SaikkOnen Ja raiMO HartZeLL.

 
18.00  manillaköysi

(o: veli-matti saikkonen. 1976. 69 min.)
Veijo Meren pienoisromaanin sovitus esittää sodan 
sarjana absurdeja kohtauksia, jotka kiertyvät keppilän 
Joosen ympärille tieltä löydetyn manillaköyden tavoin. 
yleisradion televisioteatterin suuria klassikoita.  
Vieraina VeLi-Matti SaikkOnen Ja raiMO HartZeLL.

20.00  tykkimies kauPPalan viimeiset vaiheet  
(o: veli-matti saikkonen. 1977. 92 min.)
armeijan kuriin sopeutumaton tykkimies kauppala on 
Vesa-Matti Loirin suuria traagisia rooleja. Veli-Matti Saik-
konen ohjasi alpo ruuthin kirjoittaman draaman alun 
perin turun kaupunginteatteriin. Vieraana VeLi-Matti 
SaikkOnen.

22.00  miehen sydän
(o: veli-matti saikkonen. 2004. 71 min.) 
kjell Westön kirjoittama aikuinen draama miehen elä-
mänhallinan lipsumisesta sekoittaa lajityyppejä ja odo-
tuksia ja pitää jännityksessä loppuhetkiin asti. Pertti 
Sveholm ja Mari rantasila loistavat pääosissa.  
Vieraana VeLi-Matti SaikkOnen.

23.30  mia larva
(o: lauri löytökoski. 2016. 40 min.) 
Lauri Löytökosken puolipitkä esikoiselokuva on upeasti 
kuvattu kauhutarina turun pimeistä puolista. ensi-ilta! 
Vieraana Lauri LöytökOSki. Vapaa pääsy!

perjantai 8.4.

OIKEUS OHJELMANMUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN!

uusia kotimaisia lyhäreitä (yht. 90 min.)

LAUANTAI 9.4. MOVE 1 -SALI – vapaa pääsy!

Dave Berg: Hirviöt elävät täällä (2015. 12 min.)
Eero Tammi: Hannes Blank (2015. 22 min.)
Joonas Ranta: Edgarin laulu (2014. 4 min.)
Henri Waltter Rehnström: Viimeinen hääpäivä (2015. 15 min.)
Elli Vuorinen: Benigni (2009. 8 min.)
Chrzu: The Contract (2015. 7 min.)
Artturi Rosten ja Esa Jussila: Trans (2014. 22 min.)

Dave Berg & Elina Reinikka: onnesta (2014. 81 min.)

13.00 ja 17.00

15.00 
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Festivaaliteatteri
LOgOMO, Move 2
köydenpunojankatu 14, 20100 turku

liPUt
näytöSLiPPu: 5 e
FeStiVaaLikOrtti: 20 e
Mikäli paikkoja riittää, festivaalikortti oikeuttaa kaikkiin 
näytöksiin.

Lunasta näytöskohtainen lippusi ajoissa! (Move 2 -salissa 
paikkoja 120.)

Lipunmyynti festivaalin aikaan Move 2 -salin aulassa. 
Lippuja ei voi maksaa pankki- tai luottokorteilla vaan 
ainoastaan käteisellä rahalla. ei ennakkomyyntiä.
Lipunmyynnin puhelin: 050 3818833

YHteYstieDOt
VarSinaiS-SuOMen eLOkuVakeSkuS
uudenmaankatu 1, 20500 turku
p. 050 3818833
info@vselokuvakeskus.net
www.suomalaisenelokuvanfestivaali.fi

Festivaalijohtajat 
• Kimmo Laine: kimmo.laine@oulu.fi, 0400 971117
• Hannu Salmi: hannu.salmi@utu.fi, 040 7051196
• Juri Nummelin: juri.nummelin@gmail.com, 040 5541630

infofestivaaliteatteri lOGOMO 
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

To 7.4. klo 12–14

SuOMaLaiSen eLOkuVan FeStiVaaLi 25 VuOtta

Pe 8.4. klo 12–14

kaHVi, ryyPPy Ja HuuMOri – SuOMaLaiSia 
nautintOJa 1950-LuVun eLOkuVaSSa

tUrUssa 7.–10. HUHtiKUUta 2016

Kansallinen audiovisuaalinen insTiTuuTTi
Yleisradion Tv-arKisTo

seminaarit                   Logomo, Move 2. Vapaa pääsy.

Logomo sijaitsee turun päärautatieaseman ratapiha-alueen takana. autoi-
lijoille on tarjolla pysäköintitilaa. kävellen tai pyöräillen Logomoon pääsee 
ratapihan ylittävää kävelysiltaa pitkin päärautatieasemalta tai aninkaisten-
sillan suunnasta reittiä Paratiisintie–Veturimiehenkatu.

köydenpunojankadulla sijaitsevien paikallisliikenteen pysäkkien (nro 1016 
keskustasta, nro 1017 keskustaan) kautta kulkevat seuraavat bussilinjat:
• 20 (kauppatori – Muhkuri – kauppatori)
• 61 (kauppatori – Vienola – kauppatori)
• P3 (kauppatori – Mälikkälä – kauppatori, ei liikennöi sunnuntaisin)

Lisätietoa Logomon palveluista ja sijainnista: www.logomo.fi
Lisätietoa turun paikallisliikenteen reiteistä ja taksoista : www.foli.fi

w w w. S U O M A L A I S E N E L O K U VA N f E S T I VA A L I . f I

V S E K
VARSINAIS-SUOMEN 
ELOKUVAKESKUS
EGENTLIGA FINLANDS 
FILMCENTRUM RY

www.facebook.com/SuomalaisenElokuvanFestivaali

KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN INSTITUUTTI
NATIONELLA AUDIOVISUELLA INTITUTET

NATIONAL AUDIOVISUAL INTITUTE
www.kavi.fi


