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Introduktion
I samarbete med bl.a. Nordisk Film Finland distribuerar 
Finlandsinstitutet finska filmer till svenska biografer och 
kommuner. Varje år väljer vi sammanlagt sex nya och intressanta 
filmer som turnerar runt om i Sverige, tre på våren och tre på 
hösten. Filmkatalogen uppdateras halvårsvis. 

Visningarna skall i första hand vara öppna visningar på biografer, 
även om andra typer av visningar, exempelvis filmklubbsvisningar, 
kan i undantagsfall komma i fråga. 

Alla filmer har finskt tal och svensk textning om inget annat anges. 

Distribution
Filmerna distribueras i huvudsak via MovieTransit. KDM-
nycklarna distribueras per e-post ca en vecka innan det angivna 
visningsdatumet. I fall biografen inte är kopplad till MovieTransit, 
kan en hårddisk med DCP-filen att skickas till biografen. Blu-Ray/
DVD finns för vissa filmer. 

Bokningar 

Filmerna kan bokas via MovieTransit eller genom att skicka mejl 
till: film@finlandsinstitutet.se. Nämn följande i mejlet: den önskade 
filmtiteln, visningsdatumen, namnet på biografen samt kommunen, 
kontaktperson, leveransadress samt faktureringsadress.  

Prissättning
Finlandsinstitutet tillämpar en fast filmhyra, som för tillfället ligger 
på 1700 kr/visning (+ transferkostnad) upp till 150 åskådare inom 
en spelvecka (torsdag-onsdag). Därefter blir hyran 10 kr/åskådare. 
Transferkostnaden för leverans via MovieTransit är 145 kr. Med 
andra ord, om samma titel visas flera gånger under en spelvecka 
beräknas visningshyran enligt det sammanlagda åskådarantalet 
(10kr/åskådare), dock alltid minst 1700 kr + 145 kr = 1 845 kr.
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Marknadsförings-
material
Finlandsinstitutet bistår med marknadsföringsmaterial i form 
av presstexter på svenska och finska, trailers, bilder och 
affischer. Samtligt marknadsföringsmaterial finns att ladda ner 
på Finlandsinstitutets hemsida www.finlandsinstitutet.se/film/. 
Kontakta oss på film@finlandsinstitutet.se för att få lösenordet. 

Rapportering 
Öppna visningar bör rapporteras snarast efter visning 
via Bioguiden. Slutna visningar rapporteras per e-post till 
film@finlandsinstitutet.se. 

Kontakt 

film@finlandsinstitutet.se
+46-8-545 212 15

Håll dig uppdaterad om Ny finsk film och andra spännande 
händelser inom den finska filmvärlden på Facebook och 
Instagram! 

http://www.facebook.com/nyfinskfilm
http://www.instagram.com/nyfinskfilm


Sånger om kärlek 

NY FINSK FILM 
VÅREN 2021

Lauluja rakkaudesta



Speltid 70 min År 2020
Åldersgräns Barntillåten
Regi och manus Anu Kuivalainen
I rollerna Ritva Oksanen, Sirkka & 
Yki, Ahti& Paavo, Raija, Maricca & 
Antti, Risto & Pirjo
Format DCP (Movietransit)
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Vad händer med kärleken när vi blir äldre? Sånger om kärlek är en dokumentärfilm 
av Anu Kuivalainen om passion i ny kärlek, styrka i långa partnerskap, glädje i att 
leva för sig själv – om kärlek i alla dess former.

Sånger om kärlek målar upp en bild av kärleken på ålderns höst. Genom sånger 
och dikter framförda av Ritva Oksanen binds sex olika historier om kärlek samman. 
De nygifta äkta makarna förenas av karaoke, åtrå och  trädfällning. En änka blir 
tvungen att bygga upp ett nytt liv efter att ha mist sin man. En livsnjutande kvinna 
har stadigt sällskap med en 20 år yngre man, men ifrågasätter om det kan kallas 
kärlek. De två männens långa förhållande har burit dem genom svåra tider  och 
bär dem fortfarande trots att hälsan sviker. Teaterrådet Ritva Oksanen njuter av sin 
frihet: hon arbetar, styrketränar och vill inte ha ett parförhållande. En make följer 
sin dementa hustru till ett vårdhem med insikt om att tiden håller på att rinna ut. 
Sånger om kärlek ger en frimodig och berikande inblick i att älska och bli äldre.

Mitä rakkaudelle tapahtuu, kun ihminen vanhenee? Lauluja rakkaudesta on Anu 
Kuivalaisen dokumenttielokuva uuden rakkauden innosta, pitkän kumppanuuden 
vahvuudesta, yksin elämisen onnesta – rakkaudesta kaikkine kasvoineen. 

Lauluja rakkaudesta piirtää kuvan kypsän iän rakkaudesta eri muodoissaan. Ritva 
Oksasen esittämät laulut ja runot kietovat yhteen kuuden erilaisen rakkauden 
tarinan. Tuoretta avioparia yhdistää karaoke, intohimo ja puiden kaataminen. Leski 
rakentaa elämäänsä uudelleen menetyksensä jälkeen. Elämästään nauttiva nainen 
seurustelee 20 vuotta nuoremman miehen kanssa ja epäilee voiko sitä kutsua 
rakkaudeksi. Miesparin pitkä suhde on kantanut läpi vaikeuksien ja kantaa yhä 
vaikka terveys heikkenee. Teatterineuvos Ritva Oksanen nauttii vapaudestaan; 
tekee töitä, nostaa painoja eikä halua parisuhdetta. Mies saattaa dementoituneen 
vaimonsa hoivakotiin tietäen, että aika kuluu vähiin. Lauluja rakkaudesta on rohkea 
ja voimaannuttava katse rakkauteen ja vanhuuteen.



Sällskapsspelet 
Seurapeli

NY FINSK FILM 
VÅREN 2021



Genre Dramakomedi
Speltid 120 min År 2020
Åldersgräns XX
Regi och manus Jenni Toivoniemi
I rollerna Emmi Parviainen, 
Laura Birn, Samuli Niittymäki, 
Eero Milonoff, Christian Hillborg, 
Iida-Maria Heinonen, Paula Vesala 
och Paavo Kinnunen
Format Movietransit, eventuellt 
DCP-hårddisk

Genre Dramakomedi
Speltid 120 min År 2020
Åldersgräns XX
Regi och manus Jenni Toivoniemi
I rollerna Emmi Parviainen, 
Laura Birn, Samuli Niittymäki, 
Eero Milonoff, Christian Hillborg, 
Iida-Maria Heinonen, Paula Vesala 
och Paavo Kinnunen
Format Movietransit, eventuellt 
DCP-hårddisk

Genre Dramakomedi
Speltid 120 min År 2020
Åldersgräns 11 år
Regi och manus Jenni Toivoniemi
I rollerna Emmi Parviainen, 
Laura Birn, Samuli Niittymäki, 
Eero Milonoff, Christian Hillborg, 
Iida-Maria Heinonen, Paula Vesala 
och Paavo Kinnunen
Format DCP (Movietransit). DVD/
Blu-ray fr.o.m 1/8 2021.
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Vi har gjort en videointervju 
med skådespelaren Christian 
Hillborg. 
Klicka här för att se den!

Ett gammalt kompisgäng samlas för att tillbringa en nostalgisk helg tillsammans 
i en idyllisk strandvilla och samtidigt ordna en överraskningsfödelsedagsfest åt 
Mitzi (Emmi Parviainen) – precis som de gjorde redan som tonåringar. Festen går 
dock genast snett när födelsedagsbarnet inte alls uppskattar överraskningen. 
Det spända läget får ännu en ny vändning när Mitzis bästa vän Veronika (Laura 
Birn) har med sig sin nya pojkvän och svenska Hollywood-export Mikael (Christian 
Hillborg).

Mitzi startar ett sällskapsspel som får vännernas gamla styrkeförhållanden och 
relationsspel att dras till sin spets. Den bekanta omgivningen och gamla ritualer 
gör att gänget glömmer att de har blivit vuxna, och harmlösa avslöjanden får dem 
att omvärdera både historien och nutiden. 

Seurapeli on Jenni Toivoniemen ohjaama ja käsikirjoittama draamakomedia 
pitkitetystä nuoruudesta ja rooleista, joihin ajaudumme.

Vanha ystäväpiiri kokoontuu viettämään nostalgista viikonloppua idyllisessä 
merenrantahuvilassa juhlistaen Mitzin (Emmi Parviainen) yllätyssyntymäpäiviä 
– aivan kuin jo teini-iässä. Juhlat lähtevät heti väärille urille, kun sankari ei 
ilahdukaan yllätyksestä. Jännitteinen tilanne saa uuden käänteen, kun Mitzin 
paras ystävä Veronika (Laura Birn) tuo yllättäen paikalle uuden miesystävänsä 
Mikaelin (Christian Hillborg), joka on ruotsalainen Hollywood-tähti.

Mitzi käynnistää seurapelin, joka saa ystävien vanhat voimasuhteet ja 
ihmissuhdepelit kärjistymään äärimmilleen. Tuttu ympäristö ja vanhat rituaalit 
saavat ystäväpiirin unohtamaan aikuisuutensa, ja harmittomiksi tarkoitetut 
paljastukset saavat heidät uudelleenarvioimaan sekä menneen että nykyisyyden.

https://www.finlandsinstitutet.se/sallskapsspelet-seurapeli-2020/


Eden
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Speltid 93 min År 2020
Åldersgräns 7
Regi och manus Ulla Heikkilä
I rollerna Aamu Milonoff, Linnea 
Skog, Bruno Baer, Amos Brotherus, 
Jere Ristseppä, Satu Tuuli Karhu, 
Tommi Korpela, Irina Pulkka
Format DCP (Movietransit)
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Till filmen finns det 
pedagogiskt material! 
Mejla oss på 
film@finlandsinstitutet.se om 
du är intresserad av materialet.

EDEN är en film om resan mot vuxenlivet, om frihet och om starka känslor. Filmen 
är skriven och regisserad av Ulla Heikkilä.

En veckas skriftskoleläger mitt i den sköna sommaren. På lägret konfronteras den 
självsäkra och intellektuella Aliisa (Aamu Milonoff), den självklara mittpunkten 
Jenna (Linnea Skog) och den tystlåtne och känslige Panu (Bruno Baer) med sig 
själva, andra och även med det rådande systemet. Deras föräldrar med sina krav, 
förväntningar och festarrangemang är någonstans långt borta.

Den ivriga unga prästen Tiina (Satu Tuuli Karhu) vill få med ungdomarna i sin egen 
lilla skriftskolebubbla. Alla är dock inte redo att spela enligt samma regler, och den 
andaktsfulla lägerstämningen är bara en önskedröm. Vem är det som bestämmer 
på lägret och på vad ska man tro? Och vad gör de och med vem gör de det? 
Spänningarna ökar när förälskelse och förargelse alternerar under en explosiv 
vecka. I något skede blir var och en tvungen att ge upp sin roll och se världen 
med nya ögon.

EDEN on Ulla Heikkilän ohjaama ja käsikirjoittama elokuva aikuistumisesta, 
vapaudesta ja suurista tunteista.

Viikon mittainen rippileiri keskellä kauneinta kesää ja nuoriso koolla. Itsevarma 
älykkö Aliisa (Aamu Milonoff), seurueensa keskipiste Jenna (Linnea Skog) ja 
hiljainen ja herkkä Panu (Bruno Baer) joutuvat leirillä vastatusten itsensä, muiden ja 
vähän järjestelmänkin kanssa. Vanhemmat ovat jossakin kaukana vaatimuksineen, 
odotuksineen ja juhlajärjestelyineen.

Innokas nuori pappi Tiina (Satu Tuuli Karhu) haluaa saada nuoret mukaan omaan 
riparikuplaansa. Kaikki eivät ole kuitenkaan valmiita pelaamaan samoilla säännöillä, 
ja harras leiritunnelma on vain toiveunta. Kuka leirillä määrää ja mihin pitäisi uskoa? 
Entä kuka saa ja kenet? Jännitteet kasvavat, kun ihastumiset ja vihastumiset 
vuorottelevat järisyttävän viikon ajan. Jossakin vaiheessa jokaisen on luovuttava 
roolistaan ja nähtävä elämä uusin silmin.



DRAMA
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Speltid 88 min År 2020
Åldersgräns 7 år
Regi Ville Jankeri 
Manus Ville Jankeri, Timo Turunen 
I rollerna Jussi Vatanen, Hannes 
Suominen, Sara Soulié, Anu 
Sinisalo, Tommi Korpela, Anna-
Riikka Rajanen och Tomi Alatalo
Format DCP (MovieTransit), DVD/
Blu-ray

Speltid 93 min År 2020
Åldersgräns 11 år
Regi Pamela Tola 
Manus Pamela Tola, Aleksi Bardy 
I rollerna Leena Uotila, Seela 
Sella, Saara Pakkasvirta, Heikki 
Nousiainen, Pirjo Lonka, Jani 
Volanen, Samuli Niittymäki
Format DCP (MovieTransit), DVD/
Blu-ray

Med befordran i sinnet tar Pasi (Jussi Vatanen) emot uppgiften att effektivera 
verksamheten på fanerfabriken i hans födelsetrakt. När Pasi träffar sin barndomsvän 
Janne (Hannes Suominen) på fabriken så försvåras dock saken. Innan fabrikens 
öde är klart så måste både vänskaper omvärderas och det förflutna konfronteras. 
Dessutom hinner Pasi bilda familj med Linda (Sara Soulié). Skogsjätten baserar sig 
på Miika Nousiainens succéroman med samma namn. 

Den 75-åriga Inkeri (Leena Uotila) har slagit ihjäl sin man (Heikki Nousiainen) 
med en stekpanna och planerar att begrava honom i trädgården. Ett livstidsstraff 
väntar men innan dess vill Inkeri ta chansen att leva lite - äntligen. Inkeri flyr mot 
friheten med sina storasystrar Raili (Seela Sella) och Sylvi (Saara Pakkasvirta) i 
släptåg. Resan bjuder på ungkarlar, festande och allt möjligt annat syndigt som 
den blyga systern Sylvi inte ens täcks säga högt men som den cyniska systern Raili 
gärna basunerar ut. Samtidigt som syster-trion är ute på vift så planerar Inkeris 
dotter (Pirjo Lonka) en stor födelsedagsfest för Inkeri. Men när det är dags för 
firandet känner dottern knappt igen sin mor, som under resans gång har hittat 
sitt sanna jag.

Skogsjätten 

Stålsystrar

Metsäjätti

Teräsleidit



Speltid 106 min År 2019
Åldersgräns 15 år
Regi J-P Valkeapää
Manus J-P Valkeapää, 
Juhana Lumme
I rollerna Krista Kosonen, Pekka 
Strang, Ilona Huhta, Oona Airola
Format DCP (Movietransit), DVD

Speltid 111 min År 2019
Åldersgräns 15 år
Regi Zaida Bergroth
Manus Anna Viitala, Jan Forström
I rollerna Pihla Viitala, Satu 
Tuuli Karhu, Saga Sarkola, Tommi 
Korpela, Elina Knihtilä
Format DCP (Movietransit), DVD

1920-talet, Karleby. Den karismatiska och änglalika Maria Åkerblom (Pihla 
Viitala) leder sin förföljda sekt till Helsingfors, där de tar en mellanetapp i en 
vacker villa, Villa Toivola. Om nätterna faller Maria i trans och predikar om budskap 
som ängeln förmedlar via henne. En av Marias allra mest hängivna följare är den 
trofasta tonåringen Salome (Satu Tuuli Karhu). Men vad gömmer sig egentligen 
bakom Marias magnetiska och tilldragande skal? 

Marias paradis Marian paratiisi

Hundar bär inte byxor är en hård och smärtsam kärlekshistoria om Juhas 
och Monas (Krista Kosonen) möte i BDSM-världen. Den visuellt slående filmen 
innehåller stora känslor och överraskande, svart humor. Juha är en ensamstående 
pappa som lever sitt liv som i en dröm, som en fånge i det förflutna. Allt förändras 
när han möter den märkvärdiga dominan Mona. Ett beroendeförhållande skapas 
mellan dem då Juha, i Monas våldsamma grepp, hittar en plats där han kan 
hantera sina förträngda känslor. 

Hundar bär 
inte byxor Koirat eivät 

käytä housuja

Vi har gjort en videointervju 
med religionsvetare Sofia Sjö. 
Klicka här för att se den!

Vi har gjort en videointervju 
med skådisen Pekka Strang. 
Klicka här för att se den!

https://www.youtube.com/watch?v=wGZmb3atjV4
https://www.youtube.com/watch?v=cmOCTo8gHU0


Speltid 108 min År 2018
Åldersgräns 15 år
Regi Juha Lehtola
Manus Kari Hotakainen, 
Juha Lehtola
I rollerna Hannu-Pekka Björkman, 
Leena Uotila, Asko Sarkola, Ria 
Kataja
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Speltid 113 min År 2019
Åldersgräns 15 år
Regi Aleksi Mäkelä
Manus Marko Leino, Tomi Tuikkala
I rollerna Matti Ristinen, Tiina 
Lymi, Tatu Sinisalo, Talvikki Eerola, 
Iikka Forss, Ilkka Heiskanen, Aake 
Kalliala, Joni Leponiemi, Mikko 
Töyssy, Mikko Kouki, Joanna 
Haartti ja Sakari Kuosmanen
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Filmen följer Kari Tapios (spelad av Matti Ristinen) liv och den livslånga 
kärlekshistorien med Pia Viheriävaara (spelad av Tiina Lymi). Flera frontfigurer 
från den finska musikbranschen figurerar också i filmen, bland andra Danny, Toivo 
Kärki, Reijo Taipale och Fredi. Filmen är producerad av Solar Films i samarbete 
med sönerna Joona, Jari och Jiri, och regisserad av Aleksi Mäkelä. Aleksi Mäkelä är 
känd bl.a. för filmerna Häijyt, Pahat Pojat och Matti.

Mitt hjärta 
är finskt Olen suomalainen
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Människans lott är en varm dramakomedi om en familj som vuxit ifrån varann 
men som plötsligt kommer varann nära igen. Huvudperson i filmen är den 
bankrutta skälmaren Pekka Malmikunnas, som lurar sin föräldrar och sina vuxna 
systrar att tro att han fortfarande är en framgångsrik VD. Plötsligt dyker den 
haltungade Kimmo Hienlahti upp, en värre lurifax än Pekka, och Pekka får ögonen 
upp för det omöjliga i hans egen situation. Med vad ska han göra när det känns 
än mer omöjligt att berätta sanningen för sina nära och kära? 

Människans 
lott Ihmisen osa



Speltid 109 min År 2019
Åldersgräns 11 år
Regi Markku Pölönen
Manus Markku Pölönen, 
Antti Heikkinen
I rollerna Oona Airola, Konsta 
Laakso, Helmi Linnosmaa, Antti 
Virmavirta, Marjaana Maijala
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Speltid 106 min År 2019
Åldersgräns 7 år
Regi och manus Miia Tervo
I rollerna Mimosa Willamo, 
Amir Escandari, Ria Kataja, 
Chike Ohanwe
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Aurora är en rolig och strulig festtjej som vill byta sitt skitliv mot något bättre 
i Norge. Darian är en melankolisk flykting från Iran som behöver gifta sig snabbt 
för att han och hans dotter ska få stanna i Finland. Aurora går med på att hjälpa 
honom, och hittar snabbt flera potentiella fruar, varav vissa till och med är under 
80 år gamla. Mimosa Willamo ger fart och närvaro åt titelrollen i en snygg och 
charmig film om kärlekens överskridande kraft.

Aurora

Det egna landet berättar om tidsperioden från fortsättningskrigets sista dagar 
1945 till olympiaåret 1952. Anni (Jussi-prisade Oona Airola) kommer från en 
välställd familj och lever ett tryggt liv. Veikko har vuxit upp i en arbetarfamilj i 
Norra-Karelen och skadats i kriget. Trots de olika bakgrunderna blir Anni och 
Veikko kära i varandra. Anni lämnar allt bakom sig för att slå sig ner i den karelska 
obygden där ett hem så småningom ska se dagens ljus. Efter den rosiga början 
sätts dock Annis kärlek till Veikko på prov. 

Det egna 
landet Oma maa



Speltid 103 min År 2017
Åldersgräns 15 år
Regi A.J. Annila
Manus Antti Tuuri och A.J. Annila 
I rollerna Tommi Korpela, Sidse 
Babett Knudsen, Ville Virtanen, 
Jonna Järnefelt, Hannu-Pekka 
Björkman, Helen Söderqvist, 
Hendrik Toompere, Sampo Sarkola, 
Irina Björklund, Antti Virmavirta
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray 

Jussi Ketola sitter i en bil mot Finlands östra gräns. Hans enda tanke är att 
han inte kommer att återvända hem levande. Året är 1930 och Lapporörelsen 
våldskjutsar misstänkta kommunister till gränsen. Med nöd och näppe lyckas Jussi 
fly från sina mördare till Sovjet där han får en ny identitet, arbetsplats och till och 
med en ny fru. Tillsammans med andra finländare börjar han bygga arbetarnas 
paradis i Karelen. En flyktig stund är Jussi lycklig, men under Stalins styre 
förvandlas paradiset till ett helvete som får döden att framstå som en lättnad. Den 
eviga vägen baserar sig på Antti Tuuris historiska roman med samma namn.

Den eviga vägen Ikitie
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Olavi Virta – En oförglömlig röst handlar om en av Finlands mest framgångsrika 
sångare genom tiderna. Olavi Virta (1915–1972, spelad av Lauri Tilkanen) var en 
man med en unik röst och karisma, och som tog sin samtid med storm. Hans dröm 
om en musikkarriär avbröts av vinterkriget men ändå lyckades han ta sig från 
fattigdom till toppen. Olavi Virta blev en älskad underhållare både på estrader 
och i filmer, men hans struliga privatliv ledde till slut till att han förlorade allt utom 
sin sångröst. 

Olavi Virta – En 
oförglömlig röst Olavi Virta

Speltid 125 min År 2018
Åldersgräns 11 år
Regi och manus Timo Koivusalo
I rollerna Lauri Tilkanen, Malla 
Malmivaara, Raimo Grönberg, 
Lauri Maijala, Jonna Järnefelt, 
Vesa Vierikko och Martti Suosalo
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray



Speltid 119 min År 2017
Åldersgräns 15 år
Regi Zaida Bergroth
Manus Jan Forsström,
Zaida Bergroth
I rollerna Krista Kosonen, Sonja 
Kuittinen, Kristian Smeds, Christian 
Lindroos, Janne Reinikainen, 
Juhan Ulfsak, Alex Anton
Format DCP (Movietransit)

Speltid 83 min År 2017
Åldersgräns 15 år
Regi och manus Teemu Nikki
I rollerna Matti Onnismaa, Jari 
Virman, Hannamaija Nikander, 
Heikki Nousiainen, Pihla Penttinen, 
Jouko Puolanto, Santtu Karvonen, 
Alina Tomnikov, Ilari Johansson
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Veijo Haukka (Matti Onnismaa) är en mekaniker vars fritidssyssla är att avliva 
gamla och sjuka djur. Den makabra sidosysslan till trots är Veijo alltid på djurens 
sida. Mot husdjursägarna har Veijo inte lika mycket empati. Petri Kettu (Jari Virman) 
tar sin hund till Veijo för att avlivas, men Veijos hjärta smälter för hunden och 
han tar den som sitt husdjur. Så småningom kommer Veijos tro på mänskligheten 
tillbaka och från hans hårda inre hittar han också lite utrymme för kärlek. Men när 
hunden, som ju borde redan vara död, inte är det, eskaleras striden mellan den nya 
och den gamla hundägaren till våldsamma proportioner och till sist är det bara 
hunden som är oskyldig.

Euthanizer Armomurhaaja  

En kväll träffas syskon som växte isär, showdansös Angela (Krista Kosonen) och 
den 19-åriga småstadsflickan Anna (Sonja Kuittinen) igen. Angelas liv gnistrar på 
scener i klubbar och nattklubbar. Blyg lillasyster Anna letar fortfarande efter sin 
plats i världen. Angela och glädjen, glitteren och glamouren kring henne lockar 
Anna. Angela lockar Anna till en danstur på svaga scener och neonbelysta klubbar.
Det är kul med den hektiska och strålande Angela. Anna hoppas att resan kommer 
att kompensera för de senaste åren och äntligen föra syskonen samman. Anna 
vet inte att Angela är i trubbel. Angelas förflutna släpper dem inte ur greppet och 
den gemensamma turnén förvandlas till en flykt. Under den tiden måste Anna och 
Angela ha sin första dröm tillsammans.

Miami 



Speltid 90 min År 2016
Åldersgräns 15 år
Regi Aleksi Mäkelä
Manus Antti Pesonen
I rollerna Alina Tomnikov, Jarkko 
Niemi, Pirkka-Pekka Petelius, Riku 
Nieminen, Tomi Alatalo
Format DCP (Movietransit)

Speltid 92 min År 2015
Åldersgräns 15 år
Regi Petri Kotwica
Manus Petri Kotwica,
Johanna Hartikainen
I rollerna Laura Birn, Eero Aho, 
Mari Rantasila 
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

En ensam bil kör i hög hastighet genom den mörka natten. Höggravida Kiia 
som kör bilen, har oroväckande värkar. Förlossningen har börjat i förtid, och 
hon kan knappt se vägen. Plötsligt träffar bilen någonting, och Kiia och hennes 
make Lauri ställs inför ett fruktansvärt val: ska de stanna och hjälpa, eller köra till 
sjukhuset och ta hand om det ofödda barnet. Lauri kliver ut för att se vad som 
hänt, men återvänder tomhänt. Varje sekund han letar i mörkret är en sekund då 
han inte hjälper sin fru och sitt barn. Senare på sjukhuset träffar den nyblivna 
mamman Kiia en kvinna, Hanna, vars man blivit påkörd av en bil. Bilisten har 
smitit iväg utan att hjälpa. Ovissheten gnager i Kiia, och hon försöker hjälpa 
Hanna på alla möjliga sätt utan att avslöja sina misstankar. Kan hon lita på Lauris 
ord? Vad såg han vid vägkanten? Sanningen avslöjas bit för bit, men är det redan 
för sent att förlåta? 

Absolution Henkesi edestä
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Året är 1966 och rock n’roll anländer till Finland med stormsteg! Atte Blom, Otto 
Donner och Christian Schwindt är trötta på de gamla schlagervisorna och de stora 
skivbolagens dammiga syn på musik. De drömmer om en revolution och ger sig 
ut för att introducera ett helt nytt sound. Skivbolaget Love Records ser dagsljus 
och växer till ett fenomen utan sitt like i finsk musikhistoria – men inte utan 
motstånd från schlagerjättarna. Artister som Hurriganes, M.A.Numminen och Rauli 
“Badding” Somerjoki är bara några namn från Love Records kända stall. Filmen 
följer den unge musikkritikern Blom, kompositören Donner, trummisen Schwindt 
och deras legendariska skivbolag från födelse till fall.

Love Records 



Speltid 119 min År 2015
Åldersgräns 15 år
Regi Antti J. Jokinen
Manus Antti J. Jokinen, Katja Kettu
I rollerna Krista Kosonen, Lauri 
Tilkanen, Pirkka-Pekka Petelius, 
Leea Klemola, Seppo Pääkkönen, 
Elina Knihtilä, Tommi Korpela, 
Johannes Brotherus
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Speltid 84 min År 2015
Åldersgräns 15 år
Regi Jörn Donner 
Manus Karoliina Lindgren
I rollerna Minna Haapkylä, Hannu-
Pekka Björkman, Laura Birn, Rea 
Mauranen
Format DCP (MovieTransit), DVD/
Blu-ray

Jörn Donners fiktiva film Armi lever! är en berättelse om en av Finlands mest 
kända företagsledare. Den handlar om en kvinna som skapade både Marimekko 
och det stilrena modet som anses vara synonymt med den moderna finska 
designen. Såväl som företagsledare och som privatperson var Armi Ratia en 
modig kvinna utan gränser samtidigt som hon kunde vara oskälig, men hon var 
definitivt också en kvinna som alltid gav sitt allt. 

Armi lever! Armi elää!  

Kätilö

Barnmorskan är en verklighetsbaserad berättelse om omöjlig kärlek mellan 
en finsk kvinna och en tysk soldat under Lapplandskriget. Filmen är baserad på 
Katja Kettus belönade och omtalade roman med samma namn. Barnmorskan är 
en stark skildring av krigstiden, men framför allt är det en passionerad berättelse 
om kärlek som helar och förenar två människor när världen går sönder.

Barnmorskan



KOMEDI



Speltid 92 min År 2018
Åldersgräns 7 år
Regi Juuso Laatio & Jukka Vidgren
Manus Laatio & Vidgren, Aleksi 
Puranen, Jari Olavi Rantala
I rollerna  Johannes Holopainen, 
Minka Kuustonen, Antti Tuomas 
Heikkinen, Max Ovaska, Samuli 
Jaskio, Chike Ohanwe
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Speltid 115 min År 2018
Åldersgräns 7 år
Regi och manus Tiina Lymi
I rollerna Heikki Kinnunen, Satu 
Tuuli Karhu, Jani Volanen, Elina 
Knihtilä, Sulevi Peltola
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Kverulanten (Heikki Kinnunen) har mist sin hustru och bestämt sig för att sätta 
punkt för det egna livet. Det är ju liksom ingen poäng med någonting längre. 
Nyheten om den planerade egna hädangången faller dock inte i god jord hos 
sönerna som tycker att pappa slutgiltigt tappat den sista skruven. Återstår alltså 
bara en lösning: åldringshemmet. Men då har sönerna inte räknat med att 17-åriga 
barnbarnet Sofia, som bär på en stor hemlighet själv, har helt andra planer för 
farfars närmaste framtid.

Glada tider, 
Kverulanten Ilosia aikoja, 

Mielensäpahoittaja

Hevi reissu

Turo (Johannes Holopainen) bor i en liten by i finska Lappland och är sångare 
i ortens tuffaste – och enda – heavy metalband. Bandet, som saknar både ett 
namn och egna låtar, har tränat i 12 år men inte haft ett enda gig än. En dag 
får bandet en unik chans att förverkliga sina drömmar och uppträda på Norges 
största hårdrocksfestival. Då börjar en absurd och fartfylld roadtrip som inkluderar 
gravskändning, vikingahimlen och en beväpnad konflikt mellan Finland och Norge. 

En heavy resa



Speltid 118 min År 2014
Åldersgräns 7 år
Regi Dome Karukoski
Manus Tuomas Kyrö, 
Dome Karukoski
I rollerna Antti Litja, Mari 
Perankoski, Iikka Forss 
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Speltid 90 min År 2017
Åldersgräns 7 år
Regi Hannaleena Hauru
Manus  Hannaleena Hauru
I rollerna Inka Haapamäki, Rosa 
Honkonen, Santeri Helinheimo 
Mäntylä, Tiitus Rantala
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Kärleksrebellerna är redo för strid. Satu och Heidi bedriver en anarkikampanj 
för att sabotera ytliga sommarbröllop. Kärleken är inte till salu! Men så blir Heidi 
upp över öronen kär i det heta hockeylöftet Lauri Mäntyvaara. Plötsligt blir 
Satu ensam med sin revolution när Heidis huvud inrymmer bara bilder på söta 
kattungar och oljade bara överkroppar. Vänskap, kärlek och en vilja att rädda 
världen krockar med hockey, eldkastare och surrealistiska kryssningar. Satu 
måste fatta ett beslut om vad det är hon egentligen vill – och om detta är något 
man vågar jaga efter.  

Lauri Mäntyvaaras 
tjocka ögonfransar 

Lauri Mäntyvaaran 
tuuheet silmäripset

Mielensäpahoittaja
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Kverulanten är en man som vet att allt var bättre förr och att allt som har hänt 
och gjorts sedan 1953 har bidragit till att förstöra hans dag. Hans dagordning, 
som baserar sig på rutiner och traditioner, rubbas efter ett fall i källartrappan 
och på grund av en skadad fot skickas han till sonen i Helsingfors. Den 80-åriga 
lantbrukaren, som egensinnigt klänger sig fast vid det förflutna, tvingas möta 
den moderna verkligheten. Sonen är en urbaniserad evighetsstudent, en hjälplös 
mes enligt sin far, och svärdottern är en viljestark karriärkvinna, vilket svärfadern 
har svårt att svälja. Kverulanten försöker hjälpa svärdottern och sonen så bra 
han kan, men generationsklyftan vänder goda gärningar till rena katastrofer. Var 
det egentligen så mycket bättre förr? Varför har sonen ett så mycket varmare 
förhållande till sina barn än han har till sin son? 

Kverulanten



Speltid 86 min År 2017
Åldersgräns 15 år
Regi Marja Pyykkö 
Manus Marko Leino
I rollerna Petteri Summanen, 
Marja Salo, Ria Kataja
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Speltid 97 min År 2016
Åldersgräns 15 år
Regi Lauri Nurkse
Manus Johanna Hartikainen,
Lauri Nurkse
I rollerna Heikki Kinnunen, Satu 
Tuuli Karhu, Jani Volanen, Elina 
Knihtilä, Sulevi Peltola
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

När ingenjören Artos mamma Leena bestämmer sig för att delta i 
världsmästerskapet i karaoke tror han att mamman kommer att göra bort 
sig, men går med på att skjutsa henne till tävlingen som hålls i Kotka, en stad 
i sydöstra Finland. Till skillnad från sina extroverta föräldrar har Arto varit blyg 
sedan barndomen och försöker övertala mamman att ge upp tävlingen. Men 
så småningom börjar han förstå hur viktigt uppträdandet är för Leena. Filmens 
bärande teman är att livet sällan går som planerat och att det ibland är bra att 
släppa loss ordentligt.

Mamma 
sjunger inte Nuotin vierestä

Yösyöttö

Villa. Volvo. Vovve. Livet leker för stjärnreportern Antti Pasanen som snart ska bli 
pappa. Men utanför BB tar flytet slut. Hustru Pia meddelar att det här med barn 
och familjeliv inte är hennes grej, och hoppar in i första bästa taxi. Kvar blir Antti, 
babyn och Anttis brutalt krossade drömmar om ett idylliskt familjeliv. Nu är det 
babyn, alias Paavo Pasanen, som håller i taktpinnen. Antti har ingen aning om vad 
det nya livet kräver av honom. 

En man 
och en baby 



DOKUMENTÄR



Speltid 68 min År 2018
Åldersgräns 15 år
Regi & manus Aino Suni
I rollerna Linda-Maria Roine, 
Janne Raninen, Seppo Lampela
Format DCP (Movietransit)

Speltid 93 min År 2017
Åldersgräns 15 år
Regi Jörn Donner
Manus Jörn Donner
Musik M.A. Numminen, Pedro 
Hietanen
Format DCP (Movietransit)

Är det värt att bo, leva, älska och dö i Finland? Jörn Donners ursprungliga 
dokumentärfilm Perkele från 1971 var en genomskärning av den tidens Finland. 
Nu kommer uppföljaren och uppdaterar bilden av Finland. Vårt samhälle ser 
åtminstone ytligt sett annorlunda ut; bilarna, medierna, stormarknaderna, 
utlandsturismen. Delvis är det ändå samma Finland vi ser, på gott och ont. 
Musiken spelar en viktig roll i filmen. Den bygger på teman av Jörn Donner och 
är komponerad av dels nya artister, dels sådana som medverkade redan i den 
första delen. Den egensinniga filmen regisseras av Jörn Donner och bjuder på 
sund anarkism och tankar som går mot strömmen, vilka är mer än på sin plats i 
dessa tider.

Perkele 2 – 
Bilder från Finland 

Ei koskaan enää

Aldrig mer är en dokumentärfilm som följer den finska rapparen Mercedes 
Bentsos (Linda-Maria Roine) liv, som präglas av utanförskap, drogmissbruk och 
våldsamma män. Låtskrivandet blir ett sätt för henne att få ut ångesten, och 
småningom lyckas hon också få grepp om sitt liv och lämna den destruktiva 
världen bakom sig. Filmen berättar på ett särskilt berörande sätt om kvinnor i olika 
åldrar, mammor och döttrar, som inte ger upp trots tuffa erfarenheter. Den skildrar 
även de kvinnliga rapparnas gemenskap inom en mansdominerad bransch där 
machokulturen är stark och en kvinnas roll trång.

Aldrig mer 

Perkele 2 – 
Kuvia Suomesta



Speltid 80 min År 2016
Åldersgräns Barntillåten
Regi Marko Röhr, Kim Saarniluoto
Manus Antti Tuuri, Marko Röhr
I rollerna Berättarröst: Samuli 
Edelmann. Sång: Johanna Kurkela
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Järven tarina
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Sagan om sjön är en naturfilm som handlar om Finlands sjöar, djurlivet i dem och 
deras plats i finsk mytologi. En ramhandling följer vattenrået Ahitar och hennes 
resa längs sjöarna under ett år. Årstiderna växlar genom berättelsen och över 
sextusen år av historia berättas genom gamla finska legender och mytologier.

Sagan om sjön 



BARN
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Speltid 78 min År 2018
Åldersgräns Barntillåten
Regi Saara Cantell
Manus Sami Keski-Vähälä
I rollerna Celina Fallström, Olga 
Ritvanen, Ville Myllyrinne, Aamu 
Sorvoja, Elina Knihtilä
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Speltid 83 min År 2015
Åldersgräns Barntillåten
Regi Saara Cantell  
Manus Sami Keski-Vähälä
I rollerna Aava Merikanto, Lilja 
Lehto, Elina Knihtilä, Kiti Kokkonen, 
Jaakko Saariluoma, Johanna af 
Schulten, Eija Ahvo
Format DCP (Movietransit)

Ada och Glada får en uppgift av sina grannar Tingelstina och Tangelstina. Den 
här gången bär det av till landet eftersom grannarna anser att någon borde se till 
deras brorsa, en mer än lovligt tankspridd uppfinnarjocke. Sagt och gjort, bussen 
och bondvischan nästa. Och mycket riktigt, här väntar en rejält snurrig herre som 
gör sylt av småsten och bjuder på tårta i stället för husmanskost. Men det som 
verkligen ger huvudbry är vägingenjören Janne Genväg som har för avsikt att 
dra en ny väg rakt över uppfinnarjocke Manickus ägor. Adas och Gladas vinter 
är baserad på en älskad bok med samma namn, skriven av den finska författaren 
Marjatta Kurenniemi.

En decemberkväll stannar en liten bil, nästa lika liten som en skolåda, framför 
Adas och Gladas hus. Ut kliver en pytteliten familj – familjen Tummetott. De har 
blivit hemlösa efter att en ångvält kört sönder deras hus. Tummetottarna flyttar in 
i Adas och Gladas dockhem, och ett magiskt äventyr kan börja! Ada, Glada och 
Tummetottarna upptäcker snart att alla stora människor inte har så goda avsikter. 
Adas och Gladas vinter är baserad på en älskad bok med samma namn, skriven av 
den finska författaren Marjatta Kurenniemi. 

Ada, Glada och 
sömnklockan Ada, Glada ja 

nukutuskello

Adas och 
Gladas vinter Onnelin ja 

Annelin talvi



Speltid 80 min År 2014
Åldersgräns Barntillåten
Regi Saara Cantell
Manus Sami Keski-Vähälä
I rollerna Aava Merikanto, Lilja 
Lehto, Elias Koistinen, Eija Ahvo, 
Kristiina Elstelä, Kiti Kokkonen, 
Jaakko Saariluoma, Johanna af 
Schultén 
Format DCP (Movietransit), DVD/ 
Blu-ray

Speltid 86 min År 2020
Åldersgräns Barntillåten
Regi Maria Sid
Manus Sinikka & Tiina Nopola, 
Josefina Rautiainen, Maria Sid
I rollerna Silmu Ståhlberg, Lumi 
Kallio, Minka Kuustonen, Jenni 
Kokander, Ylermi Rajamaa
Format DCP (Movietransit)

Rauha Rappare får en märklig spådom om att det finns ett återfött geni i hennes 
närmaste krets. När hon hittar Ristos teckning blir hon övertygad om att han är 
en återfödd Vincent van Gogh. Rauha beslutar sig för att visa Ristos teckning för 
konstmuseichefen som förvånansvärt nog bjuder Risto hem till sig för att studera 
måleri. När Risto inte hör av sig börjar Nelli och Lennart misstänka att något är lurt. 
Samtidigt sker ett konstigt sammanträffande: en skiss av ett av van Goghs verk 
hittas i Finland! Så startar ett spännande händelseförlopp som tar Risto, Nelli och 
Lennart till en sommarvilla som ägs av ett mystiskt par. Men varför misstänks Rauha 
och Elvi för konstförfalskning? Lyckligtvis är konstmuseets vaktmästare Herkules 
Poironen en ivrig amatörpolis som gärna hjälper Risto och Nelli att lösa mysteriet. 

Risto Rappare och 
en falsk Vincent

Risto Räppääjä 
ja väärä Vincent 

Onneli ja Anneli

Onneli och Anneli är bästisar. En dag händer det något alldeles speciellt för 
dessa helt vanliga två småflickor. De hittar nämligen ett kuvert på gatan var det 
står ”en ärlig upphittare får behålla”. Men innanför kuvertet finns till flickornas 
stora förtret bara två sedelbuntar fastbundna med sidenband. Medan flickorna 
funderar på vad de ska göra med hittepengarna träffar de den mystiska tant 
Rosträd, som råkar ha ett hus till salu. Flickorna bestämmer sig för att köpa huset 
som visar sig vara ett perfekt drömhus, för i sina mått och utrustning är det precis 
som gjort för två små flickor som Onneli och Anneli. Flickorna flyttar till det egna 
huset och börjar planera sin drömsommar, fylld med äventyr och överraskningar. 
Under sommaren lär de också känna sina nya grannar Tingelstiina och Tangelstiina 
och deras förunderliga och hemlighetsfulla värld samt den lite skrämmande fru 
Rosina Rusina.

Ada och Glada 



Speltid 84 min År 2019 
Åldersgräns Barntillåten
Regi Markus Lehmusruusu
Manus Sinikka & Tiina Nopola
I rollerna Silmu Ståhlberg, Lumi 
Kallio, Eelis Kesäläinen, Pamela 
Tola, Jenni Kokander, Timo 
Lavikainen, Ylermi Rajamaa 
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Speltid 72 min År 2015
Åldersgräns Barntillåten
Regi Timo Koivusalo
Manus Sinikka & Tiina Nopola
I rollerna Samuel Shipway, Sanni 
Paatso, Tom Lindholm, Riitta 
Havukainen, Esko Roine, Vesa 
Vierikko, Minttu Mustakallio 
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

En förbluffande överraskning väntar på Risto Rappare! Han får veta att han 
ensam kommer att ärva en avlägsen släkting som bor i Sevilla. Mannen, som levt 
oerhört snålt i sitt slott, har en enorm förmögenhet som snart kan tillhöra Risto. 
Därför ska Risto skolas till en belevad herre som skulle kunna passa in i hovet, 
men det är lättare sagt än gjort. Nelli börjar misstänka att allt inte är som det
ska, och bestämmer sig för att agera. Det stora mystiska huset i Sevilla är fyllt 
med gastkramande hemligheter och besynnerligt tjänstefolk, och snart dras även 
Rauha, Lennart och Elvi in i det spännande äventyret. 

Risto Rappare och 
den snåle från Sevilla Risto Räppääjä 

ja Sevillan saituri
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Risto och Rita Rappare, Nella Nudel och grannen Lennart Lindberg åker på 
semester till en närbelägen stugby. Där kommer de i kontakt med Bill och Sylvester 
Pöntinen, far och son som spänner muskler så det står härliga till. Rita är inte så 
lite imponerad, smittad blir också Nella – med den påföljden att Risto och Lennart, 
inte kroppsbyggare precis, blir sotis. Dags att damma av Frysare-Fanny, den mest 
skräckinjagande av personliga tränare. Till slut inser man dock att stora muskler 
inte är allting i livet, utan det finns också andra kvaliteter. Precis som de tidigare 
Risto Rappare-filmerna innehåller även den nya filmen många soliga sångnummer. 
Den här gången står jazzpianisten Iiro Rantala för musiken. 

Risto Rappare 
och spännisen Risto Räppääjä 

ja pullistelija



Speltid 74 min År 2012
Åldersgräns Barntillåten
Regi Mari Rantasila 
Manus Sinikka & Tiina Nopola
I rollerna Lauri Karo, Venni Uotila, 
Olivia Ainali, Annu Valonen, Ulla 
Tapaninen, Martti Suosalo, Juha 
Muje 
Format DCP (Movietransit), DVD/
Blu-ray

Speltid 80 min År 2016
Åldersgräns Barntillåten
Regi och manus Taavi Vartia
I rollerna Allu Tuppurainen, 
Linnéa Röhr, Alina Tomnikov, Amos 
Brotherus, Turkka Mastomäki
Laulunopettaja Krista Kosonen
Format DCP (Movietransit) DVD/
Blu-ray

Juurakko, en ung rölli-tjej, har likt andra röllin fått veta att någonstans långt långt 
borta finns Alla Tiders Början, en plats som det ryktas om och som det berättas 
en massa spännande berättelser om. Det är därifrån storkar flyger iväg med små 
babyröllisar i sina knyten. Juurakko vill ta reda på varifrån alla röllin kommer från 
och vad livets stora hemlighet är. Hon börjar locka den gamle gråhårige Rölli att 
komma med och reda ut denna stora hemlighet. Och när Rölli äntligen går med på 
att följa med åker de två vännerna ut på en stor och spännande resa!

Rölli och alla 
tiders hemlighet

Risto Rappare 
och coola Venla 

Rölli ja kaikkien 
aikojen salaisuus

Risto Räppääjä 
ja viileä Venla

Äntligen sommar! Risto och Nelly har väntat länge på sommarlovet, och äntligen 
är det dags för några roliga veckor med mycket lek och bad på sommarön. Men 
när Venla också dyker upp på ön blir det inte riktigt som de tänkt sig. Venla är 
inte bara några år äldre utan hon är också cool. Nelly börjar trivas mer och mer i 
Venlas sällskap, och vänskapen med Risto sätts på spel. Denna musikkomedi för 
hela familjen handlar om vänskap, ensamhet och om att acceptera olikheter.



Speltid 70 min År 2016 
Åldersgräns Barntillåten
Regi Rike Jokela
Manus Aino Havukainen
I rollerna Antti Holma, Riku 
Nieminen, Eedit Patrakka, Sulevi 
Peltola, Pirjo Lonka
Format DCP (Movietransit) DVD/
Blu-ray

Speltid 86 min År 2014
Åldersgräns Barntillåten
Regi Taavi Vartia
Manus Karoliina Lindgren, Niklas 
Lindgren & Taavi Vartia
I rollerna Nuutti Konttinen, 
Ville Myllyrinne, Laura Malmivaara, 
Veikka Vainikka, Emil Auno, 
Ifigenia Tzola
Format DCP (Movietransit) DVD/
Blu-ray

Det var tänkt som en vanlig solsemester på Kos, men istället blev Toni tvungen 
att rädda den vackra lokala flickan Adriana från klorna på kidnappare. När det 
blir klart att ingen verkar vara pålitlig blir Toni mot sin vilja tvungen att förlita 
sig på sina styvbröders hjälp. Det blir plötsligt en extreme-resa fylld med fart, 
förklädnader, stölder och farliga situationer av vad som skulle ha varit en rofylld 
solsemester för pojktrion. Äventyrarna störtar från den ena livsfarliga situationen 
till den andra i den sagolika grekiska skärgården med sina forntida landskap, heta 
stränder och små bergsstigar. Under ytan och i mörka grottor väntar något som 
är värt all våghalsighet: en oförglömlig semester.

Semesterhjältarna Lomasankarit
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Bröderna Blixten och Sixten reser med tåg till ett juligt Helsingfors för att träffa 
sin 9-åriga vän Veera. I staden väntar Veeras fina överraskning! På grund av 
julruschen har Veera dock blivit försenad till att möta bröderna på tågstationen så 
Blixten och Sixten beslutar sig för att åka på egen hand till den stora staden. Vad 
som väntar är ett helgalet äventyr där Sixten och Blixten ränner runt staden för 
att hitta till Veera. De ivriga bröderna vill så gärna passa in i staden och vara lik de 
lokala människorna som förbereder sig inför julen, och de lyckas också ganska väl 
med detta. Som tur är tar den klyftiga tjejen Veera saker i sina egna händer och till 
sist hittar vännerna varandra och till Veeras stora överraskning! 

Skruva på Blixten 
och Sixten! 

Kanelia kainaloon, 
Tatu ja Patu!



Statistik 2020

Antalet visningar per år

Populäraste filmer

Mest prisbelönta filmer

Antalet visade titlar per år 

188 visningar            41 gratisvisningar

21 titlar         7 nya

Mitt hjärta är finskt (47 visningar/helår) 

Aurora  (7 Jussistatyetter) 

Båda filmer nominerades för Nordiska rådets filmpris.

Hundar bär inte byxor  (6 Jussistatyetter) 

Stålsystrar  (28 visningar/halvår) 



Visningsorter 2020

Angered
Borås
Bålsta
Degerfors
Eskilstuna
Fagersta
Finspång
Fårösund 
(Gotland)
Gävle
Göteborg
Haninge
Haparanda
Huddinge
Järfälla
Jönköping
Kalix
Karlskoga

Karlstad
Kramfors
Lindesberg
Ludvika
Luleå
Malmö
Motala
Norrköping
Nykvarn
Olofström
Oxelösund
Pajala
Sandviken
Skutskär
Skövde
Smedjebacken
Smålandsstenar
Stockholm

Sundbyberg
Sundsvall
Surahammar
Södertälje
Trollhättan
Trosa
Tumba
Uddevalla
Umeå
Upplands-Bro
Upplands-Väsby
Uppsala
Västerås
Ystad
Örnsköldsvik
Östhammar

51 kommuner:




