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Introduktion
I samarbete med bl.a. Nordisk Film Finland distribuerar 
Finlandsinstitutet finska filmer till svenska biografer och 
kommuner. Vanligen väljer vi varje år 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 och 
faktureringsadress.  

Prissättning
Finlandsinstitutet tillämpar en fast filmhyra, som för tillfället ligger 
på 1700 kr/visning (+ transferkostnad 145 kr) upp till 150 åskådare 
inom en spelvecka (torsdag-onsdag). Därefter blir hyran 12 kr/
åskådare. Med andra ord, om samma titel visas flera gånger under 
en spelvecka beräknas visningshyran enligt det sammanlagda 
åskådarantalet (12kr/åskådare). För gratisvisningar tillämpas alltid 
den fasta filmhyran, oberoende åskådarantal. 
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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
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Speltid 106 min År 2021
Åldersgräns 15 år
Regi Juho Kuosmanen 
Manus Andris Feldmanis, Livia 
Ulman, Juho Kuosmanen
I rollerna Seidi Haarla, Yuriy 
Borisov, Dinara Drukarova, Julia 
Aug, Lidia Kostina, Tomi Alatalo
Format DCP (Filmdist, hårddisk). 
I undatagsfall annan digital disk 
(Tvix). 
Språk Ryska, svensk och finsk 
textning
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Juho Kuosmanens Grand Prix-belönade film Kupé nr 6 för åskådaren på en 
oförglömlig tågresa genom arktiska sovjetiska landskap. Laura (Seidi Haarla) flyr 
undan sina hjärtesorger från Moskva till Murmansk och får sällskap i sin kupé av 
den hårdbarkade gruvarbetaren Ljoha (Juri Borisov). Lauras förhoppningar om 
en rogivande resa som ska hjälpa henne finna sig själv får ett abrupt slut redan 
första kvällen när Ljoha dricker sig både pratglad och stupfull. Efter det första 
konfliktfyllda mötet börjar det omaka paret hitta en gemensam, oväntad tongång. 
Mötet på det besynnerliga, överfulla tåget präglas av en subtil humor som får båda 
passagerarna att se sig själva med nya ögon. 

Juho Kuosmanen har redan tidigare uppnått internationell framgång med filmen 
Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv. Den här gången tar han oss med på en varm 
och uppriktig road movie som har inspirerats av Rosa Liksoms Finlandia-belönade 
roman.

Filmen går på ryska med svensk och finsk textning. 

Cannesin elokuvajuhlien Grand Prix’lla palkittu Juho Kuosmasen elokuva Hytti 
nro 6 vie unohtumattomalle junamatkalle arktisten neuvostomaisemien halki. 
Sydänsurujaan Moskovasta Murmanskiin pakeneva Laura (Seidi Haarla) saa 
hyttikaverikseen kovapintaisen kaivostyöntekijän Ljohan (Juri Borisov). Lauran 
odotukset rauhoittavasta etsikkomatkasta karisevat kerta heitolla, kun Ljoha juo 
itsensä äänekkääseen humalaan heti ensimmäisenä iltana. Alun yhteentörmäyksen 
jälkeen eriparinen kaksikko alkaa kuitenkin löytää toisistaan jotakin yhteistä ja 
odottamatonta. Hienovaraisen huumorin värittämä kohtaaminen täyteen ahdetun 
junan erikoislaatuisessa maailmassa saa kummatkin matkaajat näkemään myös 
itsensä uusin silmin. 

Hymyilevä mies -elokuvallaan kansainväliseen menestykseen nousseen 
Kuosmasen lämmin ja vilpitön road movie on syntynyt Rosa Liksomin Finlandia-
palkitun romaanin innoittamana.

Elokuvan kieli venäjä ja se tekstitetään suomeksi ja ruotsiksi. 

Filmens turné genomförs i 
samarbete med Folkets Bio som 
distribuerar filmen, samtidigt som 
den ingår i Finlandsinstitutets 
Ny Finsk Film-serie. Boka filmen 
via film@finlandsinstitutet.se så 
tidigt som möjligt innan visningen, 
för att få filmaffischerna i god tid!

Pris: 1845 kr (inkl. leverans) upp 
till 100 åskådare, därefter 12 kr / 
åskådare. 



70 ÄR BARA 
EN SIFFRA
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Genre Dramakomedi
Speltid 102 min År 2021
Åldersgräns 7 år
Regi och manus Johanna 
Vuoksenmaa
I rollerna Hannele Lauri, Mikko 
Nousiainen, Marja Packalén, Misa 
Palander
Format DCP (Movietransit)
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70 är bara en siffra är Johanna Vuoksenmaas nya komedi, där schlagerstjärnan 
Seija Kuula spelas av legendariska Hannele Lauri. 

På scenen skiner Seija i skenet av publikens älskande blickar, men väl ensam 
hemma stillar hon den nattliga hungern genom att äta kall korv och dricka 
surmjölk. Stylisten Shanella (Misa Palander) är hennes närmsta person. Seija har 
av tvång lärt sig att skydda sitt privatliv, men skyddet fungerar också som isolering, 
och även om Seija är ”älskad av hela folket” så har hon svårt att släppa människor 
nära. Men när Seija träffar Lauri (Mikko Nousiainen) på ett låtskrivarläger så gör 
samarbetets förförande krafter så hon förälskar sig. Nu måste Seija våga stiga ner 
från sin tron och ner till människorna – och dessutom uthärda följderna av detta.

Filmen är en hyllning till alla kvinnliga artister i Finland och i filmen får vi höra 
många låtar som älskas av hela nationen.

70 on vain numero on Johanna Vuoksenmaan uusi komedia, jonka pääroolissa 
iskelmätähti Seija Kuulana loistaa Hannele Lauri. 

Lavalla Seija säihkyy yleisön rakastavien katseiden valossa, mutta kotonaan 
hän syö kylmää nakkia ja juo piimää yksin yönälkäänsä. Stailisti Shanella 
(Misa Palander) on hänen läheisin ihmisensä. Seija on oppinut suojaamaan 
yksityisyyttään pakon edessä, mutta suojaus toimii myös eristeenä, ja vaikka Seija 
on ”koko kansan rakastama”, hänen on vaikea päästää lähelleen ketään. Seija tapaa 
biisinkirjoitusileirillä Laurin (Mikko Nousiainen) ja yhteistyön tuoksinassa päästää 
itsensä rakastumaan. Seijan olisi uskallettava astua  jumalattaren korokkeeltaan 
ihmisten pariin – ja kestettävä sen seuraukset.

Vaikka jumalattaret eivät täytä vuosia, tuo rakkaus eteen asioita, joissa ikä onkin 
voimavara eikä rasite. Elokuva on kunnianosoitus suomalaisille naisartisteille ja 
siinä kuullaan useita koko kansan rakastamia hittejä.



DEN SVAVELGULA 
HIMLEN
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Rikinkeltainen taivas



Speltid 120 min År 2021
Åldersgräns 11 år
Regi Claes Olsson 
Manus Erik Norberg & Claes 
Olsson
I rollerna Nicke Lignell, Tom 
Rejström, Linda Zilliacus, Sannah 
Nedergård, Pekka Strang, Johanna 
af Schulten, Mimosa Willamo, Max 
Forsman, Jonna Järnefelt
Format DCP (Movietransit)
Språk Svenska, finsk och svensk 
textning
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Författaren Frej har vuxit upp i skuggan av den välbärgade och mäktiga familjen 
Rabell. En familj som bär på hemligheter under den välpolerade ytan. Frej kommer 
själv från betydligt mer knappa förhållanden och han blir vän med den självsäkre 
Alex och förälskar sig djupt i Alex lillasyster Stella.

Deras band är starkt men skoningslöst, den erotiska attraktionen förvandlas till en 
hunger som är omöjlig att stilla, och genom decennierna kretsar de två ständigt 
kring varandra utan att kunna vare sig välja eller välja bort sin kärlek.

Då Alex blir knivhuggen fördjupar sig Frej i minnen som spänner sig från det ljusa 
1960-talet till nutid om kärlek, generationer, familjeband, bedrägeri och vänskap 
över tid. Han minns livet från ungdom till medelålder, samtidigt som den stora 
världen förändrades och trängde in i deras liv. Minnen som färgas av kön, klass 
och tidens gång. 

Filmen är regisserad av den Jussi-belönade regissören Claes Olsson och baserar 
sig på Kjell Westös succéroman.

Filmen går på svenska med finsk och svensk textning. 

Kirjailija Frej on jo nuoruudessaan löytänyt yläluokan tytöstä Stella Rabellista 
syvää yhteenkuuluvuutta ja intohimoa, joka kestää heidän välillään läpi 
vuosikymmenten. Kun Stellan vanhempi veli Alex joutuu puukotuksen uhriksi, 
Frej syventyy muistelemaan menneiden vuosikymmenten tapahtumia. Frej’n 
muistot valoisalta 1970-luvulta aina nykypäivään saakka ovat täynnä rakkautta, 
mustasukkaisuutta, petosta, elämää ja kuolemaa. Ystävysten elämää seurataan 
nuoruudesta keski-ikään – maailma muuttuu ja myös he itse sen mukana.

Kjell Westön samannimiseen menestysromaaniin perustuvan elokuvan on 
ohjannut Jussi-palkittu Claes Olsson.

Elokuvan kieli on ruotsi ja se on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi. 
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Den första snön
Ensilumi

Sokea mies joka 
ei  halunnut 

nähdä Titanicia

DEN BLINDA 
MANNEN SOM 
INTE VILLE SE 

TITANIC

NY FINSK FILM 
VÅREN 2022



Speltid 82 min År 2021
Åldersgräns TBC
Regi & manus Teemu Nikki
I rollerna Petri Poikolainen, 
Marjaana Maijala, Hannamaija 
Nikander, Samuli Jaskio & Rami 
Rusinen
Format DCP (Movietransit)
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Alla längtar efter kärlek – så även Jaakko som är rullstolsbunden. Jaakko (Petri 
Poikolainen) har aldrig träffat sin kärlek Sirpa ansikte mot ansikte, men per telefon 
träffas de många timmar dagligen. 

Den blinda mannen som inte ville se Titanic är en aldrig tidigare skådad 
kärlekshistoria där Petri Poikolainen gör sitt livs roll, som mannen som är fången 
i sitt eget hem. Fängelsets murar faller då Jaakko beslutar sig för att åka och 
hälsa på sin kärlek. Det är inget lätt beslut att fatta, eftersom Jaakko är blind och 
förlamad från bröstet ner – och han måste klara av resan själv. För att ta sig ända 
fram så är Jaakko tvungen att förlita sig på fem okända personer och deras hjälp. 
Vad kan gå fel? 

Filmen är manusförfattaren och regissören Teemu Nikkis femte, och onekligen 
mest gripande, långfilm. Den blinda mannen som inte ville se Titanic har vunnit 
flera priser på festivaler runt om i världen, däribland publikpriset på Venedigs 
filmfestival 2021. 

Kaikki kaipaavat rakkautta – myös pyörätuoliinsa sidottu Jaakko. Hän ei ole 
koskaan tavannut rakastaan kasvokkain, mutta puhelimen välityksellä hän tapaa 
Sirpan päivittäin, tuntikausia jutellen.

Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on ennennäkemätön rakkaustarina, 
jossa Petri Poikolainen tekee elämänsä roolin kotinsa vankina olevana miehenä. 
Vankilan muurit kaatuvat, kun Poikolaisen esittämä Jaakko päättää lähteä 
rakkaansa luo. Päätös ei ole helppo sillä Jaakko on sokea ja halvaantunut 
rinnastaan alaspäin - ja matka on taitettava yksin. Päästäkseen perille, Jaakon on 
luotettava viiden tuntemattoman ihmisen apuun. Mikä voisi mennä pieleen?

Elokuva on käsikirjoittaja-ohjaaja Teemu Nikin viides ja kiistämättä tähän 
mennessä sykähdyttävin pitkä elokuva. Sokea mies joka ei halunnut nähdä 
Titanicia on niittänyt menestystä elokuvafestivaaleilla ympäri maailman, ja voitti 
mm. Venetsian elokuvajuhlien yleisöpalkinnon 2021. 

Filmen vann publikpriset på 
Venedigs filmfestival 2021!
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Sällskapsspelet Seurapeli
Speltid 120 min År 2020
Åldersgräns 11 år
Regi och manus Jenni Toivoniemi
I rollerna Emmi Parviainen, Laura 
Birn, Paula Vesala, Christian Hillborg
Format DCP (Movietransit).  
DVD/Blu-ray 

Klicka här för att se en 
videointervju med Christian 
Hillborg!

Ett gammalt kompisgäng samlas för att tillbringa en nostalgisk helg tillsam-
mans i en idyllisk strandvilla och samtidigt ordna en överraskningsfödelsedags-
fest åt Mitzi – 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 har med sig sin nya 
pojkvän och svenska Hollywood-export Mikael. 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. 

Familjen Mehdipour har redan i några år bott på en förläggning i en finländsk 
småstad. De tror på en framtid i Finland och lever sitt liv liksom vilken som helst familj 
som njuter av den finska sommaren, nattlösa nätter och plättfester tillsammans 
med lokala vänner. Familjen får veta att deras asylansökan har avslagits, men de 
ser ändå positivt på framtiden. De överklagar beslutet och fortsätter sitt liv trots 
hotet om avvisning. Familjens son Ramin börjar sitt första år på högstadiet och 
varje stund blir ännu värdefullare för honom. 

Filmen går huvudsakligen på persiska och finska med svensk och finsk textning.

Speltid 82 min År 2020
Åldersgräns Barntillåten
Regi Hamy Ramezan
Manus H. Ramezan, A. Rautava
I rollerna Shahab Hosseini, 
Shabnam Ghorbani, Aran-Sina 
Keshvari, Kimiya Eskandari
Format DCP (Movietransit)

Filmen nominerades till Nordiska 
rådets Filmpris 2021!

Den första snön Ensilumi
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https://finlandsinstitutet.se/sallskapsspelet-seurapeli-2020/


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

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 Ink-
eris 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.

Stålsystrar Teräsleidit

Speltid 93 min År 2020
Åldersgräns 7
Regi och manus Ulla Heikkilä
I rollerna Aamu Milonoff, Linnea 
Skog, Bruno Baer, Amos Brotherus 
Format DCP (Movietransit),  
DVD/Blu-ray

För att få pedagogiskt material 
till filmen, kontakta oss på 
film@finlandsinstitutet.se!

En veckas skriftskoleläger mitt i den sköna sommaren. På lägret konfronteras 
den självsäkra och intellektuella Aliisa, den självklara mittpunkten Jenna, och 
den tystlåtne och känslige Panu med sig själva, andra och även med det rådan-
de systemet. Deras föräldrar med sina krav, förväntningar och festarrangemang är 
någonstans långt borta. Den ivriga unga prästen Tiina 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. 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



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
Format DCP (Movietransit), DVD

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

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

ny finsk film | våren 2022 15

Hundar bär inte byxor är en hård och smärtsam kärlekshistoria om Juhas och 
Monas (Krista Kosonen) möte i BDSM-världen. Den visuellt slående filmen inne-
håller 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 han-
tera sina förträngda känslor. 

Hundar bär 
inte byxor Koirat eivät 

käytä housuja

Vi har gjort en intervju med 
religionsvetare Sofia Sjö, kring 
religion och kvinnor på film
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
https://www.youtube.com/watch?v=cmOCTo8gHU0


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

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 kärleksh-
istorien med Pia Viheriävaara (spelad av Tiina Lymi). Flera frontfigurer från den fin-
ska 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



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
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Det egna landet berättar om tidsperioden från fortsättningskrigets sista dagar 
1945 till olympiaåret 1952. Anni (Jussi-prisade Oona Airola) kommer från en väl-
ställd familj och lever ett tryggt liv. Veikko har vuxit upp i en arbetarfamilj i Nor-
ra-Karelen och skadats i kriget. Trots de olika bakgrunderna blir Anni och Veik-
ko 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. 

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 fat-
tigdom 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

Det egna 
landet Oma maa

Olavi Virta

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



Speltid 83 min År 2017
Åldersgräns 15 år
Regi och manus Teemu Nikki
I rollerna Matti Onnismaa, Jari Vir-
man, 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  

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)

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)
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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 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 arbe-
tarnas 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



Speltid 119 min År 2015
Åldersgräns 15 år
Regi Antti J. Jokinen
Manus Antti J. Jokinen, Katja Kettu
I rollerna Krista Kosonen, Lauri Til-
kanen, 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 de-
signen. 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

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 hård-
rocksfestival. Då börjar en absurd och fartfylld roadtrip som inkluderar gravskänd-
ning, vikingahimlen och en beväpnad konflikt mellan Finland och Norge. 

En heavy resa

Speltid 109 min År 2021
Åldersgräns 7 år
Regi Joona Tena
Manus Pekko Pesonen
I rollerna Joonas Nordman, Kari 
Hietalahti, Kari Ketonen, Mikko 
Penttilä, Linnea Leino, Alex Anton, 
Mimosa Willamo, Antti Luusu-
aniemi.
Format DCP (Movietransit)

Potatis är en film om startup-grundaren Untamo som försöker lansera potatis 
i Finland på 1600-talet, en tid då folk tycker att det inte finns något bättre än 
rovor. Den unga mannens ambitioner är för stora för jobbet som avfallstekniker på 
slottet i hembyn Hevonperä, och de obefintliga framtidsutsikterna plågar honom. 
Därför följer han med en handelskaravan till Åbo där han lär känna en helt ny 
samhällsklass; unga som brinner för företagsamhet. Deras filosofi är att ingen är en 
produkt av sitt arv, att allting är möjligt och att hela världen är ens spelplan. Här 
börjar Untamos knöliga väg till egenföretagare. Efter några olika försök så besluter 
han sig för att sälja den splitternya knölen jordpäron, alltså potatis. Untamo 
behöver nu bara komma på hur potatisen ska marknadsföras till finnarna, ett folk 
som tycker att rovor är det bästa som finns. 

Potatis Peruna



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 sät-
ta 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

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

Mielensäpahoittaja

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 lantbru-
karen, som egensinnigt klänger sig fast vid det förflutna, tvingas möta den moder-
na 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
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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 ripset
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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

Yösyöttö

En man 
och en baby 
Kverulanten är en man som vet att allt var bättre förr 
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.



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)

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 små-
ningom 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 machok-
ulturen är stark och en kvinnas roll trång.

Aldrig mer 

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) Vad händer med kärleken när vi blir äldre? Sånger om kärlek är en dokumentär-

film 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. Genom sånger och dikter fram-
förda av Ritva Oksanen binds sex olika historier om kärlek samman. Sånger om 
kärlek ger en frimodig och berikande inblick i att älska och bli äldre.

Sånger 
om kärlek Lauluja 

rakkaudesta



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

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 doku-
mentärfilm Perkele från 1971 var en genomskärning av den tidens Finland. Nu kom-
mer 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 

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 sex-
tusen år av historia berättas genom gamla finska legender och mytologier.

Sagan om sjön 

Perkele 2 – 
Kuvia Suomesta



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 

Onneli, 
Anneli 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), DVD

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 bara två sedel-
buntar 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 

För att få pedagogiskt material 
till filmen, kontakta oss på 
film@finlandsinstitutet.se!



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 en-
sam kommer att ärva en avlägsen släkting som bor i Sevilla. Mannen, som levt oer-
hört 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 Rau-
ha, 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 se-
mester 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 sångnum-
mer. 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 Broth-
erus, 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 be-
rättas en massa spännande berättelser om. Det är därifrån storkar flyger iväg med 
små babyröllisar i sina knyten. Juurakko vill ta reda på var alla röllin kommer ifrån 
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 änt-
ligen 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 Niemi-
nen, 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, förklädna-
der, 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 våg-
halsighet: 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 jul-
ruschen 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 2021

Antalet visningar per år

Mest visade filmer 

Mest prisbelönta filmer

Antalet visade titlar per år 

207 visningar, varav          13 gratisvisningar

21 titlar         5 nya

Potatis (37 visningar/halvår) 

Den första snön  Sällskapsspelet 

Den första snön (28 visningar/halvår) 

Vann en Jussi-statyett och två priser på 
Pekings internationella filmfestival 

Nominerad till Nordiska Rådets Filmpris, 
Bästa film på Filmfestivalen i Berlin, sex 
Jussi-statyetter m.m.

Vann två Jussi-statyetter och två priser 
på Nordiska filmdagar i Lübeck 

Nominerad till åtta Jussi-statyetter 



Sällskapsspelet 

Visningsorter 2021

Angered
Borås
Bålsta
Degerfors
Enköping
Eskilstuna
Fagersta
Finspång
Göteborg
Gävle
Haninge
Huddinge
Järfälla
Kalix
Karlskoga
Kiruna 
 

Laxå
Lindesberg 
Luleå
Malmö
Malå
Motala
Norrköping
Norrtälje
Nykvarn
Oskarshamn
Skänninge 
Skövde
Smålandsstenar
Stockholm
Sundbyberg
Sundsvall

Surahammar 
Södertälje
Trollhättan
Trosa
Tumba
Tännäs
Uddevalla
Umeå
Upplands Bro
Uppsala
Västerås
Ystad
Örnsköldsvik
Östhammar

46 orter:




