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Kolmannen Artova Film Festival AFFin kilpailusarjoihin jätettiin 94 pääasiassa viime vuoden aikana Hel-
singin Arabiaan jalanjälkensä jättänyttä !lmiä, joista festareille tiensä esikarsinnoissa selvitti 29 lumoavaa 
elokuvaa. Esiraatti kommentoi elokuvia muun muassa näin: koskettava, kiinnostava, kaunis, simppeli, paikal-
lisväriä, askarruttava, yllättävä, omaperäinen, raju, upea, ristiriitainen, hienointa suomalaista elokuvaa pitkään 
aikaan, niin kuin tämän ajan Godartia. Kilpailunäytösten lisäksi festareilla nähdään myös mm. tekijöitä, esiin-
tyjiä, kokeellisen ulkomaalaisen elokuvan sarja ja Marginaalista ammattilaisseminaari. Kaikkiin näytöksiin ja 
oheistapahtumiin on vapaa pääsy!  
"
Till tävlingskategorierna i den tredje AFF Artova Film Festival inlämnades 94 !lmer, som i huvudsak satt sina 
fotspår på Arabiastranden i Helsingfors under förra året och av vilka 29 fascinerande !lmer kvali!cerade sig 
vidare till festivalen. Juryn kommenterar
!lmerna bland annat med följande ord: berörande, intressant, vacker, enkel, lokalfärg, förbryllande, överras-
kande, originell, ra"ande, imponerande, kontroversiell, det !naste på länge inom !nländsk !lm, som nutidens 
Godard. Förutom tävlingsbidragen kommer man
på festivalen att kunna se bland annat skapare, uppträdare, en kategori för experimentell utländsk !lm samt 
seminariet Marginaalista för professionella. Till alla visningar och kompletterande program är det fritt inträde! 

Most of 94 !lms submitted to the #ird AFF Artova Film Festival categories last year le$ their footprint in 
Helsinki Arabia. Twenty-nine of those enchanting !lms passed the festival’s pre-quali!cation stages. #e 
jury made the following comments about the movies: touching, interesting, beautiful, simple, with a local 
atmosphere, concerning, surprising, original, furious, amazing, con%icting, one of the !nest Finnish !lms in 
a long time, just like a modern Godart. In addition to the presentations, the festival will have the presence of 
movie-makers, actors, a category of experimental foreign movies and a professional seminar called Marginaal-
ista. #e entrance is free for all presentations and related events!

"
TERVETULOA! VÄLKOMMEN! WELCOME!

ESIPUHE   FÖRORD   PROLOGUE
FIKTIO  FIKTION  FICTION

Virallinen kilpailusarja 
Officiell tävlingsklass 

Official competition series

Alle 30 min Under 30 min Under 30 min
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Att gräva en grop
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 
2012
ohjaaja/regissören: Casper Mickwitz
6:15 

Isä kaivaa kuoppaa pellolla. Poika tulee hyvästele-
mään isänsä.
Pappan gräver en grop på åkern. Sonen kommer för 
att ta farväl av pappan.
Dad is digging a hole in the !eld. #e son comes to 
say goodbye to his dad. 

käsikirjoitus/manus:  Anton  Häggman  -  kuvaus/filmning:  Pietari  
Syväjärvi  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Ricky  Linden  -  musiikki/mu-
sik:  Ricky  Linden  -  leikkaus/klippning:  Casper  Mickwitz  -  tuotanto/
produktionsår:  Arcada  

14:00 Kilpailunäytös 2 / Tävlingsförevisning 2

Att grävä en grop

Buskin

Buskin
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 
2011
ohjaaja/regissören: Ida Bruun

11:50 

Köyhä katusoittaja tekee parhaansa näyttääkseen 
tyylikkäältä ja hyvin toimeentulevalta. Eräänä 
aamuna hänen ainoa pukunsa sotkeutuu maaliin. 
Epävarmuus ja sisältä kumpuava musiikki repivät 
katusoittajaa kahtia.
En fattig gatumusikant gör sitt bästa för att se stilig 
och välbärgad ut. En morgon blir hans enda kostym 
nedsmutsad med målarfärg. Osäkerheten och musi-
ken som väller fram inombords sliter gatumusikanten 
åt två håll.
A poor busker does his best to look stylish and af-
%uent. One morning his only suit gets smeared in. 
Insecurity and music %owing from within tear the 
busker in half. 

käsikirjoitus/manus:  Arttu  Salminen  -  kuvaus/filmning:  Antti  
Hänninen  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Pauli  Hausmann  -  musiikki/
musik:  Mikko  Roisko  -  leikkaus/klippning:  Jari  Hankela  -  tuotanto/
produktionsår:  Metropolia  

16:00 Kilpailunäytös 3 / Tävlingsförevisning 3

Citycowboy
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 

2012
ohjaaja/regissören: Santeri Sahros

7:30 

Erään citycowboyn matka kapakasta kirkkoon omiin 
häihinsä.
En citycowboys resa från krogen till hans eget bröllop 
i kyrkan.
A certain city cowboy’s journey from the bar to his 
own wedding at the church. 

käsikirjoitus/manus:  Santeri  Sahros  -  kuvaus/filmning:  Mikko  
Hassinen  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Tero  Matikainen,  Tuomas  
Kytöniemi  -  musiikki/musik:  Tero  Matikainen,  Tuomas  Kytöniemi  -  
leikkaus/klippning:  Ariel  Ahopalo,  Mikko  Hassinen,  Santeri  Sahros  
-  tuotanto/produktionsår:  Heltech  AV  

18:00 Kilpailunäytös 4 / Tävlingsförevisning 4

Citycowboy
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Closet
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Vesa Kuosmanen
12:30 

Nata on strippari, joka ei voi enää sietää poikaystävänsä Villen kosketusta. Seksuaalista nautintoa hän saa ai-
noastaan esiintyessään räkäisessä strippiluolassa. Baarityöntekijä Saara huomaa tämän, ja peli hänen ja Natan 
välillä alkaa.
Nata är en strippa som inte längre står ut med pojkvännen Villes beröring. Sexuell njutning får hon endast genom 
att uppträda på en sjaskig striphåla. Bartendern Saara märker detta och ett spel sätter igång mellan henne och 
Nata.
Nata is a stripper who cannot stand her boyfriend Ville’s touch. She only gets sexual pleasure when perform-
ing at the shabby strip joint. Bar sta& Saara notices this and her game with Nata begins. 

käsikirjoitus/manus:  Eeva  Putro,  Vesa  Kuosmanen  -  kuvaus/filmning:  Päivi  Kettunen  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Aleksi  Tegel  -  musiikki/
musik:  Juha  Lahdenniemi  -  leikkaus/klippning:  Jarno  Elonen  -  tuotanto/produktionsår:  IirisFilmi  

14:00 Kilpailunäytös 2 / Tävlingsförevisning 2

Djurens dag
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 
2011
ohjaaja/regissören: Tommi Seitajoki

22:30 

Ylva elää eristynyttä elämää neljän seinän sisällä ja 
kuluttaa aikaansa vakoilemalla naapuriaan, Henri-
kiä, johon hän on salaa rakastunut.
Ylva lever ett isolerat liv inom fyra väggar och fördri-
ver tiden med att spionera på sin granne Henrik, som 
hon är hemligt förälskad i.
Ylva lives an isolated life within four walls and 
spends her time by spying on her neighbor Henrik, 
who she is secretly in love with. 

käsikirjoitus/manus:  Tommi  Seitajoki  -  kuvaus/filmning:  Daniel  
Lindholm  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Micke  Nyström  -  musiikki/
musik:  Pooma  -  leikkaus/klippning:  Pauliina  Punkki,  Tommi  Seitajoki  
-  tuotanto/produktionsår:  Kinoproduction  Oy  

16:00 Kilpailunäytös 3 / Tävlingsförevisning 3

Fight Or Flight
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 
2011

ohjaaja/regissören: Tero Peltoniemi

3:35 

Miehellä on unelma – hän haluaa lentää. Nyt hän on 
myös saanut valmiiksi lentsikkansa, mutta menettä-
nyt naisensa. 
Mannen har en dröm – han vill #yga. Nu har han 
även fått färdigt sitt #ygplan, men mist sin kvinna.
He has a dream – he wants to %y. Now he has also 
completed his airplane, but lost his woman. 
 
käsikirjoitus/manus:  Teropeltoniemi  -  kuvaus/filmning:  Toni  Luoma-
Nirva  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Ilkka  Kunttu  -  musiikki/musik:  Eki  
Jokisalo  -  leikkaus/klippning:  Antti  Jääskeläinen  -  tuotanto/produkti-
onsår:  Cinema  Bijou  

16:00 Kilpailunäytös 3 / Tävlingsförevisning 3

Djurens dag
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In Absurdum
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Emma Heino
7:54 

In Absurdum kertoo epäonnistuneen ja yksinäisen rakkauden tarinan erittäin fyysisten ilmaisujen voimin.
In Absurdum berättar om misslyckad och ensam kärlek med hjälp av mycket fysiska uttryck
In Absurdum tells a story of unanswered love through strong physical representations. 

käsikirjoitus/manus:  Casper  Mickwitz,  Emma  Heino  -  kuvaus/filmning:  Markku  Laine  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Jade  Kuitunen  -  musiikki/
musik:  Jade  Kuitunen  -  leikkaus/klippning:  Markku  Laine  -  tuotanto/produktionsår:  Arcada  

18:00 Kilpailunäytös 4 / Tävlingsförevisning 4

In Absurdum

Jalanjäljet
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 
2009
ohjaaja/regissören: Robert Ciesla
2:45 

Erään viimeisen matkan kuvaelma.
Skildring av en sista resa.
Footsteps is a visual tribute to absent friends. 

käsikirjoitus/manus:  Robert  Ciesla  -  kuvaus/filmning:  Robert  Ciesla  
-  musiikki/musik:  Robert  Mann  -  leikkaus/klippning:  Robert  Ciesla  -  
tuotanto/produktionsår:  Executive  Guy  Productions  

18:00 Kilpailunäytös 4 / Tävlingsförevisning 4

Konflikti jumalan kanssa
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 
2010
ohjaaja/regissören: Hannaleena Hauru
3:25 

Miesystävän uskonnollisuus oli saatava aisoihin.
Pojkvännens religiositet behövde fås i schack.
#e boyfriend’s religious beliefs had to be restrained. 

käsikirjoitus/manus:  Hannaleena  Hauru  -  kuvaus/filmning:  Thomas  
Lesourd  -  leikkaus/klippning:  Hannaleena  Hauru  -  tuotanto/produkti-
onsår:  Aalto-yliopisto,  Taideteollinen  korkeakoulu,  Elokuvataiteen  ja  
lavastustaiteenlaitos  

14:00 Kilpailunäytös 2 / Tävlingsförevisning 2
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Korsoteoria
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Antti Heikki Pesonen
28:45 

Korsoteoria kertoo Ellistä varastotyöläisestä, joka ei ole koskaan matkustanut Suomen ulkopuolelle. Hän saa 
joko risteilyn tai rakkautta. Mutta vain toisen näistä.
Filmen Korsoteoria handlar om lagerarbetaren Elli, som aldrig rest utanför Finlands gränser. Hon får antingen en 
kryssning eller kärlek. Men endast en av dessa.
”So it Goes” is a story about a working class woman called Elli who has never traveled outside of Finland. She 
will either get a cruise abroad or love. But not both. 

käsikirjoitus/manus:  Antti  Heikki  Pesonen  -  kuvaus/filmning:  Aarne  Tapola  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Toni  Teivaala  -  musiikki/musik:  Antti  
Pouta  -  leikkaus/klippning:  Hanna  Kuirinlahti  -  tuotanto/produktionsår:  Aalto-yliopisto,  Taideteollinen  korkeakoulu,  Elokuvataiteen  ja  lavastus-
taiteenlaitos  

14:00 Kilpailunäytös 2 / Tävlingsförevisning 2

Korsoteoria

Lugn och ro
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 
2012
ohjaaja/regissören: Nina Nordström
7:59 

Tytär on juuri synnyttämässä, kun lapsen isä tulee 
paikalle - joka onkin tyttären isän lapsuudenystävä. 
Tässä lyhyessä komediassa miehet joutuvat kohtaa-
maan toisensa. 
Dottern är påväg att föda, när barnets pappa kommer 
till platsen - som visar sig vara dotterns pappas barn-
domsvän. I den här korta komedin hamnar männen 
att möta varandra.
#e woman was just giving birth when the father 
of her child comes in, who is, in fact, a childhood 
friend of her dad. In this short comedy, men have to 
face each other. 

käsikirjoitus/manus:  Joel  Rahkonen  -  kuvaus/filmning:  Marika  
Hill  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Thomas  Vikfors  -  musiikki/musik:  
Tuomas  Lahtikoski  -  leikkaus/klippning:  Marika  Hill  -  tuotanto/pro-
duktionsår:  Arcada  

14:00 Kilpailunäytös 2 / Tävlingsförevisning 2

Silmuttaja
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 
2012
ohjaaja/regissören: Annika Rajala
12:14 

Leskeksi jäänyt Elias tarraa menneisyyteen ja jättää 
niin arjen kuin oman tytärtensäkin huomiotta. Talo 
on aikakupla, johon kevät ei tunnu tulevan koskaan.
Elias som blivit änkling klamrar sig fast vid det för-
#utna och lämnar både vardagen och sin egen dotter 
utan uppmärksamhet. Huset är en tidsbubbla, dit 
våren aldrig tycks komma.
A widowed Elias, clinging to his past, neglects his 
everyday chores as well as his daughter. #e house is 
a time bubble which spring seems to never reach. 

käsikirjoitus/manus:  Kim  Haldin  -  kuvaus/filmning:  Sakari  Mäkelä  -  
äänisuunnittelu/ljuddesign:  Mikko  Aspelin  -  musiikki/musik:  Stefanie  
Tuurna  -  leikkaus/klippning:  Antti  Nikunen  -  tuotanto/produktionsår:  
Metropolia  

18:00 Kilpailunäytös 4 / Tävlingsförevisning 4

Silmuttaja



14 15

Skin Deep
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Albert Häggblom
6:58 

Elokuva kertoo miehestä, joka elää montaa erilaista elämää.
Filmen handlar om en man som lever #era olika liv.
#e !lm is about a man who live several di&erent lives. 

käsikirjoitus/manus:  Jenny  Hinders  -  kuvaus/filmning:  Malin  Lindholm  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Niklas  Laurin  -  musiikki/musik:  Niklas  
Laurin  -  leikkaus/klippning:  Albert  Häggblom,  Malin  Lindholm  -  tuotanto/produktionsår:  Arcada  

16:00 Kilpailunäytös 3 / Tävlingsförevisning 3

Skin Deep

Älä kuiskaa ystävän suuhun
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 
2010
ohjaaja/regissören: Hannaleena Hauru
10:00 

Japun ja Antin ystävyys päättyy kesäyössä gra'tin 
maalaamisen jäljiltä.
Jappus och Anttis vänskap slutar i sommarnatten e$er 
gra%timålning.
#e friendship between Jappu and Antti ends in a 
summer night a$er a gra'ti painting. 

käsikirjoitus/manus:  Hannaleena  Hauru  -  kuvaus/filmning:  Jan-
Niclas  Jansson  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Jussi  Honka  -  musiikki/
musik:  Lauri  Wuolio  -  leikkaus/klippning:  Markus  Leppälä  -  tuotanto/
produktionsår:  Elokuvayhtiö  Aamu  

18:00 Kilpailunäytös 4 / Tävlingsförevisning 4

The Elliots – Desolate
fiktio alle 30 min / fiktion under 30 min, 
2012
ohjaaja/regissören: Anders Lönnfeldt
3:43 

Musiikkivideo ruotsalaiselle bändille #e Elliots.
En musikvideo för det svenska bandet &e Elliots.
A music video for Swedish band #e Elliots. 

käsikirjoitus/manus:  Anders  Lönnfeldt  -  kuvaus/filmning:  Anders  
Lönnfeldt  -  musiikki/musik:  The  Elliots  -  leikkaus/klippning:  Anders  
Lönnfeldt  -  tuotanto/produktionsår:  The  Elliots  ja  Anders  Lönnfeldt  

16:00 Kilpailunäytös 3 / Tävlingsförevisning 3

Älä kuiskaa ystävän suuhun
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AFF ARTOVA FILM FESTIVAL 2012 - OHJELMAKARTTA
/PROGRAMKARTA

Kaikkiin näytöksiin vapaa pääsy! 
Fritt inträde till alla förevisningar!

Näytökset/Förevisningar: Arcada, Jan Magnus Jansonin aukio 1, Hki 56

PIENI SALI / LITEN SAL 
16:30 
Artova Kino - paikalliset elokuvakerhot nousu-
un  / Artova Kino - local film clubs in the spotlight 

ISO SALI / STOR SAL 
18:00
Avajaiselokuva / Öppningsfilm 
(120 min)

20:30 
Avajaisklubi/Öppningsklubb 

Huom/ Obs: Pacifico, Helsinginkatu 15 / 
Helsingegatan 15

PE 8.9.2012
“HÄMEENTIEN BULEVARDI” 
Arabia, Helsinki

(90 min)

LA 8.9.2012

ISO SALI/ STOR SAL
12:00
Kilpailunäytös 1/ Tävlingsförevisning 1  
 

Julkistetaan ja esitetään yli 30 minuuttisten doku-
mentti ja !ktio sarjojen voittajaelokuvat.

"
14:00 
Kilpailunäytös 2/ Tävlingsförevisning 2
 (117 min) 

Closet - Korsoteoria - Lugn och ro - Matkustaja 
- Hirvikuiskaaja - Att gräva en grop - Isäni Ilmari - 
Kon%ikti jumalan kanssa

"
16:00
Kilpailunäytös 3/ Tävlingsförevisning 3 
(116 min) 

Lintu toiselta taivaalta - Buskin - Fight or Flight -" 
Djurens dag - Poissa - #e Elliots: Desolate - Kolme 
kirjettä lapselle - Skin Deep - Äidit

"
18:00
Kilpailunäytös 4/ Tävlingsförevisning 4 
(116 min) 

Silmuttaja - Älä kuiskaa ystävän suuhun - Hyper-
market Nation - 920 grammaa - In Absurdum - 
Laser Skater - Muistot eivät unohda -"City cowboy - 
Jalanjäljet - Vem plockar upp skärvor av ett sprucket 
jag

"
20:00 
Voittajanäytös/ Vinnarförevisning
 (90 min) 

Julkistetaan ja palkitaan AFF 2012 voittajat. AFF 
2012 voittajat palkitsee arvo-valtainen jury, jonka 
muodostavat Azar Saiyar (pj), Mari Andersson (pj), 
Sami Sänpäkkilä, Reetta Aalto, Elli Toivoniemi ja 
Olli Sulopuisto. Kaikille avoin! 
 

PIENI SALI / LITEN SAL
12:00–17:00
Marginaaleja, onko niitä? -seminaari /  
Margins - do they exist?

Keskustelu ja elokuvia ammattilaisalustajien kanssa 
elokuvan marginaaleista.

KOKEELLINEN SALI / EXPERIMENTELL SAL
12:00-20:00 
Kokeellisen elokuvan sarja / Experimentell 
filmklas 

 
Kansainvälisen kokeellisen elokuvan kokonaisuus.

(90 min, luupaten)

Vinnarna i AFF 2012 o'entliggörs och premieras.
Vinnarna i AFF 2012 premieras av en auktoritär jury, 
som utgörs av Azar Saiyar (ordf), Mari Andersson 
(ordf), Sami Sänpäkkilä, Reetta Aalto, Elli Toivoniemi 
och Olli Sulopuisto. Öppen för alla!

(120 min)
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DOKUMENTTI  DOKUMENTÄR  DOCUMENTARY

Virallinen kilpailusarja 
Officiell tävlingsklass 

Official competition series

Alle 30 min Under 30 min Under 30 min

Hirvikuiskaaja

Hirvikuiskaaja
dokumentti alle 30 min / dokumentär 
under 30 min, 2011
ohjaaja/regissören: Ilkka Rautio
19:00 

Dokumentaarinen lyhytelokuva hirvikuiskaajan ja 
hirven kohtaamisesta metsästyskauden alkaessa.
En dokumentär kort!lm om mötet mellan en man 
som kan tala med älgar och en älg när jaktsäsongen 
börjar.
A short documentary !lm about encounter between 
Elk Whisperer and Elk at the beginning of hunting 
season. 

käsikirjoitus/manus:  Ilkka  Rautio  -  kuvaus/filmning:  Jan-Niclas  
Jansson  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Ville  Katajala  -  musiikki/musik:  
Shumuul  -  leikkaus/klippning:  Ilkka  Rautio  -  tuotanto/produktion-
sår:  Aalto-yliopisto,  Taideteollinen  korkeakoulu,  Elokuvataiteen  ja  
lavastustaiteenlaitos  

14:00 Kilpailunäytös 2 / Tävlingsförevisning 2

Hypermarket Nation
dokumentti alle 30 min / dokumentär 
under 30 min, 2011
ohjaaja/regissören: Paula Korva
25:48 

Kaukaa haetun ruoan maa.
Landet där maten hämtas ifrån (ärran.
Land of far-fetched groceries. 

käsikirjoitus/manus:  Paula  Korva,  Hanna  Kuirinlahti  -  kuvaus/
filmning:  Marianne  Lagus  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Pinja  Mäki  
-  leikkaus/klippning:  Hanna  Kuirinlahti  -  tuotanto/produktionsår:  
Aalto-yliopisto,  Taideteollinen  korkeakoulu,  Elokuvataiteen  ja  
lavastustaiteenlaitos  

18:00 Kilpailunäytös 4 / Tävlingsförevisning 4
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Isäni Ilmari
dokumentti alle 30 min / dokumentär under 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Sebastian Kesäniemi
12:50 

Ilmari oli suosittu lastenohjelmien juontaja Ruotsissa. Vaikka tuhannet lapset rakastivat hänen ohjelmiaan, 
ei hänellä ollut aikaa omille lapsilleen. Nyt vuosia myöhemmin isä ja poika pohtivat menneisyyttä ja elämää 
yhdessä.
Ilmari var en populär programledare för barnprogram i Sverige. Fastän tusentals barn älskade hans program, 
hade han inte tid för sina egna barn. Nu, #era år senare, re#ekterar pappan och sonen över det för#utna och livet 
tillsammans.
Ilmari was a famous host of kid’s TV shows in Sweden. Even though thousands of children loved his shows, he 
did not have time for his own children. Now, years later, father and son ponder the past and life together. 

käsikirjoitus/manus:  Sebastian  Kesäniemi  -  kuvaus/filmning:  Sakari  Rinta-Valkama  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Aki  Silventoinen  -  musiikki/
musik:  Aki  Silventoinen  -  leikkaus/klippning:  Sakari  Rinta-Valkama  -  tuotanto/produktionsår:  Metropolia  

14:00 Kilpailunäytös 2 / Tävlingsförevisning 2

Isäni Ilmari

Kolme kirjettä lapsille
dokumentti alle 30 min / dokumentär 
under 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Janne Laiho
16:17 

Elokuva on dokumenttielokuva lapsettomuudes-
ta miesnäkökulmasta: kaipuusta, odotuksesta ja 
tyytymisestä.
Filmen är en dokumentär!lm om barnlöshet sett 
ur ett mansperspektiv: om längtan, väntan och ac-
ceptans.
#e !lm is a documentary about infertility in a 
male’s point of view: It talks about longing, waiting 
and settling. 

käsikirjoitus/manus:  Janne  Laiho  -  kuvaus/filmning:  Janne  Laiho  
-  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Janne  Laiho  -  musiikki/musik:  Janne  
Laiho  -  leikkaus/klippning:  Janne  Laiho  -  tuotanto/produktionsår:  
Yami  Creative  /  Aalto  ARTS  

16:00 Kilpailunäytös 3 / Tävlingsförevisning 3

Laserskater
dokumentti alle 30 min / dokumentär 
under 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Rafael Donner
8:14 

Dokumentti kertoo tarinan Suomen ensimmäisestä 
ja ainoasta oikean elämän supersankarista - Lasers-
kater.
En dokumentär som berättar om Finlands första och 
enda verkliga livets superhjälte - Laserskater.
A documentary about Finland’s !rst and only real-
life superhero - Laserskater. 

käsikirjoitus/manus:  Rafael  Donner  -  kuvaus/filmning:  Jesse  
Ekholm,  Oskar  Biström  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Mats  Lemström  
-  musiikki/musik:  Roger  Wilco  feat.  Sally  Hazard  -  leikkaus/klip-
pning:  Jesse  Ekholm,  Rafael  Donner,  Oskar  Biström  -  tuotanto/
produktionsår:  Arcada  

18:00 Kilpailunäytös 4 / Tävlingsförevisning 4

Laserskater
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Lintu toiselta taivaalta
dokumentti alle 30 min / dokumentär 
under 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Katja Lautamatti
23:40 

Yhdeksänvuotias Esther on syntynyt Lähi-idässä 
nigerialaisille, laittomasti maassa oleskeleville 
vanhemmille.Vanhempiensa tapaan Esther elää 
välitilassa, matkalla jonnekin.
Esther, nio år, är född i Mellanöstern och dotter till 
nigerianska föräldrar som vistas olagligt i landet. 
Såsom sina föräldrar, lever Ester i ett mellantillstånd, 
på väg någonstans.
Esther, 9-year old daughter of illegal African migrant 
workers, is a child ever prepared to pack her bags. 

käsikirjoitus/manus:  Katja  Lautamatti  -  kuvaus/filmning:  Jarkko  
Virtanen  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Kirsi  Korhonen  -  leikkaus/
klippning:  Hanna  Kuirinlahti  -  tuotanto/produktionsår:  Aalto-yliopisto,  
Taideteollinen  korkeakoulu,  Elokuvataiteen  ja  lavastustaiteenlaitos  

16:00 Kilpailunäytös 3 / Tävlingsförevisning 3

Matkustaja
dokumentti alle 30 min / dokumentär 
under 30 min, 2011
ohjaaja/regissören: Pia Andell
28:00 

11-vuotias tyttö kohtaa ratikassa vanhan miehen. 
Miehellä on tarina kerrottavanaan, lapsuudestaan 
Lodzin ghetossa ja Auschwitzissa.
En elvaårig #icka möter en gammal man på spår-
vagnen. Mannen har en historia att berätta, om sin 
barndom i ghettot i Lodz och i Auschwitz.
An 11-year-old girl meets an old man in the tram. 
#is man has a story to tell about his childhood in 
the Lodz ghetto and in Auschwitz. 

käsikirjoitus/manus:  Pia  Andell  -  kuvaus/filmning:  Pekka  Uotila  -  ää-
nisuunnittelu/ljuddesign:  Kirsi  Korhonen  -  leikkaus/klippning:  Antony  
Bentley  -  tuotanto/produktionsår:  Of  Course  My  Films  

14:00 Kilpailunäytös 2 / Tävlingsförevisning 2
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Muistot eivät unohda
dokumentti alle 30 min / dokumentär 
under 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Marleena Lehtimaa
19:33 

Muistot eivät unohda on henkilökuva 21-vuotiaasta 
pohjoissaamelaisesta monitaiteilija Niillas Holm-
bergista, joka on omistanut elämänsä kulttuurinsa 
säilyttämiseen.
En dokumentär Minnen glöm inte är ett porträtt av 
21-åriga multi-artist norr sami Niillas Holmberg, som 
har ägnat sitt liv åt att bevara sin kultur.
A documentary Memories do not forget is a portrait 
of 21-year-old multi-artist North Sami Niillas 
Holmberg, who has dedicated his life to preserving 
their culture. 

käsikirjoitus/manus:  Marleena  Lehtimaa,  Ville  Tarpila  -  kuvaus/film-
ning:  Juha  Sorsa,  Ville  Tarpila,  Marleena  Lehtimaa  -  äänisuunnittelu/
ljuddesign:  Juha  Sorsa,  Ville  Tarpila,  Marleena  Lehtimaa  -  musiikki/
musik:  Niillas  Holmberg,  Roope  Mäenpää  -  leikkaus/klippning:  Mar-
leena  Lehtimaa,  Ville  Tarpila  -  tuotanto/produktionsår:  Metropolia  

18:00 Kilpailunäytös 4 / Tävlingsförevisning 4

Poissa
dokumentti alle 30 min / dokumentär 
under 30 min, 2011
ohjaaja/regissören: Hans Wessels, Jarkko Vir-
tanen, Hanna Kuirinlahti, Anu Silfverberg
16:56 

Jokainen meistä on menettänyt jotakin. Poissa-elo-
kuvassa viisi ihmistä kertoo, mikä heidän elämäänsä 
ei enää palaa.
Var och en av oss har förlorat något. I !lmen fem 
personer berättar sin historia.
Each of us has lost something. In Gone !ve people 
tell their story. 

käsikirjoitus/manus:  Anu  Silfverberg  -  kuvaus/filmning:  Jarkko  Vir-
tanen  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Hans  Wessels  -  musiikki/musik:  
Hans  Wessels  -  leikkaus/klippning:  Hanna  Kuirinlahti  

16:00 Kilpailunäytös 3 / Tävlingsförevisning 3

Muistot eivät unohda Poissa
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Äidit
dokumentti alle 30 min / dokumentär 
under 30 min, 2011
ohjaaja/regissören: Elina Hyvärinen
8:20 

Äidit on Elina Hyvärisen runollinen lyhytelokuva 
synnytyksestä ja äitiyden alkutaipaleesta. Elokuva 
perustuu arkistomateriaaliin.
Filmen Äidit är Elina Hyvärinens poetiska kort!lm 
om förlossning och den första tiden av moderskapet. 
Filmen baserar sig på arkivmaterial.
A poetic short !lm about becoming a mother. Based 
on archive footage. 

käsikirjoitus/manus:  Elina  Hyvärinen  -  kuvaus/filmning:    äänisuun-
nittelu/ljuddesign:  Elina  Hyvärinen  -  musiikki/musik:  Panu  Aaltio  
-  leikkaus/klippning:  Helena  Öst,  Elina  Hyvärinen  -  tuotanto/produk-
tionsår:  Aalto-yliopisto,  Taideteollinen  korkeakoulu,  Elokuvataiteen  
ja  lavastustaiteenlaitos  

16:00 Kilpailunäytös 3 / Tävlingsförevisning 3

Vem plockar upp skärvor av ett sprucket 
jag
dokumentti alle 30 min / dokumentär 
under 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Anna-Sofia Nylund
14:26 

Iäkäs nainen kertoo, mitkä asiat ovat vuosien varrel-
la vaikuttaneet hänen seksuaaliseen identiteettiinsä.
An elderly woman tells what has a'ected her sexual 
identity over the years.
En gammal kvinna berättar om vad som påverkat 
hennes sexuella identitet genom åren. 
 
käsikirjoitus/manus:  Eva-Maria  Koskinen,  Anna-Sofia  Nylund  -  kuva-
us/filmning:  Anna-Sofia  Nylund  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Ludvig  
Allén  -  musiikki/musik:  Ludvig  Allén,  Johan  Östman  -  leikkaus/klipp-
ning:  Anna-Sofia  Nylund  -  tuotanto/produktionsår:  Blaue  Frau  

18:00 Kilpailunäytös 4 / Tävlingsförevisning 4

Ä
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920 grammaa
dokumentti alle 30 min / dokumentär under 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Lasse Nevala
7:30 

920 grammaa kertoo keskosena syntyneen Saana-tytön ensimmäisistä viikoista vastasyntyneiden teho-osastol-
la, jossa syntymän ja kuoleman välinen raja on alati läsnä.
Filmen 920 grammaa berättar om prematurbarnet Saanas första veckor på intensivvårdsavdelningen för ny-
födda, där gränsen mellan födelse och död ständigt är närvarande.
920 grams tells about prematurely born Saana’s !rst weeks in the newborn intensive care unit, where there is 
always a !ne line separating birth and death. 

käsikirjoitus/manus:  Lasse  Nevala  -  kuvaus/filmning:  Mikko  Remes  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Kai  Hall  -  leikkaus/klippning:  Sampo  Sauri  -  
tuotanto/produktionsår:  Metropolia  

18:00 Kilpailunäytös 4 / Tävlingsförevisning 4
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Sarjan voittajaelokuva palkitaan ja esitetään AFFin festari-
ohjelmistossa lauantaina 8.9. 

Vinnaren i kategorin belönas och visas upp under AFF:s 
festivalprogram under lördagen 8.9.

#e winning !lm of the category will be awarded and 
presented in the AFF festival programme on Saturday, 8.9.

FIKTIO  FIKTION  FICTION

Voittajaehdokkaat 
Vinnarkandidaterna 

The winner nominees

Yli 30 min Över 30 min Over 30 min

Pystyssä
fiktio yli 30 min / fiktion över 30 min, 
2012
ohjaaja/regissören: Márton “Mara” Jelinkó 
94:00 

Elokuva kertoo naisten ottamista rooleista miesval-
taisissa ympäristöissä.
Filmen berättar om de roller som kvinnor tar i en 
mansdominerande omgivning.
#e !lm is about the roles played by women in a 
male-dominated environment. 

käsikirjoitus/manus:  Márton  “Mara”  Jelinkó  -  kuvaus/filmning:     
äänisuunnittelu/ljuddesign:  Toni  Teivaala  -  musiikki/musik:  Toni  
Teivaala  -  leikkaus/klippning:  Antti  Tuomikoski  -  tuotanto/produktion-
sår:  Outline  Studios

Pyramidi
fiktio yli 30 min / fiktion över 30 min, 
2011
ohjaaja/regissören: Mikko Myllylahti
30:00 

“Niillä on semmonen Aikapankki netissä, ne eivät 
rahaa käytä ollenkaan.”
”De har en sån där Bytesring på nätet, de använder 
inte alls några pengar.”
“#ey don’t use money anymore, instead they’re us-
ing this Time bank on the net.” 

käsikirjoitus/manus:  Mikko  Myllylahti  -  kuvaus/filmning:  Juice  Huhta-
la  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Jussi  Rantala,  Jyri  Pirinen  -  musiikki/
musik:  Antti  Tuomivaara  -  leikkaus/klippning:  Antti  Jääskeläinen  -  
tuotanto/produktionsår:  Aalto-yliopisto,  Taideteollinen  korkeakoulu,  
Elokuvataiteen  ja  lavastustaiteenlaitos

Pyramidi
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Tahra ajassa
fiktio yli 30 min / fiktion över 30 min, 2012
ohjaaja/regissören: Mari-Kaisu Mononen
30:00 

Nuori nainen pakenee päämäärättömyyttä li$aamalla ulos kaupungista. Nuori mies poimii hänet kyytiinsä. 
Matkalla he kohtaavat häilyvää rakkautta, ajan kulumista ja kivikautisia kalliomaalauksia.
En ung kvinna #yr planlösheten genom att li$a ut ur stan. En ung man plockar upp henne. På färden möter de 
vacklande kärlek, tidsfördriv och hällmålningar från stenåldern.
A young woman escapes boredom by hitchhiking out of the city. A young man gives her a ride. On their way 
they stumble into love, time and some ancient rock paintings. 

käsikirjoitus/manus:  Mari-Kaisu  Mononen  -  kuvaus/filmning:  Mari-Kaisu  Mononen  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Toni  Teivaala  -  musiikki/musik:  
Toni  Teivaala  -  leikkaus/klippning:  Antti  Jääskeläinen  -  tuotanto/produktionsår:  Aalto-yliopisto,  Taideteollinen  korkeakoulu,  Elokuvataiteen  ja  
lavastustaiteenlaitos

Tahra ajassa

Sarjan voittajaelokuva palkitaan ja esitetään AFFin 
festariohjelmistossa lauantaina 8.9.

Vinnaren i kategorin belönas och visas upp under 
AFF:s festivalprogram under lördagen 8.9.

#e winning !lm of the category will be awarded 
and presented in the AFF festival programme on 

Saturday, 8.9.

DOKUMENTTI  DOKUMENTÄR  DOCUMENTARY

Voittajaehdokkaat 
Vinnarkandidaterna 

The winner nominees

Yli 30 min Över 30 min Over 30 min
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Kerjäläiselokuva
dokumentti yli 30 min / dokumentär över 
30 min, 2011
ohjaaja/regissören: Hanna Maylett
96:00 

Elokuvassa ohjaaja seuraa Romanian romaniker-
jäläisten ja suomalaisten kohtaamisia ja joutuu 
kyseenalaistamaan käsityksensä auttamisesta yhä 
uudestaan.
I !lmen följer regissören möten mellan romska tiggare 
från Rumänien och !nländare och regissören blir åter 
igen tvungen att ifrågasätta sin uppfattning om att 
hjälpa.
#e director follows the confrontations between the 
Roma beggars from Romania and Finnish people, 
and is forced to question, over and over again, her 
own ideas about helping. 

käsikirjoitus/manus:  Hanna  Maylett  -  kuvaus/filmning:  Jyri  Hakala  
-  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Janne  Laine  -  musiikki/musik:  Sanna  
Salmenkallio  -  leikkaus/klippning:  Tuula  Mehtonen  -  tuotanto/pro-
duktionsår:  Avanton  Productions

Kerjäläiselokuva

Ikuisesti sinun 
dokumentti yli 30 min / dokumentär över 
30 min, 2011
ohjaaja/regissören: Mia Halme
77:00 

Ikuisesti sinun kertoo huostaanotettujen lasten, hei-
dän biologisten vanhempiensa ja sijaisvanhempiensa 
kautta rakkaudesta ja kiintymyksestä.
Filmen Ikuisesti sinun berättar om kärlek och tillgi-
venhet sett ur omhändertagna barns, deras biologiska 
föräldrars och fosterföräldraras synvinkel.
Forever Yours is a !lm about children who have 
been taken into custody. 

käsikirjoitus/manus:  Mia  Halme  -  kuvaus/filmning:  Peter  Flincken-
berg,  Anssi  Leino  -  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Kirka  Sainio  
-  musiikki/musik:  -  leikkaus/klippning:  Samu  Heikkilä  -  tuotanto/
produktionsår:  Avanton  Productions

Punaisen metsän hotelli
dokumentti yli 30 min / dokumentär över 30 min, 2011
ohjaaja/regissören: Mika Koskinen
87:00
Suomalaisen kuvaajan yritys tehdä elokuva vihertyvän Kiinan puunistutushankkeista muuttuu painajaiseksi, 
kun vastaan asettuvat metsäteollisuusyrityksen mainetta puolustavat viranomaiset.
En !nsk !lmfotografs försök att göra en !lm om det grönskande Kinas planteringsprojekt omvandlas till en mar-
dröm när myndigheterna, som försvarar skogsindustrins rykte, ställer sig i vägen.
A Finnish cameraman’s attempt to make a !lm about new green China turns into a nightmare when he is 
confronted by o'cials determined to protect the reputation of a global forestry giant. 

käsikirjoitus/manus:  Mika  Koskinen  -  kuvaus/filmning:  Mika  Koskinen,  Mika  Mattila-  äänisuunnittelu/ljuddesign:  Janne  Laine  -  musiikki/musik:  
Audio  Networks  Pumi-  ja  Hami-kansojen  perinnemusiikki  -  leikkaus/klippning:  Kauko  Lindfors  -  tuotanto/produktionsår:  Luxian  Productions  oy

Punaisen metsän hotelli
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KOKEELLISEN ELOKUVAN SARJA   

EXPERIMENTELL FILMKLAS 

 EXPERIMENTAL FILM SERIES

Näytössarja 
Förevisningsklas 
Screening series

Kokeelisen elokuvan sarja Kokeellisen elokuvan sarja / Experimentell filmklas / Experi-
mental film series
Lauantai 8.9. 12–20

Kokeellinen sali / Experimentell sal
1:30 min (luuppaava näytös)

Azar Sayarin ja Jean-Philippe Payetten kuratoroima näytös esittelee kiinnostavan kokonaisuuden kansainvälis-
tä kokeellista elokuvaa. Näytös on ensimmäinen osa kokeellisen elokuvan sarjaa joka järjestetään yhteistyössä 
Helsingin lyhytelokuvafestivaali HLEFin kanssa. Toinen osa – uutta suomalaista kokeellista elokuvaa nähdään 
Helsingin lyhytelokuvafestivaalilla. Sarjan elokuvat julkistetaan festivaalisivuilla.

Kuva: Tuukka Troberg
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AFF oheisohjelma  AFF dessutom  AFF events

Kuva: Tuukka Troberg

Artova Kino - paikalliset elokuvakerhot nousuun / 
Ett lyft för de lokala filmklubbarna / 
Artova Kino - local film clubs in the spotght
 
Perjantai 7.9.2012 klo 16:30
Pieni sali/ Liten sal
1:30 min 

Artova Kinon vetäjät esittelevät Arabiassa toimivan kunnianhimoisen elokuvakerhon"toiminnan ja kertovat 
paikallisen, Helsingin elokuvakentälle paikkansa vakiinnuttaneen elokuvakerhon pyörittämisen iloista ja"haas-
teista. Tule kuuntelemaan rahoituksesta, tiloista, !lmioikeuksien metsästämisestä, !lmiliikenteestä, motivaa-
tiosta, kunnianhimosta ja elokuvan lumosta. "Tilaisuus on avoin kaikille elokuvakerhotoiminnasta"kiinnos-
tuneille ja oman alueellisen elokuvakerhon perustamista"pohtiville."Artova Kinossa"esitetään kiinnostavia ja 
ajatuksia herättäviä elokuvia"aikuisille ja lapsille ilman sisäänpääsymaksua. 
 "
Ett ly$ för de lokala !lmklubbarna. Artova Kinos dragare visar vid Arabiastranden upp den fungerande och 
ambitiösa !lmklubbens verksamhet och berättar om glädjen och utmaningarna med att driva en lokal !lmklubb 
som etablerat sig i Helsingforsområdets !lmkretsar. Kom och lyssna på berättelser om !nansiering, utrymmen, 
jakten på !lmrättigheter, !lmtra!k, motivation, ambitioner och !lmens tjusning. Tillfället är öppet för alla som 
är intresserade av !lmklubbsverksamhet eller som funderar på att grunda en egen lokal !lmklubb. I Artova Kino 
visas intressanta och tankeväckande !lmer för vuxna och barn utan inträdesavgi$er.) 

Local !lm clubs will be in the spotlight. #e organisers of Artova Kino will present the work of an ambitious 
!lm club based in Arabia and will present the joys and challenges of running a local !lm club that has estab-
lished its own place in the Helsinki !lm scene. Please come and !nd out more about !lm funding, facilities, 
how !lm rights are obtained, !lm industry, motivation, ambition and the enchantment of a !lm. #e event 
will be open for everyone interested in the operation of !lm clubs and for those thinking about setting up a 
!lm club in their own area. Artova Kino will present interesting and thoughtful !lms for adults and children, 
without an entrance fee.
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AFF avajaisklubi / AFF öppningsklubb / AFF opening club: Doc Lounge goes Artova Film 
Festival 

Perjantai 7.9.2012 klo 20:30
HUOM: Pacifico, Helsinginkatu 15 

AFF ja Doc Lounge järjestävät yhteistyössä AFF avajaisklubin, jossa esitetään vuoden 2012 Dokumentti alle 30 
minuuttia -sarjaan osallistuneita elokuvia ja julkistetaan myös kyseisen sarjan voittaja!
Elokuvat ja muu ohjelmisto ilmoitetaan myöhemmin festarisivuilla
AFF och Doc Lounge ordnar tillsammans AFF öppningsklubb, där !lmerna som under 2012 deltar i kategorin 
Dokumentär under 30 minuter visas och kategorins vinnare även o'entliggörs! Filmer och annat program med-
delas senare på festivalens hemsidor.
AFF and Doc Lounge will organise together the AFF opening club, where the !lms which participated in the 
category of Documentaries with less than 30 minutes will be presented and the winner of this category will be 
published! Films and other programmes to be announced later in the festival pages
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Marginaaleja, onko niitä? -seminaari / Margins - do they exist?
 
Lauantai 8.9. 12-17
Pieni sali/ Liten sal 

Marginaaleja, onko niitä? on Vyyhti -hankkeen ja Elokuvakontakti ry:n yhdessä järjestämä avoin ammat-
tilaisseminaari. Seminaarissa tulemme tarkastelemaan erilaisten marginaaliryhmien positioita kotimaisen 
elokuvateollisuuden näkökulmasta. Edustettuna ovat muun muassa: itseoppineet, maahanmuuttajat, seksu-
aalivähemmistöt, erityisryhmät, naisnäkökulmien edustajat. Seminaariohjelma koostuu paneelikeskustelusta 
sekä elokuvanäytöksesta. Seminaarin elokuvat ja vieraat ilmoitetaan myöhemmin festarisivuilla.
Margins - do they exist? is a professional seminar which is organized as a collaboration between the Vyyhti –pro-
ject and Elokuvakontakti ry. &e seminar will focus on di'erent minority groups and their position in the Finnish 
movie industry. Represented groups are: the self-taught, immigrants and refugees, sexual minorities, feminist and 
other special groups. &e Seminar consists of panel discussions and !lm screenings.Screened !lms and guests to be 
announced later in the festival pages.

Kuva: Tuukka Troberg
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Rakkautta & Anarkiaa erikoisnäytös / R&A specialförevisning / R&A special screening 

Artova Film Festival AFFin voittajat näytetään erikoisnäytöksenä Rakkautta & Anarkiaa festareilla. Paikalla 
keskustelemassa elokuvan tekijät.
Päivä ja aika ilmoitetaan myöhemmin festarisivuilla.
Vinnarna i Artova Film Festival AFF visas som specialuppvisning under festivalen Rakkautta & Anarkiaa. På 
plats !nns !lmernas skapare som diskuterar sina verk. 
Dag och tidpunkt meddelas senare på festivalens hemsidor.
#e winners of Artova Film Festival (AFF) will be presented in a special event in the Rakkautta & Anarkiaa 
!lm festival. Filmmakers will be participating in debates.
Date and time to be announced later in the festival pages.

Kuva: Tuukka Troberg

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit



hösten start

Joka torstai klo 18 koko syyskauden jouluun asti 
järjettömän hyviä elokuvia alustusten ja alkukuvien 
kera isolta kankaalta aikuisten ja lasten kinossa.

Varje torsdag kl 18 hela hösten kan man uppleva 
otroligt fina filmer med inledningar och förfilmer - 
på stor duk, filmer både för vuxna och barn. 

Suomen ihanin ja kunnianhimoisin elokuvakerho!  /  Finlands härligaste och mest ambitiösa filmklubb!
Iso sali, Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, HKI 56 / Stora salen, Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Hfors 56

Raitsikat / Spårvagn 6 & 8       Bussit, mm. / Bussar, bl.a 71, 68, 506, 52

Vapaa pääsy! / Fritt inträde!                     www.artova.fi/artovakino


