
 
Finske  film  

Den  bedste  dag  i  Olli  Mäkis  liv  instrueret  af  Juho  Kuosmanen  
Historien  om  den  stilfærdige  finske  bager  og  bokser  Olli  der  med  vennen  Elis  som  promotor  arbejder  
hårdt  for  at  blive  klar  til  verdensmesterskabet  i  letvægtsboksning  i  1962.  Der  sker  noget  fatalt,  da  Olli  
forelsker  sig  og  hans  motivation  for  at  bokse  smuldrer  og  den  økonomisk  trængte  vens  desperation  
vokser.   
Finsk  tale  
Medvirkende:  Jarkko  Lahti,  Oona  Airola,  Eero  Milonoff  m.fl.  
 
Cha  cha  cha  instrueret  af  Mika  Kaurismäki   
Matti  lever  et  sorgløst  liv  under  Helsingfors'  broer,  men  da  han  står  til  at  skulle  arve  en  million,  får  
hans  bedste  ven  Kari  sat  skik  på  bumsen.  For  testamentet  kræver  et  ordentligt,  pænt  og  borgerligt  liv,  
hvis  pengene  skal  komme  til  udbetaling.   
Finsk  tale  
Medvirkende:  Sanna  Fransman,  Matti  Pellonpää,  Kari  Väänänen  m.fl.  
 
Lapland  Odyssey  instrueret  af  Dome  Karukoski   
Janne  er  en  døgenigt,  så  kæresten  Inari  kræver,  at  han  i  hvert  fald  skal  fuldføre  én,  enkel  mission.  
Janne  skal  skaffe  en  digibox!  Ellers  er  det  slut!  Missionen  er  imidlertid  ikke  problemfri,  så  Janne  og  to  
kumpaner  befinder  sig  pludselig  på  en  rejse  med  overraskelser.   
Finsk  tale  
Medvirkende:  Pamela  Tola,  Jussi  Vatanen,  Jasper  Pääkkönen,  Timö  Lavikainen  m.fl.  
 
Lys  i  mørket  instrueret  af  Aki  Kaurismäki  
Vi  er  i  Helsinki  i  Finland.  Den  aldrende  sælger  Wikström  går  fra  konen,  sælger  sit  lager  af  skjorte  og  
satser  hele  formuen  i  et  spil  poker,  som  han  vinder.  Med  de  mange  penge  køber  han  en  gusten  
restaurant.  Sideløbende  følger  vi  Khaled  der  kommer  fra  Syrien.  De  to  mænds  veje  krydser  hinanden.   
Finsk  tale  
Medvirkende:  Sherwan  Haji,  Sakari  Kuosmanen,  Kaija  Pakarinen  m.fl.  
 
Rare  exports  instureret  af  Jalmari  Helander   
Da  en  ekspedition  udgraver  Korvatunturi-bjerget  i  den  finske  ødemark,  viser  det  sig  at  gemme  en  
indefrosset  julemand!  Ikke  den  hyggelige  gavebringer,  men  derimod  en  ondsindet  børnestraffer!  Og  da  
børn  forsvinder,  er  det  tid  for  en  rask  knægt  at  handle!   
Finsk  tale  
Medvirkende:  Onni  Tommila,  Jormi  Tommila,  Tommi  Korpela  m.fl.  
 
Tom  of  Finland  instrueret  af  Dome  Karukoski  
Tiden  lige  efter  anden  verdenskrig.  Touko  Laaksonen  kommer  fra  Finland  og  er  homoseksuel  i  en  tid,  
hvor  det  ikke  er  nemt  at  være  homoseksuel.  Men  Touko  holder  fast  i  sin  kærlighed  til  manden  Veli  og  
begynder,  at  sende  sine  erotiske  tegninger  til  USA,  hvor  han  hurtigt  får  succes  i  homoseksuelle  kredse  
og  bliver  kendt  under  navnet  "Tom  of  Finland".   
Finsk  og  engelsk  tale  
Medvirkende:  Pekka  Strang,  Jakob  Oftebro,  Lauri  Tilkanen  m.fl.  
 
De  uværdige  instrueret  af  Mika  Kaurismäki   
Den  unge  Manne  får  2  uger  til  at  betale  sin  gamle  gæld  på  20.000.  En  vens  ægte  maleri  kan  måske  
hjælpe  ham,  men  mødet  med  tre  gamle  venner,  der  selv  har  deres  at  trækkes  med,  skaber  yderligere  
problemer.   
Finsk  tale  
Medvirkende:  Matti  Pellonpää,  Pirkko  Hämäläinen,  Juuso  Hirvikangas  m.fl.  
 
Vinterkrigen  instrueret  af  Pekka  Parikka   
30.  november  1939  bryder  krigen  løs  mellem  russernes  Røde  Armé  og  de  underlegne,  dårligt  
udrustede  finner.  De  finske  brødre  Martti  og  Paavo  melder  sig  til  den  krig,  der  tilsyneladende  bare  er  
en  øvelse,  men  viser  sig  at  være  fatal.   
Finsk  tale  
Medvirkende:  Taneli  Mäkelä,  Vesa  Vierikko,  Timo  Torikka  m.fl.  
 
 


