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PRESSIMATERIAALI

Kun elää pitkään
kun ystävät poistuvat rinnaltain,
kun ei enää ole ketään, jonka kanssa
muistella, Silloin olen
yksinäinen.
ELOKUVA LYHYESTI
80-vuotias Sanna asuu yksin muistojensa ja
huonekasvien kanssa. Eräänä päivänä Sanna
näkee ikkunastaan tapahtuman, joka saa
hänet muistelemaan ystäviään ja
huomaamaan oman yksinäisyytensä.

ELOKUVAN TAUSTAA
Elokuvan alkuperäinen idea on tanssitaiteilija Elli
Isokosken. Elokuva on saanut inspiraationsa 94vuotiaan Kyllikki Piiran ja Elli Isokosken käymistä
keskusteluista osana ‘Nykytanssia ja tanssielokuvaa
tekien, kokien ja katsoen kotona asuville ikäihmisille’ taideprojektia. Käytyjen keskusteluiden ja Isokosken
idean pohjalta Kati Kallio kirjoitti käsikirjoituksen
elokuvaan.
Käsikirjoitus-prosessin aikana kolmikko puhui paljon
kuolemasta ja luopumisesta luonnollisena ja
väistämättömänä osana elämää. Ystävien ja rakkaiden
poismeno oli vuosien varrella hyväksyttävä, vaikka se
toi mukanaan erityistä yksinäisyyttä, eräänlaista
heimottomuutta, kun ympäriltä olivat kohtalotoverit jo
poistuneet. Kuoleman hyväksyminen osaksi elämää ja
ikäihmisten kokema yksinäisyys nousivat tärkeäksi
puheenaiheeksi ja niihin tällä elokuvalla halutaan
ohjata katsojan huomiota.

Kati Kallio: OHJAAJAN SANAT
Tällä elokuvalla haluan tuoda esiin 94-vuotiaan Kyllikki
Piiran näkökulman yksinäisyyden kokemiseen. Elokuva
nostaa esiin luopumisen ja yksinäisyyden teemat kertomalla
pitkästä ystävyydestä ja kumppanuudesta.
Elokuvan rakennetta pitää yllä lasten ‘Peili-leikki’, jonka
aikana kuljetaan matka lapsuudesta vanhuuteen. Eriikävaiheiden koreografinen kudelma on nivottu leikin
ympärille, joka symbolisoi elokuvassa ulkopuolisia
velvollisuuksia tai auktoriteetteja. Roolihenkilöiden huomio
siirtyy sosiaalisten suhteiden ja velvoitteen välillä.
Koreografia ja tanssi kuvastaa kohtauksissa eri ikävaiheiden
rytmiä, dynamiikkaa ja tunnelmaa. Tanssin, kuvan ja äänen
keinoin kerrotaan yhtäaikaisesti henkilöistä, heidän
suhtautumisestaan tilanteisiin ja heidän tunteista niin, että
toiminta kuljettaa tarinaa eteenpäin.
Elokuva alkaa 80-vuotiaan Sannan kotoa. Sanna näkee
ikkunasta tapahtuman, joka saa hänet muistelemaan
lapsuuttaan. Elokuvan edetessä todellisuus ja muistelmat
sekoittuvat keskenään. Tällä haluan viestiä teeman
universaaliuutta.

TYÖRYHMÄ
käsikirjoitus, ohjaus, koreografia KATI KALLIO
alkuperäinen idea ELLI ISOKOSKI
tuottajat OUTI ROUSU, PYSTYMETSÄ &
ELLI ISOKOSKI, MYRSKYRYHMÄ
kuvaus ANTTI AHOKOIVU
leikkaus KATI KALLIO, ANTTI AHOKOIVU
äänisuunnittelu, musiikki JANNE LAINE
puvut NINA HUOVINEN

ESIINTYJÄT
RITVA KATTELUS, ELINA HÄYRYNEN,
JUKKA TARVAINEN, ERVI SIRÉN,
MARJUKKA SAVOLAINEN ja10-90-vuotiaita
tanssiopiskelijoita ja teatterin harrastajia

BIO - ohjaaja KATI KALLIO
Tanssitaiteen maisteri Kati Kallio (synt. 1971, Rovaniemi)
on palkittu elokuvantekijä ja Suomen johtava
tanssielokuvan asiantuntija. Hän on uransa aikana
toiminut laaja-alaisesti tanssitaiteen eri tehtävissä.

Hän on keskittänyt taiteellisen toimintansa
tanssielokuvaan vuodesta 2008 lähtien ja valmistanut
useita lyhyitä tanssielokuvia, joita on esitetty
kansainvälisesti festivaaleilla ja televisioissa.
Hän on suomalaisen tanssielokuvan pioneeri ja edistäjä,
joka toimi perustamansa Loikka tanssielokuvafestivaalin
taiteellisena johtajana vuosina 2015-2018.
Vuodesta 2010 hän on tehnyt yhteistyötä tanssiryhmä
Myrskyryhmän kanssa. Yhteistyössä on valmistunut
useita tanssielokuvia, joiden valmistaminen on tehty
ikäihmisiä osallistamalla.
Tutustu: www.katikallio.com

TUOTTAJA
Myrskyryhmä on vuodesta 2002
toiminut helsinkiläinen tanssiryhmä. Sen
johtaja on tanssitaitelija Elli Isokoski.
Myrskyryhmä edistää ikäihmisten
kulttuurioikeuksien toteutumista niin
katsojina kuin osallistujinakin.

Myrskyryhmä tuottaa vanhustyön
yksiköiden omissa tiloissa esitettäviksi
sopivia nykytanssiteoksia, kehittää
tanssitaiteen osallistavia menetelmiä
hoitolaitosasukkaiden kanssa ja kouluttaa
hoitohenkilökuntaa tanssin ja liikkeen
käytöstä hoitotyön tukena.
Myrskyryhmä on kehittänyt
tanssielokuvan uusia osallistavia
menetelmiä tanssielokuvantekijä Kati
Kallion kanssa vuodesta 2010.
Tutustu: https://www.myrskyryhma.fi

TUOTTAJA
Pystymetsä Oy on elokuvan tuotantoyhtiö, jonka perustivat
sisarukset Outi Rousu ja Sirkka Rousu v. 2002. Pystymetsää
kiinnostavat teemat, jotka kertovat tästä ajasta, sen ilmiöistä ja
henkilöistä.
Outi on toiminut elokuva-alalla 1980-luvulta asti. Hän on tuottanut
noin 40 elokuvaa, ja kaikissa lajityyleissä: pitkiä näytelmäelokuvia,
lyhytelokuvia, dokumentteja ja kansainvälisiä yhteistuotantoja.
Outi oli Suomi-osuuden tuottajana yhteispohjoismaisessa MOVING
NORTH – 10 SHORT DANCE FILMS kokonaisuudessa (2003), johon
Outi tuotti kaksi kotimaista tanssielokuvaa (Potretti, ohj. Saara
Cantell, koreografia Paula Tuovinen ja Vertebra, ohj. Milla Moilanen,
koreografia Alpo Aaltokoski).
Outi on tuottanut yhteensä 15 tanssielokuvaa.
Tutustu: www.pystymetsa.fi
www.pystymetsafilms.com
www.imdb.com/name/nm0746116/

TEKNISET TIEDOT

kesto10 mins 47 sec
ei dialogia
esityskopiot DCP & Mpeg4 1080p file
aspect ratio 1:79 - 25fr/sek - ääni 5.1
ensi-ilta Suomessa 28.9.2021
tuotantovuosi 2021

RAHOITTAJAT

AVEK – audiovisuaalisen kulttuurin
edistämiskeskus, Kirkon mediasäätiö,
YLE, TAIKE – Taiteen edistämiskeskus,
Suomen kulttuurirahasto, Iloa Arkeen –
pysäkkitoiminta, Helsingin kaupunki
KIITOS Roihuvuori-seura

TIEDUSTELUT
ohjaaja KATI KALLIO
kati.maria.kallio@gmail.com
tuottaja ELLI ISOKOSKI
elli.isokoski@gmail.com
tuottaja OUTI ROUSU
outi@pystymetsa.fi

