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ELOKUVALUETTELO (1.8.2021 / päivitys 31.1.2022) 
 

Pystymetsä Oy omistaa kaikki oikeudet luettelossa mainittuihin elokuviin. Pystymetsä toimi 

vuosina 2001-2008 nimellä Periferia Productions Oy, mutta vaihtoi yhtiön nimen 

Pystymetsäksi v. 2008. Saman vuonna 2008 uusi Periferia Productions Oy aloitti toimintansa. 

Tämä uusi Periferia yhtiö on siirtänyt elokuvaluettelossa mainittujen elokuvien kaikki oikeudet 

Pystymetsälle v. 2015.  
 

Kansainvälisissä yhteistuotannoissa, joissa Suomi on vähemmistötuotantomaa, kaikki Suomen 

esitys- ja levitysoikeudet ovat Pystymetsä Oy:llä. Elokuvaluettelossa nämä elokuvat on 

merkitty tekstillä ”Kv-tuotanto”. Kansainvälisistä yhteistuotannoista Pystymetsä Oy on 

oikeutettu saamaan kaikki elokuvasta maksettavat esityskorvaukset ja hyvityskorvaukset 

Suomessa ja yhteistuotantosopimuksen mukaisesti osuuden ulkomaan levityksestä.  
 

PYSTYMETSÄn hallinnoimien elokuvien luettelo koostuu kolmesta osasta:  

1. Pystymetsän tuotannot v.2008 alkaen 

2. Pystymetsän tuotannot v.2003-2008, jotka tuotettu yhtiön vanhalla PERIFERIA nimellä  

3. Uuden PERIFERIA PRODUCTIONS yhtiön tuotannot v. 2008-2015, jotka lunastettu 

kaupassa Periferia Productions yhtiöltä, jonka yhteyshenkilö on Markku Flink.  
 

 

ELOKUVAT 
 

Tuotannon alkuperäinen nimi, valmistumisvuosi, tyylilaji, elokuvan suomalainen nimi  

1.Pystymetsä Oy nimellä tuotetut elokuvat vuodesta 2008 alkaen 
 

Tytöt – pidetään pallo! 2021) pitkä dokumenttielokuva, engl.kielinen nimi Raise the Bar), 

päätuottaja Sagafilm, Islanti. Pystymetsällä kaikki Suomen levitysoikeudet ja osuus 

maailmanlaajuisesta levityksestä.  
 

Käy rinnallain, (2021) lyhyt fiktio/tanssielokuva, ohjaaja Kati Kallio.  
 

Mun perhe: Sydämestä asti (2014), lyhyt dokumenttielokuva lapsille (Mun perhe –

kokonaisuus) käsikirjoittaja ja ohjaaja Outi Rousu 
 

Mun perhe: Hyvä veli (2014) lyhyt dokumenttielokuva lapsille (Mun perhe –kokonaisuus) 

käsikirjoittaja ja ohjaaja Anna Korhonen 
 

Mun perhe: Kahden kodin Martta (2014) lyhyt dokumenttielokuva lapsille (Mun perhe –

kokonaisuus) käsikirjoittaja ja ohjaaja Anna Korhonen 
 

Mun perhe: Mun puu (2014) lyhyt dokumenttielokuva lapsille (Mun perhe –kokonaisuus) 

käsikirjoittaja ja ohjaaja Hanna Maylett 
 

Mun perhe: Oma maa mansikka (2014) lyhyt dokumenttielokuva lapsille (Mun perhe –

kokonaisuus) käsikirjoittaja ja ohjaaja Hanna Karppinen 
 

Tähtitaivas talon yllä (2012) pitkä näytelmäelokuva, käsikirjoittaja ohjaaja Saara Cantell 
 

Kohtaamisia (2010) pitkä näytelmäelokuva, käsikirjoittaja ohjaaja Saara Cantell 
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2. Pystymetsän tuotannot vuosina 2003-2008  
 

HUOM! Elokuvat on tuotettu Pystymetsän vanhalla yhtiönimellä, Periferia Productions -nimellä.  
 

 

Non Profit (2007) pitkä näytelmäelokuva, käsikirjoittaja ja ohjaaja Pauliina Feodoroff 
 

Ikiomaksi (2007) lyhyt dokumenttielokuva Suomeen adoptoiduista lapsista, käsikirjoittaja 

ohjaaja Saara Cantell 
 

Valo (2005) pitkä näytelmäelokuva lapsille yli 7v, käsikirjoittaja Markku Flink, ohjaaja Kaija 

Juurikkala 
 

Mahdollisuus (2005) lyhyt fiktio, ei dialogia, käsikirjoittaja ja ohjaaja Saara Cantell 
 

Potretti (2003) lyhyt fiktio, tanssielokuva, ei dialogia, käsikirjoittaja ja ohjaaja Saara Cantell 
 

Vertebra (2003) lyhyt fiktio, tanssielokuva, ei dialogia, käsikirjoittaja ja ohjaaja Milla Moilanen  
 

 

KV tuotanto 

Moving North (2003) 10 lyhyttä fiktiota, tanssielokuvaa. Elokuvakokonaisuus sisältää kaksi 

suomalaista lyhyttä fiktiota (Potretti, Vertebra) sekä seuraavat kahdeksan pohjoismaista 

lyhytfiktiota. Elokuvissa ei ole dialogia.   

Elokuvien kaikki Suomen oikeudet ovat Pystymetsällä.  
 

- Burst (Islanti), suomalainen nimi PURSKAHDUS 

o ohjaaja Reynir Lyngdal 

- When the cat’s away (Islanti), suomalainen nimi KUN KISSA ON POISSA… 

o ohjaaja Helena Jónsdóttir 

- Urge (Tanska), suomalainen nimi TAHTO 

o ohjaaja Ulrik Wivel 

- Regin Smi∂ur – une danse ballade (Tanska), suomalainen nimi Regin Smi∂ur - 

kansantanssi 

o ohjaaja Katrin Ottarsdóttir 

- To the House (Norja), suomalainen nimi JUHLAPÄIVÄ 

o ohjaaja Dag Johan Haugerud ja Kajsa Næss 

- The Radioballet (Norja), suomalainen nimi RADIO BALETTI 

o ohjaaja Per Ivar Jensen 

- Rewind (Ruotsi), suomalainen nimi TAKAISINKELAUS 

o ohjaaja Gunilla Heilborn  

- Thursday - all we really want to do is dance (Ruotsi), suomalainen nimi TORSTAI – ME 

VAIN HALUAMME TANSSIA 

o ohjaaja Minna Krooks ja Lisa Spets  
 

Moving North -sarjan tuottajat ovat:  

BAROK Film, Tanska,  

Sagafilm, Islanti,  

Lisbet Gabrielsson Film, Ruotsi,  

Medieoperatørerne, Norja  

Periferia Productions Oy, Suomi  

 

3.Periferia Productions Oy (uusi yhtiö) tuotannot vuosina 2009-2015 
 

Seuraavien elokuvien Suomen esitys- ja levitysoikeudet ovat siirtyneet Pystymetsälle. 
 

 

Cyklisten / Pyörämies (2014) lyhyt fiktio, dialogi ruotsi 

käsikirjoittaja Kimmo Taavo, ohjaaja Aarne Norberg, yhteistyössä GIRAFF Films (Ruotsi) 
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Den Bästa Vännen / Paras ystävä (2013) lyhyt fiktio dialogi ruotsi, käsikirjoittaja ja ohjaaja 

Johan Karrento  
 

Roskisprinssi (2011) pitkä näytelmäelokuva varhaisnuorille ja teineille, käsikirjoittaja Juuli 

Niemi, ohjaaja Raimo O Niemi 
 

KV tuotanto 

Engelen / ENKELI (2009), pitkä näytelmäelokuva, dialogi norja 

käsikirjoittaja ja ohjaaja Margreth Olin (Norja), kansainvälinen yhteistuotanto, päätuottaja 

Speranza Film (Norja), yhteistuottajat Migma Film (Ruotsi), Periferia Productions (Suomi),  

Elokuvan kaikki Suomen oikeudet Pystymetsällä. 
 

Gorilla (2009) lyhyt fiktio lapsille, käsikirjoittajat Jenni Toivoniemi ja Kirsikka Saari, ohjaaja 

Hanna Bergholm  
 

Tiernapojat – kuukausi kuninkaina (2009) dokumenttielokuva, käsikirjoittajat ja ohjaajat Outi 

Rousu ja Kirsi Schali 
 

Tähdet (2008) lyhyt dokumenttielokuva lapsille pienistä tiernapojista, käsikirjoittaja ja ohjaaja 

Outi Rousu 
 

KV tuotanto 

Modern Slaveri / IHMISET KAUPPATAVARANA (2008), pitkä dokumenttielokuva, useita 

kieliä, käsikirjoittaja & ohjaaja Thomas Robsahm (Norja), kv-yhteistuotanto, päätuottaja 

Speranza Film (Norja) 

Elokuvan kaikki Suomen oikeudet Pystymetsällä 

 
 
*listan loppu* 


