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Kulttuuritehdas Korjaamolla Helsingissä lastenmarkkinat la-su 14.–15. syyskuuta klo 11–17. 

E vapaa-aika

SUOMEN SUURIN elokuvafestivaali Rakkautta & 
Anarkiaa alkaa torstaina 19. syyskuuta ja kes-
tää kymmenen päivää.

Festivaali on historiansa laajin. Katsotta-
vana on 339 elokuvaa. Tapahtuma laajenee 
myös Espooseen, kun R&A näyttää Pohjois-
maiden elokuvapalkinnon ehdokaselokuvat 
myös Kino Tapiolassa.

Festivaalin ehkä odotetuin vieras on Jo-
shua Oppenheimer, jonka The Act of Killing 

R&A:n  
festivaali- 
kokemus  
siirtyy  
virtuaali- 
maailmaan.

 » Virtuaalifestarilla eloku-
vista voi keskustella reaaliai-
kaisesti elokuvantekijöiden ja 
muiden katsojien kanssa.

Johannes Brotherus esittää pääosaa, teini-ikäistä Simoa ohjaaja Pirjo Honkasalon Betoniyössä.

on vuoden puhutuimpia dokumentteja. Do-
kumentissa seurataan entisiä indonesialaisen 
kuolemanpartion tappajia, jotka tekevät fik-
tioelokuvan väkivaltaisista veriteoistaan.

Oppenheimer on kymmenen vuoden ajan 
käsitellyt elokuvissaan kuolemanpartioita ja 
näiden uhreja tutkiakseen poliittisen väkival-
lan mekanismeja.

Ohjaaja löytää itsensä

Odotettu vieras on myös Tom Berninger, 
joka on hurmannut festivaaliyleisöä ympäri 
maailman esikoisdokumentillaan Mistaken 
for Strangers. Siinä ohjaaja seuraa isoveljensä 
bändiä The Nationalia maailmankiertueella 
tehdäkseen yhtyeestä dokumentin. Sen sijaan 
hän tuleekin kertoneeksi tarinan oman paik-

kansa löytämisestä kuuluisan veljen varjossa. 
Ohjaaja itse päätyi elokuvansa päähenkilöksi.

Venäläiseltä Yuri Bykovilta nähdään fes-
tivaalilla kaksi elokuvaa. The Major (Maior) ja 
To Live (Zhit).

To Live kertoo metsästäjästä, joka joutuu 
pakomatkalle halki Venäjän syrjäseutujen 
karkuteillä olevan hämärämiehen kanssa.

Ohjaaja itse nähdään suuressa roolissa tuo-
reimmassa ohjauksessaan The Majorissa, joka 
kertoo omatuntonsa kanssa kamppailevasta 
poliisista. Elokuva valittiin tänä vuonna krii-
tikkojen viikolle Cannesin elokuvajuhlilla.

Festivaalin Balkanize!-sarjassa nähdään 
muun muassa Circles, joka on Serbian tämän 
vuoden Oscar-ehdokas. Elokuvan ohjaaja 
Srdan Golubović ja käsikirjoittaja Srdjan 
Koljević kuuluvat hekin festivaalin vieraisiin.

Rakkautta & Anarkiaa tulee 
isompana kuin koskaan
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Jugoslavian sodan seurauksista kertova moniulottei-
nen moraalitutkielma Circles on palkittu muun muassa 
Sundancen ja Berliinin elokuvajuhlilla.

Betoniyön ensiesitys

Pohjoismaista väriä R&A:ssa edustavat muun muassa 
norjalainen Dag Johan Haugerud, jonka esikoispitkä I 
Belong (Som du ser meg) on Norjan ehdokas Pohjoismai-
den neuvoston elokuvapalkinnon saajaksi ja voitti juuri 
maan tärkeimmän elokuvapalkinnon Amanda-pystin 
parhaasta ohjauksesta, parhaasta elokuvasta ja parhaasta 
naispääosanesittäjästä.

Pirjo Honkasalo palaa fiktion pariin Betoniyöllä, 
jonka Suomen ensiesitys on festivaalilla 22. syyskuuta. 
Elokuva pohjautuu Pirkko Saision samannimiseen kir-
jaan ja kertoo kahdesta veljeksestä, jotka viettävät vii-
meisen yhteisen yön betoniviidakon sydämessä, ennen 
kuin vanhemman veljen on määrä suorittaa vankeusran-
gaistuksensa.

Online-festivaali virtuaalisesti

Tänä vuonna R&A:ssa nähdään laaja kattaus Euroopan 
uusinta ja mielenkiintoisinta lyhytelokuvaa. Esillä on yli 
160 festivaaleillakin menestynyttä teosta, jotka avaavat 
näköalaa varsinkin uuteen kotimaiseen ja pohjoismai-
seen tekijäpolveen.

Osa lyhytelokuvista näytetään ensimmäistä kertaa 
myös netissä. R&A:n online-festivaalilla elokuvien katse-
leminen on ilmaista.

Social screening -esityksissä elokuvista voi keskus-
tella reaaliaikaisesti elokuvantekijöiden ja muiden kat-
sojien kanssa. Yhteisöllisen katsomisen hengessä virtu-
aalinäytökset alkavat ja loppuvat määrättyinä aikoina. 
R&A:n festivaalikokemus siirtyy siis virtuaalimaailmaan 
ja on näin koettavissa mistä päin maailmaa tahansa. KU

LISÄÄ TIETOA Rakkautta & Anarkiasta: www.hiff.fi/

Elokuva I Belong on kiintoisa, palkittu uutuus Norjasta.

Venäläiselokuva The Major keräsi kiitosta Cannesissa.

KIRJAN TALOSSA Helsingissä järjes-
tetään lauantaina tilaisuus, joka on 
tarkoitettu kaikille Vasemmiston 
toiminnasta  kiinnostuneille, niin 
vanhoille kuin uusillekin tutuille. 

Minkälaisia kysymyksiä val-
tuustoryhmässä parhaillaan käsi-
tellään? Minkälaista toimintaa on 

eri kaupunginosissa? 
Ohjelmassa muun muassa: 

klo 11 Helsingin Vasemmiston 
puheenjohtaja Riikka Korpi-
nurmi ja toiminnanjohtaja Jorma 
Pikkarainen kertovat piirijärjes-
tön toiminnasta. Klo  12 toimittaja 
Esko Tuluston informoi Vasen-

lehdestä.
Klo 12.15 Helsingin Vasem-

miston varapuheenjohtajan Ilkka 
Levän aiheena on Osuuskunta 
Punainen Vaara Productions.

Klo 13.30 Sanna Mäkelä tekee 
selkoa Vasen Linja -klubista. 

Klo 13.45 Vasemmistonaisten 

hallituksen jäsen Milla Pyykkö-
nen  esittelee Helsingin Seudun 
Vasemmistofeministien  (Hefe) ja 
Vasemmistonaisten työtä.

Klo 14 Etelä-Suomen Vasem-
mistonuorten puheenjohtaja Val-
ter Söderman kertoo Vasemmis-
tonuorista ja klo 14.15 valtuus-

toryhmän puheenjohtaja Silvia 
Modig  selvittää ryhmän ajankoh-
taisia asioita. KU

VAIKUTA VASEMMISTOSSA! 
la 14.9. klo 11–15 Kirjan talossa 
(Kirjatyöntekijänkatu 10 B). 
Vapaa pääsy.

nnn Annika Lapintien eurovaa-
likampanjan avaus Turussa la 14.9. 
klo 11–13 Yliopistonkadun kävelyka-
dulla. Kaikille avoin suunnittelupa-
laveri Panimoravintola Koulun His-
torian luokassa klo 13.30 (Eerikin-
katu 18). 
nnn Eila Tiaisen eurovaalikam-
panjan tukiryhmän kokoontumi-
nen su 15.9. klo 14 piiritoimistolla 
(Väinönkatu 28 B) Jyväskylässä.
nnn Eurooppa-päivä Oulussa 
la 14.9., teltta Rotuaarilla klo 10–14, 
paikalla ehdokkaat Li Andersson ja 
Pia Lohikoski sekä kansanedustaja 
Risto Kalliorinne ja puoluevaltuuston 
puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu 
Hanna Sarkkinen. Eurooppa-semi-
naari klo 13–17 ravintola Hilikussa 
(Kasarmintie 8), paikalla Li Anders-
son ja Pia Lohikoski. Jari-Pekka Kan-
niainen ja Virpi Honkanen alustavat 
eurokriisistä, EU:n tulevaisuudesta ja 
työllisyyden trendeistä. Ilmoittautu-
miset kahvitarjoilua varten: jaakko.
alavuotunki@vasemmistoliitto.fi  tai 
0500 584 055. Järj. Pohjois-Pohjan-
maan Vasemmisto
nnn Helsingin Vasemmisto liik-
keellä: 
l Pe 13.9. klo 18–20 teltta, soppaa, 
soundeja (Spittin´ Fiyah Sound!) 
ja keskusteluja Jakomäenaukiolla. 
Mukana valtuustoryhmän pj Silvia 
Modig 18–20, kaupunginhallituk-
sen jäsen Sirpa Puhakka 18–19.30 
ja varavaltuutettu Henrik Nyholm. 
Järj. Jakomäen Vas. ja Et-Suomen 
Vas.nuoret
l La 14.9. klo 11–15 Vaikuta Vasem-
mistossa -tilaisuus Kirjan talon juh-
lasalissa (Kirjatyöntekijäinkatu 10) 
Helsingissä. Ilmoittautuminen toi-
minnanjohtaja Jorma Pikkaraiselle 
050 537 9011 tai jorma.pikkarai-
nen@vasemmistoliitto.fi  
nnn Itä-Vantaan Vasemmisto 
Hakunilapäivillä la 14.9. klo 10–14 
Hakunilan ostarilla. Yhdistyk-
sen ulkoilmakokous to 19.9 klo 17, 
kokoontuminen Bisajärventien, 
Nurmimäentien risteyksessä, tosi 
huonon sään sattuessa osoitteessa 
Kehruukuja 1 B.
nnn Keski-Suomen Vasemmis-
ton piiritoimikunnan kokous to 
19.9. klo 18 piiritoimistolla (Väinön-
katu 28 B).
nnn Kontulan Eläkeläiset ry. Ke 
18.9. iloinen aamupäiväkerho klo 11 
Wanhassa Postissa (Keinulaudan-
kuja 4). Kahvia klo 10.30.

nnn Vladimir Vysotskin lauluja 
Käpylän kirjastossa (Väinölänkatu 
5) Helsingissä pe 13.9. klo 14. Esiin-
tymässä trubaduurit Juha Peltomaa 

ja Antti Äijälä. Vapaa pääsy. Järj. 
Käpylän kirjasto.
nnn Kissojen Yö pe 13.9. klo 16–24 
Korkeasaaressa. Amurin kissapeto-
jen hyväksi tehtävää varainkeruuta 
vauhdittaa AMUR-festivaali. Laji-
esittelyt ja ruokinnat Kissalaak-
sossa klo 17–23. 
nnn Kiusaamista vas-
taan. Nuoret tempai-
sevat kiusaamista 
vastaan I Care – 
heijastan hyvää 
-tapahtumassa 
la 14.9. klo 12–17 
Kansalaisto-
rilla (Alvar Aal-
lon kuja) Hel-
singissä. Heijas-
tajatyöpaja, korista, 
Kiasma Wall -katutai-
deseinän jäähyväiset, maa-
lausta ja musiikkia. Vapaa pääsy. 
nnn Rauha Palestiinaan-klubi 
pe 13.9. klo 21–02 Turun Klubilla 
(Humalistonkatu 8 A). Mitkä ovat 
mahdollisuudet rauhaan? Mitä  
voimme tehdä palestiinalaisten aut-
tamiseksi ja rauhan edistämiseksi?  
Esiintymässä Zhok, Stone Moon 
Jungle sekä Panda & Tim. Ohjel-
massa myös Moha Mughan Eye on 
Palestine-lyhytdokumentti. Liput 5 

euroa. Järj. Viherpunainen vasem-
misto ry
nnn Kulttuurisuunnistus Helsin-
gissä la 14.9., lähtö klo 12 Sähköta-
lolta Kampista. Kisaan voi osallis-
tua joko yksin tai joukkueissa. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Osallis-
tumismaksu 8–20 euroa. Järj. kult-

tuurimedia Cult24.
nnn Pihlajamäki juh-

lii. We Love Pihlis 
-kaupunginosafes-

tari Helsingissä la 
14.9. koko päivän. 
Ohjelmassa mm. 
graffitipaja, maa-
tilatori, hiphop- ja 

diskotanssipajoja, 
käsityömyyjäiset, 

lyhytelokuvia, kirppu-
toreja, fillarinkorjauspaja,  

sekä ostarin 50-vuotisjuhlat. 
Vapaa pääsy. 
nnn Oikeudenmukaisuus on aja-
tuspaja Vasemmistofoorumin jär-
jestämä avoin luentosarja. Aloitus 
ma 16.9. klo 17.30 Reima Launonen: 
Verotus vastaan hyväntekeväisyys-
yhteiskunta. Lintulahdenkatu 10:n 
auditorio (sisäänkäynti Lintulah-
denkadun sivuovesta). Vapaa pääsy.
nnn Filosofiakahvila ti 17.9. 
18–19.30 kirjakauppa Arkadiassa 
(Nervanderinkatu 11) Helsingissä. 
nnn Päätaloa ja työväen urhei-
lua. Työväenliikkeen kirjaston kir-
jakahvilassa ke 18.9. klo 18–20 esi-
tellään Työväen historian ja perin-
teen tutkimuksen seuran uusi 
Väki Voimakas-vuosikirja: Työväki 
ja liikunta. Liikuntakulttuurista ja 
TUL:n haasteista keskustelemassa 
fil. tri. Jouko Kokkonen ja profes-
sori Seppo Hentilä.  
l Tilaisuudessa esitellään myös 
seuran julkaisema teos Päätalon 
matkassa. Kirjoittaja, Kansan Uutis-
ten toimittaja  Kai Hirvasnoro esit-
telee Iijoki-sarjasta kertovaa luku-
päiväkirjaansa. Vapaa pääsy.
nnn Kaj Chydeniuksen sävel-
tämiä Oksas-lauluja to 19.9. klo 
20 KOM-ravintolassa (Kaptee-
ninkatu 26): Aulikki Oksanen 70 
vuotta.  Mukana 60-luvun ”klassi-
kot”, uudemmista mm. Vilukukka 
ja Syleily sekä useita kantaesityksiä.
Chydeniuksen lisäksi esiintymässä 
Ritva Sorvali ja Kari Hevossaari. 
Liput 15 euroa.

Tiedot tapahtumapalstalle keski-
viikkoon klo 12:een mennessä: Kan-
san Uutiset/Muistio, PL 64, 00501 
Helsinki, faksi (09) 759 60 301, säh-
köposti: lukijoilta.muistio@kansan-
uutiset.fi.

KSL JA VASEMMISTOLIITTO jär-
jestävät Turussa sunnun-
taina keskustelu- ja koulutus-
tilaisuuden vasemmistosta ja 
Euroopasta. Mukana keskus-
telemassa ovat muun muassa 
Vasemmistonuorten puheen-
johtaja Li Andersson ja kan-
sanedustaja Annika Lapin-
tie.

Ohjelmassa klo 10: 
Eurooppalainen vasem-
misto, alustamassa tutkijat 
Ville Okkonen ja Jan Otto 
Andersson.

Klo 13: Vasemmistolai-
nen Eurooppa, alustamassa 
Lapintie ja Andersson.

Klo 15.30–16.30: Vasem-
mistoliiton eurooppapoliit-
tinen asiakirja, kouluttaja 
Jukka Peltokoski esittelee. 

VASEMMISTO JA EUROOPPA 
su 15.9. klo 10–16.30 
Rakennusliitto (Uuden-
maankatu 6 A) Turku. Vapaa 
pääsy.

Vasemmisto ja 
Eurooppa

Eurooppa-seminaari 

Oulun Hilikussa 

lauantaina 14.9.

klo 13–17!


