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1 Animaatio
Henkien kätkemä, Japani 2001. Ohj. Hayao Miyazaki.
Muut kategoriat: fantasia, seikkailu/toiminta, kaukomaat.
Chihiro joutuu noidan hallitsemaan taikamaailmaan, jossa niskuroivat ihmiset
muuttuvat eläimiksi. Elokuva on ällistyttävien visioiden ja huikaisevan fantasian
aarrearkku.

Vanamo kirjastot
Netflix

Peter Pan, Yhdysvallat 1953. Ohj. Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson.
Muut kategoriat: filmatisointi, fantasia, seikkailu/toiminta.
Tarina lentävästä pojasta, joka ei halua kasvaa aikuiseksi. Hän osoittaa meille, että
lapsuuden unelmat elävät ikuisesti. Tämä Disneyn 14. Klassikko on suurenmoinen
seikkailu, jota ei unohda koskaan.

Vanamo kirjastot
Google Play
Disney+
YouTube

Persepolis, Ranska 2007. Ohj. Vincent Paronnaud.
Muut kategoriat: filmatisointi, sota, kasvutarina, kaukomaat.
Perinteisellä piirrostekniikalla toteutettu Persepolis kertoo tekijänsä, ranskaniranilaisen
Marjane Satrapin, omaelämäkerrallisen kasvutarinan hauskasti, vahvasti ja ennen
kaikkea koskettavasti.

Vanamo kirjastot
Google Play
Youtube

2 Dokumentti
Metsän tarina, Suomi 2012. Ohj. Kim Saarniluoto.
Pääosissa ovat metsän lukuisat asukkaat: karhut ja hirvet, käärmeet ja pöllöt,
muurahaiset, sammakot ja liito-oravat, muinaiset sielulinnut kuten kuukkeli, palokärki
ja monet, monet muut. Keskeisessä roolissa ovat myös satojen vuosien ikäiset puut. Yhä
edelleen aarniometsä on vaikuttava elämys ja antaa meille syyn kunnioittaa
metsäluontoa kuten entisaikojen ihmiset tekivät.

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
YouTube

https://www.vanamokirjastot.fi/work/henkien-k%C3%A4tkem%C3%A4?id=d15323cc-b6da-65cf-8564-a3147799328f&queryId=a050b087-1f4c-4f43-a2c8-ead48b3434f5&resultIndex=1
https://www.netflix.com/fi/title/60023642
https://www.vanamokirjastot.fi/work/peter-pan?id=e25999f3-f2ea-0d8e-2cc3-933e36806f57&queryId=6ee8b747-c312-4cae-ae10-40a987871144&resultIndex=39
https://play.google.com/store/movies/details?id=O_tC3_zkyww
https://www.disneyplus.com/fi-fi/movies/peter-pan/20a1PB36VPVF
https://www.youtube.com/watch?v=O_tC3_zkyww
https://www.vanamokirjastot.fi/work/persepolis?id=6da3844b-8b77-f88b-88bf-b24589a38c0d&queryId=6701a6a4-2ce0-4fdf-a22e-04f5d59c79a3&resultIndex=1
https://play.google.com/store/movies/details?id=kc-VxOZP7TI
https://www.youtube.com/watch?v=kc-VxOZP7TI
https://www.vanamokirjastot.fi/work/mets%C3%A4n-tarina?id=03e36927-f4be-a467-f874-81a302897d37&queryId=ccddafdc-d39c-47f5-8222-b9db245ade5d&resultIndex=0
https://elisaviihde.fi/elokuvat/3178/metsan-tarina
https://play.google.com/store/movies/details/Mets%C3%A4n_Tarina?id=fQrA2fIhJyo
https://www.youtube.com/watch?v=fQrA2fIhJyo


Nuori Zlatan, Ruotsi 2015. Ohj. Fredrik Gerten, Magnus Gerten.
Kukkoileva supertaituri Malmöstä: karismaattinen ja lahjakas, mutta pelikentällä
jatkuvasti räjähdysaltis. Nuori mies, jota painostetaan joka puolelta ja joka jättää kotinsa
lähteäkseen yksin maailmalle unelmansa perässä. Elämä, josta tulee kivenkovaa
taistelua sekä kentällä että sen ulkopuolella.

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
YouTube
Viaplay

Malala, Yhdysvallat 2015. Ohj. Davis Guggenheim.
Herkkä henkilökuva Nobelin rauhanpalkinnon voittajasta Malala Yousafzaista, joka
joutui Taliban joukkojen hyökkäyksen kohteeksi palatessaan bussilla koulusta
Pakistanin Swat Valleyssa. Silloin vasta 15-vuotias Malala joutui kohteeksi isänsä kanssa,
koska he puhuivat tyttöjen koulutuksen puolesta. Hän selvisi kuin ihmeen kaupalla ja
hyökkäyksen jälkeen sai tukijoita ympäri maailmaa.
Muut kategoriat: kaukomaat

Vanamo kirjastot
Google Play
YouTube
Rakuten TV
Viaplay

3 Fantasia

Saksikäsi Edward, Yhdysvallat 1990. Ohj. Tim Burton.
Tässä modernissa sadussa, lempeä Edward, jolla on sakset käsien tilalla, muuttaa
mukavan perheen luokse ja yrittää tienata elantonsa idyllisessä lähiössä.
Muut kategoriat: rakkaus/ihmissuhteet, komedia, scifi

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Disney+
SF Anytime
YouTube
Blockbuster
Rakuten TV
Viaplay

https://www.vanamokirjastot.fi/work/den-unge-zlatan?id=02bc8b6a-c291-640f-7150-791054a20a38&queryId=ca6c6945-f36a-48cc-ac81-bf9cc889c839&resultIndex=0
https://elisaviihde.fi/elokuvat/1076/Nuori-Zlatan?gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6irjDzhdUVQSXjIB_XXsXuId_UeZh0FVmznGWn_yOGtUl0sPD1ecKv1gaAmgiEALw_wcB
https://play.google.com/store/movies/details?id=gTLAOqDU_uc
https://www.youtube.com/watch?v=gTLAOqDU_uc
https://viaplay.fi/store/nuori-zlatan-2015
https://www.vanamokirjastot.fi/work/he-named-me-malala?id=2c573030-e39b-3c2a-4265-cd06778b2b15&queryId=b50bf353-3533-4226-b231-d1d67c80fd96&resultIndex=3
https://play.google.com/store/movies/details?id=jHHkkszge3M
https://www.youtube.com/watch?v=jHHkkszge3M&has_verified=1
https://rakuten.tv/fi/movies/he-named-me-malala
https://viaplay.fi/leffat/he-named-me-malala-2015?gclid=Cj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r6aUr1hWUj7XUdIpQ7f_K3qNLu80XrN8Dzmd0m8Ia56amwXe9UkcV0aAkgeEALw_wcB
https://www.vanamokirjastot.fi/work/saksik%C3%A4si-edward?id=22bed83a-6ce8-451f-9c0b-933c1e75f2cf&queryId=c9d19cda-b3ab-405c-8a93-760e23f555e7&resultIndex=0
https://elisaviihde.fi/elokuvat/36792/saksik%C3%A4si-edward
https://www.disneyplus.com/fi-fi/movies/saksikasi-edward/7IyLqt37708g
https://www.sfanytime.com/fi/movie/edward-scissorhands?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm__8R2GZIiMM4jF5E_donEwDW9O5QbaoYJqAYfTYGu-z4vQ88Dsbn0xoCP-8QAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=HzcR0Y3n7IM&has_verified=1
https://blockbuster.fi/elokuvat/saksikasi-edward
https://rakuten.tv/fi/movies/saksikasi-edward
https://viaplay.fi/store/saksikasi-edward-1990


Hugo, Yhdysvallat 2011. Ohj. Martin Scorsese.
1930-luvulle sijoittuva elokuva orvosta, rautatieaseman seinien sisällä elävästä
pariisilaispojasta, joka sotkeutuessaan kuolleen isänsä mysteeriin karistaa kannoiltaan
tiukan asemanvartijan, tapaa legendaarisen elokuvantekijän ja löytää oman kohtalonsa
avaimen.
Muut kategoriat: filmatisointi, seikkailu/toiminta

Vanamo kirjastot
Google Play
YouTube
Netflix
Viaplay

Hobitti - Odottamaton matka, Yhdysvallat 2012. Ohj. Peter Jackson.
Bilbo Reppuli lähtee eeppiselle matkalle 12 kääpiön ja heidän johtajansa Thorin
Tammikilven kanssa tavoitteenaan vapauttaa Ereborin kääpiövaltakunta, jonka
lohikäärme Smaug on kauan sitten valloittanut.
Muut kategoriat: filmatisointi, seikkailu/toiminta

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
SF Anytime
Blockbuster
Viaplay

4 Filmatisointi

Minä, Simon, Yhdysvallat 2018. Ohj. Greg Berlanti.
Jokainen ansaitsee rakkaustarinan. Simonille asia ei ole niin yksinkertainen. Kukaan ei
tiedä hänen pitävän pojista. Simon on rakastunut netissä, mutta hän ei tiedä pojan
henkilöllisyyttä – hän tietää vain pojan käyvän samaa koulua. Seuraa hulvaton, pelottava
mutta myös elämää mullistava seikkailu.
Muut kategoriat: rakkaus/ihmissuhteet, komedia, kasvukertomus

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
Disney+
SF Anytime
YouTube
Blockbuster

https://www.vanamokirjastot.fi/work/hugo?id=5e4f22c8-37d8-4241-9f85-8c0d8fa07592&mediaTypeId=285b24a7-aa5f-43b7-8789-a8180173ed93&queryId=a8ac2c5a-7e39-4485-832a-e91503c7c85b&resultIndex=0
https://play.google.com/store/movies/details?id=m8EFk1OBO10
https://www.youtube.com/watch?v=m8EFk1OBO10&has_verified=1
https://www.netflix.com/fi/title/70202136?source=35
https://viaplay.fi/leffat/hugo-2011?gclid=CjwKCAiAuoqABhAsEiwAdSkVVH-Efc8txwsCdkKBNo7d-UJXOqcz1zjVo9lKVDjdU_TdU8dh-iy5wBoC3o0QAvD_BwE
https://www.vanamokirjastot.fi/work/hobitti?id=56fc1799-3cc8-ded7-a427-adb5d3cdde9e&queryId=82de6692-f8fa-4f6b-9d7b-9d7385bceca7&resultIndex=0
https://elisaviihde.fi/elokuvat/3565/hobitti-odottamaton-matka
https://www.sfanytime.com/fi/movie/the-hobbit-an-unexpected-journey
https://blockbuster.fi/elokuvat/hobitti-odottamaton-matka?gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEFx_JskMnGoMsZlUh2lXXKirG-DT_KCT0NaEn8hpvQzLc2wN71HBC9BoCut0QAvD_BwE
https://viaplay.fi/leffat/hobitti-odottamaton-matka-2012?gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEF7jzdfufJA3RPx38m8hw1m8cFWp7I92H6wP8543w3H21fapPpOAZUBoCG2IQAvD_BwE
https://www.vanamokirjastot.fi/work/min%C3%A4-simon?id=2bc3819e-9eda-dda6-352a-e94c3cd40588&libraryId=03e0f90c-a880-45e7-8832-a81801095b31&queryId=678f31f4-8f49-4e38-942c-74038b14bd32&resultIndex=5
https://elisaviihde.fi/elokuvat/36674/min%C3%A4-simon
https://play.google.com/store/movies/details/Min%C3%A4_Simon?id=hrJ4IwDWUJg
https://www.disneyplus.com/fi-fi/movies/love-simon/iOs6PVflB9Ng
https://www.sfanytime.com/fi/movie/love-simon
https://www.youtube.com/watch?v=hrJ4IwDWUJg
https://blockbuster.fi/elokuvat/mina-simon


Miss Farkku-Suomi, Suomi 2012. Ohj. Matti Kinnunen.
Kauko Röyhkän omaelämäkerrallinen ja humoristinen kuvaus nuoren miehen kasvusta,
musiikista ja suuresta rakkaudesta on myös tarkkanäköinen kertomus punkin ja uuden
aallon rockin tulosta pohjoisen pikkukaupunkiin 1970–luvun lopulla.
Muut kategoriat: rakkaus/ihmissuhteet, kasvukertomus, komedia

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
YouTube
Blockbuster
Viaplay

Girls Lost, Ruotsi 2015. Ohj. Alexandra-Therese Keining.
Kolme 14-vuotiasta tyttöä Bella, Momo ja Kim muuttuvat eräänä yönä pojiksi juotuaan
salaperäisen kukan mettä. Poikien maailman tarjoamat ilot ja vapaus tuntuvat ihanalta
ja ovat täysi vastakohta heidän tyttöinä usein kohtaamalleen kiusaamiselle.
Muut kategoriat: fantasia, kasvukertomus

Vanamo kirjastot
YouTube
Netflix
HBO Nordic

5 Kasvukertomus
Kohta 18, Suomi 2012. Ohj. Maarit Lalli.
Hurmaavan välitön elokuva viidestä 17-vuotiaasta helsinkiläispojasta vuonna 2010. Karri,
Pete, André, Akseli ja Joni haaveilevat, sekoilevat, rakastavat ja uhoilevat kuten vain
teini-ikäiset pojat osaavat.
Muut kategoriat: rakkaus/ihmissuhteet

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
YouTube
Viaplay

Me ollaan parhaita! Ruotsi 2013. Ohj. Lukas Moodysson.
Tukholma vuonna 1982. Kertomus Bobosta, Klarasta ja Hedvigistä, kolmesta
13-vuotiaasta tytöstä, jotka kiertävät katuja ja höpöttävät keskenään. He ovat rohkeita,
kovapintaisia ja vahvoja, ja samalla myös hauraita, hämmentyneitä ja vähän sekaisin.
Elokuva erilaisuudesta ja ystävyydestä, joka voittaa kaiken.
Muut kategoriat: komedia

Vanamo kirjastot

https://www.vanamokirjastot.fi/work/miss-farkku-suomi?id=01981fe1-7c1d-5a2e-810b-d0d3b0a7c62d&queryId=f614d733-17c9-4fce-952c-c452ae53d52c&resultIndex=0
https://elisaviihde.fi/elokuvat/3925/miss-farkku-suomi?gclid=CjwKCAiAuoqABhAsEiwAdSkVVFblhkeqgRn_cFnAQohuzlr6tZcTSPU57wPuw3FiEVjjyq5BNgVIFBoC7VEQAvD_BwE
https://play.google.com/store/movies/details?id=yMHCbhXGWC4
https://www.youtube.com/watch?v=yMHCbhXGWC4
https://blockbuster.fi/elokuvat/miss-farkku-suomi?gclid=CjwKCAiAuoqABhAsEiwAdSkVVDFhj_jyl91IwPGLBJg6bEBCKjrPERFTkyuHMd_ed8UdXqJzSXFw7xoCkCAQAvD_BwE
https://viaplay.fi/store/miss-farkku-suomi-2012
https://www.vanamokirjastot.fi/work/girls-lost?id=7e930a30-9ffa-f329-b89c-7c4473e2ffe9&queryId=d597b454-8ea6-4d3d-bfd2-6d03c99295f2&resultIndex=2
https://www.youtube.com/watch?v=gyINLXyBlQM
https://www.netflix.com/fi/title/80082667?source=35
https://fi.hbonordic.com/movies/pojkarna/1f10ced-01389d13d12?gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gqlwiiPy-yCEwLQXwb4TQ3pLgJpsTR1l-RdD0w-lsiDIsBQzQklOBkqxoCfAsQAvD_BwE
https://www.vanamokirjastot.fi/work/kohta-18?id=0bb2bfc2-d1df-0810-81f7-19ab1e21f3f7&queryId=7d90d0b0-ec4a-48a6-803c-a22db9cf3d34&resultIndex=0
https://elisaviihde.fi/elokuvat/3682/kohta-18
https://play.google.com/store/movies/details?id=hzUMOzVSleo
https://www.youtube.com/watch?v=hzUMOzVSleo
https://viaplay.fi/store/kohta-18-2012
https://www.vanamokirjastot.fi/work/me-ollaan-parhaita?id=7b346cdb-70b4-43f3-8310-9a87f2e46068&queryId=f35d86a4-cbe9-4f30-a8ed-ddebdce4a911&resultIndex=74


Bélierin perhe, Ranska 2014. Ohj. Éric Lartigau.
Bélierin perhe kertoo maitotilaa pitävästä perheestä, johon kuuluu isä, äiti ja kaksi lasta.
On vain yksi piirre, joka erottaa heidät muista: isä, äiti ja pikkuveli Quentin ovat kuuroja.
Tytär Paula toimii tulkkina perheensä ja muun maailman välillä. Koulussa selviää, että
Paula on myös lahjakas laulaja ja hän saa mahdollisuuden osallistua huippukuoron
pääsykokeisiin. Sisäänpääsy tarkoittaisi muuttoa pois kotoa. Paula on vaikean valinnan
edessä.
Muut kategoriat: komedia

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
SF Anytime
Blockbuster
Viaplay

6 Kauhu

Coraline ja toinen todellisuus, Yhdysvallat 2009. Ohj. Henry Selick.
Coraline löytää uudesta kodistaan salaisen oven ja sen toiselta puolelta oman elämänsä
vaihtoehtoversion. Rinnakkaistodellisuus näyttää pinnalta aavemaisen samanlaiselta
kuin Coralinen oikea elämä - tosin paljon paremmalta. Mutta kun ihmeellinen seikkailu
muuttuu vaaralliseksi, Coralinen on luotettava itsepäisyyteensä, rohkeuteensa ja
naapuriapuun palatakseen turvalliseen kotiin.
Muut kategoriat: animaatio, filmatisointi, fantasia

Vanamo kirjastot

Orpokoti, Espanja 2007. Ohj. Juan Antonio Bayona.
Laura palaa vuosien poissaolon jälkeen miehensä kanssa lapsuutensa maisemiin,
tyhjilleen jääneeseen viktoriaaniseen orpokotiin. Pian hänen poikansa Simón löytää
autiotalosta näkymättömän ystävän ja alkaa piirrellä kuvia linnunpelättipäisestä
muukalaisesta. Piileekö vanhassa talossa jotain kaameaa, joka haluaa vahingoittaa
perhettä?
Muut kategoriat: fantasia

Vanamo kirjastot
Google Play
YouTube

Pieni kauhukauppa, Yhdysvallat 1960. Ohj. Roger Corman.
Hyväntahtoinen ja hiukan yksinkertainen Seymour tekee töitä kukkakaupassa, asuu
äitinsä kanssa ja yrittää kasvattaa kehittämäänsä kitukasvuista kasvia. Pian selviää, että
jo lähes kuolemaisillaan oleva nuppu onkin lihansyöjäkasvi! Verenjanoisen rehun nälkä
ainoastaan kasvaa syödessä, kuin myös sen koko.
Muut kategoriat: komedia

Vanamo kirjastot
YouTube

https://www.vanamokirjastot.fi/work/b%C3%A9lierin-perhe?id=926f3eae-700e-0022-9285-0defa0e6eb57&queryId=15f140fe-96aa-4a2e-b52c-9a45977b65fa&resultIndex=0
https://elisaviihde.fi/elokuvat/1979/b%C3%A9lierin-perhe
https://www.sfanytime.com/fi/movie/la-familie-belier
https://blockbuster.fi/elokuvat/the-belier-family
https://viaplay.fi/store/belierin-perhe-2014
https://www.vanamokirjastot.fi/work/coraline?id=a3f3d77d-e02f-89a4-41b3-d93ef1be754f&queryId=59cb31a0-dbae-43d1-a25e-301ca531f155&resultIndex=0
https://www.vanamokirjastot.fi/work/orpokoti?id=a0a9c054-2ff9-4eea-8208-c8432a28dc38&queryId=b72ccd7b-c5a3-419f-b568-2d89aab8b0a3&resultIndex=1
https://play.google.com/store/movies/details?id=oiLuYIzo4cI
https://www.youtube.com/watch?v=oiLuYIzo4cI
https://www.vanamokirjastot.fi/work/the-little-shop-of-horrors?id=c2f725d3-82fa-19f2-7550-eb962d1632d3&queryId=b04e664f-b449-43c1-8c4d-bb6b8fbf2d83&resultIndex=2
https://www.youtube.com/watch?v=fINOBT6cAdU


7 Kaukomaat

 Leijapoika, Yhdysvallat, Afganistan 2007. Ohj. Marc Forster.
Amir on elänyt Amerikassa 20 vuotta, ja hän palaa vaaroja kuhisevaan, talibanien
rautaisella otteella hallitsemaan Afganistaniin. Amir on valmis kohtaamaan häntä
vainoavat synkät salaisuudet ja ottamaan vielä yhden uskaliaan riskin korjatakseen
asiat. Eeppinen tarina isistä ja pojista, ystävyydestä ja petturuudesta, kohtalokkaasta
virheestä ja sovituksen mahdollisuudesta.
Muut kategoriat: filmatisointi, kasvukertomus

Vanamo kirjastot

Taxi Teheran, Iran 2015. Ohj. Jafar Panahi.
Lämminhenkisessä elokuvassa tavalliset ihmiset avautuvat elämästään taksin kyydissä.
Huumorin ja draaman kautta välittyy värikäs kuva tämän päivän Iranista. Vuonna 2010
Panahi tuomittiin 20 vuoden matkustus- ja työkieltoon. Sen jälkeen hän on tehnyt salaa
kotiarestissa elokuvia, jotka luotaavat iranilaisen yhteiskunnan ristiriitoja.
Muut kategoriat: komedia

Vanamo kirjastot
GooglePlay
YouTube

Kapernaum - Kaaoksen lapset, Libanon 2018. Ohj. Nadine Labaki.
12-vuotias libanonilaispoika Zain haastaa vanhempansa oikeuteen siitä että he ovat
saattaneet hänet tähän maailmaan. Zainin ja hänen sisaruksiensa lapsuus on jäänyt
lyhyeksi Beirutin slummeissa.
Muut kategoriat: kasvukertomus

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
SF Anytime
YouTube

8 Kaurismäki

Le Havre, Suomi, Ranska 2011. Ohj. Aki Kaurismäki.
Kirjailijahaaveista luopunut kengänkiillottaja Marcel Marx työskentelee tinkimättömällä
ammattitaidolla. Elanto ei ole leveä, mutta vaimo Arletty saa sen riittämään. Vaan sitten
Arletty joutuu sairaalaan ja samaan aikaan satamaan saapuu rahtikontissa pakolaisia,
joista yksi pääsee poliisia pakoon. Tuo poika on Idrissa, joka löytää tiensä Marcelin luo.
Muut kategoriat: komedia

https://www.vanamokirjastot.fi/work/leijapoika?id=5ac1725e-ba60-8471-32d3-24debd3e5fd4&queryId=757abc82-c3f5-4be0-81e0-a6efcbbd8708&resultIndex=1
https://www.vanamokirjastot.fi/work/taxi-t%C3%A9h%C3%A9ran?id=7aceb203-913b-c8b7-8ed7-208d35e02dcf&queryId=6588867f-d5f1-4146-85d6-077ed0b5713d&resultIndex=0
https://play.google.com/store/movies/details?id=1dUcsA3ICmw
https://www.youtube.com/watch?v=1dUcsA3ICmw
https://www.vanamokirjastot.fi/work/kapernaum?id=d942ed90-b4e6-d035-cedf-93b223427fd9&queryId=69670a50-a848-4e46-9c51-9b47021f1542&resultIndex=1
https://elisaviihde.fi/elokuvat/26346/Kapernaum-Kaaoksen-Lapset?gclid=Cj0KCQiA0fr_BRDaARIsAABw4EsM96HFxI1VmXBdDBqsxXrWG7PVCJ5sxwTBRx5VH6SmZ7_K2VcOmV8aAgA6EALw_wcB
https://play.google.com/store/movies/details?id=RBAB_4lbuHU
https://www.sfanytime.com/fi/movie/capernaum?gclid=Cj0KCQiA0fr_BRDaARIsAABw4EtAQN9JoYI3tmefBjaRFdv34cTXvkVRWKzmX1lT_FdhYZ3ayOARIAEaAkivEALw_wcB
https://www.youtube.com/watch?v=RBAB_4lbuHU


Vanamo kirjastot
Yle Areena

Kauas pilvet karkaavat, Suomi 1996. Ohj. Aki Kaurismäki.
Laman keskellä pariskunnan elämä suistuu raiteiltaan, kun molemmat jäävät
työttömiksi. He eivät kuitenkaan ole valmiita luovuttamaan helpolla, ja jossain vaiheessa
aurinkokin alkaa paistaa pilvien raosta. Optimistinen ja lämminhenkinen tarina, joka
sekoittaa yhteiskunnallista todellisuutta, romanttista tyylittelyä sekä komediallisia
aineksia antaen katsojalle uskoa tulevaisuuteen.
Muut kategoriat: komedia, rakkaus/ihmissuhteet

Vanamo kirjastot
Yle Areena
Google Play
YouTube
HBO Nordic

Calamari Union, Suomi 1985. Ohj. Aki Kaurismäki.
Surrealistinen komedia, jossa viisitoista Frankia ja yksi Pekka suuntaa ahtaaksi
käyneestä Helsingin Kallion työläiskaupunginosasta kohti Eiraa, jossa kadut ovat
leveämpiä ja ilma raikkaampaa. Matkan varrella suurin osa miehistä tapaa kohtalonsa
muodossa tai toisessa.
Muut kategoriat: komedia

Vanamo kirjastot
Yle Areena

9 Komedia

Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset, Suomi 2017. Ohj. Hannaleena Hauru.
Omaa polkuaan kulkevat bestiskapinalliset Satu ja Heidi sabotoivat pinnallisia
kesähäitä, koska vannovat ettei rakkaus ole kaupan - kunnes Heidi ihastuu päätä
pahkaa kuumaan lätkälupaukseen Lauri Mäntyvaaraan. Satu jää yhtäkkiä yksin
vallankumouksensa kanssa, kun Heidin silmissä tanssii vain söpöjä kissanpentuja sekä
rasvattuja rintalihaksia.
Muut kategoriat: rakkaus/ihmissuhteet, kasvukertomus

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
SF Anytime
YouTube
Blockbuster
Viaplay

https://www.vanamokirjastot.fi/work/le-havre?id=2a1c3b7d-cff2-0231-de5b-199dfeea0806&queryId=11996027-b6f8-41d0-a10f-62c59695da73&resultIndex=0
https://areena.yle.fi/1-2133261
https://www.vanamokirjastot.fi/work/kauas-pilvet-karkaavat?id=26400569-5f65-7bb6-955d-818af4987554&queryId=1ae45df8-992c-4540-b695-5db90eb031c2&resultIndex=1
https://areena.yle.fi/1-1349112
https://play.google.com/store/movies/details?id=Pv5t31dvIEw
https://www.youtube.com/watch?v=Pv5t31dvIEw
https://fi.hbonordic.com/movies/kauas-pilvet-karkaavat/1f10ced-0110453a3cf?gclid=CjwKCAiAkJKCBhAyEiwAKQBCkiIsqDHmzUPu5IWWSytqP5KUGjFCUXHS-IIrCANJkLIQ4bXsCqWGFxoCGlwQAvD_BwE
https://www.vanamokirjastot.fi/work/calamari-union?id=077fd842-ddd8-1027-5bf3-9a9cce8095da&queryId=2dc43d90-d72a-44c6-87c1-9eaec56834d8&resultIndex=0
https://areena.yle.fi/1-2175760
https://www.vanamokirjastot.fi/work/lauri-m%C3%A4ntyvaaran-tuuheet-ripset?id=148e64d0-26af-5d0e-3616-3c9796302f0f&queryId=9736a851-0632-4f05-a8a4-93c0469a27ef&resultIndex=0
https://elisaviihde.fi/elokuvat/9417/lauri-m%C3%A4ntyvaaran-tuuheet-ripset
https://www.sfanytime.com/fi/movie/lauri-mantyvaaran-tuuheet-ripset?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_wFToIAtrWfAqRVggBMJAy-IBlr4bYwgf7u3L-LqmT7B56hgUyoc2BoCkuAQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=rqv_8OBPjfE
https://blockbuster.fi/elokuvat/lauri-mantyvaaran-tuuheet-ripset?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_46XpwcXeWllMNzwCMR6G3Wxeg-eFMcg_zXwjPTmtbutMxSR93jFRhoCd74QAvD_BwE
https://viaplay.fi/leffat/lauri-mantyvaaran-tuuheet-ripset-2017


Bertin päiväkirja, Ruotsi 2020. Ohj. Michael Lindgren.
Bert kavereineen aloittaa yläasteen. Koulun suurin stara on jugurtti-Leila, joka käy
ysiluokkaa, on viileä mainosmalli ja tasan kaikki ihailevat häntä. Kun Bert näkee Leilan
on hän mennyttä miestä. Miten ihmeessä hän saisi kiinnitettyä tytön huomion kun käy
vasta seiskaluokkaa?!
Muut kategoriat: filmatisointi, rakkaus/ihmissuhteet

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
SF Anytime
YouTube
Rakuten TV
Viaplay

Piukat paikat, Yhdysvallat 1959. Ohj. Billy Wilder.
Yksi kaikkien aikojen suosituimmista komedioista toimii oivallisesti täydellisen
näyttelijäkaartin, väärinkäsitysten ja ristiinpukeutumisen voimalla. Marilyn Monroe on
naisbändin solisti, joka on heikkona saksofonisteihin. Jack Lemmon ja Tony Curtis
esittävät muusikoita, jotka pakenevat mafiaa naisiksi naamioituneina.
Muut kategoriat: rakkaus/ihmissuhteet

Vanamo kirjastot
Google Play
YouTube
Rakuten TV

10 Kotimaiset klassikot

Komisario Palmun erehdys, Suomi 1960. Ohj. Matti Kassila.
1960-luvun alussa tehdyt kolme Komisario Palmu -elokuvaa ovat suomalaisen elokuvan
rakastetuimpia klassikoita, jotka kestävät aina uusia katsomiskertoja. Tätä mieltä ovat
myös kotimaiset elokuvakriitikot, jotka vuonna 2012 järjestetyssä äänestyksessä
valitsivat trilogian avanneen Komisario Palmun erehdyksen kaikkien aikojen parhaaksi
kotimaiseksi elokuvaksi.
Muut kategoriat: komedia, filmatisointi

Vanamo kirjastot
Elonet

https://www.vanamokirjastot.fi/work/berts-dagbok?id=c7abcaf1-3e17-ade7-62a2-8bd0087c3cf3&queryId=31aa3e48-2614-4446-85aa-4d4b829fb3cd&resultIndex=1
https://elisaviihde.fi/elokuvat/36082/bertin-p%C3%A4iv%C3%A4kirja
https://play.google.com/store/movies/details/Bertin_p%C3%A4iv%C3%A4kirja?id=6OhGJsJs0xk.P
https://www.sfanytime.com/fi/movie/berts-dagbok
https://www.youtube.com/watch?v=iwfnK9sOhLA
https://rakuten.tv/fi/movies/bertin-paivakirja
https://viaplay.fi/store/bertin-paivakirja-2020
https://www.vanamokirjastot.fi/work/piukat-paikat?id=39dea1a4-a626-3e4b-dcfb-c606fade4239&queryId=a1a31bac-dfb9-426d-8328-ac474c231484&resultIndex=1
https://play.google.com/store/movies/details?id=ZfgnFj7kzIE
https://www.youtube.com/watch?v=ZfgnFj7kzIE&has_verified=1
https://rakuten.tv/fi/movies/piukat-paikat
https://www.vanamokirjastot.fi/work/komisario-palmun-erehdys?id=7e91b07c-c198-4d66-78c9-eec7c70fb109&queryId=e7e48433-b4e1-423e-8527-6c01547d1bde&resultIndex=2
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107893


Pojat, Suomi 1962. Ohj. Mikko Niskanen.
Sota-ajan Ouluun sijoittuva draama kertoo viisipäisestä poikajoukosta, jonka mieltä
kiihottavat kaupunkiin asettautunut saksalainen sotilasosasto, kauttakulkevat
sotilasjunat ja ajan ihanteet. Tarinan edetessä keskushenkilöksi nousee Vesa-Matti
Loirin esikoisroolinaan esittämä Jake.
Muut kategoriat: sota, filmatisointi, kasvukertomus

Vanamo kirjastot
Elonet

Tuntematon sotilas, Suomi 1955. Ohj. Edvin Laine.
Realistinen kuvaus konekiväärikomppanian kokemuksista jatkosodasta on
muodostunut kansalliseksi merkkiteokseksi, jonka pääosassa ovat tavalliset, eri puolilta
maata tulevat suomalaiset sotilaat. Heitä yhdistää yksi asia, sota.
Muut kategoriat: filmatisointi, sota

Vanamo kirjastot
Elonet

11 Rakkaus ja ihmissuhteet

Eden, Suomi 2020. Ohj. Ulla Heikkilä.
Viikon mittainen rippileiri keskellä kauneinta kesää, mutta harras leiritunnelma on vain
toiveunta. Jännitteet kasvavat, kun ihastumiset ja vihastumiset vuorottelevat
järisyttävän viikon ajan. Jossakin vaiheessa jokaisen on luovuttava roolistaan ja nähtävä
elämä uusin silmin.
Muut kategoriat: kasvukertomus

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
SF Anytime
YouTube
Blockbuster
Rakuten TV

Hip hei hutsu!, Ruotsi 2004. Ohj. Teresa Fabik.
Kun Sofie ja hänen kaksi parasta kaveriaan aloittavat yläasteen, tyttöjen odotukset ovat
korkealla. Pieleen menneiden kotibileiden seurauksena Sofien elämä muuttuu
kuitenkin teinihelvetiksi ja hän joutuu miettimään miten selvittää hankala tilanne.
Muut kategoriat: komedia

Yle Areena

https://www.vanamokirjastot.fi/work/pojat?id=ebf2c59d-d6f6-4dc8-da1c-b814e01c461a&mediaTypeId=285b24a7-aa5f-43b7-8789-a8180173ed93&queryId=ffca45a5-422d-4fe3-86b0-61e619d48ef8&resultIndex=0
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_112915
https://www.vanamokirjastot.fi/work/tuntematon-sotilas?id=ac9f934c-66ca-439a-daab-b02b4dbdd290&mediaTypeId=285b24a7-aa5f-43b7-8789-a8180173ed93&queryId=af357a74-a5eb-4ebf-85ad-0c58aa3c6288&resultIndex=3
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_113528
https://www.vanamokirjastot.fi/work/eden?id=347cc297-a9e6-e37d-018f-486c8f55fa91&mediaTypeId=285b24a7-aa5f-43b7-8789-a8180173ed93&queryId=738ed3d0-28db-42d6-839d-5dac95cb67be&resultIndex=1
https://elisaviihde.fi/elokuvat/36434/eden
https://play.google.com/store/movies/details/Eden?id=n9wpO3GKVdY.P
https://www.sfanytime.com/fi/movie/eden-
https://www.youtube.com/watch?v=tk2AjrjOFRM
https://blockbuster.fi/elokuvat/eden-2020
https://rakuten.tv/fi/movies/eden
https://areena.yle.fi/1-4157


Amélie, Ranska 2001. Ohj. Jean-Pierre Jeunet.
Pariisilainen, viaton ja oikeudenmukainen Amélie päättää auttaa lähimmäisiään
löytämään onnen. Kylvämällä pieniä ilon kipinöitä heidän elämäänsä hän kohtaa
samalla rakkauden.
Muut kategoriat: komedia

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
YouTube

12 Scifi

Linnunradan käsikirja liftareille, Iso-Britannia, Yhdysvallat 2005. Ohj. Garth
Jennings.
Komediaseikkailu Arthur Dentistä, joka tempautuu mukaan kaikkien aikojen matkalle
kuullessaan parhaan ystävänsä Fordin olevan avaruusolento. Maapalloa ollaan
tuhoamassa hypergalaktisen ohitustien reitiltä, joten Arthurin ja Fordin on
pelastauduttava ohikiitävän avaruusaluksen kyytiin.
Muut kategoriat: filmatisointi, seikkailu/toiminta, fantasia, komedia

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
YouTube

E.T. the Extra-Terrestrial, Yhdysvallat 1982. Ohj. Steven Spielberg
Yksinäinen nuori poika ystävystyy Maahan unohdetun avaruusolion kanssa ja suojelee
uutta ystäväänsä hallituksen joukoilta yrittäessään auttaa tätä pääsemään kotiin.
Muut kategoriat: seikkailu/toiminta, fantasia

Vanamo kirjastot
Blockbuster
Rakuten TV
Netflix
Prime Video

Star Wars - Pimeä uhka, Yhdysvallat 1999. Ohj. George Lucas.
Eletään aikaa, jolloin jedi-ritarit ovat rauhan vartijoita levottomassa Galaksissa, ja nuori
kuningatar taistelee kansansa puolestan mutta varjoissa väijyy paha voima odottaen
sopivaa hetkeä iskeä.
Muut kategoriat: seikkailu/toiminta, fantasia

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
Disney+
YouTube

https://www.vanamokirjastot.fi/work/am%C3%A9lie?id=d60fc5f8-4ab7-f1dd-cb9d-3e8416aebdb5&queryId=e6be799f-4798-440d-a1db-70b905547aa9&resultIndex=0
https://elisaviihde.fi/elokuvat/1638/am%C3%A9lie
https://play.google.com/store/movies/details?id=QeQ7iO4ZCBk
https://www.youtube.com/watch?v=QeQ7iO4ZCBk
https://www.vanamokirjastot.fi/work/linnunradan-k%C3%A4sikirja-liftareille?id=b581a131-0d12-49ed-e633-c779ddd4ebf5&mediaTypeId=285b24a7-aa5f-43b7-8789-a8180173ed93&queryId=0362b966-7be5-4085-ba64-ec9137286f3f&resultIndex=1
https://elisaviihde.fi/elokuvat/9932/linnunradan-k%C3%A4sikirja-liftareille?gclid=CjwKCAiAo5qABhBdEiwAOtGmbmQVbu7RmiMCzfSy4jEPDwnghoF7y3IDgYnhBzZh8bJVJ9JQN5oOPRoCULoQAvD_BwE
https://play.google.com/store/movies/details?id=AmLjs4YgZc0
https://www.youtube.com/watch?v=AmLjs4YgZc0
https://www.vanamokirjastot.fi/work/e-t-the-extra-terrestrial?id=c294195f-de56-1712-3b0a-c7d1e07c1da8&queryId=774df6ce-6f4b-4809-afba-6f7c3f5a9baa&resultIndex=0
https://blockbuster.fi/elokuvat/et-the-extra-terrestrial
https://rakuten.tv/fi/movies/e-t-the-extra-terrestrial
https://www.netflix.com/fi/title/60022398
https://www.primevideo.com/detail/0N4MU82F5XSNKXNC8MCN8YO59V/ref=atv_dl_rdr
https://www.vanamokirjastot.fi/work/star-wars-episodi-1-pime%C3%A4-uhka?id=c6d2b828-3876-49eb-6d81-1633ed7d82aa&queryId=df6d5ec9-7e83-47cc-a615-571b51c7f98d&resultIndex=2
https://elisaviihde.fi/elokuvat/11836/star-wars-pime%C3%A4-uhka
https://play.google.com/store/movies/details?id=D6Qo7awJ81c
https://www.disneyplus.com/fi-fi/movies/star-wars-the-phantom-menace-episode-i/2ezYynkgW1AH
https://www.youtube.com/watch?v=D6Qo7awJ81c


13 Seikkailu ja toiminta

Big Game, Suomi 2014. Ohj. Jalmari Helander.
Kun Air Force One putoaa erämaahan Pohjois-Suomessa, Amerikan presidentin kohtalo
on 13-vuotiaan suomalaispojan käsissä. Tämä hyvän mielen toimintaelokuva on tehty
sopivasti kieli poskessa ja esikuvia kunnioittaen.
Muut kategoriat: kasvukertomus

Vanamo kirjastot
Google Play
YouTube

Kon-Tiki, Norja 2012. Ohj. Joachim Rønning, Espen Sandberg.
Vuonna 1947 tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl koki käsittämättömän seikkailun
ylittäessään Tyynen valtameren balsapuusta rakennetulla lautalla ja osoitti, että se oli
ollut mahdollista jo ennen Kolumbuksen aikaa.
Muut kategoriat: kaukomaat, filmatisointi

Vanamo kirjastot
Google Play
YouTube
HBO Nordic

Adèle Blanc-Secin uskomattomat seikkailut, Ranska 2010. Ohj. Luc Besson.
Pariisi 1911: Kaupunkia terrorisoi esihistoriallinen petolintu. Nuori ja huimapäinen
toimittaja-seikkailija Adèle Blanc-Sec palaa Egyptistä muumioiden hautojen
tutkimusmatkalta, ja joutuu uskomattomien tapahtumien pyörteisiin…
Muut kategoriat: fantasia, filmatisointi, kaukomaat, komedia

Vanamo kirjastot
Blockbuster

14 Sota

Kirjavaras, Yhdysvallat, Saksa 2013. Ohj. Brian Percival.
Markus Zusakin menestysromaaniin perustuva Kirjavaras kertoo nuoresta ja rohkeasta
Liesel-tytöstä, joka lähetetään asumaan sijaisperheeseen Saksassa vellovan toisen
maailmansodan vuoksi.
Muut kategoriat: filmatisointi

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
YouTube

https://www.vanamokirjastot.fi/work/big-game?id=ec2a22e5-9f8b-f51a-9a5b-066d222df318&queryId=8d20f12a-e631-4cec-8641-99b6af8b87c2&resultIndex=1
https://play.google.com/store/movies/details?id=cKncjb9lJao
https://www.youtube.com/watch?v=cKncjb9lJao
https://www.vanamokirjastot.fi/work/kon-tiki?id=543f9c69-e9e6-90f8-47a1-ea6bb18b9a1d&queryId=3c007ef7-b774-486b-a790-56f28f201b1d&resultIndex=1
https://play.google.com/store/movies/details?id=J-bETei8Mjs
https://www.youtube.com/watch?v=J-bETei8Mjs
https://fi.hbonordic.com/movies/kon-tiki/1f10ced-00c74ab6e5c?gclid=CjwKCAiA1eKBBhBZEiwAX3gqlx-9K0tjS4XVq8hztyu373PbjHEk21wBjVyeiU4WlZ9uA_g3yNwgwBoC4RQQAvD_BwE
https://www.vanamokirjastot.fi/work/ad%C3%A8le-and-the-secret-of-the-mummy?id=5bccbd2b-36a4-5b08-06a2-0c42e6a5aff0&queryId=d373e656-cbf3-4f8c-bc5c-9e4bdb365e1d&resultIndex=0
https://blockbuster.fi/elokuvat/adele-blanc-secin-uskomattomat-seikkailut
https://www.vanamokirjastot.fi/work/kirjavaras?id=1e3c977d-751d-e3b4-1d1f-3302810f9890&queryId=eeb55a4e-8ff4-47cf-b653-426126f344be&resultIndex=1
https://elisaviihde.fi/elokuvat/36726/kirjavaras
https://play.google.com/store/movies/details?id=_yozK8O0MeA
https://www.youtube.com/watch?v=_yozK8O0MeA&has_verified=1


Sotahevonen, Yhdysvallat 2011. Ohj. Steven Spielberg.
Ensimmäisen maailmansodan aikaan sijoittuva Sotahevonen on kertomus toivosta ja
uskollisuudesta. Teini-ikäinen Albert joutuu sanomaan hyvästit hevoselleen Joeylle, kun
se myydään sotahevoseksi rintamalle. Nuoresta iästään huolimatta Albert lähtee
Ranskaan pelastaakseen rakkaan ystävänsä.
Muut kategoriat: seikkailu/toiminta, filmatisointi

Vanamo kirjastot
Elisa Viihde
Google Play
SF Anytime
YouTube
Blockbuster

Diktaattori, Yhdysvallat 1940. Ohj. Charlie Chaplin.
Kuvitteelliseen Tomaniaan sijoittuva Diktaattori kertoo köyhästä juutalaisparturista ja
tämän kaksoisolennosta, karismaattisesta, juutalaisia vihaavasta diktaattori Adenoid
Hynkelistä. Parturi, ensimmäisen maailmansodan hämmentynyt veteraani, tekee
parhaansa selviytyäkseen juutalaisgetossa, mutta Hynkel elättelee aivan toisenlaisia
toiveita. Hän haluaa valloittaa koko maailman.
Muut kategoriat: komedia

Vanamo kirjastot
Google Play
YouTube
Blockbuster
Rakuten TV

15 Lyhytelokuvat

Vuokko ja Virva Kunttu, Star Shaped Scar (Yle Areena 12 min.) 2018. Lyhytdokumentti
Jasmin Britneyn (Koskirannan) maailmasta.

Risto-Pekka Blom, Kanarialintu (Yle Areena 7 min) 2020. Fiktio Tuhannet lapset
lasketaan aamulla kouluun kuin kanarialinnut kaivokseen testaamaan ilman
myrkyllisyyttä.

Elli Toivoniemi, Pysäkki (Yle Areena 6 min.) 2019. Milja kuuntelee bussissa musiikkia, kun
kaksi vastapäätä istuvaa nuorta miestä alkavat flirttailla.

Marjo Viitala, Valehtelija (Yle Areena 15 min) 2018. Valehtelevan pikkutytön ja
narkkaripojan öinen kohtaaminen.

Klaus Härö. Yölento. (Yle Areena 28 min). 1999. Fiktio. Mira ja Johannes tutustuvat
sairaalassa.

https://www.vanamokirjastot.fi/work/sotahevonen?id=1c1b8c26-9f64-1c44-5a5c-6b788d35cddf&queryId=18404f5a-8c12-44cf-82c7-6d2ed86e223f&resultIndex=2
https://elisaviihde.fi/elokuvat/4315/sotahevonen?gclid=Cj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSqEskcDHA7LzK7
https://play.google.com/store/movies/details?id=GgWQCoOeTlQp6KeLAmOFcT6LgD1TlWc2gp8RYvr61XYnPQQNi5AaAtkiEALw_wcB
https://www.sfanytime.com/fi/movie/war-horse?gclid=Cj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSp_tnz1ouVhti0ycD1aGS_zB1gd4Ewmb7QpIWVeQmUVVb9uiXDgfrQaAtMSEALw_wcB
https://www.youtube.com/watch?v=GgWQCoOeTlQ
https://blockbuster.fi/elokuvat/sotahevonen?gclid=Cj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSr6xYrU78W1UtZHEOLUmu4IbBd2PmDyRRyGVjkBQ0UeA2IZ42HLkoQaAvL9EALw_wcB
https://www.vanamokirjastot.fi/work/diktaattori?id=0b14bbb0-460a-1c47-107d-dfbfd1d9aa5c&mediaTypeId=285b24a7-aa5f-43b7-8789-a8180173ed93&queryId=a4988df7-1119-4359-bf56-7f3c16517340&resultIndex=0
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