
TIEDOTE, OHJELMANJULKISTUS 
vapaasti julkaistavissa ke 6.10.2021  
(3 sivua) 

 

Hopeatähdet – Silvery Stars, Senior Film Festival: 10 vuotta! 
 
* Elokuva-alan pioneerifestivaalia juhlistetaan Kino Kuvakukossa Kuopiossa 1. -7.11.2021 

* JUHLAVUODEN TEEMA on ”Lapsuus meissä” 

* Festivaalin avajaisvieraaksi saapuu Cannes-voittoisa kirjailija ROSA LIKSOM   

 * avajaiselokuvana Liksomin romaaniin pohjautuva ”HYTTI NRO 6” / Cannesin     

elokuvajuhlat: pääpalkinto Grand Prix 2021 

* kuopiolaiskirjailija, pakinoitsija AAPELIN (Simo Puupponen) Vinski-kirjoihin perustuva, kaikenikäisiä 

viihdyttävä (K7) uutuus liittyy mukaan juhlintaan ISÄNPÄIVÄNÄ 7.11.   

Odotettu VINSKI-uutuus nähdään Hopeatähdissä n. 1½ kuukautta ennen virallista ensi-iltaa ja muuta 

Suomea 

 

   
 

 

 

HOPEATÄHDET - SILVERY STARS on koko Euroopan - sekä tiettävästi koko läntisen maailman-   

ensimmäinen vanhemmalle väelle suunnattu, suosituksi alusta alkaen noussut elokuvafestivaali. Sen 

idea on syntynyt ja kehitelty formaatiksi Kuopiossa, Alueellinen elokuvakeskus ISAK ry:n toimesta. 



 

HOPEATÄHDET-festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, ja siitä tuli heti menestys. 

Hopeatähtien vuosikymmen on tarjonnut elokuvaohjelman ja vuoden teeman puitteissa myös lukuisan 

määrän mitä kiintoisimpia esiintyjävieraita. Elokuva-alan taiteilijoiden lisäksi Hopeatähdissä on ollut 

keskusteluvieraita myös mm. kirjallisuuden, musiikin, terveystieteiden, käytännön sosiaalityön, 

yhteiskuntatutkimuksen ja moraalifilosofian aloilta. 

 

HOPEATÄHDET on erityisesti vanhemmalle väelle suunnattu, mutta samalla kaikenikäisille avoin 

festivaali. Kokonaisen viikon mittainen HOPEATÄHDET elokuvineen ja taiteilijavieraineen järjestetään 

nyt jo 10:nnen kerran, ajalla 1.-7.11.2021. Näyttämönä toimii Kino Kuvakukko, Vuorikatu 27, Kuopio. 

 

JUHLAVUODEN TEEMA: ”Lapsuus meissä” 

Juhlaohjelmiston kokoavana teemana on ”lapsuus meissä”. Teema nousee esiin moni eri tavoin, eri 

tasoilla, myös elokuvien juonikuvioita syvemmältä ja yllättävissäkin yhteyksissä. 

 
AVAJAISTEN TÄHTIVIERAANA CANNES-VOITTOISA KIRJAILIJA ROSA LIKSOM,  
 
Uusi sivu kääntyi viime elokuussa suomalaisessa elokuvahistoriassa. Viimeiseen 40 vuoteen Cannesin 
elokuvajuhlien pääkilpasarjassa ei ollut kisaamassa teoksia muilta suomalaisohjaajilta kuin Aki 
Kaurismäeltä. Kunnes paikalle saapui HYTTI NRO 6. 
 
Cannesin elokuvajuhlien 2021 pääpalkinnolla eli Grand Prix'lla palkittu, Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 
6 vie unohtumattomalle junamatkalle arktisten neuvostomaisemien halki. Lämmin ja vilpitön HYTTI NRO 6 
on syntynyt Rosa Liksomin Finlandia-palkitun romaanin innoittamana. 
 
ROSA LIKSOM saapuu avajaistervehdyksen kera juhlistamaan kanssamme Hopeatähdet-avajaisia. 
AVAJAISET maanantaina 1.11. klo 17, Kino Kuvakukko.  Avajaisten kesto: n.2 tuntia.  
Avajaisliput 10 €, suoraan ovelta. LIPUNMYYNTI avautuu avajaispäivänä ma 1.11. jo klo 15. 
 
TERVEYDEN TIISTAIN LUENTOVIERAANA OHJAAJA LAURI RANDLA  
 
TERVEYDEN TIISTAI 2.11.KLO 12- 14.15 : lapsuuden voima 
PÄIVÄN LUENTO: elokuvaohjaaja LAURI RANDLA (30 min) 
PÄIVÄN ELOKUVA: NÄKEMIIN NEUVOSTOLIITTO (86 min, K12) 
Luento + elokuva yhteislipulla 8 € 
 
Festarilla suosittu TERVEYDEN TIISTAI pohtii tänä vuonna lapsuuden voimaa elää ja kasvaa ympärillä 
vellovien suurten yhteiskunnallisten muutosten keskellä. 
 
Lämpimän nostalgian ja neuvostoiskelmien sävyttämä, vuolaasti kehuttu NÄKEMIIN NEUVOSTOLIITTO 
(Suomi, 2020) kuvaa humoristisesti inkerinsuomalaisen perheen arkea suurvallan murroksen ja 
yhteiskunnallisen myrskyn silmässä 80- ja 90-luvun taitteessa. Perheen poika Johannes on aikuistumisen 
kynnyksellä, mutta voimakastahtoisen isoäidin ja lännessä töissä käyvän äidin välissä on vaikea kasvaa 
itsenäiseksi miehenaluksi. Onnen Johannes löytää roihuavasta ensirakkaudesta – ja äidin mukana Suomesta 
Neuvosto-Viroon kulkeutuvista leluista ja makeisista. 
 



NÄKEMIIN NEUVOSTOLIITTO on ensimmäinen inkerinsuomalainen pitkä näytelmäelokuva ja samalla ohjaaja 
LAURI RANDLAN (s. 1981) esikoispitkä elokuva. Aiemmin Randla on ohjannut useita palkittuja 
lyhytlelokuvia. Elokuvan tarina perustuu Randlan omiin lapsuusajan kokemuksiin.  

 
KOTIMAISIA ENNAKKOENSI-ILTOJA !  
 

Juhlaviikon ohjelmassa on kaksi kotimaista ennakkoesitystä. Keskiviikkona 3.11. klo 13 valkokankaalle 
saadaan nuoruuden illuusioiden ja rakkaustarinan ympärille kietoutuva RIKINKELTAINEN TAIVAS. Kjell 
Westön samannimiseen menestysromaaniin perustuvan elokuvan on ohjannut Jussi-palkittu Claes 
Olsson.  

Toinen yleisöennakko on VINSKI JA NÄKYMÄTTÖMYYSPULVERI nähdään Hopeatähdet-juhlaviikon 
päätöspäivänä (su 7.11. klo 13), yli kuukausi ennen elokuvan virallista ensi-iltaa ja muuta Suomea. Vinskin 
tarina legendaarisine hahmoineen sopii kaikenikäisille (ikäraja K7). Kuopiolaislähtöinen kirjailija ja 
toimittaja Simo Puupponen (1915–1967) alias pakinoitsija Aapeli on yksi rakastetuimpia savolaislähtöisiä 
kirjailijoita. Puupponen kirjoitti iättömän hauskat Vinski-tarinat 1950-luvulla. Hopeatähdet-festari kutsuu 
ylisukupolvisesti kaikkia (K7) elokuviin juhlimaan ISÄNPÄIVÄÄ   - JA IKUISTA LAPSUUTTA MEISSÄ KAIKISSA! 

 

 ***** 

 

LISÄTIEDOT, KOKO OHJELMA, LIPUT, PRESS: 

www.hopeatahdet.fi 

Festivaalin painettua, maksutonta käsiohjelmaa saatavilla myös Kino Kuvakukosta lokakuun alkupuoliskolta alkaen. 

saija.nissinen@kuopio.fi 

Saija Nissinen, festivaalin taiteellinen johtaja, ISAK ry:n toiminnanjohtaja 
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