
Kiihkeä naissuhde maustaa rikollista soppaa
Jussi Vares joutuu hemaisevan Lailan tiukkaan otteeseen eikä se 
helpota murhien selvittämistä.

Kesäinen Turku. Yksityisetsivä Jussi Vares (Antti Reini) tienaa leipänsä vähäpätöisillä 
varjostusjutuilla. Miehen elämä on vailla suuntaa.  Keskelle ankeaa arkea osuvat 
sentään novellikirjailija Luusalmen (Eppu Salminen) kirjanjulkistamisjuhlat.  
Kotimatkalla Vares saa työtarjouksen hautausmaalla, joutuu katutappeluun ja 
on vähällä päästä hengestään puolustaessaan kaveriaan Kyypakkausta (Jasper 
Pääkkönen). 

Myös naisrintamalla alkaa tapahtua. Vares päätyy tutkimaan Astan (Outi Mäenpää) 
tyttären, kevättalvella puukotetun Kertun (Misa Lommi) murhaa ja ajautuu vuoteeseen 
Astan sisaren, naimisissa olevan kiihkeän Lailan (Anu Sinisalo) kanssa.
Laila ottaa Vareksen tiukasti hallitsevaan otteeseensa ja pian Vares käsittää, että 
murhan tekijän on täytynyt olla tytölle läheisesti tuttu.
Yhä sotkuisemman jutusta tekee Kertun parhaan ystävän Pirkon katoaminen vuotta 
aiemmin. Vares alkaa pian epäillä, että myös Pirkko on joutunut henkirikoksen uhriksi.

VAKIOROOLIT KAIKISSA VARES-ELOKUVISSA

 Jussi Vares ANTTI REINI
 Juhani Luusalmi  EPPU SALMINEN
 Pastori Alanen MATTI ONNISMAA
 Kyypakkaus JASPER PÄÄKKÖNEN 
 Toimittaja Ruuhio  MIKKO LEPPILAMPI
 Anna Huttunen MARIA JÄRVENHELMI 
 Komisario Hautavainio ILKKA HEISKANEN 
 
 KESKEISET VIERAILUROOLIT PAHAN SUUDELMASSA

 Laila  ANU SINISALO
 Lahtipoika  MIKKO NOUSIAINEN
 Arto Ronimus  VILLE VIRTANEN
 Asta Malmsten OUTI MÄENPÄÄ
 Tuikku  IINA KUUSTONEN
 Paavo Keinonen  SVANTE MARTIN
 Riitta Vuorela JOHANNA KERTTULA
 Patologi Riihimäki REA MAURANEN 
 
PIKKUROOLIT PAHAN SUUDELMASSA

 Kerttu Malmsten  MISA LOMMI
 Pirkko Vuorela  CAMILLA ADOLFSSON
 Kerttu, 8 v.  SALLI SIIVONEN
 Pirkko, 8v.  SANNI PAATSO
 Vastaanottovirkailija JAANA JÄRVINEN
 Mies yliopistolla  HENRIK HAMMARBERG
 Yliopiston talonmies TIMO ROOS 
 Telakan assistentti MINNA HÄMÄLÄINEN
 Baarimikko  STEFAN KARLSSON

 TUOTANTOTIEDOT

 Ohjaus Anders Engström 
 Tuottajat Jukka Helle, Markus Selin
 Käsikirjoitus Katariina Souri, Anders 
  Engström, Mika Karttunen
 Kuvaus Jari Mutikainen F.S.C 
 Lavastus Betsy Ångerman-Engström
 Musiikki DJ Slow, Samuli Laiho
 Leikkaus Mikko Sippola
 Puvustus Marjatta Nissinen
 Maskeeraus Hannele Herttua
 Ääni Panu Riikonen
 Tuotantopäällikkö Sirkka Rautiainen

 Esittävä tv-kanava MTV3
 Budjetti 1 400 000 e (SES 400 000 e)
 Ensi-ilta 6.1.2011
 Ikäraja K15

 MEDIAINFO



Dekkarikirjailija Reijo Juhani Mäki kertoo 
itsestään omin sanoin. 

Syntymäpaikkani on keskellä Pohjois-Satakunnan karuja korpimaita. Ennen kouluun 
menoa olin päättänyt tulla isona joko kansainväliseksi tutkimusmatkailijaksi tai seikkai-
levaksi preeriacowboyksi. Lukeminen kuitenkin muutti ajatukseni. Ja jo noin kymmenen 
vuoden iässä päätinkin vakaasti ruveta isona kirjailijaksi.
Alkoi tiukka harjoittelu, jonka tuloksena siniruutuiset vihkoset päätyivät vuoden taikka 
kahden viiveellä kotisaunan pesään.

Itsekritiikki oli armotonta. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen päädyin puolittain vahingossa 
Turkuun, kauppakorkeakouluun, pääaineyhdistelmänä markkinointi ja talousmaantiede. 
Kombinaatio tunnettiin nimellä leikki & laulu.

Opiskeluaika tuli elettyä täysillä. Viisi vuotta vierähti todella hauskoine ja vähemmän 
mukavine lieveilmiöineen. Maisterinpahvit silläkin rypistyksellä irtosivat. Ja samalla oli 
– kuin bonuksena – vaatekertaan tarttunut jo melko tavalla autenttista aineistoa tulevaa 
kirjoittamistani varten.

Valmistuttuani olin jo päätymässä YK-hommiin Libanoniin, kun sattuman kautta sain 
tietää Porissa vapautuvasta pankkimiehen paikasta. Aloin ensimmäisenä pankkivuo-
tenani kirjoittaa vähitellen iltapuhteinani ensimmäistä kirjaani. Teos nimeltä ”Enkeli-
pölyä” tuli ulos 1985. 
Se, mitä olin kymmenvuotiaana päättänyt, oli toteutunut.

Ehdin olla pankissa kymmenen pitkää vuotta, ja koko ajan kirjoitin kirjoja. Vaatimat-
toman alun jälkeen varsinkin yksityisetsivähahmo Jussi Vares alkoi saada enemmän 
uskollisia lukijoita. Laman ollessa pahimmillaan 1993 otin lopputilin ja siirryin vapaaksi 
kirjailijaksi. 
Vannon, etten unohda sitä heleää huhtikuista päivää, jolloin kävelin viimeisen kerran 
pankkikonttorista ulos Turun kauppatorille. Taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta 
vapauden ja riippumattomuuden tunne oli  huikaiseva.

Tuosta hetkestä eteenpäin olen työskennellyt pelkästään kirjailijan ammatissa. Jänni-
tysromaanien lisäksi toimenkuvaani kuuluvat lehtikolumnit, novellit ja kaikkinainen 
muukin kirjoitustyö. Se on välillä yksinäistä, raskasta ja puuduttavaakin puurtamista.
Kun kaiken lopulta summaa yhteen, niin palkitsevat hetket vievät lopulta voiton.
Huonompina päivinä tolkuttelen itselleni, että äijä hei, älä valita, muista aina, että olet 
kuitenkin juuri nyt unelma-ammatissasi! Eikä sinusta varmaan kuitenkaan olisi koskaan 
tullut oikeata preeriacowboyta.

Reijo Mäki

Kirjailija

Reijo Mäki (syntynyt 12.10.1958 Siikaisissa, 
Pohjois-Satakunnassa) on koulutukseltaan kauppa-
tieteiden maisteri (Turun kauppakorkeakoulu 1982). 
Vuosina 1983 – 1993 hän työskenteli kirjoittamisen 
ohella Postipankissa markkinointitehtävissä. Nykyisin-
Mäki ahkeroi vapaana kirjailijana ja asuu Turussa.
Reijo Mäki julkaisi esikoisdekkarinsa Enkelipölyä 
vuonna 1985, ja sen jälkeen häneltä on ilmestynyt kirja 
joka vuosi – tähän mennessä kolmisenkymmentä teosta.
Mäen suosio on kasvanut koko ajan tasaisesti ja hänen 
kirjojaan on myyty Suomessa reilusti yli miljoona kappa-
letta. Vares-dekkarit ovat valloittaneet myös ulkomailla. 
Tähän mennessä kirjoja on ilmestynyt ruotsiksi, saksaksi, 
tanskaksi ja viroksi.
Vares-romaanien pohjalta on tehty kaksi elokuvaa ja 
näytelmä. Keltainen leski -dekkariin perustuva Vares 
sai ensi-iltansa heinäkuussa 2004, ja se oli vuoden 2004 
katsotuin kotimainen elokuva. Jäätynyt enkeli -jännäriin 
perustuvan V2 -leffan ensi-ilta oli tammikuussa 2007. 
Turkulainen Linnateatteri esitti Vares-näytelmää Naan-
talin Emma-teatterissa kesällä 2008. 
Ensi kesänä samalla näyttämöllä nähdaan Vares ja 
nuoruustango, jonka pääosaa esittää Jukka Rasila.



Päähenkilö

Antti Reini (syntynyt 27. elokuuuta 1964 Helsingissä) on pitkän linjan näyttelijä, jota 
roolit ovat vuosien varrella vieneet Suomesta tiuhaan muihin Pohjoismaihin ja Saksaan. 
Hän teki kansainvälisen läpimurtonsa miespääosassa ruotsalaisen Jan Troellin elokuvassa 
Il Capitano (1991), joka perustui Åmsälenin kolmoismurhaan. Reinin vastanäyttelijänä oli 
Maria Heiskanen.
Harvakseen elokuvia tekevä veteraaniohjaaja pestasi taas Heiskasen ja Reinin taiteilijamuo-
tokuvaan Ikuistetut hetket (2008), josta Heiskasen pääosasuoritus palkittiin Guldbaggella 
(Ruotsin Oscar-palkinto). Reinillä oli elokuvassa sivurooli suomalaisena merikapteenina.
Kotimaassa Reini on tehnyt ahkerasti rooleja sekä pitkissä elokuvissa että tv-draamoissa. 
Vares-ohjaaja Anders Engströmin kanssa hän teki yhteistyötä draamasarjassa NDA – Salas-
sapitosopimus (2005). Näkyvin ja pitkäkestoisin tv-rooli Reinillä oli poliisina moninkertai-
sesti palkitussa sarjassa Kylmäverisesti Sinun (2000 – 2007).
Viime vuosien elokuvia ovat olleet mm. Haarautuvan rakkauden talo ja 8 päivää ensi-iltaan.
Kolmen lapsen isä Reini asuu Heinävedellä ja harrastaa vakavissaan mm. kirjoittamista, 
valokuvausta sekä kitaran- ja rumpujen soittoa. 
Reini on myös Välkkeen (Välityömarkkinoiden kehittämishanke Kanta- ja Päijät-Hämeessä) 
kouluttaja.

Ohjaaja

Suomenruotsalainen Anders Engström (syntynyt 1962 Uudessakaarlepyyssä)  on 
opiskellut Lontoon kansainvälisestä elokuvakoulussa (International Film School) ja luonut 
kansainvälisen uran Ruotsissa ja Saksassa. 
Ruotsissa hän on ohjannut suosittuja ja palkittuja tv-sarjoja kuten Wallander, Anna Holt ja 
Irene Huss. 
Saksassa hän ohjasi kansainvälisen jännityselokuvan Error 2000 (1999), jossa näyttelivät 
mm. Jurgen Prochnow, Götz Otto ja Desmond Lewelyn
Suomessa Engström sai tv-esikoiselokuvastaan Flaggstölden (1989) elokuvataiteen valtion-
palkinnon.
Sen jälkeen Engström on ohjannut mm. Jörn Donnerin tuottaman Prix italia -ehdokkaana 
olleen Småstadsberättelser-sarjan (1994) sekä Irina Björklundin ja Peter Franzénin tähdit-
tämän Isabella-minisarjan, josta hän sai parhaan ohjaajan Venla-palkinnon 2007.
Engström on naimississa lavastaja Betsy Ångerman-Engströmin kanssa ja heillä on kaksi 
lasta, William ja Vanja.



6 x VARES

Solar Films tuottaa yhteistyössä Turun kaupungin 
kanssa kuusi uutta Reijo Mäen romaaneihin perus-
tuvaa pitkää Vares-elokuvaa, jotka valmistuvat 2011 
ja tähtäävät kansainväliseen levitykseen.
Ensimmäiset kolme elokuvaa menevät ensin elokuva-
teatterilevitykseen, muiden levityskanavat päätetään 
myöhemmin. Kaikki kuusi julkaistaan myös dvd:llä.
Itsenäisistä elokuvista tehdään MTV3:lle 12-osainen 
tv-sarja.
Uusien Varesten kuvaukset alkoivat Turussa 20. 
huhtikuuta ja jatkuivat lokakuun lopulle.
Pääosaa näyttelee kaikissa elokuvissa Antti Reini.
Ensimmäinen kuudesta elokuvasta on Pahan 

suudelma, jonka ensi-ilta on 6. tammikuuta 2011. 
Kaidan tien kulkijat -elokuvan ensi-ilta on 5. elokuuta 
2011. Ne ohjaa Anders Engström. Neljä muuta (Pime-

yden tango, Huhtikuun tytöt, Sukkanauhakäärme ja 
Uhkapelimerkki) ohjaa Lauri Törhönen.

Vientituote Eurooppaan

Vares-elokuvasarjasta kaavaillaan vientituotetta 
samaan tapaan kuin esimerkiksi ruotsalaiset 
Wallander, Beck, Anna Holt ja Irene Huss. Kyseisiä 
elokuvasarjoja ohjannut Engström uskoo Vareksen 
murtautuvan Eurooppaan uutena rikoselokuvan 
suuntauksena, joka voisi kantaa nimeä Finn-crime.
”Meillä on kaikki edellytykset kansainväliseen 
läpimurtoon. Turku on Vareksen maisema siinä kuin 
Ystad Wallanderin. Meillä on hyvät käsikirjoitukset, 
kiinnostavat suomalaiset tarinat ja hienot näyttelijät”, 
Engström luettelee. ”Sen lisäksi tuotantotiimi on yksi 
parhaista, joiden kanssa olen työskennellyt.”

WFFC auttaa ja koordinoi

Turun Seudun kehittämiskeskuksen alaisuudessa 
toimiva Länsi-Suomen elokuvakomissio (WFFC) 
koordinoi Vares-elokuvasarjalle tarjottavia palveluita 
Turussa. WFFC avusti tuotantoyhtiöitä osaajien ja 
työharjoittelijoiden rekrytoinneissa, kuvauspaikkojen 
etsinnässä, kuvausjärjestelyissä ja monissa kuva-
usten vaatimissa käytännön järjestelyissä. WFFC on 
myös ollut edesauttamassa yritysten mukaantuloa 
Vares-yhteistyöhön.

Vares ravintolassa ja 
ABC-liikennemyymälässä

Turun Osuuskaupan ja Solar Filmsin yhteistyöso-
pimus täydentää turkulaista panostusta Suomen 
kaikkien aikojen mittavimpaan elokuvasarjaan.
Yhteistyö näkyy Turussa parhaiten ravintola Sham-
Rockissa ja Koulukadun ABC-liikennemyymälässä, 
jotka on nimetty virallisiksi Vares-paikoiksi.

Laitila, Hese ja Otava muut 
kumppanit

Solar Films on tehnyt Vares-elokuvien markkinoin-
tiyhteistyösopimukset myös Laitilan Wirvoitusjuo-
matehtaan ja Hesburgerin kanssa. 
Yhteistyökumppani on myös kirjakustantaja Otava, 
joka julkaisee Vares-pokkareita elokuvakansilla. 
Pahan suudelma on Otavan kolmas elokuvapok-
kari, ensimmäinen oli Keltainen leski ja toinen 
Jäätynyt enkeli.

Rinnasta revitty sydän vie Vareksen 
Pohjanmaalle

Pohjanmaalta löytyy nuoren naisen ruumis, jolta on revitty sydän rinnasta. Ruumiin 
löytäjä, virkaheitto pastori Hukkanen, palkkaa Jussi Vareksen tutkimaan rikosta. 
Näin alkaa Vareksen uran oudoin tapaus. Vares matkaa Kahdenvirranmaankylään, 
joka on pieni, riutuva kyläpahanen, vahvan lahkolaisuskonnon kourissa. 
Paikallisen mielisairaalan kortisto kätkee sisäänsä synkkiä salaisuuksia; sairaalan 
ylilääkärillä näyttää olevan puoli kylää potilaanaan.
Minne tahansa Vares meneekin, tapahtumat muuttuvat yhä kummallisemmiksi. 

ANTTI REINI PETER FRANZÉN MERJA LARIVAARA MARKKU MAALISMAA TOMI SALMELA AAKE KALLIALA 
KARI-PEKKA TOIVONEN PETTERI SUMMANEN JARMO MÄKINEN PEKKA HUOTARI

ääni PANU RIIKONEN musiikki DJ SLOW ja SAMULI LAIHO leikkaus MIKKO SIPPOLA 
lavastus BETSY ÅNGERMAN-ENGSTRÖM puvustus JANNE KARJALAINEN 

käsikirjoitus REIJO MÄEN romaanista MIKA KARTTUNEN kuvaus JARI MUTIKAINEN F.S.C 
tuotanto MARKUS SELIN ja JUKKA HELLE ohjaus ANDERS ENGSTRÖM

Kuolema ennen häpeää

”Näytellään, että meillä menee hyvin.”
Nelikymppisellä Sami Luodolla on salainen unelma. Hän haluaa menestyä isänsä lailla 
ja rakentaa perheelleen hulppean talon. Unelmaan päästäkseen Sami rakentaa ja myy 
pientaloja. Talousnäkymät ovat loistavat, eikä mikään voi mennä pieleen. Vai voiko? 
Kotirauha on yhden miehen syöksykierre, trillerimäinen draamaelokuva, joka porautuu 
ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin syvyyksiin kasvaviin ihmiskohtaloihin.  Rankasta 
aiheesta huolimatta Marko Leinon syksyllä 2010 ilmestyneeseen romaaniin pohjautuva 
elokuva sisältää rutkasti huumoria ja tarinan loppu on toivoa täynnä.

SAMULI EDELMANN KATARINA KAITUE SANTERI KINNUNEN KERLI KYLLÖNEN KRISTO SALMINEN 
AAKE KALLIALA TOMMI KORPELA AKU HIRVINIEMI 

ääni JYRKI RAHKONEN musiikki LAURI PORRA leikkaus KIMMO TAAVILA lavastus PIRJO ROSSI 
puvustus TIINA KAUKANEN kuvaus PINI HELLSTEDT F.S.C. käsikirjoitus MARKO LEINO 

tuotanto MARKUS SELIN ja JUKKA HELLE ohjaus ALEKSI MÄKELÄ

 TIETOISKU

Maalaisjärjellä ei pärjää 
Kahdenvirranmaankylässä outojen 
ihmisten ja tapahtumien keskellä. 
Tuuriakin tarvitaan.

Elokuvateattereissa syksyllä 2011

Elokuvateattereissa 5. elokuuta 2010vvateaeatttterereieisss a 5.5  eloku

Tiedotus

Rampe Toivonen
rampe.toivonen@solarfi lms.com
+358 400 485 970

Manna Katajisto
manna.katajisto@nordiskfi lm.com
+358 40 561 0074

Tuotantoyhtiö 

Solar Films Oy 
Veneentekijäntie 20
00210 Helsinki 
+358 9 417 447 00
solarfi lms.com

Levitysyhtiö

Nordisk Film 
John Stenbergin ranta 2
00530 Helsinki 
+358 9 476 4460 
nordiskfi lm.fi 


