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AAKE KALLIALA  JUKKA PUOTILA  MIINA TURUNEN  ILMARI JÄRVENPÄÄ  TEIJO ELORANTA  MARJA MYLLYLÄ  KRISTIINA ELSTELÄ  TOMI SALMELA  IINA KUUSTONEN  JAANA SAARINEN
ÄÄNI PANU RIIKONEN  MUSIIKKI ANTTI LEHTINEN  LEIKKAUS MIKKO SIPPOLA  MASKEERAUS MARJUT SAMULIN  PUVUSTUS TIINA KAUKANEN  LAVASTUS SATTVA-HANNA TOIVIAINEN  KÄSIKIRJOITUS ELIAS KOSKIMIES  ALKUPERÄISTEOS PIA PESONEN  KUVAUS KONSTA SOHLBERG F.S.C.

TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ HANNA VIROLAINEN  TUOTTAJAT JUKKA HELLE JA MARKUS SELIN  OHJAAJA MARJA PYYKKÖ

WILMA ROSENQVIST   MERJA LARIVAARA   MARJAANA MAIJALA   KONSTA MÄKELÄ

Mie niin kuolen tänne! Mihin mie teen valituksen?
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KEKKONEN TULEE!

”Marjatertut alkavat kasvaa, eläimet 
kumartavat, sairaat parantuvat, 
köyhät saavat kultakolikon ja naiset 
hedelmöittyvät. Kaikki unelmat risteytyvät 
toisiinsa siellä, missä Kekkonen käy.”

Uutinen saapuu sähkeen muodossa sekoittaen kertaheitolla koko 
kyläpahasen seitsemänkymmentäluvun alun Lapissa. 
Sen viesti on lyhyen ytimekäs: Tasavallan Presidentti Urho Kaleva 
Kekkonen piipahtaa Allin Baarissa matkalla kauemmas Pohjois-Lappiin. 

Allilla on suunnattomia paineita: baari pitää saada putipuhtaaksi, 
paikallisen Lihajalostamon on kerrankin hoidettava pilaantumatonta 
ruokaa ja Allin on pikalaihdutettava. Ja ennen kaikkea Allin on 
voimanaisen tavoin pidettävä Kekkoseen hysteerisen hurmoksellisesti 
suhtautuvat kyläläiset kurissa ja järjestyksessä.

Se ei ole helppoa, sillä vastapuolella on Tabe Sliooria ja lentoemäntiä 
esikuvinaan pitävä Maija Kellinsalmi, kunnan apulaisinsinöörin 
hermoheikko vaimo.

Maija on edellisenä vuotena järjestänyt katastrofaaliset 
itsenäisyyspäivänjuhlat. Nyt hänellä on mahdollisuus revanssiin ja 
yhdessä hetkessä hän onkin jo suunnittelemassa kilpailevaa Kekkos-
juhlaa.

Mitä lähemmäs sokeasti palvotun, diktaattorin ottein maata johtavan 
presidentin vierailu tulee, sitä kiihkeämmäksi kylän elämä käy ja sitä 
enemmän asukkaista puskee esiin hurjia mutta kovin inhimillisiä 
piirteitä: kateutta, kilpailuhenkeä, kampitusta, kuolettavia suunnitelmia, 
suuria egoja ja draamaa. Kukaan ei säästy brutaaleilta otteilta – sen 
saavat huomata jopa kylän pitkäikäiset maskottiporot!



Suomen lupaaviin nuoriin ohjaajiin kuuluva Marja Pyykkö 
(s. 26. maaliskuuta 1975) on valmistunut elokuvaohjaajaksi 
Taideteollisesta korkeakoulusta.

Marja Pyykön esikoiselokuva Sisko tähtoisin jäädä (2010) on kotimaisen 
elokuvan merkittävä nuorisokuvaus. Kekkonen tulee! on Pyykön toinen 
pitkä elokuva.

Pyykön tunnin mittainen lyhytelokuva Täällä lepää Aino Koski voitti 
kunniamaininnan pohjoismaisten kykyjen kilpailussa 2008. Samassa 
kilpailussa Pyykkö palkittiin Sisko tahtoisin jäädä -elokuva-aiheen 
esittelystä (pitchauksesta). 

Pyykkö on ohjannut lukuisia lyhytelokuvia ja mainoksia. Lisäksi hän 
on hankkinut kokemusta tv-sarjoissa ja draamaelokuvissa lukuisissa 
tehtävissä: näyttelijänä, apulaisohjaajana, roolittajana ja rekvisitöörinä.



OHJAAJAN SANA

Kekkonen tulee! on komedia muutoksen kaipuusta ja 
suomalaisesta hulluudesta.

Tarinan keskiössä on pieni suomalainen kylä kaukana pohjoisessa. Eletään 
70-luvun alkupuolta ja kuullaan että Suomen tasavallan presidentti Urho Kaleva 
Kekkonen on tulossa kylään lyhyelle vierailulle. Juuri tähän kylään, juuri nyt! 

Kyseessä ei ole suurmieselokuva presidentti Kekkosesta, vaan tarina odotuksen 
vimmasta, kauhusta ja riemusta. Mitä kaikkea maan johdon vierailu saattaakaan 
tarkoittaa pienen kylän arjen uuvuttamille asukkaille? Nyt on muutoksen aika! 
Kekkosen tulo herättää monenlaisia intohimoja; yhdelle Kekkonen on pelastaja, 
fyysinen ja ihana metsä- ja kalamies, toiselle taas suuri suomalaisen taiteen 
ymmärtäjä, kolmannelle kadotettu isähahmo. 
Kekkonen tulee ja pyyhkäisee arjen harmauden kylän yltä, muutoksen tuulet 
puhaltavat tunturissa ja tästä muutoksesta kaikki haluavat osansa.

Tyyliltään Kekkonen tulee! on vino komedia, suomalaista hulluutta käsitellään 
lakonisesti, mutta lämmöllä. Meillä on kansana sisäänrakennettu arvostus 
vallanpitäjiä kohtaan, mutta jokaisessa kytee myös pieni kapinahenki. 
Inhimillistä ja yhteistä on myös kohdistumaton kaipuu, ajatus paremmasta 
huomisesta ja syvä usko muutoksen mahdollisuuteen. 

Ohjaajana Kekkonen tulee! -leffan tarinan raivokas energia ja henkilöhahmojen 
hullu inhimillisyys tuntuivat lähtökohdilta, joiden varaan on ollut hyvä rakentaa.
Tarinassa on paljon hienoja naishahmoja, jokainen hieman erilaisen ”kuilun” 
reunalla. Naiset ovat vahvoja ja päämäärätietoisia. He pyrkivät haluamaansa 
lopputulokseen rohkeasti ja keinoja kaihtamatta. Kun naisten tiet risteävät, 
myös unelmat törmäävät – jopa absurdeilla tavoilla.
Tunteet rutisevat tunturissa kun Kekkosen karavaani lähestyy.

Marja Pyykkö
ohjaaja



FANNI (Marja Myllylä)
Kotiinsa vangittu Fanni tietää niin 
maailmanpolitiikan käänteet kuin 
viimeiset risahdukset kyläraitillakin! 

JUSSI ALALUUSUA (Ilmari Järvenpää)
Sylvin kanssa pussailevalla Jussilla 
on ongelma. Hän on valehdellut 
pitkin kyliä olevansa hyvinvarustettu, 
Kekkosen avioton lapsi. 

SINIKKA (Iina Kuustonen)
Sinikka on ollut ”synnin tiellä” mutta 
nyt hän tekee parannuksen! 

VALO & KAARINA (Valo ja Kaarina)
Kylän nimikkoporot. Tosin sekään 
titteli ei pelasta sinua, kun maan isä 
on tulossa kyläilemään.

SYLVI (Wilma Rosenqvist)
Elämä on mahtavaa – paitsi jos olet 
15-vuotias, elät kaukana Lapissa, 
äitisi on isoääninen baarinpitäjä, 
sinun tulee opetella soittamaan 
viululla Finlandia-hymni viikossa ja 
Kekkonen pilaa orastavan romanssin. 

ALLI (Merja Larivaara)
Allilla on iso nauru ja ronskit otteet, 
aivan kuten kylän baarinpitäjällä 
tulee ollakin! 

MAIJA KELLINSALMI (Marjaana Maijala)
Maija on nainen, joka haluaa elää 
vaarallisesti ja vapaasti – kuin 
lentoemäntä. 

LIISA (Miina Turunen)
Liisa on kylän terveydenhoitaja. 
Tämän kaikki tietävät. Mutta paljon 
enempää ei tiedetäkään tästä 
mystisestä hahmosta. 

MARTTI KELLINSALMI (Konsta Mäkelä)
Kirottu oli se päivä, jolloin kunnan 
apulaisinsinööri Martti Kellinsalmi 
keksi Joulumaa-hankkeen! 

OLAVI JA ANNELI (Aake Kalliala ja 
Jukka Puotila)
Anneli on järkihminen. Olavi on 
lahjakas sonettien lausuja. 
Maailma on vain kova. 

KAARIN-ANNE (Kristiina Elstelä)
Kylähullu Kaarin-Anne istuu aina 
jossain sivummalla, valmiina 
luettelemaan loputtomia listojaan, 
joita kukaan ei jaksa kuunnella mutta 
joissa on aina totuuden siemen.

Koko kylä sekoaa, 
kun tieto Kekkosen 
tulosta leviää. 

KESKEISET HAHMOT



KESKEISISSÄ ROOLEISSA

 Sylvi WILMA ROSENQVIST
 Alli MERJA LARIVAARA
 Maija Kellinsalmi MARJAANA MAIJALA
 Martti Kellinsalmi KONSTA MÄKELÄ
 Liisa MIINA TURUNEN
 Fanni MARJA MYLLYLÄ
 Jussi ILMARI JÄRVENPÄÄ
 Apteekkari TOMI SALMELA
 Antero TEIJO ELORANTA
 Olavi AAKE KALLIALA
 Anneli JUKKA PUOTILA
 Kaarin-Anne KRISTIINA ELSTELÄ
 Vosurouva JAANA SAARINEN
 Uskovainen Sinikka IINA KUUSTONEN
 Veteraani-veli JUHA HURME

Traileri ja kohtauksia  https://www.dropbox.com/sh/7w62wvu0qmcfwp9/cDCwJ9iPLZ
Lehdistökuvat http://www.solarfilms.com/elokuvat/kaikki/kekkonen/fi_FI/kohtauskuvat/
Elokuvan verkkosivut www.solarfilms.com

Draamaelokuva perustuu kertomukseen Allin baari 
Pia Pesosen romaanissa Urho Kekkonen Strasse.

TUOTANTOTIEDOT

 ohjaus MARJA PYYKKÖ
 tuottajat JUKKA HELLE
  MARKUS SELIN
 tuotantopäällikkö HANNA VIROLAINEN
 käsikirjoitus ELIAS KOSKIMIES
 kuvaus KONSTA SOHLBERG
 leikkaus MIKKO SIPPOLA
 musiikki ANTTI LEHTINEN
 ääni PANU RIIKONEN
 lavastus SATTVA-HANNA TOIVIAINEN
 puvustus TIINA KAUKANEN

ELOKUVAN TIEDOTUS
Rampe Toivonen
rampe.toivonen@solarfilms.com
+358 400 485 970

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

TUOTANTOYHTIÖ
Solar Films Oy
Veneentekijäntie 20
00210 Helsinki
+358 9 417 447 00
solarfilms.com

LEVITYSYHTIÖ
Oy Nordisk Film Ab
Mechelininkatu 1a,  5.krs
00180 Helsinki
+358 9 476 4460
nordiskfilm.fi


