




Synopsis
Vuosia ulkomailla tarjoilijana työskennellyt Iiris, 25, palaa Suomeen kesäksi, koska hänen 
paras ystävänsä, Karoliina, 25, on hankkinut kummallekin kesätyön kahvilasta Hangosta. 
Tarkoituksena on viettää vielä yksi huoleton kesä parhaan kaverin kanssa juhlien ja 
rantaelämästä nauttien, ilman stressiä siitä, että kesätyön täytyisi “viedä johonkin” tai 
näyttää hyvältä cv:ssä. Kun tytöt ystävystyvät vähän omalaatuisen työkaverinsa, Eevan, 
25, kanssa ja pääsevät asumaan tämän tädin rantahuvilaan, alkavat puitteet täydelliselle 
kesälle olla kunnossa. 

Iiriksen aikuistumiskriisi ja suunnan hakeminen, Karoliinan hullaantuminen varattuun 
mieheen, ja Eevan takkuavat yritykset lukea taas yksiin pääsykokeisiin kuitenkin 
vaikeuttavat täydellisen huolettomuuden ylläpitämistä. Iiristä ahdistaa paluu Espanjaan, 
mutta jos hän jäisi syksyllä Suomeen, täytyisi keksiä, mitä haluaisi elämällään tehdä. Aivan 
liian ihanan Jussin, 25, tapaaminen ei helpota yhtään panikoitumista syksyn suhteen. 
Kaiken lisäksi isosisko, Hertta, on mennyt petturimaisesti hankkimaan lapsen. Tuntuu, että 
kaikki muut paitsi Iiris menevät elämässään eteenpäin. Viittä vaille tuplamaisteri, Karoliina, 
taas on ensimmäistä kertaa elämässään kiusauksessa toimia tietoisesti moraalisesti väärin. 
Oppimisvaikeuksiensa kanssa kamppaileva Eeva on alkanut epäillä olevansa vähän tyhmä. 

Kaikki kolme naista joutuvat kesän aikana hyväksymään vaikeitakin asioita itsestään ja 
elämästään, eikä näiden asioiden myöntäminen läheiselle ystävällekään ole helppoa. 
Onneksi kesä on kuuma, ihan vielä ei sentään olla kolmekymppisiä ja vieressä ovat 
taistelutoverit, jotka seisovat rinnalla loppuun asti. Kesäkaverit on elokuva aikuistumisesta, 
ystävyydestä ja vastoinkäymisineenkin “ehkä parhaasta kesästä ikinä”.





Ohjaajan sana
Kuinka fiiliksissään saa olla oman elokuvansa päähenkilöistä? Toivottavasti 
helvetin fiiliksissään, koska muuten saattaa olla jotain sanktioita tulossa 
tähän suuntaan.

INARI NIEMI
Syntynyt: 28.2.1978 Helsinki
Koulutus: Medianomi 2010

Mini-CV: Novellielokuva 
”Kesäpaikka” (2009 ) ja Robin The 
Movie (2012)

Muuta: Miss Tennisleiri 1992

Kesäkaverit kertoo kolmesta nuoresta naisesta, jot-
ka painiskelevat parikymppisille aika tyypillisten on-
gelmien kanssa; ollaan epävarmoja tulevaisuudesta 
ja omista mahdollisuuksista, mokaillaan, kirotaan ai-
kuisuutta ja sen tuomia ongelmia. Pidetään hauskaa 
ja kaiken tämän keskellä tuetaan ystävää. Ja se on 
olennaista, koska lojaalius, ystävän rinnalla seisomi-
nen, on jostain syystä elokuvissa edelleen enemmän 
miesten hommaa. Kesäkavereissa ei missään vai-
heessa tule tilannetta, jossa joku tytöistä toimisi ta-
hallaan, esimerkiksi kateudesta, ystäväänsä vastaan, 
saisi sitten jonkin asiaankuuluvan opetuksen ja vasta 
sitä kautta ymmärtäisi, että ystävyys on tärkeää. Iiris, 
Karoliina ja Eeva tietävät elokuvan alussa, keskikoh-
dassa ja lopussa, että ystävyys on tärkeintä. Piste. Ei 
poikkeuksia, ei unohtamisia, ei edes kännissä.

Kesäkavereissa kaikki kolme naista rakastuvat, mut-
ta elokuvan teema ei ole rakkaus tai rakkauden et-
siminen. Yksi naisista sekoaa varattuun mieheen ja 

toinen oksentaa krapulassa katumuspillerin, mut-
ta elokuvan “opetus” ei ole, että kannattaisi pitäytyä 
vapaissa miehissä, juoda vähemmän alkoholia tai pi-
tää parempaa huolta ehkäisystä. Kaikki kolme naista 
kasvavat jollain tapaa kesän aikana ja varmasti katu-
vat joitain tekemiään valintoja, mutta heidän toimiaan 
ei moralisoida, eikä heidän tarinansa ja kesänsä pää-
ty siihen, että he tekevät jonkin vaaditun parannuk-
sen.

Iiriksen, Karoliinan ja Eevan ystävyys on Kesäkaverei-
den ydin. He ovat mahtavia ja kokonaisia, epätäydel-
lisiä mutta aseistariisuvia, hauskoja naisia. Ja sellaisia 
ei ole nähty tarpeeksi elokuvien päähenkilöinä. Vielä. 
(Tuo viimeinen oli uhkaus, ennustus ja henkilökohtai-
nen lupaus.)

Inari Niemi
ohjaaja



Rooleissa

LAURI TILKANEN 
Syntynyt: 6.11.1987 Karinainen
Koulutus: Teatteritaiteen maisteri 2012 

MINI-CV:
ELOKUVAT: Härmä (2012), Hiljaisuus (2011), Paha 
perhe (2010), Skavabölen pojat (2009) | TV: Nymfit 
(2013), Kansan mies (2013-14) 

ANNA PAAVILAINEN 
Syntynyt: 7.4.1983 Mikkeli
Koulutus: Teatteritaiteen maisteri 2006 

MINI-CV:
ELOKUVAT: Hyvä Poika (2011), Kesäpaikka 
(2009), Saippuaprinssi (2006)  | TEATTERI: 
Franzén: Tumman veden päällä (2012), 
Saisio: HOMO! (2011), Räsänen: Vihan veli 
(2011) | EHDOKKUUDET&PALKINNOT: Jussi-
ehdokkuus naissivuosasta 2011 (Hyvä Poika) 
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ANNA PAAVILAINEN
IINA KUUSTONEN
MINKA KUUSTONEN
PIHLA VIITALA
LAURI TILKANEN
SAMPO SARKOLA
EERO RITALA
MATLEENA KUUSNIEMI
MILKA AHLROTH
AKU HIRVINIEMI

PIHLA VIITALA 
Syntynyt: 30.9.1982 Helsinki
Koulutus: Teatteritaiteen maisteri 2006 

MINI-CV: 
ELOKUVAT: Hansel & Gretel: Witch Hunters 
(2013), Kaksi tarinaa rakkaudesta (2012), Elokuu 
(2011), Veijarit (2010), Rööperi (2009), Käsky 
(2008) | TV: Mustat lesket (2014), Hellfjord (2012), 
Virta (2011) | EHDOKKUUDET&PALKINNOT: 
Shooting Stars -tunnustus (2009)

IINA KUUSTONEN 
Syntynyt: 18.4.1984 Helsinki
Koulutus: Teatteritaiteen maisteri 2011 

MINI-CV:
ELOKUVAT: Nuoren Wertherin jäljillä (2013), 
Rölli ja kultainen avain (2013), 8 päivää ensi-
iltaan (2008) | TV: Putous (2011–14), Helsingin 
herra (2012) | EHDOKKUUDET&PALKINNOT: 
Parhaan naisnäyttelijän Kultainen Venla (2012, 
Helsingin herra) 

MINKA KUUSTONEN 
Syntynyt: 24.8.1985 Helsinki
Koulutus: Teatteritaiteen maisteri 2011 

MINI-CV:
ELOKUVAT: Keikka (2013) TV: Klikkaa mua 
(2013), Raja (2013), Nymfit (2013), Käenpesä 
(2006-07)  | TEATTERI: Kuningas Kuolee 
(2013-), Frankenstein (2013), Saiturin joulu 
(2012), Patriarkka (2012)



Kevättalvella vuonna 2010 mietimme sisareni, oh-
jaaja Inari Niemen kanssa, mistä aiheesta halu-
aisimme tehdä elokuvan. Takana oli yksi yhtei-
nen lyhytelokuva sekä monta ideatasolle jäänyttä 
suunnitelmaa, olimmehan aloittaneet nämä yhtei-
set kehittelyt jo teini-iässä. Nyt tuntui kuitenkin sil-
tä, että aika ja suuri yleisö voisivat olla kypsiä Nie-
men sisarusten loistaville ideoille.

Tyttöjen ja nuorten naisten maailman tarinat olivat 
aina olleet meille yhteinen intohimo. Erityisesti kiin-
nosti se, miten saisi tuotua elokuviin rosoisia ja to-
dentuntuisia naisia, sellaisia naisia joiden tehtävä 
ei olisi olla vain katseen kohteena vaan toimijoina, 
vitsailijoina, mokailijoina, päähenkilöinä. Tuntui, että 
oli korkea aika tehdä kotimainen elokuva näistä to-
sielämän sankarittarista ja anti-sankarittarista.

Inarin idea oli, että tarinan saisi helposti rakennet-
tua esimerkiksi yhteisen työpaikan tai kommuuni-
asunnon ympärille. Minä taas sain idean kesätar-
joilijoista Hangossa samalla kun kuuntelin PMMP:n 
kappaletta ”Kesäkaverit”. Halusin kirjoittaa tarinan 

siitä miltä tuntui, kun oli se Elämän Kesä, kolmen-
kympinkriisi ei ollut vielä lähelläkään ja vieressä ys-
tävä, jonka kanssa voi juosta karjuen aaltoihin ui-
maan, käsi kädessä.

Ehkä mielikuva nousi niistä kesistä, joita olimme 
lapsesta asti viettäneet Suomen salaisessa kesä-
paratiisissa Hangossa. Ehkä siihen sekoittui aika, 
jolloin työskentelimme Inarin kanssa tarjoilijoina 
kahvilassa, jossa oli kesällä niin kuuma, että oli pak-
ko syödä koko ajan jäätelöä. Lopputulos oli joka ta-
pauksessa tämä: Kolme nuorta naista kesätarjoili-
joina Hangossa. Elokuva heidän ystävyydestään ja 
siitä kesästä, jolloin luulee, ettei tarvitse vielä miet-
tiä mitä alkaa tehdä isona. Ja kuinka sitä kasvaa ih-
misenä eniten juuri silloin, kun kaikki menee ihan 
päin persettä ja skumpat on juotu loppuun.

Kesäkaverit. Paljon tuli matkan varrella lisää ja moni 
idea muuttui, mutta nimi ja tunnelma jäivät.

Juuli Niemi
käsikirjoittaja

ANNA PAAVILAINEN
IINA KUUSTONEN
MINKA KUUSTONEN
PIHLA VIITALA
LAURI TILKANEN
SAMPO SARKOLA
EERO RITALA
MATLEENA KUUSNIEMI
MILKA AHLROTH
AKU HIRVINIEMI

Käsikirjoittajan sana



Tiedotus ja haastattelupyynnöt:
Katja Toivanen
katja.toivanen@helsinkicalling.com
puh. +358 407011686

Tuottaja:
Jesse Fryckman
jesse.fryckman@solarfilms.com
puh. +358 405909999

Tuotantoyhtiö:
Solar Films Inc.
Veneentekijäntie 20
00210 Helsinki
puh. +358 29 3700390

Levitysyhtiö:
Oy Nordisk Film Ab
Mechelininkatu 1 A, 5.krs
00180 Helsinki
www.nordiskfilm.fi
puh. +358 9 4764460

ohjaus
INARI NIEMI

vastaavat tuottajat
JUKKA HELLE, MARKUS SELIN

tuottajat
JESSE FRYCKMAN, OSKARI HUTTU

tuotantopäällikkö
JONNA ENROTH

käsikirjoitus
JUULI NIEMI

kuvaus
DANIEL LINDHOLM

äänisuunnittelu
MIKKO MÄKELÄ

lavastus
HEINI ERVING

pukusuunnittelu
SUSANNA MOILANEN

maskeeraussuunnittelu
HANNA MINKKINEN

leikkaus
HANNA KUIRINLAHTI

tuotanto
SOLAR FILMS INC. OY

VÄRI / DCP / CINEMASCOPE / 90 MIN

Katso elokuvan trailer YouTubessa:
www.youtube.com/solar

Kesäkaverit Facebookissa:
www.facebook.com/Kesakaverit

Instagram & Twitter:
#kesäkaverit
@solarchannel
@solarfilmsinc

                    © Solar Films Inc. Oy 2014                                                       Lisätietoja: www.solarfilms.com  


