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IKUISESTI SINUN FÖR EVIGT DIN 
ohj. Mia Halme 2011 
 
 

EDUSKUNNAN KANSANEDUSTAJANÄYTÖS  
ke 28.9.2011 klo 16:00 
paikka: Eduskunnan kansalaisinfo-tila, Pikkuparlamentti 
Näytöksen jälkeen keskustelu. 
 
 
Mia Halmeen dokumenttielokuva IKUISESTI SINUN kertoo huostaanotetuista lapsista, heidän 
biologisista vanhemmistaan ja sijaisvanhemmista, rakkaudesta ja menetyksestä. Elokuva käsittelee 
yksilötasolla - kolmen lapsen kautta - ajankohtaista aihetta: lasten ja nuorten hyvinvointia. Se 
jatkaa tiedotusvälineissä alkusyksystä alkanutta keskustelua vanhempien ja lasten välisistä 
suhteista. Päähenkilöiden vaikeista elämäntilanteista huolimatta elokuva kuvaa lasten ja nuorten 
arkea koskettavasti ja hienotunteisesti.  
 
 
Elokuva saa teatteriensi-illan 11.11.2011. 
 
Pressinäytökset Helsingissä: 
 
1. pressinäytös keskiviikkona 5.10. klo 10 Maxim 1 
2. pressinäytös torstaina 3.11. klo 11 Maxim 1 
 
Pressinäytös Tampereella tiistaina 18.10. klo 10:00 Niagara 
 
 
Syksyn aikana elokuvalla on erikoisnäytöksiä monissa kaupungeissa mm. Perhehoitoliiton Ajoissa 
Kotiin -kampanjan yhteydessä. Varmistuneita näytöskaupunkeja ovat Kuopio ja Joensuu 10.9. / 
Jyväskylä 12.9. / Tampere 14.9. / Pori 15.9. / Turku 22.9. / Vaasa 4.10. / Tampere Doc Lounge 
18.10. / Järvenpää 22.10. / Helsinki Doc Lounge 9.11. Osassa tapahtumissa on mukana 
keskustelemassa myös ohjaaja Mia Halme. Toimittajat näistä kaupungeista voivat olla yhteydessä 
Mina Laamoon (info@avanton.fi) kaupunkikohtaisista näytöksistä ja ohjaajan haastatteluista. 
 
Elokuva esitettiin Rakkautta & Anarkiaa festivaalien Kotimaisen elokuvan viikon ohjelmistossa. 
Kotimaisen elokuvan viikon päätteeksi Dokumenttikilta jakoi vuoden 2011 palkintonsa 
dokumenttielokuvien päähenkilöille, sillä ilman heitä ja heidän rohkeuttaan dokumenttielokuvia ei 
olisi. Palkinnon vastaanottivat Ikuisesti sinun -elokuvan päähenkilöt, jotka päättävät palkintorahan 
lahjoituskohteen. 
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SYNOPSIS: IKUISESTI SINUN 

 
Ikuisesti sinun kertoo huostaanotettujen lasten, heidän biologisten vanhempiensa ja 
sijaisvanhempiensa kautta rakkaudesta ja kiintymyksestä.  
 
Elokuva kuvaa lapsen ja biologisen vanhemman välistä vahvaa, näkymätöntä sidettä. Vanhemmat 
ikävöivät lapsiaan, vaikka eivät pystyisikään heistä huolehtimaan. Lapset rakastavat vanhempiaan 
ehdoitta ja kaipaavat näiden tukea ja hyväksyntää. Sijaisvanhemmat yrittävät hoitaa yksinäisyyttä 
ja paikata läheisyyden puutetta oman jaksamisensa äärirajoilla. 

Elokuva kattaa koko sijaishuollon kaaren seuraamalla kolmea eri tarinaa. Pieni lapsi tuodaan 
vastaanottokotiin, nuori tyttö elää teini-ikäisen arkea sijaisperheessä pitäen myös yhteyttä 
vankilassa olevaan isäänsä ja viisi vuotta sijaisperheessä asuneille sisaruksille valmistellaan 
muuttoa takaisin biologisen äidin luo. 
 
 
 
OHJAAJAN SANA: MIA HALME 

 
Mikä on riittävästi rakkautta lapselle? Ovatko lämmin syli, ruoka ja puhtaat vaatteet tarpeeksi? 
Voiko kukaan koskaan korvata biologisen vanhemman rakkautta? Onko tärkeämpää rakastaa vai 
kantaa vastuuta? En tiedä vastauksia. 
 
Kuvatessani huostaanotettuja lapsia ja heidän läheisiään pyrin vähentämään lastensuojelun 
piirissä olevien ihmisten häpeää. Kaikki biologiset vanhemmat eivät ole päihteiden suurkuluttajia. 
Yhä useammin he ovat esimerkiksi masennukseen sairastuneita, yksinäisiä äitejä. Keitä tahansa 
meistä. Monille sijaisvanhemmille sijoitettujen lasten haasteellisuus on tullut yllätyksenä. Useat 
hakevat sosiaaliapua ja joutuvat pettymään. Osa uupuu täysin. 
 
Lapsen ja vanhemman välisen suhteen särkyminen ja rakastetuksi tulemisen kaipuu tuntuvat 
kertautuvan sukupolvesta toiseen. Monen huostaanotetun lapsen biologisen vanhemman taustalta 
löytyy sama läheisen kaipuu. Oletan, että lapsen ja vanhemman välisen biologisen siteen 
särkymistä ei voi täysin korjata, mutta turvalliset olosuhteet ja mahdollisuus tulla hyväksytyksi 
voivat lieventää kipua. Elokuvassani haluan kuvata ihmisyyttä, rakastamisen vaikeutta ja 
rakastetuksi tulemisen välttämättömyyttä. 
 
 
Mia Halme on käsitellyt usein elokuvissaan perhettä ja rakkautta. Lähellä oleminen, henkisen kodin ja oman 
paikan löytäminen ovat olleet teemoja myös hänen aiemmissa elokuvissaan: Iso poika, 2007 (50´), Yhden hengen 
perhe, 2005 (49´), Omalla vastuulla, 2002 (52´), Halki kaupungin, 2001 (50´), Sukulaisia, 2001 (10´) ja Erotic 
Vivica, 1999 (18´). Halmeen uusin elokuva Ikuisesti sinun voitti parhaan ohjauksen palkinnon arvostetuilla Visions 
du Réel -elokuvafestivaaleilla huhtikuussa 2011.  
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Elokuvan on tuottanut Avanton Productions ja elokuvan levityksestä vastaa Pirkanmaan 
elokuvakeskuksen Juha Elomäki. 
 
Elokuva voitti Nyonissa Visions du Réel -elokuvafestivaaleilla parhaan ohjauksen palkinnon 
pitkien dokumenttien sarjassa. Palkintoraati kiitteli ohjaustyön viisautta ja herkkyyttä sekä 
ohjaajan kykyä päästä lähelle elokuvan henkilöitä. 
 
Mikäli haluatte käsitellä aihetta laajemmin ja saada siihen erilaisia näkökulmia, voimme elokuvan 
tekemisen myötä syntyneiden kontaktiemme avulla auttaa haastateltavien etsimisessä. 
 
 
16:9 / väri / 77’ / K-7 
alkuperäiskieli: suomi 
tekstitykset: ruotsi tai englanti 
 
 
 
Lisätietoja, traileri ja still-kuvia: 
www.avanton.fi/ikuisestisinun 
 
Muita sivuja: 
http://www.suomileffa.fi/demo/leffat/dokumentit/ikuisesti-sinun/ 
http://www.ses.fi/fi/elokuva.asp?id=1153 
 
Facebook: 
http://fi-fi.facebook.com/pages/Ikuisesti-Sinun-Forever-Yours-teattereissa-
11112011/174644939226584 
 
 
 
Markkinointivastaava: 
Mina Laamo 
Avanton Productions  
Harjuviita 16 A 21, 02110 Espoo 
puh. 0440 666 062 
email: mina.laamo@avanton.fi 
 
Mediayhteydet: 
Sari Lempiäinen 
Avanton Productions  
puh. 050 350 3732 
email: sari.lempiainen@avanton.fi 
 
Levitys: 
Juha Elomäki  
Pirkanmaan elokuvakeskus 
puh. 050-359 1357 
email: juha.elomaki@elokuvakeskus.fi 
 

 


