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The Finnishman - Suomalainen mafia elokuva

The Finnishman on Suomessa, pääasiassa pääkaupunkiseudulla kuvattu mafia elokuva. Elokuvan kieli on
englanti. Mistä idea suomalaiselle mafia elokuvalle juontaa juurensa? ”Suomessa ei ole tehty mafia
elokuvia eikä etenkään englanniksi suomalaisilla näyttelijöillä. Elokuvan aihetta ja miljöötä suunnitellessa
tarkoituksella aiheeksi valikoitui mafia ja pääkaupunkiseutu. Elokuvan tarinassa on myös yhdistetty
uudenlaisella tavalla faktaa ja fiktiota. Maailma tarvitsee elokuvaviihdettä, joka tarjoaa yllätyksiä. The
Finnishman taatusti tarjoaa sellaisia.” Kertoo elokuvan ideanikkari ja käsikirjoittaja Jyrki Mäkelä. Hänellä on
myös päärooli elokuvassa, joka on tarkoitus julkaista alustavasti helmi-maaliskuussa 2022.
Mäkelä on 47-vuotias monessa "myrskyssä’" leivottu haasteita rakastava yrittäjä, joka päätti Covid-19
kriisin iskettyä päälle toteuttaa pikkupojasta saakka kyteneen unelman näyttelijän ja tuottajan urasta.
Toteuttaakseen unelmansa, hakeutui hän Vincent Curatolan (The Sopranos, Law & Order, Killing Them
Softly, Patriots Day, The Good Wife) valmennettavaksi. Curatola huomasi pian kaverin olevan tosissaan ja
innosti Jyrkiä kirjoittamaan ja tekemään omia juttuja. Näin sai alkunsa Mäkelän ensimmäinen oma
produktio.
The Finnishman sai merkittävää ulkomaalaista vetoapua. Elokuvan ohjaaja, kuvaaja, tuottaja ja yksi
kolmesta käsikirjoittajasta Max Wyllie riensi Lontoosta mukaan tuotantoon. Max Wyllie on ollut mm.
editorina ja haastattelijana 2021 ilmestyneessä Alistair Morrrisonin ohjaamassa ja käsikirjoittamassa
dokumentissa Time to Pause, jossa haastateltiin 1000 ihmisestä ympäri maailmaa Covid-19 pandemian
keskellä.
The Finnishman on tarkoitus saada esille eri elokuvafestivaaleilla Euroopassa. Suunnitelmissa on ainakin
Europa Film Festival (Barcelona), Prahan kansainvälinen filmi festivaali, Espoo Ciné International Film
Festival, Munchen Film Festival ja Göteborgin Film Festival. Euroopan lisäksi tarkoitus on osallistua myös
sopiville festivaaleille Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
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Näyttelijät:
Jani Airiainen - "Charlie Hustle"
The Finnishmanin fyysisesti vaativimman roolin paikan täytti Jani Airiainen. Jani on aiemmin
nähty 95 (2017), Nörtti: Dragonslayer666 (2017) and Veljeni vartija (2018) elokuvissa. Jani on opiskellut
näyttelijäksi Bow Street Academyssä Dublinissa.
Aukusti Tikka - Nicky
Aukusti Tikka näyttelee The Finnishmanissa Pasin poikaa Nickyä. Aukusti on ollut mukana seuraavissa
produktioissa:
Syke (2014), Rantabaari (2019) and Karkurit (2021)
Hanna Lehikoinen - Nadja Karhu
Tamperelainen Hanna näyttelee The Finnishmanissa päähahmon Kimmo Karhun vaimoa. Hanna opiskelee
näyttelemistä Voionmaan opistossa näyttelemistä. Hanna on aiemmin nähty Suomen Temptation Islandin
toisella tuotantokaudella.
Jyrki Mäkelä - Kimmo Karhu, myös elokuvan executive producer, avustava ohjaaja, elokuvan creator ja
käsikirjoittaja yhdessä G.W. Willis-Branniganin ja Max Wyllien kanssa.Tekee The
Finnishmanissa ensiesiintymisensä näyttelijänä, tuottajana, käsikirjoittajana ja avustavana ohjaajana.
Kari Suoknuuti - Pasi
Miehikkälän lahja maailmalle Kari Suoknuuti mies monen lempinimen takana näyttelee The Finnishmanissa
varttuneemman polven gangsteria Pasia jonka poika seuraa hänen jalanjälkiä kovaan alamaailmaan.
Jonathan Lagerquist - Lukas
Jonathan Lagerquist, entinen poliisi, omien sanojensa mukaan Suomen köyhin ja hauskin suomenruotsalainen näyttelee Lukasta, yhtä Kimmo Karhun uskollista rivisotilasta. Jonathan tekee keikkoja stand
up koomikkona.
Pekka Salo - Vlad, Russian Boss
Maan mainio Pekka Salo on esiintynyt lukuisissa mainoksissa mm. Ukko.fi ja kotimaisissa tuotannoissa
pienissä taustanäyttelijän rooleissa mm. Syke sarjassa. Pekan persoona löi laudalta useamman kokeneen
ammattinäyttelijän. Pekka näyttelee The Finnishmanissa venäläistä gangsteripomoa Vladia.
Steafán Hanvey - Gas Station Chain Owner
Irlannin lahja Suomalaiselle taiteelle Steafán Hanvey, muusikko, kirjoittaja ja seppä näyttelee kerrassaan
upealla tavalla pienen mutta elokuvan tarinan kannalta tuiki tärkeän bensiiniaseman ketjun omistajan
roolin.

