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Lehdistötiedote 16.6.2015 

Sol-olut taltioi luovien suomalaisten yrittäjien tarinat 

valkokankaalle  
Uuden lyhytdokumenttielokuvan ohjasi Sam Shingler 

Tänä kesänä inspiroidutaan suomalaisesta rohkeudesta. Mikä sai Pertti 

Kallioisen ja Pasi Hassisen vaihtamaan Michelin-ravintoloiden keittiöt 

omaan katuruokaravintolaan? Mitä kaikkea luo trashionista Outi Les Pyy? 

Mitä puuseppä Tebianin käsissä syntyy? Kuinka Pauli Hakalan 

käsintehdyt Pinguino Surfboardsin laudat saavuttivat surffareiden 

suosion ympäri maailman? Searching for Local Heroes -

lyhytdokumenttielokuva tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa kulissien 

taakse tuomalla näiden luovien suomalaisten tarinat valkokankaalle.  

Keväällä 2015 Sol®-brändi kiersi ohjaaja Sam Shinglerin kanssa Suomessa 

etsimässä ihmisiä, jotka ovat tehneet elämässään rohkeita valintoja. Solin etsimä 

Local Hero on espíritu libre, vapaa sielu, joka haluaa elää omien ehtojensa 

mukaan.  

 

Gang of Three -ohjaajakollektiivista tutun Sam Shinglerin ohjaama Searching for 

Local Heroes -lyhytdokumenttielokuva avaa katsojille mahdollisuuden tutustua 

luovien ja taitavien yrittäjien tarinoihin. 

 

– Haluamme tarjota Sol-oluen ystäville mahdollisuuden tutustua tarinoihin 

henkilöistä, jotka ovat tehneet paljon työtä toteuttaakseen nyt täysipäiväisesti 

omaa unelmaansa. Searching for Local Heroes -dokumentin tähdet edustavat Sol-

brändille ominaista espíritu libre -henkeä, ja toivon näiden filmille tallennettujen 

tarinoiden inspiroivan myös monia muita seuraamaan omia unelmiaan, kuvailee 

Sol-oluen tuotepäällikkö Mira Halonen Hartwallilta. 

Street Gastro mullisti suomalaisen katuruokakulttuurin  

 

Michelin-ravintoloissa kannuksensa hankkineet Pasi Hassinen ja Pertti Kallioinen 

saivat hyvän idean öisessä grillijonossa, ottivat riskin ja vaihtoivat työpaikkansa 

ruokavaunuun. Riski kannatti, sillä Kallioisen ja Hassisen perustama Street Gastro 

tarjoilee premium-sandwichejä nyt jo kolmessa eri liiketilassa keskeisillä paikoilla 

Helsingissä.  

 

Outi Les Pyy teki kierrätysmuodista tunnettua  

 

Helsinkiläinen trashionista Outi Pyy kirjoittaa muodista ja luo ekologista muotia 

tee-se-itse -ajatuksella. Trashion-kirjan kirjoittanut Outi on kiireinen yrittäjä, joka 

laittoi työpaikkansa kansainvälisessä muotiyrityksessä kierrätykseen ja luo nyt 

uraa muun muassa trashion-taiteilijana, stylistina ja bloggaajana. Hän elää 

arvojen mukaan, jotka voi itse allekirjoittaa.   
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.TEBIAN-brändin tuoteportfolio ei tunne rajoja 

 

.TEBIAN-tuotemerkki on laajalti tunnettu, mutta harva osaa nimetä mitä kaikkia 

tuotteita Tebianin käsissä syntyy. Yksin yritystään pyörittävä Teppo “Tebian” 

Lakaniemi on huonekalusuunnittelija, mutta hänen tuoteportfolionsa pitää 

sisällään myös pienempää käsityötä. Tebian elää omilla ehdoillaan ja valmistaa 

tuotteita kehdoista kalusteisiin ja koruihin .TEBIAN-tuotemerkkinsä alle. Hänen 

uusittu verkkokauppansa avattiin 4.6.2015. 

 

Pinguino Surfboardsin laudan voit tuunata myös itse 

 

Pauli Hakala leimasi kellokorttinsa pörssiyhtiössä viimeisen kerran ja ryhtyi 

valmistamaan räätälöityjä surffilautoja. Hakala perusti yhdessä Juho Haimakaisen 

ja Olli Juutilan kanssa Pinguino Surfboardsin, jonka uniikit laudat ovat sittemmin 

saavuttaneet suosiota surffareiden keskuudessa ympäri maailman. Tampereelta 

maailman aalloille ponnistaneet Pinguino Surfboards -yrittäjät tarjoavat myös 

surffilautaworkshoppeja surffilautojen kustomoimisesta kiinnostuneille.  

 

Hartwall Sol-brändin Searching for Local Heroes -lyhytdokumenttielokuva sekä 

elokuvan tähtien arkeen pureutuvat webisodit julkaistaan 11.6.2015 osoitteessa 

www.localheroes.fi. 

 

Lisätietoja: Mira Halonen, tuotepäällikkö, Hartwall, puh. 044 333 2217, 

mira.halonen(at)hartwall.fi 

 

Median yhteydenotot: Taina Lampela-Helin, viestintäpäällikkö, Hartwall, puh. 

+358 20 717 2100, taina.lampela-helin(at)hartwall.fi 

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/?cart=3150-ijdimleabi&l=FI  

Sol 

Sol on aito meksikolainen, kevyt ja erittäin raikas lager-olut, joka kehottaa ihmisiä ottamaan elämästään kaiken irti. 

Solin sanoma onkin Espiritu Libre! Solin juuret ovat vapaassa ja aidossa, alkuperäisessä Meksikossa, ja ne ulottuvat 

aina vuoteen 1899, jolloin Mexico Cityn laitamilla sijaitseva El Salto del Aqua -panimo loi uuden, pirteän vaihtoehdon 

silloisten raskaiden ja täyteläisten oluiden rinnalle. Tänä päivänä Solia juodaan jo yli 50 maassa ympäri maailman. 

Sol valmistetaan edelleen syntysijoillaan Meksikossa. Suomeen Solia tuo Hartwall. 

 

Oy Hartwall Ab 

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. 

Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu vesiä, virvoitusjuomia, erikoisjuomia, oluita, siidereitä ja long drink -juomia sekä 

tytäryhtiö Hartwa-Traden kautta viinejä ja muita alkoholijuomia.  

Hartwallin tunnetuimmat tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original 

Long Drink. Olemme myös Heineken ja Pepsi -brändien yhteistyökumppani Suomessa.   

Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. 

Rakastettujen klassikoiden ja innovatiivisten uutuuksien parissa työskentelee 700 hartwallilaista, välillisesti 

työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. 

Olemme osa tanskalaista Royal Unibrew -konsernia.  

Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa. 

Ilman Hartwallia Suomi olisi kuivempi paikka elää. www.hartwall.fi  
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