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Lehdistötiedote 2.7.2015 

Tamperelainen Pinguino Surfboards tähdittää Solin 

Searching For Local Heroes -lyhytdokumenttielokuvaa  
Uuden lyhytdokumenttielokuvan ohjasi Sam Shingler 

Tänä kesänä inspiroidutaan suomalaisesta rohkeudesta. Kuinka 

tamperelaisen Pauli Hakalan käsintehdyt Pinguino Surfboardsin laudat 

saavuttivat surffareiden suosion ympäri maailman? 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?  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. Yhdeksi 

elokuvan päähenkilöiksi valikoitui 

tamperelainen Pauli Hakala, joka on ollut 

mukana uniikkeja ja kustomoituja surffilautoja valmistavassa Pinguino 

Surfboardsissa sen vuoden 2013 perustamisesta saakka.  

 

”Searching for Local Heroes on Solin kansainvälinen konsepti. Haluamme löytää 

tarinoita 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. 

Tamperelainen käsitaito näkyy ympäri maailman 

 

Hakala on Suomen suomalainen surffilaudantekijä. Pinguino Surfboards toimittaa 

vuosittain noin 100 lautaa ympäri maailmaa; suomalaisia lautoja on lähtenyt 

käyttöön pohjoismaiden lisäksi esimerkiksi Hollantiin, Portugaliin, Sri Lankaan, 

Meksikoon, Indonesiaan ja Australiaan.  

 

http://www.hartwall.fi/


 

Oy Hartwall Ab, Hiomotie 32, 00370 Helsinki  

Y-tunnus 0213454-7 

www.hartwall.fi                                                                                                  

 

”Yleensä kun asiakas näkee hänelle luodun laudan ensimmäistä kertaa, hän on 

hämmentynyt, mutta tyytyväinen”, Hakala kertoo. ”Juuri tämän takia me tätä 

teemme: nähdäksemme asiakkaamme hymyilemässä.” 

 

Dokumentin tähdiksi valikoituivat Hakalan lisäksi myös kierrätysmuotia tekevä 

trashionista Outi Les Pyy, premium-katuruokaa tarjoilevan Street Gastron 

perustajat Pasi Hassinen ja Pertti Kallioinen, ja muun muassa kehtoja, kalusteita ja 

koruja valmistavan .TEBIAN-brändin perustaja Teppo ”Tebian” Lakaniemi. 

 

Hartwall Sol-brändin Searching for Local Heroes -lyhytdokumenttielokuva sekä 

elokuvan tähtien arkeen pureutuvat webisodit julkaistiin 11.6.2015 osoitteessa 

www.localheroes.fi.  

 

Paulin oma pätkä löytyy osoitteesta http://www.sol.com/fi/Pauli.  

 

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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