
	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kutsu medialle 
 
Tom of Finland -elokuvan ensimmäinen lehdistönäytös 12.1.2017 
 
Tervetuloa katsomaan Dome Karukosken ohjaamaa Tom of Finland -elokuvaa median edustajien 
ensimmäiseen lehdistönäytökseen torstaina 12.1.2017 klo 9.30 alkaen Tennispalatsin Scape-saliin.  
 
Ennakkoilmoittautuminen ja lehdistökortti vaaditaan. Ilmoittaudu tästä 10.1. klo 16 mennessä. 
 
Tennispalatsin ollessa aamulla vielä suljettu sisäänkäynti tapahtuu pääovien viereisestä ovesta 
Salomonkadun puolelta (Salomonkatu 15). 
 
Embargo 
Henkilöhaastattelut ovat julkaisuvapaita 1.2.2017 ja elokuva-arvostelut ensi-iltaviikolla 20.2. Myös elokuvasta 
somettaminen on vapaata vasta 1.2. alkaen. 
 
Haastattelun varaaminen 
Lehdistönäytöksen jälkeen on mahdollisuus haastatella elokuvan tekijöitä. Haastattelut ovat julkaisuvapaita 
1.2., josta johtuen haastattelumahdollisuus on ensisijassa suunnattu naistenlehdille ja muille harvemmin 
julkaistaville medioille. Järjestämme myös toisen mediatilaisuuden Helsingissä helmikuussa, jonka lisäksi 
haastatteluista on myös mahdollista sopia erikseen tapauskohtaisesti. 
 
Haastattelut tulee varata etukäteen Viestintätoimisto Manifeston kautta, tof@manifesto.fi tai puh. 050 344 
3606. 
 
Paikalla olevat haastateltavat: 
 
Pekka Strang, näyttelijä – Touko Laaksonen 
Lauri Tilkanen, näyttelijä – Toukon elämänkumppani Veli 
Jessica Grabowsky, näyttelijä – Toukon sisko Kaija 
Dome Karukoski, ohjaaja 
Aleksi Bardy, käsikirjoittaja 
Annika Sucksdorff, tuottaja 
 
Eikö ajankohta sovi? Ei hätää. Järjestämme useita muita lehdistönäytöksiä Helsingissä ja paikkakunnilla 
helmikuun alusta alkaen. Tiedotamme näistä heti, kun päivämäärät ja kellonajat ovat selvillä. 
 
 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
 
Finnkinon elokuvalevitys  
 
 
 
 
 



	  

	  

Tom of Finland -elokuva  
 
Lajityyppi: Draama, elämäkerta  
Levittäjä: Finnkinon elokuvalevitys  
Ohjaaja: Dome Karukoski  
Pääosissa: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Jessica Grabowsky  
Ensi-ilta: 24.2.2017  
Kesto: 1h 55 min 
 
Tom of Finland -elokuva on kaunis ja tunteikas kuvaus suomalaisen taiteilijan Touko Laaksosen matkasta 
kansainväliseen menestykseen. Elokuvassa Touko palaa kotiin rintamalta palveltuaan isänmaataan 
sodassa. Elämä rauhanajan Suomessa osoittautuu raskaaksi. Homoseksuaalisuus on laitonta, joten Touko 
joutuu salaamaan rakkaussuhteensa, mutta löytää kaipaamansa pakotien kuvataiteesta. Hän alkaa piirtää 
lihaksikkaita, vapaita ja estottomia, nahkavaatteisiin pukeutuneita homomiehiä. Piirrokset kuljettavat Toukon 
Berliinin kautta Los Angelesiin, jonka ennakkoluulottomassa ilmapiirissä Touko saa arvostusta taiteelleen. 
Tom of Finland -taiteilijanimellä signeeratuista teoksista tulee paitsi hyvin suosittuja, myös ajattomia ja 
inspiroivia symboleita ja osa vallankumousta seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksien puolesta. Elokuvassa 
Toukon rinnalla nähdään hänen elämänkumppaninsa Veli ja sisarensa Kaija. 
 
Tom of Finland -elokuva on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.  
 
Elokuvan virallinen traileri on katsottavissa osoitteessa: https://youtu.be/Fqh-hcQdRhE   
 
Lisätietoja: 
Viestintätoimisto Manifesto 
tof@manifesto.fi, puh. 050 344 3606 
 
www.tof.fi  


