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Euroopan armottomin rikollisjärjestö VALA on 

jo vuosia lahjonut virkamiehiä runnoakseen läpi 

testaamattoman Nh25-rokotteen kolmannen 

maailman pahaa aavistamattomille markkinoille. 

Naamioitu mies aloittaa iskunsa VALA-järjestön 

joukkoja vastaan aiheuttaen suuria taloudellisia 

menetyksiä. Alkaa salaperäinen yöllisten iskujen 

sarja, jossa veri roiskuu ja raha palaa – kirjaimel-

lisesti. Kasvoton sankari RENDEL käy avointa ja 

säälimätöntä sotaa VALA -järjestöä vastaan: ei 

armoa, ei vankeja. VALA, voimattomana sis-

sisotaa vastaan, värvää riveihinsä kansainväliset 

palkkasoturit. Kasvottoman kostajan haastaessa 

kasvotonta korporaatiota alkavat molempien 

naamiot rakoilla. Kukaan ei peräänny: totuuden 

hetki on nyt.

Kuva Juuli Aschan
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20 miljoonaa
Trailerin näyttökertaa Youtubessa



Ensimmäinen suomalainen supersankarielokuva 

RENDEL perustuu mikkeliläisen Jesse Haajan 

luomaan sarjakuvahahmoon, joka elää synkässä 

tulevaisuuden Suomessa taistellen pahamai-

neista VALA-rikosjärjestöä vastaan. 1,45 miljoo-

nan euron budjetilla tuotettua Rendel-elokuvaa 

kuvattiin 50 päivää syksyllä 2015 ja keväällä 

2016. Elokuvaa on kuvattu Kajaanissa, Mikke-

lissä, Varkaudessa, Helsingissä, Sotkamossa, 

Kuopiossa ja Puolangalla.

TRIVIAA ELOKUVASTA:

Ensimmäinen kuvauspäivä oli Kajaanissa 

5.10.2015 ja viimeinen Kajaanissa 28.4.2016.

Työryhmää kuvausten aikana 96 henkilöä, päi-

vittäin keskimäärin noin 50 henkilöä.

Pääosa elokuvasta kuvattiin auringonlaskun 

jälkeen, koska suurin osa elokuvasta tapahtuu 

yöllä.

Kuvanumero klaffissa kuvausten päättyessä: 

1007

Elokuvassa on yli 100 erillistä kuvauspaikkaa, 

joista noin neljännes Renforsin rannan yritys-

alueella Kajaanissa. Pääosa elokuvasta kuvattiin 

oikeissa lokaatioissa, vain yksi päivä studiossa.

Cgi-kuvia valmiissa elokuvassa yli 350.

Photo Juuli Aschan
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MIKKELI, Kinolinna
Torstai 7.9.
Haastattelut 16:30
Näytös: 17:30
Vuorikatu 9, Mikkeli

JYVÄSKYLÄ, Finnkino Fantasia
Perjantai 8.9.
Näytös: 14:00
Haastattelut: 15:45
Kauppakatu 29-31, Jyväskylä

VARKAUS, Maxim
Lauantai 9.9.
Haastattelut: 15:30
Näytös: 16:30
Kauppakatu 27, Varkaus

OULU, Elokuvateatteri Star
Maanantai 11.9.
Näytös: 11:00
Haastattelut: 12:45
Kalliotie 6, Oulu

HELSINKI, Finnkino Tennispalatsi
Tiistai 12.9.
Näytös: 12:30
Haastattelut 14:15
Salomonkatu 15, Helsinki

TAMPERE, Niagara
Keskiviikko 13.9.
Näytös: 10:00
Haastattelut: 11:45
Kehräsaari B-talo, Tampere

SOTKAMO, Kino Visio
Lauantai 16.9.
Näytös: 13:30
Haastattelut: 15:15-16:00
Salmelantie 6, Sotkamo

KAJAANI, Bio Rex
Lehdistönäytös aiemmin päivällä 
Sotkamossa.
Punainen matto kello: 17:30-18:00
Näytös: 18:00
Kauppakatu 38, Kajaani

Ilmoittautuminen ja  
haastattelupyynnöt 
miika@blacklionpictures.fi
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Johnny Vivash on palkkatappaja ”Radek”
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Kun nuorena pyysin äitiäni valehtelemaan kavereilleni että ”Jesse ei 
pääse nyt ulos koska on kipeä” että saisin piirtää sarjakuvaani jonka 
nimi oli RENDEL - en olisi koskaan uskonut että tulee päivä jolloin esit-
telen sen elokuvana maailmalla ja vieläpä että olen saanut sen ohjata.

Elokuva oli päähänpisto, joka muuttui hyvin nopeasti määrätietoiseksi 
projektiksi josta ei ollut enää paluuta entiseen. Tämän elokuvan eteen 
on tehty paljon uhrauksia, koettu paljon rakkautta ja solmittu elinikäisiä 
ystävyyssuhteita. Rendelistä tuli isompi elokuva mitä siitä koskaan piti. 
Siitä tuli iso niin monelle ihmiselle, niin monella tapaa. 

Tälläistä projektia ei voi saada tehtyä, ilman että löytää ympärilleen 
ihmisiä ja tukijoita, jotka jakavat näkemyksesi. Jotka tukevat sitä ja ovat 
parempia kuin sinä juuri silloin kuin sitä eniten tarvitset. Rendel syntyi 
intohimosta ja rakkaudesta. 

OHJAAJA
Jesse Haaja

Jesse Haaja on mikkeliläinen mainostoimistoyrittäjä, Rendelin luoja. Haaja piirsi Rendel-sarjakuvia jo yläas-
teikäisenä Varkaudessa. Rendel on Haajan esikoisohjaus. Hän on myös ohjannut ja tuottanut lyhytelokuvan 
Perfect Fit (2016). Haaja ohjaa myös Rendel-elokuvan tunnuskappaleen musiikkivideon Wonderman, jonka 
esittää The Rasmus. Haajan mainostoimisto on luonut visuaalista ilmettä muun muassa Neste Oil Rallly 
Finlandille, Sami Hedbergille, Makuunille ja Ajo Motorsportille. Syksyllä 2016 Haaja solmi managerointiso-
pimuksen yhdysvaltalaisen Zero Gravity Managementin kanssa, jossa häntä edustaa Eric Williams. Saman 
manageroinnin alla on myös mm. Aku Louhimies ja Selma Vilhunen.



Supersankarien suurena ystävänä Rendel oli itsellekin unelmaprojekti. 
Ensikohtaamisesta lähtien tulimme Jessen kanssa hyvään yhteisymmär-
rykseen siitä, mitä olemme tekemässä. Oma kansainvälinen kokemuk-
semme ja osaamisemme yhdistettynä Jessen selkeään visioon oli mitä 
hedelmällisin lähtölaukaus suuruudenhullulle hankkeelle. Ensikertalai-
sohjaaja yhdistettynä jo lähtökohtaisesti haastavan toiminnan tekemisel-
le, pitkälle kuvausjaksolle sekä yli sadan hengen kuvausryhmälle näyttää 
jo paperilla tuhoon tuomitulta. 

Pyyteetön yhdessä tekeminen, vahva tuotannollinen osaaminen sekä iso 
ryhmä ammattilaisia tukemassa elokuvan onnistumista olivat avainase-
massa ensimmäisen kotimaisen supersankarielokuvan valmistumisessa. 
Tärkeä osa kokonaisuutta ja sen onnistumista oli vahva paikallinen yh-
teistyö Kainuun YritysAmiksen, Renforsin rannan sekä muiden Kainuun 
toimijoiden kanssa. Elokuvan tekoa oli mahdollistamassa yli 500 yritystä 
ja tahoa, mikä kertoo omalta osaltaan hankkeen suuruudesta. Nyt koti-
mainen Rendel valloittaa myös muuta maailmaa.

TUOTTAJAN SANA
Miika J. Norvanto

Miika J. Norvanto on pitkän linjan tuottaja, käsikirjoittaja, ohjaaja ja levittäjä. Norvanto on tuottanut muun 
muassa elokuvat Olipa kerran Seminaari (2015) ja Bunny the Killer Thing (2015). Kaiken kaikkiaan Norvanto 
on ollut tekemässä yli 200:a elokuva- ja tv-tuotantoa. Norvannon levittämiä elokuvia ovat muun muas-
sa Mitä meistä tuli (2009),  Anselmi, nuori ihmissusi (2014), Bunny the Killer Thing (2015), Samurai Rauni 
Reposaarelainen (2016), Viraali (2017) ja Autolla Nepaliin – Unelmien elokuva (2014), joka palkittiin myös 
yleisö-Jussilla.



Olimme kasvaneet Jessen ja Miikan kanssa Tim Burtonin Batmanien 
parissa. Olimme kaikki eri puolilta Suomea, mutta löysimme toisemme 
yhteisen intohimon kautta. Ensimmäisiä kertoja, kun istuin Jessen ja 
Miikan kanssa alas, tiesin että nyt nyt tulemme tekemään jotain mullista-
vaa.

Rendelin kohdalla itse rakastuin elokuvan draamalliseen tarinaan ja Ren-
delin mahdollisuuksiin. Näin Rendelin suoraan myös omana selkeänä 
brändinä, tuotemerkkinä.  Uskoin jo projektin alkumetreillä, että olimme 
löytäneet jotain sellaista, mikä tulisi koskettamaan isoja massoja. Ennen 
kuin elokuvaa oli kuvattu sekuntiakaan rakensimme Rendel-konseptin 
ympärille laajaa tuoteperhettä. Olisiko vuosi sitten kukaan uskonut, 
että Cannesiin ajetaan Rendel-traktorilla, ja että Rendel-paristot, -tas-
kulamput sekä -muistitikut koreilevat kauppojen hyllyillä. Tällä hetkellä 
tuoteperheitä laajennetaan Saksan ja Kiinan markkinoille. Näin kolmen 
nuoren pikkupojan intohimosta on kasvanut kotimainen vientituote.

TUOTTAJAN SANA
Timo Puustinen

Timo Puustinen on tuottaja, käsikirjoittaja ja ohjaaja, joka on ansioitunut elokuvan ohessa myös musiikki-
videoiden ja mainosten maailmassa. Puustinen on ohjannut elokuvat Aika tappaa (2005) ja Sanansaattaja 
(2010). Hänen ohjaamansa Waltariin ”In the Cradle” -musiikkivideo voitti vuonna 2009 pronssisen Muuvin 
ja Yleisö-Muuvin. Puustinen toimii myös kauppiaana Jyväskylässä ja tuntee suomalaisen liike-elämän tekijät 
vuosien ajalta.



Sankaritarina on aina satu hyvän ja pahan taistelusta. Kuka tahansa, joka vas-
tustaa vääryyttä, on sankari. Supersankari vastustaa pahaa, mutta tekee vas-
tustaessaan enemmän tekoja kuin kukaan tavallinen ihminen tekisi. Urotekoja 
elokuvan sisäisen maailman uskottavuuden rajoissa.

Tunnistamme supersankarin hänen poikkeuksellisesta asustaan. On kyseessä 
sitten hänen kotiplaneettansa tapa pukeutua, psykologisen yliotteen tavoittelu 
tai metallinen puku jonka teknologia mahdollistaa mahdottoman, on super-
sankarilla aina asu joka on yksilöllinen ja erilainen kuin kenelläkään muulla. 
Usein tähän pukuun liittyy myös jokin tarina.

Rendelin tarinan sydämessä on kaksi isää, jotka molemmat tahoillaan kasvat-
tavat lapsiaan hyvin eri tavoin. Kaksi isää, kumpikin ovat valmiit tekemään mitä 
tahansa lapsensa puolesta. Kaksi isää, jotka teoillaan vaikuttavat ratkaisevasti 
myös toistensa elämään.

Jokaisella vanhemmalla on lähes kaikkivoipa voima vaikuttaa jälkeläistensä 
kasvamiseen. Suuret voimat tuovat suuren vastuun. Vanhempien vastuu on ko-
konainen ihmiselämä. Vanhempien ei tarvitse pukeutua huomiota herättävästi 
ollakseen hyviä vanhempia. Mutta kaikki vanhemmat voivat olla supersankarei-
ta, jos niin haluavat.

Pekka Lehtosaari on käsikirjoittanut Rendelin ohella muun muassa elokuvat Pahat pojat (2003), Vares (2004), 
Dark Floors (2008) ja Syvälle salattu (2011) sekä televisiosarjaa Kylmäverisesti sinun (2000) ja Alamaail-
ma-sarjan tarinan Kyttä (2011). Lehtosaari on ohjannut käsikirjoittamansa animaation Röllin sydän (2007) 
sekä yli 70:n Disney- ja Studio Ghibli -animaation dubbaukset. Ääninäyttelijänä Lehtosaari tunnetaan muun 
muassa hahmoista Baloo-karhu, Totoro, Optimus Prime ja Batman.

Pekka Lehtosaari

KÄSIKIRJOITTAJAN SANA



78 000
facebook.com/rendelmovie

Rendelillä on Facebookissa seuraajia



Kris Gummerus
RENDEL / RÄMÖ
Kris Gummerus on tuttu kasvo niin elokuvista, te-
levisiosta kuin teatteristakin. Gummerus on nähty 
muun muassa elokuvissa Merirosvoradio (2009), 
Missä kuljimme kerran (2011) sekä animaatiossa 
Muumit Rivieralla Muumipeikon äänenä. Televi-
siossa hän on näytellyt muun muassa sarjoissa 
Ihon alla (2016), Vettä sakeampaa (2016) ja Syke 
(2017). 

Rami Rusinen
ROTIKKA
Rotikan roolissa nähtävä Rami Rusinen on näy-
tellyt muun muassa elokuvan 3 Simoa (2012) 
pääosan. Hän on monelle tuttu tv-sarjasta Salatut 
elämät (2012-2013) Valtteri Elovirran roolista. 
Rusinen on näytellyt myös tv-sarjoissa #lovemilla 
(2103-2014), Ihon alla (2015-2016) sekä Sekaisin 
(2016). Valkokankailla Rusisen on tehnyt rooleja 
myös elokuvissa Missä kuljimme kerran (2011) ja 
Lovemilla (2015). Rusinen on myös näytellyt lukui-
sia rooleja teatterinäyttämöillä.

Renne Korppila
LAHTAAJA
Renne Korppila on tuttu ääni liki kymmenen 
vuoden ajalta radiokanava NRJ:ltä. Vuonna 2009 
hänet valittiin juontajaparinsa kanssa vuoden 
radiojuontajiksi. Nykyisin Korppila toimii muun 
muassa personal trainerina. Lahtaajan rooli on hä-
nen ensimmäinen elokuvaroolinsa. Korppila toimi 
tuomarina tosi-tv-laulukilpailu X Factorissa ja hän 
oli toinen juontajista tv-sarjassa Homma haltuun.

Matti Onnismaa
EROLA
Matti Onnismaa on tehnyt liki 150 elokuva- ja 
tv-roolia lukuisten teatteriroolien lisäksi. Hän on 
tuttu pastori Alasen roolista seitsemässä Va-
res-elokuvassa (2011-2015). Onnismaa on nähty 
myös muun muassa elokuvissa Klassikko (2001), 
Toivon tuolla puolen (2017), Laitakaupungin valot 
(2006) ja Napapiirin sankarit 2 (2015). Televisi-
ossa Onnismaa on näytellyt esimerkiksi sarjoissa 
Sydänjää (2007-2010), Rikospoliisi ei laula (2006) 
ja Big Bang (1998).

Johnny Vivash
RADEK
Johnny Vivash tekee ensimmäisen roolinsa suo-
malaisessa elokuvassa Radekin roolissa. Hän asuu 
Lontoossa Isossa-Britanniassa. Vivashin tausta on 
teatterissa, mutta hän on tehnyt kymmeniä rooleja 
lyhyissä ja pitkissä elokuvissa. 

Bianca Bradey
STACY
Bianca Bradey asuu Sydneyssä Australiassa. 
Hän on kansainvälisesti tunnettu näyttelijä muun 
muassa roolistaan elokuvassa Wyrmwood (2014). 
Hän on näytellyt useissa kansainvälisissä kauhu- ja 
toimintaelokuvissa, mutta myös tv-sarjoissa kuten 
Starting From... Now (2014-2016).

NÄYTTELIJÄT



Sheila Shah
JULIA
Sheila Shah on yhdysvaltalainen näyttelijä, joka 
asuu Los Angelesissa. Hänen tunnetuin roolinsa 
on agentti Cowanin rooli kauhuelokuvassa Saw V 
(2008). Shah on nähty myös tv-sarjassa Hulttio ja 
herrasmies (2011) sekä elokuvissa The Tortured 
(2010), Heart of the Country (2013) ja Mafia (2012).

Michael Majalahti
JIMMY
Suomen kansainvälisesti tunnetuin ammattilais-
painija, kanadalais-suomalainen Michael Majalahti 
tunnetaan maailmanlaajuisesti nimellä StarBuck. 
Hän on voittanut showpainin Euroopan, Suomen 
ja Italian mestaruudet. Majalahdesta on tehty 
dokumenttielokuva Spandex Sapiens (2105). Hän 
oli mukana jo Rendelin demokuvauksissa 2014. 
Majalahti nähdään pian myös elokuvissa It Came 
from the Desert sekä Hello Au Revoir.

Michael Hall
MIKE
Michael Hall asuu Tukholmassa, ja on osa Rende-
lin kansainvälistä näyttelijäkaartia. Hall on myös 
Rendel-elokuvan co-producer. Hänen esikoisoh-
jauksensa Stand Alone valmistuu loppuvuodesta 
2017. Hall myös näyttelee elokuvassa.

Alina Tomnikov
MARLA
Alina Tomnikov on suomenvenäläinen näyttelijä, 
joka on tuttu sekä suomalaisista että venäläisistä 
tuotannoista. Tomnikov näyttelee prinsessa Wil-
helminan roolin Venäjän suosituimman tv-sarjan 
Ekaterina toisella tuotantokaudella. Suomessa hän 
on tuttu muun muassa elokuvista Love Records - 
Anna mulle Lovee (2016), Rölli ja kaikkien aiko-
jen salaisuus (2016) sekä Rölli ja kultainen avain 
(2013). Tomnikovin tv-rooleihin lukeutuvat muun 
muassa Ihan sama (2014) sekä Hinnalla millä hy-
vänsä (2015). Tomnikov on näytellyt myös useita 
rooleja suomalaisissa teattereissa.

Aake Kalliala 
MARSALKKA
Suomalaisen viihteen legenda Aake Kalliala 
näyttelee Rendelissä Marsalkan roolin. Kallialla on 
tuttu kasvo lukuisista tv:n komediasarjoista kuten 
Pulttibois (1989-1991) ja Tsa tsa tsaa (1993-1994). 
Sarjassa Kotikatu (1998-2012) Kalliala tekee vaka-
vamman roolin Mauri Alhona. Kallialan elokuva-
rooleihin lukeutuvat muun muassa Havukka-ajon 
ajattelija (2009) sekä Kaappari (2013).

Reino Nordin
REIKKI
Reino Nordin on yksi tämän hetken suosituim-
mista suomalaisartisteista, jonka albumi An-
taudun myi tuplaplatinaa. Nordin on esiintynyt 
päärooleissa muun muassa elokuvissa Hymypoika 
(2003), Game Over (2005) ja Vuonna 85 (2013). 
Hän on tuttu myös televisiosta sarjoista Hovimäki 
(2002) ja Tie Eedeniin (2003).

Tero Salenius
KURIKKA
Tero Salenius tuli suurelle yleisölle tutuksi YleX-ra-
diokanavan ohjelmasta Radio Millennium, jossa 
hän näytteli Tuottajan roolin. Hän esiintyy samassa 
roolissa myös Radio Millennium tv-sarjassa (2009-
2011). Salenius on näytellyt myös muun muassa 
tv-sarjoissa Märät säpikkäät (2012) sekä Suorana 
Kortesmäki (2013).



Ohjaus Jesse Haaja
Käsikirjoitus Pekka Lehtosaari, Miika J. Norvanto, Timo Puustinen
Kuvaus Tero Saikkonen
Lavastus Esa Naukkarinen
Pukusuunnittelija Lea Puntanen & Jesse Haaja
Maskeeraussuunnittelija Kati Puustinen
Leikkaus Miika J. Norvanto, Pekka Lehtosaari, Mikko Löppönen
Sävellys Tuomas Kantelinen
Äänisuunnittelu Kimmo Perkkiö
1. apulaisohjaaja Manu Eloaho
2nd unit ohjaaja Eero Heinonen
Tuotantopäällikkö Teemu Karvonen
Tuottajat Miika J. Norvanto, Timo Puustinen, Jesse Haaja, Trevor Doyle
Levitysyhtiö Black Lion Pictures Oy
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