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KAMPELA - tunnustuspalkinto
Rauman Elokuvakerho ry jakaa jo 13. kerran tunnustuspalkinnon elokuvakulttuurin
hyväksi tehdystä työstä. Palkinto jaetaan aina Blue Sea Film Festivalin yhteydessä.
Palkinto on keraaminen pienoisveistos, kampela, jonka on tehnyt raumalainen
taiteilija Seija Palonen.
KAMPELA 2003 :
elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja SAKARI KIRJAVAINEN
Sakari Kirjavainen on Sinisen Meren Elokuvajuhlien kymmenvuotisella taipaleella alusta lähtien
kulkenut mukana innoittajana, auttavana ammatti-ihmisenä. Kirjavainen on vienyt Rauman
elokuvajuhlien viestiä eteenpäin, luonut yhteyksiä ja ollut ”suurena korvana”. Hänen laajaa
tuotantoaan on esitetty juhlilla useana vuonna.
Blue Sea Film Festival on elokuvakerhopohjalta ponnistanut valtakunnalliseen tietoisuuteen, siinä
se ei olisi onnistunut ilman ammatti-ihmisten verkostoa ja Sakari Kirjavainen on ennen kaikkea
ollut tällainen verkostonkutoja.
Elävän kuvan maailma tarvitsee paitsi erilasia foorumeita esittää elokuvia myös Sakari
Kirjavaisen kaltaisia tekijöitä, hengen luojia ja innoittajia. Kiitos!
Sakari Kirjavainen (s.1960) on valmistunut Taideteollisen Korkeakoulun Elokuvataiteen laitokselta
taiteen kandidaatiksi vuonna 1992. Kirjavainen on saanut paljon aikaan niin ohjaajana kuin
käsikirjoittajana ja leikkaajana. Kirjavainen on ollut alalla vuodesta 1983.
Kirjavaisen elokuvia mm. : Alaska (-90), Röökiä riittää (-91), Saranakoira (-92), Viisasten kivi (-96),
Oukei (-96), Qulleq – Traanilamppu (-97), Umbaba(-97), Ruunaus (-99), Ken tulta lyö (-01).
Sakari Kirjavainen hallitsee ohjaamisen lisäksi myös leikkaamisen. Siltä alalta tärkeimmät työt ovat
Arto Koskisen Sukellus (-90), Jaakko Virtasen Viisi tilannekuvaa (-93), samoin Virtasen Jarvapalkittu Kuusi tapaa lähestyä naista sekä Marita Hällforsin Elämää itsemurhan jälkeen (-99). Tällä
hetkellä Kirjavainen leikkaa Åke Lindmannin elokuvaa. Lisäksi hän käsikirjoittaa uutta pitkää
elokuvaa, joka kuvataan ensi kesänä.

Kampelan ovat saaneet vuosien varrella: 2002: Tarmo Hotanen, elokuvatieteen maisteri;
2001 Rauma Jazz Film Orchestra; 2000 ohjaaja Markku Lehmuskallio; 1999 ohjaaja, tuottaja Risto
Orko; 1998 kirjailija Tapio Koivukari; 1997 BSFF –vaikuttajapari Riitta Attila ja Otto Sallinen;
1996 Rauman kansalaisopiston vararehtori Orvokki Viljanen; 1995 elokuvaaja Jouko Nummela;
1994 elokuvateatteri Iso-Hannu
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