-------- Alkuperäinen viesti / Orig.Msg. -------Aihe:

Asekauppiaiden Liitto ry:n ilmoitus internetissä leviävästä törkeästä "Arming Finland" -lyhytelokuvasta.

Päiväys: Mon, 26 Jan 2009 14:09:08 +0200
Lähettäjä:

Asekauppiaiden Liitto

Vastaanottajat: <aune.lintunen@intermin.fi>, "Paatero Sami" <sami.paatero@intermin.fi>, <anne.holmlund@intermin.fi>,
<jouni.laiho@poliisi.fi>, "Lehtonen Mika" <Mika.Lehtonen@poliisi.fi>, <liisa.timonen@poliisi.fi>, <tomi.vuori@poliisi.fi>,
<mikko.paatero@poliisi.fi>, <pirkko.halme@lvm.fi>, <aleksi.randell@lvm.fi>, <suvi.linden@lvm.fi>, <mll@mll.fi>, <liisa.partio@mll.fi>
Arvoisa vastaanottaja,
Asekauppiaiden Liitto ry:n (www.asekauppiaat.fi) puolesta haluamme tuoda välittömästi Sisäasiainministeriön, Viestintäministerin, poliisin
ylijohdon sekä arpajais- ja asehallintoyksikön ja lisäksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton tietoon jo muutaman päivän internetissä
levinneestä ja edelleen leviävästä käsittämättömän törkeästä asevastaisesta materiaalista, joka on tuotettu tukemaan ja markkinoimaan
asevastaista adressia. Sisällöltään teos on täysin käsittämätön ja ylittänee hyvän maun rajat kaikilta osin. On todennäköistä, että saadessaan
keskustelupalstoilla enemmän julkisuutta lähipäivinä, se tullee ylittämään uutiskynnyksen jopa mahdollisesti kansainvälisesti (lienee ollut
alkuperäinen tarkoituskin) ja leviää myös alaikäisten lasten nähtäväksi internetin kautta. Teos on omiaan antamaan harhaanjohtavaa tietoa
kotimaamme vastuullisesta ase- ja metsästyskulttuurista ja lisäämään kansainvälisten sekä kotimaisten asevastaisten intressipiirien painostusta.
Lyhytelokuva on tuotettu ammattimaisesti ja pääosassa näyttelee tunnettu kotimainen naisnäyttelijä Milka Tuuli Linnea Ahlroth sekä joukko
alaikäisiä lapsia. Tuotos on sijoitettu ja levinnyt useille ulkomaisille palvelimille,joten sen sulkeminen ei todennäköisesti ole nopeasti tehtävissä.
Materiaali on katsottavissa ja ladattavissa osoitteessa:
http://www.vimeo.com/2930666 - filmiin liittyvä keskustelu on luettavissa samassa yhteydessä.
Vaihtoehtoisesti ko. Lyhytelokuva on katsottavissa myös osoitteessa: http://www.youtube.com/watch?v=i75bWbWxu_Q
Lyhytelokuvan loppupuolella markkinoidaan 19.1.2009 alulle laitettua asevastaista adressia, joka löytyy osoitteesta
http://www.allekirjoitavetoomus.fi
Ehdottaisimme kohteliaasti edellä mainituille jakelulistalla oleville viranomaisille/organisaatioille, että tutustuisitte tähän asiaan välittömästi ja
ryhtyisitte toimivaltanne mahdollistaviin toimenpiteisiin. Tällaisen erittäin sairaan materiaalin leviäminen tulisi saada loppumaan ennen kuin se
edes kunnolla on alkanut - olkoon sen alkuperäinen tarkoitus mikä tahansa. Vahvistamattomien lähteiden mukaan yksityisiä henkilöitä olisi jo
tehnyt asiasta tutkintapyyntöjä poliisille.
Ohessa tarkemmat tiedot todennäköisten lyhytelokuvan tekijöiden ja adresin alulle panneista henkilöistä ja heidän yrityksistä / tuotantoyhtiöistä;
Elokuvatuotanto yhtiö B-Rappu / B-Trappan Finland Ltd
(BusinessID: FI20791209)
www.b-rappu.fi
Managing Director
Mr Yrjö Nieminen
Email: yka@b-rappu.fi
Tel: +35896818821
Tuotantotalo Talvi Oy / Talvi Productions Ltd
(BusinessID: FI17491926)
www.talvi.com
Film Director / Producer
Mr Klaus Heydemann
Email: klaus.heydemann@talvi.com
Tel: +358108201400
Managing Director
Pekka Korpela
Email: pekka.korpela@talvi.com
Tel: +358408206770
Elokuvatuotanto yhtiö Motel Royal Finland Oy
(BusinessID: FI17996692)
www.motelroyal.fi
Film Director
Mr. Rauno Tiukkanen
Email: rauno.tiukkanen@motelroyal.fi
Sylvin Mika Risto Fernando
Managing Director
mika.sylvin@motelroyal.fi
Tel: +35896818820
Henkilöt ja heidän työyhteisönsä ovat jäseniä Suomen Audiovisuaalisen Alan Tuottajat ry:ssä (SATU).
Yhteystiedot:
Fabianinkatu 4 B 14
00130 Helsinki Finland
www.satu.fi
Tel: 09-684 0610
Yhteyshenkilö: teemu.kalliala@jarowskijsuomi.fi
Annamme mielellämme lisätietoja asiassa. Tulemme julkaisemaan tämän sähköpostiviestin www.asekauppiaat.fi sivuilla, jolloin asia tulee
laajemmalti myös muiden sidosryhmien tietoon.
Yhteistyöterveisin,
Asekauppiaiden Liitto ry
PL 76, 00101 HELSINKI
www.asekauppiaat.fi

