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Uusi suomalainen PIKKULI valloittaa sydämet 

keväällä Pikku Kakkosessa! 

- PIKKULI Pikku 2:ssa la 9.4. alkaen  

 

Pikkuli sanoo EI! Pikkulin iso itku; Pikkuli, tykkäysapulainen, Pikkuli tahtoo lomalle…  

PIKKULI-animaatiosarja kuvaa viisivuotiaan elämää perheensä ja ystäviensä kanssa. Lintukielinen PIKKULI-

animaatiosarja on YLE TV 2 ja YLE Fem -kanavien lisäksi myyty jo yli 14:ään eri maahan. Erityistä PIKKULIn 

maailman valloituksessa on myös sarjan ja sen jaksojen festivaalisuosio. New York, Los Angeles, Goa, 

ehdokkuus maailman parhaaksi alle kouluikäisten animaatiosarjaksi Italiassa… 

Iloinen PIKKULI pomppii maaliskuussa järjestettävän New Yorkin lastenelokuvafestivaalin ohjelmistossa – 
ja ohjelmistokartan päähahmona!  Vuodesta 2011 lähtien New York Int’l Children’s Film Festival on ollut 
‘Oscar®qualifying’ tapahtuma, mikä tarkoittaa sitä, että tällaisella festivaalilla voittaminen oikeuttaa 
elokuvaa suoraan kilpailemaan Oscareista.  

PIKKULIn hahmot piipittävät lintukielellä, mutta abstraktit asiat, kuten tunteet, haaveet ja pelot, esitetään 

kuvakuplina. Kuvakuplat ja visuaalinen ilmaisu tekivät vaikutuksen myös festivaalituomaristoon:  

“Tuomaristo vaikuttui animaationne tyylistä ja väripaletista. Puhekuplat, jotka eivät sisällä tekstiä, vaan 

kuvia, ovat loistava idea!  Myös tarina, jossa isä hoitaa kiukuttelevaa lasta on mainio. Kokonaisuudessaan 

loistavaa työtä!” Eric Bilodau, Director of Programming, Providence Children's Film Festival, jaksosta Pikkuli 

sanoo EI!  

PIKKULI-sarjan käsikirjoittaa ja ohjaa Metsämarja Aittokoski yhdessä puolisonsa Antti Aittokosken kanssa. 

Aittokosket ovat aiemmin toteuttaneet lasten TV- ja elokuvasisältöjä mm. MTV 3:lle ja YLE:lle. Aittokosket 

ovat koonneet PIKKULI-sarjan tuotantotiimiin joukon kiinnostavia animaatioalan kykyjä, jotka ovat 

valmistuneet palkitulta Turun taideakatemian animaatiolinjalta.  

PIKKULI TV: animoitu sarja 26 x 5 min 

 Ohjaus: Metsämarja ja Antti Aittokoski 

 Perustuu Metsämarja Aittokosken lastenkirjaan Lennä Pikkuli, lennä! (Aurinko Kustannus Oy, 2011) 

 Tuotanto Sun In Eye Productions, yhteistyössä espanjalaisen Tomavistas-studion kanssa 

PIKKULI pelit: iloisia mobiilisovelluksia androidille ja iOSille 

 Peleissä erityistä leikinomaisuus, raikkaat ja kauniit värit  

 Kehitteillä liiketunnistuspelit Kinectille 

 Vielä julkaisematon PIKKULIn leikkitalo vie pelaajan 

vapaan leikin maailmaan PIKKULIn kotiin ja 

metsään.  

 

Lisätietoja: 

Tuottaja-ohjaaja Metsämarja Aittokoski / 050 3003 513  

m.aittokoski@sunineye.com 

 

Pressikuvia ja lisätietoa:      pikkuli.com            
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