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3UOMALAINEN VOITTAA AINA

V

eikkauksen slogan on tänä syksynä ollut
erittäin ajankohtainen. Veikkauksen edunsaajat, nuorisojärjestöt, kulttuuri-, tiede- ja
liikuntapuoli, yhdistivät tänä syksynä voimansa ja
saivat hallituksen muuttamaan kulttuuribudjettia.
Nyt annettu vastaa logiikaltaan opetusministeriön
alkuperäisiä budjettiriihessä esittämiä linjauksia, joten
nyt saatu voitto on selkeästi myös ministeri Stefan
Wallinin voitto.
Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojasen
mukaan valtion omien vuokramenojen maksu veikkausvoittovaroista olisi selkeästi ja vakavasti vaarantanut
veikkausmonopolin legitimiteettiä suhteessa EU:n
kilpailuoikeuteen.
Edunsaajien yhteisrintaman lisäksi säätiö lobbasi
myös koko elokuva-alan kanssa. Yleisöosastokirjoitusten määrä elokuvien tai elokuvateattereiden merkityksestä oli juhlavuodelle sopivan suuri. Oli myös upeaa huomata kuinka voimakkaasti eduskunta tarttui
veikkausvoittovaroihin. Elokuva-ala arvosti suuresti
kun valtionvarainvaliokunnan tiede- ja kulttuurijaosto
puheenjohtajansa Piia Viitasen johdolla kutsui meidät aamukahville juuri budjettikeskustelua edeltävänä
aamuna. Ohjaajaliiton puheenjohtaja Taru Mäkelä,
tuottajien puheenjohtaja Lasse Saarinen ja toiminnan johtaja Tero Koistinen sekä hallintopäällikkö
Niina Otva olivat minusta kuin huippubändi valottaessaan kansanedustajille elokuvan tilannetta.
Ministeri Wallin on useaan otteeseen todennut,
että hallituskausi kestää neljä vuotta ja niin kauan
kestää kunnes voidaan arvioida hallitusohjelmakirjauksen toteutumista. Siksi onkin upeaa, että hallitusohjelman toteutuminen voitiin aloittaa heti ensimmäisenä vuotena. 1,7 miljoonan euron lisäyksen jälkeen
on vain 11,3 miljoonaa euroa jäljellä tavoiteohjelman
27 miljoonan euron tasoon.

Uskon, että paras argumenttimme ovat elokuvat
itse. Toivon, että tällä rahalla elokuvan tekemiseen
saadaan lisää aikaa ja sitä kautta aitoa mahdollisuutta laatuun; lisää kuvauspäiviä, jälkitöitä ja ennakkosuunnittelua, että elokuva olisi tekijöiden osaamisen,
ei tuotanto-olosuhteiden näköinen.
Säätiöön on palkattu uusia ihmisiä. Jukka Asikainen ja Kaisu Isto aloittavat 1.1. tuotantoneuvojina. Petri Kemppinen on siirtynyt kansainvälistymisja kehityspäälliköksi, Jaana Puskala pitkien elokuvien kultturiviennin päälliköksi ja Jenni Siitonen on
aloittanut kulttuuriviennin assistenttina. Toivon, että
yhteistyö alan ja uusien ihmisten kanssa sujuu hyvässä
ja tuloksia tuottavassa hengessä.
Vuoden vaihteessa lopettaa kaksi kautta ja seitsemän vuotta tuotantoneuvojana toiminut Olli Soinio.
Haluan erikseen kiittää Ollia siitä massiivisesta työstä, jota hän on tehnyt suomalaisen elokuvan hyväksi.
Olen joskus verrannut häntä tauluun Volgan lauttureista, jossa ihmisvoimin kiskotaan valtavaa lotjaa
ylöspäin. Ollin työ suomalaisen yleisöelokuvan ja katsojalukujen hyväksi on voittamaton. Paradoksaalista
kyllä, monet näistä yleisöelokuvista ovat olleet myös
Jussi-voittajia.
Uskon, että lisärahalla voimme jatkaa tätä tärkeätä perintöä. Laatua ja katsojia.

28.11.2007
Irina K rohn

Rauhallista joulua ja
menestyksekästä uutta vuotta
kaikille SESinfon lukijoille!
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yksyn aikana säätiössä on tapahtunut muutama
henkilövaihdos; taloon on tullut uusia kasvoja
ja uusia työnimikkeitä.
Kaksi säätiön kolmesta tuotantoneuvojasta vaihtuu 1.1.2008 kun Olli Soinion seitsemänvuotinen
kausi päättyy ja Petri Kemppinen siirtyy kansainvälistymis- ja kehityspäällikön tehtäviin. Pitkien elokuvien tuista vastaavat tammikuusta alkaen Jukka Asikainen ja Kaisu Isto. Jukka Asikainen on aiemmin
toiminut käsikirjoittajana, dramaturgina sekä käsikirjoituskonsulttina eri tuotantoyhtiöissä. Hän on myös
kouluttanut käsikirjoittajia useissa oppilaitoksissa.
Kaisu Isto taas siirtyy säätiöön Yleisradion kansainvälisten elokuvien hankkijan tehtävistä. Ylessä hän on
vastannut myös elokuvaohjelmiston suunnittelusta.
Aiemmin syksyllä Petri Kemppinen nimitettiin
uuteen kansainvälistymis- ja kehityspäällikön tehtävään ja pitkien elokuvien kulttuuriviennin vt. päällik-

+AISU )STO JA *UKKA !SIKAINEN
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kö Jaana Puskala nimettiin toimeensa vakinaisesti.
Kansainvälistymis- ja kehityspäällikön tehtävä perustettiin säätiöön edistämään suomalaisen elokuvan
kansainvälistymistä laajentamalla sen rahoituspohjaa
ja levitysmahdollisuuksia ulkomaille. Kemppinen toimii vuoden alusta kansainvälisille markkinoille tähtäävien tuotantojen tukena rahoituksen suunnittelusta
levitykseen. Hän avustaa myös toimitusjohtajaa säätiön toiminnan kehittämisessä.
Pitkien elokuvien kulttuuriviennin päällikön sekä
kansainvälistymis- ja kehityspäällikön assistentiksi nimettiin marraskuun alussa Jenni Siitonen. Kansainvälisen toiminnan assistentin tehtäviin kuuluvat mm.
pitkien elokuvien kulttuurivientiin liittyvä yhteydenpito ja kirjeenvaihto kansainvälisten festivaalien, kotimaisten tuotantoyhtiöiden ja ulkomaisten myyntiyhtiöiden kanssa sekä filmiliikenteestä huolehtiminen. Siitonen siirtyi säätiöön Espoo Cinén organisaatiosta.

+YLLi KANSA TIETii
+UN SUOMALAISET ELOKUVATUOTTAJAT JULISTIVAT  SYYSKUUTA TiNi VUONNA TUOTANTOSULUN MEDIA UUTISOI ASIAN LAAJASTI JA
NiKYViSTI -UTTA MITEN SUURI YLEISy SUHTAUTUI ASIAAN

N

ykyisessä tietoyhteiskunnassa tieto on suhteellista. ”Virallisessa” mediassa – lehdissä,
televisiossa, radiossa sekä toimitetuissa nettijulkaisuissa – uutisoidut ja taustoitetut jutut toimivat
usein alkusysäyksenä moninaisille nettikeskusteluille,
joissa tavalliset kansalaiset paitsi tuovat julki mielipiteitään, myös levittävät lisätietoa, joka on valitettavan
usein myös virheellistä. Toisaalta nettikeskusteluissa ilmenevä tiedonlevityksen demokraattisuus johtaa usein
mielenkiintoisella tavalla tiettyyn itsekorjautuvuuteen:
keskustelijat korjaavat toistensa vääriä käsityksiä esittämällä eri lähteisiin perustuvia faktoja ja tilastoja.
Tuotantosulku poiki pelkästään Helsingin Sanomien nettisivujen keskustelupalstalla pitkän keskustelun, jossa käytettiin tässä artikkelissa tarkastellulla
aikavälillä 3.–12.9.2007 pari sataa puheenvuoroa. Osa
kommenteista edusti nettikeskusteluissa aina esiintyvää alatyyliä ja asiattomia heittoja, mutta kokonaisuudesta nousi esiin monta kiintoisaa seikkaa.
Keskustelusta kävi selvästi ilmi, mitä suuri yleisö
tietää tai luulee elokuva-alan todellisuudesta, mistä
ihmiset elokuva-alaa kritisoivat ja minkälaisia väärinkäsityksiä elokuva-alasta vallitsee.

6iITE  %LOKUVABISNES ON
TUOTTAJILLE RAHASAMPO
”Miljonäärit lakossa, kun valtio ei jaa rahaa!”
”Viihde on maailman kolmanneksi suurinta bisnestä.”
Moni kirjoittaja tuntui uskovan, että tuottajat
tahkoavat elokuvabisneksestä miljoonaomaisuuksia.
Joillakin meni sekaisin jopa tuottaja ja yksityinen rahoittaja. Lisää hämmennystä aiheutti mediassa välitetty tieto siitä, että elokuvat tuottavat valtiolle jopa
kaksinkertaisen määrän verotuloja verrattuna siihen,
mitä niihin tuotantotukien muodossa sijoitetaan. ”Jos
elokuvat ovat jo valmiiksi tuollaisia rahasampoja, mihin
tuotantotukia ylipäätään tarvitaan?”
Väärinkäsityksiä oiottiin kuitenkin kiitettävästi.
Eräs kirjoittaja totesi, että tuottaja ei ole rahoittaja,
vaan tuotantoyhtiön palkkalistoilla oleva työntekijä,

ja vertasi hauskasti tuottajan suhdetta tekeillä olevaan
elokuvaan kouluun palkatun rehtorin tehtävään. Verotulojen ja tukien suhdetta kommentoitiin huomauttamalla, että monenlaista yritystoimintaa tuetaan valtion verovaroilla juuri samaisella logiikalla: menestyvä
liiketoiminta tuo valtiolle takaisin verotuloja.

6iITE  +ANNATTAMATONTA
YRITYSTOIMINTAA EI PIDi TUKEA
”Jos elokuvabisnes ei pysty itse itseään elättämään, niin
se joutaa pois.”
”Ei yhteiskunta saa tukea kaikenlaisia toimintoja, vaan
kohteissa, jotka eivät ole ihmisten hyvinvoinnin kannalta
elintärkeitä, täytyy tulla toimeen ansaituilla tuloilla.”
Jotkut keskustelijoista olivat sitä mieltä, että jos
elokuvatuotannon kuluja ei pystytä kattamaan lippuja muilla myyntituloilla, se tarkoittaa, että kansa on
äänestänyt lompakollaan, ja koko ala joutaakin kuolla
pois. Yleisemmin ilmaistuna näiden keskustelijoiden
käsitys oli, ettei valtio tue yritystoimintaa millään
alalla, vaan yrittämisen pitää aina olla itsessään kannattavaa. Keskustelussa näkyi myös köyhän taiteilijan
romanttinen myytti: tarpeeksi lahjakkaat taiteilijat
tekevät taidetta vaikka ilman rahaa, iltapuhteinaan,
rahoittaen sitä ”oikealla” päivätyöllä.
Oikaisuksi niille, jotka eivät olleet tietoisia yrityksille myönnettävistä valtiontuista, eräs keskustelija kopioi sivuille muutaman vuoden takaisen tilaston
Tekesin jakamista yli miljoonan euron yksittäisistä
tuista. Listalta löytyi luonnollisesti monta Suomen
lippulaivana tunnettua suuryritystä. Toinen keskustelija valotti lisää tukien logiikkaa: ”Monien on vaikea
ymmärtää, että myös menestyvät yritykset tarvitsevat
julkisen puolen panostusta menestyäkseen isoilla markkinoilla”, hän totesi, ja muistutti myös, että ”Suomi
on markkina-alueena niin pieni, että täällä pitäisi tehdä
vain ihan pikku pikku bisnestä, jos halutaan, että kaikki
liiketoiminta pyörii vain omilla tuotoillaan. Tämä pätee
niin Nokiaan kuin johonkin pieneen tai keskisuureen elokuvatuottajaan.”
! *!.+/(4!)34!



Kolmas keskustelija totesi, että samalla logiikalla myös maataloustuet olisi poistettava. Lisäksi hän
muistutti, että elokuvien tekoon osallistuvat ihmiset
tekevät myös teatteria ja televisio-ohjelmia. ”Jos kerran
halutaan vetää liinat kiinni, niin suljetaan se telkka sitten myös.” Myös elokuvatuotannon työllistävästä vaikutuksesta muistutettiin.
Sen ajatuksen absurdius, että elokuvanteko voisi kannattaa pelkillä lipputuloilla, paljastui varmasti
kaikille viimeistään silloin, kun tämä keskustelija ilmestyi kehiin:
”Tokihan elokuvia voi tehdä ilman julkisia tukia Suomessa. Jos siitä leffalipun hinnasta menee noin 2 euroa tuotantoyhtiöön, niin 2 miljoonan euron kotimainen halpis ei
lyhyen matematiikan mukaan tarvitse kuin... eh... miljoona katsojaa teatterissa... kaikki sen yli on sitten voittoa...
tai siis kun vähennetään ensin firman kiinteät kulut.”
Samainen kirjoittaja jatkaa: ”Paljonkohan on yksittäisen Hollywood-elokuvan keskimääräinen katsojaluku
Suomessa? Ehkä 35–37 000?? No mutta varmaan ulkomailta ne reilu 960 000 katsojaa voisi saada amerikkalaisen esimerkin mukaan. Ehkä? Mutta mikähän oli
bulgarialaisten elokuvien keskimääräinen katsojaosuus
Suomessa viime vuonna?”

Joillain keskustelijoilla ei selvästikään ollut tietoa
siitä, että elokuvalle jaettava tuki otetaan veikkausvoittovaroista. Siksi koettiin, että elokuvatuki on pois
esimerkiksi sosiaali- ja terveysmenoihin varatuista
rahoista.
Tähänkin väärinkäsitykseen tuli hyvinkin valistuneita oikaisuja, joissa selvennettiin veikkausvoittovarojen jakosuhdelakia, muistutettiin, että veikkausvoittovarat on tarkoitettu nimenomaan kulttuurin ja
urheilun tukemiseen sekä todettiin jopa, että EU hyväksyy Veikkauksen monopoliaseman nimenomaan
näillä ehdoilla toimittaessa.
Lisäksi muistutettiin, ettei elokuvan tukeminen
ole ristiriidassa sosiaalisen ajattelun tai hyvinvointiyhteiskunnasta huolehtimisen kanssa. Tässä yhteydessä
viitattiin sekä elokuvan työllistävään vaikutukseen ja
tuen palautumiseen verotulojen muodossa että myös
kulttuuripalvelujen merkitykseen mielenterveyden ja
henkisen hyvinvoinnin ylläpidon kannalta. Joku kirjoittaja ihmettelikin, miksi nimenomaan kulttuuri on
se ala, joka usein asetetaan vastakkain terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kanssa.

6iITE  2AHAT MIELUUMMIN
VAIKKA SAIRAANHOITOON

Mihin elokuvatukea edes tarvitaan, kun ilman sitä syntyy niinkin katsottu ja onnistunut elokuva kuin harrastelijavoimin tehty 3TAR
7RECK, ihmetteli joku kirjoittaja. ”Siinä ei ollut mi-IHIN ELOKUVATUKEA
tään tukia, taikka budjettia.
EDES TARVITAAN
Silti sitä ladattiin yli 3 miljoonaa kertaa.”
Ottamatta sinänsä kantaa harrastelijamaiseen
elokuvantekoon toinen keskustelija kommentoi lyhyesti: ”Star Wreck sai tukea 4 200 `. Budjetiksi arvioitiin
15 000 ` (SES/imdb).”
Muutama keskustelija taas väitti, etteivät suomalaiset (ammattimaisesti tehtyjen elokuvien) tuotantotuet ja budjetit oikeasti ole pienempiä kuin muissakaan maissa.
”Pienillä budjeteilla on tehty hienojakin elokuvia
Spede-tuotoksista muutamaan eurooppalaiseen helmeen,
mutta jos katsotaan yleisesti maailman huippuelokuvia,
niin niiden budjetit ovat olleet moninkertaisia suhteessa
suomalaisiin elokuviin”, vastasi tähän joku sopuisasti,
ja haki tuekseen budjettitietoja imdb:stä, esimerkiksi
”!MELIE (Ranska): 11 miljoonaa euroa; !MERICAN "EAUTY

*AN ,INDSTRyM

”Tärkeämpää yhteiskunnan olisi satsata enemmän esim.
vanhustenhoitoon, jonka ahdingosta niin paljon puhutaan. Tarvittaisiin sitä priorisointia, eli laitetaan asiat
arvojärjestykseen...”
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6iITE 
%LOKUVIA VOI TEHDi ILMAISEKSIKIN

15 miljoonaa dollaria --- suomalaisen elokuvan budjetit
ovat keskimäärin n. 1,5 miljoonaa.”
Jälleen muistutettiin myös siitä, kuinka elokuvan
tuki palautuu valtiolle verotuloina, sekä ihmeteltiin,
miksi muissa pohjoismaissa elokuvaa arvostetaan
enemmän kuin Suomessa: ”Maikkarin uutisten mukaan
Suomessa PER ASUKAS tuetaan elokuvaa ylivoimaisesti
vähiten. Kolme kertaa vähemmän kuin Norjassa, kaksi
kertaa vähemmän kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Siihenkin
on varmaan syy, miksi näissä maissa tuetaan niin paljon.
Kulttuuriperinnöllinen, viennin edistäminen, työllistävä
vaikutus, tuottava vaikutus.”

6iITE  %LOKUVATEATTERIT EIViT
KOTIMAISTA ELOKUVAA TARVITSE
Eräs kirjoittaja epäili, ettei Suomen elokuvateatteriverkosto kotimaista elokuvaa kaipaa: ”Tuotot taitavat
tulla jostain aivan muualta
kuin kotimaisesta elokuvasta.”
Kirjoittaja uskoi, että ame- +RITIIKIN KOHTEENA
rikkalaiset elokuvat pitävät ELOKUVASiiTIyN TAPA
teatteriverkoston pystyssä, JAKAA RAHAA
ellei sitten kotiteatterisysteemin kehitys kaada sitä. Kuka nyt suomalaista elokuvaa teatterissa katsoisi?
Toinen kirjoittaja oli faktoista paremmin perillä,
ja kuvaili kotimaisen elokuvaa asemaa katsojatilastoissa ”moitteettomaksi”. ”Julkistuella ei siis enää ole pidetty
pystyssä mitään mitä elokuvissa kävijät eivät hyväksyisi”, hän totesi ja huomautti, että on turha pohtia, onko amerikkalainen elokuva parempaa vai huonompaa
kuin suomalainen, sillä jos suomalaista elokuvaa ei
tehdä, suuri määrä teattereita panee lapun luukulle,
jolloin Amerikkakin vaikenee.
Jälleen kaivettiin kehiin myös tilastoja katsojamääristä. Tilastoja esitellyt kirjoittaja laski vuoden 2006
kokonaiskatsojaluvun, koti- ja ulkomaisten ensi-iltojen määrän ja markkinaosuuksien pohjalta, että suomalaisilla elokuvilla oli katsojia keskimäärin 100 081
per elokuva, amerikkalaisilla elokuvilla 39 745, eurooppalaisilla elokuvilla 18 224 ja muun maailman
elokuvilla 8 375.

+RITIIKKIi ALAN TOIMINTATAPOJA KOHTAAN
Eräs nettikeskustelun osallistujista iloitsi lakosta,
koska se osoitti, että tuottajat ”edes jossain asiassa
löytävät yhteisen rintaman”. Hän toivoikin että yhteisrintaman seurauksena tuottajat järjestäytyisivät

työnantajinakin noudattamaan paremmin sovittuja
pelisääntöjä.
Toinen kommentoija käytti tiukempia sanavalintoja, ja kehotti tuottajia ilmoittamaan ”avoimesti Wallinille käyttämänsä orjatyön määrän Suomessa. Nyt olisi
hyvä mahdollisuus kertoa hänelle, kuinka haluaisi oikeasti
maksaa työharjoittelijoille myös palkkaa ammattityöstä,
jota heillä teetetään”.
Useampikin kirjoittaja nosti erikseen esille harjoittelijakysymyksen. ”Harjoittelu tehdään elokuvan
tuotannossa ilmaiseksi, puhumattakaan ylityökorvauksista ja muista lakisääteisistä oikeuksista.” Toisaalta myös
tilanteen toinen puoli ymmärrettiin: ”Tuo opiskelijakysymys on vähän kaksipiippuinen juttu, kun jossain opiskelijoiden on kuitenkin työharjoittelunsa suoritettava. Se
kun kuuluu pakollisena opetusohjelmaan.”
Toinen yleisemmän kritiikin kohde oli elokuvasäätiö ja sen tapa jakaa rahaa – tästä kritiikistä osansa
sai myös YLE: ”Elokuvasäätiö ja Yle eivät myönnä
rahoitusta vähänkään kokeileville käsisideoille, koska
ne eivät uskalla ottaa taloudellista riskiä. Näin Suomessa ei vahingossakaan pääse syntymään Ruotsin ja
Tanskan kaltaisia taiteellisia, koko maan levitykseen
päätyviä helmiä (vrt. von Trier, Roy Andersson,
Lukas Moodysson...) – poikkeuksena Aki Kaurismäki.”
Elokuvasäätiötä kritisoitiin myös edelliseen verrattuna jokseenkin vastakkaisin kriteerein: ”Alalle on
ajautunut Suomen elokuvasäätiön myötä ohjaajakummajaisia, joille lohkeaa tuotantotukea lähes käsittämättömiin
projekteihin.”

-ITi VOISIMME OPPIA
Päällimmäiseksi nettikeskustelusta jää mieleen, että
tietoa ja tilastoja elokuva-alasta ja sen olosuhteista on
kyllä saatavilla sille, joka niitä jaksaa ja viitsii etsiä.
Suurin osa ihmisistä kuitenkin perustaa näkemyksensä parhaimmillaankin vain valtamediassa esitetyille
tiedoille – tai väärinkäsityksille. Siksi on olennaisen
tärkeää, ettei ala ainakaan itse tiedota asioistaan epäselvästi saati virheellisesti.
On helppo havaita ainakin kaksi asiaa, jotka tuotantosulkua koskeneessa tiedotuksessa nousivat harmillisesti esille niin tilanteen virallisessa uutisoinnissa
kuin myös sen seurauksena nettikeskusteluissa.
Ensimmäinen on rahasumma, jolla elokuvan tukea toivottiin nostettavaksi. Työsulun alkaessa kaikkialla mainittiin – ei suinkaan alan tavoitteena olevaa
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pohjoismaista rahoitustasoa – vaan se alaa nippa nappa tyydyttänyt pieni lisäsumma vuodelle 2008, joka
oli alun perin noussut esille keskustelussa kulttuuriministerin kanssa. (En tässä toista tätä summaa, jottei
väärinkäsitys enää jatkaisi elämäänsä.) Nettikeskustelijat ihmettelivätkin toistuvasti, onko lakkoon todella
menty näin naurettavan summan takia.
Toinen keskusteluissa elämäänsä jatkanut aihepiiri oli vastakkainasettelu oopperan kanssa. Vaikka
tuottajat tiedotustilaisuudessaan painottivat, ettei tarkoitus ole vaatia rahoja oopperalta pois, vaan mainita
se esimerkinomaisena vertailukohtana, oli rinnastus
liian herkullinen unohtuakseen, ja siihen palattiinkin
toistuvasti myös nettikeskustelussa.
Positiivisemman tulokulman aktiivisen ja tarkan
tiedottamisen tärkeyteen voi löytää havaitsemalla,
kuinka paljon oikeaakin tietoa nettikeskustelijoilla oli
elokuva-alan saavutuksista.
”Elokuva-ala työllistää paljon pätkätyöläisiä, teatterihenkilökuntaa ja muita kotimaisesta elokuvatuotannosta leipänsä saavaa henkilöä, jotka maksavat palkastaan veroa. Tämän lisäksi 1,6 miljoonasta vuosittain
myydystä kotimaisen elokuvan leffalipusta maksetaan alv:
it valtiolle. Ja niin edespäin. Ja jos niin hassusti pääsisi
käymään, että elokuva tuottaisi positiivisen rahavirran

tuotantoyhtiölle, niin toki siitä maksettaisiin normaali
lähdevero valtiolle.”
”Suomalaiset elokuvat (niin dokumentit kuin täyspitkät elokuvat) ovat niittäneet 2000-luvulla paljon mainetta kansainvälisesti, siten on hyvin omituista puhua
siitä, että laatu olisi jotenkin huonoa.”
”Lakkoon meneminen on täysin ymmärrettävää,
suomalaisen elokuvan rahoitusta ei ole lisätty vuosikausiin, vaikka menestystä on niitetty niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin.”
Tietenkään millään maailman tiedottamisella
ei voi vaikuttaa kaikkiin asenteisiin. Faktat faktoina
ja mielipiteet mielipiteinä. Tässä artikkelissa tarkastellun nettikeskustelun elokuvavastaisimpia ”menkööt vaan lakkoon, who cares” -kirjoituksia kommentoi
eräs keskusteluun osallistunut osuvasti: ”Kiinnostavaa
muuten tuo yleisempi kulttuurinvastaisuus, joka joistain
kommenteista on tullut esille. Näiden kirjoittajien ideaali-Suomessa kai tehtäisiin pitkää tuotantopäivää tehtaissa
ja pelloilla, mielellään hampaat irvessä, ja työpäivän jälkeen jokainen tuottaa sitten omaehtoista kulttuuria omaan
käyttöön ja taatusti ilman julkista tukea.”

Sat u El o

3UOMALAINEN
NOVELLIELOKUVA HANKE JATKUU

S

uomen elokuvasäätiö ja YLE TV1 jatkavat viime keväällä aloitettua ”Suomalainen novellielokuva” – hanketta, jonka pyrkimyksenä on
rohkaista uusia ammattikäsikirjoittajia, -ohjaajia ja
-tuottajia tekemään persoonallisia ja tuoreita elokuvia.
TV 1 Kotikatsomo ja Suomen elokuvasäätiö ovat valmiita rahoittamaan vuoden 2008 aikana neljä novellielokuvaa siten, että kummankin rahoittajan rahoitusosuudet ovat 85 000 ` per elokuva. Novellielokuvien
esityspaikka on TV 1:n Kotikatsomo.
Hankkeesta kiinnostuneita tuottajia pyydetään
toimittamaan elokuvaehdotuksensa yhtenä kappaleena kumpaankin alla olevaan osoitteeseen 31.3.2008
mennessä. Käsikirjoitusten tulee olla kestoltaan 28
minuutin pituisia ja alkuperäisteoksia. Sama tuottaja
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voi ehdottaa toteutettavaksi enintään kahta novellielokuvaa. Ehdotuksen tulee sisältää käsikirjoitus, ohjaajan sana, taiteellisesti vastuullisten tekijöiden ansioluettelot sekä elokuvan kustannusarvio.
Tuotantoyhtiö voi hakea lisärahoitusta tuotantoon
myös muilta rahoituslaitoksilta.
Valitut hankkeet julkistetaan 15.5.2008.
Suomen elokuvasäätiö,
Elina Kivihalme
Kanavakatu 12, 00160 Helsinki
YLE,
Leena Kemppi,
PL 96, 00024 Yleisradio

6UODET ¯
+IITOS JA ANTEEKSI

V

ihdoin se suuri helpotus. Kolme viimeistä
vuotta on vietetty paikallista tuska-festivaalia. Kolmen budjettivuoden vaje säätiössä
helpottuu nyt, tai ainakin hetkeksi. Viime viikolla
saatiin se odotettu tieto: 1,7 miljoonaa euroa lisärahaa
tuotantoon edistämään elokuviemme laatua. Laatua,
joka jo alkoi murentua käsiin. Ehkä nyt saadaan riittävästi harjoituspäiviä näyttelijöille. Ja voidaanko kuvauspäiviä vihdoinkin lisätä eikä vähentää? Voiko nyt
toivoa, että myös kuvan ja äänen jälkityö saa suureen
tarpeeseensa lisää työaikaa? Ja vaikka tarpeiden lista

on pitkä, korostan edelleen, että käsikirjoitusten edistämiseen kannattaa investoida. Se raha maksaa aina
itsensä takaisin. Niin kuin hyvä suunnittelu aina.
Nyt on myös hyvä hetki poistua. Kiitän kuluneista vuosista. Teitä kaikkia tärkeitä rakastettavia
ihmisiä, niin säätiössä kuin kentällä, muistan lämmöllä. Ja keventynein mielin toivotan uudet tuotantoneuvojat tervetulleiksi. Se että tuotantoneuvojat
vaihtuvat, aika ajoin, on hyvä asia. Pitkällä juoksulla
vaihtuminen on tärkeää jokaisen tuenhakijan oikeusturvan kannalta.

/LLI 3OINIO
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Uusien tuotantoneuvojien myötä poistuu säätiöstä
myös main stream ja art house käsitteet. Tai eufonymisesti, nuo termit ovat kyllä jatkossa olemassa, mutta vain levitysteknisinä käsitteinä. En usko, että enää
tarvitsemme sisällöllisesti mitään art housen ja main
streamin käsitteitä. Ne toimivat aikana jolloin opeteltiin yleisön tarpeita uudella käsitteistöllä. Omat asiakkaani saattavat muistaa kuinka jo aika monta vuotta
olen kehottanut unohtamaan elokuvien ulkoiset määritelmät, jopa genret. Se johtaa vain sitaattitaiteeseen
ja spekulaatioon. Totuudellisuuteen pyrkiminen ja
itsensä peliin laittaminen tuottavat aina inhimillisesti kiinnostavamman lopputuloksen, parhaimmillaan
myös hienon elokuvan.
Le public, c’est moi. Yleisö, se olen minä, huudahti entinen ohjaaja kun häneltä kysyttiin suhdetta
katsojiin. Hieman vuorovaikutteisempaan suuntaan
ollaan kuitenkin edetty nykyisen tekijäpolven katsannassa. Se, että yleisö mieluusti käy katsomassa
elokuvaa ei enää ole rikos. Tai sitten rikos on ollut
toistuva teko mikäli suurenyleisön elokuvien seitsemän vuoden tilastoa katsoo. Tähän mennessä pitkälle yli kuusi miljoonaa kotimaista main stream lippua
ovat luoneet pienen kielialueen elokuvalle uskoa myös
tulevaisuuteen.
Siksi haluan kiittää kaikkia niitä main stream -elokuvien tekijöitä, viittäkymmentäkolmea työryhmää,
jokaista joka oli mukana tässä vuosien urakassa. Vähin resurssein olette saaneet pienen ihmeen aikaan.
Teidän elokuvanne ovat nostaneet kotimaisen elokuvan katsojaosuuden 10 prosentista vuonna 2001, eurooppalaisestikin hurjiin lukemiin eli 24 prosenttiin
viime vuonna.
Tässä onnistumisessa myös levityksellä on ollut
aivan keskeinen rooli. Kontakti yleisöön on toiminut
näytön perusteella hyvin, ellei loistavasti.
Tarkastellaan vielä nopeasti, epävirallisin luvuin ja
rukkastuntumalla millaisia olivat nämä main stream
-elokuvat 2001–2007.
Tähän suoritukseen tarvittiin 35 ohjaajan taidot.
Heistä 17 ohjaajaa debytoi. Naisohjaajia olisi tarvittu
enemmänkin, kysyntää oli, tarjontaa ei vielä riittävästi. Nyt he ohjasivat 8 elokuvaa, joista viisi elokuvaa oli
debytanttiohjauksia.
Lajityypeittäin nämä 53 elokuvaa koostuivat draamasta (30 kpl), komediasta (12 kpl), lastenelokuvasta
(8 kpl), sotaelokuvasta (2 kpl), jopa kauhuelokuvasta
(1kpl). Lehdistöä kovasti huolestuttaneet ”suurmies
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elokuvat” jäivät ensimmäiseen sinfoniaan. Tai sallikaamme heidän asettaa Sibeliuksen rinnalle myös
toinen suurmies. Populäärielokuvaa ammatikseen
nok kivat hyväksynevät varmasti innostuneesti Uunon Turhapuron main stream -elokuvien suurmieheksi. Hänestäkin tehtiin se viimeinen elokuva. May
he rest in peace.
Tuotannollisesti 53 main stream -elokuvaa tuotettiin 25 tuotantoyhtiön toimesta. Eri tuotantoyhtiöt jakautuivat erilaisiin tuotantoprofiileihin seuraavasti:
1) Isot tuottamot 7 kpl. 2) Ohjaajavetoiset tuotantoyhtiöt 9 kpl. 3) Projektikohtaisia yhtiöitä 9 kpl.
Veikkausvoittovaroja kohdistettiin 2001–2007
main stream elokuviin n. 23 miljoonaa euroa. Tukivaroilla osittain rahoitetut main stream -elokuvat
tuottivat valtiolle pelkästään lipputuloina 45 miljoonan euron verokohteen. Tuloutusta lisää vielä DVD
-myynti.
53 main stream -elokuvasta 49 elokuvaa menestyi
yli säätiön 45 000 katsojan raja-arvon. Tällä hetkellä
vielä yhdeksän elokuvaa odottaa ensi-iltaansa. Keskiarvokatsojaluku kaikkien main stream -elokuvalle on
nyt n. 120 000 katsojaa. Kuten todettua, nämä luvut
liikkuvat vielä. Kolme toistaiseksi katsotuinta main
stream -elokuvaa keräsivät yli 1,4 miljoonaa katsojaa.
Muistutuksena kuolevaisuudesta: vuonna 1994 kotimaisella elokuvalla oli vain 300 000 katsojaa yhteensä
ja kotimaisen elokuvan katsojaosuus oli 4 %.
Lopuksi lyhyesti vielä main stream -elokuvien
kansainvälisestä roolista. Jotkut menestyivät, monet
eivät. Muutamat keräsivät kymmeniä palkintoja tai
levityssopimuksia, ainakin elokuvat -ENOLIPPU -OMBA
SAAN, ohj. Hannu Tuomainen; (EINiHATTU JA 6ILTTITOS
SU, ohj. Kaisa Rastimo; 0AHA MAA, 6ALKOINEN KAUPUN
KI ohj. Aku Louhimies; _IDEISTi PARHAIN, ohj. Klaus
Härö; *ADESOTURI, ohj. A.J. Annila ja varmasti vielä
monet muut. +OIRANKYNNEN LEIKKAAJA, ohj. Markku
Pölönen, palkittiin Euroopan parhaana main stream
-elokuvana. Mutta pääsääntönä todettakoon että kansallisella viihde-elokuvalla ei ole asiaa kansainvälisillä
markkinoilla. Se on art house -elokuvan pelto.
Voin vain onnitella ja kiittää kaikkia suorittajia
suomalaisen elokuvan parhaaksi tehdystä työstä. Hyvällä mielellä on helppo lähteä. Voimia jatkoon kaikille, art house -puolen sakille myös. Vastedes teemme kaikki vain laatuelokuvia.
Ystävällisin terveisin
Olli Soinio

4UKIPiiTyKSET
MARRASKUU 

%LINA +IVIHALME
,YHYET DOKUMENTTIELOKUVAT

(ELSINKI IKUISESTI
Spektaakkeli, kaupunkisinfonia ohjaajalle rakkaasta
Helsingistä. Pääkaupunkiamme on kuvattu runsaasti elokuvissa, niin fiktioissa kuin dokumenteissakin.
Helsinki, ikuisesti perustuukin arkistomateriaalille ja
eri taiteenalojen teoksiin. Se on muotokuva paitsi illuusioiden Helsingistä, myös suomalaisen taiteen kuva
ja laaja essee suomalaisesta kulttuurista.

4UOTANTOTUKIPiiTyKSET

0ETRI +EMPPINEN
0ITKiT NiYTELMiELOKUVAT

/HJAUS 0ETER VON "AGH

-AATA MEREN ALLA

+iSIKIRJOITUS 0ETER VON "AGH

Elokuva kertoo nuoresta Ida- nimisestä naisesta joka on adoptoitu Suomeen Afrikasta. Ida on työtön
ompelija, toipumassa masennuksesta, sopimattoman
suorapuheinen, ja asuu yhä aktivistiäitinsä Katin peräkamarissa. Kati alkaa järjestää hänelle tylsää työpaikkaa. Uuden kaverinsa, Villen, innostamana Ida
kuitenkin muuttaa Berliiniin hankkimaan töitä, ja todistamaan äidilleen että hän pärjää omillaan. Kati on
saanut tietää olevansa vakavasti sairas, mutta hän ei
halua estää Idan itsenäistymistä, ja jättää kertomatta
siitä Idalle. Berliinissä Ida tutustuu alkuhankaluuksien jälkeen joihinkin ihmisiin, ja saa mahdollisuuden
tehdä hattuja myytäväksi. Katin suostuttelusta huolimatta hän ei aio palata kotiin ja käskee Katin jättää
hänet lopultakin rauhaan. Ida joutuu onnettomuuteen, ja hankaluuksiin ihmissuhteissa. Ida saa tietää
että Kati on luopunut elämänsä rakkaudesta hänen
vuokseen. Sitten Ida kuulee Katin joutuneen sairaalaan, ja ehtii juuri kohdata hänet sovinnon merkeissä
ennen Katin kuolemaa.

_iNI -ARTTI 4URUNEN
,EIKKAUS 0ETTERI %VILAMPI
+UVAUKSET 
3UUNNITELTU ENSI ILTA KEViT 
2AHOITTAVA 46 YHTIy 9,% 9HTEISTUOTANNOT
%LOKUVAN KOKONAISKUSTANNUKSET   `
3UOMEN ELOKUVASiiTIyN TUKI   `
4UOTANTO *OUKO !ALTONEN  )LLUME /Y
0ALKKATILANKATU   (ELSINKI
0UH    &AX   
JOUKOAALTONEN ILLUMEFI

 -!8
Kuinka käy Max Perttulalle, vilpittömälle maalaispojalle, joka haluaa valmistaa omia luksusparfyyme-

%LOKUVA PERUSTUU 2IIKKA !LA (ARJAN SAMANNIMISEEN ROMAANIIN
/HJAUS ,ENKA (ELLSTEDT
+iSIKIRJOITUS ,ENKA (ELLSTEDT
+UVAUKSET +EViT 
,EVITTiJi 3ANDREW -ETRONOME &INLAND
2AHOITTAVA 46 YHTIy 9,% 46 
%LOKUVAN KOKONAISKUSTANNUKSET   `
3UOMEN ELOKUVASiiTIyN TUKI   `
+ESKEISET NiYTTELIJiT !MIRA +HALIFA -ATTI 2ISTINEN
4UOTANTO -IKA 2ITALAHTI .IKO 2ITALAHTI  3ILVA -YSTERIUM /Y
0ULTTITIE   (ELSINKI
0UH   
&AX   
MIKARITALAHTI SILVAMYSTERIUMFI
NIKORITALAHTI SILVAMYSTERIUMFI

 MAX
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jaan ja valloittaa niillä maailman kotikylältään käsin?
Ja kuinka kaukana reaalimaailma lopulta on Maxin
unelmista ja maalaiskaupungin lintukodosta?
Suomen ensimmäisellä ja ainoalla parfymöörillä
Max Perttulalla on aina ollut yksi unelma: oma kosmetiikkayritys, jonka tuotevalikoima koostuisi maailmanlaajuisesti arvostetuista, itse tehdyistä parfyymeista ja kosmetiikasta. Max valmisti jo 7-vuotiaana
ensimmäisen ihovoiteensa, ja kun kaverit juoksivat
pallon perässä, Max istui kirjastossa lukemassa kaikkea mahdollista kosmetiikasta, tuoksuista, kemiasta ja ihotautiopista. Kun Max oli 32-vuotias, hänen
unelmansa alkoi viimein toteutua ja vuosien työttömyyden jälkeen 2005 syntyi oma yritys ”Max Joacim
Cosmetics”.
Nyt Max Joacim Cosmetics on toiminut pari
vuotta, ja Max on ahtaalla. Hän uskoo yhä läpimurtoon, mutta vielä sitä ei ole tullut. Tilauksia pitäisi
alkaa tulla, sillä liiketoiminnan aloittaminen on niellyt paljon rahaa ja Max on korviaan myöten veloissa.
Toisaalta, jos jostain ilmaantuu suurtilaus, tulee eteen
kysymys, kuinka tuottaa parfyymeja tarvittava määrä. Nykyään Max tekee kaiken itse, eikä hänellä ole
valmiiksi tiedossa pätevää ja luotettavaa työvoimaa,
joka voisi auttaa häntä parfyymituotannossa. Max on
kyllä varautunut kysynnän kasvuun kysymällä avuksi
ystäviä, sukulaisia ja naapureita, mutta tilanne on selvä: kävi niin tai näin, Max on pulassa. Toisaalta kävi
miten kävi, Max ei aio luovuttaa.
Elokuva kertoo myötä eläen ja lempeän humoristisesti Max Perttulan pyrkimyksestä toteuttaa unelmansa. Mutta hyväksyykö maailma Maxin, ja hyväksyykö Max maailman?

+UVAUKSET ¯

/HJAUS *ARI +OKKO

,EIKKAUS *UKKA .YKiNEN

+iSIKIRJOITUS *ARI +OKKO

-USIIKKI 4IMO 0ELTOLA

+UVAUS *YRKI 0ITKi

+UVAUKSET ¯

_iNI 3AMI 0ASANEN 4IMO +INNUNEN

3UUNNITELTU ENSI ILTA 

,EIKKAUS +IMMO +OHTAMiKI

2AHOITTAVA 46 YHTIy 9,% 46

-USIIKKI *EVGENI &JODOROV

%LOKUVAN KOKONAISKUSTANNUKSET   `

(IT THE 2OAD
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3UUNNITELTU ENSI ILTA 
2AHOITTAVA 46 YHTIy 9LE 46   5USI +INO
%LOKUVAN KOKONAISKUSTANNUKSET   `
3UOMEN ELOKUVASiiTIyN TUKI   `
4UOTANTO -IKKO +EINONEN  +ARLIK &ILMS
+URIKKANIEMENTIE  #  (EINiVESI
0UH   
MIKKOKEINONEN KARLIKFILMSCOM

!LLAHIN NYRKKI
Umar Kemiläinen on 25-vuotias ammattinyrkkeilijä,
jonka tavoitteena on voittaa keskiraskaan sarjan Euroopan mestaruus. Mutta hän on myös hurskas muslimi. Hänen etunimensä olivat vielä neljä vuotta sitten
Veli-Matti. Nyt Umar on niin sitoutunut uskoonsa,
että on lähdössä pyhiinvaellukselle Mekkaan.
Nyrkkeilijänä hänen työnsä on täynnä aggressiota, mutta seuraavassa hetkessä hän polvistuu nöyrästi
rukoilemaan. Umar on nyrkkeilyn Suomen mestari vuodelta 2006. Ammattilaisena hän on voittanut
kaikki viisi otteluaan.
Läntisessä maailmassa muslimit nähdään lisääntyvässä määrässä ”toisina”. Kaikki muslimit eivät
kuitenkaan ole maahanmuuttajia ja eurooppalaisten
käännynnäisten joukko kasvaa. Allahin nyrkki kuvaa
miestä, jonka elämä muuttui, kun hän tutustui islamiin. Se kuvaa miten hän elää uskonsa ja ammattinsa
jännitteessä.
/HJAUS -OHAMED EL !BOUDI
+iSIKIRJOITUS -OHAMED EL !BOUDI
+UVAUS *AN .YMAN
_iNI 0EKKA +ARJALAINEN

3UOMEN ELOKUVASiiTIyN TUKI   `

-UUT TUKIPiiTyKSET

4UOTANTO 4IMO +ORHONEN  2OAD -OVIES /Y
0OUTAMiENTIE  &   (ELSINKI

/LLI 3OINIO

0UH   

+iSIKIRJOITUSTUKI

TIMOKORHONEN ROADMOVIESFI

-iNTTiRI !NSSI 4ORNIVUORI -IKKO

*A MERELTi NOUSEE SUMU   `
,AMPELA *ARMO 3TADI   `
,EHTOSAARI 0EKKA 2yLLI JA TAISTELU RAKKAUDESTA   `

,YHYET ANIMAATIOELOKUVAT

(IT THE 2OAD
Sisällöllisesti päähenkilön voidaan ajatella joutuvan
”opintomatkalle”. Hänellä on mielikuva onnesta ja
niistä edellytyksistä, joita sen saavuttaminen vaatii.
Päähenkilö tavoittelee onneaan niin kiihkeästi, ettei
hän näe eikä kuule ympäröivää maailmaa, itseään eikä
muita. Päähenkilö on oman sisäisen äänensä, mielensä, vanki. Elämän pikakarma langettaa päähenkilölle
matkan varrella pieniä rikesakkoja. Elokuvan lopussa
päähenkilö huomaa mentaalisen ”sekoilun” jättäneen
häneen myös fyysisen jäljen.

4ENA *OONA (ENKEEN JA VEREEN   `

+EHITTiMISTUKI
!RTISTA &ILMI /Y 4iiLLi POHJANTiHDEN ALLA
/HJAAJA +OIVUSALO 4IMO   `
"RONSON #LUB /Y )LTA ON VIELi NUORI TYyNIMI
/HJAAJA .URKSE ,AURI   `
&ILMITEOLLISUUS &INE /Y 4OINEN JALKA HAUDASTA
/HJAAJA 6UOKSENMAA *OHANNA   `
'ENTLE &ILM /Y !ADA /HJAAJA *UURIKKALA +AIJA   `
(ELSINKI FILMI /Y *UMALAN LAPSET
/HJAAJA +ARUKOSKI $OME   `

/HJAUS 4ERO *ARTTI

0ETRI +EMPPINEN

+iSIKIRJOITUS 4ERO *ARTTI

+iSIKIRJOITUSTUKI

+UVAUS *ARMO .AUSKA

(UTRI !NNA -ARIA ) DIN FAMN ,YDIA   `

_iNI 4EHO -AJAMiKI

,INDSTRyM #HRISTER (ORNKRONAN   `

-USIIKKI )SMO !LANKO

4IKKA %EVA +OODINIMI 6IK   `

3UUNNITELTU ENSI ILTA 3YKSY 
2AHOITTAVA 46 YHTIy 9,%

%LINA +IVIHALME

%LOKUVAN KOKONAISKUSTANNUKSET   `

+iSIKIRJOITUSTUKI

3UOMEN ELOKUVASiiTIyN TUKI   `

"ERGHiLL *OONAS 'AURILOFF +ATJA ,AINE *ARKKO 4

4UOTANTO 6ILJAMI +ETTUNEN  &OXLEY #ONSULTING

2AVIOLI TYyNIMI   `

+OLAPUUNTIE  &  %SPOO

"LOM 2ISTO 0EKKA %N KOSKAAN SANONUT   `

0UH    &AX   

#ANTELL 3AARA 2OOS #AMILLA )NGA  4ERTTU   `

FOXLEYCONSULTING GMAILCOM

(AANPERi *ARI 6ALTA   `

MM KOPIOTUKI

(YViRINEN !IMO URO   `
*ALKANEN *UKKA 5USVETERAANIT   `

Art Films production AFP Oy

0ESONEN 0EKKO $EMO TV SARJA   `

0YHiN KIRJAN VARJO

6IRTANEN 6ESA 3EIJA HALUAA KUOLLA   `

Ohjaaja Halonen Arto,   `

6UENTO (EIKKI +OIRAN KUOLEMA   `
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2AJA 

+EHITTiMISTUKI

,AVASTUS !NTTI .IKKINEN

)LOKUVA .AUKKARINEN  #O !RVOSTETULLA ALUEELLA

0UVUSTUS !NNA 6ILPPUNEN

/HJAAJA .AUKKARINEN ,ASSE   `

-ASKEERAUS 3ALLA -iNTYMAA

-AKING -OVIES /Y -INi PRESIDENTTI

,EIKKAUS *OONA ,OUHIVUORI

/HJAAJA (ILTUNEN *OUNI   `

+UVAUKSET 3UOMI ¯ JA 0RAHA 4SEKKI ¯
3UUNNITELTU ENSI ILTA 3YYSKUU 

(ARRI !HOKAS

,EVITTiJi 3ANDREW -ETRONOME

-ARKKINOINTI JA LEVITYSTUKI

2AHOITTAVA 46 YHTIy 9,% 46

&3 &ILM /Y 2AJA  /HJAAJA 4yRHyNEN ,AURI   `

%LOKUVAN KOKONAISKUSTANNUKSET   `
3UOMEN ELOKUVASiiTIyN TUKI   `

4UKIPiiTyKSET
LOKAKUU 

4UOTANTO *ESSE &RYCKMAN  "RONSON #LUB
(iMEENTIE   (ELSINKI
0UH    &AX   
JESSE BRONSONFI

4UOTANTOTUKIPiiTyKSET
0ETRI +EMPPINEN
0ITKiT NiYTELMiELOKUVAT

3AUNA
Likainen ja julma elokuva synneistä. Matka kohti anteeksiantoa muuttuu helvetiksi.
/HJAUS !* !NNILA
+iSIKIRJOITUS )IRO +UTTNER
+UVAUS (ENRI "LOMBERG
_iNI 0ANU 2IIKONEN
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! 'OOD ,IFE
Beth on hyväsydäminen keski-ikäinen kotiäiti, joka aina laittanut perheensä edun omansa edelle pystymättä
toteuttamaan omia unelmiaan. Nyt lapset ovat muuttaneet pois, Beth ei ole puheväleissä tyttärensä kanssa,
mies tekee omaa uraansa ja koti tuntuu tyhjältä.
Beth saa kuulla sairastavansa syöpää ja että hänellä on vain pari kuukautta aikaa elää. Beth päättää
olla kertomatta sairaudesta perheelleen ja lähteä kotiseudulleen viettämään viimeiset kuukautensa yksin.
Beth haluaa vielä olla se nuori nainen, jonka hän edel-

leen näkee katsoessaan peiliin ja kokea elämää ennen
kuolemaansa. Hän antautuu kiihkeään suhteeseen
nuoren miehen kanssa, jonka sylistä löytää lohdutuksen ja onnen.
Elokuva kertoo naisesta, joka lähtee sankarilliselle
matkalle. Ensimmäistä kertaa elämässään Beth kysyy
itseltään kuka hän todella on. Hän löytää rohkeuden ja
voiman kohdata rehellisesti ne vastaukset, jotka hän löytää murtauduttuaan ulos jokapäiväisestä vankilastaan.

%LINA +IVIHALME
,YHYET DOKUMENTTIELOKUVAT

9OUNG &REUD IN 'AZA

+UVAUS 0ETER -OKROSINSKI

Young Freud in Gaza kertoo Ayedista, psykologista,
joka tekee traumaterapiaa vaikeissa olosuhteissa Gazassa. Potilaita riittää, väkivallan uhrien kirjo ulottuu
lapsista vanhuksiin, joukossa myös Hamasin jäseniä.
Ohjaaja PeÅ Holmquist kuvasi 1980-luvulla Ayedia
pienenä poikana tehdessään elokuvaa ”Gaza Ghetto”.
Näin tekijällä on ainutlaatuinen näkökulma tärkeään
ja koskettavaan aiheeseen.
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+ANSAKUNNAN OLOHUONE
Dokumenttielokuva Kansakunnan olohuone avaa
potretinomaisen näkymän kahdeksaan suomalaiseen
olohuoneeseen. Elokuva on tarina muutoksista, vastuusta, ajan vääjäämättömästä kulusta ja ihmisen halusta olla tarpeellinen, näkyvä.
Päähenkilöt ovat tavallisia suomalaisia erilaisissa elämäntilanteissa. Olohuone on kodin keskipiste,
jossa ihmisen on luontevinta rentoutua ja olla oma itsensä. Sama huone on sekä sosiaalinen pelikenttä että yksinäisyyden tyyssija, onni ja kirous. Olohuoneet
piirtävät kuvaa isännistään ja emännistään: isoisän
seinäkello ja 1980-luvun sohvakalusto yhtäällä, nuhjuinen ryijy ja TV-tasona toimiva hitsauslaite toisaalla
toimivat puitteina arjen draamalle.
Elokuva avaa katsojalle ikkunan suomalaiseen
yhteiskuntaan. Erilaisten ihmisten yhteen liitetyt
hetket kertovat kollaasimaisesti ihmisyydestä ja ihmiselämän vaiheista – ne ovat potretteja kansakunnan
olohuoneista.
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4UKIPiiTyKSET
SYYSKUU 
4UOTANTOTUKIPiiTyKSET

#ROSS $ATES 2OMANIA
Elokuva kohtaamisista Bukarestissa kahden päivän aikana. Radiojuontaja menee vankilaan tapaamaan kaksoisolentoansa. Vankilanjohtaja menee konferenssiin
ja tapaa suomalaisen virkamiehen. Vanki vapautuu ja
tapaa sisarensa. Kolme kohtaamista ovat kaikki näennäisen satunnaisia, vai ovatko sittenkään? Kohdatessasi jonkun toisen kohtaat aina myös itsesi.

0ETRI +EMPPINEN

/HJAUS !NCA $AMIAN

9HTEISTUOTANNOT

+iSIKIRJOITUS !NCA $AMIAN

) 7AS (ERE 6IRO
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Rass opiskelee eliittikoulussa ja haaveilee hyvästä koulutuksesta. Opintoja haittaa köyhyys – bensan varastaminen öisin vie aikaa läksyiltä. Turhautunut Rass purkaa energiaansa tappelemalla. Vankilasta vapautunut
Olar ihailee Rassin voimaa ja tarjoaa tälle suurta huume-erää myytäväksi. Rass näkee oikotien parempaan
elintasoon ja pois pikkurikollisuudesta. Ensimmäisen
erän myyminen sujuu kuin tanssi. Rass tutustuu huumeiden maailmaan ja Olarin pikkusiskoon Hannaan,
jota Olar käyttää seksuaalisesti hyväkseen. Rass alkaa
inhota tätä maailmaa ja Olaria. Toisen huume-erän
hän hävittää ja lavastaa Olarin syylliseksi, mutta sen
paremmin poliisi kuin Olarin toimeksiantajatkaan eivät purematta niele tätä tarinaa. Rass on puun ja kuoren välissä – ja tekee tiukan valinnan.
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,AVASTUS *AAGUP 2OOMET
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4HOMAS
Vanhuudenpäiviään viettävä Thomas elää vaatimatonta ja eristäytynyttä elämää kellarikerroksen asunnossaan, ainoana seuranaan radio, shakkilauta ja vaimon
valokuva. Ne harvat kerrat kun Thomas poistuu asunnostaan, ulkomaailma muistuttaa häntä vanhuudesta, yksinäisyydestä ja menneestä elämästä, jota hän ei
haluaisi juurikaan muistella. Thomasin on kuitenkin
lopulta kohdattava menneisyytensä, saadakseen loputtomalta tuntuva elämänsä valmiiksi. ”Minä olen
vanha, ja elämä on pitkä”.
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%LINA +IVIHALME
,YHYET NiYTELMiELOKUVAT

-ONTE 2OSSO .OVELLIELOKUVA

Äiti ja tytär haluaisivat molemmat olla nuoria naisia.
Toinen on kuitenkin vielä melkein lapsi ja toinen lähestyy keski-ikää. Molemmat viettävät tahoillaan tyttöjen illan, jossa ihmisarvo, ystävyys ja rakkaus punnitaan. On perjantai-ilta itähelsinkiläisessä lähiössä.
Saara, 39, on lähdössä viettämään iltaa ulos ystävättärensä Marjon kanssa. Kotiin jää Saaran tytär Inka,
14, ja tämän samanikäinen ystävätär Roosa. Parhaat
päivänsä 1980-luvulla nähnyt kapakka pääsee todistamaan Saaran ja Marjon paluuta nuoruuteen. Vapautta
ja uteliaisuutta, miehenkaipuuta ja itsetunto-ongelmia, ja riitoja ystävättärien kesken. Samanaikaisesti
kotona Inka ylittää omat teini-ikäiset rajansa ja saa
huomata, ettei ole vielä aikuinen. Saara saapuu kotiin
ja muistaa olevansa teini-ikäisen tytön äiti.
/HJAUS 2EETTA !ALTO

Monte Rosso on yhteen kesäiseen viikonloppuun sijoittuva urbaani veijarikomedia nykyhetken Helsingistä. Eki on kolmekymppinen helsinkiläinen, joka
elää pidennettyä nuoruutta. Hänen viikonloppunsa olisi täydellinen, jollei se lähtisi yllättäen täysin
käsistä. Klassisen farssin juoni kietoutuu duunarin
ansaitun viikonloppuvapaan, kaverusten välisen kilpakosinnan ja mahdollisimman huonosti ajoitetun
polkupyörävarkauden ympärille.
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3YLISTi SYLIIN

,YHYET DOKUMENTTIELOKUVAT

3YLISTi SYLIIN
Sylistä syliin on lapsille suunnattu dokumenttielokuva, joka kertoo 8-vuotiaan tytön kasvutarinan perheessä, jossa vanhemmat ovat eronneet. Dokumentti
sisältää animaatiokohtauksia, jotka kumpuavat tytön
mietteistä, joita nousee hänen mieleensä, kun hän
joutuu viikonloppuisin matkustamaan junalla kahden
kodin välillä. Satoja kilometrejä pitkä, joskus rasittavakin junamatka on tytölle välttämätön, jota hän pystyy pitämään yllä suhdetta molempiin rakastamaansa
vanhempaan.

%RIKOISIA TAPAUKSIA TYyNIMI
Erikoisia tapauksia on dokumenttielokuva niistä hetkistä jolloin arkiseen kaupunkilaisen elämään astuu
sattuma. Dokumentti keskittyy kaupunkiimme ja ihmisiin, jotka ovat nähneet tai kokeneet Erikoisen Sattuman, tapauksen joka hetkeksi on muuttanut heidän
arkipäivänsä saduksi tai runoksi. Erikoisia tapauksia
näyttää meille arkemme ei-arkisen puolen: absurdin,
lonksuvan, surumielisen ja koomisen. Dokumenttielokuva kertoo aikalaistarinoita niistä kaupunkilaisen
elämän hetkistä, jolloin tosi ja taru kohtaavat – ja ovat
hetken aikaa yhtä.
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-AGGIE IN 7ONDERLAND

9KSIN *UMALA RIITTii

Kertomus kenialaisesta Maggiesta ihmemaassa nimeltä Ruotsi.

,EIKKAUS !NNE (OVAD &ISCHER

Yksin Jumala riittää on dokumenttielokuva Espoossa
sijaitsevan karmeliittaluostarin kuuden nunnan radikaalista elämäntavasta. Tässä elokuvassa on ensimmäisen kerran mahdollista nähdä, miten askeettisesti
karmeliittanunnat elävät ja mitä ankara luostarisääntö
jäsenilleen ja ympäristölleen tuottaa. Se kertoo ihmisistä, joiden koko elämäntapa on rakennettu yhden
tehtävän, rukoilemisen, suorittamiseen.
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Elokuva seuraa ihmisen jälkeensä jättämiä jälkiä jääkaudesta nykypäivään Suomen maaperällä.
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len 17 vuotta vienyt suomalaista elokuvaa
katsottavaksi maailmalle. Kaikkialla on
yleisöä, joka haluaa nähdä erilaisia elokuvia, omaperäisiä tarinoita, myös suomalaisia. Näitä
elokuvia on harvemmin tarjolla kaupallisessa levityksessä. Siksi on tärkeää näyttää niitä elokuvafestivaaleilla ja -viikoilla. Suomalainen elokuva on aina
marginaalista globaalien levitysjättien näkökulmasta.
Viisauden alku on tämän tosiasian tunnustaminen.
Lopetammeko tähän?
Nyt on kuitenkin kulttuuriministeri päättänyt lisätä suomalaisen elokuvan rahoitusta, joten tuskin tätä
tähän kannattaa lopettaa. Mielestäni kannattaa tehdä
entistä sisukkaammin omannäköisiä elokuvia. Toivottavasti esiin pääsevät mahdollisimman erilaiset elokuvat ja lajityypit entistä paremmin toteutettuina.
Omasta puolestani haluan tiivistää entisestään yhteydenpitoa tuotantoyhtiöiden ja mielellään myös ohjaajien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
aloitamme kv-strategian luomisen jo siinä vaiheessa
kun elokuva lähtee tuotantoon. Voihan toki myös olla,
että emme tällaista laadi; että elokuva on ainoastaan
kotimaiselle yleisölle suunnattu. Kuitenkin valitetta-

van usein tapahtuu niin, että elokuvan kotimaisen ensi-illan jo koitettua aletaan katsella ulkomaiden suuntaan toiveena pääsy merkittävän festivaalin kilpailusarjaan. Kokemukseni mukaan on erittäin tärkeätä,
että festivaaleille tarjottavaa elokuvaa aletaan ”ajaa sisään” jo varhaisessa vaiheessa. Festivaalin valitsijaa pidetään informoituna elokuvan eri vaiheista ja sovitaan
elokuvan näytöstä mahdollisimman hyvissä ajoin. Hyvä ennakkosuunnittelu on avainasemassa myös festivaalien kanssa operoidessa. Usein kannattaa hyväksyä
pienemmänkin hyvämaineisen festivaalin kutsu, jolla
voi paremmin saada näkyvyyttä elokuvalleen kuin
isomman festivaalin, jossa kilpailu on kovaa ja huomio
lankeaa tunnettujen ohjaajien ja tähtien osalle.
Vuoden 2008 Berliinin festivaaleilla näemme toivottavasti monia suomalaisia elokuvia myös festivaalin
virallisessa ohjelmistossa. Cannesin tämänvuotisen
promootioviikonlopun myötä toivon kiinnostuksen
heränneen myös valmiiden elokuvien näkemiselle. On
myös oivallista, että Favex on tulossa mukaan Berliinin markettiin tuomaan lisäpanostusta suomalaisen
elokuvan näkyvyydelle.
Ja ana P usk al a
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5UDISTUKSIA JA HIENO SiiTyi
-%$)! OHJELMASSA
4UOTANTOYHTIyN TUET
Media 2007 -ohjelman myötä kaikki tuotantoyhtiölle
suunnatut tuet on kerätty omaksi kokonaisuudekseen.
Tähän ryhmään kuuluvat Hankekehittely, i2i Audiovisual ja TV-levitystuki.

(ANKEKEHITTELY KESTOSUOSIKKI
Hankekehittelyn vuoden 2007 ensimmäinen hakukierros keräsi enemmän hakemuksia kuin koskaan
aikaisemmin. Kevään kautta aikojen kovimmassa
haussa 10 suomalaiselle tuotantoyhtiölle myönnettiin
peräti 540 000 euroa. Uudistettu suora tuki ja nyt
syksyn hakukierroksen myötä ohentunut hakemuslo-

make on tehnyt tästä tuesta hyvin suositun – meillä
ja koko Euroopassa.

II !UDIOVISUAL ON TULLUT TUTUKSI
Suomalaiset osaavat nykyään hyödyntää myös i2irahoitustukea varsin hyvin. Neljälle suomalaiselle
hakijalle myönnettiin tänä vuonna tukea ja onnittelemme erityisesti Animakeria, joka kotiutti hienosti
maksimimäärän i2i-tukea eli 50 000 euroa kokoillan
animaatiolle .IKO ¯ LENTiJiN POIKA ! Uusi i2i-haku julkaistiin 20. marraskuuta 2007. Tämän tuen kohdalla
ei ole tiedossa muutoksia pienten maiden osalta; isojen
jäsenmaiden kohdalla säännöt muuttuvat hiukan.

4V LEVITYSTUEN SiiNTyIHIN
SUURIA MUUTOKSIA
Marraskuussa julkaistun TV-levitystuen sääntöihin
on tullut paljon muutoksia, mutta kyseessä on toki
edelleen suora tuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin.
Muutoksilla pyritään laajentamaan tuensaajien joukkoa – varsinkin pieniin ns. alhaisen tuotantokapasiteetin maihin ja uusiin jäsenmaihin. Tuen jakoperusteet muuttuvat, ja ennakko-ostojen määrä ei enää jatkossa ole niin ratkaiseva kuin ennen. Hakukelpoisella
hankkeella pitää kuitenkin jatkossakin olla vähintään
kolme ennakko-ostoa kolmesta eri maasta.
Hakemuksia arvioidaan pisteytyksen avulla. Pisteytyksen perusteissa painotetaan jatkossa ennakkoostojen lisäksi projektin alkuperämaata, rahoituksen
rakennetta, projektin laatua ja myyntiagentin sitou.IKO ¯ LENTiJiN POIKA
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tumista projektiin sekä yhtiön aikaisempia kansainvälisiä myyntejä edellisen viiden vuoden aikana. Pisteitä saa myös eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja
kulttuurin monimuotoisuuden edistämisestä. Hanke
voi saada enintään 100 pistettä, joista kanavien ennakko-ostoista ja rahoituksesta enintään 40 pistettä. Projektin laadullinen arvio tuo maksimissaan 25
pistettä ja loput 25 pistettä voi saada kieliversioista,
kulttuuriperinnön edistämisestä, aikaisemmista kvmyynneistä ja myyntiagentista. Myös tuen maksatukseen on tullut muutoksia. Ensimmäisen kuvauspäivän
myötä saa jatkossa 40 % tuen määrästä aikaisemman
30 % sijasta.
Uudistus on hyvin mielenkiintoinen varsinkin
pienen jäsenmaan näkökulmasta. Viime vuosina kilpailu tv-levitystuesta on ollut ankara, ja suurin osa
määrärahoista on mennyt isojen jäsenmaiden isoille
tuotantoyhtiöille. Ensi vuonna tilanne on ehkä toinen, kun pelkkä kanavashoppailu ei enää riitä tuen
myönnölle.

-EDIA 4RAININGIN UUDET TUULET
Median koulutustuki on suunnattu koulutuksen järjestäjälle. Alan ammattilaiselle Median tuki on välillinen eli subventoitu kurssimaksu.
Arnaud Pasqualin johtama Media Trainingin
tai koulutustuen tiimi koostuu kolmesta käsittelijästä.
Tuoreen tiimin strategia Media Trainingin kurssitarjonnan suhteen on, että Median logo takaisi erittäin
korkeatasoista koulutusta. Edellisen vuoden yli 50
kurssijärjestäjän sijasta tuettiin nyt 35 kurssijärjestäjää. Vaikka vuoden 2007 tiukalla taloudella on osuus
karsittuun katalogiin, kyse on myös päällekkäisyyksien karsimisesta. Lisäksi osa ”vanhoista” kurssijärjestäjistä on vapaaehtoisesti jättäytynyt pois Media
Trainingin kurssikatalogista. Kaikki kurssijärjestäjät
eivät hyväksyneet vuoden 2007 budjettileikkauksia
ja joillekin järjestäjille raportointi Medialle oli liian
työläs. Osaa vanhoista kursseista ei myöskään kelpuutettu enää katalogiin hinta/laatu-kriteereiden
perusteella.
Yli 50 kurssin katalogissa oli monenkirjavia kursseja. Tietty priorisointi on ihan tervetullutta, mutta
kaikki eivät välttämättä ole vakuuttuneita siitä, että
oikeat kurssit ovat jääneet katalogiin. Käsikirjoituskursseja on enää muutama, ja monet uuden teknologian kurssit ovat hävinneet katalogista. Uuden teknologian kursseista Arnaud Pasquali kommentoi, että

osa oli erittäin hyviä viisi vuotta sitten. Sittemmin
kurssien konseptit eivät ole muuttaneet, vaikka kehitys alalla on mennyt valtavasti eteenpäin, eikä näille
kursseille näin ollen enää ollut kysyntää.
Komission järjestämässä Media Deskien kokouksessa lokakuussa Pasquali teki kaikille selväksi, että
jatkossa uusien kurssijärjestäjien tukeminen on entistä haastavampaa: ”It will be more and more difficult
to be selected if the activity already exists, even if the
new activity is very good…”

&ESTIVAALITUKI PYSYY MUUTTUMATTOMANA
Gaële Broze kommentoi festivaalitukea samaisessa komission kokouksessa: kilpailu on erittäin kova.
Uusien (festivaali)hakijoiden pitää katsoa, että täyttävät kaikki valintakriteerit (joista tärkeimmät ovat
EU-dimension and Audience impact), jotta hakijalla
olisi realistinen mahdollisuus menestyä. Mitä pienempi festivaali, sitä enemmän sen pitää tehdä yleisönsä
eteen.

4EATTERIELOKUVAN LEVITYSTUKIEN
SOPIMUKSET JA PISTEYTYS UUDISTETAAN
Suomalaiset levittäjät ovat tänä vuonna olleet aktiivisempia kuin moneen vuoteen. Teatterielokuvan
harkinnanvarainen tuki on myös muuttunut suoraksi
tueksi ja sen myötä entistä useampi levittäjä on siitä
kiinnostunut. Suuresta hakijajoukosta johtuen monet
levittäjäryhmät jäivät ilman tukea ja myönnetyt tuet
ovat aika pieniä verrattuna Media Plussan vuosiin.
Suomalaisten levittäjien kohdalla summat ovat erityisen pienet, mutta pitää muistaa että teatterielokuvien
markkinointibudjetit ovat aika pieniä Suomessa verrattuna muiden Euroopan maiden kollegojen samojen
elokuvien kampanjoihin. Tänä vuonna suomalaisille
levittäjille on tähän mennessä myönnetty yhteensä
145 000 euroa 14 eurooppalaiselle elokuvalle.
Selektiivisen tuen sopimukset muuttuvat tästä
syksystä lähtien. Muutokset liittyvät lähinnä raportointiin, mutta sekä selektiivisen että automaattisen
tuen pisteytystä uudistetaan samalla. Uusista säännöistä tiedotamme erikseen, kun uudet hakukierrokset julkaistaan ja aiomme myös kutsua levitystukien
käsittelijän Brysselin Agencystä vierailulle vuodenvaihteen jälkeen kertomaan suomalaisille levittäjille
kaikista näistä muutoksista.
K erstin Degerman
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,YYPEKIN .ORDIC "ALTIC 'ERMAN #O 0RODUCTION -EETING ON HYVi TILAISUUS LUODA KONTAKTEJA

+ONTAKTEJA ,YYPEKISTi
.ORDISCHE &ILMTAGE ,~BECK ELI ENGLANNIKSI .ORDIC &ILM $AYS ,~BECK ON POHJOISMAISEEN JA "ALTIAN MAIDEN ELOKUVAAN
KESKITTYVi FESTIVAALI JOKA JiRJESTETTIIN ¯ JO  KERTAA &ESTIVAALILLA ON SIIS PITKiT JA KUNNIAKKAAT PERINTEET JA
SE ON OIVA PAIKKA POHJOISMAALAISTEN JA POHJOISSAKSALAISTEN ELOKUVANTEKIJyIDEN KOHTAAMISELLE 4iNi VUONNA FESTIVAALIN
KUTSUMIA SUOMALAISTEKIJyITi MATKASI ,YYPEKKIIN SEITSEMiN MUTTA ENEMMiNKIN HEITi OLISI SIELLi MIELELLiiN NiHNYT SILLi
PIENELLi FESTIVAALILLA ON HUOMATTAVASTI PAREMMIN AIKAA SUHTEIDEN LUOMISEEN KUIN VAIKKAPA "ERLIINISSi

O

lin festivaalilla tänä vuonna ensimmäistä
kertaa ja osallistuin myös Saksan Media
Deskin järjestämään Nordic-Baltic-German
Co-Production Meetingiin. Tilaisuus sijoittui perjantain alkuiltaan ja oli hyvin vapaamuotoinen vastaanotto, jonka tarkoitus on tutustuttaa Itämerta ympäröivien maiden elokuvatuottajia toisiinsa ja mahdollistaa
sitä kautta eri maiden välisiä yhteistuotantoja.
Tilaisuuden konsepti on varsin yksinkertainen ja
toimiva. Saksan Media Deskin johtajan Conny Hammelmanin toivotettua paikallaolijat tervetulleiksi
jokainen esitteli vuorollaan lyhyesti itsensä ja oman
projektinsa, johon etsi yhteistuottajaa, pohjoismaista/
saksalaista rahoittajaa tai mitä sitten etsikin. Tuottajat
joutuvat pitchaamaan projektejaan yleensä paljon vaativammissa olosuhteissa, mutta täällä viinilasin äärellä
ja viihtyisässä Hansakaupungin tunnelmaa henkivässä
ravintolassa tunnelma oli varsin leppoisa.
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Paikalla oli lukuisia saksalaisia rahoittajia erilaisista alueellisista rahastoista (mm. Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein), tuottajia ja ohjaajia
Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, mutta missä olivat suomalaiset? Paikalla ei valitettavasti ollut
lisäkseni ainuttakaan suomalaista, vaikka kysyntää
heille olisi ollut. Esittelykierroksen jälkeen juttelin
viiden ihmisen kanssa, joilla oli kiinnostusta tehdä
yhteistyötä suomalaisten kanssa. Toki yhteystiedot välittyvät kauttani eteenpäin, mutta onhan selvää, ettei
mikään korvaa suoria kontakteja, joita tekijät luovat
keskenään. Kehotan siis niitä tuottajia ja ohjaajia, joiden elokuvat jatkossa Lyypekin ohjelmistoon valitaan,
ottamaan kutsun vastaan ja hyötymään festivaalista ja
sen oheistapahtumista, jotka ovat otollisia paikkoja tavata mahdollisia tulevaisuuden yhteistyökumppaneita.
Pohjois-Saksan alueellisissa rahastoissa on kuitenkin
ihan mukavasti rahaa ja ne ovat hyvin edustettui-

na Lyypekissä, jossa kiireetön ilmapiiri antaa hyvän
mahdollisuuden tutustumiseen kaikessa rauhassa. CoProduction Meetingin lisäksi festivaalin oheisohjelmaan kuului tänä vuonna lastenelokuviin keskittyvä
seminaari ja käsikirjoitusworkshop.
Lyypekin festivaalin fiktiokilpailusarjassa oli tänä
vuonna kaksi suomalaista elokuvaa: Olli Saarelan
3UDEN VUOSI ja Aleksi Salmenperän -IEHEN TYy. Dokumenttisarjassa nähtiin Jenni Lingon 4URVAPAIKKA,
Jukka Kärkkäisen 4UPAKKAHUONE, Taru Mäkelän
3AALIS ja Mika Kaurismäen 3ONIC -IRROR. Suomalaisia
lyhytelokuvia festivaalin ohjelmistossa oli viisi ja niistä varsinkin Hannu Lajusen ja Tomi Riionheimon
4ANGO &INLANDIA ihastutti yleisöä suuresti. Sen lisäksi
nähtiin Sami Korjuksen %LONKORJUU ja kolme Lyhyesti-projektin tuloksena syntynyttä elokuvaa, jotka
olivat Selma Vilhusen *iTKiT, Maarit Lallin *iRVI
ja John Websterin (IIHTiJiT. Lasten- ja nuortenelokuvien sarjassa nähtiin Johanna Vuoksenmaan /NNI
VON 3OPANEN ja Raimo O. Niemen 3UDEN ARVOITUS.
Lyypekin festivaali on ennen kaikkea yleisöfestivaali, jolla on paljon vakiintuneita kanta-asiakkaita,
jotka saapuvat vuodesta toiseen mielenkiinnolla seuraamaan, millaisia elokuvia Pohjoismaissa ja Baltian
maissa tehdään. Ilahduttavasti elokuvasalit ovat myös

lähes poikkeuksetta täynnä ja keskustelut elokuvan
jälkeen yleisön ja tekijöiden kanssa ovat varsin antoisia. Elokuvien katsomisen tekee helpoksi se, että kaikki näytökset ovat samassa elokuvateatterissa. Saksan
kielen taidosta on festivaalilla hyötyä, sillä norjalaisista ja tanskalaisista elokuvista monet olivat ainoastaan
saksaksi tekstitettyjä. Tämä palvelee tietysti loistavasti
festivaalin yleisöä, joskaan ei kovin hyvin saksan kieltä huonosti osaavaa suomalaiskatsojaa.
Tänä vuonna Lyypekin festivaaleilla palkittiin
kaksi suomalaiselokuvaa: Jenni Lingon 4URVAPAIKKA
parhaana dokumenttielokuvana ja Raimo O Niemen
3UDEN ARVOITUS lapsiraadin palkinnolla. Onnittelut
voittajille! Fiktiosarjan palkinto meni Norjaan Bråd
Reienin elokuvalle 4HE !RT OF .EGATIVE 4HINKING.
Elokuvafestivaaleista puhuttaessa korkealle noteerataan monesti ainoastaan suuret, niin sanotut A-luokan festivaalit. Mutta pienikin voi olla kaunista - ja
hyödyllistä. Perjantai-illan Scandinavian Filmsin ja
Lyypekin festivaalin järjestämissä juhlissa olivat läsnä varmasti kaikki festivaalin vieraat niin Saksasta,
Pohjoismaista kuin Baltian maista, joten uusia tuttavuuksia oli helppo solmia rennossa ilmapiirissä. Kun
tilaisuus osuu kohdalle, kokeilkaapa Lyypekkiä.
Inkeri Lundgren

-EDIA TUKEAKIN SAANUT 3UDEN ARVOITUS SAI LAPSIRAADIN PALKINNON ,YYPEKISSi
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Hankekehittelytuen kevään 2007 hakukierroksella
(deadline 16.4.2007) tukea myönnettiin yhteensä
14,4 miljoonaa euroa 237 hakijalle. Tuki jakautui eri
hakijamaiden kesken seuraavasti:
,iPIMENNEET HAKEMUKSET 4UKEA YHTEENSi `
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6ERTIGO 4HE 5NDERWORLD 4RILOGYFIKTIO
(ANKEKEHITTELY YHTEENSi

 PiIVii 0ARIISISSA ,EVITTiJi #INEMA -ONDO
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&ESTIVAALITUKI
$EADLINE 

%UROA

(ARKINNANVARAINEN TUKI
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!JANKOHTAISET
HAKUKIERROKSET
II !UDIOVISUAL
#ALL FOR PROPOSALS 
Tuki on suunnattu itsenäisille eurooppalaisille tuotantoyhtiölle. Tukea voi hakea fiktioille (kesto vähintään
50 minuuttia), dokumenteille (kesto 25 minuuttia) ja
animaatioille (kesto 24 minuuttia). Tuki on enintään
50 000 euroa per projekti tai 50 % rahoituskuluista
(enintään 60 % alhaisen tuotantokapasiteetin maille,
joihin Suomi kuuluu). Tuki on vähintään 5000 euroa.
Tukea voi hakea joko:
-ODUULI  vakuutusmaksuihin – tuki tuotantobudjetin
kohdalle ”Vakuutukset” tai
-ODUULI  valmistumisvakuutukseen (completion
bond) tai
-ODUULI  rahoituskuluihin – tuki tuotantobudjetin
kohdalle ”Rahoituskulut”
Huom! Tuotannoille, joille on myönnetty TV-levitystukea, ei voida myöntää i2i-tukea.
Projektit pisteytetään seuraavasti:
10 pistettä Median hankekehittelytuesta (single tai
slate funding)
10 pistettä pankkiluotosta (credit agreement) – ei
tarvita Euroopan investointipankin partneripankkia,
kaikki suomalaiset pankit kelpaavat
10 pistettä alhaisen tuotantokapasiteetin maan hakijalle
5 pistettä uusille jäsenmaille
3 pistettä yhteistuotannoista
2 pistettä per kieliversio
Lisäksi voidaan antaa 0–5 pistettä markkinointisuunnitelmista ja levityssopimuksista.
Tuotantoyhtiö voi hakea tukea enintään kahdelle
projektille. Yhdelle tuotantoyhtiölle voidaan myöntää
enintään 100 000 euroa i2i-tukea. Tällä hakukierroksella on kaksi jättöpäivää. Ensimmäinen on 
hankkeille, jotka käynnistyivät 1.7.–31.12.2007 (ts. kuvaukset aloitettiin edellä mainittuna aikana) ja toinen
 hankkeille, jotka käynnistyvät 1.1.–31.6.2008.
Tuki maksetaan kahdessa erässä, 70 % kun sopimus
on allekirjoitettu ja 30 % kun loppuselvitys on tehty.
Hakemusten käsittely kestää enintään viisi kuukautta.
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46 LEVITYSTUKI
Marraskuussa 2007 julkaistun TV-levitystuen sääntöihin on tullut paljon muutoksia, mutta kyseessä on
toki edelleen suora tuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Muutoksilla pyritään laajentamaan tuensaajien
joukkoa – varsinkin pienissä ns. alhaisen tuotantokapasiteetin maissa ja uusissa jäsenmaissa.
Tuen hakijana toimii itsenäinen tuotantoyhtiö.
Hakukelpoisella televisio-ohjelmalla on vähintään
kolme ennakko-ostoon tai yhteistuotantoon sitoutunutta tv-yhtiötä kolmesta erikielisestä maasta. Ohjelman pitää olla vähintään joko 50 minuutin pituinen
(fiktiot) tai 25 minuutin pituinen (dokumenttielokuvat ja animaatiot). Komissio on varannut vähintään
7,5 miljoonaa euroa tv-levitystuelle vuonna 2008.
Hakemuksia arvioidaan pisteytyksen avulla. Pisteytyksen perusteissa painotetaan jatkossa ennakkoostojen lisäksi projektin alkuperämaata, rahoituksen
rakennetta, projektin laatua ja myyntiagentin sitoutumista projektiin sekä yhtiön aikaisempia kansainvälisiä myyntejä edellisen viiden vuoden aikana. Pisteitä
saa myös eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja kulttuurin monimuotoisuuden edistämisestä. Käytännössä
pisteitä jaetaan seuraavasti:
s %UROOPPALAINEN ULOTTUVUUS JA HANKKEEN RAHOITUS
– enintään 40 pistettä. (= kanavien ennakko-ostot)
s +ANSAINVØLISEN MYYNTIAGENTIN SITOUTUMINEN HANKkeeseen – enintään 10 pistettä
s (ANKKEEN KANSAINVØLINEN POTENTIAALI n ENINTØØN 
pistettä
s %UROOPPALAISEN KIELELLISEN JA KULTTUURISEN MONImuotoisuuden edistäminen – enintään 10 pistettä
(= kieliversiot)
s %UROOPPALAISEN KULTTUURIPERINNN EDISTØMINEN n
enintään 5 pistettä
s 9HTIN AIKAISEMMAT KANSAINVØLISET TV MYYNNIT EDELlisen viiden vuoden aikana – enintään 10 pistettä.
Tuki on suunnattu tv-tuotannoille, joten elokuvateatterilevitystä ei hyväksytä, paitsi jos kyseessä on pieni
hakijamaa ja kotimainen teatterilevitys. Ohjelman
ensilähetyksen tulee kuitenkin olla televisiossa. Dokumenttielokuvien kohdalla hyväksytään myös elokuvateatterilevitystä.
Hakijayhtiö voi hakea tuotannolleen Media 2007
TV-levitystukea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen
varsinaisia kuvauksia ja viimeistään ensimmäisenä
kuvauspäivänä. Tuotanto on hakukelpoinen, kun
yllämainittujen ehtojen lisäksi vähintään 50 % ra-

hoituksesta on olemassa. Tuen suuruus on enintään
12,5 % tuotantobudjetista fiktioille ja animaatioille
ja enintään 20 % dokumenttielokuville. Tuen määrä
on enintään 300 000 dokumentille ja 500 000 euroa
fiktiolle ja animaatiolle. Myös tuen maksatukseen on
tullut muutoksia. Jatkossa ensimmäinen kuvauspäivä
oikeuttaa 40 % tuesta, väliraportti 20 % ja loppuselvitystä vastaan saa loput 40 % tuesta.
Jos tuen määrä ylittää 25 000 euroa, hakijan pitää
liittää hakemukseen kopio viimeisestä valmiista tilinpäätöksestä. TV-levitystuen jättöpäivät 2008 ovat 
HELMIKUUTA JA  KESiKUUTA .

(ANKEKEHITTELYTUKI
#ALL FOR PROPOSALS  JA 
Uudistettu hankekehittelytuki jakautuu kahteen erilliseen hakukierrokseen. Interaktiiviset teokset on
erotettu omaksi hakukierroksekseen (Call 17/2007)
nimeltään )NTERACTIVE 7ORKS. 3INGLE PROJECTS ja 3LATE
FUNDING -tukiin (Call 16/2007) kuuluvat jatkossa siis
fiktiot, dokumentit ja animaatiot. Media New Talent
-hakukierrosta ei enää ole. Slate funding -tuessa on
kaksi muotoa: Slate funding ja Slate funding 2nd stage. Yksittäiselle hankkeelle voi hakea tukea 10 000–
60 000 euroa eli mitä vain summaa tältä väliltä ja pitkille animaatioille maksimisumma on 80 000 euroa.
Interactive Works -kierroksella tuki per projekti voi
olla 10 000–60 000 euroa ja maksimissaan 100 000
euroa konsoli-, tietokone- ja kannettavien peliprototyyppien kehittelyyn. Ensimmäinen hakuaika oli
marraskuussa ja toinen deadline on .

&ESTIVAALITUKI #ALL FOR PROPOSALS 
Festivaalitukea voivat hakea kansainväliset elokuvafestivaalit, jotka keskittyvät joko fiktio-, dokumentti-,
animaatio- tai lyhytelokuviin ja joiden ohjelmistosta
70 prosenttia on eurooppalaista tuotantoa. Myös multimediaan, uusiin animaatiotekniikoihin ja tietokonegrafiikkaan erikoistuneet festivaalit kuuluvat tuen
piiriin. Hakuehtojen mukaan festivaalin ohjelmistossa
tulee olla elokuvia kymmenestä Media 2007 -ohjelmaan kuuluvasta maasta (joita on yhteensä 31). Maksimissaan tukea per festivaali voi saada 35 000 euroa.
Deadline  festivaaleille, jotka ovat 
¯

Kaikki tukiohjeet ja hakulomakkeet löydät osoitteesta www.mediadesk.fi.

%52)-!'%3
Eurimages on Euroopan Neuvoston myöntämää lainaa eurooppalaisille yhteistuotantohankkeille. Kevään 2008 Eurimages-hakuajat ovat 14.1, 17.3 ja
7.5.2008.
Lisätietoja: http://www.coe.int/eurimages

&OORUMEITA 
FESTIVAALEJA
$OC0OINT ¯
(ELSINKI $OCUMENTARY &ILM &ESTIVAL
¯
Pohjoismaiden suurin dokumenttielokuvafestivaali, jossa kilpailusarja kotimaisille dokumenttielokuville. Lisäksi retrospektiivejä eri tekijöiltä, uusia dokumentteja
maailmalta ja Dokkino-sarja lapsille ja nuorille suunnattuja elokuvia. Lisätietoja: www.docpoint.info

'yTEBORG )NTERNATIONAL
&ILM &ESTIVAL
¯
Pohjoismaiden suurimman elokuvafestivaalin ohessa
järjestetään myös Nordic Event 1.–4.2.2008, jossa
esitellään uusia pohjoismaisia elokuvahankkeita. Göteborg on ehdoton paikka tavata alan pohjoismaisia
kollegoita. Lisätietoja: www.filmfestival.org

#INEMART 2OTTERDAMISSA
¯
Cinemart on vanhin ja yksi tärkeimpiä yhteistuotantofoorumeita Euroopassa. Se järjestetään Hollannissa
Rotterdamin elokuvafestivaalin aikana. Lisätietoja:
www.filmfestivalrotterdam.com
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$OCS"ARCELONA
¯
Dokumenttielokuvafoorumi, jossa 24 projektia esitellään tv-kanavien edustajille, levittäjille ja yhteistuottajille. Tapahtuma pidetään Terrassassa hieman Barcelonan ulkopuolella. Foorumiin voi hakea 4.12.2007
mennessä. Lisätietoja  www.docsbarcelona.com

&ESTIVAL DU #OURT -mTRAGE
DE #LERMONT &ERRAND
¯
Euroopan suurimman kansainvälisen lyhytelokuvafestivaalin Clermont-Ferrandin ohessa on myös Market.
Lisätietoja: www.clermont-filmfest.com

"ERLINALE #O 0RODUCTION -ARKET
¯
"ERLIN )NTERNATIONAL &ILM &ESTIVAL
¯
Berliinin elokuvajuhlien yhteydessä järjestettävä yhteistuotantofoorumi on kasvattanut merkitystään vuosi vuodelta. Vuonna 2007 Marketiin osallistui 450
tuottajaa, rahoittajaa, myyntiagenttia ja levittäjää
yhteensä 26 maasta. Projekteja esiteltiin kaiken kaikkiaan 37. Hakuaika Marketiin projektin kanssa on
päättynyt, mutta Marketiin voi osallistua myös ilman
hanketta. Lisätietoja: www.berlinale.de tai coproducti
onmarket@berlinale.de tai +49 30 259 20 517.

3HARE YOUR 3LATE "ERLIN
¯
Berliinin elokuvafestivaalin oheisohjelmaan kuuluu
myös Saksan Media Deskin järjestämä Share your
Slate -tapaaminen, joka on tarkoitettu Median Slate
Funding -tukea saaneille yhtiöille. Mukaan valitut
tuotantoyhtiöt voivat esitellä yhteistuotannoiksi kaavailtuja projektejaan muille tuottajille kahdenkeskisissä tapaamisissa. Hakuaika päättyy 25.1.2008. Lisätietoja: info@mediadesk.de, +49 40 390 6585.

#ARTOON -OVIE ¯
järjestetään Potsdamissa Saksassa. Cartoon Movie on
tapaamispaikka pitkien animaatioelokuvien tuottajille
ja rahoittajille. Lisätietoja: www.cartoon-media.be.
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4AMPERE &ILM &ESTIVAL
¯
Tampereen kansainvälisiä lyhytelokuvajuhlia vietetään
jo 38. kertaa. Ohjelmisto koostuu kotimaisesta ja kansainvälisestä kilpailusta sekä erikoisohjelmistosta, jossa nähdään elokuvia mm. Palestiinasta ja Lähi-idästä, Etelä-Koreasta sekä Venäjältä. Ilmoittautumiset
kotimaiseen kilpailuun ja uuteen LAB1O-kilpailuun
31.12.2007 mennessä. Lisätietoja: www.tamperefilmfestival.fi

4HESSALONIKI $OCUMENTARY &ILM FESTIVAL
¯
Festivaalin ohessa järjestetään myös Doc Market, josta saa lisätietoja www.filmfestival.gr/docfestival/uk/
EDN järjestää festivaalin ohessa myös Docs in
Thessaloniki -pitching foorumin 12–16.3.2008. Tapahtumassa eurooppalaisilla tuottajille on mahdollisuus esitellä projektejaan suurelle joukolle kansainvälisiä commissioning editoreita ja osallistua workshopin muuhun ohjelmaan. Hakuaika foorumiin päättyy
25.1.2008. Lisätietoja: www.edn.dk

"UFF -ALMy
¯
Kansainvälisen lasten- ja nuortenelokuvafestivaalin
ohessa järjestetään myös BUFF Financing Forum.
Foorumiin voi hakea lastenelokuvalla, joka on suunnattu teatteri- tai tv-levitykseen ja jonka rahoituksesta
osa on jo koossa. Hakuaika päättyy 1.2.2008. Lisätietoja: www.financingforum.eu ja www.buff.se.

-)0$/# #ANNES
¯
Kymmenettä kertaa järjestettävä MIPDOC kokoaa dokumenttien myyjät ja ostajat kahdeksi päiväksi
Cannesiin. Lisätietoja: www.mipdoc.com. The Marketplace tarjoaa ilmoittautumismaksua edulliseen
hintaan. Tutustu www.marketplace-events.com. Lyhytelokuva- ja dokumenttituottajat voivat halutessaan
käyttää hyödykseen myös Filmkontakt Nordin tarjoamaa markkinointiapua MIPDOCISSA. Lisätietoja:
www.filmkontakt.dk.

-)046 #ANNES
¯
Kansainvälinen TV-market, jossa myyjät ja ostajat kohtaavat ja jossa haistellaan alan uusia trendejä.
Näytteilleasettajat ja muut osallistujat pääsevät samaan hintaan myös Milia-messuille ja World Interactive Content Forumiin, jotka ovat MIPTV:n kanssa samaan aikaan. Lisätietoja: www.miptv.com. The
Marketplace tarjoaa ilmoittautumismaksua edulliseen
hintaan. Tutustu www.marketplace-events.com.

-),)! #ANNES
¯
7ORLD )NTERACTIVE #ONTENT &ORUM
Multimedia-alan maailmanlaajuinen foorumi, johon
osallistuu päätöksentekijöitä yli 50 maasta. Paikalla

on mm. tv-kanavien edustajia ja sisällöntuottajia laajakaista- ja matkapuhelinpalveluihin. Forumin tarkoituksena on, että osallistujat verkostoituvat, tekevät kauppaa ja kuulevat teknisistä edistysaskeleista ja
uusista trendeistä. Lisätietoja: www-milia.com. The
Marketplace tarjoaa ilmoittautumismaksua edulliseen
hintaan. Tutustu www.marketplace-events.com.

(OT $OCS #ANADIAN )NTERNATIONAL
$OCUMENTARY &ESTIVAL
¯
Pohjois-Amerikan suurin dokumenttielokuvafestivaali järjestetään nyt 15 kertaa ja sen yhteydessä on
myös Toronto Documentary Forum, 23.–24.4.2008.
Ilmoittautumiset Forumiin 1.2.2008 mennessä. Lisätietoja: www.hotdocs.ca.

,YHYESTI 6UODEN EUROOPPALAINEN
ELOKUVA TULEE 2OMANIASTA

E

uropean Film Academy jakoi lauantaina
1.12.2007 Berliinissä palkinnot vuoden ansiokkaimmille eurooppalaisille elokuville.
Vuoden parhaan eurooppalaisen elokuvan palkinnon
sai romanialaisen Cristian Mungiun  KUUKAUTTA
 VIIKKOA JA  PiIVii Cannesin Kultaisen Palmun jo
keväällä napannut Cristian Mungiu palkittiin myös
vuoden eurooppalaisena ohjaajana.
Eniten ehdokkuuksia kerännyt Stephen Frearsin elokuva 4HE 1UEEN sai kaksi palkintoa: Helen Mirren parhaasta naispääosasta ja Alexandre
Desplat elokuvan musiikista. Parhaan miespää-

osan palkinto meni Sasson Gabaille elokuvasta
4HE "AND´S 6ISIT Käsikirjoituspalkinnon vei Fatih
Akinin 4HE %DGE OF (EAVEN Kuvauksesta palkittiin
Frank Griebe elokuvasta 0ARFYYMI Parhaana lyhytelokuvana palkittiin Eduardo Chapero-Jacksonin
!LUMBRAMIENTO

Yleisöäänestyksessä vuoden 2007 parhaan eurooppalaisen elokuvan palkinto meni italialaisen Giuseppe Tornatoren elokuvalle 4UNTEMATON NAINEN
Lisäksi Euroopan elokuva-akatemia palkitsi elämämtyöpalkinnolla Jean-Luc Godardin ja kunniapalkinnolla Manoel de Oliveiran.

0ALKITTU ROMANIALAINEN  KUUKAUTTA  VIIKKOA JA  PiIVii ON SAANUT -EDIAN LEVITYSTUKEA 3UOMESSA ELOKUVAA LEVITTii #INEMA -ONDO
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!JANKOHTAISIA
KURSSEJA
+iSIKIRJOITUSKURSSIT
3#%.% INSIDERS
Kohderyhmä: tuottajat, ohjaajat, käsikirjoittaja-ohjaajat, myyntiagentit, levittäjät, käsikirjoituskonsultit,
script editorit
Kurssiohjelma: Seuraava SCENE insiders workshop
pidetään tammikuussa 2008 Göteborgin kansainvälisten elokuvafestivaalien yhteydessä. Kurssin tavoitteena on saada käsikirjoittajat ja muut elokuva-ammattilaiset tekemään yhdessä töitä entistä paremman
käsikirjoituksen aikaansaamiseksi. Kurssin tavoitteena on myös eurooppalaisten elokuva-ammattilaisten
kontaktiverkoston luominen. Workshopin ohella ohjelmaan kuuluvat menestyneiden elokuvantekijöiden
Masterclass-luennot ja kurssin jälkeinen verkon kautta
tapahtuva yhteydenpito. Göteborgin workshopin ajankohta on ¯
Hinta: Workshop maksaa 280 puntaa. Hinta sisältää
kurssimateriaalin, lounaat ja akkreditoinnin festivaalille. Workshopiin otetaan 25 osallistujaa.
Hakeminen: Hakemus tulee lähettää kurssinjärjestäjälle viimeistään . Tarkemmat tiedot ja hakulomake osoitteessa http://www.scriptfactory.co.uk.
Yhteystiedot:
ana@scriptfactory.co.uk,
www.scriptfactory.co.uk

3CRIPT  0ITCH 7ORKSHOP
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu elokuva- ja televisiokäsikirjoittajille, käsikirjoittaja-ohjaajille ja nuorille vastavalmistuneille alan ammattilaisille
Kurssiohjelma: Script & Pitch -workshopin tavoitteena on kehittää käsikirjoituksen ”eurooppalainen
tyyli”, joka poikkeaa amerikkalaisesta ja kansallisista
tyyleistä. Kurssi kestää yhteensä kymmenen kuukautta sisältäen kolme viikon pituista workshopia ja on-line-opetusta. Tavoitteena on, että kurssin aikana osallistujat kehittävät käsikirjoitusideastaan kaksi versiota,
joista viimeinen kuvausvalmis versio pitchataan kymmenelle eurooppalaiselle tuottajalle ja myyntiagen
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teille. Kurssin kolmesta workshopista ensimmäinen
pidetään Albassa Italiassa maaliskuussa 2008, toinen
Britanyssa Ranskassa kesäkuussa ja kolmas Torinossa
Italiassa marraskuussa 2008. Lisäksi osallistujat tapaavat vielä Rotterdamissa tammikuussa 2009.
Hinta: Kurssin hinta on 2000 euroa. Jos saman projektin kanssa osallistuu useampi henkilö, hinta on
1800 euroa. Hinta sisältää kurssimateriaalin, majoituksen ja joitakin aterioita, mutta ei matkoja.
Hakeminen: Hakuaika päättyy . Hakemus
pyydetään lähettämään sekä sähköpostitse että kirjeenä. Hakemuksen tulee sisältää hakulomake, CV, sivun synopsis, max. 25 sivun treatment ja suosituskirje
tuottajalta, ohjaajalta tai muulta sopivalta taholta.
Muuta: Kurssin käynyt käsikirjoittaja-ohjaaja Maria
Ruotsala suosittelee kurssia lämpimästi ja kertoo siitä pyydettäessä lisää.
Yhteystiedot:
info@scriptpitchworkshops.com,
www.scriptpitchworkshops.com

3/52#%3  #OMPACT
Kohderyhmä: lyhytelokuvan käsikirjoittajat ja käsikirjoittaja-tuottaja-parit
Kurssiohjelma: Sources 2 Compact on nelipäiväinen
kurssi, jonka aikana kehitellään fiktiivisiä lyhytelokuvia kahdessa ryhmässä. Kurssin mentoreina toimivat
Antoine Jaccoud ja Dick Ross. Pääpaino kurssilla on
osallistujien käsikirjoitusten dramaturgisessa analyysissä, mutta mukaan mahtuu myös luentoja ja keskusteluja. Kurssin jälkeiseen uudelleenkirjoitusvaiheeseen
on varattu noin 3 kuukautta ja sen jälkeen mentorit
antavat sähköpostitse lopullisen palautteen. Workshop
pidetään 1.¯ 6.4.2008 Lausannessa Sveitsissä.
Hinta: Kurssin hinta on 750 euroa sisältäen majoituksen ja ateriat (600 euroa muilta saman työryhmän
jäseniltä) + 100 euron ilmoittautumismaksu.
Hakeminen: Hakemukset tulee lähettää viimeistään
.
Yhteystiedot:
info@sources2.de, www.sources2.de

3/52#%3  3CRIPT $EVELOPMENT 7ORKSHOP
Kohderyhmä Pitkien elokuvien käsikirjoittajat, käsikirjoitustiimit, tuottajat, script editorit ja ohjaajat. Oma
ryhmä myös luovien dokumenttien käsikirjoittajille (se-

kä teatteri- että tv-levitykseen tarkoitetut). Käsikirjoittajille suositellaan osallistumista tuottajiensa kanssa.
Koulutuksen sisältö: Ohjelman puitteissa keskitytään erityisesti käsikirjoituksiin, jotka pohjautuvat kirjoittajien kulttuuriseen ja sosiaaliseen taustaan, mutta
jotka ovat kansainvälisesti kiinnostavia. Koulutuksen
painopisteitä ovat kirjoitusmetodit, tekstianalyysit ja
tekstin työstäminen ja uudelleen kirjoittaminen.
Kurssiohjelma: Koulutus koostuu viikon workshopista, jossa käsikirjoituksia työstetään eteenpäin.
Workshopin aikana kaksi ryhmää työskentelee pitkän
elokuvakäsikirjoituksen ja yksi ryhmä luovan dokumenttielokuvan käsikirjoituksen parissa. Workshopin
jälkeen osallistujat työstävät käsikirjoituksiaan noin
12 viikon ajan, jolloin heillä on mahdollisuus konsultoida Sources-ohjaajansa kanssa ja lopuksi on vielä
yhden päivän seurantatapaaminen ryhmän kesken.
Seuraava Script Development Workshop järjestetään
¯ FilmCampissa Norjassa.
Hinta: Ilmoittautumismaksu 100 euroa/projekti ja
osallistumismaksu 1 800 euroa, saman projektin muut
henkilöt 900 euroa/henkilö.
Hakeminen: Hakuaika kesäkuun 2008 workshopiin
päättyy 
Yhteystiedot:
info@sources2.de,
www.sources2.de

4UOTANTOKURSSIT
%RICH 0OMMER )NSTITUTE
2IGHTS #LEARANCE
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu kaikille audiovisuaalisen alan ammattilaisille, joiden tehtäviin kuuluu
projektin oikeuksien hoitamista.
Kurssiohjelma: Nelipäiväisen kurssin aikana johtavat alan asiantuntijat kertovat oikeuksien hallinnasta elokuvatuotannon tai muun audiovisuaalisen alan
projektin eri vaiheissa. Aiheina ovat mm. musiikkioikeudet, tuotemerkkeihin liittyvät oikeudet, tekijänoikeudet maailmanlaajuisesti, mistä apua oikeuksien
hallintaan ja vakuutukset. Luentomuotoisen opetuksen lisäksi luvassa on paljon käytännönläheistä esimerkkitapausten läpikäyntiä. Kurssi pidetään ¯
 Gersaussa Sveitsissä.
Hinta: Kurssi maksaa 950 euroa sisältäen majoituksen ja täysihoidon.

Hakeminen: Kurssipaikat täytetään sitä mukaa, kun
hakemuksia tulee eli kannattaa hakea ajoissa, viimeistään kuitenkin 20 päivää ennen kurssin alkamista eli
helmikuun 2008 loppuun mennessä. Hakemuslomake
osoitteessa http://www.epi-media.eu.
Yhteystiedot:
radojevic@epi-medieninstitut.de,
www.epi-media.eu

!NIMAATIOKURSSIT
!NIMATION FILM DIRECTING ¯
COMMISSIONNED FILM  BOOK ADAPTATION
Kohderyhmä: Yksitoista viikkoa kestävä kurssi on
tarkoitettu nuorille animaatioelokuvan tekijöille tai
opintojensa loppusuoralla oleville animaatio-opiskelijoille.
Kurssin sisältö: Kurssin tavoitteena on perehdyttää
opiskelijat animaation ammattimaiseen tekemiseen
käytännönläheisen työskentelyn avulla. Kurssin päättyessä luvassa ei ole valmiita elokuvia, vaan animaatiopätkiä, joita tehtäessä on käyty läpi äänitekniikkaa,
storyboardin tekoa, ohjaamista, leikkaamista, rytmiä
ja grafiikka- ja äänivalintoja ottaen huomioon työn
tilaajan vaatimukset.
Kurssiohjelma: Kurssi jakaantuu kolmeen osaan.
Ensimmäinen osa kestää neljä viikkoa ja aiheena ovat
tilauselokuvat, mainoksiin tai yritysesittelyihin rinnastettavat toimeksiannot. Tässä jaksossa käsitellään
mm. budjetointia ja aikatauluttamista. Toinen osa
kestää viikon ja pitää sisällään osallistumisen Annecyn kansainväliselle animaatiofestivaalille ja markettiin, missä voi nähdä animaatioelokuvia laidasta
laitaan ja luoda suhteita alan ammattilaisiin. Kolmas
osa kestää kuusi viikkoa ja sen aiheena on lasten kirjojen muokkaaminen elokuviksi alkuperäisteoksen
visuaalista laatua kunnioittaen. Aihetta käsitellään
yhdessä lastenkirjojen kustantajien kanssa, vaikkakin
suurin osa ajasta käytetään animaation tekoon kunkin
valitseman teoksen pohjalta. Kurssi alkaa  ja
päättyy . Opetuspaikkana on La Poudrière animaatiokoulu Valencessa Ranskassa.
Hinta: Kurssi maksaa 1000 euroa. Muutama apuraha
on tarjolla ja niistä saa lisätietoja kurssinjärjestäjältä.
Hakeminen: Kurssille otetaan 8-10 osallistujaa. Hakuaika päättyy .
Yhteystiedot:
contact@poudriere.eu, www.poudriere.eu
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$ #HARACHER !NIMATION ¯
!NIMATED &EATURES 46 3ERIES AND 'AMES
Kohderyhmä: Animaation ammattilaiset: animaattorit ja alan kouluttajat
Kurssiohjelma: Kurssin tarkoitus on vahvistaa alan
ammattilaisten 3D-taitoja. Kurssin aikana keskitytään Maya-perusteisiin ja 3D-animaation perusteisiin
ja tehdään lyhyt animaatioelokuva tai pelin introanimaatio. Kurssin on suunnitellut johtavan tanskalaisen
pelitalon animaattori tavoitteena kouluttaa osaavia
animaattoreita Euroopan animaatio- ja pelistudioihin. Viborgissa Tanskassa pidettävä kurssi kestää 14
viikkoa: 4.3.–7.6.2008.
Hinta: Kurssin hinta on 2500 euroa.
Hakeminen: Hakuaika kurssille päättyy .
Kurssille haetaan lähettämällä portfolio showreeleineen ja CV.
Yhteystiedot:
tim@animwork.dk,
www.animwork.dk

!PURAHAOHJELMA
.IPKOW 0ROGRAMM
Kohderyhmä: nuoret elokuva-alan ammattilaiset,
joilla on muutaman vuoden kokemus alalta
Koulutuksen sisältö: Nipkow on apurahaohjelma,
jonka tarkoituksena on antaa nuorille elokuva-alan
ammattilaisille mahdollisuus syventää osaamistaan
ja laajentaa kontaktejaan. Kansainvälinen jury valitsee

vuosittain 24 apurahan saajaa, jotka itse ehdottavat ne
osa-alueet tai aiheet, joihin haluavat apurahan turvin
perehtyä. Osallistujia valitaan seuraavilta aloilta: management (tuotanto, markkinointi, rahoitus), uudet
teknologiat (multimedia, interaktiivisuus, digitaalinen editointi), tietokoneanimaatio ja -design sekä
käsikirjoitus.
Projekti: Hakijat tekevät ehdotuksen projektista,
jonka he haluavat apurahan turvin toteuttaa. Projektiehdotuksen laatu ja luonne on yksi valintakriteeri.
Ohjelma: Ohjelman puitteissa on mahdollisuus osallistua kursseille, tehdä yhteistyötä alan instituutioiden
kanssa ja saada käytännön ohjausta asiantuntijoilta.
Apurahaharjoitteluohjelma suoritetaan Berliinin alueella. Apurahan suuruus on   EUROA kuukaudessa,
ja sen tarkoitus on mahdollistaa valittujen osallistujien
täysipainoinen työskentely projektinsa parissa. Apurahakauden pituus riippuu projektin luonteesta, mutta
yleensä se myönnetään ¯ KUUKAUDELLE.
Hinta: Apurahan lisäksi NIPKOWista voi hakea
avustusta materiaali- ja matkakuluihin. Osallistujille
ei ole tarjolla majoitusta.
Kurssin kielet: Englanti ja saksa. Koska Nipkowapuraha on tarkoitus käyttää Berliinin seudulla, saksan kielen taidosta on apua, mutta se ei ole apurahan
saannin edellytys.
Hakeminen: Seuraava hakuaika päättyy .
Hakukaavakkeita ja lisätietoja saa NIPKOWin toimistosta.
Yhteystiedot:
nipkow-programm@t-online.de,
www.nipkow.de

4UKEA KURSSIMAKSUUN
AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus) tukee av-alan ammattilaisten jatko- ja täydennyskoulutusta. Hakiessasi jollekin Media -ohjelman tukemalle kurssille, voit tiedustella mahdollisuutta koulutusapurahaan AVEKista Juha Samolalta, puh. 09 4315 2350, juha.samola@avek.kopiosto.fi.

/TA YHTEYTTi -EDIA $ESKIIN
Pidämme tilastoa suomalaisista Median tukemille kursseille osallistuneista, joten toivomme, että kerrot kurssille osallistumisestasi meille. Toivomme myös kuulevamme kokemuksiasi kurssista, jotta voimme jakaa tietoa
eteenpäin. Media Deskistä löytyy myös esitteitä ja muuta apua, joten kurssiasioissa ota yhteyttä Inkeri Lundgreniin, inkeri.lundgren@ses.fi, puh. 09 6220 3024.

,ISii KURSSEJA OSOITTEESSA WWWMEDIADESKFI


-%$)! $%3+

3UOMEN ELOKUVASiiTIyN YHTEYSTIEDOT
)RINA +ROHN

TOIMITUSJOHTAJA

 

IRINAKROHN SESFI

0IRKKO +ARI

TOIMJOHTAJAN  HALLITUKSEN SIHTEERI

 

PIRKKOKARI SESFI

/LLI 3OINIO

TUOTANTONEUVOJA

 

OLLISOINIO SESFI

0ETRI +EMPPINEN

TUOTANTONEUVOJA

 

PETRIKEMPPINEN SESFI

4UOTANTO

%LINA +IVIHALME

TUOTANTONEUVOJAN iITIYSLOMAN SIJAINEN

 

ELINAKIVIHALME SESFI

0IRJO +OSKELO

TUOTANTO JA FESTIVAALITUKIKOORDINAATTORI

 

PIRJOKOSKELO SESFI

KOTIMAAN LEVITYSPiiLLIKKy

 

HARRIAHOKAS SESFI

0IRKKO +ARI

ASSISTENTTI  KOTIMAAN LEVITYS

 

PIRKKOKARI SESFI

*AANA 0USKALA

KULTTUURIVIENNIN PiiLLIKKyPITKiT ELOKUVAT

 

JAANAPUSKALA SESFI

-ARJA 0ALLASSALO

KULTTUURIVIENNIN PiiLLIKKy LYHYT JA DOKUMENTTIELOKUVAT  

MARJAPALLASSALO SESFI

*ENNI 3IITONEN

KANSAINViLISEN TOIMINNAN ASSISTENTTI

 

JENNISIITONEN SESFI

.IKO ,IINAMAA

ASSISTENTTI LYHYT JA DOKUMENTTIELOKUVAT

 

NIKOLIINAMAA SESFI

3ATU %LO

TIEDOTTAJA  KULTTUURIVIENTI

 

SATUELO SESFI

/LLI (AKE

ELOKUVAKOPIOIDEN KULJETUS

 

OLLIHAKE SESFI

,EVITYS
(ARRI !HOKAS

(ALLINTO
.IINA /TVA

HALLINTOPiiLLIKKy

 

NIINAOTVA SESFI

2EETTA (AUTAMiKI

TIEDOTUSKOORDINAATTORI

 

REETTAHAUTAMAKI SESFI

!NNIKKI (OTARI

ASSISTENTTI

 

ANNIKKIHOTARI SESFI

2AUHA 0ETiJiNIEMI

TOIMISTONHOITAJA

 

SES SESFI

*USSI 0EKKA )SOVIITA

ATK JiRJESTELMiNVALVOJA

 

JUSSI PEKKAISOVIITA SESFI

/LLI (AKE

ISiNNyINTI

 

OLLIHAKE SESFI

TOIMJOHT  AUDITORION HOITAJA

 

RIITTAHAAPIAINEN SESFI

+ERSTIN $EGERMAN

TOIMINNANJOHTAJA

 

KERSTINDEGERMAN SESFI

)NKERI ,UNDGREN

ASSISTENTTI

 

INKERILUNDGREN SESFI

!UDITORIOPALVELUT +INO +  \ 3%3 !UDITORIO /Y
2IITTA (AAPIAINEN

-EDIA $ESK

&AKSI

 

3UOMEN ELOKUVASiiTIy \ +ANAVAKATU  \  (ELSINKI \ PUH    \ FAKSI    \ E MAIL SES SESFI

SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ
Kanavakatu 12, 00160 Helsinki
Puh. (09) 6220 300
Fax (09) 6220 3050
E-Mail ses@ses.fi
%LLEI VASTAANOTTAJAA TAVOITETA
PALAUTETAAN 3UOMEN ELOKUVASiiTIyyN
3UOMEN ELOKUVASiiTIy
+ANAVAKATU  \  (ELSINKI

