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Luova Eurooppa (Creative Europe)
on EU:n audiovisuaalialan, kulttuurialan ja luovien alojen rahoitusohjelma vuosille
2014–2020. Ohjelman kokonaisbudjetti on 1,46 miljardia euroa. Kulttuurin, luovien
alojen ja av-alan organisaatiot sekä av-alan ammattilaiset voivat hakea ohjelmasta
tukea vuosittain järjestettävillä hakukierroksilla.
Ohjelma tukee luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä. Tavoit
teena on avata alan toimijoille uusia kansainvälisiä toimintamahdollisuuksia ja
markkinoita sekä löytää uusia yleisöjä eurooppalaisille kulttuurituotteille.
Ohjelman tiedotusta ja neuvontaa hoitavat Luova Eurooppa -yhteyspisteet, joita
on jokaisessa ohjelmamaassa. Suomessa Luova Eurooppa -yhteyspisteenä toimivat
yhteistyössä Opetushallituksen Kansainvälistymispalvelut ja Suomen elokuvasäätiö.
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Pääkirjoitus

Uuden ohjelman suuntaviivat
näkyvät 2019 hauissa

N

yt syksyllä 2018 nykyisestä Luova
Eurooppa -ohjelmakaudesta on jäljellä
kaksi v uotta. Komissio aloitti uuden
tukiohjelman valmistelun hyvissä ajoin, ja
uuden Luova Eurooppa -ohjelman prioriteetit
näkyvät käytännön tasolla jo vuoden 2019
työohjelmassa.

Uutta vuonna 2019
Ensi vuoden työohjelmassa on uuden ohjelman
elementtejä: Hallinnon virtaviivaistamista, ja
isojen elokuvien markkinointiin ja näkyvyyteen
panostetaan enemmän kuin ennen. Hakijalle se
näkyy siten, että hakukierrosten tukiehdot sisältävä Guidelines -dokumentti on uudistunut. Jatkos-

sa julkaistaan vain yksi Guideline vuosittain.

Se jakautuu jatkossa kahteen osaan. Part A sisältää yleistä tietoa EU-tuen säännöistä ja Part B
sisältää hakukierroksen tarkemmat hakuehdot.

Vuoden 2019 hakukierros Harkinnanvarainen tuki teatterielokuvan levittämiseen muuttuu merkittävällä tavalla: Jatkossa elokuvan
myyntiagentti hakee elokuvalle tukea, ja jakaa
saamansa tuen eteenpäin eri maiden levittäjille
ja yksittäisille elokuville. Tuen saamiseksi vaaditaan vähintään seitsemän levittäjän ryhmä.
Näin ollen levitystuen käsittely siirtyy Agencystä myyntiagenteille. Tässä ns. Cascading grants
-mallissa vertailukohteena on käytetty elokuvateatteriverkosto Europa Cinemasia. Europa
Cinemasin kohdalla tämä järjestelmä on toiminut hyvin, mutta levittäjien kohdalla tilanne
on hiukan toisenlainen, kun tukea myöntävän
tahon kanssa harjoitetaan myös liiketoimintaa.
Nähtäväksi jää, miten malli toimii käytännössä.

Julkaisumme teemana
Median koulutuskurssit

Vuoden 2019 koulutuskurssien järjestäjät on
valittu. Lista kaikista kurssijärjestäjistä löytyy
komission sivulta, ja omalta nettisivultamme
www.mediadesk.fi löytyy kurssikohtaista
tietoa. Komission päätöslistasta ei perinteiseen tapaan löydy suomalaista, ruotsalaista
tai norjalaista kurssijärjestäjää. Sen sijaan
suomalaiset ovat vuodesta toiseen ilahduttavassa määrin osallistuneet Median osa
rahoittamille koulutuskursseille. Olemmekin
nostaneet Median koulutustoiminnan tämän
julkaisun teemaksi. Julkaisuun olemme
valinneet muutaman kiinnostavan koulutuskurssin, joihin tutustutaan kuuden suomalaisen osallistujan kautta. Osallistujat kertovat
kokemuksistaan, ja antavat lopuksi kurssille
perinteisen kouluarvosanan asteikolla 4–10.
Haastattelut löytyvät sivuilta 9–26.

Ailo, osatuottaja MRP Matila Röhr Productions.
MRP on saanut Median Slate-hankekehittelytukea vuonna 2017.
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Hankekehittely vuonna 2018:
Menestymisiä ja vastoinkäymisiä
Hankekehittelyn osalta vuosi on ollut suoma
laisille tuotantoyhtiöille kovin kaksijakoinen.
Suomalaiset tuotantoyhtiöt onnistuivat
erinomaisesti Slate funding -tuen kohdalla.
Kahdeksan suomalaista tuotantoyhtiötä
lähetti hakemuksen ja peräti viidelle yhtiölle
myönnettiin tukea yhteensä 829 000 euroa.
Tulos on Euroopan parhaita.
Sen sijaan hankekehittelytuen yksittäiset
tuet ovat nykyään kiven takana, kun Suomi
on samalla viivalla isojen jäsenmaiden, kuten
Ranskan kanssa. Vuoden aikana vain yksi
yhtiö onnistui saamaan tukea. Sama ongelma
on melkein kaikilla muilla ns. keskikokoisilla
mailla, johon ryhmään kuuluvat Alankomaat,
Belgia, Irlanti, Norja, Puola, Ruotsi, Suomi ja
Tanska. Tänä vuonna Media jakoi 135 tukea
yksittäisen hankkeen kehittelyyn. Todella iso
osa näistä tuista, 63 kappaletta, meni isoille
jäsenmaille (DE, ES, FR, IT, UK). Lähtökohta
ei ole tasapuolinen kaikille maille. Kaikkein
pienimmille jäsenmaille on korvamerkattu
27 % budjetista. Oikeanmukaisuuden nimissä
myös keskikokoisille maille pitäisi varata oma
osuus budjetista, vaikka se ei ole kaikilta osin
hyvä ratkaisu: Media-ohjelmassa ei muuten
ole maakohtaisia kiintiöitä, vaan raha jaetaan
hakemusten laadun perusteella.
Median tuki pelien kehittelyyn herätti jälleen kiinnostusta. Suomesta lähti yhteensä 11
hakemusta, mutta vain yhdelle pelille (Trine
4) myönnettiin tukea. Yhteensä Media myönsi tukea 30 pelille 12 maahan, ja suurimpana
tuensaajana oli Saksa 7 pelituella. Monelle
hakijalle hakukelpoisuuden määrittäminen
on nykyisten sääntöjen puitteissa hankalaa ja
osa hakemuksista hylätään jo puuttuvan näytön perusteella. Yhtiön pitää olla vähintään
vuoden ikäinen ja sen on pitänyt jo julkaista
vähintään yksi narratiivinen peli.
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Suomalaiset TV-draamasarjat
läpimurron kynnyksellä?

Ensimmäinen Median TV Programming
-tuki isolle, suomalaiselle TV-draamasarjalle
antaa vielä odottaa itseään. Kyseinen tuki
on Median suurimpia yksittäiselle tuotanto
yhtiölle. Yli 10 miljoonan budjetin TV-draama
sarja voi saada jopa 1 miljoona euroa tukea.
Pienemmille fiktiosarjoille raja on 500 000
euroa.
Suomalaiset TV-draamasarjat kansain
välistyvät nyt vauhdilla ja ensimmäiset sarjat
on jo myyty Netflixille. Uusia sarjoja kehitellään koko ajan, ja kiinnostus maailmalla
kasvaa. Media Deskien yhteiseen SERIES
LAB -tapahtumaan (joka järjestetään tällä
kertaa Brysselissä joulukuussa 2018) saatiin
viisi korkeatasoista suomalaista hakemusta.
Helsingissä järjestettiin jo kolmatta kertaa
koko ajan kansainvälisemmäksi kasvava Helsinki Script -tapahtuma. Olisiko vuonna 2019
vihdoin suomalaisen TV-draamasarjan vuoro
päästä Median TV-Programming tuen piiriin?

Hakuprosessin kesto

Hakemusten käsittely komission toimeenpanovirasto EACEAssa, tuttavallisemmin
”Agencyssa” on tänä vuonna kestänyt totuttua pidempään. Hakuohjeen lupaama neljän
kuukauden käsittelyaika on venynyt puoleen
vuoteen ja ylikin. Hakemusten käsittely on
nykyään monivaiheisempaa kuin ennen,
joten jatkossa on hyvä varautua noin puolen
vuoden käsittelyaikoihin.
Niin kuin aina, luemme ja kommentoimme mielellämme kaikkien hakemukset.
Tervetuloa käymään, osoite on vanha tuttu
Kanavakatu 12, Katajanokalla Helsingissä.
Sparraaminen järjestyy toki myös sähköisesti.
Ollaan yhteydessä!
Kerstin Degerman, toiminnanjohtaja
Luova Eurooppa / Media

Luova Eurooppa /
MEDIAn alaohjelman tuet 2019:
Hakukierrosten tukiehdot sisältävä
Guidelines-dokumentti on uudistunut.
Jatkossa julkaistaan vain yksi (Guideline) vuosittain. Se jakautuu kahteen osaan, Part A ja
Part B. Part A sisältää yleistä tietoa EU-tuen
säännöistä ja Part B sisältää hakukierroksen
tarkemmat hakuehdot. Eri tuet löytyvät
linkkien takaa.

Hankekehittelytuki,
yksittäiset hankkeet

Keille: Itsenäiset eurooppalaiset
tuotantoyhtiöt
Hakuehtoja: Tuotantoyhtiön on oltava
vähintään vuoden vanha ja yhtiön on tullut
tuottaa viimeisten 5 vuoden aikana vähin
tään 1 elokuva/tv-sarja, joka on saanut
levityksen kotimaassa ja vähintään yhdessä
muussa maassa 1.1.2016 jälkeen.
Tuen määrä: 25 000 euroa dokumenttihankkeille, 30 000 euroa alle 1,5 miljoonan euron
budjetilla toteutettaville fiktioelokuville/
tv-sarjoille ja 50 000 euroa yli 1,5 miljoonan
euron budjetin fiktioille/tv-sarjoille, 60 000
euroa animaatioelokuville ja -sarjoille
Hakujen määrä/vuosi: 2 hakuaikaa/vuosi:
18.12.2018 ja 24.4.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa
noin 5,4 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/support-for-
development-single-project-2019_en

Hankekehittely,
Slate funding -tuki
(3–5 hankkeelle)

Keille: Itsenäiset eurooppalaiset
tuotantoyhtiöt
Hakuehtoja: Tuotantoyhtiön on oltava
vähintään kolme vuotta vanha ja sen on
tullut tuottaa viimeisten viiden vuoden aikana vähintään yksi elokuva/tv-sarja, joka on
kotimaan lisäksi saanut levityksen vähintään
kolmessa muussa maassa 1.1.2016 jälkeen.
Tuen määrä: 70 000–210 000 euroa,
dokumenttiyhtiölle 70 000–160 000 euroa
Hakujen määrä/vuosi:
1 hakuaika per vuosi: 20.2.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi:
Tukea jaossa 12,5 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/support-for-
development-slate-funding-2019_en

Hankekehittelytuki peleille

Keille: Itsenäiset eurooppalaiset
pelituotantoyhtiöt
Hakuehtoja: Yhtiön tulee olla vähintään
vuoden vanha ja yhtiön on tullut aiemmin
tuottaa ainakin yksi peli, joka on saanut
kaupallisen levityksen 1.1.2016 jälkeen.
Pelin tulee olla suunnattu kaupalliseen
levitykseen ja pelin tulee sisältää
narratiivista tarinankerrontaa.
Tuen määrä: 10 000–150 000 euroa
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Hakujen määrä/vuosi:
1 hakuaika per vuosi: 27.2.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa
noin 3,78 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2019_en

Televisiolevitystuki
(Television Programming)

Keille: Itsenäiset eurooppalaiset
tuotantoyhtiöt
Hakuehtoja: Tuki on suunnattu televisiolevitykseen tarkoitetulle fiktio-, animaatio-,
tai dokumenttielokuvalle tai -sarjalle. Tuen
saamisen edellytyksenä on, että hankkeen
televisio-oikeudet on myyty vähintään kolmen eri Luova Eurooppa -jäsenmaan televisiokanavalle tai VOD- tai SVOD-alustalle.
Tuen määrä: Dokumenteille tukea enintään
20 % hankkeen tuotantobudjetista ja enintään 300 000 euroa. Fiktio- ja animaatiohankkeille tukea enintään 12,5 % hankkeen
tuotantobudjetista ja enintään 500 000 euroa. Lisäksi yhteistuotantoina toteutettavien
draamasarjojen ensimmäinen tuotantokausi,
jonka budjetti on yli 10 miljoonaa ja jossa on
vähintään 6 jaksoa, voi saada tukea enintään
miljoona euroa.
Hakujen määrä/vuosi:
2 hakuaikaa per vuosi:
18.12.2018 ja 28.5.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi: 13,5 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/support-televisionprogramming-2019-call-eacea-252018_en

Harkinnanvarainen levitystuki

Keille: Eurooppalaiset levitysyhtiöt /
Tuenhakijana Brysseliin päin toimii jatkossa
elokuvan myyntiagentti
Hakuehtoja: Tuki on suunnattu eurooppalai6

sille levitysyhtiöille, jotka hoitavat elokuvien
levitystä elokuvateattereihin. Voidakseen
saada tukea, eri maiden levittäjien tulee
muodostaa ryhmä, johon kuuluu vähintään
seitsemän levittäjää eri maasta. Tuenhakijana
Brysseliin päin toimii elokuvan myyntiagentti
Tuen määrä: Suomalaisten levittäjien
kohdalla tuki per elokuva voi maksimissaan
olla 30 000 euroa
Hakujen määrä/vuosi: 2 hakuaikaa
per vuosi: 8.1.2019 ja 4.6.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa
9,85 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selectivescheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2019_en

Automaattinen levitystuki
teatterielokuvien levittäjille

Keille: Eurooppalaiset levitysyhtiöt
Hakuehtoja: Tuki on suunnattu levitys
yhtiöille, jotka hoitavat eurooppalaisten
elokuvien levitystä elokuvateattereihin.
Tuen määrä: Tuen määrä perustuu edellisen
vuoden aikana levitettyjen eurooppalaisten
elokuvien lipputuloihin. Tukea maksetaan
enintään 75 000 katsojaan saakka
per elokuva.
Hakujen määrä/vuosi: Yksi hakuaika
per vuosi: 5.9.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa
19 miljoonaa euroa.
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.
eu/creative-europe/funding/distribution-
automatic-support-2019_en

Festivaalituki

Keille: Eurooppalaiset elokuvafestivaalit
Hakuehtoja: Tuki on suunnattu elokuva
festivaaleille, jotka painottavat ohjelmistossaan vahvasti eurooppalaisia elokuvia

kaikkialta Euroopasta ja panostavat vahvasti
yleisötyöhön ja pyrkivät tavoittamaan
erityisesti nuorta yleisöä.
Tuen määrä: 27 000–75 000
Hakujen määrä/vuosi:
2 hakuaikaa per vuosi: 20.12.2018
ja 7.5.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa
3,2 miljoonaa euroa.
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/support-festivals2019-call-eacea-322018_en

Koulutustuki

Keille: Eurooppalaiset elokuva-alan
jatkokoulutusta järjestävät tahot
Hakuehtoja: Tuettava organisaatio voi olla
yksityinen yritys, ei-voittoa tavoitteleva
organisaatio, hyväntekeväisyysjärjestö,
yhdistys, säätiö, kunta tai koulu. Organisaation tulee olla eurooppalainen ja yli puolet sen
omistajista tulee olla jonkun Median ala
ohjelman jäsenmaan kansalaisia.
Tuen määrä: Tuki voi olla enintään 60 %
hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista,
kun koulutus on suunnattu eurooppalaisille
osallistujille ja kansainvälisten kurssien kohdalla tuki voi olla enintään 80 %.
Hakujen määrä/vuosi: Vuoden 2018
FPA -sopimuksia jatketaan, ei hakua
vuoden 2019 aikana
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa noin
7,5 miljoona euroa.
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/support-training2018-eacea092018_en

Tuki elokuvakasvatukselle
(Support to Film Education)

Keille: Eurooppalaiset organisaatiot,
joilla on yhteinen elokuvakasvatushanke
Hakuehtoja: Vaatimuksena on, että

 ankkeessa on useita toimijoita Median
h
alaohjelmaan kuuluvista Euroopan maista.
Hankevastaava toimittaa hakemuksen
kaikkien kumppaneiden puolesta. Tuki on
suunnattu valikoidun luettelon laatimiseen
eurooppalaisista elokuvista ja asiaankuuluvasta opetusmateriaalista, jotka on tarkoitettu perus- ja keskiasteen opetukseen
osallistuville 11–18-vuotiaille nuorille MEDIAalaohjelmaan osallistuvissa maissa.
Tuen määrä: Myönnetty tuki voi olla
enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä
kustannuksista.
Hakujen määrä/vuosi:
1 hakuaika per vuosi: 7.3.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea on jaossa
1 miljoona euroa.
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/support-for-filmeducation-2019_en

Sales Agents -tuki

Keille: Eurooppalaiset elokuvien
myyntiagentit
Hakuehtoja: Tuki on suunnattu myynti
agenteille, jotka vuosina 2014–2018 ovat
toimineet agenttina vähintään kahdeksalle
eurooppalaiselle elokuvalle, joista vähintään
yksi on tuotettu jossakin muussa kuin myyntiagentin kotimaassa. Myyntiagentilla on
oltava oikeudet elokuvien myyntiin vähintään
10 Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaassa.
Tuen määrä: Tuki on minimissään
20 000 euroa.
Hakujen määrä/vuosi: 1 haku per vuosi:
7.11.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa noin
3,5 miljoonaa euroa.
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/news/call-for-proposalsdistribution-sales-agent-support-2019-calleacea-292018_en
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Promotion of European
Works Online

Keille: Eurooppalaiset yritykset, jotka VODpalvelullaan pyrkivät parantamaan eurooppalaisten audiovisuaaliteosten saatavuutta
ja näkyvyyttä ja lisäämään niiden maailman
laajuista yleisöä
Hakuehtoja: Hakijatahon on oltava yli 50 %
eurooppalainen yritys/taho, joka palvelullaan
pyrkii tuomaan eurooppalaista elokuvaa näkyviin ja kuluttajien saataville verkossa.
Tuen määrä: Tukea voi saada enintään 60 %
hyväksyttävistä kuluista, käytännössä tukisummat ovat olleet 17 000–900 000 euroa.
Hakujen määrä/vuosi:
1 haku per vuosi: 5.4.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa
noin 10,16 miljoonaa euroa.
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/news/call-for-proposals-
promotion-european-audiovisual-worksonline-2019-call-eacea-302018_en

Access to Markets -tuki

Keille: Eurooppalaiset organisaatiot
( yritykset, yhdistykset, säätiöt yms.)
Hakuehtoja: Hankkeiden tulee kohdistua
yhteen kahdesta tukilinjasta:
1) Eurooppalaiset rahoitusfoorumit,
yhteistuotantotapahtumat yms.
2) Yhteiset eurooppalaiset
myynninedistämistoimet
Tuen määrä: Tuen määrä perustuu hankkeen
budjettiin: hakija voi saada enintään 60 %
hankkeen hyväksyttävistä kuluista. Jos hanke
toteutetaan muualla kuin Luova Eurooppa
-ohjelman jäsenmaissa, tuki voi olla enim
millään 80 % hyväksyttävistä kuluista.
Hakujen määrä/vuosi:
1 haku/vuosi: 7.2.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa noin
6,8 miljoonaa euroa.
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Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/news/call-for-proposalssupport-for-access-markets-2019-calleacea312018_en

Elokuvateatteriverkostot

Keille: Eurooppalaiset eurooppalaisten
elokuvien esittämiseen keskittyneet
elokuvateatteriverkostot
Hakuehtoja: Tuki on tarkoitettu verkostoiksi
ryhmittyneille eurooppalaisille elokuva
teattereille. Verkostossa on oltava vähintään
sata elokuvateatteria.
Tuen määrä: Tukea saava verkosto voi jakaa
samaansa tukea jäsenteattereilleen
Hakujen määrä/vuosi: 1 haku/vuosi:
Vuoden 2018 FPA -sopimuksia jatketaan,
ei hakua vuoden 2019 aikana
Tukibudjetti/vuosi:
noin 10,4 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/actions/media/creativeeurope-media-networks-cinemas_en

Tuki kansainvälisille
yhteistuotantorahastoille

Keille: Yhteistuotantorahastot, jotka
tukevat kansainvälisiä yhteistuotantoja
Hakuehtoja: tuki per yhteistuotanto on
enintään 60 000 euroa ja 60 000 euroa
per levitystuki per territorio
Tuen määrä: Tuki voi olla enintään 80 %
yhteistuotantorahaston hyväksyttävistä
kustannuksista. Tuki voi olla enintään
700 000 euroa per yhteistuotantorahasto.
Hakujen määrä/vuosi:
1 haku/vuosi: 6.3.2019 klo 12 CET
Tukibudjetti/vuosi: 2,75 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/news/support-internationalco-production-funds-2019-call-eacea262018_en

Kurssi :

Art Cinéma =
Action + Management
Kurssilla kävi:

M

ervi Kemppainen,
kerro työnkuvastasi.
Olen Mervi Kemppainen ja olen
aloittanut heinäkuussa 2018 Teatterivastaa
vana BioRex Sveitsissä Hyvinkäällä sekä
Riihimäellä. Kokemusta minulla on työsuhteeni aikana kymmenen vuoden ajalta
monenlaisista työtehtävistä, projekteista
ja tapahtumista Kajaanin Bio Rexissä. Olen
hoitanut perustehtäviä kuten oheismyyntiä,
asiakaspalvelua ja lipunmyyntiä, mutta myös
kokonaisvaltaisesti yrityksen johtotehtäviä.

Mervi Kemppainen
Toimin esimiehenä työntekijöilleni, hoidan
viikoittaisia ja vuosittaista suunnittelua ja
toteutusta tuotteistuksessa, henkilöstö- ja
ohjelmiston suunnittelussa. Minulla pysyy
kädessä sekä imuri että tahtipuikko yritys
toiminnan pyörittämiseen. Olen intohimoinen elokuvien ja kirjojen ystävä, vapaa-ajalla
opiskelen, toimin mukana JCI Nuorkauppa
kamarissa sekä saatan lähteä ajelulle moot
toripyörällä tuulettelemaan ajatuksia.
Miksi hait kurssille?
Sain tiedon kurssista Luova Eurooppa -yhteyspisteen uutiskirjeestä ja kiinnostuin. Ajattelin,
että kurssi voisi olla hyvä minulle kehittyäkseni työssäni.
Mitä odotit kurssilta?
Miten kurssi vastasi odotuksiasi?
Odotin saavani kurssilla uutta tietoa ja uusia
kontakteja. Monessa suhteessa kurssi jopa
ylitti odotukseni, koska tunnelma kurssilla oli
rento ja avoin ja tuntui, että olimme kaikki
samalla aaltopituudella. Sellaisessa ilma
piirissä oli helppo jakaa omia ja vastaanottaa
muiden kokemuksia.

Mervi Kemppainen

Kerro vähän kurssin luennoitsijoista,
kuinka monta heitä oli ja millaisia olivat?
Jokaisesta aihealueesta kurssilla oli yksi tai
jopa kaksi asiantuntijaa pitämässä alustusta
ja luennoitsijat olivat hyvin korkeatasoisia.

MEDIAn koulutuskurssit
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Luennoitsijat olivat läsnä myös tauoilla ja iltatilaisuuksissa, joten heitä oli helppo lähestyä
ja kysellä lisää itseään kiinnostavista aiheista.
Millainen oli kurssiryhmä: mistä maista
osallistujat tulivat ja millaisista firmoista?
Kurssilla oli noin 60 osallistujaa 35 eri maasta
ja kaikki olivat elokuva-alan ammattilaisia.
Osa oli elokuvateattereista, toiset elokuvafestivaaleilta ja osa oli tuottajia tai levittäjiä. Koko elokuva-alan tekijät olivat hyvin
katettuna. Suurin osa oli Euroopasta, mutta
osallistujia oli myös Kanadasta, Etelä-Koreasta ja Afrikasta. Eniten joukossa oli saksalaisia
ja ranskalaisia ja yllättäen olin ainoa pohjois
maalainen ryhmässä. Oli jännä huomata,
että vaikka osallistujien maantieteellinen
kirjo oli laaja, niin ongelmat olivat samat joka
puolella. Yhteiset kokemukset loivat ryhmään
vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen.
Saitko luotua hyviä kontakteja kurssin aikana?
Kurssilla kannustettiin vahvasti verkostoitumaan ja se kyllä toimi. Oma verkostoni
lisääntyi rutkasti, joistakin osallistujista tuli
jopa ystäviä ja muidenkin kanssa on oltu yhteyksissä kurssin jälkeen suljetussa Facebookryhmässä. Kurssin jälkeen on tavattu eri
festivaaleilla ja aina, jos on joku ongelma
ja kaipaa apua, niin muilta kurssilaisilta voi
kysyä ja saa apua. Kontaktien puolesta kurssi
toimi aivan loistavasti.
Miten kurssilla käsiteltävät teemat oli
mielestäsi rajattu: päästiinkö asioita
käsittelemään pintaa syvemmältä vai
pysyttiinkö enemmän yleisellä tasolla?
Kurssilla osaa aiheita käsiteltiin hyvin perusteellisesti ja käytännön läheisesti. Toisaalta
myös mietittiin eri maiden eroja ja yhtene
väisyyksiä, sekä pohdittiin tulevaa ja koitettiin etsiä ratkaisua yhteisiin kansainvälisiin
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haasteisiin. Koulutuksessa oli kaksi ryhmää
”Juniorit” ja ”Executivet”. Juniori-ryhmässä oli
pääosin henkilöitä, jotka halusivat enemmän
perustietoa. Executive-ryhmässä täytyi olla jo
käytännön kokemusta, että pystyi keskittymään kehittämiseen ja yhteiseen innovointiin.
Millainen oli kurssin sisältö?
Kurssilla paneuduttiin mm. ohjelmistosuun
nitteluun ja johtamiseen, lasten kanssa
työskentelyyn, klassikoiden markkinointiin
ja markkinointiin ylipäätään, ympäristöasioihin ja digitaaliteknologiaan. Tärkeää oli
myös kuulla trendeistä ja siitä, mikä juuri nyt
on ajankohtaista ja keskustelua herättävää.
Kurssiohjelma on joka vuosi hieman erilainen
ja elää vahvasti mukana alan kehityksessä.
Minua kiinnosti kovasti kurssilla käsitelty
teema Green Screen. Osallistuin pienryhmätyöskentelyyn aiheesta ja olen jatkanut aiheen
parissa myös kurssin jälkeen. Meitä on nyt
kolme maata, Saksa, Ranska ja Suomi ja selvitämme tällä hetkellä yhdessä mahdollisuutta
saada EU-rahoitusta hankkeelle, joka edistäisi
elokuvateatterien ympäristöystävällisyyttä
monin eri keinoin. Kurssilla totesin, että Suomi
on joissakin asioissa monia muita maita edellä, varsinkin ympäristöasioissa (esim. kierrätys
elokuvateattereissa) ja tekniikan osalta.

Miten kurssijärjestelyt sujuivat?
Kurssi kesti 7 päivää ja kurssipäivät olivat
hyvin tiiviitä. Järjestelyt toimivat hyvin.
Koska kurssi pidetään Venetsiassa Venetsian
elokuvafestivaalien aikaan, olisi illalla voinut
mennä vielä festivaalinäytöksiin, mutta
yleensä pitkien päivien jälkeen ei enää jaksanut. Onneksi olin kuitenkin ostanut lentoni niin, että yhteensä olin Venetsiassa 10
päivää. Se mahdollisti sen, että ehdin käydä
myös muutamissa näytöksissä festivaaleilla.
Se oli ehdottomasti hyvä ratkaisu, jota suosittelen muillekin kurssille menijöille.
Mikä oli kurssin paras anti juuri sinulle?
Minulle parasta kurssissa oli Green Screen
-hanke, josta innostuin ja jonka parissa
olen jatkanut myös kurssin jälkeen kurssilla
tapaamieni ihmisten kanssa. Tällä hetkellä
meillä on hankeidea ja selvitämme rahoitusmahdollisuuksia. Pohdinnassa on myös se,
kuka hanketta lähtee vetämään. Saksassa
on paljon osaamista ympäristökysymyksissä, mutta joissakin asioissa Suomi tuntuu

olevan vielä edistyneempi tällä saralla
eli hanke voisi olla jopa Suomen vetämä.
Lisäksi täytyy vielä mainita kurssilla saadut
kontaktit ja uusi, laaja verkosto alan toimi
joita. Kurssilla ymmärsin, että kaikkeen
tällaiseen jatkokoulutukseen kannattaa
osallistua, sillä siitä saa todella paljon irti.
Keille kurssi mielestäsi sopii?
Mielestäni kurssi sopii kaikille
elokuvateattereissa työskenteleville, olipa
tehtävä mikä vain. Ja vaikka kurssi nimensä
mukaan rajautuu Art Cinemaan, niin eivät
kaikki osallistujat olleet pienenpienistä
Arthouse-teattereista, vaan kyllä mukaan
sopi hyvin kaupallisissa teattereissa
toimiviakin. Kaikkien kokemukset elokuvateatteritoiminnasta ovat kuitenkin hyvin
samankaltaisia.
Minkä kouluarvosanan antaisit kurssille
asteikolla 4–10?
Kurssille annan arvosanan täysi 10. Käytännön järjestelyt ja koulutus oli erinomainen.

Ihmisen osa (2018), ohjaus Juha Lehtola, tuotanto Bufo Oy. Bufo on saanut Median Slate funding -tukea.
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Kurssi :

ACE

Kurssilla kävi:

T

uottaja Jussi Rantamäki on opiskellut
kulttuurituotantoa ja valmistunut
ammattikorkeakoulusta 2004. Vuonna
2008 Jussi Rantamäki aloitti tuottajana
Elokuvatuotantoyhtiö Aamussa ja 2013 hänestä tuli yhtiön omistaja. Elokuvatuotantoyhtiö
Aamun strategiana on edistää neljän tarkoin
valitun ohjaajan uraa ensimmäisistä lyhytelokuvista kohti kansainvälistä mainetta.
Jussi Rantamäki on tuottanut elokuvat
Taulukauppiaat (2010) ja Hymyilevä mies
(2016) ja Lauri Mäntyvaaran Tuuheet Ripset
(2017). Juho Kuosmasen ohjaama Hymyilevä
mies palkittiin Un Certain Regard -sarjan
parhaana elokuvana Cannesissa 2016. Elokuva
on myyty yli 40 maahan.
Jussi Rantamäki on käynyt EAVE-tuottajakoulutuksen ja edustanut Suomea Producer
on the Move-hankkeessa Cannesissa 2013.
Vuonna 2016 suomalainen elokuva-ala valitsi
hänet Vuoden tuottajaksi ja hän sai Valtionpalkinnon. Vuodesta 2017 alkaen Rantamäki
on kuulunut ACE-tuottajaverkostoon.
Miksi hait kurssille?
Olin käynyt Eave-tuottajakoulutuksen 2013
ja tehnyt välissä Hymyilevä mies -elokuvan,
joka sai paljon kansainvälistä huomiota.
Eavessa opettelin kansainvälistä yhteistuottamista, mutta ACE:n aikaan olin jo kansainvälisesti etabloitunut tuottaja.
Minulla ei ollut pitkää elokuvaa tuotannossa 2017 syksyn ja 2018 kevään aikana,
joten silloin oli sopivasti aikaa itsensä ja
firman tulevaisuuden pohtimiseen. Lisäksi
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Jussi Rantamäki
olimme tehneet Hymyilevä mies -elokuvalla
pääomaa Elokuvayhtiö Aamulle ja halusin
käyttää ACE-ajan sen pohtimiseen, kuinka
Aamu kannattaisi uudelleenjärjestää. Pitäisikö laajentua vai mitä kannattaisi tehdä?
Mitä odotit kurssilta?
Miten kurssi vastasi odotuksiasi?
Odotin uusia kontakteja samassa vaiheessa
uraansa olevista tuottajista. Eniten odotin
keskinäisiä neuvonpitoja siitä, kuinka heidän
yrityksensä toimivat, heidän suhteestaan
taiteeseen ja elannon hankkimiseen.

Jussi Rantamäki

Mikä oli kurssin paras anti juuri sinulle?
Mielestäni parasta Acessa oli avoimuus.
Edellisten vuosien ACE-tuottajat ja oma vuosikurssimme jakoivat todella avoimesti tietoa
sopimuksista, myynnistä, päivittäisestä työstään, konflikteista ja kaikesta mahdollisesta.
Kerro vähän kurssin luennoitsijoista,
kuinka monta heitä oli ja millaisia olivat?
ACE sisälsi kolme workshopia vuoden aikana.
Ensimmäinen keskittyi sisällön kehittämiseen, toinen rahoittamiseen ja kolmas
yritystoimintaan.
Ensimmäinen Helsingissä pidetty workshop oli eniten perinteistä koulutusta.
Kaksikolmasosaa kurssista oli Emmanuel
Obergin vetämää käsikirjoitusanalyysiä ja
-kehittämistyökaluja. Luennot perustuivat
hänen kirjaansa Screenwriting unchained,
jossa käsikirjoitukset jaetaan henkilövetoisiin, juonivetoisiin, teemavetoisiin ja muihin.

Kaikkiin näihin Obergilla on omat kehittämismenetelmänsä. Aihetta lähestyttiin mukavan
konkreettisesti ja selkeästi. Oberg näytti paljon näytteitä elokuvista ja analysoimme niitä.
Lisäksi ensimmäisessä workshopissa oli noin
viisi yksittäistä luennoitsijaa, joiden kanssa
käytiin läpi esim. synopsisten kirjoittamista,
markkinointisuunnitelmaa yms. Saimme
myös konsultaatiota oman hankkeemme
sisällön kehittämiseksi.
Toinen Prahassa pidetty workshop keskittyi rahoittamiseen. Tällä viikolla oli huomattavasti vähemmän luentoja; vain muutamia
case studeja tai haastatteluja. Pääasiallisena
antina kävimme läpi kaikkien uusien ACEtuottajien hankkeiden rahoitussuunnitelmat.
Paikalla oli meidän ryhmämme lisäksi noin
20–30 aiempien vuosien ACE-tuottajaa,
myyntiagentteja ja levittäjiä. Kaikki kommentoivat, auttoivat ja yrittivät keksiä luovia
ratkaisuja rahoituksen toteuttamiseksi.
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Kolmannen Amsterdamissa ja Tallinnassa
pidetyn workshopin aikana keskityimme
yritystrategioihin. Jaoimme tietoa siitä,
kuinka firmamme toimivat ja kuinka saamme elantomme. Luennoilla / Case studyissä
kävimme läpi elokuvien tulonmuodostusta
ja recoupment planeja. Kolmipäiväinen
Tallinnan osuus oli kaikille edellisille ACEkurssilaisille avoin ja pääsimme tutustumaan
huomattavasti laajempaan tuottajaryhmään.

Keille kurssi mielestäsi sopii?
Kokeneemmille tuottajille, jotka ovat tehneet
jo useamman kansainvälisen yhteistuotannon ja ovat suunnittelemassa tulevaisuuttaan tai heidän käsissään on mittava hanke,
jonka tuotantoon viemiseen he tarvitsevat
apua. ACE ei ole pichaus-tapahtuma tai muu
itsensä markkinointi -koulutus, vaan verkosto, joka perustuu tiedon ja kokemusten
jakamiseen.

Millainen oli kurssiryhmä:
mistä maista osallistujat tulivat
ja millaisista firmoista?
Osallistujat olivat ympäri Eurooppaa ja lisäksi
mukana oli kaksi kanadalaista, koska Kanada
oli juuri hyväksytty Eurimages-jäseneksi.
Kaikki olivat omistajia tuotantoyhtiöissään ja
oikeastaan kaikki olivat 2–10 hengen firmoista. Tuottajien tuottamien elokuvien joukossa
oli Oscar-ehdokkaita ja Cannes-voittajia,
esim. Sylvain Corbeil, joka on tuottanut 
Xavier Dolanin elokuvat ja Signe Byrge
Sorensen, joka on tuottanut Joshua
Oppenheimerin elokuvat.

Miten kurssi vaikutti omaan projektiisi
ja sen kehittymiseen?
Sisällöllisesti projekti sai apua dramaturgi
tapaamisista ja ne työnsivät meitä eteenpäin.
Rahoituksellisesti projekti on yksinkertainen,
koska se on esikoiselokuva. Toiseen work
shopiin olisi ollut hyödyllisempää mennä
isommalla tuotannolla, jonka palapelin
kokoamisessa muut olisivat voineet olla
paremmin avuksi.

Saitko luotua hyviä kontakteja
kurssin aikana?
Kyllä. Ystävyyssuhteita ja yhteistuotantomahdollisuuksia.
Miten kurssilla käsiteltävät teemat oli
mielestäsi rajattu. Päästiinkö asioita
käsittelemään pintaa syvemmältä
vai pysyttiinkö enemmän yleisellä tasolla?
Kyllä asioita päästiin käsittelemään pintaa syvemmälle, etenkin ryhmän omissa tapaamisissa. Ihmiset jakoivat kokemuksiaan erittäin
avoimesti ja ilmapiiri oli luottamuksellinen.
Miten kurssijärjestelyt sujuivat?
Hyvin.
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Entä miten kurssi vaikutti firmasi
kansainvälistymispyrkimyksiin?
Meillä on ollut vahvan kansainväliset
pyrkimykset jo pitkään ja kurssi ei juurikaan
muuttanut niitä. Lähinnä se vahvisti oman
lähestymisemme toimivuutta.
Minkä kouluarvosanan antaisit kurssille
asteikolla 4–0?
9

Creative Europe
Desk Finland
Löydät kaikki Median kurssit
osoitteesta
http://www.mediadesk.fi/kurssit.shtml

Kurssi :

European Genre Forum
Kurssilla kävi:

O

len helsinkiläinen freelance-elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja, valmistunut
Taideteollisen korkeakoulun elokuva
ohjaajalinjalta Taiteen maisteriksi vuonna
2009. Olen ohjannut useita kansainvälisesti
palkittuja lyhytelokuvia sekä käsikirjoittanut ja ohjannut Ylelle lasten draamasarjan
Reetta ja Ronja. Vuonna 2012 minut valittiin
Berlinale Talent Campukseen. Alkuvuodesta
2018 valmistui ohjaamani kauhufantasialyhytelokuva nimeltä Nukkemestari, jota on
näytetty useilla genre-elokuvafestivaaleilla,
mukaan lukien alan tärkeimmät festivaalit
Pohjois-Amerikassa: Fantasia International
Film Festival ja Fantastic Fest. Tällä hetkellä
valmistelen ensimmäistä pitkää elokuvaani,
kauhuelokuvaa nimeltä Pahanhautoja,
jonka kanssa osallistuin European Genre
Forumiin 2018.

Hanna Bergholm
elokuvaamme eurooppalaisena yhteis
tuotantona ja että elokuva saisi kansain
välistä näkyvyyttä. Nämä kaikki toiveet
toteutuivat.

Mikä oli kurssin paras anti juuri sinulle?
Kaikki käytännön neuvot olivat erittäin
tarpeellisia ja auttoivat meitä konkreettisesti eteenpäin. Paras anti oli kuitenkin se,
että tutustuin genre-elokuva-alan keskeisiin
ihmisiin.
Kerro kurssin luennoitsijoista,
kuinka monta heitä oli ja millaisia olivat?
Sekä Amsterdamin että Zagrebin kursseilla

Miksi hait kurssille?
Meillä on kehittelyssä pitkä kauhuelokuva
nimeltä Pahanhautoja, jonka ohjaaja olen,
ja jonka aiomme toteuttaa eurooppalaisena
yhteistuotantona. Käsikirjoittaja Ilja Rautsi ja
tuottaja Mika Ritalahti Silva Mysteriumista
osallistuivat kurssille kanssani.
Mitä odotit kurssilta?
Miten kurssi vastasi odotuksiasi?
Odotin, että saisimme palautetta käsikirjoituksesta voidaksemme kirjoittaa viimeisen
käsikirjoitusversion, että tutustuisimme
eurooppalaisiin genre-elokuvan toimijoihin,
että saisimme neuvoja, miten edistää

Hanna Bergholm
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Hanna Bergholm ja Mika Ritalahti European Genre Forum -kurssilla.

oli useita luennoitsijoita, sopivasti jokainen hieman eri osa-alueen asiantuntijoita.
Luennot käsittelivät mm. storyboardin
tekemistä, VFX-suunnittelua, myyntiagentin
löytämistä, VR-elokuvaa jne. Luennoitsijat oli
selvästi ohjeistettu hyvin, sillä kaikki luennot
olivat tiiviitä, mutta hyvin konkreettisia eli
aidosti hyödyllisiä.

Miten kurssilla käsiteltävät teemat oli
mielestäsi rajattu. Päästiinkö asioita
käsittelemään pintaa syvemmältä vai
pysyttiinkö enemmän yleisellä tasolla?
Teemoissa pysyttiin aika yleisellä tasolla,
mutta kuitenkin konkreettisia käytännön
esimerkkejä tuli sen verran hyvin, että pidin
kurssin antia erittäin hyödyllisenä.

Millainen oli kurssiryhmä:
mistä maista osallistujat tulivat
ja millaisista firmoista?
Suurin osa osallistujista oli melko pienistä
tuotantoyhtiöistä Saksasta, Englannista,
Italiasta, Latviasta jne. Me olimme ainoat
pohjoismaalaiset osallistujat.

Millainen oli workshopien sisältö?
Kurssi koostuu kolmesta erillisestä work
shopista. Niistä ensimmäinen pidettiin
keväällä Amsterdamissa ja se keskittyi käsi
kirjoittamiseen ja elokuvan visuaalisen maailman suunnitteluun. Kesän kurssi pidettiin
Zagrebissa ja silloin aiheena oli tuotantopuoli
ja esimerkiksi sales agentin löytäminen. Jako
oli mielestäni hyvä. Kurssin kolmas workshop
on vasta edessä: se pidetään marraskuussa
Tallinnassa Baltic Eventin yhteydessä. Siellä
pitchaamme elokuvaa European Genre
Forumin pitchaus-tilaisuudessa.

Saitko luotua hyviä kontakteja
kurssin aikana?
Sain erittäin hyviä ja hyödyllisiä kontakteja sekä muihin kurssilaisiin että kaikkiin
järjestäjiin, luennoitsijoihin ja mentoreihin.
16
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Miten kurssijärjestelyt sujuivat?
Luennoitsijat olivat todella päteviä ja järjestäjät hyviä ja avuliaita. Majoitusjärjestelyihin
voisi jatkossa panostaa enemmän niin, että
kurssilaiset saisivat yksittäishuoneet, jotta
mies-nais-työparien ei tarvitsisi jakaa kahden
hengen huonetta. Aikataulutiedot tulivat
usein hyvin viime hetkessä, mikä hankaloitti
matkajärjestelyjen tekemistä. Käytännön
järjestelyjä voisi siis parantaa.
Keille kurssi mielestäsi sopii?
EGF sopii hyvin alkukehittelyvaiheessa
oleville pitkille genre-elokuville, jotka toteu
tetaan kansainvälisenä, eurooppalaisena
yhteistuotantona.
Miten kurssi vaikutti omaan projektiisi
ja sen kehittymiseen?
Saimme hyvien palautteiden avustamana
hiottua uuden käsikirjoitusversion, löysimme
yhteistyötahoja, saimme konkreettisia neuvoja myyntiagentin valinnasta, mikä auttoi

meitä lähestymään oikeita sales agentteja
ja saamaan agenteilta konkreettisia tarjouksia. Kurssi myös nosti projektia julkisuuteen.
Kurssin jälkeen saimme kotimaan rahoituksen Letter of Commitmentin sekä pääsimme
mukaan Montrealin Frontières -marketiin.
Entä miten kurssi vaikutti sinun
kansainvälistymispyrkimyksiisi?
Tutustuimme genre-elokuvien keskeisiin
festivaalitoimijoihin, joiden kautta taas
tutustuimme moniin elokuva-alan ihmisiin.
Nyt minulla on monia kontakteja, joihin ottaa
yhteyttä, kun haluan lähettää mitä tahansa
genre-elokuvaa festivaaleille tai hakea elo
kuvalle rahoittajia tai yhteistuottajaa. Saatu
ani kansainvälistä näkyvyyttä, olen saanut
ulkomaisilta agenteilta yhteistyötarjouksia.
Minkä kouluarvosanan antaisit
kurssille asteikolla 4–10?
Kurssin anti: 10, järjestelyt: 7,
yhteisarvosana: 8.

Hanna Bergholmin Pahanhautoja saa ensi-iltansa syksyllä 2020. Konseptikuvan on tehnyt Petteri Mäkinen.
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Kurssi :

Dok.incubator
Kurssilla kävi:

Hannu-Pekka Vitikainen

O

len tuotantoyhtiö Zone2 Pictures
Oy:n perustaja ja omistaja. Olen
tullut elokuvan pariin kuvaajana ja
nykyisin työskentelen sekä kuvaajana että
tuottajana. Kuvaajana olen viime aikoina
kuvannut etupäässä fiktiivisiä tv-sarjoja kuten
Sorjonen, dokumenttielokuvia sekä pitkiä
fiktioelokuvia kuten Jörn Donnerin Armi elää.
Tuottajana olen tehnyt etupäässä dokumenttielokuvia, joista viimeisimpinä Pekka Lehdon
ohjaama Paha Poliisi ja Markku Heikkisen
Ei tietä kotiin, joka palkittiin DocPointissa
tänä vuonna sekä kriitikon palkinnolla että
yleisöpalkinnolla parhaana elokuvana. Olen
vahvasti suuntautunut myös fiktiotuotantoihin, kehitteillä on lukuisten dokumenttielokuvien lisäksi fiktiivisiä tv-sarjoja sekä lyhyitä
ja pitkiä fiktioelokuvia. Olen viime vuodet
aktiivisesti suuntautunut kansainvälisiin
yhteistuotantoihin.
Miksi hait kurssille?
Olimme juuri saaneet Reetta Huhtasen
Of Friends and Gods -elokuvan kansain
välisen yhteistuotannon rahoituksen kasaan
Belgiasta ja Saksasta ja aloittamassa elokuvan
leikkausta saksalaisen leikkaajan Jamin Benazzouzin kanssa. Ohjaajan ja leikkaajan kanssa
keskustelimme kurssille hakemisesta, koska se
ajoittui sopivasti yksiin leikkausaikataulumme
kanssa. Koimme, että ulkopuolinen konsultaatio voisi tehdä hyvää elokuvalle ja koska
kaikkien intresseissä on myös kansainvälisyys, ajattelimme Dok.incubatorin tarjoavan
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kansainvälistä näkökulmaa ja myös oppia elokuvan leikkaamisessa sekä tietysti käytännön
tukea tämän elokuvan leikkaamisessa.
Mitä odotit kurssilta?
Miten kurssi vastasi odotuksiasi?
Odotin tuoreita ajatuksia, käytännön apua
leikkaukseen ja oppia siihen, miten elokuvaa
voi kehittää luopumatta omasta taiteellisesta
visiosta niin että se samalla herättää kansainvälistä mielenkiintoa. Kiinnostavalta tuntui
myös kurssin ohjelmaan sisältyvät tuotantoon ja markkinointiin painottuvat osiot:
markkinointitekstien hiominen, kansainvälisen rahoituksen hakeminen, levitys- ja
markkinointimateriaalin hiominen, julisteiden
ja trailereiden suunnittelu.

Hannu-Pekka Vitikainen

Erityisesti leikkauksen tutorointi yllätti
minut varsin positiivisesti. Me saimme
elokuvallemme juuri sopivan tutorin Joelle
Alexiksen. Hän ymmärsi tyylilajin, tuli
loistavasti toimeen työryhmämme kanssa ja
samalla auttoi ajattelemaan asioita uusiksi
ja tarjosi valtavasti tukea ja apua läpi kurssin. Tuotannolliset osiot olivat kansainvälis
tymisen näkökulmasta hyviä: kurssi tarjosi
työkaluja ja metodeja, joita voi hyödyntää
tulevissa tuotannoissa.
Mikä oli kurssin paras anti
juuri sinulle?
Tietysti parasta oli, että elokuvan leikkaus
otti kurssin aikana valtaisan loikan eteenpäin.
Mutta itselle ammatillisessa mielessä parasta
oli uusien metodien ja ajattelutapojen kehittäminen kurssin aikana. Ajatus siitä, että ensin kaivetaan esiin elokuvan arvot ja ohjaajan
henkilökohtainen suhde elokuvaan, haetaan
se mikä elokuvassa on erityistä suhteessa
kymmeniin tuhansiin muihin elokuviin, joita
valmistuu vuosittain. Kun tuo ydin on selvillä,
niin sen jälkeen elokuvan levitysstrategia ja
markkinointi rakennetaan tämän pohjalta.
Kaikki elokuvan levittämiseen ja markkinointiin käytetty materiaali ammentaa samasta
lähteestä, elokuvan ydinarvoista: markkinointimateriaali, tekstit, valokuvat, posterit
ja trailerit kertovat samasta elokuvasta ja
kannattelevat samaa sanomaa.
Toinen erityisen merkittävä asia oli
kontaktien ja verkostojen rakentaminen.
Kurssin aikana tutustui ohjaajiin, tuottajiin
sekä tuotantoyhtiöihin, joiden kanssa on
helppoa lähteä jatkossa tekemään yhteistyötä, koska on tutustunut heihin persoonina ja
ymmärtää kunkin tyylin ja aihepiirit, joista
ovat kiinnostuneita. Arvokasta oli myös se,
että merkittävimpien festivaalien edustajiin
sai luotua henkilökohtaiset kontaktit.

Kerro vähän kurssin luennoitsijoista,
kuinka monta heitä oli ja millaisia olivat?
Luennoitsijoita oli paljon, karkeasti lajitel
tuina he edustivat tuotantoa, markkinointia,
levitystä ja leikkaamista (erikseen elokuvan
leikkaaminen ja trailerileikkaaminen).
Kaikki olivat vankkoja ammattilaisia ja
luennot olivat pääsääntöisesti hyödyllisiä
ja antoivat uusia näkökulmia omaan
tekemiseen ja ajatteluun.
Millainen oli kurssiryhmä: mistä maista
osallistujat tulivat ja millaisista firmoista?
Pääasiassa kurssilaiset olivat Euroopasta
lukuun ottamatta yhtä tiimiä, joka tuli
Kolumbiasta. Itä-Eurooppa oli melko vahvasti
edustettuna, mutta edustusta oli useamman
tiimin verran myös Pohjoismaista. Firmat
vaihtelivat suurista ja pitkään toimineista
kansainvälisiä fiktioita ja dokumenttielokuvia
tuottaneista pieniin ja jopa ensikertalaisiin
kuten kolumbialainen kaveriporukan firma.
Saitko luotua hyviä kontakteja
kurssin aikana?
Sain luotua todella hyviä kontakteja,
joista on hyötyä jatkossa.
Miten kurssilla käsiteltävät teemat oli
mielestäsi rajattu. Päästiinkö asioita
käsittelemään pintaa syvemmältä vai
pysyttiinkö enemmän yleisellä tasolla?
Osa kursseista oli pikakelausmaisia luentoja,
mutta varsinkin tutoreiden kanssa työskentelyssä mentiin todella ytimeen ja se avasi
uusia ajatuksia elokuvan tekemiseen.
Millainen oli workshopin /
workshopien sisältö?
Dok.incubator koostuu kolmesta erillisestä
workshopista, jotka pidettiin huhti-, kesä- ja
syyskuussa. Workshopit sisälsivät luentoja,
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Reetta Huhtasen Of Friends and Gods.

itsenäistä työskentelyä ja töiden arviointia,
ryhmätyöskentelyä elokuvan teemojen ja sisältöjen kehittämiseksi sekä ryhmäpalautteita
katseluiden jälkeen. Ohjelmassa oli myös sessioita, joista osa oli vain tuottajille ja osa ohjaajille. Osallistuin kurssille ohjaaja Reetta Huhtasen
ja leikkaaja Jamin Benazzouzin kanssa.
Miten kurssijärjestelyt sujuivat?
Kokonaisuutena kurssijärjestelyt sujuivat
hyvin. Päiväkohtaiset aikataulut tulivat
yleensä viime tingassa ja olivat toisinaan
sekavia, mutta yleisesti ottaen kurssi oli
hyvin organisoitu ja strukturoitu.
Keille kurssi mielestäsi sopii?
Kurssi sopii työryhmälle, jolla on dokumenttielokuva, jossa on kansainvälistä potentiaalia.
Tiimillä täytyy olla avoin mieli avata leikkaus
auki ja ajatella kaikki uusiksi. Kurssi ajoittuu
lähes puolen vuoden ajalle ja parhaimman
annin kurssista saa, jos elokuvan leikkausaikataulu menee yksiin kurssin aikataulun kanssa.
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Kurssi työllistää valtavasti, se tuli varmasti
kaikille yllätyksenä. Jos kalenteri on täynnä
töitä, kannattaa harkita osallistuuko kurssille.
Miten kurssi vaikutti omaan projektiisi
ja sen kehittymiseen?
Erityisesti elokuvan leikkaus kehittyi valtavasti kurssin ansiosta. Elokuva sai hyvää näkyvyyttä kansainvälisen levityksen ja myynnin
näkökulmasta. Elokuvan markkinointimateriaalit hioutuivat kurssin aikana.
Entä miten kurssi vaikutti firmasi
kansainvälistymispyrkimyksiin?
Kurssi on auttanut firman kansainvälisty
mistä nostamalla projektin näkyville ja tarjoamalla kontakteja. Merkittäviä kontakteja on
syntynyt kurssin aikana ja myöskin ymmärrys
kansainvälisistä tuotannoista on vahvistunut.
Minkä kouluarvosanan antaisit kurssille
asteikolla 4–10?
9

Kurssi :

EAVE+

Kurssilla kävi:

Venla Hellstedt

enla Hellstedt on London School
of Economics and Political Science
-yliopistosta valmistunut sosiaali
antropologian maisteri (MSc, 2003), ja hän on
suorittanut Bachelor of Arts -tutkinnon Lontoon Greenwichin yliopistosta, pääaineinaan
kirjallisuus ja elokuva. Venla on työskennellyt
Ison-Britannian dokumentti-, draama- ja
uutistuotannoissa, mm. BBC, ITV ja Discovery
Channel -kanaville, ja palasi lähes 14 vuoden
jälkeen töihin Suomeen vuonna 2009. Venla
on tuottanut niin Suomessa kuin ulkomaillakin palkittuja elokuvia, ja ollut tuottajana
monissa kansainvälisissä yhteistuotannoissa.
Kaksi hänen tuottamaansa elokuvaa on palkittu parhaan dokumenttielokuvan Jussilla.
Hän on osallistunut useisiin kansainvälisiin
elokuvatuottajien työpajoihin, kuten EAVE

Producers’ Workshop ja Interdoc Plus.
Venla aloitti työt Tuffi Filmsillä 2015,
ja on ollut osakas vuodesta 2016.

V

Miksi hait kurssille?
Olen aiemmin käynyt EAVE-tuottajakurssin,
kun olin tuottajana työntekijän ominaisuudessa. Nyt olen yksi Tuffi Filmsin osakkaista
ja kaipasin sparrausta yrittäjyyteen ja firman
pyörittämiseen, joten EAVE+ -kurssi tuntui
sopivan tähän tarkoitukseen.

Iiti Yli-Rinne, Tuffi Films

Mitä odotit kurssilta?
Miten kurssi vastasi odotuksiasi?
Odotin kurssilta neuvoja tuotantofirman
kehittämiseen ja uusia, hyödyllisiä kontakteja.
Kurssi vastasi odotuksiani molempien suhteen.

Venla Hellstedt

Mikä oli kurssin paras anti juuri sinulle?
Kurssi oli kaiken kaikkiaan oikein hyvä, inspiroiva, intensiivinen ja vaativa, mutta parasta oli
kuulla muiden kokemuksia, hyviä ja huonoja
sellaisia. Varsinkin huonoista kokemuksista
tuntuu, että voi oppia paljonkin, kun ymmärtää, että ”noin ei ainakaan kannata toimia”.
Kaikille osallistujille oli varattu aika kahdenkeskiseen tapaamiseen, jossa jaettiin kokemuksia omasta firmasta ja sen pyörittämisestä.
Samalla tuli puhuttua myös hankkeista, joita
on tekeillä ja Tuffi Filmsin Kapukoulu -elokuva
herätti kiinnostusta parissakin osallistujassa
eli yhteistyökuvioitakin jo pienimuotoisesti
pantiin alulle. Hyötyä oli siis kontakteista,
joita sai sekä niistä luennoitsijoiden neuvoista,
joita voi hyödyntää firman kehittämisessä.
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EAVE+ -kurssilla Luxemburgissa.

Kurssilla tehtiin myös Leadership Skills -testi,
joka herätti ajatuksia, antoi vinkkejä ja pani
miettimään.
Kerro vähän kurssin luennoitsijoista,
kuinka monta heitä oli ja millaisia olivat?
Kurssin luennoitsijoita oli kuusi. He olivat
Jan Thiltges, Michael Comyn, Marc Bordure,
Larry Bass, Johan Sundberg ja Linda Beath.
Luennoitsijat olivat hyviä: he kertoivat
avoimesti omista firmoistaan ja kokemuksistaan, antoivat ohjeita firman johtamiseen,
talouden suunnitteluun, organisaation rakentamiseen ja moneen muuhunkin asiaan. Luennoitsijoiden kanssa oli myös kahdenkeskinen
tapaaminen, jossa heiltä saattoi kysellä kaikkea oman firman kannalta olennaista, johon
kaipasi neuvoja.
Millainen oli kurssiryhmä: mistä maista
osallistujat tulivat ja millaisista firmoista?
Kurssille osallistui 14 henkeä. Osallistujat
olivat muuten eri puolilta Eurooppaa,
mutta mukana oli myös kaksi kanadalaista
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ja yksi argentiinalainen. Osallistujat olivat
hyvin erilaisista firmoista, osa pienistä, osa
suurista, mutta kaikkia yhdisti se, että he
olivat firman omistajia.
Saitko luotua hyviä kontakteja
kurssin aikana?
Kyllä. Kurssi kesti neljä päivää ja koko sen ajan
olimme Luxemburgissa hotellissa, joka oli
aika syrjässä kaikesta. Vietimme siis kaiken
ajan tiiviisti yhdessä ja ihmisiin ehti tutustua
hyvin. Kurssilla tapasin useita kivoja, uusia
kollegoita, yhden myös Suomesta. Animaatiotuottaja Tamsin Lyons, joka on alun perin
Irlannista, mutta asuu ja työskentelee Suomessa, oli kurssilla ja näin sain myös yhden
uuden suomalaisen kollegan. Tuffi Filmsin
tulevista tuotannoista Kapukoulu ja lastenelokuva Sihja herättivät kiinnostusta muissa
osallistujissa. Lastenelokuvan tuottamiseen
sain kollegoilta paljon uutta oppia, koska se
on minulle kokonaan uusi genre. Paljon mahdollista, että tulevien hankkeiden kohdalla
kurssitovereista löytyy tulevia yhteistuottajia.

Miten kurssilla käsiteltävät teemat oli
mielestäsi rajattu. Päästiinkö asioita
käsittelemään pintaa syvemmältä vai
pysyttiinkö enemmän yleisellä tasolla?
Teemoja käsiteltiin aika syvällisesti ja
hyvin käytännönläheisesti. Esimerkiksi eri
maiden tukijärjestelmiä käytiin läpi ja se oli
hyvin valaisevaa. Se auttoi suhteuttamaan
sen, että vaikka Suomessa tukea saisi olla
enemmän, on meillä asiat kuitenkin melko
hyvin verrattuna vaikkapa Latviaan tai
Argentiinaan, joissa tukitilanne on paljon
huonompi.
Millainen oli workshopin sisältö?
Kurssi kesti neljä päivää ja päivät olivat
tiiviitä. Aamulla yhdeksältä aloitettiin ja
päivät venyivät myöhään iltaan. Päivät
koostuivat kurssin vetäjien luennoista ja
kahdenkeskisistä tapaamisista.
Miten kurssijärjestelyt sujuivat?
Hyvin. EAVE on organisaatio, joka on
järjestänyt kursseja niin kauan, että
järjestelyt toimivat sujuvasti ja mallik
kaasti.

Keille kurssi mielestäsi sopii?
Kurssi sopii tuottajille/tuotantofirman
omistajille, jotka ovat keskivaiheilla uraansa.
Aloitteleville tuottajille voi suositella EAVE
Producers -workshopia ja EAVE+ on sopiva
noin 3–4 vuotta EAVEn jälkeen.
Miten kurssi vaikutti oman firmasi
kehittymiseen?
Olin kurssilla keväällä 2018 eli vielä vähän
sulattelen kurssin antia, mutta ehdottomasti
se antoi eväitä firman pyörittämiseen ja
kehittämiseen eli koin oppivani uutta. Koen
kaikki jatkokoulutuskurssit hyödyllisiksi,
koska on tärkeää pitää itsensä tietoisena alan
kehityksestä, mutta juuri nyt ei ole mitään
uutta mielessä. Vähän EAVE+ -kurssin tapaista Screen Leaders -kurssia yhtiön strategiseen
kehittämiseen moni kollega kurssilla kehui
ja se alkoi kiinnostaa, mutta sen aika lienee
ehkä parin-kolmen vuoden päästä.
Minkä kouluarvosanan antaisit kurssille
asteikolla 4–10?
Annan arvosanan 8. Olen aika tiukka
arvosteluissa.

Ann-Karin Grönroosin dokumentti Kapukoulu saa ensi-iltansa 2019.
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Kurssi :

European TV Drama Lab
Kurssilla kävi:

O

len tuottajana Solar Filmsissä, joka
on suurin elokuvatuotantoyhtiö Suomessa. Meitä on neljä tuottajaa ja
pyrimme siihen, että meiltä on 2–4 elokuvaa
ensi-illassa vuosittain. Olemme keskittyneet
erityisesti ison yleisön elokuviin kotimaassa.
Kansainvälinen läpimurto ei ole helppoa,
mutta teemme järjestelmällistä työtä sen
eteen. Tv-sarjoja olemme lähteneet kehittämään määrätietoisesti uudestaan muutaman
tietoisesti hiljaisemman vuoden jälkeen.
Suomessa Yleisradio päätti joitakin vuosia
sitten vähentää rajusti itsenäisiltä tuotta

Nina Laurio

jilta ostettuja ohjelmia säästösyistä. Samaan
aikaan kaupalliset tv-kanavat kamppailivat
mainostulojen rajun laskun seurauksena, joten negatiivinen yhteisvaikutus tv-ohjelmien
tuottamiseen oli valtava. Kun Ylen rahoitus
muuttui veroperäiseksi ja Ylelle asetettiin
velvoite tilata tietty määrä ohjelmia itsenäisiltä toimijoilta, tv-draamakin alkoi toipua.
Samaan aikaan globaali kiinnostus kasvoi
muiden Pohjoismaiden esimerkkiä noudattaen, joten oli taas järkevää alkaa kehittää
tv-draamaa. Meillä ja minulla on kehitteillä
useita tv-sarjoja, jotka edustavat eri genrejä.
Miksi hait kurssille?
Olen tuottanut enimmäkseen pitkiä elokuvia
ja nyt minulla oli kehittelyssä tv-sarjoja ja
halusin syventää ja täydentää tietämystäni
tv-draaman tuottamisesta.
Mitä odotit kurssilta?
Miten kurssi vastasi odotuksiasi?
Odotin toisaalta konkreettisia työkaluja ja
toisaalta inspiroivaa sekä innostavaa kolle
giaalista tukea ja yhteisyyttä kansallisuu
desta riippumatta.

Nina Laurio
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Mikä oli kurssin paras anti juuri sinulle?
Parasta oli huomata, että elokuvatuottamisen osaamisella ja taidoilla on merkitystä
tv-draaman tuottamisessa sekä toisaalta se,
että vaikka tulen pienestä maasta, näkemys,
ei markkinan koko, ratkaisee nykyisessä
globaalissa jakelusysteemissä. Meidänkin
tuotannot voivat yltää huipulle.

European TV Drama Lab -kurssilla Berliinissä.

Kerro vähän kurssin luennoitsijoista,
kuinka monta heitä oli ja millaisia olivat?
Kurssi käsitti kaksi viikon jaksoa ja luennoitsijoita oli yhteensä 21 eli paljon. Molemmilla
viikoilla osa luennoista käsitti käsikirjoittamisen tapoja Yhdysvalloissa (mm. writers roomja showrunner-systeemit) sekä eurooppalaisia
case studyja. Puhujina oli asiantuntijoita niin
käsikirjoittamisen, tuottamisen, myynnin
kuin markkinoinnin alueilta.
Millainen oli kurssiryhmä: mistä maista
osallistujat tulivat ja millaisista firmoista?
Kurssille osallistui 29 käsikirjoittajaa ja tuottajaa 18 Euroopan maasta. Olin ainoa suomalainen ja myös ainoa pohjoismaalainen.
Käsikirjoittajat olivat lähinnä freelancereita,
tuottajat edustivat kaikenkokoisia yrityksiä,
niin isoja ja keskikokoisia yrityksiä kuin
yksinyrittäjiä, mutta kaikilla oli jo kokemusta
takana. Tuottajien joukossa oli myös muutama tv-kanavan tuottaja- tai ostajaedustaja.

Saitko luotua hyviä kontakteja
kurssin aikana?
Kurssi oli intensiivinen, joten kyllä siinä
hitsauduttiin yhteen kummasti. Jokaisen
erilaisuus ja/tai samanlaisuus tuli esille.
Hyviä kontakteja syntyi, joihin on helppo
olla yhteydessä jälkeenpäin, jos ja kun
tarvetta ilmenee. Myös vuosittaiset alumni
tapaamiset ovat hyvä keino pitää yhteyttä.
Miten kurssilla käsiteltävät teemat oli
mielestäsi rajattu. Päästiinkö asioita
käsittelemään pintaa syvemmältä vai
pysyttiinkö enemmän yleisellä tasolla?
Luentojen syvällisyys vaihteli melko paljon.
Useimmiten luennoitsija antoi itsestään ja
aiheestaan paljon, mutta muutama pysytteli liian yleisellä tasolla. Kurssin järjestäjät
pyysivät kunkin viikon jälkeen yksityis
kohtaista palautetta jokaisesta luennosta
ja uskon, että palaute otettiin huomioon
seuraavissa kursseissa.
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Tiina Lymin ohjaama Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja on Solar Filmsin tuotantoa syksyltä 2018.

Millainen oli workshopien sisältö?
Luentojen lisäksi oli workshopeja, joista
osa oli yhteisiä, osassa jakaannuimme
käsikirjoittajien ja tuottajien ryhmiin.
Pohdittavana oli muun muassa tuotannon
paketointi, luovan tiimin tasapaino ja tvdraaman nykytrendit. Kaiken kaikkiaan tvdraamaa lähestyttiin monesta eri näkökulmasta ja kurssi oli monin tavoin antoisa.
Miten kurssijärjestelyt sujuivat?
Kurssijärjestelyt sujuivat hyvin:
näki, että järjestävä taho on pitänyt
useita kursseja aiemmin.
Keille kurssi mielestäsi sopii?
Kurssi sopii parhaiten alkuvaihetta
pidemmällä oleville ja keskivaiheessa
oleville tuottajille, jotka eivät vielä ole
hirveästi tuottaneet tv-draamaa, mutta
tuottaneet kyllä muita formaatteja ja
heillä on kokemusta fiktion tekemisestä.
Kurssi sopii myös käsikirjoittajille, jotka
ovat kirjoittaneet fiktiota, mutta eivät
hirveästi pitkiä sarjoja.
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Miten kurssi vaikutti omaan
projektiisi ja sen kehittymiseen?
Pitchasin kehittelyn alla olevaa sarjaani muille, myös kokeneille amerikkalaisluennoitsijoille ja se sai hyvää vastakaikua ja antoi uskoa ja
voimia sen kehittämiseen edelleen. Kyseinen
sarja on oma ideani ja olen siinä tuottamisen
lisäksi myös käsikirjoittajan roolissa.
Entä miten kurssi vaikutti sinun
kansainvälistymispyrkimyksiisi?
Kurssi antoi uskoa siihen, että pienen maankin tuottajien kannattaa pyrkiä omilla tuotannoillaan kansainvälisyyteen, sillä lokaaleilla originaaleilla aiheilla on nyt kysyntää.
Tämä on vahvistanut omia pyrkimyksiäni ja
uskoa omaan toimintaan.
Minkä kouluarvosanan antaisit
kurssille asteikolla 4–10?
Arvosanaksi annan 9-. Pieni miinus tulee
muutamasta liian yleiselle tasolle jääneestä
luennosta sekä siitä, ettei muutamaa amerikkalaisluentoa oltu osattu muokata tarpeeksi
eurooppalaisia käytäntöjä huomioivaksi.

Luova Eurooppa /
MEDIAn alaohjelma

Vuoden 2018 MEDIA-tuet Suomeen
Festivaalituki 2018

(Call for proposals EACEA/17/2017)
Helsinki International Film Festival
Sodankylän elokuvajuhlat
Festivaalituki yhteensä

Hankekehittely, Single Projects
63 000                                    
46 000
109 000

Harkinnanvarainen tuki
teatterielokuvien levittäjille
(Call for proposals EACEA/12/2017)
Deadline 5.12.2017
Oy Future Film Ab: The Place
Deadline 14.6.2018
Oy Future Film Ab: Napszallta
Oy Future Film Ab: Transit
Oy Future Film Ab: Gräns
Oy Nordisk Film Ab: Utoya
Oy Nordisk Film Ab:
The House That Jack Build
Harkinnanvarainen
levitystuki yhteensä
                                             

(Call for proposals EACEA/22/2017)
Deadline 23.11.2017
(vuoden 2018 hakukierros)
Cinet/Untitled Helander Movie/fiktio 50 000

Hankekehittely, Slate funding

8 300
8 300
8 300
11 000
16 500
19 400
71 800

(Call for proposals EACEA/23/2017)
Aamu Filmcompany Ltd.
Elokuvatuotantoyhtiö Made Oy
Making Movies –
Nordberg & Aho Oy
Sassafras Oy
Tuffi Films Oy

130 000
119 000
200 000
200 000
180 000

Hankekehittely peleille

(Call for proposals EACEA/24/2017)
Frozenbyte Oy: Trine 4

150 000

Kaikki tuet yhteensä 2018 (tilanne 16.11.2018)
1 209 800 euroa

Ali Abbasin Cannesissa palkittu Gräns /Raja (Ruotsi 2018) on saanut Median levitystukea.
Kuvassa Eero Milonoff ja Eva Melander.
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