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-animaatiosarjaa. Ferlyn kumppani 
sarjan t uotannon ja levityksen osalta
on ranskalainen APC Kids. Ferly on
saanut nimellä Sassafras sarjalle Median
Slate funding -hankekehittelytukea.
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Luova Eurooppa (Creative Europe)

Kerstin Degerman ja Inkeri Lundgren

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 o
 rganisaatiot sekä av-alan ammattilaiset voivat hakea ohjelmasta
tukea vuosittain järjestettävillä hakukierroksilla.
Ohjelma tukee luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä. T
 avoitteena
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

Vuosi 2020:
Esimakua tulevasta tukiohjelmasta
Uusi Luova Eurooppa
-tukiohjelma alkaa hahmottua

N

ykyinen Luova Eurooppa -tuki
ohjelma ja sen myötä myös Median
alaohjelma loppuu 31.12.2020. Uusi
ohjelmakausi on seitsenvuotinen, ja sen
on määrä käynnistyä 1.1.2021. Komissio on
luonnehtinut uutta LE -ohjelmaa sanoilla
”evolution, not revolution”. AV-alalla ja koko
maailmassa muutosvauhti on nopeaa, mutta
komission käyttämä sanapari viittaa siihen,
että ainakin osittain rakennetaan vanhan
Luova Eurooppa -tukiohjelman päälle. Selvää
kuitenkin on, että uuden ohjelmakauden
aikana fokus siirtyy isompiin kokonaisuuksiin.
Toinen komission käyttämä sanapari uudesta
ohjelmasta on Scale & Collaboration,
kokoa ja yhteistyötä.
Hankkeiden kokoluokan nostaminen
tarkoittaa käytännön tasolla sitä, että
seuraavan ohjelmakauden 2021–2027 aikana
hakeminen siirtyy monen tuen (mutta ei
kaikkien) kohdalla yksittäiseltä hakijalta
muutaman hakijan muodostamalle ryhmälle
tai alan toimijoiden muodostamalle verkostolle. Komissio haluaa panostaa yhteistyöhön
ja yhteistuotantoihin, paneurooppalaisiin
kampanjoihin ja lanseerauksiin.
Uuden tukiohjelman budjettia ei ole vielä
lyöty lukkoon. Ellei päätös synny keväällä
2020 Kroatian puheenjohtajuuskaudella, jää
se odottamaan Saksan puheenjohtajuuskautta. Saksa toimii EU:n puheenjohtajamaana 1.7.–31.12.2020. Konkreettiset haut ja
muut yksityiskohdat julkaistaan vasta siinä
vaiheessa, kun budjettiraami on tiedossa.

Uutta kohti: Cascading grants

Tuen hakemuksen lähettäjä on siis jatkossa
monessa tapauksessa yhtä kuin hakijoiden
muodostama ryhmä, tai jonkun verkoston
koordinoija. Hankkeen koordinoija jakaa rahat
eteenpäin verkoston tai ryhmän jäsenille tai
partnereille, ja toimii ikään kuin välikätenä
komission ja ryhmän välillä. Tämä tapa jakaa
tukea on komission kielellä ”cascading grant”.
Levitystukien kohdalla järjestelmä otettiin
käyttöön jo 2019. Tässä edellä mainitussa
tapauksessa kansainvälinen myyntiagentti
toimii tuen hakijana, kokoaa ryhmän eri
maiden levittäjistä, jakaa rahat eteenpäin ja
vastaa myös tuen raportoinnista Brysseliin.
Elokuvan levittäjä on siis ns. kolmas osapuoli
eli ”third party” Brysselin näkökulmasta.
Toinen esimerkki on jo pitkään tällä periaatteella toiminut Europa Cinemas, elokuva
teattereiden verkosto.

Uuden ohjelman painotukset

Uuden tukiohjelman painotukset ovat komis
sion mukaan seuraavat (lokakuussa 2019):
• Innovative story-telling
• Support more cinemas showing
European films
• Establish networks of VOD-platforms
• Promote Europe’s champions globally
• More promotion, better distribution
• Co-creation and co-production
• Investing in 5000 media professionals
• Network of European festivals
• Gender Balance Measures will be
introduced (mentoring for women)
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Ohjelman painotukset on jaettu kolmeen
r yhmään (Creation, Business, Audiences).
Tulevat hakukierrokset jaetaan näihin
ryhmiin. Pyrimme tiedottamaan uuden
LE-ohjelman etenemisestä sitä mukaa, kun
tulee uutta kerrottavaa. Uutiset löydät
Deskin sähköisestä kuukausikirjeestä, netti
sivultamme sekä facebookista.

Syksy 2019: Siirtyminen kohti
täysin paperitonta hakua

Syyskuusta 2019 alkaen siirrytään vaiheittain
komission uuteen Funding & Tenders Porta
liin ja eGrants -järjestelmään. Siirtymisen
myötä hakukierrokset jäävät pikkuhiljaa pois
EACEA Agencyn omalta nettisivulta ja julkaistaan jatkossa F & T Portalissa. Tavoitteena on
toiminnan virtaviivaistaminen (streamlining).
Jatkossa koko hakuprosessi on täysin sähköinen, myös allekirjoitusten osalta. Tukihakemuksen käsittely tapahtuu jo ensi vuonna
entistä kattavammin portaalissa.
Tämän vuoden (2019) aikana on jo siirrytty uuteen käytäntöön tukipäätösten kohdalla. Päätöksistä ei enää tiedoteta sähköpostitse hakijalle, vaan niistä ilmoitetaan suoraan
hakijayhtiön toimitusjohtajalle tai vastaavalle
henkilölle portaalissa. Taustalla on EU:n
GDPR-lainsäädäntö.

Vuoden 2020 haut

Vuoden 2020 kaikki haut on julkaistu. Vuoden
2020 hakukierrosten säännöt ja hakukriteerit
ovat pääosin ennallaan. Seuraavien haku
kierrosten kohdalla ei ole käytännössä mitään
suuria muutoksia: Hankekehittely, yksittäiset
hankkeet, Hankekehittely, Slate funding,
Hankekehittelytuki peleille, Harkinnan
varainen levitystuki, TV Programming ja
Cinema Networks.
Jos aiotte hakea tukea yksittäiselle
hankkeelle, viimeinen varma mahdollisuus
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on toukokuussa 2020. Tämänhetkisen tiedon
mukaan hankekehittely tarkoittaa jatkossa
Slate funding -tukea.
Levitystukien kohdalla uutta on se, että
automaattinen levitystuki ja Sales Agent
-tuki on yhdistetty saman tuen kahdeksi eri
toimintalinjaksi.
Festivaalituen kohdalla uutta on se, että
festivaali voi hakea aiemmilta vuosilta tuttua
ns. ”normaalia” festivaalitukea ja uutuutena
sen rinnalle on tullut haku vähintään kolmen
eri maassa tapahtuvan festivaalin yhteistyöhankkeille. Tämä yhteistyöhankehaku
on p
 ilottihakukierros vuonna 2020, mutta
ennakoi uuden ohjelman hakukierrosta, joka
keskittynee useiden festivaalien yhteistyöhankkeisiin.

Median viimeiset haut

Nykyisen tukiohjelman viimeiset hakuajat umpeutuvat talven ja kevään aikana.
Luemme ja kommentoimme tuttuun tapaan
kaikkien hakemukset, sekä kasvokkain että
sähköisesti. Huomaathan, että CE Media Desk
sijaitsee nykyään Kanavakatu 12 ensimmäisessä kerroksessa: Löydät meidät astumalla
ulko-ovesta suoraan ensimmäisen kerroksen
käytävään ja ensimmäiseen huoneeseen.
Tervetuloa!
Kerstin Degerman, toiminnanjohtaja
Luova Eurooppa / Media

Marko Röhrin elokuvaa Tunturin tarina on kehitelty
MRP Matila Röhr Oy:ssä mm. Median Slate funding -tuen avulla

Luova Eurooppa /
MEDIAn alaohjelman tuet 2020
MEDIA-hakukierrokset 2020
Hakukierroksen nimi

Deadline

Hankekehittely, yksittäiset hankkeet (Call EACEA 17/2019)
Hankekehittely, Slate funding (Call EACEA 18/2019)
Hankekehittelytuki peleille (Call EACEA 19/2019)
TV Programming (Call EACEA 20/2019
Festivaalituki (Call EACEA 26/2019)
Elokuvakasvatustuki (Call EACEA 25/2019)
Harkinnanvarainen levitystuki (Call EACEA 21/2019)
Automaattinen levitys- ja Sales Agent -tuki (Call EACEA 22/2019)
Promotion of Audiovisual Works Online -tuki (Call EACEA 23/2019)
Market Access -tuki (Call EACEA 27/2019)
Tuki kansainvälisille yhteistuotantorahastoille (Call EACEA 29/2019)
Cinema Networks -tuki (Call EACEA 24/2019)
Koulutustuki (Call EACEA 46/2018)

H

akukierrosten tukiehdot sisältävä
Guidelines-dokumentti jakautuu
kahteen osaan, Part A ja Part B.
Part A sisältää yleistä tietoa EU-tuen säännöistä ja Part B sisältää hakukierroksen
tarkemmat hakuehdot.

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

13.11.2019 ja 12.5.2020
4.2.2020
12.2.2020
28.11.2019 ja 14.5.2020
21.11.2019 ja 23.4.2020
12.3.2020
10.12.2019 ja 16.6.2020
8.9.2020 ja 29.10.2020
7.4.2020
6.2.2020
15.1.2020
28.5.2020
Ei avointa hakua 2020

levityksen kotimaassa ja vähintään yhdessä
muussa maassa 1.1.2017 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:
13.11.2019 ja 12.5.2020 klo 17 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa noin
5,4 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/support-for-
development-single-project-2020_en
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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 1.1.2017 jälkeen.
Tuen määrä: 70 000–210 000 euroa,
dokumenttiyhtiölle 70 000–160 000 euroa
Hakujen määrä/vuosi:
1 hakuaika per vuosi: 4.2.2020 klo 17 CET
Tukibudjetti/vuosi:
Tukea jaossa 12,5 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.
eu/creative-europe/funding/support-for-
development-slate-funding-2020_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 1.1.2017 jälkeen. Pelin tulee olla
suunnattu kaupalliseen levitykseen ja pelin
tulee sisältää narratiivista tarinankerrontaa.
Tuen määrä: 10 000–150 000 euroa
Hakujen määrä/vuosi:
1 hakuaika per vuosi: 12.2.2020 klo 17 CET
Tukibudjetti/vuosi: 3,78 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.
eu/creative-europe/funding/support-for-
development-european-video-games-2020_en

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 e
 nintään
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: 28.11.2019 ja
14.5.2020 klo 17 CET
Tukibudjetti/vuosi: 13,5 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/t vprogramming-2020_en

Harkinnanvarainen levitystuki

Keille: Eurooppalaiset levitysyhtiöt /
Tuenhakijana Brysseliin päin toimii
elokuvan myyntiagentti
Hakuehtoja: Tuki on suunnattu eurooppalaisille 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: 10.12.2019 ja
Televisiolevitystuki
16.6.2020 klo 17 CET
(Television Programming)
Keille: Itsenäiset eurooppalaiset tuotantoyhtiöt Tukibudjetti/vuosi:
Tukea jaossa 9,85 m
 iljoonaa euroa
Hakuehtoja: Tuki on suunnattu televisio
Lisätietoja:
levitykseen tarkoitetulle fiktio-, animaatio-,

6

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/
funding/distribution-selective-scheme-
support-for-transnational-distributioneuropean-films-2020_en

Automaattinen
levitys- ja Sales Agent -tuki

Keille: Eurooppalaiset levitysyhtiöt ja
myyntiagentit
Hakuehtoja: Automaattinen levitystuki on
suunnattu levitysyhtiöille, jotka hoitavat
eurooppalaisten elokuvien levitystä elokuvateattereihin ja Sales Agent -tuki on suunnattu
eurooppalaisille elokuvien myyntiagenteille.
Tuen määrä: Levittäjille myönnetyn tuen
määrä perustuu edellisen vuoden aikana
levitettyjen eurooppalaisten elokuvien lippu
tuloihin. Sales Agent -tukea myönnetään
eurooppalaisten elokuvien myyntiagenteille
20 000 euroa tai enemmän, riippuen
elokuvien määrästä.
Hakujen määrä/vuosi: Kaksi hakuaikaa
per vuosi: 8.9.2020 (levittäjille) ja 29.10.2020
(myyntiagenteille) klo 17 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa 27,85
miljoonaa euroa (levittäjille 24,35 M euroa ja
myyntiagenteille 3,5 M euroa)
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.
eu/creative-europe/funding/distribution-
automatic-support-2020_en

Festivaalituki

Keille: Eurooppalaiset elokuvafestivaalit ja
eurooppalaisten elokuvafestivaalien yhteistyöhankkeet
Hakuehtoja: Festivaalituessa on kaksi
erillistä toimintalinjaa. Action 1 on suunnattu elokuvafestivaaleille, jotka painottavat
ohjelmistossaan vahvasti eurooppalaisia
elokuvia kaikkialta Euroopasta ja panostavat
vahvasti yleisötyöhön ja pyrkivät tavoittamaan erityisesti nuorta yleisöä. Action 2 on

suunnattu eurooppalaisten elokuvafestivaa
lien yhteistyöhankkeille. Hankkeessa on
oltava koordinaattori ja vähintään
kolme muuta f estivaalia Euroopasta.
Tuen määrä:
Action 1: 27 000–75 000 euroa per festivaali,
Action 2: enintään 180 000 per yhteistyöhanke
Hakujen määrä/vuosi:
2 hakuaikaa per vuosi:
21.11.2019 klo 17.00 CET/ tämä hakuaika on
festivaaleille, jotka alkavat 1.5.–31.10.2020 ja
23.4.2020 klo 17.00 CET / tämä hakuaika
on festivaaleille, jotka alkavat
1.11.2020–30.4.2021 ja Action 2-hankkeille
Tukibudjetti/vuosi:
Tukea jaossa 3,7 m
 iljoonaa euroa, josta
3,2 M euroa kohdistuu
Action 1:een ja 500 000 euroa Action 2:een.
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/support-
festivals-2020_en

Koulutustuki

Keille: Eurooppalaiset elokuva-alan jatko
koulutusta järjestävät tahot
Hakuehtoja: Tuettava organisaatio voi
olla yksityinen yritys, ei-voittoa tavoitteleva organisaatio, hyväntekeväisyysjärjestö,
yhdistys, säätiö, kunta tai koulu. Organisaa
tion tulee olla eurooppalainen ja yli puolet
sen omistajista tulee olla jonkun Median
alaohjelman 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 avointa hakua vuoden 2020 aikana
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa
noin 7,5 miljoonaa euroa.
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Vuonna 2019 tukea saaneet näet täältä:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/
files/list_of_selected_projects_8.pdf

Tuki elokuvakasvatukselle
(Support for Film Education)

Keille: Eurooppalaiset organisaatiot, joilla on
yhteinen elokuvakasvatushanke
Hakuehtoja: Vaatimuksena on, että hankkeessa on vähintään kolme toimijaa Median
alaohjelmaan kuuluvista Euroopan maista.
Hankevastaava toimittaa hakemuksen
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 MEDIA-alaohjelmaan
osallistuvissa maissa.
Tuen määrä: Myönnetty tuki voi olla
enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä
kustannuksista.
Hakujen määrä/vuosi: 1 hakuaika per vuosi:
12.3.2020 klo 17 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea on jaossa
1,9 miljoonaa euroa. Pienin mahdollinen
tuki per hanke on 200 000 euroa.
Lisätietoja:https://eacea.ec.europa.
eu/creative-europe/funding/film-
education-2020_en

Promotion of
European Works Online

Keille: Eurooppalaiset yritykset, jotka
VOD-palvelullaan pyrkivät parantamaan
eurooppalaisten audiovisuaaliteosten saatavuutta ja näkyvyyttä ja lisäämään niiden
maailmanlaajuista yleisöä
Hakuehtoja: Hakijatahon on oltava yli 50 %
eurooppalainen yritys/taho, joka palvelullaan
pyrkii tuomaan eurooppalaista elokuvaa
näkyviin ja kuluttajien saataville verkossa.
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Tuen määrä: Tukea voi saada
40 % (Action 1) tai 60 % (Action 2 ja 3)
hyväksyttävistä kuluista.
Hakujen määrä/vuosi:
1 haku per vuosi: 7.4.2020 klo 17 CET
Tukibudjetti/vuosi:
Tukea jaossa noin 10,1 miljoonaa euroa.
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.
eu/creative-europe/funding/promotion-
european-works-online-eacea-232019_en

Market Access -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: 6.2.2020 klo 17 CET
Tukibudjetti/vuosi: Tukea jaossa noin
6,8 miljoonaa euroa.
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/support-for-accessmarkets-eacea-2020_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:
28.5.2020 klo 17 CET
Tukibudjetti/vuosi:
noin 10,4 miljoonaa euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.
eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020_en

Tuki kansainvälisille
yhteistuotantorahastoille

Keille: Yhteistuotantorahastot, jotka

tukevat kansainvälisiä yhteistuotantoja
Hakuehtoja: Vuoden 2020 hakukierroksella
tukea myönnetään yhteistuotantorahastoille
hankkeeseen, jossa tuki kohdistuu kansain
välisten yhteistuotantojen levitykseen.
Tuen määrä: Tuki voi olla enintään 80 %
hyväksyttävistä kustannuksista.
Hakujen määrä/vuosi:
1 haku/vuosi: 15.1.2020 klo 17 CET
Tukibudjetti/vuosi: 500 000 euroa
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/internationalcoproduction-funds-2020_en

Euroopan komission käynnistämä
A Season of Classic Films -tilaisuus Torniossa

K

esän ja syksyn mittaan on 15 eurooppalaisessa kaupungissa järjestetty
Luovan Euroopan rahoittama elokuvanäytösten sarja A Season of Classic Films,
jolla on haluttu juhlistaa eurooppalaisen
elokuvan monimuotoisuutta. Suomen tilaisuus järjestettiin 25.9.2019 Aineen taidemuseossa Torniossa, kivenheiton päässä Ruotsin
rajasta. Elokuvaksi oli valittu Näkymätön
Elina, ja ohjaaja Klaus Härö oli paikalla
vastaamassa runsaslukuisen ja innostuneen
yleisön kysymyksiin.

Yleisöä näytökseen oli saapunut rajan
molemmin puolin, monella oli myös omakohtaisia kokemuksia elokuvassa esitetystä
kielipolitiikasta.
Tornionjokilaaksoon sijoittuva
Näkymätön Elina herätti runsaasti kysy
myksiä ja kommentteja. Yleisö oli erittäin
tyytyväinen Härön eläväiseen ja mutkattomaan tarinointiin. ”Elämää suurempi
elokuvailta!”, totesi eräs katsoja.
Keskustelua moderoi Kaisu Isto Suomen
elokuvasäätiöstä.

Kaisu Isto ja Klaus Härö Tornion näytöksessä

Natalie Minnevik ja Bibi Andersson, Näkymätön Elina (2003).
Tuotanto Kinoproduction Oy ja Filmlance International AB
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Laura Birn Anna Paavilaisen lyhytelokuvassa Kaksi ruumista rannalla (2019).

BUFOn kokemuksia
EU:n Slate-tuesta

Tässä vuoden 2019 lopulla ilmestyvässä Luova Eurooppa -lehdessä keskitymme
muun muassa Luova Eurooppa -ohjelman Slate funding -kehittelytukeen
kahden suomalaisen tuensaajan näkökulmasta. Tuotantoyhtiö Bufo sai
Slate-tukea ensimmäistä kertaa vuonna 2017 ja tuottaja Misha Jaari kertoo,
millainen apu tuki on yhtiölle ollut.

M

iksi päätitte hakea EU:n
MEDIA-ohjelman Slate funding
-tukea?
Meillä Bufossa tehtiin samoihin aikoihin syksyllä 2016 hakemusta Suomen elokuvasäätiön
Slate-tukea varten ja koska olimme jo sitä
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hakemusta varten pohtineet
firman strategiaa ja miettineet asioita pidemmällä
tähtäyksellä, niin totesimme,
että nyt on oikea aika hakea
myös EU:n Slate-tukea.

Misha Jaari

Se oli kustannustehokasta ja auttoi meitä
firmana sisäisesti kehittymään.
Onko yhtiönne aiemmin hakenut/saanut
MEDIAn hankekehittelytukea yhdelle hankkeelle (Single Project)? Kerran tai useammin?
Olemme hakeneet Median Single-tukea
kerran tai kaksi ja kerran sen saaneet. Slatetukea olimme hakeneet kerran aikaisemmin,
mutta silloin emme sitä saaneet.
Miksi Slate-tuen hakeminen
tuntui nyt ajankohtaiselta?
Koska olimme tehneet firman sisällä ajatus
työtä strategian suhteen ja sen osalta tuntui,
että nyt on oikea aika. Slate-tuki on pitkän
tähtäyksen tuki ja meillä oli riittävän monta
kansainväliseen levitykseen suuntautuvaa
hanketta kehitteillä.
Miten kuvailisit työmäärää, jonka
hakemuksen kirjoittaminen vaati?
Kyllähän slate-hakemuksen tekeminen oli iso
työmäärä, mutta toisaalta, jos miettii, että
jokaiselle hankkeelle olisi hakenut tukea erikseen, niin silloin työ olisi ollut vielä suurempi.
Hakemuksen teon bonus meille oli se kokonaisuuden hahmotus, jossa mietittiin strategiaa ja aikatauluja ja siitä oli apua monella
tapaa. Sanoisin, että yksi miestyökuukausi
aikaa hakemuksen tekoon meni. Meillä työtä
tehtiin 2–3 kuukauden ajan ennen hakemuksen lähettämistä eli työ jakautui pitkälle
ajalle, mutta lopussa kaksi viikkoa oli hyvin
intensiivistä työtä hakemuksen parissa.
Syntyikö hakemus yhtiön omin voimin
vai saitteko hakuprosessin aikana
ulkopuolista apua?
Me teimme hakemuksen omin voimin eli ei
ollut ulkopuolista palkattua apua mukana.
Hakemuksen tekoon osallistuivat kaikki

 rman keskeiset henkilöt eli minä ja
fi
tuottaja Mark Lwoff, tuotantokoordinaattori
Milla Sevón ja levitys- ja markkinointipuo
lestamme vastaava Helena Mielonen.
Minkä uskot olleen pääsyy,
että yhtiöllenne myönnettiin tuki?
Palautteessa, jonka saimme Brysselistä, kun
tuki myönnettiin, kehuttiin firmamme strategiaa ja sitä, että firman asiat olivat kaikin
puolin hyvin. Palautteessa oli myös hiukan
skeptisyyttä siitä, että kaikki hankkeemme
olivat aika samassa vaiheessa. Siinä esitettiin pieni epäilys, että kykeneekö Bufon
kokoinen firma selviytymään useamman
hankkeen tuotannosta yhtä aikaa. Ilmeisesti
sitten kuitenkin uskoivat, että kykenemme,
kun tukea kerran saimme.
Kuinka monelle hankkeelle haitte
Slate-tukea?
Meillä oli MEDIA-slatessa kolme hanketta:
kaksi pitkää fiktiota ja yksi tv-sarja.
Oliko teillä mukana
vapaavalintainen lyhytelokuva?
Kyllä, me saimme myös 10 000 euroa
Anna Paavilaisen ohjaamalle lyhytelokuvalle
Kaksi ruumista rannalla.
Kerro jotain lyhytelokuvasta?
Kaksi ruumista rannalla -lyhytelokuva on
jo tehty ja se sai ensi-iltansa keväällä 2019
Tampereen elokuvajuhlilla. Siellä elokuva sai
hyvän vastaanoton ja juryn erikoismaininnan. Sen jälkeen elokuva on palkittu myös
parhaasta käsikirjoituksesta Latviassa ja
parhaasta ohjauksesta Fantastic Festillä Teksasissa. Elokuvan budjetti oli noin 170 000
euroa, mutta EU:n 10 000 euron tuki auttoi
kuitenkin siinä, että elokuva saatiin tehtyä
sillä budjetilla, jonka se vaati.
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Mitä EU:n Slate funding -tuki
merkitsee yhtiöllenne?
Slate on kannustava ja kansainvälisten
yhteistuotantojen kannalta merkittävä
tuki. Se antaa resursseja kehitellä hankkeita ammattimaisesti ja tarvittavan pitkään.
Varsinkin kv-puolella, jos ei ole osoittaa
riittävää rahoitusta kehittelyyn tai tarpeeksi
hyvää käsikirjoitusta, niin homma voi mennä
kertalaakista poikki. Ei siinä yhteistuottaja jää
välttämättä odottelemaan, että saammeko
me jostain jonkun lisätuen vai emme. Slatetuki on tosi hyvä apu. Meillä on nyt rahat aika
lailla käytetty ja lopputulos on hyvä. Aiomme
ehdottomasti hakea tukea uudestaan, jos
vain olemme hakukelpoisia.
Missä vaiheessa hankkeet ovat nyt:
jo tuotannossa vai vielä kehitteillä?
Kolmesta hankkeesta pisimmällä on Akseli
Tuomivaaran ohjaama tv-sarja Next of kin,
joka kuvataan keväällä 2020. Myös
Saara Saarelan ohjaaman pitkän fiktion
Veden vartija osalta tähdätään kuvauksiin
keväällä 2020. Lastenelokuvahankkeemme
Tagliatelle on vielä kehittelyvaiheessa.

Mikä MEDIAn Slate funding -tuessa
on parasta? Mikä huonointa?
Parasta tuessa ovat ne resurssit, joita sen
avulla saadaan kehittelyyn. Se tuo turvallisuutta ja aikaa. Rahalla saa aikaa. Tietysti
on myös upeaa, että kehittelyssä mukana oleville voi maksaa kunnon palkkaa.
Huonointa on varmaankin edessä oleva
raportointi, joka tulee teettämään töitä ja
tulee varmaan olemaan tuskaa. EU-budjetit
on laadittu eri tavalla kuin muut budjetit ja
niiden kanssa täytyy vähän jumpata.
Minkä neuvon antaisit kollegoille,
jotka suunnittelevat Slate funding -tuen
hakemista?
Sanoisin, että kannattaa hyvissä ajoin
päättää, että aikoo hakea tukea ja aloittaa
hakemuksen valmistelu ajoissa. Kannattaa
miettiä, millaisen työmäärän hakemuksen
teko vaatii ja sitten tuplata se määrä. Hakemusta on hyvä tehdä pitkällä tähtäimellä,
sillä jos jättää viime tinkaan ja kaikki aika
menee hakemuksen tekoon, niin firman
muut asiat helposti kärsivät.

Rea Mauranen ja Laura Birn Anna Paavilaisen elokuvassa Kaksi ruumista rannalla.
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Malin Krustev Tonislav Hristovin ja Making Movies Oy:n
The Good Driver -demokuvauksissa. Elokuva on yksi Making Movies Oy:n Slate-hankkeista.

Pelivaraa kehittelyyn –

EU:n Slate funding auttaa tärkeässä vaiheessa
Making Movies Oy on elokuvatuotantoyhtiö, jonka Kaarle Aho ja Kai Nordberg

perustivat vuonna 1996. Reilun 20 vuoden aikana yhtiö on tuottanut 10 pitkää

fiktiota ja yli 70 dokumenttielokuvaa, lyhytelokuvaa ja tv-sarjaa. Making Movies on

ollut pitkään myös EU:n MEDIA-tukien kanta-asiakas ja saanut kahdesti yksittäisen
hankkeen kehittelytukea sekä useamman Slate funding -tuen. Kysyimme tuen
hakijana jo konkarilta tuottaja Kaarle Aholta ajatuksia MEDIAn Slate-tuesta.

M

iksi päätitte hakea EU:n
MEDIA-ohjelman Slate funding
-tukea?
Se on hyväksi koettu tapa saada lisää muskeleita projektien kehittelyyn. Ja kehittelyynhän oikeasti tarvitaan aina lisää pääomia.

 unnollisen projektikehittelyn
K
rahoittaminen on ikuinen ongelma.
Onko yhtiönne aiemmin saanut MEDIAn
hankekehittelytukea yhdelle hankkeelle
(Single Project) tai Slate funding -tukea?
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Olemme hakeneet single-kehittelytukea
muistaakseni kaksi kertaa, joskus vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. Slate-tukea
olemme hakeneet kuusi tai seitsemän kertaa
ja saaneet sen jo useamman kerran.
Miksi Slate-tuen hakeminen tuntui
nyt ajankohtaiselta?
Tarvitsimme lisäpotkua kehittelyrahoihin
(kuten melkein aina) ja on näyttänyt jo pitkään, että saamme jostain syystä EU-Slaten
aina joka toisella hakukerralla – ja edellisellä
kerralla emme saaneet, joten kannatti yrittää.
Miten kuvailisit työmäärää, jonka
hakemuksen kirjoittaminen vaati?
Yhdeltä henkilöltä meni noin kaksi viikkoa
hakemuksen tekemiseen, ja toiselta henkilöltä ehkä 2–3 päivää. Osa teksteistähän oli
tietenkin jo jollain tapaa valmiina olemassa.
Syntyikö hakemus yhtiön omin voimin
vai saitteko hakuprosessin aikana
ulkopuolista apua?
Omin avuin.

Minkä uskot olleen pääsyy,
että yhtiöllenne myönnettiin tuki?
Me olemme aina sisällyttäneet slate-hakemuksiin ainoastaan sellaisia projekteja, joille
on helppo kuvitella ulkomaista rahoitusta ja
myös jälkimyyntiä. Eli emme ole koskaan sisällyttäneet hakemuksiin puhtaita kotimarkkinaelokuvia. Lisäksi meidän firmamme track
record on sekä entisten slate-hankkeiden että
muiden leffojen osalta aika hyvä. Suurin osa
projekteista on tehty ja leffat ovat muutenkin matkanneet hyvin maailmalla – siis hyvin
keskimääräistä suomalaista, eurooppalaista
ja ei-englanninkielistä tuotantoa ajatellen.
Meidän hakemuksemme ovat aina
saaneet hyvät pisteet projektien sisällön ja
rahoitussuunnitelmien suhteen. Viime kerralla yritin kovasti keskittyä myös markkinointiin, mutta ne pisteet olivat silti käsittääkseni
huonommat kuin muilla osa-alueilla. Tämä
kertoo varmaan enemmän minusta kuin itse
projekteista.
Kuinka monelle hankkeelle haitte Slate-tukea?
Neljälle.

Henna Tanskanen, Lauri Tanskanen ja Elin Petersdottir Saara Cantellin ja Making Movies Oy:n elokuvassa Sisarukset,
joka on vielä kehittelyvaiheessa. Elokuva on saanut MEDIAn Slate funding -kehittelytukea.
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Veeran maaginen elämä, ohjaus Tonislav Hristov, tuotanto Making Movies Oy. Elokuvaa on kehitelty EU:n Media-tuella.

Oliko teillä mukana vapaavalintainen
lyhytelokuva?
Ei.
Missä vaiheessa hankkeet ovat nyt,
jo tuotannossa vai vielä kehitteillä?
Yksi on tuotannossa, kaksi menossa
tuotantoon ensi vuonna ja neljäskin toivon
mukaan kuvataan ensi vuonna.

En oikein osaa tai halua valittaa millään
tavalla siitä, että eurooppalaisten veron
maksajien rahoja suunnataan elokuvien
kehittelyyn. Paitsi jos kehittelyrahojen hakemisesta tulee itsetarkoitus, mutta eipä sillä
tavalla kovin pitkälle pääse. Tai jos rahoja
pääsääntöisesti suunnataan projekteille,
joita ei koskaan tehdä ja/tai jotka eivät saa
minkäänlaista levitystä.

Mitä EU:n Slate funding -tuki
merkitsee yhtiöllenne?
Kyllä sen merkitys on aina ollut suuri.
Varsinkin tiukempina aikoina kehittelystä
olisi muuten joutunut nipistämään, mitä ei
ikinä pitäisi tietenkään tehdä.

Miten Slate-tuen raportointi on sujunut?
Raportointi tuntuu aina raskaalta, mutta ei
se sitä oikeasti ole. Usein Brysselistä tulee
muutamia lisäkysymyksiä ja selvityspyyntöjä, mutta pääsääntöisesti virkamiehet
Brysselissä ovat hyvin avuliaita.

Mikä MEDIAn Slate funding -tuessa
on parasta? Mikä huonointa?
Parasta siinä on yksinkertaisesti se, että se
antaa mahdollisuuden saada paljon enemmän rahaa projektien kehittelyyn. On hyvä,
ettei suomalainen tuottaja ole ainoastaan
suomalaisten rahoittajien kehitystukien
varassa. MEDIAn tuki antaa pelivaraa.

Minkä neuvon antaisit kollegoille,
jotka suunnittelevat Slate funding -tuen
hakemista?
Ei kannata pelästyä paperitöiden määrää.
Niistä usein valitetaan, mutta oikeasti ne
ovat aika vähäisiä ottaen huomioon, että
on mahdollisuus saada omaan käyttöön
200 000 euroa veronmaksajien rahaa.
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Series Lab -workshop
Hampurissa:

verkostoitumista draamasarjojen parissa
Haastattelussa Moskito Television Oy:n vastaava tuottaja Mari Kinnunen ja
sarjan pääkäsikirjoittaja Matti Kinnunen

S

eries Lab -workshop on Media Desk
-verkoston alkuun panema ja järjestämä
kurssi, jolle osallistuu tv-draamasarjojen
tekijöitä 14 Euroopan maasta. Kurssi järjestettiin vuonna 2019 kolmatta kertaa. Workshopissa on paikalla sarjan tuottaja ja käsikirjoittaja ja hankkeita käsitellään pienryhmissä
mentoreiden johdolla keskustellen ja analysoiden. Vuonna 2019 suomalaisosallistujiksi
valikoitui Moskito Oy tuottaja Mari Kinnunen
ja Rosvopankki-sarjan käsikirjoittaja Matti
Kinnunen. Moskito on 20 vuotta sitten perustettu yksi maamme suurimmista TV-tuotantoyhtiöistä, joka on tuottanut lukuisia suosittuja
tv-ohjelmia. Moskiton tunnettuja ja palkittuja draamasarjoja ovat mm. Helppo elämä,
Mustat lesket, Koukussa ja Ratamo.

Miksi haitte Series Lab -workshopiin?
Haimme mukaan workshopiin tuottaja-käsikirjoittaja -työparina ennen kaikkea siksi, että
halusimme testata sarjamme kansainvälistä
potentiaalia ja sen vastaanottoa eurooppalaisten kollegoiden keskuudessa.
Kerro hiukan hankkeesta,
jolla osallistuitte kurssille?
Meillä oli workshopissa käsiteltävänä Rosvo
pankki-niminen, osittain tositapahtumiin
pohjautuva 8-osainen draamasarja, joka kertoo 1980-luvun kasinotaloudesta ja tapahtumista, jotka ajoivat Suomen kaikkien aikojen
rajuimpaan lamaan. Päähenkilö on valtion
Pankkitarkastusvirastossa (nykyään Finanssivalvonta) tutkintaa tekevä Salla Nurminen.

Matti Kinnunen ja Mari Kinnunen Series Lab -asiantuntijatapaamisessa.
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Series Lab -workshopin osallistujia Hampurissa kesäkuussa 2019.

Mitä odotitte kurssilta?
Miten kurssi vastasi odotuksianne?
Odotimme hyviä sisältökeskusteluja ja
mentorointia sekä hedelmällisiä tapaamisia kansainvälisten rahoittajien kanssa.
Odotukset täyttyivät varsin mukavasti.
Workshopissa olisi kenties voitu varata hieman enemmänkin aikaa projektin läpikäymiseen, nyt siinä oli aavistus kiireen tuntua.
Miten tv-sarjanne otettiin vastaan
Series Labissa? Millaista palautetta saitte?
Rosvopankki otettiin erittäin positiivisessa
hengessä vastaan. Myös palaute oli pääsääntöisesti hyvää. Osa kurssin osallistujista oli
yhteistapaamisissa passiivisia ja varovaisia
kommentoimaan muiden hankkeita, osa taas
antautui kehittelyyn ja ideointiin hyvinkin
suurella innolla ja panoksella. Oma aktiivisuutemme noteerattiin: m
 uutamat jopa vähän
hämmästelivät introvertteina ja vähäpuheisina p
 idettyjen suomalaisten vilkasta osal
listumista ja kommentointia ryhmässä.
Näkyikö kurssilla joitain tiettyjä trendejä
tv-sarjojen osalta juuri nyt vai millainen oli
tämänkertainen otos laadultaan/aiheiltaan?
Aiheiden otos oli monipuolinen, eikä
näkyvissä ollut varsinaisia trendejä. No, ehkä
ajassa liikkuvaa draamaa oli suht runsaasti,
joko epookkiin taittuvaa tai tulevaisuuteen
sijoittuvaa. Komediaakin oli mukana odotet-

tua enemmän. Teemana Metoo näyttää myös
pitävän pintansa.
Antoiko Series Lab hyviä eväitä
sarjan kehittelyyn eteenpäin?
Kyllä. Oikein hyviä eväitä. Toki myös mahdol
lisuus vetäytyä muutamaksi päiväksi pois
kaikista muista kiireistä, ja keskittyä tuottajakäsikirjoittaja -parivaljakkona sarjan kehittelyyn oli jo itsessään antoisaa.
Saitteko kurssilta hyviä
kansainvälisiä kontakteja?
Kyllä, jopa yllättävän paljon.
Mikä oli workshopin paras anti
juuri teille työryhmänä?
Kurssissa oli paljon hyvää. Parasta oli
sisällöllinen anti, verkostoituminen ja
rahoituskontaktien löytyminen.
Minkä kouluarvosanan antaisit kurssille
asteikolla 4–10?
9
Mitä kehitettävää Series Lab workshopissa
on mielestäsi?
Mentorointiin kannattaisi raivata kurssi
aikataulusta vielä lisäaikaa. Ehkä jollain
lailla tulisi painottaa sitäkin, että projektien
kehittely on vastavuoroista. Jos saat, niin
anna myös.
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Vuoden 2018 MEDIA-tuet Suomeen
Festivaalituki 2018

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

Hankekehittely peleille
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/24/2017)
150 000
Frozenbyte Oy: Trine 4
Hankekehittely
yhteensä
1 029 000

Automaattinen tuki teatteri
elokuvien levittäjille 2018

8 300
8 300
11 000
16 500

(Call for proposals EACEA/05/2018)
(myydyt liput 2017)
Oy Atlantic Film Finland Ab
Cinemanse Oy
Oy Cinema Mondo Ltd
Oy Nordisk Film Ab
SF Film Finland Oy
Yhteensä

19 400

Sales Agents -tuki

8 300

71 800

Hankekehittely, Single Projects

(Call for proposals EACEA/22/2017)
Deadline 23.11.2017
(vuoden 2018 hakukierros)
Cinet/Untitled Helander Movie/fiktio 50 000
Deadline 19.4.2018
-

(Call for proposals EACEA/01/2018)
Yellow Affair Oy

Elokuvateatteriverkostot:
6 elokuvateatteria – arvio

Kaikki tuet yhteensä 2018

8 033
26 400
40 992
19 415
93 138
187 978

18 980

90 000

1 506 758 euroa

Hankekehittely, Slate funding
(Call for proposals EACEA/23/2017)
Aamu Filmcompany Ltd.
Elokuvatuotantoyhtiö Made Oy
Making Movies –
Nordberg & Aho Oy
Sassafras Oy
Tuffi Films Oy
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130 000
119 000
200 000
200 000
180 000

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

Vuoden 2019 MEDIA-tuet Suomeen
Festivaalituki 2019

(Call for proposals EACEA/32/2018)
Helsinki International Film Festival
Sodankylän elokuvajuhlat
Festivaalituki yhteensä

63 000                                    
46 000
109 000

Hankekehittely, Single Projects
(Call for proposals EACEA/22/2018)
Deadline 18.11.2018
(vuoden 2019 hakukierros)
Tekele Oy/Transport/fiktio
Deadline 24.4.2019
Yellow Film & TV Oy:
The Happy Worker

Harkinnanvarainen tuki
teatterielokuvien levittäjille
Cascading Grant
Deadline 8.1.2019
Suomalaisille levittäjille
myönnettiin

Elokuvateatteriverkostot:
7 elokuvateatteria – arvio

50 000

25 000

58 993 euroa

Kaikki tuet yhteensä 2019
per 20.11.2019

105 000

1 416 337 euroa

Hankekehittely, Slate funding
(Call for proposals EACEA/23/2018)
Deadline 20.2.2019
Gigglebug Entertainment Oy
It’s Alive Films
Napafilms

170 000
150 000
137 000

Hankekehittely peleille

(Call for proposals EACEA/24/2018)
Muro Studios
Hankekehittely
yhteensä

57 000
589 000

TV Programming

(Call for proposals EACEA/25/2018)
Deadline 18.12.2018
Euphoria Film Oy:
Aalto – Architect of emotions (dok.)
Deadline 28.5.2019
Pikkukala Oy:
Royals Next Door (anim.)

80 000

474 344

Kannen kuvat:
• Tottumiskysymys (2019) on Tuffi Filmsin t uottama
elokuva, joka on saanut Median Slate funding
-kehittelytukea. Kuvassa Krista Kosonen ja
Eero Ritala. Kuva: Alli Haapasalo.
• Trine 4, pelin suunnittelu ja tuotanto
Frozenbyte Oy, joka on saanut Median
hankekehittelytukea pelille.
Takakannen kuvat:
• Oasis of Now (työnimi), ohjaus Hamy Ramezan,
tuotanto Elokuvayhtiö Aamu. Elokuva on saanut
Median Slate funding -tukea.
• Vinski ja näkymättömyyspulveri -elokuva on
tuotantovaiheessa. Snapper Films Oy on saanut
elokuvalle Median hankekehittelytukea.
• Miehiä ja poikia (2019), ohjaus Joonas Berghäll,
tuotanto Oktober Oy. Elokuvaa on kehitelty
Median Slate funding -tuella.
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