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Pääkirjoitus

Median ensimmäinen vuosi
osana Luova Eurooppa -ohjelmaa

K

esäkuun lopussa Median alaohjelma on ollut
osa EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaa puolentoista vuoden ajan. Tänä aikana Median tuet
ovat uudistuneet. Määräsummien käyttöön-
otto hankekehittely-, festivaali- ja levitystuissa keven
tää niiden raportoinnin, mutta toisaalta kaikkienhakijoiden pitää rekisteröityä komission porttaaliin.
Pääosin Median tuet ovat kuitenkin tuttuja vuosien
takaa. Alla lyhyt läpikäynti Median ensimmäisestä
vuodesta ja tämän kevään kuulumiset.
Tuotantoyhtiöiden tuet
Luovan Euroopan myötä hankekehittelyn raportointia
ja pisteytystä muutettiin. ”Määräsummamalli” mullistaa raportoinnin: Ei enää kuluraportointia! Järjestelmä
perustuu ”performance based financing” -järjestelmään ja jatkossa raportoidaan tehty työ. Tuotantoyhtiöille suunnattua hankekehittelytukea myönnettiin
Suomeen 2014 yhdelle fiktiolle, kolmelle animaatiolle ja viidelle dokumenttielokuvalle yhteensä 405 000
euroa kaikkien aikojen suosituimmalla hakukierroksella. Kahdelle suomalaiselle Slate funding -hakemukselle myönnettiin tukea 301 500 euroa. Viiden ison
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jäsenmaan ryhmä on ollut tyytymätön ensimmäisen
vuoden tuloksiin ja vuoden 2016 hakuohjeissa jäsenmaat ja komissio ovat päätyneet pisteytyksen kohdalla kompromissiin. Jatkossa hankekehittelyn keskiryhmään kuuluvien maiden – ryhmä, johon S uomi
kuuluu – apupisteet laskevat kymmenestä viiteen pisteeseen.
Vuoden 2015 hankekehittelyn yksittäiden projektien tammikuun haun päätökset julkaistiin jo toukokuussa. Suomeen saatiin tukea kolmelle fiktiolle. ”Single”-tukia haettiin maltillisesti tammikuussa
(koko Euroopasta 272 hakemusta, Suomesta 7 hakemusta). Huhtikuussa oli ennätyssuuri hankekehittelyhaku (koko Eurooppa 540+ hakemusta ja Suomesta
13 hakemusta). Slate funding -haku helmikuussa oli
pienehkö. Koko Euroopasta lähetettiin 115 hakemusta ja Suomesta viisi.
TV-levitystukea myönnetään tuotantoyhtiöille.
Luovan Euroopan myötä tuen englanninkielinen nimi on TV Programming. Tuen säännöt eivät ole paljoa muuttuneet, ja tuesta käydään edelleen erittäin
kovaa kilpailua Euroopan eri maiden välillä. Tv-kanavien tiukka taloustilanne heijastuu hakijayhtiölle
vaikeutena saada tarvittava määrä ennakko-ostoja tuen varmistamiseksi. Vuonna 2014 Suomeen myönnettiin tukea yhdelle dokumenttielokuvalle 98 000 euroa
ja tammikuun 2015 haussa menestyi yksi animaatiosarja ja se sai 99 434 euroa. Koko Eurooppaan jaetaan
vuosittain noin 50 TV-levitystukea.
Pelialan tuki innosti ja ärsytti
Peliala sai uuden Luova Eurooppa -ohjelman myötä
oman tuen. Uusi hankekehittelytuki ”Development
support for video games” oli erittäin suosittu meillä

Luova Eurooppa -lehti 1/2015
Julkaisija: Luova Eurooppa -yhteyspiste
c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12, 00160 Helsinki
Päätoimittaja: Kerstin Degerman
Lehden toimitus: Inkeri Lundgren
Painopaikka: Premedia Helsinki
Osoitteenmuutokset: inkeri.lundgren@ses.fi

Kannen
kuva: Iiris Härmän dokumenttielokuva Hyvästi Afrikka on saanut
2H
Median hankekehittelytukea vuonna 2012. Tuotanto Guerillafilms Ltd.

ja muualla, ja koko Eurooppaan myönnettiin yhteensä 29 tukea. Suomeen tukea tuli kahdelle pelille yhteensä 204 934 euroa. Pelituen hakemuksia lähetettiin
259 kappaletta, joista peräti 21 Suomesta. Tuen suuri
suosio ei ollut tasapainossa jaettavan määrärahan (2,9
milj. euroa 2014) kanssa. Pelituen säännöt olivatkin
jonkin verran muuttuneet tämän kevään haussa. Uudistus karsi hakijoita, ja eurooppalaisen pelialan kritiikki kohdistui tiukennettuun yhtiön ikään liittyvään
kriteeriin, sekä siihen, että muut kuin tarinapohjaiset
pelit suljetaan pois tuen piiristä. Toisaalta edellistä
vuotta selkeämmät hakuohjeet saivat kiitosta. Suomesta lähetettiin tänä keväänä yhteensä kuusi pelihakemusta, ja jos aikataulussa pysytään, hakijat saavat
tietää tulokset heinä-elokuussa.
Elokuvafestivaalit
Media myönsi tukea neljälle suomalaiselle festivaalille: DocPoint, Helsinki International Film Festival, Sodankylän elokuvajuhlat ja Tampereen elokuvajuhlat.
Eurooppalaisia festivaaleja on todella suuri määrä ja
festivaalin pitää jatkuvasti kehittyä, jotta se pysyy tuen piirissä. Festivaalin tekemä yleisötyö on tärkeässä
osassa hakemusten arvioinnissa. Luovan Euroopan
uudistuneen tuen ja määräsummien myötä festivaalien tuotto 192 000 euroa vuonna 2014 oli suurempi
kuin edellisenä vuonna (139 500 euroa 2013). Tuesta
solmitaan periaatteessa kahden vuoden sopimus. Festivaalit täyttävät toisena vuonna vain ”lyhytversion”
hakemuksesta, ja jos kaikki on edelleen kunnossa, tuki myönnetään kaksi vuotta peräkkäin.
Levityssektori
Pitkän teatterielokuvan levittäjillä on edelleen käytössä kaksi tukiohjelmaa, automaattinen tuki ja harkinnanvarainen tuki. Harkinnanvaraisen tuen tuotto
172 100 euroa nousi merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen (50 900 euroa 2013). Uuden Luova Eurooppa -ohjelman myötä tuki on määräsumma, joka
määrittyy levitysmaan mukaan, ja siitä kuinka monelle valkokankaalle elokuva leviää.
Automaattisen tuen kohdalla on hiukan parempi
tulos, 256 712 euroa kuin edellisenä vuonna (186 997
euroa vuonna 2013). Suomessa ei ole aikaisemmin ollut Sales Agents -tuen hakijoita, mutta vuoden 2014
hakukierroksella myönnettiin 26 123 euroa suomalaiselle myyntiagentille.
Media Training
Media tarjoaa jatkokoulutusta elokuva-alan eri alueille: käsikirjoittamiseen, tuottamiseen, yrityksen johtamiseen, rahoitukseen, markkinointiin, levitykseen ja

uusien medioiden haltuunottoon. Vuonna 2014 suomalaisia osallistujia Median kursseilla oli 101, mikä
on kaikkien aikojen ennätys! Suureen lukuun vaikuttaa toki se, että Cartoon Digital -seminaari järjestettiin toukokuussa 2014 Helsingissä. Pokkeuksellisen
iso osallistujajoukko ja laaja osallistuminen eri kursseille sai meidät uteliaiksi, ja päätimme kysellä muutamalta osallistujalta, mitä mieltä he ovat käymästään
koulutuskurssista. Kymmenen kurssikokemusta ovat
luettavissa alkaen sivulta 9.
Online Distribution ja
Yleisötyö- ja elokuvakasvatustuki
Luovan Euroopan uudet hakukierrokset Online Dis
tribution ja Yleisötyö- ja elokuvakasvatustuki eivät
ensimmäisen vuoden aikana tuottaneet tulosta suomalaisittaian. Suomesta lähetettiin kaksi VoD-hakemusta, mutta ne eivät menestyneet. VoD-haku keskittyi pitkälti jo Media 2007 -ohjelman aikana tuettujen
hankkeiden jatkorahoitukseen. Tämän vuoden VoDhaku julkaistaneen lähiviikkojen aikana. Yleisötyö
ja elokuvakasvatustuki herätti kiinnostusta, mutta
hakemuksia ei lähetetty. Luova Eurooppa -yhteyspisteen yhteinen tämänkeväisen seminaarin teema oli
yleisötyö, ja esillä olleiden hankkeiden ja osallistujien
taukokeskustelujen perusteella olen varma siitä, että
Suomesta löytyy hyviä elokuvakasvatushankkeita, joita voisi hyödyntää muissakin Euroopn maissa ja näin
ollen tuen keskeisin kriteeri, jakaminen ja verkottaminen, täyttyisi.
Vuoden 2016 hakukierrokset
Tätä kirjoittaessa on vasta toukokuu, mutta katse on
jo ensi vuoden hakukierroksissa. Tämänhetkisen tiedon mukaan hankekehittelyn ensimmäinen ”single
project” -hakuaika olisi jo marraskuussa 2015. Tämä
tarkoittaisi sitä, että haku julkaistaan viimeistään lokakuun alussa. Slate funding -tuen alustava hakuaika
on helmikuussa 2016, ja pelituen seuraava hakuaika
on maaliskuu 2016. Yleisötyötuen haun julkaisu on
näillä näkymin lokakuussa ja viimeinen hakupäivä
helmikuun loppupuolella 2016. Muista tuista ei vielä ole tietoa.
Syksyn myötä useat rahoitusfoorumit ja ensimmäiset vuoden 2016 haut ovat ajankohtaisia. Syyskuussa
on melkein jokaiselle alalle oma foorumi: rahoitusta
etsivä voi osallistua Finnish Film Affairiin, Nordic
Forumiin, Baltic Sea Forumiin tai Cartoon Forumiin.
Juuri nyt olemme kuitenkin kesän kynnyksellä. Nauttikaamme suvesta siellä missä oma mieli lepää: merellä, metsässä tai kaupungissa.
Kerstin Degerman
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Suomeen tulleet tuet 2014
FESTIVAALITUKI (EAC/S32/2013)
DocPoint –
Helsingin dokumenttielokuvafestivaali
Helsinki International Film Festival
Sodankylän elokuvajuhlat
Tampereen elokuvajuhlat
Festivaalituki yhteensä

55 000
63 000
41 000
33 000
192 000

HANKEKEHITTELY (EAC/S30/2013)
Single Projects, deadline 28.2.2014
Anima Vitae:
Hugo – The World’s Worst Comeback/anim. 60
Luxian Productions:
The Green Mine/dokumentti
25
Klaffi Tuotannot: Grace/fiktio
50
Zodiac Finland: Jill and Joy’s Winter/fiktio
50
Single Projects, deadline 6.6.2014
Pikkukala: Ta-dah!/animaatio
60
Studio Outo: Little Wild Worlds/animaatio
60
Art Films Production AFP:
White rage/dokumentti
25
Intergalactik:
A Minute Ago We Were Married/dokumentti 25
Kinocompany Finland:
The Unforgiven/dokumentti
25
Saamifilmi: New Norway/dokumentti
25
Slate Funding deadline 28.3.2014
Oktober:
122
(Kaisa’s Enchanted forest,
I have a Right, Baby Jane)
MRP Matila Röhr Productions:
179
(Never Alone, Eternal Road,
Rölli and the Secret Route, Tale of a Lake)

000
000
000
000

HARKINNANVARAINEN LEVITYSTUKI
(EAC/S22/2013)
Deadline 28.4.2014
Oy Cinema Mondo Ltd: Violette
Oy Cinema Mondo Ltd: Deux Jours, Une Nuit
Oy Cinema Mondo Ltd: La Grande Bellezza
Oy Cinema Mondo Ltd: Diplomatie

000
000

KAIKKI TUET 2014

000
000

ENSIMMÄISET PÄÄTÖKSET 2015

500

000

4H

98 000
98 000

15
21
21
21

AUTOMAATTINEN LEVITYSTUKI (EAC/S28/2013)
Deadline 30.4.2014
Oy Cinema Mondo Ltd
64 703
Oy Future Film Ab
64 945
Oy Nordisk Film Ab
19 853
SF Film Finland Oy
107 211
Automaattinen levitystuki yhteensä 256 712
SALES AGENT -TUKI (EAC/S21/2013)
Yellow Affair
Sales Agent -tuki yhteensä
Europa Cinemas verkosto
(5 suomalaista jäsenteatteria)

000
000

HANKEKEHITTELYTUKI PELEILLE
(Support for Video Games) (EAC/S31/2013)
Deadline 28.3.2014
Frozenbyte/Trine 3
150 000
Gigglebug Entertainment/Face Race
54 934
Hankekehittely yhteensä
911 434
TV-LEVITYSTUKI (EAC/S24/2013)
Milennium Film: Little Yellow Boots
TV-levitystuki yhteensä

Oy Kinoscreen Illusion Ltd: Ant Boy
8 800
Deadline 2.7.2014
Cinema Mondo: 20 000 days on Earth
21 300
Cinema Mondo: Force Majeure (aka Tourist) 15 500
Cinema Mondo: Pride
31 600
Future Film: Feher Isten
15 500
Harkinnanvarainen tuki yhteensä
172 100

500
300
300
300

26 123
26 123
75 000

1 731 369 euroa

HANKEKEHITTELY
(Call for proposals EACEA/17/2014)
Single Projects, deadline 15.1.2015
(vuoden 2015 hakukierros)
Art Films Production AFP Oy/
Antero Varovainen/fiktio
Iron Sky Universe Oy/
Iron Sky The Coming Race/fiktio
Kinoproduction Oy/
Me Rosvolat ja Aarrearkku/fiktio

TV-LEVITYSTUKI
(Call for proposals EACEA/24/2014)
Gigglebug Entertainment Ltd/
Gigglebug/anim.
HARKINNANVARAINEN TUKI
TEATTERIELOKUVIEN LEVITTÄJILLE
(Call for proposals EACEA/23/2014)
Deadline 4.12.2014
Cinema Mondo/La Rancon de la Gloire
Cinema Mondo/Retour a Ithaque
Cinema Mondo/En duva satt på en gren
och funderade på tillvaron
Oy Future Film/Phoenix
Harkinnanvarainen tuki yhteensä

30 000
50 000
50 000

99 434

15 500
8 800
21 300
8 800
54 400

Uutisia
EU ja digitaaliset
sisämarkkinat

Harald Trettenbrein

Brysselin EACEA Agencyssä
uusi päällikkö
Brysselin EACEA Agencyä, missä Median alaohjelman hakemukset käsitellään, johti helmikuuhun 2015
saakka Sari Vartiainen. Vartiaisen siirryttyä muihin
tehtäviin, EACEA Agencyn päälliköksi on nimitetty
itävaltalainen Harald Trettenbrein 16.5.2015 alkaen.
Trettenbrein on koulutukseltaan juristi. Hän on työskennellyt aikaisemmin EU:n Komissiossa tutkimusyksikössä vastaten mm. media-alasta ja sosiaalisesta
mediasta. Trettenbrein on innostunut uudesta työstään ja hänen tavoitteenaan on tuoda hyvin toimivalle Luova Eurooppa -ohjelmalle sen ansaitsema poliittinen huomio.
Uusi tutkimus
elokuvakasvatuksesta julkaistu
EU:n Komissio julkaisi 20.5.2015 uuden tutkimuksen
elokuvakasvatuksesta Euroopassa. Tutkimuksessa
todetaan, että elokuvakasvatus ei esiinny itsenäisenä
oppiaineena Euroopassa. Elokuvakasvatuksen osuus
kouluissa vaihtelee suuresti ja on usein asiasta innostuneiden opettajien varassa.
Joissakin maissa kouluille on luotu hyvä järjestelmä, jonka puitteissa he voivat käyttää elokuvia osana
opetusta luvan kanssa. Useimmissa maissa opettajilta
puuttuu tietoa elokuvien käyttöoikeuksista ja järjestelmissä olisi parantamisen varaa. Tutkimus esittää
suosituksia nykytilanteen korjaamiseen.
Tutkimus löytyy osoitteesta:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/schoolseurope-are-not-using-films-and-audiovisual-materialfull-concluded-eu-study

Euroopan Unioni sai viime syksynä uudet komissaarit ja Luova Eurooppa -ohjelmasta vastaavaksi komissaariksi nimitettiin saksalainen Günther Oettinger.
Oettinger tutustui eurooppalaiseen elokuva-alaan
Berliinin elokuvajuhlilla helmikuussa 2015. Hän piti siellä puheen, jossa hän nosti esiin tarpeen kehittää
elokuva-alan eurooppalaisia digitaalisia sisämarkkinoita. Oettingerin puhe herätti paljon voimakkaita
reaktioita monissa elokuva-alan eurooppalaisissa organisaatioissa. Oltuaan alan kanssa vuoropuhelussa
Oettinger on sittemmin lieventänyt kantaansa ja totesi Cannesin elokuvajuhlilla mm. näin: ”Kulttuurin
monimuotoisuus on, ja tulee säilymään Euroopan
Unionin ydinarvona.”
Euroopan komissio on 6.5.2015 tehnyt 16-kohtaisen strategian digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Strategia alkaa näin: ”Internet ja digitaaliteknologia mullistavat maailmaa. Ne vaikuttavat
kaikkiin elämänaloihin ja jokaiseen elinkeinoon.
Euroopan on oltava mukana muutoksessa ja avattava
digitaalitaloudesta tarjoutuvat mahdollisuudet ihmisille ja yrityksille. Tähän tarvitaan EU:n sisämarkkinoiden voimaa. Euroopan komissio on tänään paljastanut tarkat suunnitelmansa digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi. Tämä on yksi nykyisen komission
painopistealueista.”
Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisen strategia pitää sisällään 16 toimenpidettä, jotka on jaoteltu
kolmeen pilariin, jotka komissio aikoo toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä. Strategian kolme pilaria
ovat: 1) kuluttajien ja yritysten digitaalisten tuotteiden
ja palvelujen saantia parannetaan koko Euroopassa 2)
luodaan suotuisat ja tasapuoliset olosuhteet digitaaliverkoille ja innovatiivisille palveluille 3) maksimoidaan digitaalitalouden kasvupotentiaali.
Komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan
voi tutustua tarkemmin täällä:
http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-15-4919_fi.htm
Oettingerin blogikirjoitus 13.5.2015:
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/
oettinger/blog/cannes-festival-cultural-diversityheart-digital-age_en
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Ajankohtaiset hakukierrokset
kesällä 2015
Harkinnanvarainen levitystuki
teatterielokuvien levittäjille
Call for proposals EACEA/23/2014
(Support for the transnational Distribution
of European films, The ”Selective Scheme”)
Harkinnanvaraista tukea myönnetään, jos vähintään
seitsemän levittäjää Luova Eurooppa -ohjelman jäsenmaista on sopinut saman elokuvan levityksestä. Tuki
kohdistuu elokuvan levitys- ja markkinointikuluihin.
Hakukierros julkaistiin 6.10.2014 ja sen ensimmäinen deadline oli 4.12.2014 ja toinen hakuaika on:
2.7.2015 klo 12.00 Brysselin aikaa
Heinäkuun deadlinen kohdalla elokuvan levitys voi
olla aikaisintaan 2.5.2015 ja viimeistään 18 kuukauden päästä hakemuksen jättämisestä.
Tämän hakukierroksen budjetti on 8 miljoonaa
euroa.
Keille tuki on tarkoitettu
Tuki on tarkoitettu eurooppalaisille levitysyhtiöille,
jotka hoitavat elokuvien levitystä elokuvateattereihin.
Voidakseen saada tukea, eri maiden levittäjien tulee
muodostaa ryhmä, johon kuuluu vähintään seitsemän
levittäjää eri maasta. Ryhmällä tulee olla koordinaattori, joka on elokuvan myyntiagentti.
Mihin tukea voi hakea
Tuki on suunnattu eurooppalaisten elokuvateattereissa esitettävien elokuvien levitys- ja markkinointikuluihin. Tuen piiriin eivät kuulu kotimaiset elokuvat,
vaan elokuvat muista Euroopan maista. Elokuvien
digitaalisen levityksen edellytyksenä on, että laatu on
minimissään 1,3 K. Elokuvien levitysformaatiksi ei
käy DVD, DVIX, Digital Beta tai digitaalinen levitys,
jonka laatu on alle 1,3 K.
Tuen piiriin kuuluvat fiktio-, animaatio- ja dokumenttielokuvat, jotka ovat vähintään 60 minuuttia pitkiä ja joiden oikeudet levittäjä on hankkinut
1.1.2012 jälkeen. Tuen piiriin eivät kuulu elokuvat
Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Italiasta ja IsostaBritanniasta, jos niiden tuotantobudjetti on yli 10 miljoonaa euroa.
Tukisummasta enintään 5 % varataan levittäjille,
jotka hakevat tukea elokuvalle, jolle joku ryhmä on jo
aiemmin saanut tukea. Tästä tuesta noin 25 % kohdistetaan pienille elokuville (alle 3 M€).
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Paljonko tukea voi saada
Tukisummat ovat määräsummia, jotka määrittyvät
levitysmaan mukaan ja sen mukaan, miten monelle
valkokankaalle elokuva leviää. Suomi kuuluu levittäjäryhmään 2, jonka tukisummat ovat seuraavat:
4 500 €, jos elokuva leviää 1–2 valkokankaalle
8 800 €, jos elokuva leviää 3–7 valkokankaalle
15 500 €, jos elokuva leviää 8–14 valkokankaalle
21 300 €, jos elokuva leviää 15–24 valkokankaalle
31 600 €, jos elokuva leviää yli 25 valkokankaalle
Elokuvan levitys eri valkokankailla tulee olla samanaikaista ja katsotaan sen viikon mukaan, jolloin
levitys on ollut suurin (=eniten valkokankaita). Minimimäärä näytöksille on kaksi näytöstä per viikko
per valkokangas.
Hakemuksen arviointi
Hakemukset pisteytetään kahdessa eri kategoriassa,
jotka ovat 1) small films ja 2) medium films. Pienet
elokuvat ovat elokuvia, joiden tuotantobudjetti on alle
3 miljoonaa euroa ja keskikoolla tarkoitetaan elokuvia, joiden tuotantobudjetti on yli 3 miljoonaa euroa
tai Espanjan, Saksan, Ranskan, Italian ja Ison-Britannian kohdalla alle 10 miljoonaa euroa.
Tukea hakevat levittäjäryhmät pisteytetään ja ryhmän jokainen levittäjä tuo yhden pisteen. Lisäpisteitä
tulee niistä levittäjistä, jotka ovat automaattisen levitystuen viime kierroksella saaneet Media-tukea: 1
piste/levittäjä. Pienet maat eli kaikki muut paitsi Espanja, Saksa, Ranska, Italia ja Iso-Britannia saavat lisäksi 2 lisäpistettä.
Kun levittäjäryhmien pisteet on laskettu, jaetaan
tuki parhaat pisteet saaneille ryhmille.
Miten tukea haetaan
Harkinnavaraisen levitystuen kuten muidenkin Luova
Eurooppa -tukien hakeminen tapahtuu online-hakemuksella. Sen lisäksi tulee tarvittaessa lähettää postitse pyydetyt liitteet; tämä koskee varsinkin ryhmän
koordinaattoria.
Milloin tulokset julkaistaan
Tämän hakukierroksen tulokset julkaistaan seuraavan aikataulun mukaisesti:
deadline 2.7.2015 → arviointi heinä–lokakuu 2015 →
tulokset hakijoille marraskuussa 2015 → sopimusten
allekirjoitus joulukuussa 2015

Hakuohjeet ja -lomakkeet
Tuen englanninkielisiltä sivuilta löydät hakuohjeet ja
linkin hakulomakkeeseen: https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-europeanfilms-2015_en.
Online-hakulomakkeen saat ladattua omalle koneellesi, kun olet ensin rekisteröitynyt ja saanut oman
PIC-koodin. Linkki PIC-rekisteröitymiseen ja hakulomakkeisiin: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Sales Agents -tuki
Call for proposals EACEA/07/2015
Support for the distribution of non-national
European films / The ”Sales Agents Scheme”
Tuki myyntiagenteille julkaistiin 13.3.2015 ja tällä hakukierroksella on yksi hakuaika, joka on 18.6.2015
klo 12.00 Brysselin aikaa.
Tuen budjetti vuoden 2015 hakukierroksella on
noin 2,6 miljoonaa euroa.
Keille tuki on tarkoitettu
Hakijoiden on oltava eurooppalaisia yrityksiä, jotka
toimivat tuottajien välittäjinä, jotka ovat erikoistuneet elokuvan kaupalliseen hyödyntämiseen markkinoilla ja lisensoimalla sitä ulkomaiden jakelijoille tai
muille ulkomaiden ostajille ja joiden toiminta edistää
osaltaan edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamista.
Hakijoiden on oltava sijoittuneita Median alaohjelmaan osallistuvaan maahan ja tällaisen maan kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.
Tukea voivat hakea myyntiagentit, jotka vuosina
2010–2014 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. Lisäksi myyntiagentin tulee olla myynyt vähintään kolmen elokuvan esitysoikeudet vähintään
kolmeen eri maahan, jotka kuuluvat Luova Eurooppa
-ohjelmaan.
Paljonko tukea voi saada
Jos myyntiagentti täyttää edellä mainitut vaatimukset,
se voi saada 20 000 euron tukisumman.
Tukisumma voi lisäksi olla suurempi kuin 20 000
euroa. Tämä lisätuen summa lasketaan Median alaohjelman Automaattisen levitystuen perusteella ja tukea
kertyy 20 % suurista maista tuleville elokuville (Saksa,

Ranska, Espanja, Italia ja Iso-Britannia) ja 30 % muista
Euroopan maista tuleville elokuville. Tukisumma voi
olla enintään 60 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Lue tarkemmin hakuohjeista (Guidelines).
Mihin tuki kohdistuu
Myyntiagenteille tarkoitettu tukijärjestelmä jakautuu
kahteen vaiheeseen:
1. Potentiaalisen rahaston luominen
(the generation of a potential fund): sen laskeminen
perustuu yrityksen kansainväliseen myyntiin
Euroopan markkinoilla vuosina 2010–2014
2. Kunkin yrityksen luoman potentiaalisen
rahaston uudelleeninvestoiminen:
Moduuli 1: uusien muiden kuin kotimaisten
eurooppalaisten elokuvien kansainvälisistä
myyntioikeuksista maksettavat vähimmäis
vakuudet (minimum guarantees) ja ennakot
Moduuli 2: uusien muiden kuin kotimaisten
eurooppalaisten elokuvien myynninedistäminen,
markkinointi ja mainonta
Hankkeiden enimmäiskesto on 18 kuukautta a lkaen
kansainvälisen myyntisopimuksen allekirjoittamisesta.
Tämän hakukierroksen mukaisesti luodun potentiaalisen rahaston uudelleeninvestointitoimissa on noudatettava seuraavia määräaikoja:
• tuottajan kanssa tehty kansainvälinen myyntisopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 18.6.2015
• uudelleeninvestointia koskevat hakemukset on toimitettava Brysseliin kuuden kuukauden kuluessa
tuottajan kanssa tehdyn kansainvälisen myyntisopimuksen allekirjoittamisesta ja viimeistään 1.3.2017
Elokuvien päätuottajien on oltava sijoittautuneita
Median alaohjelmaan osallistuviin maihin ja näistä
maista peräisin olevien ammattilaisten on täytynyt
osallistua merkittävällä tavalla elokuvan tekoon.
Näin haet tukea
EU-komission sivuilta löydät tuen englannink ieliset
hakuohjeet ja hakulomakkeen:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/
distribution-support-sales-agents-2015_en
Tulosten julkaiseminen
Vaihe 1: deadline 18.6.2015 → hakemusten arviointi
kestää 7 kuukautta → tieto hakijoille tammikuussa
2016
Vaihe 2: uudelleeninvestointi: hakemukset tulee lähettää Brysseliin viimeistään 1.3.2017. Hakemukset
käsitellään siinä järjestyksessä, kun ne saapuvat. Jos
myönnettyä tukea ei uudelleeninvestoida edellä mainittuun päivään mennessä, tuki jää saamatta.
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Luovan Euroopan
kulttuurin alaohjelman hankkeissa
tuetaan myös osaamisen kehittämistä

tuo Turun AMK:n Taideakatemialle uusia mahdollisuuksia kehittää julkisessa tilassa toteutuvien taideprojektien
opetusta kansainvälisen verkostomme kanssa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa opiskelijaliikkuvuutta, vierailevia taiteilijoita, asiantuntijoita ja taideopettajia.” kertoo

hankkeen taiteellinen koordinaattori Sari Torvinen
Turun AMK:sta.
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Sakari Viika / Suomen Kansallisooppera

L

uovan Euroopan kulttuurin alaohjelma ei
tue erillisten kurssien järjestämistä kuten
median alaohjelma. Yhtenä alaohjelman
tavoitteista on kuitenkin alan osaamisen
kehittäminen, joten teema näkyy ohjelman tukemissa hankkeissa. Näissä pyritään usein saamaan aikaan laajoja, koko eurooppalaista kulttuurikenttää hyödyttäviä vaikutuksia. Suomalaiset hankevetäjät näkevät hankkeissa mahdollisuuden kehittää
kenttää ja osaamista myös Suomessa.
Kiinteistö Oy Kaapelitalon vetämässä, juuri käynnistyvässä Creative Lenses -hankkeessa eurooppalaiset kulttuuriorganisaatiot etsivät ja kehittävät liiketoimintamalleja, joissa taloudellinen kestävyys on mahdollista tinkimättä taiteellisesta tasosta ja toiminnan
arvoista. Toimitusjohtaja Petri Sirviön mukaan hankkeella on merkitystä niin Suomessa kuin Euroopassa:
”Suomalaisen vapaan kulttuurin kentän pulmat ovat
samanlaiset kuin muuallakin Euroopassa: julkisen rahoituksen niukkeneminen ja kasvava kysyntä uusille
taiteen ja kulttuurin muodoille eivät kohtaa. Hankkeessa rakennetaan eurooppalaisista selviytymistarinoista kestäviä liiketoimintamalleja, joista toivomme
löytyvän kivijalkaa myös suomalaisille taide- ja kulttuuriorganisaatioille.” Hankkeessa on mukana vapaiden kulttuurikeskusten verkosto TEH, esittävien taiteen organisaatioiden verkosto IETM, 7 kulttuurikeskusta sekä kaksi yliopistoa ja kaupunkia.
In Public, In Particular (IPIP) on Antwerpenin,
Dublinin, Turun ja Zagrebin taideakatemioiden orga
nisoima tilannelähtöisen taiteen projekti. Jokaisesta
kaupungista on valittu yksi katu, jonka varrella toimi
vat organisaatiot ja yritykset osallistuvat taiteilijoiden
ja taideopiskelijoiden vetämiin työpajoihin, joissa katuun liittyvät kysymykset saavat taiteellisen muodon.
IPIP etsii erilaisia yleisön osallistumisen malleja julkisissa tiloissa toteutuville taidetapahtumille. ”IPIP

Suomen Kansallisoopperan ja Tero Saarinen Companyn
Kullervo on yksi The Opera Platformissa
nähtävistä esityksistä.

Kiinnostava esimerkki laajoista, alan o
 saamista kehittävistä hankkeista on myös European Opera Digital, jossa eurooppalaiset oopperatalot jakavat esityksiään ilmaiseksi uudessa The Opera Platform -verkkoportaalissa. Hankkeeseen on valittu yhteensä 15
eurooppalaista oopperataloa, mm. Suomen Kansallis
ooppera, Royal Opera House, Teatro Real ja Komi
sche Oper. Tavoitteena on tavoittaa uusia yleisöjä digitaalisen jakelun puolella ja samalla kehittää alan
toimijoiden digitaalisiin mahdollisuuksiin liittyvää
osaamista.
Luovan Euroopan kulttuurin alaohjelma tukee
vuosittain noin 80 eurooppalaista yhteistyöhanketta. Viimeisimmällä hakukierroksella Kaapelitehtaan
ja Turun AMK:n Taideakatemian vetämät hankkeet
saivat tukea yhteensä 2,16 miljoonaa euroa. Lisäksi
suomalaisia on mukana yhteisjärjestäjinä yhteensä 20
muussa hankkeessa.
Myös av-alan toimijat voivat olla kumppanina kulttuurin alaohjelman hankkeissa. Hankkeen on kuitenkin oltava selvästi kulttuurialan hanke, jota audiovisuaalinen osuus täydentää.
Lisätietoja: www.cimo.fi/luovaeurooppa
CIMOn Luova Eurooppa -yhteyspiste 05/2015

Alan ammattilaiset kertovat
Median koulutuskursseista

T

ässä lehdessä päätimme esitellä mahdollisimman monta Luova Eurooppa -ohjelman ja sen Median alaohjelman tukemaa
kurssia. Median kurssit on tarkoitettu jatkokoulutukseksi elokuva-alan ammattilaisille, joilla on jo alan peruskoulutus. Suomalaiset
käyvät Median kursseilla kiitettävän ahkerasti. Vuosi
2014 oli kaikkien aikojen ennätysvuosi: 19 eri kurssilla kävi yhteensä 101 suomalaista.
Poimimme viimeisen kolmen vuoden ajalta kiinnostavia kursseja, joilla on ollut yksi tai usempi suomalainen ja pyysimme osallistujia jakamaan kokemuksiaan opiskelusta. Alla on esitelty kymmenen eri
kurssia, joista kaksi on suunnattu käsikirjoittajille,
useimmat tuottajille, mutta vaihtelevasti joko fiktio-,
dokumentti- tai transmediatuottajille. Yksi kurssi
puolestaan käsittelee elokuvien markkinointia ja levitystä. Cartoon Connection taas on enemmän rahoitusfoorumin tapainen tilaisuus eli ei koulutuskurssi,
mutta ei ihan foorumikaan.

KÄSIKIRJOITTAJILLE
Sources 2 Script
Development Workshop
Kurssille osallistui Juhana Lumme
Kuka olet? Olen Juhana Lumme, freelance -käsikirjoittaja/ohjaaja, Taiteen maisteri Taideteollisen korkeakoulun Elokuva- ja TV-käsikirjoittamisen linjalta.
Kirjoitan monipuolisesti eri medioihin niin työkseni
kuin huvikseni – välillä on vaikea sanoa eroa. Lisätietoa www.juhanalumme.com.
Miksi valitsit juuri tämän kurssin?
Olen käynyt Sources 2 Script Development Workshopin aikaisemmin toisen projektin yhdeydessä ja pidin
workshoppia niin hyödyllisenä, että haimme sinne
uudellakin projektilla.
Haitko kurssille hankkeen kanssa vai ilman?
Sources 2 Script Development Workshoppiin voi hakea vain käsikirjoitushankkeen kanssa, ja valituista
projekteista muodostetaan 4–6 hankkeen työryhmiä.

Sources 2-kurssin workshop pidettiin Saksassa Schloss Ziethen -maalaiskartanossa
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Milloin kurssi pidettiin ja sisälsikö se yhden vai useampia workshopeja? Entä työskentelyä niiden välillä?
Sources 2:ssa on aina kaksi ryhmätapaamista, joiden
välillä tehdään itsenäistä työskentelyä ensimmäisellä
kerralla saadun annin pohjalta. Ensimmäinen tapaamiskerta on aina jossain syrjäisessä, työskentelyrauhan mahdollistavassa lokaatiossa, tällä kertaa 3.–11.4.
Saksassa, Brandenburgin maaseudulla Schloss Ziethen -nimisessä maalaiskartanossa, jonka jokainen
lattialautakin huokui historiallista kulttuurihenkeä.
Jälkimmäinen tapaaminen on yleensä kurssin vetäjän kotimaassa, meidän tapauksessa 27.–31.8. Pariisissa, koska vetäjämme Eric Collins asuu Ranskassa.
Mitä kurssi käytännössä piti sisällään?
Sources 2:n rakenne on seuraava: Jokaisella työryhmällä on oma vetäjänsä, ja työryhmiin otetaan noin
4–6 kehitteillä olevaa pitkää elokuvaa tai dokumenttiprojektia. Jokaisesta hankkeesta tulee paikalle käsikirjoittaja sekä halutessaan ohjaaja tai tuottaja, ja
kaikki kurssille osallistuvat lukevat ja kommentoivat
kaikkien kurssilaisten käsikirjoitukset. Kyseessä on
siis ryhmätyöskentelyn muoto, vähän kuin Levyraati,
jossa kurssin vetäjä toimii Jukka Virtasena.
Millainen oli työskentelyilmapiiri kurssilla?
Mielestäni erittäin hyvä. Jokaisen kurssi on erilainen
ja muotoutuu aina kurssilaisten ja vetäjän mukaan,
eikä itselläni ole ollut mitään valittamista kurssien
työskentelyilmapiiristä.
Paljonko kurssilla oli osallistujia ja mistä maista?
Entä opettajia/tutoreita/experttejä?
Kaiken kaikkiaan Schloss Zietheniin saapui useampi
kymmenen osallistujaa. Ryhmiä oli kourallinen, sanoisin viidestä kuuteen, joissa dokumentaristit ja fiktion tekijät oli jaettu omiin työryhmiinsä. Osanottajat
olivat pääosin Euroopan maista, Suomi ja Viro olivat
tällä kertaa hyvin edustettuja. Jokaisella ryhmällä oli
oma vetäjänsä, minkä lisäksi paikalla kävi elokuvaalan tekijöitä, jotka pitivät iltaisin koko poppoolle esitelmiä vaihtelevista aiheista. Esimerkkinä näistä vierailevista tähdistä voisin mainita espanjalaisen Oscarehdokkaana olleen ohjaajan Fernando Trueban, joka
esitteli tuotantoaan ja kertoi elokuviensa synnystä.
Millainen oli opetuksen taso?
Entä kurssilla jaettu materiaali?
Jokaisen työryhmän taso vaihtelee sen osanottajien
mukaan, mutta vetäjät ovat aina olleet erittäin ammattitaitoisia – ja yleensä kurssilaisetkin. Meidän työryhmässämme oli varsin vaihtelevan tasoisia tekijöitä;
yksi työpari teki ensimmäistä fiktioprojektiaan, kun
taas jotkut olivat jo pitkän uran tehneitä alan konkareita. Materiaalia ei hirveästi jaettu, sillä omien ja
muiden ryhmäläisten tekstien kanssa riitti kyllä te10 H

kemistä, mutta vierailevat puhujat olivat aina hieno
lopetus päiville. Lisäksi teimme ekskursion Brandenburgin kaupunkiin, jossa on vilkas elokuvatuotanto.
Miten hankkeesi eteni kurssin aikana?
Lähdimme mukaan käsikirjoituksen kolmannella
versiolla, jossa oli tiettyjä ongelmakohtia. Kurssin aikana meiltä kysyttiin juuri oikeat kysymykset, joiden
avulla solmukohdat aukesivat ja ymmärsimme, miten
jutun pitää mennä.
Miten rahoitit kurssin? Saitko mitään tukia?
Projektimme tuotantoyhtiö rahoitti kurssin, ja haimme myös AVEKista koulutustukea, jota emme saaneet, mutta tuottajamme sai myöhemmässä haussa
kuluihin hieman AVEKin kulttuurivientitukea.
Vastasiko kurssi odotuksiasi?
Ehdottomasti.
Mitä hyötyä kurssista oli projektin kannalta
ja jäikö siitä sinulle hyvä verkosto kollegoita,
joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä?
Kurssista oli se hyöty, että saimme selkeät suuntaviivat siihen, mihin suuntaan tarinaa tulee kehittää.
Tutustuin myös muihin työryhmämme jäseniin sekä
tietysti kurssin vetäjään. Seuraan useimpien elämää
nyt Facebookissa.
Suositteletko kurssia muille ja jos kyllä,
niin keille ensisijaisesti?
Suosittelen kurssia kaikille, jotka tekevät ensimmäisiä pitkien elokuvien käsikirjoituksiaan, sekä kaikille
niille, joilla on ongelmakohtia tekstinsä kanssa.
Script & Pitch Workshop
Kurssilla kävi Juho Kuosmanen
Olen elokuvaohjaaja, ja seuraavassa elokuvassani
myös toinen käsikirjoittaja. Kirjoitan yhdessä M
 ikko
Myllylahden kanssa, jonka kanssa olimme Torino
Film Labin Script & Pitchissä.
Työskentelen Elokuvayhtiö Aamulle, ja elokuvan
ohella olen ohjannut myös teatteria, oopperaa ja näytellyt jonkin verran.
Miksi valitsit juuri tämän kurssin?
Tuottajani Jussi Rantamäki suositteli tätä kurssia
meille, koska Hannaleena Haurulla oli hyvät kokemukset siitä. Olimme aluksi hieman skeptisiä, sillä
Script & Pitch keskittyy esittelyn mukaan treatmentin kehittelyyn, mutta meidän projektimme oli edennyt jo treatmentistä käsikirjoitusvaiheeseen. Kurssin
aikana ryhdyimmekin käsittelemään omaa hankettamme käsiksen tasolla.
Minkä hankkeen kanssa hait kurssille?
Hain kurssille Nyrkkeiljä-työnimellä kulkevan projektin kanssa.

Torino Film Lab

Milloin kurssi pidettiin ja sisälsikö se yhden vai useampia workshopeja? Entä työskentelyä niiden välillä?
Kurssi koostui kolmesta viikon mittaisesta tapaamisesta vuoden aikana sekä skypetapaamisista näiden
välillä. Tapaamiset olivat Gentissä (Belgia) helmikuussa, Brignoganissa (Ranska) kesäkuussa ja Tori
nossa (Italia) marraskuussa, jossa projektit esiteltiin
rahoittajille ja tuottajille Torinon elokuvajuhlien aikana. Torinossa halukkaat tuottajat, levittäjä ja rahoittajat voivat sopia kahdenkeskisiä tapaamisia tekijöiden
kanssa. Meidän tapaamiskalenteri varattiin täyteen,
mikä oli tietenkin aivan mahtavaa. Osa tapaamisista
oli todella hyviä, osa suht turhia.
Mitä kurssi käytännössä piti sisällään?
Työskentelimme yhdessä script editor Franz Rodenkirchenin kanssa ryhmässä, jossa oli meidän lisäksemme kolme hanketta. Ryhmä toimi loistavasti, ja
hankkeiden hyvin erilaisista lähtökohdista huolimatta
keskustelu oli hyvää ja erittäin kehittävää.
Olimme myös erittäin onnellisia saadessamme ryh
mään script editor -harjoittelijaksi bosnialaisen Amra Baksic Camon, joka on todella kokenut tuottaja.
Yleensä harjoittelijat ovat huomattavasti kokemattomampia.
Viikot työskentelimme hankkeiden parissa, puoli
päivää kerrallaan yhden hankkeen parissa. Gentissä
työskentelimme treatmentin kanssa, mutta Brignoganiin toimme jo käsikirjoituksen. Franz ja Amra vetivät ryhmää, mutta saimme todella hyödyllistä palautetta myös muilta ryhmäläisiltä. Illat katsoimme elokuvia ja keskustelimme niistä.
Treatmentin ja käsiksen lisäksi kehittelimme ja
harjoittelimme pitchaamaan hanketta. Lähtökohtai-

sesti vihaan sitä, mutta nyt tajusin, että se on todella
hyvä työkalu kirkastamaan omaa ajatusta hankkeesta.
Kun 5 minuutissa täytyy esitellä 90 minuutin elokuva, on tietenkin selvää ettei siinä ehdi sanomaan juuri mitään, muttta se pakottaa kirkastamaan elokuvan
ydinajatusta ja se puolestaan helpottaa käsikirjoituksessa tehtäviä ratkaisuja.
Millainen oli työskentelyilmapiiri kurssilla?
Työskentelyilmapiiri oli loistava. Se oli vaativa ja intensiivinen, mutta antoi paljon. Muutamien osallistujien kanssa olemme jatkaneet yhteistyötä tai vähintäänkin suunnittelemme yhteistyökuvioita.
Näiden työpajojen lisäksi meillä oli Amran ja Franzin kanssa skypepalavereita, jotta keskusteluun ei tullut liian pitkiä taukoja. Franz ja Amra olivat erittäin
sitoutuneita hankkeisiin, ja heidän palautteensa oli
hyvin perusteellista ja syväluotaavaa, mutta he eivät
antaneet suoria vastauksia, vaan pyrkivät löytämään
oikeita kysymyksiä, joihin tekijät itse miettivät vastauksensa. Tämä ei tietenkään toimi, ellei tekijöillä ole
jo kirkastunut ajatus omasta projektista, mutta meidän tapauksessa tämä oli ehdottomasti paras tapa keskustella elokuvasta. Hyvin alkuvaiheessa olevat hankkeet olivat enemmän vaikeuksissa, koska idea ei ollut
ehkä vielä valmis avoimeen keskusteluun. Yksi ryhmäläisistä vaihtoi koko hankkeensa kurssin aikana.
Millainen oli opetuksen taso?
Entä kurssilla jaettu materiaali?
Kurssilla ei juuri jeaettu materiaalia, kaupunkikarttoja
lukuunottamatta, mutta Franz lähetti sähköpostitse joitain kirjoittamista koskevia esseitä, jotka olivat hyviä.
Miten hankkeenne eteni kurssin aikana?
Hankkeemme eteni hyvin, saimme käsikirjoituksen
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lähes valmiiksi ja ydinajatus kirkastui vuoden aikana.
Miten rahoitit kurssin?
Saitko mitään tukia/ apurahoja?
Kurssin maksoi elokuvayhtiö Aamu, koska olimme
saaneet jo kehittelytukea hankkeellemme.
Vastasiko kurssi odotuksiasi?
Kurssi ylitti odotukset moninkertaisesti.
Mitä hyötyä kurssista oli projektin kannalta
ja jäikö siitä sinulle hyvä verkosto kollegoita,
joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä?
Projektin kannalta suurin hyöty oli käsikirjoituksen kehittäminen. Lisäksi Torinossa tapasimme n.
40 hankkeesta kiinnostunutta tuottajaa ympäri Eurooppaa. Osa oli hyvinkin potentiaalisia yhteistuottajia, mutta olimme saaneet hankkeen rahoitettua jo
aika hyvin, emmekä halunneet tehdä tästä liian monen maan yhteistuotantoa. Saksalainen osatuottaja
tuli mukaan ja yritämme nyt saada heidän avullaan
Arte ZDF:n mukaan. Ensimmäinen tapaaminen Arte
ZDF:n kanssa oli jo Torinossa.
Lisäksi tapasimme hyvinkin mahdollisia yhteistuottajia tulevia projekteja ajatellen.
Verkostoitumisen kannalta työpaja oli todella hyvä.
Samoihin ihmisiin törmättiin vastikään Cannesissa ja
oli hyvä huomata että elokuvamme muistettiin ja se
tuntui kiinnostavan edelleen.
Lisäksi jatkoimme työskentelyä Franzin kanssa vielä tämän kevään aikana.
Suositteletko kurssia muille ja jos kyllä,
niin keille ensisijaisesti?
Suosittelen kurssia lämpimästi. On tietenkin selvää,
että aina ei henkilökemiat toimi ja jos ei yhteinen näkemys elokuvasta synny ryhmän kesken, tai ohjaaja
on vielä itsekin täysin pihalla mitä käsikirjoituksellaan haluaa näyttää, kurssin anti voi olla huomattavan paljon huonompi. Me olimme kuitenkin todella
onnekkaita ryhmämme kokoonpanon suhteen.
Lisäksi koin että oli hyvä olla yksi valmis käsikirjoitus kirjoitettuna, vaikka kurssin ajan palaisikin
työstämään treatmenttia. Siinä muutokset ovat nopeampia tehdä, ja sikäli tehokkaampaa. Meidän tapauksessa halusimme kuitenkin työskennellä käsiksen
kanssa, koska iso osa sisältöä oli sävyissä ja yksityiskohdissa, eikä tarinassa. Tämä sopi vetäjille hyvin.
Yleisesti voisin sanoa, että edelleen kannattaa pitää ikkunat auki Eurooppaan ja saada tuoretta happea omaan tekemiseen työskentelemällä oman maan
ulkopuolella. Yhteistyöhankkeiden osalta kuulin monesta suunnasta myös kommenttia että ”what happens
inside Nordic countries, stays in Nordic countries” eli
että ilman eurooppalaista yhteistuottajaa levitystä on
todella vaikea saada Euroopan markkinoille.
12 H

DOKUMENTTITUOTTAJILLE
ESODOC
Kurssilla kävi Iiris Härmä
Kuka olet? Olen työskennellyt dokumenttielokuvien
tuottajana ja ohjaajana Guerilla Films tuotantoyhtiössä vuodesta 1999.
Miksi valitsit juuri tämän kurssin?
Olin tekemässä Hyvästi Afrikka -elokuvaa, joka kertoo mm. kehitysyhteistyön haasteista ja naisten voimaantumisen sekä tasa-arvon merkityksestä kehitykselle. Elokuva kuvattiin Ugandassa. Hain koulutukseen tällä projektilla, sillä EsoDoc-kurssi on räätälöity
tukemaan sosiaalisista aiheista kertovan dokumenttiprojektin kehittelyä ja tuomaan uusia ideoita siihen,
miten tämänkaltaista elokuvaa voi levittää ja rahoittaa. Kurssille hakiessani olimme juuri aloittaneet elokuvan kuvaukset.
Milloin kurssi pidettiin ja sisälsikö se yhden vai useampia workshopeja? Entä työskentelyä niiden välillä?
Vuoden 2013 aikana järjestettiin kolme viikon pituista
workshoppia, joiden välissä työskenneltiin oman projektin parissa. Koulutuspaikat olivat kurssikeskukset
Hollannissa, Italian Nallesissa ja Bardonechiassa Italiassa.
Mitä kurssi käytännössä piti sisällään?
Ensimmäinen kurssiviikko keskittyi esittelemään erilaisia transmedia–projekteja, joissa esim. dokumenttielokuvan lisäksi oli tuotettu verkkosivusto, joka tarjosi katsojalle lisätietoa, mahdollisuuden jakaa omia
kokemuksiaan tai vaikkapa aiheeseen liittyvän pelin.
Oli antoisaa nähdä, miten nämä projektit toimivat ja
pohtia olisiko myös minulla mahdollisuuksia tai halua laajentaa omaa tekemistäni elokuvista myös netin
puolelle. Selväksi tuli, että rahoitusta nettiprojekteille on erittäin vaikea saada ja ne kuitenkin työllistävät
suhteellisen paljon, varsinkin projektit, joissa on jokin interaktiivinen elementti. Ensimmäinen kurssiviikon aikana tutustuimme myös kansalaisjärjestöjen
videotuotantoihin ja muiden ryhmäläisten projekteihin. Kurssiviikko päättyi Movies that Matter –elokuvafestivaaleille, jossa elokuvien lisäksi osallistuimme
muutamaan masterclassiin ja tutustuimme elokuvia
rahoittaviin säätiöihin sekä ryhmärahoituksen mahdollisuuksiin.
Toinen kurssiviikko oli käytännönläheinen ja sen
antia olivat mm. työpaja, jossa käytiin lävitse sitä,
miten valmistaudutaan kuvauksiin, jotka tapahtuvat
erittäin vaikeissa olosuhteissa, kuten kriisialueilla.
Uusmedia-projektin kanssa työskentelevät saivat yksityiskohtaista oppia siitä, miten nettiprojektille luodaan perusta kartoittamalla aluksi mahdolliset käyt-

täjät luomalla erilaisia profiileja. Tämä oli kiinnostava
ja erilainen lähestymistapa.
Kolmas kurssiviikko keskittyi rahoittamiseen ja
viikon lopuksi projektit pitchattiin Documentary in
Europe -tilaisuudessa, jossa myös italialaiset elokuvaohjaajat ja tuottajat esittelivät omia projektejaan.
Millainen oli työskentelyilmapiiri kurssilla?
Ilmapiiri kurssilla oli erittäin hyvä ja kannustava.
Paljonko kurssilla oli osallistujia ja mistä maista?
Kurssilla oli 21 opiskelijaa, joista melkein kaikki olivat eri Euroopan maista. Kurssilla oli noin kolme vastuullista vetäjää ja lisäksi eksperttejä ja vierailijoita
runsaasti.
Millainen oli opetuksen taso?
Entä kurssilla jaettu materiaali?
Vierailevat luennoitsijat olivat todella hyviä. Kurssilla ei jaettu paljoakaan materiaalia, vaan materiaalina
toimi jokaisen oma projekti, jota käsiteltiin ryhmässä ja tutoreiden kanssa. Kurssille ei kannata hakeutua
ilman omaa työstettävää projektia.
Miten hankkeesi eteni kurssin aikana?
Hanke eteni suunnitelmien mukaisesti.
Miten rahoitit kurssin? Saitko mitään apurahoja?
Sain koulutustukea Avekista.
Vastasiko kurssi odotuksiasi?
Kurssi oli kiinnostava ja vastasi odotuksia. Toki siellä oli paljon ennestään tuttua asiaa ja siksi se tuntui
hieman pitkältä.
Mitä hyötyä kurssista oli projektin kannalta
ja jäikö siitä sinulle hyvä verkosto kollegoita,
joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä?
Itselleni tutustuminen uusmedian mahdollisuuksiin ja nykytilaan lievitti ammatillista stressiä, joka
on seurannut television murroksesta. Hyviä sisältöjä
tarvitaan aina. Kurssilta jäi hyviä kollegakontakteja
ympäri Euroopan.
Suositteletko kurssia muille ja jos kyllä,
niin keille ensisijaisesti?
Opiskelu sisälsi tutustumista cross-media alaan ja sen

DOK.incubator
Kurssilla kävi Petri Luukkainen
Kuka olet? Olen elokuvantekijä Helsingistä. Perustin Unikino-tuotantoyhtiön vuonna 2005 ja ohjaan ja
tuotan omat elokuvani. Olen urallani ohjannut mainoksia, musiikkivideoita ja työskennellyt ohjaajana,
kuvaajana ja leikkaajana. Ensimmäinen pitkä do
kumenttielokuvani oli Tavarataivas, joka valmistui
vuonna 2013. Tavarataivas oli myös hanke, jolla osallistuin DOK.incubator -kurssille.
Miksi valitsit juuri tämän kurssin?
Löysin kurssin sattumalta jostain newsletteristä.
Rough Cut workshop + kansainvälistymisen kulma
sopi täydellisesti elokuvamme työvaiheeseen.
Haitko kurssille hankkeen kanssa vai ilman?
Elokuvan Tavarataivas kanssa. Hakuvaiheessa huomi
oitiin muutama leikattu kohtaus ja markkinointisuunnitelma.
Milloin kurssi pidettiin ja sisälsikö se yhden vai useampia workshopeja? Entä työskentelyä niiden välillä?
Kurssi piti sisällään kolme viikonpituista workshoppia, jotka pidettiin Telczissä Tsekin tasavallassa, Bratislavassa Slovakiassa ja Leipzigissa Saksassa.
Petri Luukkanen

Esodoc: Välillä jotain muuta kuin elokuvaa.

mahdollisuuksiin dokumenttielokuvien oheistuotteina, kansalaisjärjestöjen viestintään, sekä tutustumista
erilaisiin rahoitus, tuotanto- ja levitysväyliin. Rahoitusfoorumi ja siihen valmistautuminen kurssin lopussa on hyvä mahdollisuus harjoitella pitchausta niille,
joilla on siitä vain vähän kokemusta, siihen osallistui
muutama tv-tuottaja eikä mm. uusmediaa tukevia
rahoittajia ollut paikalla. Mutta se vei koko viimeisen kurssiviikon, joten jos siitä on jo kokemusta eikä
halua tätä harjoitella en suosittele. Kurssilaiset, jotka
suunnittelivat uusmediahankkeita vaikuttivat tyytyväisiltä kurssin sisältöön. Jos siitä puolesta ei vielä
paljon tiedä niin kurssi toimii introna ja inspiraationa. Kurssista saa eniten irti, jos on oma hanke, jota voi
kurssin aikana viedä eteenpäin.

Kurssin työpiste ja tuliaisia Suomesta
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TRANSMEDIASTA
KIINNOSTUNEILLE
Pixel Lab:
The Cross-Media Workshop
Kurssilla kävi Carita Forsgren
Kuka olet ja mitä teet?
Olen Carita Forsgren ja kehittelen tarinallisia sisältöjä sekä perinteiseen että uuteen mediaan, ja toimin
sisältökonsulttina animaatioagentuurissa. Minulla on
firma KAA Productions ja lisäksi olen yksi Animex
14 H

coyright Power to the Pixel’s The Pixel Lab

Mitä kurssi käytännössä piti sisällään?
Kurssi sisälsi elokuvan leikkauksen työstöä, elokuvan
markkinoinnin suunnittelua, elokuvan paketointia
markkinoille ja lopuksi pitchaustilaisuuden Leipzigissa.
Millainen oli työskentelyilmapiiri kurssilla?
Työskentelyilmapiiri oli mahtava. Kurssilla oli intohimoisia tekijöitä elokuviensa kanssa ja myös mentorit
ja opettajat olivat mukana täydellä sydämellä. Kurssi
oli yksi hienoimpia oppimiskokemuksia aikuisiälläni.
Paljonko kurssilla oli osallistujia ja mistä maista?
Entä tutoreita?
Kurssille osallistui noin 30 ihmistä ja tutoreita oli 15.
Osallistujat tulivat eri puolilta Eurooppaa, varmaan
15 eri maasta.
Millainen oli opetuksen taso?
Entä kurssilla jaettu materiaali?
Opetus oli erinomaista. Materiaali oli lähinnä projektien vetoa tai yksittäisiä luentoja experteiltä.
Miten hankkeesi eteni kurssin aikana?
Elokuvamme saavutti potentiaalinsa, mihin en usko
että olisimme päässeet omin budjetein ja resurssein.
Miten rahoitit kurssin? Saitko mitään tukia/
apurahoja?
Kurssimaksun lisäsimme tuotantobudjettiimme. En
tajunnut hakea mitään matka-apurahoja yms.
Vastasiko kurssi odotuksiasi? Kyllä, yli odotusten.
Mitä hyötyä kurssista oli projektin kannalta ja j äikö
siitä sinulle hyvä verkosto kollegoita, joihin voi
tarvittaessa olla yhteydessä?
Kurssi oli täydellinen kansainvälistymistä haluavalle
elokuvatiimillemme. Meitähän oli kurssilla kolme saman hankkeen tiimoilta: minä, tuottaja Anssi Perttala ja leikkaaja Altti Sjögren. Kurssi myös aloitti oman
”verkoistoitumisurani.”
Suositteletko kurssia muille ja jos kyllä,
niin keille ensisijaisesti?
Kyllä. Kansainvälisille markkinoille tähtääville nuorille tekijöille, joilla on halua paiskia hommia enemmän kuin laki sallii.

Opiskelua on hyvä tehdä leikin kautta

Partners Oy:n perustajajäsenistä. Sen lisäksi toimin
lehtorina Tampereen ammattikorkeakoulussa.
Miksi valitsit juuri tämän kurssin?
Yksi Pixel Labin perustajista, Tishna Molla, kertoi siitä minulle ja se vaikutti juuri sopivalta eräälle hankkeelleni.
Haitko kurssille hankkeen kanssa vai ilman?
Hankkeen kanssa.
Milloin kurssi pidettiin ja sisälsikö se yhden vai useampia workshopeja? Entä työskentelyä niiden välillä?
Pixel Lab 2013 sisälsi ensin 8 päivän intensiivisen
workshopin Belgiassa, ja sitten 3 päivän jatkon Lontoossa lokakuussa, jolloin projektit esiteltiin kansainväliselle raadille. Näiden kahden workshopin välillä oli työskentelyä, josta saimme palautetta skypen
kautta.
Mitä kurssi käytännössä piti sisällään?
Päivittäin oli n. 4–5 tuntia asiantuntijaluentoja transmediasta ja crossmediasta, ja n. 4 tuntia projektipalautetta ja -kehittelyä. Lokakuussa keskityttiin pitchauksiin ja tapaamisiin rahoittajien ja julkaisijoiden
kanssa.
Millainen oli työskentelyilmapiiri kurssilla?
Ilmapiiri oli avoin ja keskusteleva, varsinkin ensimmäisessä workshopissa.
Paljonko kurssilla oli osallistujia ja mistä maista?
Osallistujia oli noin 30 noin 10 eri Euroopan m
 aasta.
Asiantuntijoita ja tuutoreita oli parisenkymmentä.
Millainen oli opetuksen taso?
Entä kurssilla jaettu materiaali?
Opetuksen taso oli erittäin korkealuokkaista, samoin
materiaali.
Miten hankkeesi eteni kurssin aikana?
Sain hyödyllistä palautetta, ja kehitin tehokkaan
pitchauksen.
Miten rahoitit kurssin? Saitko mitään apurahoja?
Osaksi apurahalla, osaksi omarahoituksella. TAMK
maksoi lentomatkani Lontooseen.
Vastasiko kurssi odotuksiasi?

Kurssi ylitti odotukseni.
Mitä hyötyä kurssista oli projektin kannalta ja jäikö
siitä sinulle hyvä verkosto kollegoita, joihin voi
tarvittaessa olla yhteydessä?
Tähän projektiin en saanut rahoitusta tai julkaisijaa,
mutta sain hyvän lisäyksen ammattitaitooni sekä tutustuin samanhenkisiin ihmisiin.
Suositteletko kurssia muille ja jos kyllä,
niin keille ensisijaisesti?
Suosittelen Pixel Labia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan lisää transmediasta sekä solmimaan
uusia yhteyksiä.

TUOTTAJILLE JA
TUOTANTOPÄÄLLIKÖILLE
Digital Production Challenge
Kurssilla kävi Marianne Mäkelä

Kuka olet? Olen Marianne Mäkelä Illume Oy:stä.
Olen valmistunut Metropolia Ammattikorkeakoulun
viestinnän koulutusohjelmasta medianomiksi. Olen
työskennellyt elokuva-alalla Suomessa sekä fiktion että
dokumenttielokuvan parissa mm. tuotantoassistenttina, tuotantopäällikkönä, levityskoordinaattorina sekä
markkinointikoordinaattorina vuodesta 2009 lähtien.
Illumessa olen työskennellyt vuodesta 2011 eri tehtävissä. Tällä hetkellä toimin yrityksessä apulaistuottajana
ja tuotantopäällikkönä. Olen Women in Film & Television Finland -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
Illume Oy on luovaan dokumenttielokuvaan erikoistunut tuotantoyhtiö. Toimintansa aikana Illume
on toteuttanut yli 100 tuotantoa, joista 13 on kansainvälisiä yhteistuotantoja. Yhtiö panostaa viihdyttäviin
ja tunteisiin vetoaviin elokuviin, jotka herättävät keskustelua yhteiskunnasta ja politiikasta nykymaailmassa. Illume tuottaa tv-sarjoja ja elokuvia sekä teatterilevitykseen että televisioon. Illumen elokuvia on esitetty
sekä kotimaisilla että ulkomaisilla festivaaleilla, joilla
ne ovat voittaneet useita arvostettuja palkintoja. Yhtiö
on saanut Euroopan Unionin MEDIA hankekehittelytuen usealle dokumenttihankkeelle kolmesti vuosina
2003, 2010 ja 2012.
Miksi valitsit juuri tämän kurssin?
Työssäni Illumella olen joutunut kohtaamaan paljon
digitaalisuuteen ja uuteen tekniikkaan liittyviä haasteita. Dokumenttielokuvan tekemisen luonteeseen
liittyy vahvasti asioiden itse tekeminen ja Illumella
kuvaukset ja jälkityö koordinoidaan monesti tuotantotoimistosta käsin ilman ulkopuolista konsultaatiota. Workflown ja tekniikan ymmärtäminen on erittäin tärkeää elokuvaprojektien hallinnoinnissa ja sik-

si koin tärkeäksi hankkia lisäosaamista nimenomaan
tällä alueella.
Haitko kurssille hankkeen kanssa vai ilman?
Hain kurssille ilman hanketta.
Milloin kurssi pidettiin ja sisälsikö se yhden vai useampia workshopeja? Entä työskentelyä niiden välillä?
Digital Production Challenge järjestettiin 28.–30.11.
2013 Varsovassa, Puolassa ja se oli kolmipäiväinen
koulutustapahtuma.
Mitä kurssi käytännössä piti sisällään?
Digital Production Challenge (DPC) -koulutus oli
tuottajille, tuotantopäälliköille ja jälkituotantokoordinaattoreille suunnattu koulutus, jonka tarkoituksena
oli käsitellä digitaalisia jälkityöprosesseja, kameran
valintaa sekä digitaalista levitystä nimenomaan tuottajan näkökulmasta.
Koulutus koostui luennoista, case studyista sekä
asiantuntijakeskusteluista. Koulutusta moderoi tuottaja Martin Hagemann ja kouluttajat olivat pääosin
teknisen puolen edustajia kuvauksen tai jälkituotannon puolelta. Koulutukseen oli mahdollista hakea
projektin kera, jolloin kouluttajat tekivät suosituksia
koskien projekteja sekä henkilökohtaisessa opastuksessa että luentojen ohessa.
Millainen oli työskentelyilmapiiri kurssilla?
Kurssilla oli mukava ilmapiiri ja ihania ihmisiä.
Paljonko kurssilla oli osallistujia ja mistä maista?
Entä opettajia/tutoreita/experttejä?
Kurssille osallistui n. 25 henkeä eri Euroopan maista
mm. Ruotsista, Norjasta, Irlannista, Saksasta, Hollannista, Puolasta, Kroatiasta, Sveitsistä. Joukossa oli sekä
tuottajia, linjatuottajia, tuotantopäälliköitä että jälkityökoordinaattoreita. Koulutettavilla oli aika erilaiset
lähtötasot: joukossa oli erittäin kokeneita, päivittäin
jälkitöiden ja tekniikan parissa työskenteleviä sekä vähemmän aiheesta tietäviä. Opettajia ja tutoreita oli n.
10 Saksasta, Ranskasta, Puolasta ja Sveitsistä.
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Millainen oli opetuksen taso?
Entä kurssilla jaettu materiaali?
Tekniikka oli vahvasti koulutuksessa läsnä. Vaikka
koulutus oli ajateltu tuottajien näkökulmasta, ei se
käytännössä täysin toteutunut. Erityisesti kamerateknisistä asioista oli pitkiä luentoja, joista saadusta tiedosta varmasti on hyötyäkin, mutta josta suuri osa on
liian yksityiskohtaista ajatellen tuottajan työtä. Oman
kehittelyvaiheessa olevan projektin kanssa koulutus
olisi ollut hieman hedelmällisempää tekniikan osalta,
kun olisi voinut saada konkreettista ohjausta prosessin suunnitteluun ja kameran valintaan. Sinänsä koulutus oli oikein hyvin järjestetty ja opetus mielestäni
suurimmalta osin tasokasta.
Eniten tietoa sai case studyista sekä keskustelutilaisuuksista, joissa ihmiset jakoivat omia kokemuksiaan. Kaikista kurssin luennoista jaettiin myös printtimateriaalit.
Miten rahoitit kurssin?
Saitko mitään tukia/ apurahoja?
Sain koulutustukea 50% AVEKilta ja Illume huolehti
kuluista, joita apuraha ei kattanut.
Mitä hyötyä kurssista oli projektin kannalta
ja jäikö siitä sinulle hyvä verkosto kollegoita,
joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä?
Koulutuksen suurimmaksi arvoksi voi sanoa verkostoitumisen sekä muiden maiden käytännöistä oppimisen. Erityisesti mainitsemisen arvoisia oppeja olivat digitaalisen levityksen puolelta mm. Puolan Art
House teatteri-käytännöt sekä Martin Hagemannin
opiskelijoiden tekemä levitystesti omalla opiskelijaelokuvallaan. Opiskelijat olivat Saksassa saaneet huomiota opiskelijaelokuvallaan ja levittäjät olivat kilpailleet
mahdollisuudesta levittää ko. elokuvaa. Levittäjien
tarjoukset tuoton jaosta eivät kuitenkaan tyydyttäneet
opiskelijoita vaan he päättivät tehdä oman systeeminsä. He neuvottelivat suoraan teattereiden kanssa ja rakensivat järjestelmän, jossa elokuva oli mahdollisuus
mennä joko teatteriin katsomaan tai mikäli teatteriin pääseminen ei onnistu, niin streamata elokuvateatterin nettisivun kautta leffalipun hinnalla. Streamauksen tuotot jaettiin teatterin kanssa. Kokeilu oli
onnistunut, mutta toki paljon työtä vaatinut. Kokeilu
oli kuitenkin erittäin mielenkiintoinen tulevaisuutta
ajatellen.
Verkostoitumisen osalta kurssi oli erittäin antoisa.
Joidenkin osallistujien kanssa on kurssin jälkeenkin
oltu yhteyksissä ja yritetty löytää projekteja, joita viedä yhdessä eteenpäin. Lisäksi tutorit auttoivat kurssin
jälkeenkin, mikäli oli jotain kurssin aiheisiin liittyviä
käytännön ongelmia tai kysymyksiä.
Koulutus oli minulle hyödyllinen erityisesti kan16 H

sainvälisen verkoston kehittämisen ja ylipäätänsä ammatillisen itsetunnon kasvun takia.
Suositteletko kurssia muille ja jos kyllä,
niin keille ensisijaisesti?
Suosittelen kurssia tuotantopäälliköille ja jälkityökoordinaattoreille, jotka jo työskentelevät jälkityön
kanssa ja hallinnoivat jälkityöprosesseja, ja joilla on
jo jonkinmoista pohjaymmärrystä tekniikasta, mutta kaipaavat aiheeseen lisäopastusta. Mikäli tekniikka on jo vahvasti hallussa, kurssi ei välttämättä tarjoa
mitään uutta tietoa, mutta on toki erinomainen tapa verkostoitua ja vaihtaa tietoa osallistujien kanssa.
Tuottajille suosittelen koulutusta vain jos heillä on selkeä hanke johon kaipaavat neuvoja.

KOKENEILLE TUOTTAJILLE
ACE
(Continuous Training Program
for Advanced Producers)
Kurssilla kävi Matti Halonen

Kuka olet? Olen Matti Halonen. Toimin tuottajana
Fisher King Oy:ssä.
Miksi valitsit juuri tämän kurssin? Hain ACEen, koska tuottajakoulutus kokeneemmille tuottajille tuntui
juuri silloin relevantilta.
Haitko kurssille hankkeen kanssa vai ilman?
Hain kurssille hankkeen kanssa.
Milloin kurssi pidettiin ja sisälsikö se yhden vai useampia workshopeja? Entä työskentelyä niiden välillä?
Kurssi, johon osallistuin, pidettiin lokakuussa 2011
Ranskassa Moulin d’Andé -tilalla, joulukuussa Potsdamissa Saksassa ja maaliskuussa 2012 Tallinnassa.
Workshoppien välillä oli etätyöskentelyä ja hankkeen
käsikirjoittamista.
Mitä kurssi käytännössä piti sisällään?
Kurssi piti sisällään aika laajan määrän opintoja tuottajatyöhön, käsikirjoittamisesta, sisältöanalyysejä, kir-

Matti Halonen ACE-kurssilla Ranskassa

jaoikeuksista, pitchaamista, rahoitusta, operatiivista
tuottajatyötä, markkinointia jne.
Millainen oli työskentelyilmapiiri kurssilla?
Erittäin hyvä. Kurssilla oli 16 tuottajaa useasta maasta, sillä kertaa isoin maa oli Suomi kolmella osallistujalla. Minun lisäksesi kurssilla oli 2012–2013 myös
Leila Lyytikäinen ja Liisa Penttilä.
Paljonko kurssilla oli osallistujia ja mistä maista?
Entä opettajia?
Varsinainen organisaatio oli suurimmaksi osaksi
Ranskasta, mukana myös head of studies Isosta-Britanniasta. Hankkeen kehittäminen tähtäsi tunnin
kestävään pitchaamis- ja rahoitussuunnitelman läpikäyntiin oppilaiden, opettajien ja alan ammattilaisten
n. 50 henkeä käsittävän ”ammattiraadin” kanssa, jotka tulivat pääosin Euroopasta ja Kanadasta.
Millainen oli opetuksen taso?
Entä kurssilla jaettu materiaali?
Opetus oli hyvätasoista samoin kuin materiaalit, jotka
olivat monipuoliset ja kattavat.
Miten hankkeesi eteni kurssin aikana?
Hanke eteni käsikirjoituksen osalta, vaikka en sitä
loppupeleissä ikinä tuottanut valmiiksi, kun tuli muiden projektien kanssa kiireistä.
Miten rahoitit kurssin? Saitko mitään apurahoja?
Muistaakseni kurssi maksoi kaiken kaikkiaan noin
7 000 euroa ja AVEKista sain noin 3 000 euroa tukea.
Luvut eivät ole ihan tarkkoja.
Vastasiko kurssi odotuksiasi? Vastasi oikein hyvin.
Mitä hyötyä kurssista oli projektin kannalta ja jäikö
siitä sinulle hyvä verkosto kollegoita, joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä?
Kurssi oli hyvä projektin kannalta, sain siihen erittäin
korkeatasoista analyysiä sekä kansainvälistä näkemystä. Olen sittemmin osallistunut ACE reunioniin ja
heidän organisoimiin tuottajamatkoihin mm. Georgiaan ja Japaniin. Kun on vuoden verran tekemisissä samojen ihmisten kanssa, niin siitä syntyy hyvin vahva
suhde heihin. Olen sittemmin ollut heidän kanssaan,
osan enemmän ja osan vähemmän, tekemisissä.
Suositteletko kurssia muille ja jos kyllä,
niin keille ensisijaisesti?
Suosittelen kurssia tuottajille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita toimimaan kansainvälisellä kentällä.
EAVE+
Kurssilla kävi Leila Lyytikäinen

Kuka olet? Olen Leila Lyytikäinen, tuottaja ja osaomistaja Fisher King Production -yhtiössä vuodesta
2012 lähtien. Olen työskennellyt tuottajana elokuvaalalla vuodesta 1999, mm. kymmenen vuoden ajan

EAVE+

Kinoproduction Oy:ssä. Olen European Film Academyn jäsen, kuulun ACE-verkostoon ja olen suorittanut myös EAVEn ja Media Business Schoolin kursseja.
Miksi valitsit juuri tämän kurssin?
Olin kuullut tutuilta tuottajilta hyvää tästä kurssista.
Se on ainoita kursseja, joka keskittyy tuotantoyhtiön
toimintaan ja pidemmän aikavälin suunnitelmiin, eikä yksittäisiin hankkeisiin.
Haitko kurssille hankkeen kanssa vai ilman?
EAVE+ -ohjelmaan haetaan aina ilman hanketta.
Milloin kurssi pidettiin ja sisälsikö se yhden vai useampia workshopeja? Entä työskentelyä niiden välillä?
Kurssi kesti 5 päivää ja oli vain yhden workshopin
mittainen. Työskentelyä ennen tai jälkeen ei ollut.
Kurssi pidettiin syyskuussa 2014.
Mitä kurssi käytännössä piti sisällään?
Kurssi piti sisällään luentoja ja keskustelutilaisuuksia
elokuva-alan tilanteesta ja kilpailutilanteesta, johtamisesta, ja tuotantoyhtiöiden toimintatavoista.
Millainen oli työskentelyilmapiiri kurssilla?
Työskentelyilmapiiri oli todella hyvä ja avoin. Saimme itse ryhmänä toivoa, mistä aiheista keskustelisimme kurssin aikana. Yksi päätavoitteista oli saada
meidät osallistujat jakamaan tietoamme ja osaamistamme muille.
Paljonko kurssilla oli osallistujia ja mistä maista?
Entä opettajia?
Osallistujia oli 12. Meitä oli Ranskasta, Alankomaista,
Kroatiasta, Saksasta, Itävallasta, Puolasta, Liettuasta
ja Suomesta (allekirjoittanut).
Tuottaja Jan Thiltges Luxemburgista veti kurssia
Michael Wernerin (MatchFactory) kanssa ja paikalla
oli myös Tina Trapp EAVEsta. Tutorina toimi Michael Comyn, joka luennoi johtamistaidoista ja teki meillä
henkilöllisyystestin. Stefan Arndt kertoi isojen tuotantojen prosessista käyttäen esimerkkeinä mm. tuottamiaan elokuvia Cloud Atlas, Amour, Run Lola Run
ja Goodbye Lenin. Anne Flamant Banque Neuflize
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OBC:stä kertoi elokuvien cash-flow ratkaisuista ja miten hän tekee elokuvien markkina-analyysejä.
Millainen oli opetuksen taso?
Entä kurssilla jaettu materiaali?
Opetuksen taso oli korkea, luennoijat ovat Euroopan
parhaimmistoa osa-alueillaan. Materiaalia emme saaneet kovinkaan paljon, suurin osa saadusta hyödystä
perustui käytyihin keskusteluihin.
Miten hankkeesi eteni kurssin aikana?
Kurssille ei osallistuta hankkeen kanssa. Puhuin toki
hankkeistani ja tulevaisuudessa ne varmasti hyötyvät
kursille osallistumisestani.
Miten rahoitit kurssin? Saitko mitään apurahoja?
Sain koulutustukea AVEKilta ja loput maksoi Fisher
King Production eli tuotantoyhtiö, jossa olen osakas
ja teen töitä.
Vastasiko kurssi odotuksiasi?
Kurssi vastasi ehdottomasti odotuksiani, mutta olisin
suonut sen olevan päivän tai kaksi pitempi.
Mitä hyötyä kurssista oli ja jäikö siitä sinulle
hyvä verkosto kollegoita, joihin voi tarvittaessa
olla yhteydessä?
Osallistujien määrä oli pieni, joten kaikkiin ehti tutustua kurssin aikana. Minulle jäi erittäin hyvä verkosto ja voin tarvittaessa olla heihin yhteydessä.
Suositteletko kurssia muille ja jos kyllä,
niin keille ensisijaisesti?
Suosittelen kurssia muille, ensisijaisesti henkilöille,
jotka ovat tuotantoyhtiöiden hallinnollisissa johtotehtävissä.

LEVITTÄJILLE, TUOTTAJILLE,
MARKKINOINNIN
AMMATTILAISILLE
Marketing and Distribution
Kurssilla kävi Riina Liukkonen

Kuka olet? Olen Riina Liukkonen ja työskentelen
Suomen elokuvasäätiössä kotimaan levityskoordinaattorina. Aikaisemmin työskentelin levitysyhtiö
SF Filmsissä.
Miksi valitsit juuri tämän kurssin?
Se käsitteli työnkuvaani täydellisesti.
Haitko kurssille hankkeen kanssa vai ilman?
Piti olla hanke, joten tarkastettuani asian, otin ”muodon vuoksi” hankkeeksi SF Filmin (heidän luvallaan)
levittämän dokumenttielokuvan Kuningas Litmanen.
Kurssilla minun hankettani ei käyty niin paljon läpi,
koska en ollut hankkeen ”asianomistaja”, ja se kävi
minulle oikein hyvin.
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Riina Liukkonen Marketing and Distribution -kurssilla

Milloin kurssi pidettiin ja sisälsikö se yhden vai useampia workshopeja? Entä työskentelyä niiden välillä?
Kurssi oli Rondassa, Espanjassa yhtäjaksoisesti
10.–15.7.2012.
Mitä kurssi käytännössä piti sisällään?
Asiantuntijaluentoja sekä ryhmissä hankkeiden esittelyä ja purkua ja suunnittelua ja valmistelua. Ryhmissä valittiin viikon mittaan yksi hanke, jonka markkinointi- ja levityssuunnitelma esiteltiin viimeisenä
päivänä.
Millainen oli työskentelyilmapiiri kurssilla?
Oikein hyvä, kannustava ja välitön!
Paljonko kurssilla oli osallistujia ja mistä maista?
Entä opettajia/tutoreita/experttejä?
25 osallistujaa (UK 8 kpl, Irlanti 4 kpl, Espanja 4kpl,
Tanska 1 kpl, Norja 3 kpl, Ranska 1 kpl, Suomi 1 kpl,
Hollanti 2 kpl, Itävalta 1 kpl)
5 tutoria / eksperttiä (Uk 2 kpl, Ruotsi, Espanja, Sveitsi)
Luennoitsijat lähinnä Isosta-Britanniasta.
Millainen oli opetuksen taso?
Entä kurssilla jaettu materiaali?
Opettajien taso oli ensiluokkainen, mutta kuten aina,
alan ammattilainen ei välttämättä ole opettamisen tai
luennoimisen ammattilainen. Kunnolla kuuntelemalla case-esimerkeistä sai kuitenkin todella paljon irti!
Ja hankekohtainen palaute oli myös ensiluokkaista.
Miten rahoitit kurssin?
Saitko mitään tukia/ apurahoja?
Työnantajani maksoi kurssin.
Vastasiko kurssi odotuksiasi?
Kyllä, ja oikeistaan enemmänkin, koska en tiennyt
mitä odottaa. Yleisesti Media Business Schoolin koulutustasosta jäi korkeatasoinen mielikuva.
Mitä hyötyä kurssista oli projektin kannalta
ja jäikö siitä sinulle hyvä verkosto kollegoita,
joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä?
Ammattitaidon kannalta kurssi oli hyödyllinen päi-

vitys kansainväliseen tilanteeseen, ja jäi muutama todella hyödyllinen kontakti.
Suositteletko kurssia muille ja jos kyllä,
niin keille ensisijaisesti?
Suosittelen ehdottomasti. Kurssi sopii hyvin tuottajille, jotta saavat käsityksen levittämisen ja markkinoinnin realiteeteista sekä levitysyhtiön työntekijöille, jotta ideat päivittyisivät kansainväliselle tasolle.

ANIMAATIOALAN
AMMATTILAISILLE
Cartoon Connection Korea
2014 ja 2015
Tapahtumassa kävi Jim Solatie
Kuka olet? Olen Jim Solatie Futurecode Oy:stä. Into
himonani on työskennellä Dibitassujen parissa ja
pyrkiä löytämään uusia kumppaneita mukaan maailmanvalloitukseen.
Miksi valitsit Cartoon Connection Korean?
Cartoon Connection Korea on animaatioalan tuottajien ja ostajien henkilökohtaisiin tapaamisiin keskittyvä tapahtuma. Kaksi viimeistä tapahtumaa on järjestetty Etelä-Korean lomaparatiisissa Jejussa. Marraskuussa 2014 sää suosi ja appelsiinipuut loistivat kauniin keltaisine hedelmineen, huhtikuussa 2015 puolestaan vettä tuli enemmän kuin Suomen syksyssä.
Päädyin Cartoon Connection Koreaan, koska minulla
oli tapahtumaan sopiva hanke: Dibitassut.

Mitä tapahtuma käytännössä piti sisällään?
Tapahtuman idea on seuraava: etukäteen pyritään
sopimaan mahdollisimman monta one-to-one -tapaamista. Tapaamisten sopiminen onnistuu Cartoon
Connectionin nettisivujen avulla ja kunkin tapaamisen pituus on 15 minuuttia.
Enemmistö osallistujista on luonnollisesti korealaisia animaatiostudioita, joiden projekteille KOTRA
(Korea trade-investment promotion agency, tapahtuman pääsponsori) pyrkii löytämään ostajia ja yhteistuottajia. Toki mukana on myös tv-asemien edustajia,
mutta niin kuin monessa muussakin tapahtumassa,
heitä saisi olla selvästi enemmän.
Millainen oli tapahtuman ilmapiiri?
Hengeltään Cartoon Connection Korea on rento. Kah
denkeskisissä tapahtumissa pystyy keskittymään asiaan, löytämään kiinnostavia yhteistyökumppaneita ja
syventämään omaa osaamistaan. Itsekin löysin Dibidogseille marraskuun 2014 tapahtumassa loistavan korealaisen partnerin, ja yhteistyössä rakensimme Dibidogs Mobile TV-applikaation globaaleille markkinoille
alle puolessa vuodessa. Tuloksia olikin mukava esitellä
heti seuraavassa tapahtumassa.
Suositteletko kurssia muille ja jos kyllä,
niin keille ensisijaisesti?
Suosittelen tapahtumaa lämpimästi, jos etsit korealaisia kumppaneita yhteistuotantoihin tai erilaisiin muihin digitaalisiin hankkeisiin. Bonuksena kotiintuomisiksi voi löytyä myös yhteistyösopimus kansainvälisen
tv-ostajan kanssa.

Cartoon Connection Korean maisemat Jejussa
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Ajankohtaista jatkokoulutusta
2015–2016
Käsikirjoittajille
ScripTeast
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu kokeneille käsikirjoittajille, ensisijaisesti Itä- ja Keski-Euroopasta.
Kurssiohjelma: ScripTeast -kurssi kestää vuoden ja
sen aikana kehitellään osallistujien käsikirjoituksia
eteenpäin. Vuoden aikana on kolme erillistä workshopia ja workshopien välissä opetusta on onlinemuodossa. Ensimmäinen workshop pidetään syyslokakuussa 2015 Sterdynissä, Puolassa, toinen helmikuussa 2016 Berliinissä ja kolmas toukokuussa
2016 Cannesissa.
Hinta: Kurssi maksaa 500 euroa. Hinta sisältää festi
vaaliakkreditoinnin Berliiniin ja Cannesiin sekä
majoituksen ja ruokailuja.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea 31.7.2015
mennessä. Kurssille otetaan 16 osallistujaa ja
noin 10–12 projektia.
Yhteystiedot:
info@scripteast.pl, www.scripteast.eu
SOURCES 2 –
Script Development Workshop
Kohderyhmä: Pitkien elokuvien käsikirjoittajat, käsikirjoitustiimit, tuottajat, script editorit ja ohjaajat.
Oma ryhmä myös luovien dokumenttien käsikirjoittajille (sekä teatteri- että tv-levitykseen tarkoitetut).
Käsikirjoittajille suositellaan osallistumista tuottajiensa kanssa.
Koulutuksen sisältö: Ohjelman puitteissa keskitytään
erityisesti käsikirjoituksiin, jotka pohjautuvat kirjoittajien kulttuuriseen ja sosiaaliseen taustaan, mutta
jotka ovat kansainvälisesti kiinnostavia. Koulutuksen painopisteitä ovat kirjoitusmetodit, tekstianalyysit ja tekstin työstäminen ja uudelleen kirjoittaminen.
Kurssiohjelma: Koulutus koostuu viikon workshopista, jossa käsikirjoituksia työstetään eteenpäin. Workshopin aikana kaksi ryhmää työskentelee pitkän elokuvakäsikirjoituksen ja yksi ryhmä luovan dokumenttielokuvan käsikirjoituksen parissa. Workshopin
jälkeen osallistujat työstävät käsikirjoituksiaan noin
12 viikon ajan, jolloin heillä on mahdollisuus konsultoida Sources-ohjaajansa kanssa ja lopuksi on vielä
yhden päivän seurantatapaaminen ryhmän kesken.
Seuraava kurssi pidetään keväällä 2016.
20 H

Hinta: Ilmoittautumismaksu 100 euroa/projekti/kirjoittaja ja osallistumismaksu 2000 euroa/projekti/kirjoittaja, saman projektin muilta osallistujilta hinta on
1000 euroa. Hinta sisältää kurssimateriaalin, majoituksen ja ateriat, ei matkakuluja.
Hakeminen: Kevään 2016 kurssille tulee hakea
1.12.2015 mennessä.
Yhteystiedot:
info@sources2.de, www.sources2.de
Tuottajille
ACE Continuous Training
Program for Advanced Producers
Kohderyhmä: ACE järjestää koulutusta vähintään
yhden pitkän elokuvan tuottaneille itsenäisille tuottajille, jotka työskentelevät aktiivisesti kansainvälisille
markkinoille suunnatun tuotantoprojektin parissa.
Kurssiohjelma: ACE on ennen kaikkea eurooppalaisten tuottajien verkosto, johon pääsee mukaan käytyään
vuoden kestävän ACE-koulutuksen. ACE-vuosi alkaa
lokakuussa 2015, jolloin on hankekehittely-workshop
Ranskassa ja jatkuu rahoitus-workshopilla marrasjoulukuussa 2015. Workshopeissa keskitytään pitkien
elokuvien kehittämiseen ja eurooppalaisten tuottajien
verkoston syventämiseen. Workshopit koostuvat tapaustutkimusten esittelyistä, kansainvälisten markkinoiden ja elokuvien rahoituslähteiden analysoinnista.
ACE:n asiantuntijat seuraavat tuottajien projektien kehittymistä. Seuranta sisältää kaikki avainalueet kuten
käsikirjoituksen, editoinnin, rahoituksen, levityksen ja
markkinoinnin. ACE-vuosi jatkuu maalis-huhtikuussa 2016 workshopilla, ja Cannesin elokuvajuhlilla on
myös vuosittainen ACE-tuottajien tapaaminen.
Hinta: Koulutuksen hinta on 5 500 euroa. Hinta pitää
sisällään kaikkien workshopien osallistumiskulut ja
majoitukset. Matkat osallistujat maksavat itse.
Hakeminen: ACE-tuottajakoulukseen on vain yksi
hakuaika vuodessa ja se päättyy 15.6.2015. Hakijat
haastatellaan ennen valintoja. Kurssille otetaan 16
tuottajaa.
Yhteystiedot:
info@ace-producers.com, www.ace-producers.com

Digital Production
Challenge II
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu tuottajille, linjatuottajille, tuotantopäälliköille ja jälkituotantovastaaville, joilla on kokemusta pienen tai keskisuuren budjetin (1–5 milj. euroa) elokuvien tuottamisesta
Kurssiohjelma: Digital Production Challenge II
-kurssilla on luentoja, paneelikeskusteluja ja case study-esittelyjä. Ensin tuotantoprosessia käydään läpi
esimerkkielokuvien avulla ja sitten erilaisia vaihtoehtoisia malleja digitaaliselle tuotannolle käsitellään
osallistujien omien projektien kautta. Kolme ja puoli
päivää kestävä kurssi järjestetään 5.–8.11.2015 Vilnassa Liettuassa.
Hinta: Kurssin hinta on 350 euroa ja se sisältää kurssimateriaalin, ruoan ja majoituksen, ei matkoja. Osalle hakijoista myönnetään apurahoja kurssimaksuun.
Hakeminen: Hakuaika kurssille päättyy 15.9.2015.
Kurssille otetaan 35 osallistujaa. Kurssille voi hakea
yksin tai tiiminä.
Yhteystiedot:
info@focal-resource.nl, www.digiprodchallenge.net
EAVE European Producers
Workshop 2015/2016
Kohderyhmä: EAVE on suunnattu kokeneille elokuva- ja tv-tuottajille (fiktio ja dokumentti) ja/tai tuotanto-, myynti- ja jakeluyhtiöiden johtotehtävissä toimiville ammattilaisille, jotka tähtäävät projekteillaan
kansainvälisille markkinoille.
Koulutuksen sisältö: EAVE tarjoaa av-alan tuottajille
mahdollisuuden kehittää projektejaan, jalostaa liiketoimintastrategioitaan ja luoda kontakteja kansainvälisiin toimijoihin tuotantojensa myynnin ja levityksen
edistämiseksi.
Projekti: Osallistujat voivat joko työstää omaa projektiaan tai projektiehdotustaan tai vaihtoehtoisesti
seurata muiden projektien kehittymistä.
Kurssiohjelma: Koulutus koostuu kolmesta moduulista, joihin kuhunkin liittyy 8 päivää kestävä intensiivinen workshop sekä etäopetus workshopien välillä.
Moduulien aiheet ovat 1) Development 2) Packaging
and Finance ja 3) Finance and Distribution: Introduction to the market. Workshopeissa käsitellään mm.
budjetointia, tuottajan ja käsikirjoittajan yhteistyötä,
lainsäädäntöä, markkinointia, levittämistä jne. Kahden ensimmäisen workshopin päätavoite on valmistaa osallistujia tapaamisiin mm. rahoittajien, ostajien
ja muiden strategisten kumppaneiden kanssa. Vuoden
2016 workshopit järjestetään maaliskuussa, kesäkuussa ja lokakuussa.
Hinta: 2750 euroa projektin kanssa ja 1750 euroa il-

man projektia. Jos käsikirjoittaja osallistuu tuottajan
kanssa kahteen ensimmäiseen workshopiin, hinta on
500 euroa per workshop.
Hakeminen: Vuoden 2016 kurssille tulee hakea
18.9.2015 mennessä.
Yhteystiedot:
eave@eave.org ja tina@eave.org
www.eave.org
EP2C –
Post-Production Workshop
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu tuottajille ja jälkituotannosta vastaaville. Kokemusta tulee olla kotimaisista tuotannoista ja syksyllä mielellään kehitteillä
kansainvälinen yhteistuotantohanke, jonka kanssa voi
osallistua kurssille.
Kurssiohjelma: Kurssin fokuksessa on jälkituotannon hallinnointi kansainvälisissä yhteistuotannoissa.
Koska yhteistuotanto yleensä pilkkoo jälkituotannon
eri osa-alueet tehtäviksi eri maissa, on tärkeää osata
hallita kokonaisuutta. Hyvällä suunnittelulla säästää
myös rahaa. Myös jatkuvasti uudistuva tekniikka tuo
omat haasteensa työhön. Kurssilla näitä asioita käsitellään käytännönläheisesti. Ohjelmaan kuuluu luentojen ja esimerkkitapausten lisäksi vierailuja jälkituotantofirmoissa ja osallistujien omien projektien esittelyä. Kurssia johtaa kaksi tutoria, joilla on kokemusta
yli 30 yhteistuotannon tekemisestä. Kurssi pidetään
19.–23.10.2015 Luxemburgissa.
Hinta: Kurssi maksaa 900 euroa sisältäen kurssimateriaalin, majoituksen ja ateriat. Osalle hakijoista on
tarjolla apurahoja.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea 20.6.2015 mennessä. Kurssille otetaan 22 osallistujaa: 14 tuottajaa ja 8
jälkituotantovastaavaa.
Yhteystiedot:
info@ep2c.com
www.ep2c.com
MAIA Workshop:
Marketing and Distribution
Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu ensisijaisesti nuorille vastavalmistuneille tai vuoden-pari työkokemusta omaaville eurooppalaisille tuottajille, mutta myös
ohjaajat ja käsikirjoittajat, jotka valmistelevat ensimmäistä pitkää elokuvaansa voivat osallistua.
Kurssiohjelma: MAIA Workshop Marketing and
Distribution järjestetään Bolognassa, Italiassa 21.–
25.9.2015. Kurssille voi osallistua oman fiktio-, dokumentti- tai cross-mediaprojektin kanssa tai ilman hanketta. Kurssilla käydään läpi koko tuotantoprosessin
kaari eli kehittely, tuotanto ja levitys. Erityisesti kiinH 21

nitetään huomiota uusiin ja innovatiivisiin rahoitustapoihin, ja pienibudjettisen eurooppalaisen elokuvan
yhteistuotanto- ja markkinointimahdollisuuksiin.
Hinta: Kurssi maksaa 800 euroa. Hinta sisältää kurssimaksun, majoituksen ja ateriat, ei matkoja. Avustuksia kurssimaksuun voi tiedustella kurssin järjestäjiltä.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea 31.7.2015 mennessä.
Kurssille otetaan 20 osallistujaa.
Yhteystiedot:
info@maiaworkshops.org
www.maiaworkshops.org
Essential Legal Framework:
Digital Strategies –
Financing, Marketing and Distributing 2.0
Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu tuottajille, levittäjille, commissioning editoreille, myyntiagenteille jne.
Kurssiohjelma: Nelipäiväisen seminaarin tarkoituksena on antaa tuottajille ja levittäjille mahdollisimman käytännönläheistä tietoa siitä, miten parhaiten
hyödyntää digitaalisen maiseman muutokset omassa
työssään. Kurssilla käsitellään mm. digitaalisuuteen
liittyviä tekijänoikeus- ja muita lakiasioita, digitaalisen sisällön lisensointia, kaupallisia malleja, markkinointia ja brändäystä. Kurssilla käydään myös läpi
erilaisia levitystapoja, kuten VOD, ja rahoittamista
crowdsourcingin kautta sosiaalisissa medioissa. Kurssi järjestetään 25.–29.11.2015 Berliinissä.
Hinta: Kurssi maksaa 1290 euroa sisältäen kurssimateriaalin, majoituksen ja täysihoidon. Jos samasta yhtiöstä osallistuu toinen henkilö, on hinta hänelle 990
euroa. Jos hankkii itse majoituksen, on hinta kurssista
+ aterioista 840/640 euroa.
Hakeminen: Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä eli kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Ilmoittautumiset viimeistään noin kaksi viikkoa ennen
seminaaria. Kurssille otetaan 30 osallistujaa.
Yhteystiedot:
radojevic@epi-medieninstitut.de
http://www.epi-media.eu
Essential Legal Framework:
European Co-Production –
Legal and Financial Aspects
Kohderyhmä: elokuva ja tv-alan ammattilaiset: tuottajat, levittäjät, commissioning editorit, leikkaajat ja
laki- ja rahoitusasioita hoitavat elokuva-alan ammattilaiset
Kurssiohjelma: Kurssi käsittelee laaja-alaisesti eurooppalaisia yhteistuotantoja ja etenkin niiden laki- ja
rahoituspuolta sekä tuotannon että levityksen aikana.
Kurssin puhujat ovat alan eksperttejä eri tehtävistä eli
22 H

tuottajia, levittäjiä ja myyntiagentteja. Esimerkkielokuvan kautta tarkastellaan kehittely-, tuotanto-, levitys-, rahoitus- ja lakiasioita. Lisäksi kurssilla käydään
läpi Euroopan eri maiden rahoitusrakenteita, yhteistuotantojen vaatimaa sopimusproblematiikkaa, levitysmahdollisuuksia ja lakiasioita. Workshop pidetään
14.–18.10.2015 Berliinissä Saksassa.
Hinta: Kurssi maksaa 1290 euroa sisältäen kurssimateriaalin, majoituksen ja täysihoidon. Jos samasta yhtiöstä osallistuu toinen henkilö, on hinta hänelle 990
euroa. Hinta omalla majoituksella, sisältäen ateriat on
840/640 euroa.
Hakeminen: Hakemuksia otetaan vastaan niin kauan kunnes paikat ovat täynnä. Viimeisiä paikkoja voi
kysellä vielä ihan lähellä kurssiakin. Suositellaan kuitenkin hakemaan viimeistään noin kuukautta ennen
kurssia. Kurssille otetaan 30 osallistujaa.
Muuta: Osoitteessa http://www.legalbasics.org tietoa
media- ja audiovisuaalisen alan lakiasioista, jotka koskettavat televisio- ja elokuvatuotantoja.
Yhteystiedot:
radojevic@epi-medieninstitut.de
www.epi-media.eu
Levittäjille
DigiTraining Plus:
What do you do
with digital now you’ve got it?
Kohderyhmä: levittäjäyhtiöiden edustajat (ohjelmistosuunnittelijat, markkinointipäälliköt, tiedottajat),
elokuvateattereiden omistajat
Kurssiohjelma: DigiTraining Plus -kurssin teemoja
ovat digitaalisuus ja missä sen suhteen mennään Euroopassa ja muualla maailmassa sekä miten valmistautua tulevaisuuden muutoksiin.
Kurssin aikana tehdään joitakin vierailukäyntejä,
tutustutaan uusiin laitteisiin ja tehdään ryhmätöitä.
Seuraava kurssi pidetään 26.–30.8.2015 Prahassa ja
Bratislavassa.
Hinta: Kurssi maksaa 850 euroa sisältäen kurssimateriaalin, hotellimajoituksen ja ateriat, kunhan haet
15.6.2015 mennessä. Sen jälkeen hinta on kalliimpi.
Kuudelle hakijalle myönnetään 220 euron arvoinen
apuraha, jota voi hakea kurssille hakemisen yhteydessä.
Hakeminen: Hakemus tulee lähettää viimeistään
15.6.2015. Kurssille otetaan 20 osallistujaa.
Yhteystiedot:
infocinema@mediasalles.it ja
digitraining@mediasalles.it
www.mediasalles.it

Marketing and
International Distribution
Kohderyhmä: elokuvatuotannon, -markkinoinnin ja
-levityksen ammattilaiset, joilla on vähintään kahden
vuoden työkokemus tai vastaavissa tehtävissä toimineet, jotka haluavat siirtyä elokuva-alalle.
Kurssiohjelma: Vuodesta 2000 saakka järjestetyn
Marketing & Distribution -koulutuksen painopisteenä
on teatterilevitykseen tarkoitettujen elokuvien markkinointi ja jakelu. Tarkoituksena on antaa osallistujille tilaisuus tutustua henkilökohtaisesti elokuvateollisuuden kansainväliseen toimintaan ja ammattilaisiin.
Workshopin aikana opiskelumuotoihin kuuluu mm.
luentoja, case studyja, elokuvanäytöksiä ja henkilökohtaista tutorointia koko koulutuksen ajan. Kurssi
pidetään 19.–23.10.2015 Malágan lähellä Rondassa
Espanjassa.
Projekti: Kurssin päätteeksi osallistujat esittävät asiantuntijapaneelille kurssin kuluessa valmistelemansa
projektin, josta he saavat henkilökohtaisen palautteen.
Hinta: 1800 euroa, hinta sisältää majoituksen, ateriat
ja lentokenttäkuljetukset. Kurssiapurahoja on jaossa osalle osallistujista, kysy kurssinjärjestäjältä lisää.
Hakeminen: Hakuaika kurssille päättyy 18.9.2015.
Kurssille otetaan 25 osallistujaa.
Yhteystiedot:
mid@mediaschool.org, www.mediaschool.org

Sisällöntuottajille
Screen4All:
New funding sources and
disruptive uses and technologies
for tv, film and new screens
Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu laajasti kaikille,
jotka haluavat perehtyä uusmediaan/uusiin alustoihin, joille sisältöä kehitetään. Kohderyhmään kuuluvat käsikirjoittajat, ohjaajat, tuottajat, tuotantopäälliköt, new media managerit, jälkituotantopäälliköt,
leikkaajat, opettajat...
Kurssiohjelma: Screen4All -kurssi tarjoaa osallistujille teknistä, metodologista ja talouteen liittyvää tietoa
hankkeen tuotannosta ja levityksestä, kun kyseessä on
sisällön tuottaminen uusille alustoille. Kurssi koostuu
luennoista, workshop-työskentelystä, erilaisista hanke-esittelyistä ja verkostoitumisesta. Kurssi pidetään
12.–16.10.2015.
Hinta: Kurssi maksaa 650 euroa. Hinta sisältää kurssimateriaalin ja ateriat. Matkat ja majoitus eivät sisälly hintaan. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. Viidelle
osallistujalle myönnetään kurssiapurahaa, josta voi

kysellä tarkemmin kurssinjärjestäjältä.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea 1.9.2015 mennessä. Kurssille otetaan 25 osallistujaa.
Yhteystiedot:
stephan@avancerapide.com ja
camille@avancerapide.com
www.screen4all.eu
www.avancerapide.com
Animaation ammattilaisille
Cartoon Digital
Kohderyhmä: animaatioalan ammattilaiset: tuottajat,
levittäjät, luovan työn tekijät, studioiden johtajat jne.
Kurssin sisältö: Kolmipäiväisessä Cartoon Digital
-seminaarissa käsitellään digitaalisen animaation ja
interaktiivisen viihteen uusimpia kehityssuuntauksia. Seminaarin puhujina on alan asiantuntijoita televisiosta, online-levityksestä, mobiilipuolelta ja peli- ja animaatiosektoreilta. Seminaarissa käsitellään
mm. seuraavia aiheita: the internet of Things, connected toys, HTML5, apps, digital broadcasting, VOD,
fundraising. Cartoon Digital -seminaari järjestetään
2.–4.12.2015 Luxemburgissa.
Hinta: Kurssin hinta on 500 euroa per osallistuja.
Hinta sisältää kurssimateriaalin ja ateriat. Majoitus ja
matkat eivät sisälly hintaan, mutta Cartoon järjestää
majoituksen osallistujille.
Hakeminen: Kurssille tulee ilmoittautua
syksyllä 2015. Osallistujia otetaan 80–100.
Yhteystiedot:
yolanda.alonso@cartoon-media.eu tai
marc.vandeweyer@cartoon-media.eu
www.cartoon-media.eu

Dokumenttien rahoittajille
EURODOC
Executives Seminar
Kohderyhmä: Eurodoc Executives Seminar on tarkoitettu tv-yhtiöiden commissioning editoreille, elokuvainstituuttien dokumenttien rahoituksesta vastaaville ja muille dokumenttien rahoituksesta vastaaville tahoille
Kurssiohjelma: Executives Seminar on tapaamisfoo
rumi eurooppalaisten dokumenttien rahoittajille. Kyseessä on yhden päivän seminaari, joka pidetään 30.9.
2015 Nimesissä Ranskassa.
Hinta: Seminaari on ilmainen. Osallistujat maksavat itse matkat ja majoituksen.
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Hakeminen: Hakuaika kurssille on avoinna heinäkuuhun 2015 saakka. Kurssille otetaan 16–20 osallistujaa.
Yhteystiedot:
eurodoc@wanadoo.fr, www.eurodoc-net.com
Dokumentaristeille
IDFAcademy
Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu aloitteleville dokumenttielokuvien tekijöille (ohjaajat & tuottajat),
jotka ovat tehneet vasta yhden tai korkeintaan kaksi
20–90-minuuttista dokumenttia.
Kurssiohjelma: IDFAcademy tarjoaa dokumentaristeille kiinnostavan nelipäiväisen kurssin, jonka aikana
paneudutaan dokumenttialan ajankohtaisiin aiheisiin.
Luvassa on luentoja, master class -puhujia, esimerkkielokuvia ja niiden analysointia, paneelikeskusteluja
ja pyöreän pöydän keskusteluja. Kurssi pidetään IDFA-festivaalin aikana, ennen Forumia. Osallistujilla
on myös mahdollisuus varata aikoja kahdenkeskisiin
konsultaatioihin oman projektin tiimoilta kurssin vetäjiltä, jotka ovat kokeneita alan ammattilaisia. Kurssi
pidetään Amsterdamissa 19.–22.11.2015.
Hinta: Kurssi maksaa 210 euroa. Hinta sisältää lounaat kurssipäivinä. Osalle hakijoista on tarjolla apurahoja, joista voi kysyä tarkemmin kurssinjärjestäjältä.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea viimeistään lokakuussa 2015. Kurssille otetaan 80 osallistujaa. Hake-

muksen tulee sisältää CV, vapaamuotoinen kirje, miksi hakee kurssille, filmografia ja edellinen työnäyte.
Myös suosituskirjeen voi liittää mukaan.
Yhteystiedot:
info@idfa.nl, meike@idfa.nl, www.idfa.nl
Rahoittajille ja sijoittajille
ENTER Europe –
Training Financiers on
Interim Funding for the Creative Industries
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Euroopan rahoituslaitoksille eli pankeille, yksityissijoittajille, bisnesenkeleille, crowdfunding-tahoille jne.
Kurssiohjelma: ENTER Europe koulutus pidetään
syyskuussa 2015. Kurssi on tarkoitettu syventämään
sijoittajien tietoja luovista aloista ja miten parhaiten
sijoittaa Euroopassa toimiviin luovien alojen toimijoihin.
Hinta: Kurssi maksaa 1000 euroa. Hinta sisältää
majoituksen ja ruokailut.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea 30.7.2015
mennessä.
Yhteystiedot:
thierry@peacefulfish.com
ja juliane@peacefulfish.com
www.peacefulfish.com
ja www.enter-training.net/eu

Tukea kurssimaksuun!
AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus) tukee av-alan ammattilaisten jatkoja täydennyskoulutusta. Hakiessasi jollekin
Media-ohjelman tukemalle kurssille,
voit tiedustella mahdollisuutta koulutus
apurahaan AVEKista Juha Samolalta,
puh. 09 4315 2350,
juha.samola@avek.kopiosto.fi.
Kaikki Median tukemat kurssit
löydät osoitteesta:
in English:
www.creative-europe-media.eu/
trainings/courses
ja suomeksi:
www.mediadesk.fi/kurssit.shtml
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Eurimages
Eurimages on Euroopan Neuvoston
alainen rahasto, joka tukee yhteistuotantoja
ja eurooppalaisen elokuvan levitystä.
Seuraavan tuottajille ja levittäjille suunnatun
hakukierroksen deadline on 25.8.2015.
Yhteistuotantotuen vuoden 2015 toinen
jäljelläoleva hakuaika on on 20.10.2015.
Tarkat tukiohjeet ja lisätietoja osoitteesta:
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/
default_en.asp
tai Suomen Eurimages-jäseneltä
Petri Rossilta, petri.rossi@ses.fi.

Foorumeita Euroopassa
Baltic Sea Forum for
Documentaries,
Riika, Latvia 2.–6.9.2015
Foorumi on tarkoitettu Itämeren alueen maiden ja
entisen Neuvostoliiton alueen maiden dokumenteille sekä muualta Euroopasta tuleville Itämeren aluetta käsitteleville dokumenteille. Hakuaika päättyy
5.6.2015. Tarkkailijaksi foorumiin voi ilmoittautua
14.8.2015 saakka.
Lisätietoja: www.mediadesklatvia.eu/
baltic-sea-docs-2015/

MIPCOM,
Cannes 5.–8.10.2015
Kansainvälinen TV-market, jossa myyjät ja ostajat kohtaavat ja jossa haistellaan alan uusia trendejä. Ohjelmassa paljon ajankohtaisia ja kiinnostavia seminaareja.
Lisätietoja: http://www.mipcom.com/
MIPCOM-messuille voi ilmoittautua Media-stands.
eu:n kautta, jolloin ständin kaikki palvelut ovat käytössäsi: tietokoneet, henkilökohtainen neuvonta, hyvä
valikoima luentoja ja ostajien esittelyä yms.
Lue lisää: www.media-stands.eu.

Cartoon Forum –
The Co-Production Forum
for European Animated TV-Series,
Toulouse, Ranska 15.–18.9.2015
Cartoon Forum on rahoitusfoorumi eurooppalaisille animaatiosarjoille, joka järjestetään tänä vuonna
jo 26. kertaa. Foorumissa on vuosittain noin 250 potentiaalista rahoittajaa paikalla ja sarjoja tarjolla lähes
kaikista Euroopan maista. Foorumin ilmapiiri on rento ja kontakteja on helppo luoda. Cartoon Forumiin
online-ilmoittautumiset 30.6.2015 asti.
Lisätietoja saa: annick.maes@cartoon-media.eu
Lisätietoja: www.cartoon-media.be

MEDIMED Doc Market,
Sitges, Espanja
9.–11.10.2015
Deadline: 30.6.2015
Lisätietoja: www.medimed.org/home.html

Nordisk Panorama
18.–23.9.2015 ja
Nordisk Forum
20.–22.9.2015 Malmö, Ruotsi
Nordisk Panorama on pohjoismainen lyhytelokuva- ja dokumenttielokuvafestivaali, joka kiersi ennen
kaikissa Pohjoismaissa, mutta järjestetään nykyään
pysyvästi Malmössä Ruotsissa. Festivaalin ohessa on
myös elokuvamarket ja Nordisk Forum -yhteistuotantofoorumi dokumenttihankkeille. Hakuaika projekteille Nordisk Forumiin päättyy 1.6.2015, tarkkailijaksi Forumiin voi hakea 1.8.2015 saakka.
Lisätietoja: nordiskpanorama.com/
en/industry/forum/
Holland Film Meeting
Co-Production Forum,
Utrecht, Alankomaat, 24.–27.9.2015
Deadline: 1.7.2015
Lisätietoja: www.filmfestival.nl

The Cross-Media Forum
13.–16.10.2015,
BFI London Film Festival
Power to the Pixel järjestää Lontoon elokuvafestivaalien yhteydessä The Cross-Media Forumin elokuvaja crossmedia-aloille. Tapahtumassa luodataan uusia
bisnesratkaisuja sekä luovia metodeja yhdessä kansainvälisten päättäjien sekä rahoittajien kanssa niin
konferensseissa, projektiesittelyissä kuin verkostointitapahtumissa. BFI London Film Festival järjestetään
tänä vuonna 59. kertaa; festivaalin päivämäärät ovat
7.–18.10.2015.
Lisätietoja: www.powertothepixel.com/
#cross-media-forum-area
Deadline: 14.7.2015 (The Pixel Market
Finance F
 orum 14.10.2015)
www.powertothepixel.com/power-to-the-pixelthe-cross-media-forum/
the-pixel-market-finance-forum/
New Cinema Network,
Rooma Italia 18.–20.10.2015
Rooman elokuvafestivaalin yhteydessä toimiva CoProduction Market järjestetään kymmenettä kertaa
18.–20.10.2015. Hakuaika on nyt avoinna ja päättyy
27.7.2015.
Lisätietoja: www.romacinemafest.org tai
ncn@romacinemafesti.org.
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Production
Finance Market
13.–14.10.2015, BFI London Film Festival
Production Finance Market järjestetään vuonna 2015
yhdeksättä kertaa BFI London Film Festivalin yhteydessä. Tapahtuman tarkoituksena on auttaa kansainvälisiä tuottajia ja rahoittajia löytämään toisensa. Hakuaika päättyy 3.7.2015.
Lisätietoja: http://filmlondon.org.uk/pfm
Junior
Co-Production Market,
Amsterdam 19.–23.10.2015
Cinekid-festivaalilla on pitkät perinteet. Se järjestetään
tänä vuonna jo 29. kertaa Amsterdamissa Hollannissa
15.–23.10.2015. Festivaali keskittyy lasten ja nuorten
elokuviin, televisio-ohjelmiin ja cross-media -sisältöön.
Festivaalin ohessa on myös Market ja useita yhteistuotantofoorumeita, joista voi hakea yhteistyökumppaneita kansainvälisiin yhteistuotantoihin. Junior Co-Production market päivämäärät tänä vuonna ovat 22.–
23.10.2015 ja hakuaika päättyy 15.6.2015.
Lisätietoja: www.cinekid.nl
Mannheim
Meeting Place,
Saksa 19.–22.10.2015
Mannheim Meeting Place tarjoaa kahdenkeskisiä tapaamisia ja koulutusta elokuvatuottajille, levittäjille
ja myyntiagenteille, jotka toimivat art-house-kentällä. Foorumi järjestetään jo 15. kertaa ja sen noin 300
osallistujaa ovat tuottajia, levittäjiä, myyntiagentteja ja
ostajia kaikkialta maailmasta. Foorumin tärkeintä antia ovat ennakolta sovitut kahdenkeskiset tapaamiset.
Foorumiin valitaan projekteja kaikkialta Euroopasta
sekä Latinalaisesta Amerikasta, Kanadasta ja Afrikas
ta. Foorumi järjestetään International Film Festival
Mannheim-Heidelbergin yhteydessä. Hakuaika foorumiin oman hankkeen kanssa päättyy 10.8.2015.
Lisätietoja: www.mannheim-filmfestival.com
DOK Market,
Leipzig 26.10.–1.11.2015
Deadline 31.7.2015
Lisätietoja: www.dok-leipzig.de/
industry-training/industry-news
CPH: DOX ja CPH:Forum,
Kööpenhamina 5.–15.11.2015
CPH:Forum on kansainvälinen rahoitus- ja yhteistuo-
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tantofoorumi, jonka tarkoituksena on tukea luovia,
auteur-vetoisia dokumenttielokuvia. Kategorioita on
kolme: dokumentin ja fiktion välimaastossa kulkevat
elokuvat, taiteellisesti korkeatasoiset teatterilevitykseen
suunnatut dokumentit sekä elokuva- ja taideinstituutioihin suunnatut elokuvat. Hakuaika alkaa kesäkuussa.
Lisätietoja: www.cphdox.dk
Connecting Cottbus:
east west
co-production market,
Saksa 5.–6.11.2015
FilmFestival Cottbusin yhteydessä vuodesta 1999 järjestetyn yhteistuotantofoorumin tavoitteena on yhdistää idän ja lännen tuottajat ja rahoittajat. Pitchaamaan
otetaan 12 projektia. Viimeinen hakupäivä 15.7.2015.
Lisätietoja: www.connecting-cottbus.de/
Thessaloniki Crossroads
Co-Production Forum,
Kreikka, 10.–13.11.2015
Thessaloniki International Film Festivalin aikana järjestetään nyt kymmenettä kertaa Crossroads Co-Production Forum. Forum on tarkoitettu Välimeren ja
Balkanin alueen maiden hankkeille ja/tai hankkeille,
jotka sijoittuvat mainitulle alueelle. Hakuaika projektin kanssa päättyy 31.7.2015.
Lisätietoja: www.filmfestival.gr/
default.aspx?lang=en-US&page=645
Baltic Event,
Tallinna Viro 16.–18.11.2015
Haku Baltic Eventin Co-Production Marketiin ja
Works in Progress -osioon on nyt avoinna ja hakuaika päättyy 1.8.2015. Upea uutuus: tänä vuonna CoProduction Marketiin osallistuvista hankkeista yksi
palkitaan Eurimages Co-Production Development
Awardilla, jonka arvo on 20 000 euroa!
Lisätietoja: www.poff.ee
The FORUM for
international co-financing
of documentaries,
Amsterdam 23.–25.11.2015
IDFA – International Documentary Festival Amsterdam järjestetään 18.–29.11.2015. Hakuaika Forumiin
omalla dokumenttiprojektilla on voimassa 1.9.2015
saakka. Festivaaleille voi akkreditoitua 10.10.2015
saakka.
Lisätietoja: www.idfa.nl

YHTEYSTIEDOT
Suomessa:
Luova Eurooppa / Media

c/o Suomen elokuvasäätiö
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Toiminnanjohtaja Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Tiedottaja Inkeri Lundgren
puh. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Tavoitat meidät myös osoitteesta:
media@ses.fi
www.luovaeurooppa.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Luova Eurooppa / Kulttuuri

c/o CIMO
käyntiosoite:
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
postiosoite: CIMO, PL 343, 00531 Helsinki
Vastaava asiantuntija Hanna Hietaluoma-Hanin
puh. 0295 338 540
hanna.hietaluoma-hanin@cimo.fi
Ohjelma-asiantuntija Riikka Koivula
puh. 0295 338 509
riikka.koivula@cimo.fi
Tavoitat myös osoitteesta:
kulttuuri@cimo.fi
www.luovaeurooppa.eu

Brysselissä
Euroopan Unionin Luova Eurooppa / Media
Media - EACEA:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Yleisö- ja elokuvakasvatustuki
EACEA-MEDIA-AUDIENCES@ec.europa.eu

Postiosoite:
Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1
BOUR / BOU2*
BE-1049 Brussels

Video on Demand -tuki
EACEA-MEDIA-ONLINE@ec.europa.eu

Käyntiosoite:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Rue Colonel Bourg 135/139
B – 1140 EVERE, Belgium

Yhteistuotantorahastotuki
EACEA-MEDIA-COPROD-FUNDS@ec.europa.eu
Levitystuet, Sales Agents, Europa Cinemas
Päällikkö Gael BROZE
Harkinnanvarainen levitystuki
EACEA-DISTRIBUTION-SELECTIVE@ec.europa.eu

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu.

Automaattinen levitystuki
EACEA-DISTRIBUTION-AUTOMATIC@ec.europa.eu

Agencyn EACEAn Media-yksikön johtaja
Harald TRETTENBREIN

Sales Agents -tuki
EACEA-DISTRIBUTION-SALESAGENTS@ec.europa.eu
Festivaalituki, Access to Markets -tuki, Koulutustuki
Päällikkö Soon-Mi PETEN

Hankekehittely (Single projects, Slate funding,
Hankekehittelytuki peleille)
Päällikkö Virve INDRÉN
Pohjoismaiset hakemukset:
Virve INDRÉN
EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@ec.europa.eu
TV-levitystuki, Yleisö- ja elokuvakasvatustuki,
VOD-tuki, Yhteistuotantorahastotuki
Päällikkö Matteo SOLARO
Tv-levitystuki
Pohjoismaiset hakemukset
Monica GALERIU
EACEA-MEDIA-TV@ec.europa.eu

Access to Markets -tuki
EACEA-MEDIA-MARKETS@ec.europa.eu
Festivaalituki
EACEA-MEDIA-FESTIVALS@ec.europa.eu
Koulutustuki
EACEA-MEDIA-TRAINING@ec.europa.eu
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu
Komission Media-yksikön johtaja
Lucia Recalde Langarica

Takakannen kuva: Joonas Berghällin ohjaama Äidin toive
on saanut Median hankekehittelytukea vuonna 2011. Tuotanto Oktober Oy.
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www.luovaeurooppa.eu

