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Pääkirjoitus

Suomalaisten Media-vuosi 2012:
Kansainvälistyminen jatkuu

K

uluva vuosi on tunnetusti nykyisen Media 2007
-ohjelman viimeinen toimintavuosi. Toistaiseksi ei
tiedetä uuden Luova Eurooppa -ohjelman budjettia
tai sisällön painopisteitä. Emme siis myöskään
tiedä, milloin ensi vuoden haut käynnistyvät. Tiedotamme Luova Eurooppa -ohjelman käsittelystä sitä mukaa
kun saamme uutta tietoa uutiskirjeissämme, kotisivullamme
www.mediadeskfi nland.eu ja facebookissa.
Viime vuosi alkaa tulosten puolesta olla paketissa, joten
seuraavassa pieni läpikäynti toimintavuodesta 2012:

Tuotantoyhtiöt:
Vihdoin tv-levitystukea Suomeen
Hankekehittelyn tulos viime vuonna oli 526 317 euroa oli
samalla tasolla kuin 2011 (490 000 euroa). Tuotantoyhtiöille
suunnattua hankekehittelytukea myönnettiin kahdelle fiktiolle, kahdelle animaatiolle ja neljälle dokumenttielokuvalle
erittäin kovassa kilpailutilanteessa yhteensä 295 000 euroa.
Yhdelle suomalaiselle Slate funding -hakemukselle myönnettiin tukea 185 000 euroa. Pelialalle suunnattu hankekehittely-

tuki ”Interactive Works” muuttui vuonna 2009 siten, että pelin
pitää olla kytköksissä johonkin AV-alan teokseen ollakseen
hakukelpoinen. Uudistunut tuki on varsin haastava ja sen
määräraha on pienentynyt. Interactive Works -tukia myönnettiin vuoden 2012 aikana koko Eurooppaan 24 kappaletta
yhteensä 2 470 769 eurolla. Tuki on enintään 150 000 ja Suomeen myönnettiin yhdelle pelille tukea 46 317 euroa.
Hankekehittelyn osalta Suomi on yhdessä Ruotsin ja Tanskan kanssa isojen jäsenmaiden jälkeen edelleen Euroopan
kärkimaita yksittäisten tukien ja interaktiivisten hankkeiden
kohdalla. Hankekehittelytuki on toimiva, mutta erittäin suosittu tukimuoto, mikä on johtanut myönteiseen päätökseen
tarvittavan pisterajan jatkuvaan nousuun. Läpimenon mahdollisuus on nykyään aiempaa pienempi suuresti lisääntyneen
hakijamäärän takia.
Pienten tuotantoyhtiöiden kohdalla menestyksekäs i2iAudiovisual hakemus edellyttää, että yhtiössä on hankekehittelytuki ja että yhtiöllä on riittävän suuria vakuutuksiin ja rahoitukseen liittyviä kuluja. Vuonna 2012 oli yksi suomalainen
hakijayhtiö ja sille myönnettiin maksimituki 50 000 euroa.
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Kannen
kuva: Laura Birn Berliinissä Shooting Starina 2013. Kuva: Markus Nass

Kuva: Inkeri Lundgren

Ihmisvilinää Median ständillä Berlinalessa 2013

Tv-levitystuki myönnetään nimestä huolimatta tuotantoyhtiölle. Tuesta käydään edelleen kovaa kilpailua Euroopan
eri maiden välillä; monen tv-kanavan tiukentunut taloustilanne heijastuu vaikeutena hakijayhtiölle saada tarvittava
määrä ennakko-ostoja tuen varmistamiseksi. Tv-levitystuen
pisteytys uudistettiin vuonna 2008 ja sitä säädettiin hieman
vuoden 2010 hakukierroksen myötä. Säädön tavoitteena on
toimivampi tuki pienen jäsenmaan näkökulmasta. Vuonna
2012 Suomeen myönnettiin kaksi tukea: yhteensä 188 000
euroa (0 euroa 2011). Koko Eurooppaan jaetaan noin 60 tvlevitystukea vuosittain.

Festivaaleilla erittäin hyvä tulos
Suomalaiset elokuvafestivaalit muodostavat tärkeän levityskanavan art house -elokuville, ja ne ovat myös eteviä kotiuttamaan Median festivaalitukea. Media myönsi tukea neljälle
suomalaiselle festivaalille (4 festivaalia vuonna 2011): DocPoint, Espoo Ciné, Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali ja Tampereen elokuvajuhlat. Eurooppalaisia festivaaleja on todella suuri määrä, eikä festivaalituki ole
automaattinen, vaan festivaalin pitää jatkuvasti kehittyä, jotta
se pysyy tuen piirissä. Tulos on erinomainen.

Eurooppalaisia elokuvia levitykseen
Suomeen, suomalaisia elokuvia Eurooppaan
Suomalaiset levittäjät saivat vuonna 2012 noin 385 000 euroa
harkinnanvaraista ja automaattista tukea. Luvusta puuttuu
vielä yksi deadline. Levitystuet ovat aina riippuvaisia eurooppalaisista yleisömenestyksistä. Automaattisen tuen päätöslistasta näkee myös, miten levittäjät eri Euroopan maissa (Alankomaat, Bulgaria, Norja, Unkari, Slovakia, Sveitsi, Tanska ja
Tsekki) ovat saaneet tukea suomalaisten elokuvien minimum
guarantee -maksuihin ja markkinointikuluihin vuonna 2012:
listoilta löytyy Niko – Lentäjän Poika, Hyvä Poika, Niko 2 – len-

täjäveljekset, Le Havre, Mama Africa ja Iron Sky. Suomalaisiin
elokuviin käytetyt tuet muualla Euroopassa olivat yhteensä
noin 260 000 euroa vuonna 2012.

Koulutus:
Kestosuosikit pitävät pintansa
Median tukemien kurssien kirjo on laaja ja monet eri ammattiryhmille suunnatut kurssit kiinnostivat suomalaisia.
Osallistujia riitti niin animaatio-, dokumentti-, uusmedia-,
markkinointi- kuin lastenelokuvakursseillekin. Suomalaiset
osallistuivat Median kursseille edellisvuosien tapaan innokkaasti: 39 alan ammattilaista osallistui yhteensä 16 eri kurssille. Aina yhtä suosittuun EAVE -koulutusohjelmaan osallistui
tänä vuonna kolme suomalaista tuottajaa ja tuottajaopiskelijoita vieraili Berlinale Talent Campuksessa peräti seitsemän.
Crossmedia-kurssi Pixel Lab kiinnosti kahta suomalaisosallistujaa. Lastenelokuviin erikoistuneen Prime for Kids -kurssin kävi yksi suomalainen ja Cartoonin animaatiosarjojen
rahoitusta käsittelevän kurssin kävi kolme suomalaista. Hyvän
vastaanoton sai myös melko uusi Developing Your Film Festival -kurssi, jonka kävi kaksi suomalaista elokuvafestivaalien
työntekijää. Uusi dokumenttikurssi DOK.Incubator kiinnosti
myös kolmea suomalaista. Suomalaisen Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu oli mukana partnerina Media Initial
Training -koulutusohjelmassa nimeltään ENGAGE.

Kansainvälistyminen jatkuu
Animaatioala ja peliala ovat kansainvälistyneet vauhdilla.
Kotimainen elokuva menestyy paremmin kuin koskaan elokuvateattereissa ja myös ulkomailla. Suomalaiset ovat joka vuosi
aktiivisia tuenhakijoita ja innokkaita kouluttautumaan. On
monta syytä olla luottavaisin mielin, kun mennään kohti uutta
Luova Eurooppa -ohjelmaa.
Kerstin Degerman
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Media-ohjelman vuoden 2012 päätökset
Suomalaisten saamat tuet
Festivaalituki
Espoo Ciné
DocPoint
Oulun lastenelokuvajuhlat
Tampereen lyhytelokuvajuhlat
Festivaalit yhteensä:

Automaattinen levitystuki levittäjille
35 000
33 100
20 000
33 707
121 807

Hankekehittely
(Call for proposals 21/2011)
Deadline 25.11.2011 (vuoden 2012 hakukierros)
Handle Productions Oy:
Completely Moominminded (anim.)
Gerillafi lmi Oy: Girl and the Moon (dok.)
Art Films Production AFP Oy: A Patriotic Man (fiktio)
Snapper Films Oy: Fata Morgana (fiktio)
Deadline 13.4.2012
Illume Oy: Slate funding, 2. Stage (dok.)
Oy Bufo Ab: Den förträffl ige herr Glad (anim.)
Napafi lms Oy: Arctic City Spirit (dok.)
Nostalgia fi lm Ky:
Reflections – a Journey to Paradise Lost (dok.)
Call for proposals 22/2011 Interactive works
Deadline 13.4.2012
Fantastec Oy: Red Caps Special Forces Game
Hankekehittely yhteensä:

(Call for proposals 7/2012)
Bio Rex Cinemas Oy
FS Film Oy
Oy Cinema Mondo Ltd.
Oy Future Film Ab
Oy Nordisk Film Ab
Oy Scanbox Entertainment Finland Ab

27 765
102 209
30 908
26 398
58 750
25 986

Automaattinen levitystuki levittäjille yhteensä:

272 016

i2i Audiovisual
80 000
35 000
40 000
50 000

(Call for proposals 24/2011)
Deadline 6.1.2012
Animaker Oy: Niko 2 – Family Affairs (anim.)

TV-levitystuki
185 000
40 000
25 000
25 000

46 317

(Call for proposals 23/2011)
Deadline 16.12.2011
Making Movies Oy: Happiness (dok.)
Making Movies Oy: Love and Engineering

100 000
88 000

TV-levitystuki yhteensä:

188 000

Exhibition: Europa Cinemas
(Niagara, Kino Kuvakukko, Kino Engel, Kino Iiris)

Harkinnanvarainen tuki
teatterielokuvien levittäjille
(Call for proposals 30/2011)
Deadline 30.3.2012
Oy Future Film Ab: Barbara
Bio Rex Cinemas Oy: Den Skaldede frisör
Oy Filmkompaniet Ab: Lotte ja Kuukivi Saladus
FS Film Oy: Salmon fishing in the Yemen

8 500
15 000
13 000
27 000

Deadline 29.6.2012
Oy Future Film Ab: Amour
Oy Cinema Mondo Ltd: Dans la maison
Oy Cinema Mondo Ltd: Dupa Delauri
Oy Cinema Mondo Ltd: Les Saveurs du Palais
Oy Cinema Mondo Ltd: Shadow Dancer
Oy Cinema Mondo Ltd: The Angel’s Share

8500
7500
7000
7500
11 000
7500
112 500
Niko 2 – lentäjäveljekset
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60 000

526 317
KAIKKI TUET YHTEENSÄ 2012

Harkinnanvarainen tuki yhteensä:

50 000

1 330 640

Uutisia
Elokuvissakäynnin trendit Euroopassa 2012
European Audiovisual Observatory on julkaissut alustavan tilaston vuoden 2012 elokuvissakäynneistä Euroopan eri maissa.
Keskimäärin myytyjen lippujen määrä hieman väheni, mutta
myös nousevaa trendiä oli nähtävissä ja sen kärjessä EU-maista
loistaa Suomi.

Etelässä laskua, Pohjoismaissa kasvua
Kaikki Euroopan maat mukaan lukien vuoden 2012 elokuvissakäynnit vähenivät -0,9 % ja EU-maiden kohdalla luku on
-2,4 %. Joissakin maissa suunta oli kuitenkin päinvastainen
ja eniten elokuvalippujen myynti lisääntyi Bosnia & Herzegovinassa, jossa kasvua oli +37,9 %. Muita plussalle päätyneitä
maita olivat mm. Venäjä (+5,8 %), Turkki (+3,9 %) ja kaikki
Pohjoismaat. Suomi oli Pohjoismaista kärjessä, sillä meillä
elokuvissakäynnit lisääntyivät vuonna 2012 peräti 19 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Kasvua oli myös Tanskassa
14,2 %, Ruotsissa 11,8 % ja Norjassa 4 %. Myös naapurimaassamme Virossa päästiin 4,7 prosenttia parempiin kävijämääriin kuin vuotta aiemmin.
Eniten elokuvissakäynnit vähenivät Etelä-Euroopassa,
jossa laskuun vaikuttivat oman maan suurten hittielokuvien
puuttuminen, yleinen taantuma ja suurempi piratismin osuus
kuin muualla Euroopassa. Suurin lasku elokuvien katsomisessa tapahtui Bulgariassa (-12,9 %) ja Portugalissa (-12,3
%), joita seuraavat Italia (-9,9 %), Kreikka (-8,4 %), Slovenia
(-8,3 %), Espanja (-6,5 %) ja Kypros (-5,7%). Myös elokuvan
suurmaassa Ranskassa elokuvissa käytiin -5,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

Kotimaisilla hiteillä tilastot nousuun
Jälleen kerran tilasto todistaa, että hyviin katsojalukuihin
päästään parhaiten suurten kotimaisten hittien avulla. Suomessa hyviä katsojalukuja keräsivät lukuisat elokuvat, niin
lastenelokuvat Risto Räppääjä ja Viileä Venla ja Niko 2 – lentäjäveljekset kuin komediat Varasto ja Tie Pohjoiseen . Myös Iron
Sky ja Puhdistus pääsivät yli 150 000 katsojan rajan. Norjassa
vuoden katsotuin elokuva oli kotimainen suurtuotanto Kon-Tiki
ja Tanskassa Top 5:n elokuvista peräti kolme oli tanskalaisia:
This Life, Love is All You Need ja A Royal Affair. Kotimaisten
elokuvien lisäksi vuoden 2012 suuria hittielokuvia ympäri
Euroopan olivat uusi James Bond-elokuva 007 Skyfall, Hobitti –
Odottamaton matka , Twilight: Aamunkoi 2 ja Piin elämä.
Kotimaisten elokuvien katsojaosuudesta kaikista katsojista tilasto kertoo, että Turkissa lähes puolet elokuvalipuista
ostettiin turkkilaisiin elokuviin (46,6 %), toisena on Ranska
(40,2 %), kolmantena Iso-Britannia (32,1 %), neljäntenä Tanska (28,5 %) ja viidentenä Suomi (28 %). Suurin kasvu kotimaisen katsojaosuuden kohdalla edellisvuoteen verrattuna oli
Suomen 10,8 %. Amerikkalaisten elokuvien osuus lipunmyynnistä on Euroopan maissa keskimäärin 66 prosenttia.

European Audiovisual Observatoryn tilastossa on mukana
yhteensä 38 maata. Tämän uutisen lähteenä on lisäksi käytetty
Suomen elokuvasäätiön katsojatilastoa.

EU:n budjettiesitys ja
Luova Eurooppa -ohjelma
Euroopan valtionpäämiehistä koostuva Eurooppa-neuvosto
pääsi helmikuussa yhteisymmärrykseen EU:n budjettiesityksestä. Vaikka EU-budjetti pienenee nyt ensimmäistä kertaa,
pitää se silti sisällään entistä suuremman satsauksen kulttuuriin, koulutukseen ja tutkimukseen.
Komissaari Androulla Vassilioun mukaan esitys tarkoittaa myös, että kulttuurin ja media-alan Luova Eurooppa
-ohjelman rahoitusosuus vuosina 2014–2020 nousisi noin
12% verrattuna nykyisiin Kulttuuri- ja Media-ohjelmiin.
Nousu on kuitenkin huomattavasti komission alkuperäistä
budjettiesitystä pienempi. Komission esityksessä kulttuurille ja
medialle ehdotettiin 37 % lisäystä.
Eurooppa-neuvoston saavuttama yhteisymmärrys on yksi
askel matkalla kohti uutta ohjelmakautta. Ennen kuin tuleva
Luova Eurooppa -ohjelma voi käynnistyä, Eurooppa-neuvoston
ja Euroopan parlamentin on päästävä yhteisymmärrykseen
sekä budjetista että uuden ohjelman sisällöstä. Tässä vaiheessa ei siis vielä ole tietoa siitä, missä vaiheessa Luovan Euroopan tarkemmat yksityiskohdat ovat selvillä ja ensimmäiset
haut voivat käynnistyä.
(Lähde: Cimon Kulttuurin yhteyspisteen
helmikuun 2013 uutiskirje)

Uusia nimityksiä Brysselissä
Euroopan Komission sekä Media-yksikön että toimeenpanovirasto EACEA Agencyn johtoon on nimitetty uusia henkilöitä.
EACEA Agencyä johtaneen Costas Daskalakiksen paikalla
aloitti 1.1.2013 suomalainen Sari Vartiainen (lue lisää sivulta 16). Myös EU-komission Media-yksikön johto uusiutuu
1.6.2013, jolloin Aviva Silver siirtyy muihin tehtäviin ja hänen
tilallaan aloittaa Xavier Troussard.

Pohjoismainen delegaatio Sheffieldiin
Filmkontakt Nord organisoi pohjoismaisen delegaation yhteisilmoittautumisen Sheffield Doc Festivaalille. Jos IsonBri tannian suurin dokumenttielokuvafestivaali ja market
kiinnostavat, voit liittyä Filmkontakt Nordin delegaatioon.
Festivaalin ajankohta on 12.–16.6.2013. Osallistumismaksu on
199 puntaa. Tarkemmat tiedot siitä, mitä osallistumismaksu
kattaa ja ilmoittautumiset 12.4.2013 mennessä sähköpostilla
Christina Jul Gregersenille: christina@fi lmkontakt.com.

Cartoon Forum – hakuaika nyt!
Cartoon Forum järjestetään tänä vuonna Toulousessa Ranskassa 17.–20.9.2013 . Animaatiosarjojen yhteistuotantofoorumi Cartoon Forum on hyvä paikka tavata tuottajia, ostajia,
tv-kanavien edustajia ja oikeastaan kaikki oikeat henkilöt,
joita projektisi voi tarvita. Mikäli haluat hakea mukaan pitchaamaan omaa hankettasi, tulee hakemus tehdä 23.4.2013
mennessä.
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Kansainvälistä koulutusta tarjolla tuottajille
Helsingissä ja Turussa
ACE Producers Annual Reunion
Ajankohta: 3.–7.4.2013
Paikka: Helsinki
Osallistujat: n. 100 elokuva-alan toimijaa Suomesta, Euroo-

pasta ja muualta maailmasta; elokuvatuottajia ja muita keskeisiä toimijoita
ACE (Ateliers du Cinéma Europeén) järjestää Helsingissä
Producers Annual Reunionin 3.–7.4.2013. Workshopeja, case
studeja ja verkostoitumista sisältävä tapahtuma on tarkoitettu
pitkien fiktioelokuvien tuottajille, jotka ovat suuntautuneet
kansainvälisesti. Tarkoituksena on, että tuottajat oppivat toinen
toisiltaan ja verkostoituvat, mikä voi mahdollistaa myös uusia
yhteistuotantoja. ACE tekee tapahtuman järjestämisessä yhteistyötä Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto SEK:n kanssa.
Vuosittainen tapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä
kertaa Suomessa. ACE:n verkostoon on liittynyt viime vuosina
useita suomalaisia tuottajia, ja toisaalta Suomi nähdään tällä
hetkellä erittäin kiinnostavana yhteistyökumppanina ja kuvauspaikkana. Tapahtumaan onkin ilmoittautunut tavallista
enemmän kansainvälisiä tuottajia, n. 60.
Tapahtuman ohjelma jakautuu siten, että osa on ACE:n
jäsenille tarkoitettua, ja loput kaikille avointa. Kaikille avoimet osiot sisältävät mm. tuottaja Rebecca O’Brienin master
class -haastattelun, erityyppisten tuottajien show caseja sekä
verkottumislounaita ja illallisia.
Lisätiedot: Sari Väänänen, SEK,
sari.vaananen@fi lmikamari.fi, p. 050 322 2373

Ateliers du Cinéma Europeén
Vuonna 1993 perustetun ACE:n tavoitteena on tarjota eurooppalaisille tuottajille mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
ammatillisen osaamisen kasvattamiseen sekä auttaa heitä löytämään yhteistuotantokumppaneita. ACE tarjoaa korkeatasoista koulutusta ja asiantuntemusta käsikirjoituksen kehittelyssä,
tuotannon rahoituksessa sekä markkinoinnissa ja myynnissä.
Kouluttajina ja konsultteina käytetään ACE:n verkoston kokeneimpia tuottajia sekä johtavia kansainvälisiä ammattilaisia
elokuvakentän eri alueilta (myyntiagentteja, eurooppalaisten
rahastojen johtajia jne). Tällä hetkellä ACE:n jäseninä on 170
aktiivista tuottajaa 35 maasta.
http://ace-producers.com/?lang_pref=en.
ACE on Median tukema koulutusohjelma.

EAVE European Producers Workshop 2013
Ajankohta: 12.–19.6.2013, Mini EAVE 14.6.2013
Paikka: Turku
Tuottajille suunnattu koulutusohjelma EAVE järjestää yhden
kolmesta vuosittaisesta workshopistaan Suomen Turussa 12.–
19.6.2013. Workshopin yhteydessä järjestetään myös ”Mini-

EAVE ”päivä 14. kesäkuuta Hotel Marina Palacessa, johon
suomalaiset tuottajat ovat tervetulleita. Päivät teemat ovat :
1) The Art of Pitching – How to give your project the best shot in
the least amount of time? Luennoitsijana Sibylle Kurz
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2) How to Finance Your Project: a hands-on approach with insight into the do’s and dont’s of co-production: Käytännön tietoa

yhteistuotantojen rahoittamisesta. Luennoitsijana saksalainen
tuottaja ja EAVE-kouluttaja Roshanak Behesht Nedjad
3) Producers and Moviegoers: A Film Marketing Method, Markkinointiosaamista tuottajille, luennoitsijana Sarah Calderon
4) Development of Creative Documentaries for the International
Market, luennoitsijoina tanskalainen Lisa-Lense Möller ja brit-

tiläinen Sylvia Stevens. Molemmat ovat kansainvälisesti toimivia tuottajia.
Lisätiedot ja alustavat ilmoittautumiset Mini EAVEen:

nora.kuusisto@turku.fi

EAVE European Producers Workshop 2013
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. 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. EAVE on Media tukema koulutusohjelma.
http://eave.org/programmes/european-producers-workshop-2013/

PITCH IT – Preparing & Fine Tuning
your pitch for a work in progress project
Ajankohta: 23.–25.9.2013
Paikka: Helsinki

Suomen elokuvasäätiö ja Media Desk järjestävät yhteistyössä
Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaalin kanssa kolmepäiväisen koulutustapahtuman ”Preparing & Fine Tuning your
pitch for a work in progress project”. Seminaari järjestetään
Finnish Film Affair -tapahtuman yhteydessä 23.–25.9. elokuvasäätiön K 13-auditoriossa Helsingissä. Kurssin päätteeksi
26.9. tuottajat pitchaavat work in progress-hankkeensa kansainvälisille myyntiagenteille, levittäjille, rahoittajille ja muille
alan ammattilaisille. Kouluttajana toimii Sibylle Kurz, joka
pitää luennon aiheesta ”Fine tuning your pitch” suomalaisille
maanantaina 23.9. Luento on avoin kaikille. Sen jälkeen koulutus jatkuu niiden tuottajien ja elokuvahankkeiden parissa,
jotka on valittu kurssille. Merkkaa päivät jo nyt allakkaan!
Tarkemmat tiedot kurssista ja hakumenettelystä toukokuussa.
Lisätietoja petri.kmppinen@ses.fi, kerstin.degerman@ses.fi.
Sibylle Kurz on työskennellyt pitchauksen parissa vuodesta 1995. Sibyllen tapaan opettaa pitchaus-taitoja kuuluu
projektien ja esiintymistaidon kehittämistä, kommunikaatiota,
dramaturgiaa, script doctorointia ja henkilökohtaista sparrausta. Sibylle Kurz on työskennellyt elokuvakoulujen ja -instituuttien kanssa melkein kaikissa Euroopan maissa.

Ajankohtaiset hakukierrokset
Hankekehittelytuki
Yksittäisten tuotantojen, hankepakettien (Slate Funding) sekä
interaktiivisten teosten hankekehittelytuen uusimmat hakukierrokset (Call for Proposals 31/2012 ja 32/2012) julkaistiin
4.10.2012. Hakukierroksen toinen ja viimeinen deadline on
12.4.2013. Myönnettävät tuet ovat suoraa tukea, ja Median
rahoitusosuus voi olla enintään 50 % projektin kehittelybudjetista. Poikkeuksen muodostavat Euroopan kulttuurista
monimuotoisuutta tukevat hankkeet, jotka voivat saada 60 %
EU-rahoitusta.
Media-ohjelmassa hankekehittelyllä tarkoitetaan työvaiheita, jotka tapahtuvat ennen yksittäisen tai sarjamuotoisen
fi ktion, luovan dokumentin tai animaation esituotantoa. Interaktiivisen teoksen tuki käsittää kehittelyn, joka tapahtuu
ennen ensimmäistä pelattavaa versiota.
Tukea voi saada dokumenteille (kesto vähintään 25 min),
animaatioille (24 min) ja fiktioille (50 min) esimerkiksi oikeuksien hankkimiseen, hankkeen selvitys- ja tutkimustöihin, arkistojen tutkimiseen, käsikirjoittamiseen, tiimin ja
päänäyttelijöiden löytämiseen, budjettisuunnitelmien tekoon,
rahoituksen ja partnerien etsintään, tuotantosuunnitelman
sekä alkuvaiheen myyntisuunnitelmien tekoon. Animaatioiden
kohdalla graafi nen tutkimus ja pilotti ovat hankekehittelyyn
kuuluvia vaiheita, samoin kuin interaktiivisissa teoksissa
sisältö-treatmentin ja graafisten elementtien teko, ohjelmointi
sekä alfakopio.
Hakukelpoisen tuotantoyhtiön tulee olla rekisteröity vähintään 12 kuukautta ennen hakemuksen lähettämistä ja hakukelpoisuuden arvioimisessa otetaan huomioon myös yksittäisten henkilöiden työhistoria. Tuotantoyhtiön aikaisemmista
tuotantoon menneistä Media-hankkeista saa yhden lisäpisteen
-m hakemuksessa on ns. fi nancial capacity -lomake, jolla todistetaan yhtiön vakaata taloudellista tilaa. Täytä se erityisellä
huolella.
Hakukelpoisuutta tarkastellaan kolmella tavalla:
1) ELIGIBILITY: Onko perusehdot täytetty (esim. onko hake-

mus saapunut määräajassa, onko se asianmukaisesti täytetty)
2) SELECTION: Ketkä hakevat tukea
3) AWARD: Mitä tuenhakijat ehdottavat
Jokaisen hakemuksen lukee ja pisteyttää kaksi arvioijaa, jotka
ovat alan ammattilaisia. Toinen arvioija on pääsääntöisesti
hakijan kotimaasta, toinen jostain haettavan projektin ensisijaisesta levikkimaasta, jonka hakija itse määrittelee hakemuksessaan. Jos näiden kahden lukijan arviot hakemuksesta
poikkeavat toisistaan, komissio voi kysyä kolmannen henkilön
tai asiantuntijapaneelin mielipidettä.
Yksittäisten hankkeet ja hankepaketit
(Single Projects, Slate Funding & Slate Funding 2nd Stage)
Yksittäisten hankkeiden kohdalla tarkasteltavina ovat hankkeen kansainväliset piirteet (mm. tuotanto, myynti, levitys,
aikaisempi menestys), konseptin tai käsikirjoituksen laatu
ja omaperäisyys, lapsille ja nuorille suunnatut tuotannot,
matalan tuotantokapasiteetin maat ja alueet sekä rajoittuneet
maantieteelliset ja kielelliset alueet eli ns. pienet maat sekä
pienet ja keskisuuret yritykset. Hankkeet pisteytetään siten,
että yhtiö voi saada korkeintaan 40 pistettä (mm. budjetti, levityssuunnitelma) ja itse projekti 60 pistettä, joista 40 pistettä
saa laadulliset kriteerit täyttämällä.
Hankepakettituen kriteerit ovat samat kuin yksittäisten
projektien, mutta pisteytyksessä painotetaan yhtiötä, joka voi
saada korkeintaan 60 pistettä, kun pakettiin kuuluvat projektit voivat saada korkeintaan 40 pistettä.
Tämän hakukierroksen budjetti on seuraava: yksittäisille hankkeille 7,5 miljoonaa euroa, slate funding -tukeen
10,75 miljoonaa euroa ja Interactive Works -hankkeille 2,5
miljoonaa euroa. Yksittäisille hankkeille haettava tukisumma
voi olla 10 000–60 000 euroa ja hankepaketeille 70 000–
190 000 euroa.
HAKUAJAT: Kierroksen toinen ja viimeinen hakuaika päättyy
12.4.2013. Hakukierroksen tulokset julkistetaan noin neljän–
viiden kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä.

HANKEKEHITTELYn online-lomakkeessa sudenkuoppa!
Media on tietoisesti pyrkinyt keventämään Hankekehittelyyn liittyvän byrokratian. Jotkut teistä muistavat vielä ajan,
jolloin hakemus liitteineen ja neljänä kappaleena saattoi painaa pari kiloa. Siihen verrattuna nykyinen onlinehakeminen on kaikin puolin aika kevyt harjoitus. Tarkkuutta vaaditaan kuitenkin edelleen online-hakemuksenkin
täyttämisessä! Muutama suomalainen hakija on nimittäin tehnyt vaarallisen virheen nk. referenssityön kohdalla.
Kyseinen kohta löytyy online-hakemuksesta osiossa D2 Previous Experience of the organisation. Lomakkeessa pyydetään täyttämään elokuvan/TV-ohjelman ”Date of provided evidence of distribution”. Tähän on EHDOTTOMASTI valittava
päivämäärä joka on 1.1.2010–12.4.2013 välillä. Älkää laittako esim. kanavasopimuksen allekirjoituspäivää. Lomakkeeseen pitää kirjata se päivämäärä, jolloin elokuvateatterissa oli näytös tai ohjelma esitettiin televisiossa!
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Interaktiiviset teokset
Kuten aiemmin, pelialalle suunnattua interaktiivisten teosten
tukea ei myönnetä itsenäisille pelihankkeille, vaan tuettavien
pelien tulee olla kytköksissä johonkin fiktio-, animaatio- tai
dokumenttielokuvaan, joka voi olla vasta kehittelyvaiheessa
tai jo valmistunut. Peli, jota elokuvan yhteyteen suunnitellaan,
tulee julkaista jossain seuraavista muodoista: internet, PC,
konsoli, käsikonsoli tai interaktiivinen televisio. Lisäksi tuettavan pelin tulee sisältää kerronnallisuutta, interaktiivisuutta,
omaperäisyyttä, luovuutta ja innovatiivisuutta suhteessa jo
olemassa oleviin peleihin. Olennaista on myös pelin kaupallinen potentiaali Euroopassa.
Hankkeet pisteytetään siten, että yhtiö voi saada enintään
40 pistettä (mm. budjettisuunnitelma, rahoitusstrategia) ja
projekti 60 pistettä (omaperäisyys, interaktiivisuuden laatu,
sopivuus kohdeyleisölle). Tällä hakukierroksella kokonaisbudjetti on 2,5 miljoonaa euroa. Tukea voi saada 10 000–
m150 000 euroa.
HAKUAJAT: Hakukierroksen deadline on 12.4.2013.

Televisiolevitystuki
Tv-levitystuki on suora tuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin.
Hakijana toimii itsenäinen tuotantoyhtiö. Hakukelpoisella
televisio-ohjelmalla on vähintään kolme ennakko-ostoon tai
yhteistuotantoon sitoutunutta tv-yhtiötä kolmesta erikielisestä
maasta. Ohjelman pitää olla vähintään joko 50 minuutin pituinen (fiktiot) tai 25 minuutin pituinen (dokumenttielokuvat ja
animaatiot).
Hakemuksia arvioidaan pisteytyksen avulla. Pisteitä voi
saada korkeintaan 100. Pisteytyksen perusteissa painotetaan
ennakko-ostojen lisäksi projektin alkuperämaata, rahoituksen rakennetta, projektin laatua ja myyntiagentin sitoutumista
projektiin sekä yhtiön aikaisempia kansainvälisiä myyntejä
edellisen viiden vuoden aikana. Pisteitä saa myös eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja kulttuurin monimuotoisuuden
edistämisestä.
Hankkeen eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja rahoituksesta (eli ennakko-ostoista) voi saada enintään 45 pistettä,
kansainvälisestä myyntiagentista 10 pistettä ja kansainvälisestä potentiaalista 25 pistettä. Eurooppalaisen kielellisen

ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen, eli useat
kieliversiot, tuovat enintään 7 pistettä ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön edistäminen 3 pistettä. Yhtiön aikaisemmat
kansainväliset tv-myynnit edellisen viiden vuoden aikana voivat tuoda 10 pistettä.
Tuki on suunnattu tv-tuotannoille, joten elokuvateatterilevitystä ei hyväksytä, paitsi jos kyseessä on pieni hakijamaa
ja ohjelma esitetään televisiossa ennen teatterilevitystä. Dokumenttielokuvien kohdalla hyväksytään myös elokuvateatterilevitystä.
Säännöstä, jonka mukaan hakemuksen voi lähettää aikaisintaan 6 kuukautta ennen kuvauksia, on luovuttu. Tuotanto
on hakukelpoinen kun yllämainittujen ehtojen lisäksi vähintään 50 % rahoituksesta on olemassa. Tuen suuruus on enintään 12,5 % tuotantobudjetista fi ktioille ja animaatioille, ja
enintään 20 % dokumenttielokuville. Tuen määrä on enintään
500 000 euroa ohjelmaa kohti fiktioille ja animaatioille, 300
000 euroa dokumentille.
TV-levitystuen hakukierros 33/2012 julkaistiin 5. lokakuuta 2012. Hakukierroksen toinen ja viimeinen hakuaika on
3.6.2013. Hakukierroksen budjetti on 10,8 miljoonaa euroa.

i2i Audiovisual
i2i Audiovisual -tuen tavoitteena on helpottaa tuotantoyhtiön
rahoituksen saantia pankeilta ja muilta rahoittajilta. Tuki on
suunnattu itsenäisille eurooppalaisille tuotantoyhtiölle. Tukea
voi hakea fiktioille (kesto vähintään 50 minuuttia), dokumenteille (vähintään 25 min) ja animaatioille (vähintään 24 min).
Tuki on enintään 50 000 euroa per projekti tai 60 %
rahoituskuluista (alhaisen tuotantokapasiteetin maille, joihin Suomi kuuluu). Pienin mahdollinen tukimäärä on 5000
euroa, eli kulujen täytyy olla vähintään noin 8400 euroa. Tuotannot, joille on myönnetty TV-levitystukea, ei voida myöntää
i2i-tukea.
Tukea voi hakea joihinkin seuraavista kuluista:
Moduuli 1: vakuutusmaksuihin – tuki tuotantobudjetin
kohdalle ”Vakuutukset”
Moduuli 2: valmistumisvakuutukseen (completion guarantee)
Moduuli 3: rahoituskuluihin – tuki tuotantobudjetin kohdalle
”Rahoituskulut”
Projektien pisteytystä on muutettu edellisestä hakukierroksesta. Nyt enimmäispistemäärä on 100, josta 25 voi saada,
mikäli projektilla on Median hankekehittelytukea. Toiset
25 pistettä saa, kun hakija on alhaisen tuotantokapasiteetin
maasta (eli esimerkiksi Suomesta), ja 15 pistettä annetaan
uusien jäsenmaiden hakijoille. Pankkiluotosta (credit agreement) voi saada korkeintaan 25 pistettä, ja korkeintaan
10 pistettä voi saada, kun kyseessä on yhteistuotanto. Mikäli
useampi projekti päätyy samoihin pisteisiin, voidaan niille lisäksi antaa korkeintaan 10 pistettä arvioimalla kansainvälistä
levityspotentiaalia.
Tuotantoyhtiö voi hakea tukea enintään kahdelle projektille. Yhdelle tuotantoyhtiölle voidaan myöntää enintään 100
000 euroa i2i-tukea. i2i Audiovisualin uusi hakukierros (Call

Dokumenttielokuva Ice Queens seuraa rovaniemeläisen cheerleader-joukkueen vaiheikasta treenausta ja kehitystä.
Elokuvaa kuvataan parhaillaan ja se valmistunee 2014. Tuotanto Liisa Juntunen/napafilms oy, ohjaus Christy Garland.
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for Proposals 34/2012) julkaistiin 25.10.2012. Jäljellä on yksi
hakuaika, joka päättyy 7.6.2013, hankkeille, jotka käynnistyivät aikaisintaan 1.12.2013. Tuki maksetaan kahdessa erässä,
70 % kun sopimus on allekirjoitettu ja 30 % kun loppuselvitys
on tehty. Hakemusten käsittely kestää noin neljä kuukautta.
Hakemus kannattaa jättää heti kun tuen ehdot täyttyvät
eli esimerkiksi silloin kun vakuutuskirja tai valmistumisvakuutus allekirjoitetaan. Allekirjoittamispäivästä lähtien em.
kulut hyväksytään i2i-tuen kuluiksi. Ei tarvitse odottaa viimeiseen jättöpäivään!

Festivaalituki
Festivaalitukea voivat hakea kansainväliset elokuvafestivaalit,
jotka keskittyvät joko fiktio-, dokumentti-, animaatio- tai
lyhytelokuviin ja joiden ohjelmistosta 70 prosenttia on eurooppalaista tuotantoa. Myös multimediaan, uusiin animaatiotekniikoihin ja tietokonegrafi ikkaan erikoistuneet festivaalit kuuluvat tuen piiriin. Hakuehtojen mukaan festivaalin
ohjelmistossa tulee olla elokuvia kymmenestä Media 2007
-ohjelmaan kuuluvasta maasta.
Festivaalituen hyväksyttävät kulut liittyvät kaikki festivaalin eurooppalaisiin elokuviin ja niiden kuluihin. Tuki kohdistetaan seuraaviin kuluihin: esityskorvaukset, kopioliikenne ja
tekstitys- ja käännöskulut, festivaalin eurooppalaisten elokuvien kutsuvieraiden matka- ja majoituskulut, katalogin suunnittelu-, käännös- ja painamiskulut. Festivaalitukea voi saada
10 000–75 000 euroa per festivaali ja se voi olla korkeintaan
50 % hyväksyttävistä kuluista.
Median festivaalituen uusin hakukierros (Call for Proposals 29/2012) julkaistiin 1.10.2012. Tällä hakukierroksella
ei ole mahdollisuutta hakea nelivuotista FPA-sopimusta, vaan
kaikki hakevat tukea vuodeksi. Tuen ehtoihin ei ole tullut
muutoksia aiempaan verrattuna, syksyllä 2010 julkaistut hakuohjeet ja hakulomakkeet ovat voimassa vuoden 2013 loppuun saakka. Tämän hakukierroksen jäjellä oleva hakuaika
on 30.4.2013 festivaaleille, jotka pidetään 1.11.2013–30.4.2014.

Harkinnanvarainen levitystuki
Harkinnanvaraista tukea myönnetään levitysyhtiölle, jos vähintään viisi levittäjää eri Media 2007 -ohjelman jäsenmaista
on sopinut saman elokuvan levityksestä. Tuki kohdistuu elokuvan levitys- ja markkinointikuluihin. Median tuki voi olla
enintään 50 % koko kampanjan kustannuksista tai max. 150
000 euroa levittäjää ja elokuvaa kohti.
Elokuvat, joiden tuotantobudjetit ylittävät 15 miljoonaa
euroa, eivät kuulu tuen piiriin. Uusi hakukierros (Call for
proposals 30/2011) julkaistiin 5.10.2012 ja hakukierroksella on vielä jäljellä kaksi hakuaikaa, jotka ovat 4.4.2013 ja
1.7.2013.

Automaattinen levitystuki
Automaattitukea myönnetään elokuvalevittäjille takautuvasti
eurooppalaisiin elokuvatuotantoihin myytyjen lippujen eli
katsojamäärien perusteella. Saatu tuki investoidaan joko eurooppalaiseen yhteistuotantoon, uusien elokuvien oikeuksien
ostoon tai eurooppalaisen elokuvan markkinointikampan-

jaan. Suomalaiselle levittäjälle tuki on 0,5–1,05 euroa per
myyty elokuvalippu riippuen elokuvan alkuperämaasta ja
katsojamäärästä. Automaattisen tuen uusin hakukierros (Call
for Proposals 25/2012) julkaistiin 20.12.2012. Hakuajat ovat
30.4.2013 (generation) ja 1.10.2014 (reinvestment).

Market Access
Media 2007 tukee toimijoita, jotka helpottavat tuottajien ja
levittäjien pääsyä eurooppalaisille ja kansainvälisille markkinoille (esim. Media-stands.eu, Filmkontakt Nord) sekä
organisaatioita, jotka itse järjestävät markkinointitapahtumia.
Tukea myönnetään myös eurooppalaisten festivaalien yhteistyöverkostoille. Tällöin tuen saamisen ehtona on muun muassa, että yhteistyöverkostossa on mukana festivaaleja vähintään
kymmenestä Media-ohjelman jäsenmaasta.
Hakukierroksella (Call for Proposals 40/2012) on jäljellä
vielä yksi hakuaika, joka on 3.6.2013. Tällä hakukierroksella
voi hakea tukea hankkeille, jotka toteutetaan vuoden 2014
aikana tai hankkeille, jotka alkavat 1.1.2014–31.5.2014. Hankkeet voivat kestää korkeintaan 12 kuukautta ja niiden täytyy
loppua viimeistään 31.12.2014.

Sales Agent -tuki m
Sales Agent -tuki on kansainvälisille myyntiagenteille suunnattu tuki eurooppalaisten elokuvien levitykseen. Uusi
hakukierros (Call EACEA 07/2013) julkaistiin 23.2.2013 ja
hakemukset tulee lähettää Brysseliin 18.6.2013 mennessä ja
re-investment-vaiheen deadline on 2.3.2015.

Production Guarantee Fund
Median Production Guarantee Fund on kahden eri rahoitusfirman hallinnoima takuurahasto, joka takaa elokuvatuotantojen pankkilainoja tuotantoyhtiöille. Rahoitusfirmat ovat ranskalainen IFCIC ja espanjalainen Audiovisual SGR, joille komissio on myöntänyt 8 miljoonaa euroa takuisiin. Tukimuoto on
voimassa vuoden 2013 loppuun saakka ja hakukäytännöistä
saa tietoa rahoitusyhtiöiden nettisivuilta: www.ifcic.fr ja
www.audiovisualsgr.com.

Eurimages
Eurimages on Euroopan neuvoston alainen rahasto,
joka tukee yhteistuotantoja, eurooppalaisen elokuvan
jakelua ja digitaalisten kopioiden valmistamista. Vuodesta 1988 asti toimineessa Eurimagessa on 35 jäsenmaata ja vuosibudjetti on 22 miljoonaa euroa.
Vuonna 2013 Eurimages-hakuajat yhteistuotantoille ovat 22.4, 26.8. ja 25.10.2013. Tarkat tukiohjeet
ja lisätietoa saa osoitteesta http://www.coe.int/t/dg4/
eurimages/default_an_asp. tai Suomen Eurimagesjäseneltä Petri Kemppiseltä (petri.kemppinen@ses.fi).
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Suomalaisen
peliteollisuuden menestys ja
sen taustavaikuttimet
Olemme viime vuosina saaneet nauttia suomalaisten peliyritysten ennennäkemättömästä voittokulusta.
Suomalainen peliteollisuus on viimeinkin saavuttanut kansallisen uskottavuuden varteenotettavana liiketoiminnan
alueena. Tästä esimerkkinä ovat tasavallan presidentti Tarja Halosen Suomalaiselle peliklusterille ja uuden tasavallan
presidentti Sauli Niinistön peliyritys Roviolle myöntämät kansainvälistymispalkinnot 2012 ja 2013.

M

aineen ja kunnian lisäksi suomalaisiin peliyrityksiin on virrannut vuosien 2011–2012 aikana kansainvälisessäkin mittakaavassa merkittävä määrä
investointeja, yhteensä 77,3 miljoonaa USA:n dollaria. Tehtyjen investointien arvoa lisää se, että muutamassa
vuodessa ovat sijoituskohteena olevat peliyritykset kyenneet
osoittamaan sijoitusten kannattavuuden. Rovion vihaisten
lintujen jatkaessa menestystään edelleen uusina versioina ja
valloittaessa kaikki kuviteltavissa olevat kulutustuotteet ja
Su percellin tahkotessa taaloja parhaimmillaan yli miljoonan
päivävauhtia, on helppo todeta, että sijoitukset ovat tuottaneet
rutkasti rahaa.
Äkkiseltään saattaa syntyä vaikutelma, että suomalainen peliteollisuus ja sen menestys olisi syntynyt vasta äsken.
Totuus on kuitenkin toinen. Rovion ja Supercellin taustalla on
pitkän linjan pelialan osaamista. Rovio viettää tänä vuonna jo
10-vuotissynttäreitään ja Supercellissa on yrityksen nuoresta
iästä huolimatta avainhenkilöinä erittäin kokeneita pelitoimialan veteraaneja. Itse asiassa Suomessa on ollut menestyneitä
peliyrityksiä jo 2000-luvun alusta asti. Remedy on hämmästyttänyt kansainvälisiä markkinoita taidokkailla ja omaleimaisilla, toteutukseltaan vaativilla PC- ja konsolipeleillä jo reilusti yli vuosikymmenen. Frozenbyte on onnistunut nostamaan
peliestetiikan aivan uusiin ulottuvuuksiin henkeäsalpaavan
kauniilla peleillään. Housemarque, vanhin suomalainen peliyritys seisoo edelleen tukevasti kehittäen menestyspelejä
kaikille alustoille. Myös Redlynx on lunastanut paikkansa
lukuisilla eri alustoilla ja sillä on myös merkittävä rooli
uuden omistajansa, kansainvälisen julkaisijan Ubisoftin liiketoiminnassa. Habbo hotellia pyörittävä Sulake oli oman aikansa kiistaton kuningas ja virtuaaliekonomian ensimmäisiä
pioneereja. Monta menestyjää jää vielä mainitsematta mutta
pääasia lienee selvä. Suomalaisen peliteollisuuden juuret ovat
paljon syvemmällä kuin mitä pintaraapaisu antaa ymmärtää.
Erityistä ihmetystä kansainvälisissä toimijoissa on herättänyt
se, miten henkilömäärältään verrattain pienillä studioilla on
ollut kyky tehdä niin suuria ja taidokkaita tuotantoja kuin
meillä on tehty. Pelialan menestyksessä ei ole kyse hypestä
tai kuplasta. Päinvastoin. Nautimme tällä hetkellä poikkeuk10

sellista, mutta erittäin ansaittua kansainvälistä luottamusta ja
huomiota, niin sijoittajien kuin partnereidenkin silmissä. Velvollisuutemme onkin nyt varmistaa se, että mahdollisimman
moni suomalainen pelitoimialan osaaja pystyy hyödyntämään
tämän uskomattoman potentiaalisen aikaikkunan.
Suomalaisten peliyritysten menestys pohjautuu paitsi
vahvaan teknologiaosaamiseen, myös yhtä paljon vahvoihin
IP:hin ja ennen kaikkea siihen, että niiden arvo on osattu
tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi Rovion menestys pohjautuu paljolti siihen, että he omistavat oikeudet
Angry Birds-hahmoihin ja voivat lisensoida sitä vapaasti uusiin
peliversioihin, oheistuotteista puhumattakaan. Toisaalta se,
että pelinkehittäjillä on ylipäätään ollut mahdollista säilyttää
oikeudet omiin IP:hin johtuu pelitoimialan murroksesta: mm.
digitaalisesta jakelusta ja uusista mobiilialustoista. Julkaisijat
rahoittivat aiemmin kalliita ja suuria PC- ja konsolituotantoja, mutta veivät rahoituksen vastineena usein myös oikeudet
tuotantojen sisältöihin ja jälleenhyödyntämiseen. Digitaalinen
jakelu mahdollistaa kustannuksiltaan pienemmät tuotannot,
jolloin pelinkehittäjien neuvotteluasemat ja kyky itse rahoittaa
tuotannot ovat parantuneet merkittävästi. Digitaalinen jakelu
ja erityisesti uudet mobiilialustat kuten Applen iOS ja Adroid
marketplace mahdollistavat pelien jakelun jopa kokonaan ilman julkaisijaa. Tämän murroskohdan Suomen peliteollisuus
on osannut hyödyntää kenties parhaiten maailmassa.
Peliteollisuuden kasvu ja menestys muun Suomen taistellessa taantumaa vastaan herättää myös monenlaisia odotuksia
toimialaa kohtaan. Monet kysyvät onko pelitoimiala Suomen
uusi Nokia? Aika näyttää. Nokiasta poiketen pelitoimialan
menestys ei kuitenkaan ole yhden yksittäisen vaan usean itsenäisesti menestyvän yrityksen varassa. Tämä hajauttaa riskiä
ja parantaa ennustetta merkittävästi. Erityispiirre, jonka suomalaiset pelialan ammattilaiset ovat tienneet jo kauan, on se,
että yhden yksittäisen suomalaisyrityksen menestys parantaa
myös muiden suomalaisten peliyritysten mahdollisuuksia kuluttajien, sijoittajien ja partnereiden janotessa kiihkeästi sitä
seuraavaa suomalaista menestyspeliä.
Suvi Latva
Koordinaattori, Neogames Finland Ry

N

eogames Finlandin tehtävänä on edesauttaa suomalaista peliteollisuutta.
Neogames on järjestänyt suomalaisille peliyrityksille yhteisiä vientimatkoja
toimialan kansainvälisiin tapahtumiin vuodesta 2005. Neogamesin seuraava
vientimatka suuntautuu maaliskuun lopussa San Franciscoon, jossa järjestetään
yksi pelitoimialan tärkeimmistä tapahtumista: Game Developers Conference. Tänä vuonna
vientimatkalle osallistuu kymmenen yritystä ja samalla Neogames välittää tietoa Suomen
pelitoimialasta potentiaalisille kansainvälisille yhteistyökumppaneille ja rahoittajille.

Neogamesin
Suvi Latva ja
Grand Crun
Markus Pasula
Game Developers
Conferencessa
San Franciscossa
vuosi sitten.
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Shooting Star

Laura Birn

näyttelijä täynnä positiivista energiaa
Laura Birn oli yksi kymmenestä Shooting Star -palkinnon saaneensa nuoresta eurooppalaisnäyttelijästä Berliinin elokuvajuhlilla helmikuussa 2013. Laura Birn valittiin Shooting Stariksi Puhdistus -elokuvan vahvan roolisuorituksen ansiosta.
Media Desk jututti Birniä Berliinin kokemuksista ja muistakin uran kohokohdista.

E

uropean Film Promotion -järjestö nimensä mukaisesti edistää
eurooppalaisen elokuvan asemaa ja näkyvyyttä
niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Järjestön
toimintaan on jo 16 vuoden
ajan kuulunut Shooting Star
-tapahtuma, joka järjestetään
vuosittain Berliinin elokuvajuhlien yhteydessä.
Shooting Star tuo esiin nuoria, lahjakkaita ja valovoimaisia eurooppalaisnäyttelijöitä ja edistää heidän mahdollisuuksiaan kansainväliseen uraan. Nykyään Shooting Stariksi
päästäkseen täytyy täyttää kansainvälisen juryn kriteerit ja
mukaan pääsee vain 10 näyttelijää 25 ehdokkaasta. Euroopan
eri maiden elokuvainstituutit nimeävät ehdokkaat, joiden
elokuviin jury tutustuu ja tekee valintansa. Tänä vuonna viisihenkiseen juryyn kuului monipuolisesti elokuva-alaa edustava joukko: italialainen näyttelijä Alba Rorhwacher, ranskalainen elokuvajournalisti Thierry Chèze, englantilainen casting
agentti Jina Jay, saksalainen tuottaja Bettina Brokemper ja
käsikirjoittaja-ohjaaja Jasmila Žbanie Bosnia-Herzegovinasta.

casting agentti tulisi Suomeen etsimään paikallisia kykyjä, oli
Shooting Star Lauran mielestä erityislaatuinen mahdollisuus,
josta hän on todella otettu. Tilaisuudessa puhuttiin pääsääntöisesti englantia, mutta Laura yllätti paikalla olleet espanjalaiset ja portugalilaiset puhumalla englannin lisäksi myös sujuvaa espanjaa ja portugalia. Tuollaisesta kielitaidosta tuskin
on haittaakaan, jos mielii saada rooleja Suomen ulkopuolella.

Näyttelijäkollegat Euroopasta tutuiksi
Casting Breakfastin lisäksi ohjelmaan kuului myös lehdistötilaisuus ja valokuvaussessioita. Aikataulu oli todella tiivis,
mutta kaikkea kokemaansa Laura kuvailee hauskaksi. European Film Promotionin työntekijät saavat suitsutusta, samoin
kaikki järjestelyt ja se, että näyttelijöistä pidettiin tosi hyvää
huolta. Muut Shooting Starit tänä vuonna olivat Arta Dobroshi
Kosovosta, Luca Martinelli Italiasta, Christa Théret Ranskasta, Nermina Lukac Ruotsista, Saskia Rosendahl Saksasta,
Mikkel Boe Følsgaard Tanskasta, Ada Condeescu Romaniasta,
Jure Henigman Sloveniasta ja Carla Juri Sveitsistä. Joukko
oli Lauran mukaan mielenkiintoisen heterogeeninen, täynnä
kivoja, joskin erilaisia ihmisiä, joista nuorin oli 19, vanhin 32
ja kukin eri puolilta Eurooppaa. Kollegoiden kanssa syntyi jo
muutamassa päivässä tiivis ja yhdistävä olo, ja heidän kanssaan olisi mielellään viettänyt enemmänkin aikaa yhdessä,
Laura sanoo.

Berliinissä agentteja tapaamassa
Laura Birn oli iloinen kuullessaan pääsevänsä Shooting Stariksi Berliiniin ja lähettää valinnastaan lämpimät kiitokset
Suomen elokuvasäätiön Jaana Puskalalle, joka nimesi hänet
ehdokkaaksi. Shooting Star -viikonloppua Berlinalessa Laura
kuvailee kiireiseksi. Ohjelmaa oli paljon ja ehkä tärkeimpänä
voi mainita Casting Breakfastin, jossa näyttelijöillä oli mahdollisuus tavata suuri ja arvovaltainen joukko casting directoreita ja elokuvatuottajia eri puolilta maailmaa. Tilaisuus oli
Lauran mukaan erittäin mielenkiintoinen. Suuressa salissa
näyttelijät kiersivät eri pöydissä juttelemassa paikalla olleiden
casting agenttien kanssa ja saivat kertoa itsestään ja töistään.
Koska on hyvin epätodennäköistä, että moni Berliinissä paikalla olleista kansainvälisiin elokuviin näyttelijöitä etsivä
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Punaisen maton gaala
Shooting Star -ohjelma huipentui iltaan, jolloin nämä tämän
päivän ja tulevaisuuden tähdet esiteltiin Berlinalen gaalanäytöksessä ensin Berlinale Palatsin ulkopuolella punaisella matolla ja sen jälkeen suuressa salissa sen monisatapäiselle yleisölle. Tilaisuudessa näyttelijät saivat Shooting Star-palkinnot,
jotka heille ojensivat näyttelijät Julie Delpy ja Ethan Hawke.
Ilta jatkui European Film Promotionin järjestämissä juhlissa,
joissa vielä rennommissa merkeissä saattoi jatkaa verkostoitumista. Laura Birn kertoo, että uusia ihmisiä tuli tavattua tosi,
tosi paljon, mutta se oli tietenkin koko homman tarkoituskin.
Hänen mukaansa heihin kiinnitettiin paljon huomiota, muttei
liikaa, vaan sopivissa määrin. Punaisen maton gaaloja ei toki

Puhdistus

osu kohdalle joka päivä, mutta ei Laura pientä glamouria kammoksu, vaan nautti siitä. Toisaalta punainen matto ja iloinen
gaalailta on Lauralla hyvin tuoreessa muistissa, sillä vain vajaa
viikko ennen Berlinalea Laura pokkasi Jussi-Gaalassa parhaan
naispääosa-Jussin roolistaan Antti Jokisen elokuvassa Puhdistus.

todella antaneensa itsestään kaikkensa ja kuvailee elokuvaa
itselleen rakkaaksi työksi, suorastaan ainutkertaiseksi. ”Vaikka se Aliide onkin kamala henkilö, niin mä rakastan sitä.
Siinä on niin monta päällekkäisyyttä ja inhimillistä kamaluutta ja ei niin rakastettavia piirteitä, mitkä tekee siitä samalla
riipivän”, Laura kertoo.

Ainutkertaisen huikea Puhdistus

Aliiden kahdet kasvot

Sofi Oksasen romaaniin pohjautuva elokuva Puhdistus on Lauran viime aikojen töistä sellainen, josta hän mielellään puhuu,
sillä se oli hänelle merkittävä kokemus. Hän kertoo jo kirjan
lukemisen olleen niin voimakas elämys, että se piti lukea yhdellä istumalla loppuun saakka. Ennen koekuvauksia Laura
toivoi hartaasti saavansa roolin, jota piti unelmien täyttymyksenä. Onnekseen Antti Jokinen valitsi hänet rooliin ja siitä
alkoi paneutuminen Aliide Truun monitahoiseen hahmoon.
Laura kertoo, että yhteistyö ohjaaja Antti Jokisen kanssa
oli mahtavaa. Antti Jokisessa hän arvostaa suuresti sitä, että
Jokinen tiesi Puhdistuksen kohdalla hyvin tarkkaan, mitä hän
haluaa, perehtyi alkuperäisromaaniin ja käsikirjoitukseen
todella syvällisesti ja tunsi sitä kautta elokuvansa hahmot
viimeistä piirtoa myöten. Lauralle Antti Jokinen sanoi, ettei
hän halua nähdä Laura Birniä, vaan Aliide Truun kaikkine
vikoineen ja pimeine puolineen. Laura nautti tuon vaativan,
mutta samalla antoisan roolin tekemisestä, jossa taustalla oli
hieno kirja ja sen kautta runsaasti materiaalia roolin rakentamiseen. Laura kertoo kuvausten inspiroivassa ilmapiirisssä

Aliide Truun henkilöhahmon kautta Laura Birn tutustui Liisi
Tandefeltiin, jonka kanssa he näyttelivät samaa roolia, Laura
nuorta Aliidea ja Liisi Aliidea vanhana. Molempien roolisuoritukset olivat niin väkeviä, että Lauran naispääosa-Jussin
ohella myös Liisi Tandefelt palkittiin roolisuorituksestaan
naissivuosa-Jussilla. Puhdistuksen myötä heistä tuli läheiset
ystävät, vaikka aikuisiällä aitoja ystävyyssuhteita ei suinkaan
synny jokaisen uuden ihmisen kanssa. Tämä kuvaa hyvin sitä,
että Laura ei ole joustava ja sopeutuvainen vain työssä, vaan
myös avoin ihmissuhteissaan: ikäero, erilaiset lähtökohdat tai
kansallisuudet ovat sivuseikka, tärkeintä on avoin mieli.

Vuosaari ja toisenlaiset metodit
Laura Birn oli tänä vuonna ehdolla kahteen eri Jussi-palkintoon. Parhaan naispääosan lisäksi hänet nimettiin ehdokkaaksi myös kategoriassa Paras naissivuosa. Tuo ehdokkuus
tuli roolista Aku Louhimiehen elokuvassa Vuosaari . Laura
kertoo, että työskentely Vuosaari-projektissa oli kiinnostavaa. Se oli hänen mukaansa jotain niin erilaista, ettei hän
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ole koskaan ennen tehnyt kameran edessä mitään vastaavaa.
Aku Louhimiehen tapa tehdä töitä on aivan toisenlainen kuin
vaikkapa Antti Jokisen. Jokisen ohjauksessa kaikki oli harjoiteltu ennakkoon ja improvisaatiota ei käytetty, kun taas Aku
Louhimiehen tapa perustui paljonkin improvisaatioon. Tyyli
oli Lauran mukaan vapaa ja räiskivä. Käsikirjoituksella oli
pohja ja kohtauksilla rakenteet, joista pidettiin kiinni, mutta
muuten Aku Louhimies antoi näyttelijöille tilaa improvisoida
ja hakea oikeaa suuntaa sitä kautta. Lauran vastanäyttelijänä
Vuosaaressa oli Deogracias Masomi, muusikko, joka ei ollut
näytellyt koskaan aikaisemmin, mutta improvisation ja toistojen kautta työryhmään syntyi vapautunut tunnelma, jossa
näytteleminen oli irtonaista, hauskaa ja sujuvaa.

olivat tärkeä kokemus ja niiden kautta Laura suorastaan hullaantui teatterin maailmasta.

Ei yhtä oikeaa tapaa

Teatterin taikaa

Laura lähes kavahtaa kysymystä, onko jompi kumpi näistä
kahdesta täysin päinvastaisesta tavasta ohjata hänelle mieluisampi. Hän korostaa, että hänellä ei ole mitään kaavaa, jonka
mukaan tehdä omaa näyttelijäntyötään, vaan jokaisessa työssä, on se teatteria tai elokuvaa, syntyy oma tapansa tehdä juuri sitä juttua. Yhteinen sävel syntyy niiden ihmisten kombosta,
jotka kulloinkin ovat koolla. Lauran mukaan on ihanaa, että
ohjaajilla on erilaisia tyylejä, sillä sehän näyttelijäntyöstä juuri tekee mielenkiintoista, että löytää jokaisen ohjaajan kanssa
oman reittinsä päästä sinuiksi roolinsa kanssa. Lauran ajattelutavan mukaan näyttelijän kuuluu mennä kokonaisuuden
mukaan, eikä mitään tapaa ohjata voi arvottaa toista paremmaksi tai oikeammaksi. Tässä puheena olleet ohjaajat Antti
Jokinen ja Aku Louhimies tietävät Lauran mukaan molemmat
hyvin, mitä he haluavat, mutta käyttävät täysin erilaisia keinoja päästäkseen haluamaansa lopputulokseen.

Opiskeluaikaisista töistään Laura Birn nostaa esiin yhden teatteriproduktion. Kolmannen opiskeluvuoden harjoittelujakson
hän suoritti Helsingin Kaupunginteatterissa. Siellä hän oli mukana Sydänmaa- nimisessä näytelmässä. Se oli ensimmäinen
kokemus suuresta ammattiteatterista ja hankkeesta teki erityisen ja mieleenpainuvan se, että hieno teksti oli kurssikaveri
Ari-Pekka Lahden kirjoittama ja ohjaajana oli niinikään kurssikaveri Heidi Räsänen. Heidi Räsänen on ohjaaja Lauran makuun ja he ovat työskennelleet yhdessä myöhemminkin.
Kaikki ohjaajat, jotka Laura puhuessaan mainitsee, saavat
häneltä kehuja. Hän sanoo olevansa onnekas, että on saanut
tehdä ihanien ohjaajien kanssa töitä. Samoin hän toteaa olevansa tyytyväinen, että on saanut viime vuosina tehdä yhtä paljon sekä teatteria että elokuvia. Hän ei missään nimessä haluaisi valita vain toista, sillä molemmissa on oma viehätyksensä.
Viime vuosien mieleenpainuvimmat teatteriproduktiot
ovat olleet Q-teatteriin tehty Broken Heart Story ja Teatteri
Jurkan Viha sydämessä . Broken Heart Storyn kirjoitti ja ohjasi
Saara Turunen, jonka kanssa ystävyyttä ja yhteisiä projekteja
on jo monen vuoden ajalta. Joitakin esityksiä saattaa olla
vielä tulossa, sillä Broken Heart Story on saanut kutsuja ulkomaisille festivaaleille. Anni Ojasen ohjaus Viha sydämessä
Teatteri Jurkkaan oli Lauran mukaan myös mahtava kokemus,
koska hän pitää erityisen paljon Jurkan pienen tilan luomasta
intiimistä tunnelmasta. Jurkan tunnelmaa arvostavat myös
muut, sillä se palkittiin juuri Thalia-gaalassa Vuoden Teatterina 2013.

Brasiliasta kaikki alkoi
Laura Birn on juuri nyt ollut paljon esillä viimevuotisten hienojen rooliensa, palkintoehdokkuuksiensa ja palkintojensa
ansiosta, mutta päädyimme puhumaan myös ajasta, jolloin
Lauran näytteleminen alkoi. Laura kertoo, että teatterikärpänen puraisi häntä ihan toden teolla, kun hän oli 17-vuotias
ja vaihto-oppilaana Brasiliassa. Ennen vaihto-oppilasvuottaan
Laura oli ollut mukana vain yhdessä näytelmäprojektissa,
mutta Brasiliassa hän löysi pienen teatteriyhteisön, josta tuli
hänelle merkityksellinen. Esitykset, joissa hän oli mukana,

Ensimmäinen elokuvarooli
Kaksi Lauran suurta haavetta toteutui vuonna 2002, jolloin
hän sai ensin roolin Perttu Lepän elokuvasta Helmiä ja sikoja
ja myöhemmin samana vuonna pääsi Teatterikorkeakouluun.
Helmiä ja sikoja oli vasta aloittelevalle helsinkiläisnäyttelijälle
hieno kokemus. Koko näyttelijäporukka asui kuukauden ajan
yhdessä Joensuussa harjoitellen joka päivä. Syntyi rento ja vahva yhteisöllisyys, mikä näkyy hyvin myös lopputuloksessa valkokankaalla. Laura Birn muistelee Helmiä ja sikoja -kuvauksia
lempeänä ensikosketuksena kameran kanssa työskentelyyn.

Shooting Star ja työt ulkomailla
Shooting Star -ohjelman tavoitteena on antaa vauhtia nuorten näyttelijöiden kansainvälistymiseen urallaan. Laura on
kuitenkin ehtinyt työskennellä ulkomailla sekä teatterin että
elokuvan parissa jo ennen Shooting Stariakin. Joitakin vuosia
sitten hän päätyi erääseen näytelmäprojektiin Barcelonaan
Espanjaan. Hän osasi ennestään portugalia, mutta espanjaa
vain ihan vähän. Tarjous näytellä Saara Turusen kirjoittamassa Puputytössä espanjaksi oli kuitenkin houkutteleva haaste
ja Laura otti sen innolla vastaan. Neljän kuukauden harjoittelu ja näytteleminen Espanjassa toivat mukavasti mukanaan
espanjan kielen taidon. Näytelmän ohjasi Alicía Gorina, joka
oli aikoinaan opiskelijavaihdossa Suomessa ja TeatterikorkeaPeter Franzen ja Laura Birn elokuvassa Leijonasydän, ensi-ilta syksyllä 2013

14

Vasemmalta: Christa Theret (Ranska), Carla Juri (Sveitsi), Saskia Rosendahl (Saksa), Mikkel Boe Følsgaard (Tanska), Arta Dobroshi (Kosovo),
Laura Birn, Nermina Lukac (Ruotsi), Ada Condeescu (Romania), Jure Henigman (Slovenia) ja Luca Marinelli (Italia)

on sittemmin lopettanut stressaamisen ja opetellut nauttimaan
vapaasta ja sen mukanaan tuomasta vapaudesta.
Tapaamisemme jälkeen Laura Birnistä jää päällimmäisenä mieleen hänen valloittava positiivisuutensa. Hän ei ota
ihmisistä tai asioista esiin niiden huonoja puolia, vaan näkee
kaikessa jotain hyvää, kaunista ja ihanaa. Noin positiivisella
asenteella uskoisi pääsevän vaikka läpi harmaan kiven. Silti
Lauralla on jalat tukevasti maassa ja rutkasti vaatimattomuutta; itse hän ei itseään halua nostaa esiin. Haaveita on hyvä olla
ja roolit Suomen ulkopuolella ovat toiveissa, mutta seuraavia
ulkomaan valloituksia odotellessa Laura aikoo kesällä suunnata jälleen kerran maailman parhaalle elokuvafestivaalille ja
tiedättekö, missä se on? Missäpä muualla kuin Sodankylässä.
Inkeri Lundgren
Copyright Markus Nass

koulussa. Alicía Gorina ohjasi vuotta myöhemmin toisen Saara Turusen näytelmän, The Little jesus ja pyysi jälleen Lauraa
mukaan. Kaikella uudelle avoin Laura sanoo työskentelevänsä
mielellään ulkomailla, jos vain aikatulut sen sallivat.
Viime vuonna hän sai agenttinsa Laura Munsterhjelmin
kautta elokuvaroolin ruotsalaisen Björn Rungen elokuvasta,
jota ehdittiin vähän jo kuvatakin, mutta valitettavasti hanke
kaatui, kun koko rahoitusta ei saatu kasaan. Näiden ulkomaisten hankkeiden lisäksi Laura Birnin näyttelijänlahjat
on huomattu myös Yhdysvalloissa, sillä joulukuussa 2012
julkaistiin amerikkalaisen The International Press Academyn
ehdokkaat Satellite Awardin saajiksi. Parhaan naispääosan
ehdokkaat olivat: Laura Birn (Puhdistus) , Jessica Chastain
(Zero Dark Thirty) , Emilie Dequenne (Our Children) , Keira
Knightley (Anna Karenina) , Jennifer Lawrence (Silver Linings
Playbook) , Laura Linney (Hyde Park On Hudson) ja Emmanuelle Riva (Amour).

Käyntikorttina tehdyt työt
– valttikorttina positiivisuus
Berliinin Shooting Star -kokemuksen suurimmaksi hyödyksi
Laura koki sen, että sai näyttää omia töitään niin suurelle joukolle casting agentteja. Lauran mukaan hänen tärkein käyntikorttinsa ovat hänen työnsä. Miellyttävä persoona on varmasti
plussaa, mutta aiempien näyttöjen kautta hän uskoo uusien
töiden tulevan. Freelance-näyttelijänä tosin joutuu tottumaan
siihen, että välillä on töitä, välillä ei. Laura kertoo uran alussa
kokeneensa stressiä ajoista, jolloin töistä ei ollut tietoa, mutta
Laura Birn vierellään festivaalijohtaja Dieter Kosslick
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Sari Vartiainen Berlinalessa 2013.

Agency tutuksi:
Sari Vartiainen
EACEA Agencyn Media-yksikön uusi johtaja
Kerro taustastasi: miten olet päätynyt töihin Brysseliin?
Vähän kai sattumankin kautta. Valmistuin Turun yliopistosta
vuonna 1994 ja pääsin töihin oikeusministeriöön kääntämään
EU-lainsäädäntöä. Opiskelin toista tutkintoa, sain perheenlisäystä ja osallistuin siinä sivussa virkamieskilpailuihin, Suomen EU-jäsenyyden siivittämänä. Työtarjous komissiosta tuli
1997 ja alun perin ajatuksena oli tulla vain vuoden keikalle,
mutta sillä tiellä olen vieläkin.
Mitä olet aiemmin tehnyt EU:n komissiossa?
Olen ollut mukana monessa. Aloitin Luxemburgissa käännöspalvelussa, ja olin myös luottamustehtävissä pari vuotta.
Brysseliin ja koulutuksen ja kulttuurin pääosastoon saavuin
vuonna 2002. Tämä meidän virasto aloitti toimintansa 2006,
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ja toiminnan naisena ajattelin, että siitä vaan hihat heilumaan.
Olin ensin johtajan assistenttina koordinoimassa toiminnan
aloittamista. Iso haaste se olikin: Meillä on nyt yli neljäsataa
työntekijää, ja vuosittain valitaan yli 12000 projektihakemuksesta noin 4000 projektia rahoitettavaksi. Viimeiset neljä vuotta
toimin virastomme henkilöstö-, hallinto- ja tiedotuspäällikkönä. Nyt sitten luotsaan innolla MEDIAa.
Olet vasta pari kuukautta ehtinyt toimia EACEA Agencyn
Media-yksikön päällikkönä, mikä on ensivaikutelmasi työstä?
Koulutuksen ja kulttuurin alan ohjelmien pyörittäminen ja
rahankäytön kommervenkit ovat minulle onneksi jo tuttuja
entisistä tehtävistäni. MEDIAsta on muotoutunut hyvin monisyinen ohjelma viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.

Kaikkien tukimekanismien yksityiskohtien opettelu on vasta
meneillään, ja tuntuu, että on ihan hyväkin katsella ohjelmaa
hieman ulkopuolisin silmin. Siitä on ehkä apua nyt kun ohjelmaa ja sen sääntöjä on tarkoitus nykyaikaistaa. Kollegoiden
asiantuntemuksen tiesin kovaksi jo etukäteen. Samoin olen
erittäin vaikuttunut työpanoksesta ja kommenteista, joita
projektihakemusten arvioinnista käytettävät ulkopuoliset asiantuntijat meille antavat.
EU:n Media-ohjelmalla on ikää jo 22 vuotta.
Ohjelmaa nyt uudesta roolistasi katsoessasi, miten
toimivalta MEDIA 2007 -ohjelma mielestäsi näyttää?
MEDIA on yrittänyt sopeutua audiovisuaalisen alan kehityksiin, siitäpä vaikka esimerkkinä pelien kehittelyn, digitalisoinnin ja video on demand-projektien tukeminen. Jaossa olevan EU-rahapotin kokonaismäärä ei kuitenkaan ole kasvanut
samassa suhteessa, joten seurauksena on, että ohjelman eri
osat ovat ikään kuin kilpailutilanteessa keskenään. Yli puolet
ohjelman budjetista menee elokuvien levittämistukeen, mikä
edistää aivan olennaisesti elokuvatarjonnan moninaisuutta
Euroopassa. Fiktion, animaation ja dokkareiden hankekehittelyssä, jossa tukea riittää vain noin joka viidennelle hakijalle,
olisi selvää tarvetta ja perusteita lisärahoitukselle, mutta jäsenvaltiot eivät näin matalasuhdanteen aikoina suhtaudu suopeasti EU-budjetin kasvattamiseen. Ohjelma tarjoaa tukimekanismeja suurelle osalle audiovisuaalisen alan toimijoista, ja
tilkkutäkkimäisyydestään huolimatta MEDIA on arvostettu ja
haluttu ”tavaramerkki”.
Vaikka MEDIA- ohjelma on vuosien saatossa kehittynyt
ja byrokratia vähentynyt, on kritiikki silti vielä viime
vuosinakin kohdistunut liialliseen byrokratiaan ja liian
hitaaseen päätöksentekoprosessiin. Vuoden 2014 alussa
aloittavan uuden Creative Europe -ohjelman tavoitteena
on vähentää byrokratiaa ja nopeuttaa päätöksentekoa,
millaisia uudistuksia on odotettavissa?
Byrokratia on kova pala purtavaksi kenelle tahansa, ei vähiten
suoraviivaiseen toimintaan tottuneille skandinaaveille. Parhaillaan väännän rautalankaa komission budjettidogmaatikkojen kanssa rahankäytön yksinkertaistamisesta, suurin osa
meidän maksamista tuista kun on maksimissaan muutama
kymmenen tuhatta euroa, joiden raportoimiseen ja valvomiseen ei pitäisi mennä niin paljon aikaa ja energiaa kuin
nykyisin – ei meillä Brysselissä eikä teillä siellä Suomessa.
Projektien valintaa hidastaa nykyisessä ohjelmassa viikkotolkulla se, että kaikki valintapäätöksent alistetaan neuvoston ja
parlamentin hyväksytettäväksi ennen kuin tulokset voi julkistaa. Tämä hidaste olisi tarkoitus poistaa uudesta ohjelmasta,
mutta jäsenvaltioiden ja parlamentin on vielä nähtävä tämä
uudistus parannuksena eikä oman toimivaltansa kaventamisena. Näiden edellisten seikkojen ratkaiseminen ei ole täysin
meidän viraston käsissä, mutta sitten on myös joukko ideoita,
joihin voimme vaikuttaa ihan konkreettisesti. Deskien tukeminen esimerkiksi temaattisin tietopaketein tai koulutuksen
avulla on yksi alue, jossa on parannettavaa. Samoin yritän
saada aikaan konkreettisia parannuksia siinä tavassa, miten

hakijoita informoidaan hakemisperiaatteista ja miten hylätyille hakemuksille annetaan palautetta tulevaisuuden varalle.
Tietojärjestelmien ja työskentelytapojen yksinkertaistamiseen
panostamme myös kovasti seuraavien parin vuoden aikana.
Toivottavasti muutaman vuoden päästä luen itse tämän
haastattelun uudestaan ja totean, että noinhan me juuri kaiken
teimme ilman sen suurempia hankaluuksia ja siihen pääl le
vielä kykenimme vastaamaan ohjelmalla audiovisuaalialan
uusin haasteisiin yhä interaktiivisemmassa ja nopeammin
muuttuvassa maailmassa.
Sinulla on 73 alaista, jotka ovat kotoisin useista
Euroopan eri maista. Millainen työympäristö
monikulttuurinen Agency on?
Antaa kaikkien kukkien kukkia vaan... Olihan se nuorelle
naiselle aika kokemus, kun näin ensimmäistä kertaa jonkun
aivan silmittömän raivokohtauksen jossain loputtomalta tuntuvassa kokouksessa, mutta näin vuosien saatossa olen jo
itsekin muuttunut jonkinlaiseksi kulttuurien sekamelskaksi
Monikulttuurisessa työssä ei ainakaan ole koskaan tylsää!
Ja on suomalaisuuskin eksoottista: Pakkasilmalla polkaisen
pyörällä töihin, tallustelen käytävillä sukkasillani, tarjoan
kollegoille kriisitilanteissa vodkasnapsit (sitä suomalaista) ja
olen ennen kaikkea naispomo, joita edelleenkin on vain noin
neljännes pomoista täällä komissiossa. On siinä joskus eteläisemmällä miehellä ihmettelemistä.
Koska Creative Europen, kuten muidenkin 2014 aloittavien EU-ohjelmien budjettineuvottelut ovat vielä kesken,
miten arvelet ohjelman aloituksen kanssa käyvän: alkaako
ohjelma vuoden alusta vai tuleeko jonkinlainen vanhan
ohjelman pidennys tai jotain muuta vastaavaa?
Ehkäpä tämän haastattelun ilmestyessä asiat ovat jo hieman
selkeämmällä tolalla. Itse uskon ja toivon, että parlamentti ja
neuvosto pääsevät sopuun uusien ohjelmien yksityiskohdista
ja yksittäisistä rahapoteista ennen kesää. Jos toimielinten välinen kädenvääntö päätyy pattitilanteeseen, vaarana on, että
hakukierrokset viivästyvät. Vanhojen ohjelmien pidennystä ei
kai kukaan tällä hetkellä toivo, ja sellaisenkin poikkeusmekanismin yksityiskohtien hiomiseen tuhlautuisi kosolti aikaa.
Ohjelman valmistelun kannalta nykyinen odotustilanne on tietenkin ongelmallinen, kun tällä hetkellä emme itsekään tiedä,
mihin suuntaan uuden ohjelman rahamäärät ja painopisteet
lopulta asettuvat. Valmistelut etenevät täydellä vauhdilla,
mutta koko ajan täytyy ottaa huomioon monta vaihtoehtoista
skenaarioita.
Miten suuri osa kulttuuriharrastukset ovat elämääsi?
Paradoksaalista kyllä, viimeiset kuukaudet ovat olleet niin
työntäyteisiä, että kaikenlaiset riennot ovat jääneet vähemmälle. Kotikunnassani on erittäin viehättävä piskuinen yhden salin elokuvateatteri, jossa on monipuolinen ohjelmisto. Ja lasi
viiniä ja hyvä kirja on lähes voittamaton yhdistelmä. Seuraan
innolla siskoni esiintymisiä useissa jazz- ja funkbändeissä,
mutta itselläni ei ole mitään taiteen lahjaa. Tyydyn ihastelemaan muiden tuotoksia.
17

AJANKOHTAISIA MEDIA-KURSSEJA
Käsikirjoittajiille
International Screenwriters
Workshop & Master Class (Equinoxe)
Kohderyhmä: Käsikirjoittajat, jotka haluavat kehittää pitkän

elokuvan käsikirjoitustaan
Koulutuksen sisältö: Käsikirjoittaja-workshopien tavoitteena on
antaa kirjoittajille mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti alan
kokeneita ammattilaisia, saada konkreettista palautetta projektistaan ja luoda kansainvälistä verkostoa. Kurssin aikana ei
kirjoiteta käsikirjoituksia uudestaan, vaan keskustellaan käsikirjoituksen vahvuuksista, heikkouksista ja kirjoitusprosessista. Workshopin jälkeen osallistujilla on hyvät valmiudet jatkaa

käsikirjoituksen uudelleenkirjoitusta. Workshopin jäl keen
järjestetään yksipäiväinen Master Class -tapahtuma, jonne ovat
tervetulleita elokuva-alalla eri tehtävissä työskentelevät nuoret
ja kokeneet ammattilaiset.
Kurssiohjelma: Koulutus on viikonmittainen intensiiviworkshop, jossa keskitytään käytännön työhön projektien parissa
asiantuntijoiden henkilökohtaisessa ohjauksessa. Koulutukseen valitut saavat konsultaatiota käsikirjoituksestaan workshopin lisäksi myös sitä ennen ja sen jälkeen. Seuraava kurssi
järjestetään lokakuun loppupuolella 2013 Sveitsissä.
Hakeminen: Hakuaika kevään kurssille päättyy 30.5.2013.

Happiness , ohjaus: Thomas Balmès, tuotanto: Making Movies Oy, Margot Films & Quark Productions

18

Hakemuksen tulee sisältää hakulomake, käsikirjoitus, pitkä
ja lyhyt synopsis ja käsikirjoittajan (ja tuottajan) CV. Kurssille
valitaan yhdeksän käsikirjoittajaa, joilta on mennyt vähintään
yksi pitkä elokuvakäsikirjoitus tuotantoon. Haettavan projektin käsikirjoitus ei voi olla ensimmäinen versio ja projektilla
täytyy olla tuottaja.
Hinta: Kurssi on täysin ilmainen. Matkakulut osallistujat maksavat itse.
Yhteystiedot:

majoituksen, ateriat ja kurssin jälkeisen seurannan.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea 1.6.2013 mennessä. Kurssille

otetaan 9 osallistujaa.
Yhteystiedot:

info@sources2.de,
www.sources2.de

info@equinoxgermany.de,
selection@ equinoxgermany.de,
www. equinoxgermany.de

Hankekehittely
ja tuotanto

Serial Eyes

ACE Continuous Training Program
for Advanced Producers

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu nuorille (25–35-vuotiaille)

Kohderyhmä: ACE järjestää koulutusta vähintään yhden pitkän

käsikirjoittajille, käsikirjoittaja-ohjaajille ja tuottajille, joilla
on jo kokemusta tv-ohjelmien käsikirjoittamisesta ja halu
oppia sarjamuotoisen tv-ohjelman käsikirjoittamista ja tuottamista.
Kurssiohjelma: Serial Eyes -kurssi kestää kokonaisuudessaan
10 kuukautta. Kurssi on suunniteltu jatko-opinnoiksi elokuvaalan opinnot jo suorittaneille ja tv-ohjelmien parissa työskennelleille. Kurssilla keskitytään sarjamuotoisten tv-ohjelmien
formaatteihin, sarjan kehittelyyn erilaisin tekniikoin ja strategioin. Kurssi sisältää kuuden viikon opintojakson Berliinissä,
neljän viikon opinnot London Film Schoolissa ja 10–12 viikon
harjoittelujakson. Kurssi alkaa syksyllä 2013.
Hinta: Kurssi maksaa 4500 euroa. Kahdelle osallistujalle on
tarjolla 3000 euron apuraha, josta voi tarkemmin kysellä
kurssinjärjestäjältä.Matkat eivät sisälly hintaan.
Hakeminen: Kurssille voi hakea 26.5.2013 mennessä. Kurssin
kielenä on englanti.

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 kestä vän ACE-koulutuksen. ACE-vuosi alkaa lokakuussa 2013 ,
jolloin on hankekehittely-workshop Normandiassa Ranskassa
ja jatkuu rahoitus-workshopilla marras-joulukuussa 2013
Potsdamissa. 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 2014
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 20.6.2013. Hakijat haastatellaan ennen
valintoja. Kurssille otetaan 16 tuottajaa.

Yhteystiedot:

k.osterndorff@dffb.de, e.hermsdorf@dffb.de,
www.dffb.de

Sources2: Projects & Process –
Training Mentors for Screenwriters
Kohderyhmä: kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään
opastavat käsikirjoittajia: käsikirjoittajille/script editoreille,
commissioning editoreille, tuottajille
Kurssiohjelma: Kurssi on kolmen päivän workshop, jossa on
luento-opetusta ja ryhmätyöskentelyä. Workshopia seuraa
jakso, jonka aikana kurssi jatkuu sähköpostin välityksellä ja
lopuksi kukin osallistuja saa vielä ohjeita ja arvioita yhdeltä
kurssin vetäjistä. Kurssilla käsitellään sitä, miten mentor voi
tukea, ymmärtää ja opastaa käsikirjoittajaa käsikirjoitusprosessin aikana. Prosessiin kuuluu mm. käsikirjoituksen analysoiminen, kirjoittajaan ja hänen kirjoitustapaansa tutustuminen, kuhunkin prosessiin sopivan metodin valinta, tekstin
arviointi sen eri vaiheissa ja uusien metodien kehittäminen.
Tämä kurssi keskittyy pitkän fiktioelokuvan kehittelyyn. Kurssi pidetään lokakuussa 2013 Bratislavassa Slovakiassa.
Hinta: Kurssin hinta on 800 euroa sisältäen kurssimateriaalit,

Yhteystiedot:

noemi@ace-producers.com,
www.ace-producers.com

Les Ateliers Jeanne Moreau
Kohderyhmä: Nuoret eurooppalaiset elokuvantekijät, jotka val-

mistelevat ensimmäistä pitkää elokuvaansa
Kurssiohjelma: Ranskalaisnäyttelijä Jeanne Moreaun perustama kurssi Les Ateliers Jeanne Moreaun tarkoituksena on tukea nuoria elokuvantekijöitä, jotka ovat aiemmin ohjanneet
lyhytelokuvia (väh. 1–2) ja ovat nyt valmistelemassa ensimmäistä pitkää fi ktiotaan, jonka käsikirjoitus heillä on työn
alla. Kahdeksan päivän workshopiin kuuluu mm. elokuvanäytöksiä ja -analyysejä, Masterclass-luentoja kokeneiden elokuvantekijöiden kanssa ja omien hankkeiden kehittelyä kurssin
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Mika Ronkaisen Laulu koti-ikävästä tulee elokuvateatterilevitykseen 5.4.2013, mutta se on jo palkittu tänä vuonna Göteborgin ja
Tampereen elokuvafestivaaleilla. Tuotanto Klaffi Tuotannot Oy/Ulla Simonen.

tutoreiden johdolla. Kurssi pidetään Angersissa Ranskassa
kesällä 2013.
Hinta: Kurssi on ilmainen. Kurssinjärjestäjä maksaa myös osallistujien matka- ja majoituskulut. Hakeminen: Kurssin hakuaika päättyy 10.4.2013. Kurssille otetaan 7 osallistujaa.
Kieli: Hakijoilla tulee olla sujuva ranskan tai englannin kielen
taito.
Yhteystiedot:

ateliers@premiersplans.org,
xavier.masse@premiersplans.org

EP2C – Post-Production Workshop
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu tuottajille ja jälkituotan-

nosta 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 jälkituotantofi rmoissa ja osallistujien omien projektien esittelyä. Kurssia johtaa
kaksi tutoria, joilla on kokemusta yli 30 yhteistuotannon
tekemisestä. Kurssi pidetään lokakuussa 2013 myöhemmin
ilmoitettavassa paikassa.
Hinta: Kurssi maksaa 850 euroa sisältäen kurssimateriaalin,
majoituksen ja ateriat. Osalle hakijoista on tarjolla apurahoja.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea kesäkuussa 2013. Kurssille
otetaan 22 osallistujaa: 14 tuottajaa ja 8 jälkituotantovastaavaa.
Yhteystiedot:
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info@ep2c.com ja michi@ep2c.com,
www.ep2c.com

MAIA Workshops 2013
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 järjestää vuonna 2013 kolme erillistä
workshopia, jotka on tarkoitettu nuorille uransa alussa oleville tuottajille. Kukin workshop kestää viisi päivää. Ensimmäisen workshopin aiheena on ”creative aspects”, toisen rahoitus- ja lakiasiat ja kolmannen markkinointi ja levitys. Kurssille voi osallistua oman fiktio- tai dokumenttiprojektin kanssa
tai ilman hanketta. Kurssilla käydään läpi koko tuotantoprosessin kaari eli kehittely, tuotanto ja levitys. Erityisesti kiinnitetään huomiota uusiin ja innovatiivisiin rahoitustapoihin, ja
pienibudjettisen eurooppalaisen elokuvan yhteistuotanto- ja
markkinointimahdollisuuksiin.
Vuoden 2013 MAIA Workshopit pidetään seuraavasti:
Creative aspects 27.–30.5.2013 Italiassa, Legal and fi nancial
issues 17.–21.6.2013 Slovakiassa, Marketing and distribution
30.9.–4.10.2013 Kroatiassa.
Hinta: Workshopiin osallistuminen maksaa 800 euroa. Hinta
sisältää kurssimaksun, majoituksen ja ateriat, ei matkoja.
Avustuksia kurssimaksuun voi tiedustella kurssin järjestäjältä.
Hakeminen: Hakuaika toukokuun kurssille päättyy 19.4.2013.
Kesäkuun kurssille tulee hakea 3.5.2013 mennessä ja syyslokakuun kurssille 30.8.2013 mennessä. Kullekin kurssille
otetaan 20 osallistujaa.
Yhteystiedot:

info@maiaworkshops.org,
www.maiaworkshops.org

Nipkow Programm
Kohderyhmä: nuoret elokuva-alan ammattilaiset, joilla on

muutaman vuoden kokemus alalta ja hyvä hanke-ehdotus
Koulutuksen sisältö: NIPKOW on apurahaohjelma, jonka
tarkoituksena on antaa nuorille elokuva-alan ammattilaisille
mahdollisuus syventää osaamistaan ja laajentaa kontaktejaan.
Kansainvälinen jury valitsee vuosittain kahden hakukierroksen kautta apurahan saajat, jotka itse ehdottavat ne osa-alueet
tai aiheet, joihin haluavat apurahan turvin perehtyä. Osallistujia valitaan seuraavilta alueilta: projektin kehittely ja pitching, hankerahoitus, markkinointi- ja levitys, yhteistuotannon
suunnittelu ja mahdollisten osatuottajien etsiminen.
Projekti: Hakijat tekevät ehdotuksen projektista, jonka he haluavat apurahan turvin toteuttaa. Projektiehdotuksen laatu ja
luonne on yksi valintakriteeri.
Ohjelma: Ohjelman puitteissa on mahdollisuus osallistua
kursseille, tehdä yhteistyötä alan instituutioiden kanssa ja
saada käytännön ohjausta asiantuntijoilta. Apurahaharjoitteluohjelma suoritetaan Berliinin alueella. Apurahan suuruus
on 1 500 euroa kuukaudessa, ja sen tarkoitus on mahdollistaa
valittujen osallistujien täysipainoinen työskentely projektinsa
parissa. Apurahakauden pituus riippuu projektin luonteesta,
mutta yleensä se myönnetään 1–4 kuukaudeksi.
HInta: Apurahan lisäksi NIPKOWista voi hakea avustusta materiaali- ja matkakuluihin. Osallistujille ei ole tarjolla majoitusta.
Kurssin kielet: Englanti ja saksa. Koska Nipkow-apuraha on
tarkoitus käyttää Berliinin seudulla, saksan kielen taidosta on
apua, mutta se ei ole apurahan saannin edellytys.
Hakeminen: Seuraava hakuaika on 15.4.2013. Nipkow-apurahoja myönnetään noin 15 hakuaikaa kohti.
Yhteystiedot:

nipkow-programm@t-online.de,
www.nipkow.de

Johtaminen,
rahoitus ja lakiasiat

viikon työharjoittelu ja lyhytelokuvan tuottaminen. Koulutus
alkaa lokakuussa 2013 ja päättyy toukokuussa 2014.
Hinta: Kurssin hinta on 1500 euroa, joka sisältää vain osittain
majoituksen.
Hakeminen: Saksaksi hakevien tulee lähettää hakemus Filmakademie Baden-Württembergiin ja ranskaksi hakevien La
Fémisiin viimeistään toukokuussa 2013. Kurssille otetaan 18
alle 30-vuotiasta osallistujaa. Hakulomake osoitteessa http://
www.atelier-ludwigsburg-paris.com
Kieli: Hakijoiden tulee osata joko ranskaa tai saksaa, koska
osa opetuksesta on ranskaksi tai saksaksi, suurin osa englanniksi.
Yhteystiedot:

anne_christine.knoth@fi lmakademie.de,
www.fi lmakademie.de

European TV Drama Series Lab 2013
Kohderyhmä: Televisiodraaman parissa työskentelevät käsikir-

joittajat, tuottajat ja televisioyhtiöiden edustajat.
Kurssiohjelma: Kurssilla paneudutaan menestyksekkään
tv-draamasarjatuotannon lähtökohtiin sekä tiedonjakoon
Euroopanlaajuisesti. Koulutukseen kuuluu think tank -tyylisiä keskusteluja, joissa alan huippuammattilaisten johdolla
luodataan eurooppalaista tv-draaman kenttää. Onnistuneiden
esimerkkitapausten kautta pohditaan, kuinka menestystarinoita voitaisiin tuottaa jatkossakin ja kuinka amerikkalaisista
menestyssarjoista voitaisiin ottaa oppia Euroopassa. Kurssin
ensimmäinen osio järjestetään 2.–8.7.2013 Berliinissä, ja sen
aiheita ovat tv-alan nykytila, tarinankerronnan trendit, yhteistuotantojen rahoitus- ja sopimuskysymykset, eurooppalaiset ja
amerikkalaiset menestystarinat sekä viimeisimmät crossmedia-trendit. Toisen, myös Berliinissä järjestettävän osion ajankohta on 18.–24.11.2013. Tuolloin käsikirjoittajat kokoontuvat
writer’s room -tyyppiseen keskusteluun, ja tuottajat sekä johtavissa asemissa työskentelevät tv-yhtiöiden edustajat pohtivat
luovien työryhmien johtamiseen liittyviä kysymyksiä.
HInta: Kurssi maksaa 4500 euroa ja sisältää molemmat osiot,
majoituksen ja ruoat Berliinissä. Matkakulut tulee maksaa
itse. Osalle hakijoista on tarjolla apurahoja, joista voi kysyä
lisää kurssinjärjestäjältä.
Hakeminen: Hakuaika päättyy 25.4.2013.
Yhteystiedot:

Atelier Ludwigsburg-Paris
Kohderyhmä: nuoret alle 30-vuotiaat elokuvatuottajat tai levittäjät, joilla on elokuva-alan peruskoulutus ja vähän työkokemusta
Kurssiohjelma: Koulutus kestää kahdeksan kuukautta. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat Euroopan
elokuvateollisuuteen keskittymällä käsikirjoituksen ja projektin kehittelyyn, rahoitukseen, tuotantoon, levitykseen ja
markkinointiin. Koulutus pitää sisällään opetusjaksoja Filmakademie Baden-Württembergissa Ludwigsburgissa Saksassa
ja La Fémis-koulussa Pariisissa Ranskassa sekä opiskelua
Lontoossa ja osallistumisen elokuvafestivaaleille Berliinissä,
Cannesissa ja Angersissa. Lisäksi koulutukseen kuuluu neljän

radojevic@epi-medieninstitut.de,
www.tv-lab.euu/ ja www.epi-medieninstitut.de/

Screen Leaders EU
Kohderyhmä: Screen Leaders EU on suunnattu audiovisuaa-

lisen alan tuotantoyhtiöiden johtajille: sekä pitkiin elokuviin
että tv-tuotantoon keskittyneille. Osallistujat voivat edustaa
myös levitys- tai jälkituotantoyhtiötä. Osallistujilla tulee olla
vähintään viiden vuoden kokemus alalta.
Kurssiohjelma: Screen Leaders EU on strategista yhtiön kehityskoulutusta kokeneille fi rman omistajille/johtajille audiovisuaalisella alalla. Koulutus pitää sisällään bisnestaitojen
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parantamista keskeisillä johtamisalueilla, strategista suunnittelua ja kansainvälisen kentän mahdollisuuksien kartoitusta. Screen Leaders EU -koulutuksen tehokkuus perustuu
siihen, että koulutuksen sisältö räätälöidään nimenomaan
osallistuvien firmojen tarpeet huomioon ottaen. Koulutus alkaa neljän päivän workshopilla kesäkuussa 2013 Dublinissa.
Heinäkuussa käydään läpi kahden päivän aikana strategista
suunnittelua Berliinissä. Koulutuksen päättävä nelipäiväinen
kokoontuminen on joulukuussa 2013 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
HInta: Kurssi maksaa 5000 euroa per yhtiö ja yhtiöstä voi
osallistua kaksi henkilöä. Hinta sisältää majoituskulut ja ruokailun.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea 29.3.2013 mennessä. Kurssille osallistuu aina 2 henkilöä firman johdosta. Kurssille otetaan osallistujia enintään 10 firmasta eli yhteensä 20 henkeä.

osallistujaa.
Yhteystiedot:

cicae@art-et-essai.org,
www.cicae.org

Developing Your Film Festival
Kohderyhmä : Kurssi on suunnattu eurooppalaisten elokuvafes-

Art Cinéma = Action + Management

tivaalien työntekijöille, jotka työskentelevät ohjelmistosuunnittelun, markkinoinnin, rahoituksen ja/tai hallinnon parissa.
Kurssiohjelma: Developing Your Film Festival -kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Kurssin tavoitteena on
tuoda eurooppalaisia festivaalien työntekijöitä yhteen, luoda
verkostoa, laittaa alulle festivaalien mahdollista yhteistyötä
ja jakaa ajatuksia ja käytäntöjä. Kurssi koostuu luennoista,
ryhmätöistä, käytännön esimerkeistä ja yleisestä tutustumisesta. Aiheita ovat mm. rahoitus (mukaanlukien Media-tuen
hakeminen), yhteydet lehdistöön, online-markkinointi, pitkän
tähtäimen suunnittelu, ohjelmistosuunnittelu ja yhteistyökuviot
eri tahojen kanssa. Kurssi järjestetään 23.–28.7.2013 Motovunissa Kroatiassa.
Hinta: Kurssi maksaa 550 euroa. Hinta sisältää majoituksen,
lentokenttäkuljetukset, festivaaliakkreditoinnin ja joitakin
aterioita. Osalle hakijoista on tarjolla osittainen apuraha. Myös
matkakuluihin on haettavissa apurahaa kurssinjärjestäjältä.
Hakeminen: Hakuaika päättyy 26.4.2013. Kurssille otetaan 40
osallistujaa.
Muuta: Suomalaiset kurssin käyneet festivaali-ihmiset suosittelevat kurssia lämpimästi.

Kohderyhmä: Arthouse -elokuvateattereiden omistajat,

Yhteystiedot:

johtajat ja muu henkilökunta. Osallistujilta edellytetään
vähintään vuoden työkokemusta elokuvateatteritoiminnasta.
Kurssiohjelma: Kurssi tarjoaa tuhdin paketin tietoa elokuvista,
ohjelmistosuunnittelusta ja johtamisesta alan johtavien henkilöiden opastuksella. Kurssin tuutoreina toimii menestyneitä
alan ammattilaisia elokuvateatteripuolelta, tuottajia, levittäjiä
sekä eri instituuttien edustajia. Kurssiohjelma pitää sisällään
mm. case studyja, luentoja johtamisesta, ohjelmoinnista,
lasten kanssa työskentelystä, klassikoiden markkinoinnista,
verkostoitumisesta ja digitaaliteknologiasta.
Kurssi järjestetään 26.8.–1.9.2013 San Servolon saarella Venetsiassa samaan aikaan Venetsian elokuvafestivaalin
kanssa. Kurssi tarjoaa loistavan mahdollisuuden verkostoitua
elokuvateatteritoimijoiden kanssa eri puolilta Eurooppaa. Iltaisin on mahdollisuus osallistua Venetsian elokuvafestivaalin
elokuvanäytöksiin.
Kieli: Kurssin viralliset kielet ovat englanti, ranska, saksa ja
italia, joille puheet tulkataan. Pienryhmiin jakaudutaan kielten mukaan.
Hinta: Kurssille voi osallistua joko 7-päiväiseen osioon tai
5-päiväiseen osioon, joista pidempi maksaaa 1400 euroa ja
lyhyempi 800 euroa. Hinta sisältää kurssimateriaalin, majoituksen, akkreditoinnin Venetsian festivaaleille ja aterioita.
Kurssi- ja matkakuluihin voi hakea osan kuluista kattavaa
stipendiä, josta saa lisätietoja kurssinjärjestäjältä.
Hakeminen: Hakuaika päättyy 2.6.2013. Kurssille otetaan 55

info@independentcinemaoffice.org.uk,
www.independentcinemaoffice.org.uk/training

Yhteystiedot:

helen.mcmahon@fas.ie,
www.screentrainingireland.ie

Markkinointi,
levitys ja esitystoiminta
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DigiTraining Plus: New Technologies
for the European Cinemas of the Future
Kohderyhmä: elokuvien levittäjäyhtiöiden edustajat (ohjelmisto-

suunnittelijat, markkinointipäälliköt, tiedottajat), elokuvateattereiden omistajat
Kurssiohjelma: DigiTraining Plus -kurssi käy läpi elokuvateattereiden digitalisoinnin nykytilaa Euroopassa ja muualla maailmassa, pohtii 3D-elokuvien mahdollisuuksia tulevaisuudessa
ja jakaa elokuvateattereiden omistajien uusimpia kokemuksia
digitalisoinnin tuomista muutoksista. Kurssin aikana vieraillaan myös digitaalisuuteen siirtyneissä elokuvateattereissa,
tutustutaan uusiin laitteisiin ja tehdään ryhmätöitä. Seuraava
kurssi pidetään 28.8.–1.9.2013 Varsovassa Puolassa.
Hinta: Kurssi maksaa 850 euroa sisältäen kurssimateriaalin,
hotellimajoituksen ja ateriat. Neljälle hakijalle myönnetään 220
euron arvoinen apuraha, jota voi hakea kurssille hakemisen
yhteydessä.
Hakeminen: Hakemus tulee lähettää viimeistään 30.5.2013.
Yhteystiedot:

infocinema@mediasalles.it,
digitraining@mediasalles.it,
www.mediasalles.it

Ulrika Bengtsin ohjaama elokuva Lärjungen sai hankekehittelytukea vuonna 2011 .
Elokuvan ensi-iltansa on 27.9.2013 ja sen on tuottanut Långfilm Productions.

Marketing and
International Distribution
Kohderyhmä : elokuvatuotannon, -markkinoinnin ja -levityk-

sen 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 seuraavan
kerran 8.–14.7.2013 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 Malaga-Ronda-Malaga tai Sevilla-RondaSevilla. Kurssiapurahoja on jaossa osalle osallistujista, kysy
kurssinjärjestäjältä lisää.
Hakeminen: Hakuaika kurssille päättyy 31.5.2013 . Kurssille
otetaan 25 osallistujaa.
Yhteystiedot:

yareri@mediaschool.org,
nadineluque@mediaschool.org,
www.mediaschool.org

Uudet teknologiat
ja uusmedia
FRAME – Future for Restoration
of Audiovisual Memory in Europe
Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu tv- ja elokuva-arkistojen
henkilökunnalle, uusmedia-alan sisällöntuottajille, tuottajille,
levittäjille ja kouluttajille.
Kurssiohjelma: Vuonna 2013 FRAME-kurssi järjestetään kahdessa osassa. Molempien jaksojen kesto on viisi päivää, ja
osallistujille on mahdollista ilmoittautua vain toiseen osioon
tai molempiin. Ensimmäinen jakso pidetään 10.–14.6.2013 Pariisin lähellä Bry-sur-Marnessa. Kurssin teemana on video- ja
elokuvamateriaalin säilyttäminen ja digitalisointi. Kurssin
aikana paneudutaan tv- ja elokuva-arkistojen sisällön digitalisoimiseen monista eri näkökulmista. Kurssilla käydään läpi
mm. konservoinnin ja restauroinnin teknisiä ratkaisuja, digitointia analogisesta digitaaliseen, digitaalista mediaa yleisesti
ja digitaalisten arkistojen yleisön saataville saattamista.
Toinen FRAME -kurssi pidetään 7.–11.10.2013 niinikään
Pariisin lähellä Bry-sur-Marnessa. Silloin teemana on digitoidun materiaalin käyttö ja taloudellinen hyödyntäminen eli puhutaan siitä, miten saada arkistot oikeiden yleisöjen saataville.
Ohjelmassa myös case studyja.
Hinta: Kurssi maksaa 1000 euroa per sessio. Hinta sisältää
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Virpi Suutarin Hilton! Täällä ollaan elämä avasi DocPoint -festivaalin tammikuussa ja on nyt nähtävissä elokuvateattereissa.
Tuotanto: Filmimaa Oy/Markku Tuurna

majoituksen ja lounaat. Osalle hakijoista on tarjolla apurahoja, jotka kattavat suurimman osan kurssimaksusta. Myös matkakuluihin voi hakea apurahaa.
Hakeminen: Hakuaika kurssille päättyy 3.5.2013. Kurssille otetaan 12 osallistujaa.

Osallistujia otetaan korkeintaan 25.
Yhteystiedot:

nadineluque@mediaschool.org,
yareri@mediaschool.org,
www.mediaschool.org

Yhteystiedot:

frame@ina.fr,
www.ina-expert.com/en/

The Pixel Lab: The Cross-Media Workshop
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu eurooppalaisille audiovi-

Multi Platform
Business School
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu hyvin monenlaisille audiovisuaalisen alan toimijoille, kuten elokuva- ja tv-tuotantoyhtiön tuottajille, pelialan yritysten johdolle, mobiili- ja internetpalvelujen sisältötuottajille.
Koulutuksen sisältö: Multi Platform Business School kestää
viisi päivää ja workshopin tarkoituksena on paneutua useisiin
eri jakelukanaviin, joilla audiovisuaalista sisältöä nykyään
jaellaan ja antaa osallistujille lisää tietoa eri jakelukanavien
luonteesta ja vaatimuksista projektisuunnittelun kannalta.
Kurssille voi tuoda oman projektin ja saada apua sen transmedia-potentiaalin hyödyntämiseen. Kurssi pidetään 5.–9.8.2013
Rondassa Espanjassa.
Hinta: Kurssi maksaa 1000 euroa sisältäen kurssimateriaalin,
majoituksen, ateriat ja lentokenttäkuljetukset. Jos samasta firmasta osallistuu toinen henkilö, on hinta hänelle 800 euroa.
Osalle hakijoista myönnetään kurssiapurahoja, joita voi hakea
kurssinjärjestältä.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea 14.6.2013 mennessä.
24

suaalisen ja media-alan ammattilaisille, joilla on kokemusta
cross-mediasta tai jotka haluavat kartuttaa tietojaan siltä
alueelta.
Kurssiohjelma: The Pixel Labiin voi osallistua oman projektin
kanssa tai ilman hanketta. Kuuden päivän aikana käsitellään
cross-media-hankkeiden luomista, rahoitusta, levitystä ja
oikeuksia. Kaikkien hankkeiden kohdalla pohditaan, miten
ne soveltuvat markkinoille, joilla tarvitaan erilaista sisältöä:
elokuvia, online-pelejä ja muita pelejä, kännykkäsisältöä jne.
Kurssia vetävät cross-media-asiantuntijat ja kurssilla tehdään
ryhmätöitä, on luentoja, case studeja ja kukin osallistuja saa
myös kahdenkeskistä ohjausta asiantuntijoilta, jotka auttavat
projekteja löytämään oikeat keinot kehittelyyn, paketointiin,
markkinointiin ja levitykseen.
Kurssi pidetään 30.6.–6.7.2013 Belgiassa. Workshopin
jälkeen hankkeiden kanssa osallistuneet saavat lisäksi online-opetusta kolmen kuukauden ajan ja osallistuvat vielä 15.–
18.10.2013 Power to the Pixelin Cross-Media Forumiin Lontoossa, jossa heillä on mahdollisuus esitelllä oma hankkeensa
potentiaalisille kansainvälisille partnereille. Cross-Media
Forum järjestetään Lontoon elokuvafestivaalien yhteydessä.

Hinta: Kurssin hinta on 2500 euroa projektin kanssa osallistuville ja 1750 euroa ilman projektia osallistuville. Hintaan
kuuluu kurssimaksun lisäksi majoitus sekä ruokailut.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea 5.4.2013 mennessä. Kurssille
otetaan 40 osallistujaa, joista 20 cross-media-hankkeiden
tuottajia ja 20 alan ammattilaista ilman projektia.

Animaatiokurssit

Yhteystiedot:

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu animaatioalan ammattilaisille, lähinnä Itä- ja Keski-Euroopan maista
Kurssin sisältö: Vuoden 2013 aikana järjestetään viisi erillistä
Master Class -kurssia, jotka pidetään Litomyslissä Tsekin tasavallassa seuraavasti:
3D Character Animation: 8.–30.7.2013
Introduction to 3D Animation: 8.–19.7.2013
Animation Workflow in 3D: 22.7.–2.8.2013
Modern Acting Approaches: 5.–30.8.2013
Storytelling in Animation: 19.–23.8.2013
Rigging a CG Character course: 2.–13.9.2013
Hinta: Kurssihinnat ovat seuraavat:
3D Character Animation:
sisältää kaikki 5 kurssi, hinta 1860 euroa,
Introduction to 3D Animation: 420 euroa,
Animation Workflow in 3D: 600 euroa,
Modern Acting Approaches: 1020 euroa,
Storytelling in Animation: 420 euroa,
Rigging a CG Character course: 600 euroa
Hakeminen: Hakuaika kursseille on voimassa 30.3.2013 saakka. Kursseille otetaan 10–15 osallistujaa, paitsi Storytelling in
Animation -kurssille otetaan seitsemän osallistujaa.

tishna@powertothepixel.com,
www.powertothepixel.com

Transmedia Next LONDON:
Storytelling for the 21st Century
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu tuottajille, ohjaajille, käsikirjoittajille, uusmedian sisällöntuottajille ja levittäjille, joilla
on vähintään 3 vuotta kokemusta työskentelystä elokuvan,
tv:n, peliteollisuuden, animaation, mainosten, uusmedian tai
musiikkiteollisuuden parissa.
Kurssiohjelma: Transmedia Next -kurssi syventyy seuraavan
sukupolven tarinankerrontaan. Kolmipäiväinen kurssi käy
käytännönläheisesti läpi koko tuotantoketjua eli kehittelyä,
käsikirjoittamista, tuotantoa ja levitystä. Kurssi pidetään Lontoossa 17.–19.7.2013.
Hinta: Kurssi maksaa 950 euroa sisältäen ruokailut.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea 28.6.2013 mennessä ja sen
jälkeenkin, jos tilaa on. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja kurssille otetaan 60 osallistujaa.
Yhteystiedot:

james@transmedianext.com, anita@transmedianext.com,
info@transmedianext.com,
www.transmedianext.com/tnxl3

VFX – Script to Screen

Anomalia – Professional
Training in CG Animation

Yhteystiedot:

marek@3bohemians.eu ja
david@3bohemians.eu,
www.anomalia.eu

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu transmedia-hankkeiden

Cartoon Cine

parissa työskenteleville, joilla on kokemusta aiemmista tuotannoista tai jälkituotannosta.
Kurssiohjelma: VFX – Script to Screen on uusi kurssi, jonka
aikana paneudutaan elokuvan tai transmediahankkeen koko
elinkaareen eli sisältösuunnitteluun ja visualisointiin, tuotantoprosesssiin ja jälkituotantoon. Kurssin aikana käsitellään
visuaalisia efektejä monelta kantilta: osana käsikirjoitusprosessia, suunnittelua, storyboardin teossa. Kurssi koostuu
luennoista, harjoitustehtävistä ryhmissä ja case studeista.
Kurssi jakautuu kolmeen erilliseen workshopiin, joista ensimmäinen kestää 5 päivää, toinen 3 päivää ja kolmas 5 päivää.
Workshopit pidetään Irlannissa ja ensimmäinen niistä alkaa
toukokuussa 2013.
Hinta: Kurssi maksaa 2000 euroa. Hinta sisältää majoituskulut
ja ruokailun. Osalle hakijoista on tarjolla apurahoja, joista voi
kysyä kurssinjärjestäjältä.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea 29.3.2013 mennessä. Kurssille otetaan 30 osallistujaa.

Kohderyhmä: Animaatioelokuvien tuottajat, ohjaajat, levittäjät,
käsikirjoittajat, tv-ostajat, julkisen ja yksityisen tahon rahoittajat
Koulutuksen sisältö: Kolmipäiväisellä Cartoon Cine -kurssilla
(ent. Cartoon Feature) paneudutaan pitkän animaatioelokuvan (2D, 3D, stereoskooppinen 3D) kehittelyyn, rahoittamiseen, markkinointiin ja levittämiseen kaikissa medioissa:
elokuvateatterit, TV, DVD, on-line jne. Seminaarin tavoitteena
on alan keskeisten toimijoiden verkostoituminen ja tiedon välittäminen siitä, mikä alalla on muuttumassa juuri nyt ja mitkä ovat ajan trendit. Cartoon Cine järjestetään 16.–18.4.2013
Viborgiaa Tanskassa.
Hinta: Kurssin hinta on 400 euroa/osallistuja. Hinta sisältää
kurssimateriaalin ja ateriat. Majoitus ja matkat eivät sisälly
hintaan. Cartoon järjestää majoituksen.
Hakeminen: Kurssille tulee hakea viimeistään kaksi viikkoa
ennen kurssin alkua eli 2.4.2013 mennessä. Osallistujia otetaan 80–100.

Yhteystiedot:

Yhteystiedot:

helen.mcmahon@fas.ie,
www.screentrainingireland.ie

yolanda.alonso@cartoon-media.eu,
www.cartoon-media.eu
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Dokumenttielokuva LORDI valmistuu 2014. Ohjaus Antti Haase, tuotanto Illume Oy.

Dokumenttielokuva
Cartoon Digital

Documentary Campus Industry Events

Kohderyhmä: animaatioalan ammattilaiset
Kurssin sisältö: Kolmipäiväisen seminaarin aiheena ovat uudet

Kohderyhmä: Dokumenttielokuvien parissa työskentelevät nuo-

teknologiat, digitaalinen animaatio ja interaktiivinen viihde.
Cartoon Digital -seminaari järjestetään 25.–27.6.2013 Münchenissä Saksassa.
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 rekisteröityä vähintään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua eli viimeistään 10.6.2013. Osallistujia otetaan 80–100.
Yhteystiedot:

yolanda.alonso@cartoon-media.eu,
www.cartoon-media.eu

ret ja kokeneet ammattilaiset
Kurssiohjelma: Documentary Campuksen ammattilaisille
suunnatut, muutamia päivä kestävät industry-tapahtumat keskittyvät erityisiin dokumenttielokuvan aihealueisiin. Ne on
suunnattu laajasti dokumenttielokuvan parissa työskenteleville
ja järjestetään yhteistyössä alan festivaalien tai instituutioiden
kanssa. Tapahtumat ovat myös hyviä verkoistoitumispaikkoja.
Vuonna 2013 Documentary Campusin seminaareja järjestetään kolme. Ensimmäinen niistä on kesäkuussa 2013
Sheffieldissä Isossa-Britanniassa, toinen Zadarissa Kroatiassa
elokuussa ja kolmas Lepzigissä Saksassa lokakuussa 2013.
Yhteystiedot:

info@documentary-campus.com,
www.documentary-campus.com

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

Kaikki Median tukemat kurssit löydät osoitteesta:
www.mediadesk.fi /training.shtml
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/guide/index_en.htm
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YHTEYSTIEDOT
EUROOPAN UNIONIN MEDIA 2007 -OHJELMA
Postiosoite, hakemukset:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
MEDIA Programme
BOUR/BOU 2
Avenue du Bourget, 1
1140 Brussels, Belgium
Fax + 32 2 299 92 14

Media 2007 -ohjelman henkilökunta/
EACEA:
Osoite:
Education, Audiovisual and Culture EXECUTIVE AGENCY
Rue Colonel Bourg 135/139
B – 1140 EVERE, Belgium
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@
ec.europa.eu.
Media-yksikön johtaja
Sari VARTIAINEN + 32 2 295 4204
Hankekehittely
Virve INDRÉN (suomalaiset hakemukset)
+ 32 2 298 05 54
Tv-levitystuki
Monica GALERIU (pohjoismaiset hakemukset)
+ 32 2 298 51 27
i2i Audiovisual
Olga SISMANIDI +32 2 298 6248
Levitystuet
Gael BROZE +32 2 296 1406
Hakemusten käsittely, levitystuet
Harkinnanvarainen tuki:
Maud ROUXEL + 32 2 296 1406
Automaattinen tuki:
Violaine SOMJA / Maria-Antonia CUADRADO /
Cynthia NOLMANS / Laura TEXIER
Yritystiedot:
Anne DUMONT VANDEPUTTE + 32 2 299 2675
Seuranta, sopimusasiat/levitystuet
Koordinaatio ja seuranta:
Jan van RYCKGEHEM + 32 2 296 1406

Harkinnanvaraisen tuen seurantaan ja
sopimuksiin liittyvät kysymykset:
Eleni EFSTATHIOU +32 2 299 2675
Silvana PASQUALINO +32 2 299 2675
Automaattinen tuki, moduuli 1 + 2:
Dimitra KARETSA + 32 2 299 2675
Automaattinen tuki, moduuli 3:
Jean-Charles FREYER + 32 2 299 2675
Festivaalit ja myynninedistäminen,
koulutustuki, Europa Cinemas
Arnaud PASQUALI + 32 2 298 84 23
Myynninedistäminen
Aurélie VARIN +32 3 298 84 29
Festivaalit
Malgorzata PALARCZYK-VIVANCOS +32 2 298 84 23
Koulutus
Piedad RIVAS LOPEZ +32 2 298 84 23
Pilot projects ja VOD
Clément CARASCO + 32 2 299 26 75

Media 2007 -ohjelma,
komission Media-yksikkö:
European Commission, J70 01/141 B-1049 Brussels
Käyntiosoite:
Rue Joseph II 70, BE-1000 Brussels, Metro Arts-Loi
Puh. +32 2 299 78 51, Fax +32 2 299 22 90
eac-media@ec.europa.eu (yleiset kysymykset)
www.ec.europa.eu/media
Media 2007 -ohjelman johtaja:
Aviva SILVER +32 2 295 22 90
Catherine TARTE + 32 2 296 4723 (Mediakomitean sihteeri)
Media Mundus:
Irina ORSSICH +32 2 299 67 98
Emmanuel COCQ + 32 2 296 9780
Sähköpostiosoite: eac-media-mundus@ec.europa.eu

Elokuvateatteriverkosto Europa Cinemas
info@europa-cinemas.org
http://www.europa-cinemas.org

Takakannen kuvat: Ylempi kuva: American Vagabond , ohjaus Susanna Helke, tuotanto For Real Productions Oy.
Dokumentti on saanut Median hankekehittelytukea 2009. Alempi kuva: Taneli Mustosen ohjaama Ella ja kaverit
sai ensi-iltansa 28.12.2012. Snapper Filmsin tuottama elokuva on saanut Median hankekehittelytukea 2010.
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www.mediadeskfinland.eu

