




    
 
WIFT FINLAND RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 
YLEISESTI 
 
Women in Film & Television Finland, WIFT Finland ry on vuonna 2014 perustettu poliittisesti              
sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon kansallinen kulttuurillinen ja ammatillinen järjestö, jonka          
tarkoituksena on edistää jäsentensä ammatillista toimintaa ja koulutusta, ammatillisia         
saavutuksia, verkostoitumista sekä toimia kansallisen elokuva-, televisio- ja liikkuvan kuvan          
kulttuurin kehittämiseksi tasa-arvon näkökulmasta. WIFT Finland toimii yhteistyössä maan         
muiden kulttuuri- ja elokuvajärjestöjen kanssa sekä ylläpitää suhteita vastaaviin ulkomaisiin          
yhdistyksiin ja osallistuu alansa kansainväliseen toimintaan. WIFT Finland on kansainvälisen          
kattojärjestön Women in Film & Television Internationalin jäsen. 
 
WIFT Finland ry vahvisti vuoden 2017 aikana perustoimintaansa ainoana organisaationa, jolla           
on selkeä mandaatti vaikuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseen suomalaisella         
audiovisuaalisella alalla. Yhdistys jatkoi tuttuun tapaansa erilaisten tapahtumien ja koulutusten          
järjestämistä sekä aktiivista kulttuuripoliittista vaikuttamistyötään. Yhdistys tarjosi jäsenilleen        
urakehitykseen työkaluja räätälöidyllä urakoulutuksella. Perustoimintansa lisäksi yhdistys jatkoi        
yhteispohjoismaista sisarverkostoprojektiaan WIFT Nordicia sekä laajensi kansainvälistä       
verkostoaan Eurooppaan osana kansainvälistä Womarts-hanketta. Yhdistys teki merkittävän        
läpimurron vuonna 2017, kun Suomen Kulttuurirahasto myönsi rahoituksen yhdistyksen uutta          
tasa-arvoisemman tuotantokulttuurin edistämiseksi kehitettyä NÄKYVÄKSI-hankehautomoa     
varten. 
 
HALLITUKSEN KOKOONPANOT 2017 
 
1.1.-19.4.2017 
Puheenjohtaja Elina Knihtilä 
Varapuheenjohtajat Jenni Koski (taloudenhoitaja), Elli Toivoniemi ja Marika Väisänen. 
Sihteeri Marianne Mäkelä 
Varsinaiset jäsenet: Marika Jäske, Saara Helene Murto, Eeva Putro ja Raija Talvio 
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Varajäsenet: Pauliina Punkki ja Camilla Roos 
 
19.4.-31.12.2017 
Puheenjohtaja Elina Knihtilä 
Varapuheenjohtajat Jenni Koski (taloudenhoitaja), Elli Toivoniemi ja Marika Jäske. 
Varsinaiset jäsenet: Taru Mäkelä, Ulla Heikkilä, Juha Svahn 
Varajäsenet: Camilla Roos, Raija Talvio, Saara Helene Rawat (Murto) 
 
JÄSENET JA JÄSENREKISTERI 
 
Syksyllä 2017 WIFT Finlandilla oli 275 henkilöjäsentä , joista kaksi oli kunniajäseniä. Jäsenistö            
keskittyi pääkaupunkiseudulle, mutta jäseniä löytyi myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, mm.         
Tampereelta, Vaasasta, Turusta, Kuopiosta, Oulusta ja Torniosta. Jäsenistöä asui myös          
ulkomailla asti, kuten Melbournessa, Tallinnassa, Lontoossa ja Kölnissä. 
 
Vuodesta 2017 lähtien yhdistyksellä on ollut niin yhteisöjäseniä kuin kannatusjäseniä.          
Yhdistyksen yhteisöjäseniä ovat Double Back Documentaries Oy, Tuffi Films Oy, Angel Films            
Oy, Elokuvayhtiö Aamu Oy ja SELO Suomen elokuvaohjaajaliitto ry. 
 
Yhdistyksen kannatusjäsenenä toimii Post Control Oy. 
 
Yhdistys käyttää jäsenrekisterin ylläpitämisessä, jäsenmaksujen laskuttamisessa ja       
jäsentiedottamisessa suomenkielistä Flomembers-jäsenrekisteripalvelua. Lisäksi yhdistys     
käyttää uutiskirjeen jakamisessa Mailchimp-palvelua. 
 
WIFT FINLAND ry KIRJANPITO JA TALOUS 2017 
 
WIFT Finland ry talous on perustamisvuoden tavoin keskittynyt kulttuuripoliittiseen         
vaikuttamistyöhön, perustoimintojen ylläpitämiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Tätä       
edesauttoi yhdistyksen oman työntekijän palkkaaminen vuonna 2017 erillisten hanke- ja          
projektityöntekijöiden oheen. Vuonna 2017 yhdistyksen hanketoiminta on laajentunut        
huomattavasti entisestään. Yhdistys on hallinnoinut pitkäkestoisia, osin jo aikaisemmin alkaneita          
hankkeita: WIFT Nordic ja Wom@rts, Season-tapahtuma, mentorointihanke sekä        
NÄKYVÄKSI-hankehautomo. 
 
WIFT Finland ry on vuonna 2017 toiminut pääsääntöisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön           
toiminta-avustuksella, edellisten vuosien ylijäämillä sekä vuoden 2017 jäsenmaksuilla. Vuoden         
2017 varsinainen jäsenmaksu oli 30 euroa, josta eläkeläiset, työttömät ja opiskelijat saivat 10             
euron alennuksen. Kannatusjäsenten maksu oli 100 euroa. Uutena jäsenyysmuotona yhdistys          
aloitti yhteisöjäsenyyden tarjoamisen. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on vähintään 70 euroa,         
yhteisöjäsen voi halutessaan tukea yhdistystä suuremmallakin maksulla. 
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WIFT Finland Afterwork Tea & Sparkling -tapahtuman sponsoreina toimivat Angel Films Oy,            
Double Back Documentaries Oy, Post Control Oy, James Post, Elokuvayhtiö Aamu Oy Ab,             
Illume Oy sekä Tuffi Films Oy.  
 
WIFT Finlandin Gender Struck -paneelin tukijoina toimivat Finnkino, Suomen Näytelmäkirjailijat          
ja Käsikirjoittajat ry, Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry sekä Suomen elokuva- ja           
mediatyöntekijät SET ry. 
 
Useat elokuvafestivaalit tukivat yhdistyksen toimintaa antamalla tilojaan ja resurssejaan         
yhdistyksen tapahtumien käyttöön osana kutakin festivaaliohjelmistoa.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella vuoden 2017 toukokuussa yhdistykselle        
palkattiin osa-aikainen toimihenkilö. 
 
Yhdistyksen toiminnan säännöllisiä kuluja ovat olleet yhdistyksen toimihenkilön palkka ja          
työnantajan pakolliset sivukulut, WIFTI-kattojärjestön sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton       
jäsenmaksut, Flomembers-jäsenrekisterin vuosimaksu, toimitilavuokra, kirjanpito,     
toiminnantarkastus sekä pankkikulut. Tämän lisäksi yhdistyksen kiinteisiin kuluihin on vuonna          
2017 kuulunut erilaisia koulutuksia, tapahtumia ja tilaisuuksia, nettisivujen ylläpitoa,         
tiedotusmateriaalin tuottamista, hallinto- ja kokouskuluja sekä muita kustannusten korvauksia.  
 

WIFT Finland ry kirjanpitäjänä toimii Rantalainen Oy, hanketilintarkastajana Risto Ekholm / BDO            
sekä yhdistyksen toiminnantarkastajana talouspäällikkö Sanna Wälläri.  

 
SUKUPUOLTEN TASA-ARVON EDISTÄMINEN 
 
WIFT Finland ry:n mandaattina on kaikessa toiminnassaan tuoda esille sukupuolten välinen           
tasa-arvo audiovisuaalisella alalla. Käytännön työssä tämä on tullut esille julkilausumissa,          
virallisissa lausunnoissa, konsultointiavun ja asiantuntijuuden jakamisessa, erillisissä koulutus-        
ja verkostoitumistilaisuuksissa sekä erityisohjelmistossa.  
 
WIFT Finlandilta pyydetään asiantuntijalausuntoja liittyen audiovisuaalisen alan       
tasa-arvokysymyksiin julkisessa keskustelussa, virallisissa kannanotoissa ja      
medialausunnoissa. Vuonna 2017 yhdistys teki julkisen kannanoton liittyen Yleisradio Oy:stä          
annetun lain muuttamiseen sekä kommentoi kollegiaalisesti useiden alan järjestöjen         
tasa-arvosuunnitelmia ja -tavoitteita. WIFT Finland on vakiinnuttanut toimintansa kansallisena         
toimijana audiovisuaalisen alan tasa-arvon edistäjänä. 
 
WIFT Finlandin toiminnan näkyvyys mediassa vuonna 2017: 
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● 100 tasa-arvotekoa -starttitilaisuus 16.12.2016. WIFT Finlandin puheenjohtaja, 100        
tasa-arvotekoa -hankkeen kunniatoimikunnan jäsen Elina Knihtilä esitteli WIFT Finlandin         
tasa-arvoteon , v. 2016-2017 järjestetyn mentorointihankeen. Puheenvuoro. 

● Yle Kirjojen Suomi, Pilkun jälkeen 26.3.2017. Mä olen puhut teille ihan paskaa! Artikkeli             
puheenjohtaja Elina Knihtilästä.  

● Helsingin Sanomat 7.6.2017. Naispuoliset elokuvantekijät saavat vain pienen siivun         
julkisesta rahoituksesta, kertoo tuore tutkimus – Ylen tilauseuroista 97 prosenttia          
miesten ohjaamiin tuotantoihin . Artikkeli. Haastateltavana varapuheenjohtaja Jenni       
Koski.  

● Yle Kultakuume 14.6.2017. Elina Knihtilä: Kyselijä-ämmät ja uhrilampaat historiaan –          
elokuvaan kaventamisen sijaan laventamista . Radiohaastattelu.  

● Yle Kultakuume 14.6.2017. Elokuva-alalle tarvitaan selkeät tasa-arvotavoitteet.       
Radio-ohjelma. Haastateltavina yhdistyksen puheenjohtaja Elina Knihtilä ja       
varapuheenjohtaja Elli Toivoniemi. 

● Helsingin Sanomat 12.7.2017. Miksi ruumispussista löytyy aina nuori alaston nainen?          
Taustamateriaalina käytetty yhdistyksen jäsenen Heli Tammisen haastattelua. Kolumni.  

● Radio Pori 13.7.2017. Jazzvieras: Elina Knihtilä sylkäisi Hollywood-näyttelijää silmään .         
Radiohaastattelu. 

● Samanarvoisten Suomi . Haastateltavana puheenjohtaja Elina Knihtilä. Verkkoartikkeli.  
● SuomiAreena 13.7.2017. Torivartti: Oho! Suomi ei olekaan tasa-arvoinen . 

Keskustelutilaisuus. Vieraana puheenjohtaja Elina Knihtilä. 
● Huomenta Suomi 13.7.2017. Haastateltavana yhdistyksen puheenjohtaja Elina Knihtilä.  
● Sata tasa-arvotekoa -juhlat 10.11.2017. Mentorointihankkeen koordinaattori Marika       

Väisänen esittelee WIFTin tasa-arvoteon. 
● Tulva 3/4. Valkoisen miehen kangas. Hallituksen jäsen Heli Tamminen taustoittamassa.          

Artikkeli.  
● Luottamuspula. Hallituksen varapuheenjohtaja Elli Toivoniemi kommentoimassa      

sukupuolten tasa-arvotilannetta WIFTin puolesta.  
http://www.kopiosto.fi/avek/avek_lehti/fi_FI/arkisto_liitteet/_files/98900747848458026/def
ault/aveklehti_17_2_suoj.pdf  

 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN JA YHTEISTYÖEDELLYTYKSET  
 
WIFT Finland on perustamisestaan vuodesta 2014 lähtien tehnyt yhteistyötä tilaisuuksien,          
koulutusten ja tapahtumien järjestämisessä eri yhteistyötahojen, kuten festivaalien kanssa.         
Festivaaliyhteistyö on pitkäkestoista ja tähtää vahvaan, jatkuvaan sidosryhmätoimintaan.        
Esimerkkejä tästä ovat jokavuotinen teemallinen Season Film Festival -seminaari, joka          
järjestetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, sekä entistä vakiintuneempi ja laajempi          
yhteistyö Tampere Film Festivalin kanssa. WIFT Finland on osallistunut myös Rakkautta &            
Anarkiaa -festivaalin tapahtumatoimintaan useana vuonna.  
 
WIFT Finlandin seminaareja ovat olleet tukemassa mm. SET ry, SELO ry, Aalto-Yliopisto,            
Metropolia, TAMK, Mediakasvatusseura, Finnkino, Näyttelijäliitto, Svenska Kulturfonden,       
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https://www.youtube.com/watch?v=aZr_JS8wM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=aZr_JS8wM2Q
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https://www.facebook.com/events/1053052664828433/
http://www.kopiosto.fi/avek/avek_lehti/fi_FI/arkisto_liitteet/_files/98900747848458026/default/aveklehti_17_2_suoj.pdf
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Stiftelsen Tre Smeder, WIFT Sweden ja WIFT Nordic. Seminaarissa nostetuista ajankohtaisista           
teemoista on jatkettu keskustelua Ylen aamu-televisiossa, YLE Puheen radio-ohjelmissa sekä          
kansallisissa sanoma- ja aikakausilehdissä. Neljänä viime vuotena seminaarit on streamattu          
julkisesti nettiin, jossa ne ovat edelleen katsottavissa. 
 
Girls Film! -mediatyöpajan sekä Oulun lasten ja nuorten elokuvafestivaalin         
mediakasvatusluentokokonaisuuden järjestämisessä yhdistys hyödynsi kontaktejaan     
Mediakasvatusseuraan, Koulukinoon sekä eri mediakulttuurin tutkijoihin. Yhdistyksen       
hallituksen sisällä on myös alan pedagogista osaamista, mikä lisää mahdollisuuksia erilaisten           
koulutuskokonaisuuksien järjestämiseen sidosryhmien kanssa. 
 
Yhteistyötä on tehty mentorointihankkeen osalta myös Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja         
Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa. 
 
WIFT Finland haluaa jatkossakin kehittää pitkäjänteistä yhteistyötä tarjoamalla        
yhteisöjäsenyyttä vakiintuneille yhteistyökumppaneilleen. Esimerkiksi WIFT Finland on       
kehittänyt yhteisö- ja täydennyskoulutustoimintaa yhteisöjäsenensä Angel Filmsin kanssa. Muita         
yhdistyksen yhteisöjäseniä vuonna 2017 ovat Tuffi Films Oy, Elokuvayhtiö Aamu Oy, Double            
Back Documentaries Oy sekä SELO Suomen elokuvaohjaajaliitto ry. Yhdistyksen         
kannatusjäsenenä toimii Post Control Oy.  
 
TOIMINNAN KULTTUURIPOLIITTINEN MERKITTÄVYYS 
 
WIFT Finland jatkaa vaikuttamistyötä elokuva- ja televisioalan kulttuuripolitiikassa sekä ottaa          
aktiivisesti osaa myös mediassa käytävään kulttuuripoliittiseen keskusteluun. WIFT Finland on          
ottanut aktiiviseksi tehtäväkseen edistää sukupuolten tasa-arvoa tarjoamalla yhteistyötä ja         
konsultointiapua muille alan järjestöille. 
 
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen vuoden 2017 tutkimus Sukupuolten        
tasa-arvo elokuvatuotannossa sekä aiheesta WIFT Finlandin pitämä erilinen tasa-arvoseminaari         
ohjaavat WIFT Finlandin vuoden 2018 kulttuuripoliittista toimintaa ja tulevassa toiminnassa          
tehtäviä avauksia. WIFT Finlandin mandaattina on esitellä konkreettisia toimenpiteitä         
epätasa-arvoisen tuotantokulttuurin muuttamiseksi ja uusien toimintamallien luomiseksi.       
NÄKYVÄKSI-hankehautomo on ensimmäinen konkreettinen hanke, joka pyrkii esittämään        
perinteisen rahoitustoiminnan ja -rakenteiden ulkopuolella mallin, jolla sukupuolten välistä         
epätasa-arvoa pyritään tasoittamaan käytännön työssä. Hanke on osoittautunut tärkeäksi, sillä          
WIFT Finlandin kolmen toimintavuoden aikana muut rahoittajat eivät ole vieneet asiaa           
konkreettisesti eteenpäin toimintalinjauksissaaan. 
 
Tasa-arvotavoitteeseen pääsemiseksi WIFT Finland on tavannut vuoden aikana useita         
tavoitteen toteutumisen kannalta keskeisiä toimijoita. Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Knihtilä,         
varapuheenjohtaja Jenni Koski ja hallituksen jäsen Pauliina Punkki keskustelivat yhteisistä          
tavoitteista Suomen elokuvasäätiön uuden toimitusjohtajan kanssa. Koski ja yhdistyksen         
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hallituksen varajäsen Raija Talvio ovat tavanneet Opetus- ja kulttuuriministeriön henkilökuntaa          
asian tiimoilta, ja keskustelleet aiheesta muissa virallisissa yhteyksissä niin kotimaassa kuin           
ulkomailla. Toistaiseksi mikään organisaatio ole ottanut sukupuolten välisen tasa-arvon         
tavoittelua aktiiviseksi osaksi toimintasuunnitelmaansa. WIFT Finland jatkaa aktiivista        
vaikuttamistyötään toimintakaudella 2018. 
 
WIFTin hallituksen jäsenet ovat saaneet mediassa valtakunnallista näkyvyyttä aiheeseen         
liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyötä on tehty myös Naisjärjestöjen Keskusliiton kanssa, jonka          
edustajia yhdistyksen varapuheenjohtaja Jenni Koski ja hallituksen jäsen Heli Tamminen          
tapasivat syyskuussa. Lisäksi esimerkiksi SELO, SET ja Filmiaura ovat pyytäneet          
tasa-arvoasioissa konsultaatioapua WIFT Finlandilta. 
 
Tasa-arvopoliittista keskustelua jatketaan Suomen elokuvasäätion uuden hallituksen ja        
toimitusjohtajan kanssa. Yhteydenpitoa aiempiin keskustelukumppaneihin kuten Taiteen       
edistämiskeskukseen, tasa-arvovaltuutettuun ja Opetus- ja kulttuuriministeriöön jatketaan.  
 
AVAIN-ryhmä 
 
Loppuvuodesta 2016 alkaen WIFT on mukana elokuva-alan epävirallisessa yhteistyöelimessä,         
joka on nimetty Avain-ryhmäksi. Ryhmän tavoitteena on kotimaisen elokuvan rahoituksen ja           
toimintaedellytysten nostaminen pohjoismaiselle tasolle. Avain-ryhmä pyrkii edistämään alan        
sisäistä keskustelua sekä keskustelua päättäjien, kuten kansanedustajien kanssa. Avain-ryhmä         
järjestää vuosittain kansanedustajille elokuvaillan, jossa katsotaan ajankohtainen kotimainen        
elokuva, sekä keskustellaan elokuva-alan keskeisimmistä kehittämistavoitteista, kuten       
suomalaisen elokuvan kansainvälisessä kilpailukyvyssä.  
 
Elokuvaillan tekijäkeskustelua moderoi tänä vuonna WIFT Finlandin edustaja,        
varapuheenjohtaja Elli Toivoniemi. Osallistujia oli paljon ja keskustelu oli aktiivista sekä avointa.            
Sekä järjestäjät että vieraat kokivat tapahtuman luontevaksi ja mielekkääksi tavaksi kuulla alan            
kuulumisia sekä tuoda elokuva-alaa lähemmäksi ja ymmärrettäväksi myös sitä huonosti          
tunteville. Vastaavaa ohjelmaa suunnitellaan myös ensi vuodelle.  
 
WIFT Finland ry:n tavoite Avain-ryhmän jäsenenä on saada yhteisiin tavoitteisiin kirjattua           
yhdistyksen virallinen kannanotto sukupuolten välisen tasa-arvon kehittämiseksi.       
"Elokuvataiteen edistämisessä tulee ottaa huomioon kokonaisvaltainen tasa-arvon toteutuminen        
sekä tekijöiden kentällä, että katsojien joukossa. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen          
tulee kirjata sekä Suomen elokuvasäätiön, että muiden yhteisiä varoja jakavien          
elokuvarahoittajien tavoiteohjelmiin. Tasa-arvoa tukevien toimenpiteiden tulee olla konkreettisia,        
pitkäkestoisia ja arvioitavissa olevia ja tavoitteiden toteutumista pitää seurata."  
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TOIMINNAN VALTAKUNNALLISUUS JA KANSAINVÄLISYYS 
 
WIFT Finlandin toiminta on laajentunut nopeasti ja se on vakiinnuttanut paikkansa aktiivisena            
toimijana kotimaassa, Pohjoismaissa ja Euroopassa.  
WIFT Finlandin päätoimisto on Helsingissä. Toimintaa on ollut pääkaupunkiseudun ohella          
Tampereella ja Oulussa. Etenkin Tampereella on tehty pitkäjänteistä yhteistyötä mm.          
Tampereen elokuvajuhlien kanssa.  
 
Toiminta on kasvanut siinä mittasuhteessa, että yhdistys palkkasi vakituista henkilökuntaa          
hallituksen sekä aktiivisten vapaaehtoisten lisäksi. OKM:n toiminta-avustuksen turvin vuoden         
2017 toukokuusta lähtien yhdistys avasi rekrytoinnin osa-aikaista toimihenkilöä varten ja          
palkkasi toimihenkilön vuoden 2017 kesäkuun alusta lähtien.  
 
Lisäksi yhdistys jatkoi ja laajensi toimintaansa hakemalla erillisiä hanketukia sekä          
hankerahoitusta tapahtumiin sekä erityishankkeisiin, kuten WIFT Nordiciin ja Wom@rtsiin.         
Kohde- ja hankerahoituksella palkattiin projektipäällikkö, projektikohtaisia koordinaattoreita ja        
muuta henkilökuntaa esimerkiksi tapahtumien panelisteiksi, moderaattoreiksi ja mentoreiksi. 
 
WIFT Finland ja sen hallitus on esiintynyt mediassa useaan otteeseen kommentoimassa           
sukupuolten välistä tasa-arvoa audiovisuaalisella alalla. WIFT Finlandin toiminnan        
mediakattavuus on maanlaajuinen. Toiminta saa valtakunnallista näkyvyyttä myös        
puheenjohtaja Elina Knihtilän ja muiden hallituksen jäsenten julkisissa puheenvuoroissa.  
 
WIFT Finland laajensi toimintaansa vahvemmin valtakunnalliseksi festivaaliyhteistyön,       
mediakasvatustyöpajojen ja erillisten kulttuuri- ja taidetapahtumien kautta. 
 
MONIKULTTUURISUUDEN, YHTEISÖLLISYYDEN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN  
 
WIFT Finland työskentelee aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa ja projekteissa, joita se on           
kehittänyt verkostotoiminnan kautta. Verkostointi on paras tapa luoda uusia, rajoja ylittäviä           
yhteistyömahdollisuuksia sekä keskustelun avauksia, mikä aktivoi ja lisää myös paikallista          
toimintaa. Verkostotoiminnan etuja on joustavat, taiteen edistämisen periaatteille pohjautuvat         
yhteistyöhankkeet, jotka monipuolistavat jo etabloituneiden kulttuurialan toimijoiden, kuten        
festivaalien ja kulttuuriorganisaatioiden, perustoimintaa ja tuovat sukupuolten välisen tasa-arvon         
olennaiseksi osaksi kulttuuritoimintaa ja -tarjontaa. 
 
WIFT Finland on hallinnoinut yhteispohjoismaista verkostoprojektia WIFT Nordic vuodesta 2015          
lähtien. Projektipäällikkönä ja tuottajana toimii Jenni Koski. WIFT Nordic on pohjoismainen           
yhteistyöverkosto, jonka aloittivat Women in Film & Television yhdistykset viidestä eri           
Pohjoismaasta. Verkoston tarkoituksena on tekijälähtöisesti ruohonjuuritasolla edistää       
sukupuolten välistä tasa-arvoa elokuva- ja televisioaloilla. 
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Vuoden 2017 alusta lähtien WIFT Nordic -verkostoprojekti on saanut 3-vuotisrahoitusta          
Pohjoismaiselta Kulttuuripisteeltä toimintasuunnitelmansa toteuttamiseen vuosien 2017-2019      
aikana. Lisärahoitusta verkoston toimintaan niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa on          
myönnetty paikallisesti eri elokuvainstituuteilta, Taiteen edistämiskeskukselta sekä Luova        
Eurooppa -yhteistyöhankerahoituksesta, joka laajentaa toiminnan pan-eurooppalaiseen      
Wom@rts-yhteistyöhankkeeseen vuoteen 2021 asti. 
 
Wom@rts - Women’s Equal Share Presence in the Arts and Creative Industries -             
yhteistyöhanke korostaa naispuolisten taiteilijoiden asemaa eurooppalaisessa      
kulttuurihistoriassa ja kulttuurisessa monimuotoisuudessa. Sukupuolten välisessä      
tasa-arvotyössä hanke nostaa naiset esille aktiivisina toimijoina taiteen kentällä monialaisen          
yhteistyön kautta. Tämä yhteistyö sisältää erilaisia taiteilijoiden näkyvyyttä ja heidän taiteensa           
levittämistä lisääviä toimenpiteitä, uuden tiedon sekä uusien tasa-arvotyössä tarvittavien         
työkalujen ja toimenpiteiden luomista, täydennyskoulutustoimintaa sekä monialaisten, luovan        
alan yrittäjyyttä ja työllistymistä lisäävien toimenpiteiden ja niitä tukevien tapahtumien          
järjestämistä. WIFT Finland on osana Wom@arts-yhteistyöhanketta saanut Luova Eurooppa -          
laajat kulttuurihankkeet vähemmistöpartnerirahoituksen vuosille 2017-2021. 
 
50-50 by 2020 Towards Gender Equality @ Cannes Film Festival 2017. Elokuva-alan            
tasa-arvoseminaari Cannes Marche du Filmillä. Tunnetut ohjaajat Agnieszka Holland ja Jessica           
Hausner keskustelivat elokuvantekemisestä ja kohtaamistaan rakenteellisista epäkohdista. Tämän        
jälkeen Irlannin ja Norjan elokuvainstituuttien johtajat esittelivät omat tasa-arvosuunnitelmansa.         
Lopuksi seminaari jatkoi siitä, kuinka tasa-arvon lisääminen lisää elokuvan levittämistä sekä uusia            
yleisöjä silloin, kun tuotanto puuttuu rakenteellisiin epäkohtiin. Panelisteina Michèle Maheux,          
Executive Director & COO Toronto International Film Festival; James Hickey, CEO, the Irish Film              
Board; Sindre Guldvog, CEO, the Norwegian Film Institute; Lydia Dean Pilcher, US independent             
producer. Tilaisuuden moderoi Anna Serner, CEO, the Swedish Film Institute 

Tapahtuma oli jatkoa WIFTG’s Berlinalen 2017 paneelille yhteistyössä WIFT Nordicin ja European            
Women’s Audiovisual Networkin kanssa.  

 
Paneeliin osallistui vieraita lukuisista eri maista Kuva: Helene Granqvist. 
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Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen toteutui myös WIFT Finlandin järjestämässä         
kahdessa erillisessä mediakasvatuskokonaisuudessa Girls Film! -työpajassa sekä Oulun lasten         
ja nuorten elokuvafestivaalin mediakasvatusluennolla. Yhdistyksen hallinnossa on laajaa        
pedagogista osaamista, ja yhdistys on tähdännyt tiedostavaan kasvatustyöhön jo         
perustamisestaan lähtien.  
 
YHDISTYKSEN JÄSENTOIMINTA JA JULKISET TAPAHTUMAT  
 
Vuoden 2017 aikana järjestettiin useita tapahtumia, joista osa oli suunnattu pelkästään tai            
ensisijaisesti WIFT Finlandin jäsenille ja joista osa oli täysin julkisia, yhteistyössä eri festivaalien             
kanssa järjestettyjä tilaisuuksia. Näistä lisätietoa kohdassa Tapahtumat ja toiminta 2017. Tämän           
lisäksi kesäkuussa 2017 toteutettiin jäsenkysely, jossa kartoitettiin jäsenten koulutustarpeita ja          
toiveita yhdistyksen toiminnalle. Kyselyn vastausten perusteella suunniteltiin yhteinen tilaisuus         
Angel Filmsin kanssa.  
 
Mentorointihanke 
 
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen rahoittama mentorointihanke tarjosi jäsenille       
uravalmennusta kevääseen 2017 asti. Mentorointiohjelman tarkoituksena oli auttaa av-alan         
ammattilaisia hiomaan työmetodejaan ja kehittymään urallaan kokeneen ammattilaisen        
sparrauksen avulla. Mentorointiohjelma oli uusi avaus av-alan koulutuskentällä, luoden uusia          
käytäntöjä ja tuoden alalle täydennyskoulutusta urasuunnittelun näkökulmasta.       
Mentorointiohjelma tähtäsi työllistymisen parantamiseen tekemällä urasuunnittelusta entistä       
tietoisempaa, lisäämällä osallistujien itsetuntemusta ja kasvattamalla heidän verkostojaan. 
 
Mentorointiin valitut viisi hakijaa tapasivat mentoreitaan syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana            
vähintään neljä kertaa. Aktorit sitoutuivat kirjoittamaan kokemuksistaan oppimispäiväkirjan WIFT         
Finlandille. Oppimispäiväkirjojen ja osallistujien kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella        
ohjelmasta koettiin olevan paljon hyötyä ja sen toivottiin jatkuvan ensimmäisen rahoituskauden           
jälkeenkin.  
 
Mentorointiohjelman tulokset esiteltiin julkisesti Q-teatterissa järjestetyssä uraseminaarissa       
lokakuussa 2017. Lisätietoa seminaarista kohdassa Uraseminaari 2017. Ohjelmaa jatketaan ja          
sille haetaan uudelleen hankerahoitusta Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksesta       
vuoden 2018 alussa.  
 
TAPAHTUMAT JA TOIMINTA 2017 
 
17. - 19.1.2017 
WIFT Nordic seminar “Who gets the screen time?” at Tromsö International Film Festival. WIFT              
Nordic Network Strategy meeting. http://tiff.no/en/program/2017/seminar/who-gets-screen-time  
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23.2.2017 Afterwork Tea & Sparkling 
 
Kolmatta kertaa järjestettävä Afterwork Tea & Sparkling on vakiinnuttanut paikkansa WIFTin           
kotimaisen toimintavuoden avaustapahtumana. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin 23.2.        
Tilaisuudesta on muodostunut tärkeä traditio ja jäsenistöä matkustaa Helsingin Salutorgetissa          
järjestettävään tilaisuuteen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Tilaisuuden vakiintuneista       
tukijoista sovittiin yhteistyökumppaneiksi yhteisö- ja kannatusjäsenyyden kautta Angel Films,         
Double Back Documentaries Oy, Post Control Oy, Elokuvayhtiö Aamu Oy Ab, Illume Oy sekä              
Tuffi Films Oy.  
 

Jenni Koski avaamassa After Work Tea & Sparkling -tilaisuuden. Kuva: Dhitender Singh Raat 

 
 
11.2.2017 
WIFT Nordic at Berlinale. Panel discussion in collaboration with WIFT Germany.  
http://wiftg.de/wiftg-events/wift-germany-berlinale-event/  
 
1. - 3.3.2017 
Stockholms Feministiska Film Festival. ”Can you count too much?” breakfast seminar with WIFT             
Nordic. http://sthlmfemfilm.se/2017/02/09/frukostsamtal-nordic-women-in-film/  
 
WIFT @ Tampere Film Festival 9.-12.3.2017 
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WIFT Finland järjesti aktiivista toimintaa tuttuun tapaan Tampereen elokuvajuhlilla, jossa WIFT           
Finland ja WIFT Nordic kuratoivat Carte Blanche -näytökset, kotimaisen ja ulkomaisen, sekä            
järjestivät alan verkostoitumistapaamisen Festivaalikeskuksella. Lisäksi yhdistys järjesti       
kotimaisen carte blanche -näytökseen liittyvän tekijäpaneelin ravintola Artturissa yhteistyössä         
Naiskulttuuripäivien kanssa. Ulkomaisen carte blanche -näytöksen erillinen Q&A-keskustelu        
järjestetttiin Festivaalikeskuksella näytöksen jälkeen. 
 

 
Ingebjørg Torgersen WIFT Norgesta kertoi WIFT Nordicin työtavoista  Kuva: Dögg Mósesdóttir. 

 
Lisätietoja tapahtumasta Tampereen elokuvajuhlien verkkosivuilla . 
 
Gender Struck @ Season Film Festival 24.3.2017 
 
Vuonna 2017 Season Film Festival, WIFT Finland ry ja WIFT Nordic järjestivät Gender Struck              
-paneelikeskustelun tuoden samalle lavalle pohjoismaiset elokuva- ja televisioalan päättäjät.         
Keskustelun teemoina olivat tasa-arvotoimenpiteet elokuva- ja televisiotuotannossa sekä        
tasa-arvotyön mittaamiseen käytetyt työkalut, kuten tutkimus ja tilastointi. Miten Pohjoismaat          
pystyvät näyttämään esimerkkiä ja ottaa oppia toisistaan tasa-arvotyön edelläkävijöinä?  
 
Keskustelijoina olivat Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen, Ruotsin        
elokuvainstituutin elokuvatuotantorahoituksen johtaja Kristina Börjeson, Nordisk Film &        
Television Fondin toimitusjohtaja Petri Kemppinen, Islannin elokuvakeskuksen johtaja Laufey         
Gudjónsdóttir, Norjan elokuvainstituutin tuotantoneuvoja Silje Riise Næss, ja Tanskan         
elokuvainstituutin Head of Secretariat Dorthy Rasmussen. Tilaisuuden moderoi professori Anu          
Koivunen Tukholman yliopistosta. Tapahtuman tukijoina olivat Finnkino, Suomen        
Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry, Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry sekä Suomen          
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elokuva- ja mediatyöntekijät ry. Tapahtumaa rahoittivat Svenska Kulturfonden, Pohjoismainen         
kulttuuripiste ja Stiftelsen Tre Smeder.  
 
Keskustelutilaisuus streamattiin ja on edelleen katsottavissa Youtuben kautta .  
 

Silje Riise Næss toimii tuotantoneuvojana Norjan elokuvainstituutissa. Kuva: Season Film Festival, 2017. 

 
 
20.5.2017 
Panel 50-50 by 2020. Organised by WIFT Nordic in collaboration with SFI, WIFT Germany,              
EWA and Cannes Marche du Film. 
http://www.filminstitutet.se/en/about-us/press-service/press-archive/2017/5050-by-2020--global-r
each-seminar-at-the-cannes-film-market/ 
 
Girls Film! -työpaja Helsingissä 6.6.2017 
 
WIFT Finlandin varapuheenjohtaja Jenni Koski kävi pitämässä Girls Film! -työpajan tytöille           
mediakasvatustunnin teemana naisten roolit ja stereotypiat elokuvakerronnassa. Tunnilla käytiin         
läpi ajankohtaisia elokuvia ja niiden naiskuvia sekä mietittiin vaihtoehtoisia kerrontatapoja          
tyttöjen omiin elokuviin. Tunnin lopuksi tehtiin lyhyt mielikuvaharjoitus omasta minäkuvasta,          
mikä avasi monen tytön näkemään tapoja, joilla he kertovat itsestään tai kuvailevat itseään. 
 
WIFT @ SuomiAreena 13.7.2017 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Knihtilä osallistui Naisjärjestöjen Keskusliiton ja        
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan järjestämään tilaisuuteen Torivartti: Oho! Suomi ei olekaan         
tasa-arvoinen . Knihtilä oli tavattavissa SuomiAreenan Kansalaistorin tasa-arvoteltassa. Knihtilä        
oli samana päivänä myös Radio Porin ja Huomenta Suomen haastateltavana.  
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WIFT @ R&A - Saamelaisveri 16.9.2017 
 
WIFT Finland ry jatkoi yhteistyötä Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin kanssa. Yhdistys ehdotti            
festivaalin ohjelmistoon ruotsalaisohjaaja Amanda Kernellin elokuvaa Sameblod/Saamelaisveri.       
Elokuva näytettiin festivaaleilla yhteistyössä Cinema Mondon kanssa. Ennen elokuvaa         
järjestettiin verkostoitumistilaisuus WIFTin jäsenille sekä festivaalin kutsuvieraille. Läsnä        
elokuvan päähenkilö Lene Cecilia Sparrok, jonka kanssa WIFT jatkoi Q&A-tilaisuudessa          
elokuvan jälkeen.  
 

R&A-festivaalin yhteydessä järjestettiin verkostoitumistilaisuus yhdistyksen jäsenille, festivaalin kutsuvieraille ja muille          
kiinnostuneille. Kuva: Heli Tamminen. 

 
 
23.9.2017  
WIFT Nordic at Nordisk Panorama. Finland Focus: Hobbyhorse Revolution and WIFT ladies'            
luncheon. 
http://nordiskpanorama.com/en/activity/wift-nordic-presents-hobbyhorse-revolution-girl-talk/  
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Uraseminaari 29.10.2017 
 
Ensimmäisen mentorointiohjelman päättänyt uraseminaari järjestettiin Q-teatterissa Helsingissä       
29.10.2017. Seminaarin tarkoitus oli jakaa mentoroinnin antia laajemmin jäsenistölle ja tarjota           
jäsenistölle konkreettisia ratkaisuja työhyvinvointiin sekä perheen ja uran yhdistämiseen liittyviin          
kysymyksiin. Uraseminaarin yhteydessä julkistettiin myös ennakkotiedot vuonna 2018        
aloitettavasta mentorointiohjelmasta. 
 
Mentorointipaneeliin osallistui kaksi mentoria, Anna Moilanen ja Saara Cantell, sekä kaksi           
aktoria, Paula Korva ja Anna Paavilainen. Moilanen toimi myös paneelikeskustelun          
moderaattorina. Paneelissa käsiteltiin osallistujien omakohtaisia kokemuksia ja pohdittiin        
laajemmin urasuunnitteluun liittyviä keinoja. Psykologi, psykoterapeutti ja psyykkinen valmentaja         
Kalle Partanen luennoi palautumisen merkityksestä luovalla uralla. Tämän lisäksi         
taiteilijapariskunta Elina ja Mike Pohjola jakoivat kokemuksiaan kahden taiteellisen uran          
yhdistämisestä perhe-elämään. 
 

 
 
WIFT @ Oulu lasten ja nuorten elokuvafestivaali 16.-17.11. 
    
Sukupuolitietoista mediakasvatusta: Sukupuoliroolien stereotypiat murroksessa ja      
seksuaalisuuden kirjo elokuvissa. 
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Mediakasvatustyöpajan tarkoituksena oli keskustella lukiolaisten ja heidän opettajiensa kanssa         
niin sukupuolistereotypiosta kuin seksuaalisuuden kirjosta elokuvissa. Mediakasvatustyöpajan       
Oulun lasten ja nuorten elokuvafestivaalilla vetivät Jenni Koski ja Saara Helene Rawat, lisäksi             
vierailevina luennoitsijoina toimivat asiantuntijat Mediakasvatusseurasta/Koulukinosta sekä      
Oulun SETAsta. 
 
Oulun lasten ja nuorten elokuvafestivaalilla pidettiin WIFT Finlandin jäsenistölle lisäksi          
lounastilaisuus perjantaina 17.11.2017.  
 
Tiedosta tekoihin -yhteistyöfoorumi -  21.11.2017 
 
Marraskuussa 2017 järjestettiin yhteistyöfoorumi kulttuuripoliittisen tutkimusinstituutin Cuporen       
julkaiseman Sukupuolten välinen tasa-arvo elokuvatuotannossa. Julkisen rahoituksen       
jakautuminen -selvitykseen liittyen. Tilaisuudessa haluttiin nostaa esiin konkreettisia        
tasa-arvotoimenpiteitä ratkaisuehdotuksina selvityksen osoittamaan epätasa-arvoiseen     
tilanteeseen. WIFT Finland ry kutsui alan keskeiset toimijat esittämään konkreettisia          
ratkaisuehdotuksia, joiden kautta alan tasa-arvotilanne saataisiin korjattua. 
 
Kutsutuista tärkeimpiä olivat rahoittajatahot, joiden toiminnan kautta tilanteen muutos on          
mahdollista (mm. Suomen elokuvasäätiö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Liikenne- ja         
viestintäministeriö, Avek, Taiteen edistämiskeskus, Yle). Mukaan kutsuttiin myös        
tekijäjärjestöjen edustajia kuuntelemaan ja heille tarjottiin mahdollisuus pitchata ideoitaan         
rahoittajatahoille. Lisäksi paikalle kutsuttiin Aalto-yliopiston, Arcadan ja Metropolian opetuksesta         
vastaavia tahoja kertomaan oppilaitosten tasa-arvotoimenpiteistä. Tilaisuuden alusti Cuporen        
tutkimuksen tehnyt erikoistutkija Tarja Savolainen sekä moderoi elokuvatutkimuksen professori         
Anu Koivunen Tukholman yliopistosta. 
 
Angel Films After Work 
 
Yhdistys järjesti marraskuussa 2017 yhteisöjäsenensä Angel Filmsin kanssa Afterwork         
-tilaisuuden, jossa ohjaaja Zaida Bergroth, kuvaaja Hena Blomberg sekä valaisija Aki Karppinen            
keskustelivat Miami-elokuvan visuaalisen ilmeen suunnittelusta. Lisäksi Angel Films kertoi         
toiminnastaan ja tuestaan naispuolisille tekijöille audiovisuaalisella alalla. Illan päätteeksi         
jäsenistöllä oli mahdollisuus vapaaseen keskusteluun ja verkostoitumiseen.  
 
NÄKYVÄKSI-hankehautomo 2018-2019 
 
NÄKYVÄKSI on naistekijöille suunnattu käsikirjoitushankehautomo, jota hallinnoi Women in Film          
& Television Finland ry. NÄKYVÄKSI-hankehautomokonseptia kehitettiin yhdistyksen sisällä        
tutkija Raija Talvion aloitteesta jo vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2017 rahoitusta haettiin 1,5             
vuoden hankehautomokonseptille, ja loppuvuodesta Suomen Kulttuurirahasto päätti rahoittaa        
hanketta Taide toiseen -projektirahoituksella, yhteensä 190 000 eurolla, vuosina 2018-2019. 
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Hankehautomo toteutetaan vuosina 2018-2019, ja se on suunnattu ensimmäistä pitkää          
näytelmäelokuvaa, pitkää dokumenttielokuvaa tai televisiosarjaa valmisteleville naispuolisille       
elokuva-alan ammattilaisille. Hankkeeseen valitaan neljä käsikirjoittajaa. Työskentelyjakso       
koostuu palkkatyöskentelystä, ohjatuista työpajoista ja täydennyskoulutuksesta,      
henkilökohtaisesta konsultaatiosta sekä etämentoroinnista. Lisäksi hankehautomoon sisältyvät       
kaksi erillistä kaikille avointa julkista seminaaria sekä suljettu tuotannollinen pitchaustilaisuus. 
 
Hankkeen vetäjinä toimivat käsikirjoittaja, taiteen tohtori Raija Talvio ja luova tuottaja, FM, MCM             
Jenni Koski. Hankkeessa on mukana myös vierailevia kouluttajia ja asiantuntijoita Suomesta           
sekä ulkomailta. 
 
Yhteistyökumppanit, rahoittajat ja sidosryhmät 
WIFTI International 
Naisjärjestöjen keskusliitto 
SELO, Suomen elokuvaohjaajien liitto 
SET, Suomen elokuva- ja TV-työntekijäin liitto 
Sunklo, Suomen Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry 
 
WIFT Sweden, Helene Granqvist 
WIFT Iceland, Dögg Mosesdottir 
WIFT Denmark, Nanna Frank Rasmussen 
WIFT Norway, Ingebjorg Torgersen 
 
Wom@rts-verkosto: 
City of Santiago de Compostela, Department of Culture (ES) 
Hay Festival of Thoughts and Literature (UK) 
Grand Angoulême (France) 
Limerick School of Arts & Design (Ireland) 
Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir (France) 
Vilnius City Hall (Lithuania) 
UGM Museum Maribor (Slovenia) 
Academy of Applied Arts University of Rijeka (Croatia) 
Fundacion Municipal de Cultura de Aviles (Spain) 
 
Nordisk Film & TV Fond 
Opetushallitus 
Luova Eurooppa 
Taiteen edistämiskeskus 
Suomen elokuvasäätiö 
Ruotsin elokuvainstituutti 
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Norjan elokuvainstituutti 
Tanskan elokuvainstituutti 
Islannin elokuvakeskus 
Stiftelsen Tre Smeder 
Kulturfonden 
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus 
 
Geena Davis Institute on Gender in Media 
WIFT UK 
WIFT Germany 
Nordic Talents  
 
Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, KAVI 
Mediakasvatusseura, Suomi 
Koulukino ry 
Finnkino 
Girls Film! 
Q Teatteri, Helsinki, Suomi 
Angel Films Oy 
Double Back Documentaries Oy 
Elokuvayhtiö Aamu Oy 
Tuffi Films Oy 
Post Control Oy 
 
Tromsö Filmfestivalen, Tromsö, Norja 
Berlinale Film Festival, Berliini, Saksa 
Feministiska filmfestivalen, Tukholma, Ruotsi 
Tampereen elokuvajuhlat, Tampere 
Season Film Festival, Helsinki 
Cannes Film Festival ja Marche du Film, Ranska 
Nordisk Panorama, Malmö, Ruotsi 
Northern Wave International Film Festival, Rif/Olafsvik, Islanti 
Stockfish Film Festival, Reykjavik, Islanti 
Oulun lasten ja nuorten elokuvafestivaali, Oulu 
BUFF International Film Festival, Malmö, Ruotsi 
Rakkautta & Anarkiaa/FFA, Helsinki 
 

17 


