
    
 
 
WIFT FINLAND RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
 
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 tähtää vuoden 2018 aikana vahvistamaan perustoimintaansa ainoana          
organisaationa, jolla on selkeä mandaatti vaikuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon         
saavuttamiseen suomalaisella audiovisuaalisella alalla. Yhdistys jatkaa tuttuun tapaansa        
erilaisten tapahtumien ja koulutusten järjestämistä sekä aktiivista kulttuuripoliittista        
vaikuttamistyötään. Yhdistys mm. jatkaa jäsenilleen tarjoamaansa räätälöityä urakoulutusta        
sekä aloittaa uusia täydennyskoulutuskokonaisuuksia. Perustoimintansa lisäksi yhdistys       
vahvistaa vaikuttavaa hanketoimintaansa aloittamalla uuden NÄKYVÄKSI-hankehautomon sekä       
jatkaa yhteispohjoismaista WIFT Nordic -sisarverkostoprojektiaan, laajentaen sen toimintaa        
Luova Eurooppa -rahoituksella osaksi kansainvälistä Wom@rts-hanketta Euroopassa.  
 
Vuoden 2018 alussa WIFT Finlandilla oli 231 jäsenmaksunsa maksanutta henkilöjäsentä.          
Lisäksi yhdistyksellä oli kaksi kunniajäsentä. Tämän lisäksi yhdistyksellä oli viisi yhteisöjäsentä           
ja yksi kannatusjäsen. Jäsenistö keskittyy pääkaupunkiseudulle, mutta jäseniä löytyy myös          
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, mm. Tampereelta, Vaasasta, Turusta, Kuopiosta, Oulusta ja         
Torniosta. Jäsenistöä asuu myös ulkomailla asti, kuten Melbournessa, Tallinnassa, Lontoossa          
ja Kölnissä. 
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YHDISTYKSEN HALLINTO JA TALOUS 

 
Yhdistyksen hallinto koostuu hallituksesta, ja yhdistyksen hallinnossa ja perustoiminnoissa         
avustaa yhdistyksen toimihenkilö, joka vastaa työstään hallitukselle. 
 
Yhdistys käyttää jäsenrekisterin ylläpitämisessä, jäsenmaksujen laskuttamisessa ja       
jäsentiedottamisessa suomenkielistä Flomembers-jäsenrekisteripalvelua. Lisäksi yhdistys     
käyttää uutiskirjeen jakamisessa Mailchimp-palvelua. WIFT Finland on perustamisestaan lähtien         
WIFTI International kattojärjestön jäsen. 
 
Hallituksen kokoonpano vuoden 2018 alussa: 
Puheenjohtaja Elina Knihtilä 
Varapuheenjohtajat Jenni Koski (taloudenhoitaja), Elli Toivoniemi ja Marika Jäske. 
Varsinaiset jäsenet: Taru Mäkelä, Ulla Heikkilä, Juha Svahn (irtisanoutui hallituksesta 29.1.2018           
alkaen) 
Varajäsenet: Camilla Roos, Raija Talvio, Saara Helene Rawat (Murto) 
 
WIFT Finland ry talous on perustamisvuoden tavoin keskittynyt kulttuuripoliittiseen         
vaikuttamistyöhön, perustoimintojen ylläpitämiseen ja tapahtumien järjestämiseen. WIFT       
Finland ry on toiminut pääsääntöisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella,         
edellisten vuosien ylijäämillä sekä jäsenmaksuilla. 
 
WIFT Finland ry kirjanpitäjänä toimii Rantalainen Oy, yhdistyksen varatilintarkastajana sekä          
hanketilintarkastajana Risto Ekholm/BDO sekä yhdistyksen toiminnantarkastajana      
talouspäällikkö Sanna Wälläri. Yhdistys käyttää sähköistä taloushallintojärjestelmää. 
 

LUOVA TYÖ JA TUOTANTO 

 

WIFT Finland on luonut konkreettisia aloitteita sekä pitkäkestoisia projekteja ja hankkeita, joilla            
edesautetaan tasa-arvoisemman luovan alan toimijuuden ja tuotantokulttuurin kehittämistä        
audiovisuaalisella alalla Suomessa. WIFT Finland jakaa julkisesti kaikkien hankkeidensa         
tulokset ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan alan toimintaan luomalla uusia metodeja          
tasa-arvoisemman audiovisuaalisen kulttuurin kehittämiseksi. 

 

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 2017 Suomen Kulttuurirahasto päätti        
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rahoittaa hanketta Taide toiseen -projektirahoituksella, yhteensä 190 000 eurolla, vuosina          
2018-2019. 
 
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. 
 

NÄKYVÄKSI-hankehautomon osanottajat pitävät työskentelystään projekti- ja      
prosessipäiväkirjaa, jonka avulla hankkeen tuloksia voidaan jälkikäteen arvioida. Aineiston ja          
arvioinnin pohjalta työstetään yleisesti sovellettavissa oleva toiminta- ja tuotantomalli. Sitä          
voidaan vapaasti käyttää sellaisissa kotimaisissa ja ulkomaisissa organisaatioissa, jotka         
haluavat tukea luovilla aloilla ammattilaisina toimivien naisten taiteilijuutta ja tekijyyttä. 

 
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. Yhteistyökumppaneina ovat Aalto-yliopisto, WIFT Nordic, Käsikirjoittajien Kilta,         
Angel Films, Ilmaisuverstas ja POWR- pitchaustyöpaja Tallinnassa.  
 
Hankehautomon haku käynnistetään Tampereen elokuvajuhlilla 9.3.2018 pidettävässä       
tilaisuudessa. Osanottajat valitaan kesäkuun alussa, ja varsinainen työskentelyjakso sijoittuu         
vuoden 2018 jälkimmäiselle puoliskolle. 
 

Script Tampere 2018 

Käsikirjoitusfestivaalia Script Tampere -tapahtuma on järjestetty Tampereen elokuvajuhlien        
yhteydessä vuodesta 2014 lähtien. Vuonna 2018 WIFT Finland ry järjestää tapahtumaa           
yhdessä Tampereen elokuvajuhlien kanssa. Festivaali keskittyy elokuva- ja        
tv-käsikirjoittamiseen, ja se tuo Tampereelle yhteen alan ammattilaiset sekä opiskelijat ympäri           
Suomen. Script Tampere on alusta lähtien ollut erittäin suosittu alan ammattilaisten sekä            
opiskelijoiden keskuudessa.  

 

Vuoden 2018 Script Tampere -tilaisuutta on alustavasti suunniteltu koostuvan eri seminaareista,           
jotka täydentävät kokonaisuutena toisiaan. Kuten aikaisempina vuosina, myös vuoden 2018          
Script Tampere sisältää erillisen työpajan, jonka keskustelijoiksi ja moderaattoreiksi hankitaan          
ajankohtaisia, seminaariteemaan sopivia, ammattilaisia kotimaasta ja ulkomailta. Tapahtuman        
eri seminaarien aiheet tulevat linkittymään Tampereen elokuvajuhlilla nähtäviin elokuviin.  
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Tapahtuman rahoitus koostuu mahdollisen julkisen rahoituksen lisäksi WIFT Finlandin ja          
Tampereen elokuvajuhlien omarahoitusosuudesta, sekä osaksi tapahtuman      
osallistumismaksuista. Osallistumismaksun hinta pyritään pitämään sellaisena, että myös alaa         
opiskelevilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua siihen taloudellisesta tilanteesta huolimatta.         
Kohtuuhintaisilla osallistumismaksuilla pyritään myös edistämään alan opiskelijoiden ja        
ammattilaisten parempaa verkostoitumista tapahtuman kautta. Tapahtuman sisällön       
rakentamisessa WIFT Finland ja Tampereen elokuvajuhlat tekevät tiivistä yhteistyötä eri          
yhdistysten ja järjestöjen kanssa, joiden ammattikunnat koostuvat käsikirjoittajista. Lisäksi WIFT          
Finlandin mukanaolo tapahtuman tuotannossa ja sisällön rakentamisessa auttaa vahvistamaan         
ohjelman tuottamista ja rakentamista tasa-arvon näkökulmasta ja hyödyntämään        
mahdollisuuksien mukaan järjestön laajoja verkostoja niin Suomessa kuin ulkomailla. 

 

Mentorointiohjelma 2018 

Mentorointihanke on jatkoa mentoroinnin pilottiprojektille, jonka WIFT Finland järjesti vuosina 
2016–2017. Tuolloin mentorointihankkeeseen osallistui viisi mentori-aktori -paria, ja nyt 
hankkeen seuraavassa vaiheessa määrä nostetaan kuuteen. Pilottihankkeeseen haki yli 
kuusikymmentä hakijaa, ja mentorointihankkeen jatkoa on toivottu jäsenistön keskuudessa. 
Pyrkimyksenä onkin systemaattisesti kasvattaa mentorointihankkeen kokoluokkaa vuosi 
vuodelta, jotta se palvelisi jäsenistöä mahdollisimman laajaksi. 
 
Mentorointiohjelma tukee WIFT:in jäsenten ammatillista kehitystä urapolun erilaisissa 
taitekohdissa. Se opettaa hiomaan työmetodeja, ravistelelee asenteita ja puskee löytämään 
uralle uuden suunnan kokeneemman ammattilaisen sparrin avulla. Mentorointiohjelma tähtää 
työllistymisen parantamiseen nostamalla osallistujien tietoisuutta ja ymmärrystä oman urapolun 
rakentamisesta. Mentorointiohjelma järjestetään vuosittain, ja jäsenet hakevat siihen erikseen. 
Hankekoordinaattorit valitsevat hakemusten perusteella viisi vahvinta ehdokasta jokaiselle 
mentorille, ja mentorit valitsevat näiden joukosta oman aktorinsa. Valittavat aktorit voivat olla 
vastavalmistuneita, työelämästä pois olleita, alanvaihtajia tai ihmisiä, jotka syystä tai toisesta 
kokevat, että heidän uransa junnaa paikallaan eikä uutta suuntaa löydy. Aktorit määrittelevät 
itse jo hakuvaiheessa, kenen mentorointiin ensisijaisesti hakeutuvat.  
 
Mentorointivuoden ajan aktorit pitävät tapaamisista ja omasta prosessistaan oppimispäiväkirjaa, 
jonka pohjalta muokataan tekstejä julkaistavaan muotoon. Tekstit koostetaan yhteiseen 
verkkojulkaisuun, joka kokoaa hankkeen tulokset jäsenistön ja muiden kiinnostuneiden 
tutustuttavaksi. Verkkojulkaisu laajenee vuosi vuodelta, kun uudet mentori-aktori -parit aloittavat 
hankkeessa. Mentorointiohjelmaan haetaan hankerahoitusta AVEKin koulutusjaostosta. 
Toteutuneesta kokonaisrahoituksesta riippuen mentorointivuoden käynnistää aloitusluento, jolla 
osallistujat tutustuvat metodin mahdollisuuksiin ja työkaluihin mentorointiin perehtyneen 
kouluttajan johdolla. Aloitusluento on avoin kaikille WIFT ry:n jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet 
aiheesta. Hanketta koordinoivat hallituksen jäsenet Ulla Heikkilä ja Elli Toivoniemi.  
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Shortfilms by Finnish Filmmakers 2018 -lyhytelokuvapäivä 

Suomessa tehdään useita ammattimaisia, innovatiivisia ja korkeatasoisia lyhytelokuvia, jotka         
eivät usein tavoita suuria yleisöjä kotimaassa saati ulkomailla. Monet näistä lyhytelokuvista ovat            
naisten tekemiä. Lyhytelokuva formaattina, samoin kuin lyhytelokuvien naispuoliset tekijät,         
jäävät valitettavasti edelleen usein kokopitkien ja miesten tekemien tuotantojen varjoon.          
Yksikään lyhytelokuva ei ole esimerkiksi saanut Jussi-palkintoa, ja naispuolisten tekijöiden on           
usein hankalaa saada tuotantotukea hankkeilleen. Tästä huolimatta suomalaisen naistekijän         
lyhytelokuva oli Oscar-ehdokkaana parhaiden lyhytelokuvien sarjassa vuonna 2014.  

 

Vuonna 2018 WIFT Finland syventää yhteistyötä Suomen Tukholman-instituutin / Finlands          
institutetin kanssa järjestämällä lyhytelokuvapäivän, jossa esitetään suomalaisten naistekijöiden        
lyhytelokuvia. Instituutti rahoittaa tapahtumaan liittyvää seminaaria. Tapahtuman tavoite on         
luoda tila ammattimaisten lyhytelokuvien esittämiselle, naistekijöiden tunnettuuden       
kasvattamiselle ja maiden välisten ammatillisten verkostojen tiivistämiselle. Kokonaisuutta        
voidaan myöhemmin viedä myös muihin Pohjoismaihin. Tapahtumaa koordinoi WIFT Finlandin          
puolesta Camilla Roos. 

 

OSALLISUUS JA OSALLISTUMINEN KULTTUURIIN 

 

Elokuva- ja tv-yleisöllä Suomessa on käytettävissään yksipuolinen kotimainen tarjonta, jos          
teoksia tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta. Syyt ovat ensisijaisesti rakenteellisia. Naisten        
näkymättömyys alalla köyhdyttää tarinoita, stereotypioi sukupuolirooleja ja kaventaa kerronnan         
näkökulmia. Monipuolinen tarjonta ja sisältöjen diversiteetti puolestaan avaa uusia yleisöjä.  

 
WIFT Finland kokee, että jos naiselle annetaan samanlainen mahdollisuus toteuttaa omaa           
luovuuttaan ja kehittyä audiovisuaalisen alan ammattilaisena kuin miehelle, avautuu myös          
mahdollisuus löytää uusia yleisöjä. NÄKYVÄKSI-hankehautomo vastaa diversiteetin       
puutokseen. Hankkeeseen valitaan ulkopuolisen juryn avustuksella anonyymin valintaprosessin        
kautta neljä käsikirjoittajaa. He työskentelevät hankehautomossa kuuden kuukauden ajan         
palkattuina työntekijöinä. Työskentelytapana on ulkomailla tunnettu Writers Room -metodi.         
Käsikirjoittajat osallistuvat hankehautomoon kirjoittaen omia käsikirjoituksiaan ja samalla antaen         
aktiivista palautetta kollegoilleen. Työskentelyjaksoon kuuluu myös ohjattuja työpajoja,        
täydennyskoulutusta, henkilökohtaisia konsultaatioita ja etämentorointia. Hankehautomoon      
sisältyy kaksi erillistä kaikille avointa julkista seminaaria sekä suljettu tuotannollinen          
pitchaustilaisuus. Yhteisöllinen työskentely vahvistaa käsikirjoitusten laatua ja tekee niistä         
kiinnostavampia rahoittajille ja levittäjille. Käsikirjoitusten oikeudet säilyvät niiden kirjoittajilla. 

 

WIFT Finland toimii yhteistyökumppanina feministisen elokuva- ja tv-kirjoittamisen        
seminaarissa, joka kuratoi kevään 2018 aikana Helsingissä neljän luennon ja          

5 



kirjoittajaseminaarin sarjan. Olga Palon koordinoimassa seminaarissa työstetään       
käsikirjoittamiseen liittyviä feministisiä kysymyksiä ja tutkitaan mahdollisuuksia miehisen        
kaanonin murtamiselle suomalaisessa elokuva- ja tv-käsikirjoittamisessa. Projekti tuo yhteen         
feministisen keskustelujen ja teemojen asiantuntijoita, sekä elokuva- ja tv-alan ammattilaisia ja           
muita kirjoittajia. Seminaarissa luennoivat mm. koreografi Sonya Lindfors ja Ruskeat tytöt           
-median edustaja. Seminaariyhteistyön kautta pyritään lisäämään eri väestönryhmien        
osallisuutta suomalaisessa elokuva- ja tv-kirjoittamisessa sekä kuvaston että tekijöiden tasolla. 
 

WIFT Finland ry jatkaa pitkäkestoista yhteistyötä Season Film Festivalin kanssa vuonna 2018.            
Vuoden teemaksi nousee väkivaltakuvasto ja naisiin kohdistuva väkivalta mediassa. Season          
Film Festivalin tapahtumat ovat aina julkisia ja ajankohtaisia, ja vuonna 2018 tilaisuus            
järjestetään yhteistyössä Naisasialiitto Unionin kanssa. 

 

Lisäksi WIFT Finlandin erikseen koordinoimat tai yhdistyksen kanssa eri organisaatioiden          
yhteistyössä järjestämät tytöille ja nuorille naisille suunnatut työpajat, kuten Girls Film!, ja sekä             
peruskoulun ja lukion oppilaille tarkoitetetu Oulun lastenelokuvafestivaalin       
mediakasvatusluennot ja -työpajat rakentavat uusia yleisöjä osallistumisen ja keskustelujen         
kautta. Kukin mediakasvatuskokonaisuus rakennetaan yhteistyössä sopivan sidosryhmän       
kanssa. 

 

WIFT Finland tekee yhteistyötä #kulissientakana-kampanjan kanssa. #kulissientakana on        
teatteri- ja elokuva-alan naisten marraskuussa 2017 laatima kannanotto ja siihen liittyvä           
kampanja, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi alalla ilmenevä seksuaalinen häirintä ja toimia            
ongelmien poistamiseksi. Yhdistys tekee tässä yhteistyötä viranomaisten ja päättäjien kanssa.          
WIFTin hallituksen jäseniä on ollut mukana kampanjan käynnistämisessä, ja yhdistys jatkaa           
tietojenvaihtoa asiassa kampanjan kanssa sekä tukee sitä.  

 

WIFT on vuoden 2018 alusta lähtien mukana Suomen elokuvasäätiön koolle kutsumassa 
elokuva-alan tasavertaisuusfoorumissa, joka kokoontuu ensimmäisen kerran helmikuussa 2018. 
Tasavertaisuusfoorumissa WIFT Finlandin edustajana toimii Jenni Koski, hänen varana Ulla 
Heikkilä. 

 

Kulttuurin perusta ja jatkuvuus 

 

Naistekijöiden toimintamahdollisuuksien parantaminen ja suomalaisen audiovisuaalisen alan       
kulttuurin vahvistaminen ovat osa WIFT Finlandin perustoimintaa. Muutoksen kautta         
tähtäimessä on myös suomalaisen elokuva- ja tv-kulttuurin moniäänisyyden lisääminen. Taiteen          
kentän vahvuus perustuu dialogiin, ja kaikkien eri väestöryhmien äänen kuulumiseen ja           
mahdollisuuteen tulla nähdyksi. Satavuotiaassa Suomessa ei ole vain yhtä tarinaa ja yhtä            
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näkökulmaa. Perustuslaki takaa taiteen vapauden. Se toteutuu parhaiten mahdollisuuksien         
tasa-arvon toteutuessa. Tasa-arvo koskee sekä yleisöä että tekijöitä - kaikkien lahjakkuuksien           
mahdollisuutta päästä esiin. Cuporen tutkimuksen (2017) mukaan tasa-arvo elokuva-alalla         
toteutuu paremmin koulutuksessa kuin ammattikentällä, jossa resurssit jakautuvat epätasaisesti.         
WIFT Finlandin pyrkii tunnistamaan ja purkamaan alalla vallitsevia syrjiviä rakenteita, jotka           
estävät lahjakkaiden ja koulutettujen naispuolisten tekijöiden esiin pääsyä. WIFTin toiminta          
katalysoi ja kiihdyttää kulttuurin uusiutumista ja lisää sen elinvoimaa.  

 

WIFT Finland työskentelee aktiivisesti ja pitkäjänteisesti eri festivaalien kanssa.         
Verkostoituminen vuosittaisten tapahtumien kanssa on tehokas tapa luoda uusia, rajoja ylittäviä           
yhteistyömahdollisuuksia sekä keskustelun avauksia ja tavoittaa uusia kohderyhmiä. Samalla         
saadaan synergiaetua jo etabloituneiden festivaalien resursseista ja viestintäkanavista. 
 
 

Hakijan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset 

 
Vuoden 2018 WIFT Finland ry:lla oli 231 henkilöjäsentä, viisi yhteisöjäsentä ja yksi kunniajäsen,             
jotka maksavat vuosittaista jäsenmaksua. 
 
Yhdistys jatkaa ja laajentaa toimintaansa hakemalla erillisiä projektitukia sekä hankerahoitusta          
tapahtumiin sekä erityishankkeisiin, niin kuin on aikaisempina vuosina tehnyt esimerkiksi          
NÄKYVÄKSI-hankehautomoon, WIFT Nordiciin ja Wom@rtsiin. Erillisellä kohde-, projekti- ja         
hankerahoituksella palkataan projektikohtaisia tuottajia, projektipäälliköitä, koordinaattoreita      
sekä muuta henkilökuntaa. Vuonna 2018 kustannusarvioon on jyvitetty ensimmäistä kertaa          
budjettiosuus yhdistyksen omaan hallintotyöhön, kuten toiminnanohjaukseen,      
rahoitushakemuksiin, raportointiin ja kirjanpitoon. Yhdistyksen hallitus toimii       
luottamustehtävissä, ja sen jäsenet saavat työ stään kiinteitä kulukorvauksia. 
 

WIFT Finlandin toimintaa ja hankkeita ovat rahoittaneet alla olevat tahot. Tuleville projekteille ja             
hankkeille suunnitellut rahoitukset näkyvät rahoitussuunnitelmassa. 

 

Yhdistyksen yleinen toiminta-avustus: Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

WIFT Nordic -network sekä Wom@rts-yhteistyöprojekti: Pohjoismainen kulttuuripiste       
2017-2019, pan-eurooppalainen Wom@rts -laaja kulttuurihanke / Luova Eurooppa 2017-2021,         
Opetushallitus, Taiteen edistämiskeskus, Suomen elokuvasäätiö, Stiftelsen Tre Smeder,        
Nordisk Film & TV Fond. 

 

NÄKYVÄKSI-hankehautomo: Suomen Kulttuurirahasto Taide toiseen -rahoitus 2018-2019 
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Mentorointihanke: Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus 2016-2017 ja haetaan       
jatkorahoitusta vuodelle 2018. 

 

WIFT @ Season Film Festival: Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder 2016-2017.           
Haetaan jatkorahoitusta vuodelle 2018. Tapahtuman tukijoina ovat toimineet Finnkino, Suomen          
Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry, Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry sekä Suomen          
elokuva- ja mediatyöntekijät ry. 

 

WIFT Afterwork Tea & Sparkling: Vuosittain järjestettävä verkostoitumistilaisuus on         
vakiinnuttanut paikkansa vuosikalenterissa ja kasvattaa vuosi vuodelta suosiotaan. Tilaisuutta         
ovat tukeneet aiempina vuosina Angel Films Oy, Post Control Oy, Double Back Documentaries             
Oy, Balansia Films, James Post, Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab, Illume Oy, Toast Post sekä Tuffi               
Films Oy. Vuoden 2018 tukijat ovat Angel Films Oy, Post Control Oy, Double Back              
Documentaries Oy, Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab, Tuffi Films Oy sekä Bufo Oy. 

 

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

 
SUKUPUOLTEN TASA-ARVON EDISTÄMINEN 
 
WIFT Finland toimii elokuva- ja televisiotuotannon kentällä erityistehtävänään sukupuolten         
välisen tasa-arvon kehittäminen. Se osallistuu asiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun         
ja myös tekee uusia avauksia liittyen toiminnan ja ammattilaisuuden kehittämiseen. Käytännön           
työssä tämä on tullut esille aktiivisessa vaikuttamistyössä, julkilausumissa, virallisissa         
lausunnoissa, konsultointiavun ja asiantuntijuuden jakamisessa, erillisissä koulutus- ja        
verkostoitumistilaisuuksissa sekä erityisohjelmistoissa. WIFT Finlandilta pyydetään      
asiantuntijalausuntoja liittyen audiovisuaalisen alan tasa-arvokysymyksiin julkisessa      
keskustelussa, virallisissa kannanotoissa ja medialausunnoissa. WIFT Finland kommentoi        
kollegiaalisesti useiden alan järjestöjen tasa-arvosuunnitelmia ja -tavoitteita.  
 
WIFT Finland yhdistää ainutlaatuisella tavalla audiovisuaalisella alalla toimivat naiset ja          
tasa-arvoa ajavat miehet tai muut vähemmistöt. Se myös tuo suomalaiset ammattilaiset osaksi            
kansainvälistä WIFTI-verkostoa. WIFT Finland on vakiinnuttanut toimintansa kansallisena        
audiovisuaalisen alan tasa-arvon edistäjänä. 
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YHTEISTYÖEDELLYTYKSET JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN 

 
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. Lisäksi vuonna 2018 toteutuu entistä          
vakiintuneempi ja laajempi yhteistyö Tampere Film Festivalin kanssa Script Tampere -yhteistyön           
kautta. WIFT Finland on osallistunut myös Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin          
tapahtumatoimintaan useana vuonna ja on kuratoimassa ohjelmaa vuoden 2018         
festivaaliohjelmistoon.  
 
WIFT Finlandin seminaareja ovat olleet tukemassa mm. SET ry, SELO ry, Aalto-Yliopisto,            
Metropolia, TAMK, Mediakasvatusseura, Finnkino, Näyttelijäliitto, Svenska Kulturfonden,       
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. 
 
WIFT Finlandin mediakasvatustoiminnan järjestämisessä yhdistys hyödyntää kontaktejaan       
Mediakasvatusseuraan, Koulukinoon sekä eri mediakulttuurin tutkijoihin. WIFT Finland ja WIFT          
Nordic toteuttavat mediakasvatustoimintaa Oulun lasten ja nuorten elokuvafestivaalilla, BUFF         
barn och ungdomsfilmfestivalilla sekä erillisissä työpajoissa ympäri Suomea. Yhdistyksen         
hallituksen sisällä on alan pedagogista osaamista, mikä lisää mahdollisuuksia erilaisten          
koulutuskokonaisuuksien järjestämiseen pyynnöstä eri sidosryhmien kanssa. 
 
WIFT Finland tekee yhteistyötä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöjen        
Keskusliiton kanssa sekä on jäsenenä AVAIN-ryhmässä ja tasavertaisuusfoorumissa. 
 
WIFT Finland laajentaa pitkäjänteistä yhteistyötä tarjoamalla yhteisöjäsenyyttä vakiintuneille        
yhteistyökumppaneilleen. WIFT Finland kehittää yhteisö- ja täydennyskoulutustoimintaa       
yhteisöjäsenensä Angel Filmsin kanssa. Muita yhdistyksen yhteisöjäseniä ovat Tuffi Films Oy,           
Elokuvayhtiö Aamu Oy, Double Back Documentaries Oy sekä SELO Suomen          
elokuvaohjaajaliitto ry. Yhdistyksen kannatusjäsenenä toimii Post Control Oy.  
  
WIFT Finlandin toiminta on laajentunut nopeasti ja se on vakiinnuttanut paikkansa aktiivisena            
toimijana kotimaassa ja Pohjoismaissa. Toiminta on kasvanut siinä mittasuhteessa, että          
yhdistys on palkannut vakituista henkilökuntaa projektityöntekijöiden sekä hallituksen ja         
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. Vuonna 2018 yhdistys haluaa mittavan toimintansa           
turvaamiseksi mahdollistaa vt. toiminnanjohtajan palkkaamisen.  
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Tulevaisuudessa yhteistyöedellytykset tulevat pysymään hyvinä yhdistystoimihenkilön sekä       
projekteihin palkattujen projektipäälliköiden, koordinaattorien ja muun henkilökunnan       
työpanoksen ansiosta. Yhdistyksen toiminta on vakaata ja pitkäjänteistä, mutta yhdistys tähtää           
siihen, että se voisi tulevaisuudessa palkata myös toiminnanjohtajan toiminnan kasvaessa ja           
laajentuessa.  
 
Toiminnan valtakunnallisuus 
 
WIFT Finlandin toiminta on laajentunut nopeasti ja se on vakiinnuttanut paikkansa aktiivisena            
toimijana kotimaassa, Pohjoismaissa ja Euroopassa. WIFT Finlandin päätoimisto on         
Helsingissä. Toimintaa on pääkaupunkiseudun ohella Tampereella ja Oulussa. Etenkin         
Tampereella on tehty pitkäjänteistä yhteistyötä mm. Tampereen elokuvajuhlien kanssa. WIFT          
Finland haluaa tulevaisuudessakin keskittyä aktiiviseen jäsenhankintaan pääkaupunkiseudun       
ulkopuolella ja tarjota jäsenistölleen tapahtumia ydinkeskusten ulkopuolella. 
 
WIFT Finland ja sen hallitus on esiintynyt valtakunnallisessa mediassa useaan otteeseen           
kommentoimassa sukupuolten välistä tasa-arvoa audiovisuaalisella alalla. WIFT Finlandin        
toiminnan mediakattavuus on maanlaajuinen. Vuonna 2017 yhdistyksen hallituksen jäsenet         
esiintyivät mm. Ylen Kultakuumeessa, Huomenta Suomi -tv-ohjelmassa ja Helsingin Sanomissa.  
 
WIFT Finland laajentaa toimintaansa entisestään valtakunnalliseksi festivaaliyhteistyön,       
mediakasvatustyöpajojen ja erillisten kulttuuri- ja taidetapahtumien kautta. 
 
Seminaarit pyritään jatkossakin streamaamaan suoraan verkkoon, jotta niiden seuraaminen olisi          
valtakunnallisesti mahdollista. Vuonna 2018 NÄKYVÄKSI-hankehautomon ja      
mentorointihankkeen osalta suunnitellaan säännöllisesti päivitettävää internet-sivua ja       
verkkojulkaisua, joiden kautta on mahdollista levittää hankkeiden antia ja vaikuttavuutta          
valtakunnallisesti. 
 
Vuonna 2018 keskitytään ulkoisen viestinnän kehittämiseen toteuttamalla verkkosivu-uudistus,        
jolla tavoitellaan entistä tehokkaampaa tiedonvälitystä yhdistyksen monipuolisesta toiminnasta        
alan toimijoiden keskuudessa. Verkkosivu-uudistuksen tekijän valitsemiseksi pyydettiin tarjous        
seuraavilta tekijöiltä: Lauri-Matti Parppei / Kapitan!, Jyri ja Mari Öhman / Kilda Creative ja Kerttu               
Jaatinen / Noita Digital. Verkkosivujen toteuttajaksi valittiin Noita Digital. Verkkosivut avataan           
viimeistään maaliskuun 2018 alussa. Vuonna 2018 panostetaan myös tehokkaampaan ja          
ajankohtaisempaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.  
 
Toiminnan kulttuuripoliittinen merkittävyys 
 
WIFT Finland jatkaa vaikuttamistyötä elokuva- ja televisioalan kulttuuripolitiikassa sekä ottaa          
aktiivisesti osaa myös mediassa käytävään kulttuuripoliittiseen keskusteluun. WIFT Finland on          
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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         
Tiedosta tekoihin ohjasivat WIFT Finlandin vuoden 2017 kulttuuripoliittista toimintaa ja tulevassa           
vuoden 2018 toiminnassa tehtäviä avauksia. Lisäksi kulttuurialan toimijoiden keskuudesta         
noussut kansainvälisestä #metoo-kampanjasta voimansa ammentanut     
#kulissientakana-kansanliike ja sen vaikuttavuus määrittelivät yhdistyksen loppuvuoden 2017 ja         
alkuvuoden 2018 toimintaa. Nämä esimerkit osoittavat, että yhdistys voi toiminnassaan tehdä           
nopeita ratkaisuja ja toimenpiteitä yhteiskunnassa tärkeiden tasa-arvoon liittyen asioiden         
eteenpäin viemiseksi. 
 
WIFT Finland jatkaa aktiivista vaikuttamistyötään toimikaudella 2018. WIFT Finland haluaa          
avata keskustelun televisiotoimialan tasa-arvon tilanteesta Liikenne- ja viestintäministeriön        
kanssa. Tasa-arvopoliittista keskustelua jatketaan Suomen elokuvasäätion uuden hallituksen ja         
toimitusjohtajan kanssa. Yhteydenpitoa aiempiin keskustelukumppaneihin kuten Taiteen       
edistämiskeskukseen, tasa-arvovaltuutettuun ja Opetus- ja kulttuuriministeriöön jatketaan. 
 

Muissa Pohjoismaissa julkiset elokuvarahoittajat sekä levittäjät ovat aktiivisesti ryhtyneet         
tasa-arvotyöhön. On käynnistetty erityishankkeita ja asetettu konkreettisia tavoitteita. Suomessa         
alan toimijat ovat reagoineet aloitteisiin jähmeästi. WIFT Finland tarttuu elokuva-alan          
tasa-arvo-ongelmaan instituutioiden ulkopuolella ja tekee sen konkreettisella tavalla mm.         
NÄKYVÄKSI-hankehautomotoiminnassa. WIFT Finland ry:n tavoite on saada kirjattua        
yhdistyksen virallinen kannanotto sukupuolten välisen tasa-arvon kehittämiseksi usean eri         
organisaation toimintasuunnitelmiin:  

"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."  
 
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. 
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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.  
 
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          
myönnnetty 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. 

    
WIFT Finland ry edustaa Womarts-hankkeessa yhteispohjoismaista WIFT Nordic -verkostoa.         
Perustamisestaan vuonna 2014 lähtien, WIFT Nordic -verkosto on vahvistanut moniarvoisuutta          
ja sukupuolten välistä tasa-arvotyötä ruohonjuuritasolla kaikissa Pohjoismaissa       
audiovisuaalisella sektorilla. Wom@rts-hankkeen myötä toiminta laajenee Baltiaan ja        
Keski-Eurooppaan, mikä on luontainen kehityskaari verkostolle. Verkoston toiminta on laajasti          
tuettua Pohjolassa, ja uuden toimintavaiheen aikana vuoteen 2021 asti verkoston tarkoituksena           
on parantaa naisten työllistymistä sekä yrittäjyyttä monialaisesti luovien alojen sektorilla. 
 
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 
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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) 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Nordisk Film & TV Fond 
Opetushallitus 
Luova Eurooppa - laajat kulttuurihankkeet 
Taiteen edistämiskeskus 
Suomen elokuvasäätiö 
Ruotsin elokuvainstituutti 
Norjan elokuvainstituutti 
Tanskan elokuvainstituutti 
Islannin elokuvakeskus 
Stiftelsen Tre Smeder 
Svenska Kulturfonden 
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus 
 
Geena Davis Institute on Gender in Media 
WIFTI International 
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 Oy Aamu Ab  
Tuffi Films Oy 
Post Control Oy 
Bufo Oy 
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Berlinale Film Festival, Berliini, Saksa 
Feministiska filmfestivalen, Tukholma, Ruotsi 
Tampereen elokuvajuhlat, Tampere 
Season Film Festival, Helsinki 
Cannes Film Festival, 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 
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RAHOITUSSUUNNITELMA 2018  € 

Edellisten vuosien ylijäämä  4163,21 

OKM Toiminta-avustus  20000 

Jäsenmaksut (237 x 30 €)  7110 

Hankerahoitus WIFT Nordic & Wom@rts (Pohjoismainen 
kulttuuripiste / Luova Eurooppa, Opetushallitus, Taike, Nordisk 
Film og TV Fond) 

 75000 

Hankerahoitus NÄKYVÄKSI (Suomen Kulttuurirahasto)  130000 

Hankerahoitus Season Film Festival (Kulturfonden / Stiftelsen 
Tre Smeder) 

 5000 

Hankerahoitus Mentorointiohjelma (AVEK)  6000 

Women's Short Film Event (Svenska Kulturfonden för Sverige 
och Finland) 

 2000 

YHTEENSÄ  249273,21 

   

KUSTANNUSARVIO 2018   

Hallituksen kulukorvaukset  1500 

Vuosikokous 2018  600 

Osa-aikainen yhdistyksen työntekijä 10 h / vko (sis. 
työnantajan sivukulut) 

 9500 

Vakuutukset  610 

Matka- ja majoituskulut kotimaassa  300 

Jäsenmaksut: WIFTI ja Naisjärjestöjen keskusliitto  500 

Jäsenrekisterimaksu  280 

Nettisivu-uudistus ja -päivitys  3000 

Painatus, PR-kulut  200 

Kokouskulut  500 
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Toimitilavuokra  2300 

Yleiskulut (mm. Internet ja sähköpostipalvelu, postikulut, 
toimistopuhelin, ohjelmistohankinnat) 

 330 

Kirjanpito ja toiminnantarkastus  2500 

Tilintarkastus  750 

Työterveyshuolto  1000 

Pankkikulut  400 

WIFT @ Season Film Festival  5500 

Mentorointiohjelma  7500 

Beyond Bechdel -työpaja  1000 

WIFT Nordic & Wom@rts  75000 

NÄKYVÄKSI-hankehautomo  130000 

Women's Short Film Event  2500 

Script Tampere  2990 

Muut tapahtumat  500 

Satunnaiset kulut  13,21 

YHTEENSÄ  249773,21 
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