
WIFT FINLAND RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2018

Women in Film & Television Finland ry, WIFT Finland, 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 tähtäsi vuoden 2018 aikana vahvistamaan 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, laajaa hanketoimintaa sekä
aktiivista kulttuuripoliittista vaikuttamistyötään. Perustoimintansa lisäksi yhdistys vahvisti hanketoimintaansa
aloittamalla uuden NÄKYVÄKSI-hankehautomon. Tämän lisäksi yhdistys jatkoi vuonna 2016 aloittamaansa
mentoroinnin pilottiprojektia toisen kauden mentorointihankkeella. 

Vuonna 2018 alussa WIFT Finlandilla oli 275 jäsenmaksunsa maksanutta henkilöjäsentä. Lisäksi yhdistyksellä oli
kaksi kunniajäsentä. Yhdistyksen yhteisöjäseniä olivat Angel Films Oy, Bufo Oy, Double Back Documentaries Oy,
Elokuvayhtiö Aamu Oy, Tuffi Films Oy, Sunklo ry sekä Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET. Yhdistyksen
kannatusjäsenenä toimivat Post Control Oy ja Rabbit Films.

Jäsenistö keskittyy pääkaupunkiseudulle, mutta jäseniä löytyy myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, mm.
Tampereelta, Vaasasta, Turusta, Lohjalta, Hausjärveltä, Sastamalasta, Hämeenlinnasta, Kuopiosta, Lumijoelta,
Oulusta ja Torniosta. Jäsenistöä asuu myös ulkomailla asti, kuten Melbournessa, Tallinnassa, Lontoossa ja Kölnissä.

YHDISTYKSEN HALLINTO JA TALOUS

Yhdistyksen hallinto koostuu hallituksesta. Yhdistyksen avustavissa hallintotehtävissä, viestinnässä ja
perustoiminnoissa avustaa yhdistyksen toimihenkilö, joka vastaa työstään hallitukselle.
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WIFT Finland ry:n toimihenkilönä toimi Oona Simolin 1.1. - 31.3.2018, sen jälkeen työssä jatkoi sijaisena Satu
Mikkelinen ajalla 11.5. - 5.9.2018. Yhdistyksen toimihenkilönä aloitti Johanna Jämsä 6.9.2018.

Yhdistys käyttää jäsenrekisterin ylläpitämisessä, jäsenmaksujen laskuttamisessa ja jäsentiedottamisessa
suomenkielistä Flomembers-jäsenrekisteripalvelua. Lisäksi yhdistys käyttää uutiskirjeen jakamisessa Mailchimp-
palvelua. WIFT Finland on perustamisestaan lähtien ollut WIFTI International -kattojärjestön jäsen. WIFT Finland
kuuluu lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliittoon.

WIFT Finland ry:n resurssit ovat perustamisvuoden tavoin keskittyneet kulttuuripoliittiseen vaikuttamistyöhön,
perustoimintojen ylläpitämiseen, tapahtumien, erillisprojektien ja koulutusten järjestämiseen. WIFT Finland ry on
toiminut pääsääntöisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella, edellisten vuosien ylijäämillä sekä
jäsenmaksuilla.

Yhdistyksen toimitilat siirtyivät kesäkuussa Sankariliigalta Lapinlahden Venetsia-rakennukseen, osoitteeseen
Lapinlahdenpolku 8. Syksyllä toimitiloja muutettiin jälleen muuttuneiden tarpeiden vuoksi, ja nykyisin yhdistyksen
toimisto sijaitsee Hakaniemessä Siltasaarenkatu 13 -toimistorakennuksessa. 

WIFT Finland ry kirjanpitäjänä toimii Rantalainen Oy, yhdistyksen varatilintarkastajana sekä hanketilintarkastajana
Risto Ekholm/BDO sekä yhdistyksen toiminnantarkastajana talouspäällikkö Sanna Wälläri. Yhdistys käyttää
sähköistä Netvisor-taloushallintojärjestelmää.

HALLITUKSEN KOKOONPANOT

1.1. - 28.3.2018
Puheenjohtaja: Elina Knihtilä
Varapuheenjohtajat: Jenni Koski (taloudenhoitaja), Elli Toivoniemi ja Marika Jäske.
Varsinaiset jäsenet: Taru Mäkelä, Ulla Heikkilä, Juha Svahn (irtisanoutui hallituksesta omalla ilmoituksellaan
29.1.2018 alkaen)
Varajäsenet: Camilla Roos, Raija Talvio, Saara Helene Rawat (Murto)

28.3. - 31.12.2018
Puheenjohtaja: Elina Knihtilä
Varapuheenjohtajat: Jenni Koski (taloudenhoitaja), Ulla Heikkilä, Taru Mäkelä
Varsinaiset jäsenet: Heli Tamminen (sihteeri), Marika Jäske, Nelly Kärkkäinen (irtisanoutui hallituksesta omalla
ilmoituksellaan 4.12.2018), Usva Kärnä, Satu Mikkelinen, Silva Rikala ja Aino Sirje
Varajäsenet: Salla Hämäläinen, Maarit Koskinen, Raija Talvio ja Elli Toivoniemi (irtisanoutui hallituksesta omalla
ilmoituksellaan 1.10.2018 alkaen)

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, työkaluja ja aloitteita tasa-arvoisemman audiovisuaalisen kulttuurin kehittämiseksi.
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NÄKYVÄKSI-hankehautomo 2018

NÄKYVÄKSI on naistekijöille suunnattu käsikirjoitushankehautomo, jota hallinnoi Women in Film & Television Finland
ry. Suomen Kulttuurirahasto rahoittaa hanketta Taide toiseen -projektirahoituksella yhteensä 190 000 eurolla.

Hankehautomo toteutetaan vuosina 2018-2019, ja se on suunnattu ensimmäistä pitkää näytelmäelokuvaa tai
televisiosarjaa valmisteleville naispuolisille elokuva-alan ammattilaisille. Vuoden 2018 alussa hankkeeseen valittiin
neljä käsikirjoittajaa. Valitut käsikirjoittajat sekä heidän hankkeensa olivat Aino Lappalainen (Å), Susanna Åke (Eläjä),
Lotta-Kaisa Riistakoski (Kuumat pannut) sekä Sevgi Eker (Huone 511). Käsikirjoittajien työskentelyjakso muodostui
palkkatyöskentelystä, ohjatuista työpajoista, henkilökohtaisesta konsultaatiosta sekä etämentoroinnista. Lisäksi
hankehautomoon sisältyi tuotannollinen pitchaustilaisuus käsikirjoittajille marraskuussa POWR-työpajan aikana
Tallinnassa.

Vuonna 2018 NÄKYVÄKSI-hankehautomon osanottajat pitivät työskentelystään projekti- ja prosessipäiväkirjaa, jonka
avulla hankkeen tuloksia voitiin jälkikäteen arvioida. Aineiston ja arvioinnin pohjalta työstetään vuonna 2019 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. 
   

Script Tampere 2018

Käsikirjoitusfestivaali Script Tampere -tapahtuma on järjestetty Tampereen elokuvajuhlien yhteydessä vuodesta 2014
lähtien. Vuonna 2018 WIFT Finland ry järjesti tapahtumaa yhdessä Tampereen elokuvajuhlien ja Käsikirjoittajien
Killan kanssa. Script Tampere keskittyi elokuva- ja tv-käsikirjoittamiseen, ja se toi 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 -seminaarikokonaisuus koostui paneelikeskusteluista sekä keynote -puheenvuorosta.
Kaksipäiväisen tapahtuman paneeleissa tekijät keskustelivat mm. lyhytelokuvaprosessista, käsikirjoituksen
kehityksestä ideasta valmiiksi teokseksi, minisarjasta sekä työparityöskentelystä. Keynote-puhujaksi oli kutsuttu
maoritaustainen käsikirjoittaja-ohjaaja Briar Grace-Smith, joka nosti puheenvuorossaan esiin elokuvantekijän oman
äänen ja originaliteetin merkitystä. Panelistivieraina nähtiin Anna Brotkin, Miira Karhula, Petja Peltomaa, Jenni
Toivoniemi, Antti Heikki Pesonen, Khadar Ahmed, Hamy Ramezan, Annina Enckell ja Kaarina Hazard.
Moderaattoreina toimivat Saara Cantell, Melli Maikkula sekä Eriikka Etholén-Paju.

WIFT Finlandin koordinaattorina Script Tampere -ohjelmassa toimi Heli Tamminen.

Mentorointiohjelma 2018 

Uusi mentorointihanke on jatkoa mentoroinnin pilottiprojektille, jonka WIFT Finland järjesti vuosina 2016–2017.
Pyrkimyksenä on systemaattisesti kasvattaa mentorointihankkeen kokoluokkaa vuosi vuodelta, jotta se palvelisi
jäsenistöä mahdollisimman laajasti.
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Vuonna 2018 hankkeessa toimii viisi mentori-aktori -paria. Mentorointihankkeen mentoreina vuosina 2018-19 toimivat
ohjaaja Ulrika Bengts, käsikirjoittaja Jan Forsström, tuottaja Riina Hyytiä, leikkaaja Hanna Kuirinlahti ja näyttelijä Pirjo
Lonka. Hankkeeseen haki 41 WIFT Finlandin jäsentä, joista hankekoordinaattorit shortlistasivat vahvimmat hakijat
mentoreiden itsensä valittaviksi. Hankkeen aktoreiksi valittiin Heidi Linden, Veera Lamminpää, Terhi Väänänen,
Sabina Köteleki ja Susanna Pukkila. Mentori-aktori -parit aloittivat parityöskentelyn kahdenkeskisillä tapaamisilla. 

Mentorointiohjelma tukee WIFT Finlandin 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. Mentorointi järjestettiin vapaamuotoisesti niin, että
mentorit ja aktorit tapasivat “lukuvuoden” aikana vähintään 3–4 kertaa kahden kesken. Muusta yhteydenpidosta ja
mahdollisista tehtävistä mentori-aktori-parit saivat sopia keskenään. 

Mentorointivuoden ajan aktorit pitivät tapaamisista ja omasta prosessistaan oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta
muokattiin tekstejä julkaistavaan muotoon. Tekstit koostettiin yhteiseen blogiin, joka kokosi hankkeen tulokset
jäsenistön ja muiden kiinnostuneiden tutustuttavaksi. Blogi päivittyy mentorointihankkeen omilla kotisivuilla
osoitteessa https://www.mentorointi.wift.fi/.  

Mentorointiohjelmalle on myönnetty hankerahoitusta AVEKin koulutusjaostosta. Vuonna 2018 hanketta koordinoivat
WIFT Finlandin puolesta Ulla Heikkilä ja Elli Toivoniemi. 

Shortfilms by Finnish Female 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. 

Vuonna 2018 WIFT Finland syvensi pohjoismaista yhteistyötä järjestämällä Tukholmassa Shortfilms by Finnish
Female Filmmakers -lyhytelokuvapäivän, jossa esitettiin suomalaisten naistekijöiden lyhytelokuvia. Tapahtuman
tavoite oli luoda tila ammattimaisten lyhytelokuvien esittämiselle, naistekijöiden tunnettuuden kasvattamiselle ja
maiden välisten ammatillisten verkostojen tiivistämiselle. 

Lauantaina 20. lokakuuta esitettiin 14 suomalaista lyhytelokuvaa Bio Zitassa Tukholmassa kahdessa näytöksessä klo
13-16. Tilaisuuteen oli kutsuttu elokuvantekijät Anna-Maria Jóakimsdóttir-Hutri, Anna-Karin Grönroos, Catarina Diehl,
Camilla Roos, Eva-Maria Koskinen, Hanna Maylett, Helena Öst, Iisa-Noora Leppänen, Maarit Suomi-Väänänen,
Marjo Viitala, Pia Andell ja Salla Sorri. Elokuvanäytösten jälkeen klo 16:15-18 järjestettiin Finlandsinstitutetin tiloissa
paneelikeskustelu, jonka vieraina oli suomalaisia ja ruotsalaisia elokuvantekijöitä. Paneelissa keskusteltiin
naistekijöiden elokuvien teemoista ja työtilanteesta. Keskustelun moderaattorina toimi Anna Velander-Gisslén, ja
panelisteina toimivat Lisa Olin, Kirsi Viklund, Anna-Maria Jóakimsdóttis-Hutri ja Eva-Maria Koskinen.

Tapahtuman järjestäjinä toimivat WIFT Finland, WIFT Sverige & Finlandsinstitutet. Tapahtumaa rahoittivat AVEK,
Suomen elokuvasäätiö, Svenska kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland, WIFT Finland ja WIFT Nordic.
Tapahtumaa koordinoivat WIFT Finlandin puolesta Camilla Roos sekä Heli Tamminen.
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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. 

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 valittiin ulkopuolisen juryn toimesta anonyymin
valintaprosessin kautta neljä käsikirjoittajaa. Niin hankehautomon valintaprosessi kuin työskentelymetodi olivat eräitä
toisin tekemisen, tasa-arvoisen valintaprosessin keinoista. Hankehautomossa yhteisöllinen työskentely vahvisti
käsikirjoitusten laatua ja teki niistä kiinnostavampia rahoittajille ja levittäjille. Hankehautomo nosti käsikirjoittajien työn
ammattimaiselle tasolle ja kiihdytti niitä tuotantoon tilanteessa, jossa nämä teokset jäisivät muutoin näkymättömiin.

WIFT Finland sponsoroi muusikko Terri N:n musiikkivideota Oo hiljaa vuoden 2018 alussa #MeToo-keskustelun
ollessa kiivaimmillaan. Kappaleen sanoituksiin oli kerätty naisten ahdistelukokemuksia, ja se otti kantaa musiikissa
esiintyviin naisvihamielisiin sanoituksiin kääntämällä asetelman päälaelleen. Musiikkivideo on nähtävissä osoitteessa
https://www.youtube.com/watch?v=BAO4PRvW8Fs

WIFT Finland ry jatkoi pitkäkestoista yhteistyötä Season Film Festivalin kanssa vuonna 2018. WIFT Finland ry, WIFT
Nordic ja Season Film Festival järjestivät viidettä kertaa keskustelutilaisuuden niin maailmanlaajuisista kuin
suomalaista yhteiskuntaa koskevista ajankohtaisista teemoista. Vuoden teemaksi nousi väkivaltakuvasto ja naisiin
kohdistuva väkivalta mediassa. Keskustelun aiheena oli naisiin kohdistuva väkivalta fiktiivisen elokuva- ja
televisiokerronnan keinona. Lisäksi tilaisuudessa pureuduttiin sukupuolistuneeseen väkivaltaan, kuten #MeToo-
ilmiöön, ja sen vaikutuksiin niin kulttuurialalla kuin suomalaisessa yhteiskunnassa. Naisiin kohdistuva väkivalta
yhteiskunnassa -paneelissa sukupuolittuneesta väkivallasta keskustelivat tanskalainen elokuvaohjaaja Christina
Rosendahl sekä Amnesty Internationalin asiantuntija Pia Puu Oksanen. Naisiin kohdistuva väkivalta fiktiivisessä
tarinankerronnassa -paneelissa panelisteina toimivat näyttelijä-käsikirjoittaja Anna Paavilainen, käsikirjoittaja-ohjaaja
Inari Niemi, tuottaja Annika Sucksdorff sekä käsikirjoittaja-kirjailija Mike Pohjola.

Tapahtuman tukijoina toimivat Finnkino, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Sunklo ry, Suomen
elokuvaohjaajaliitto SELO ry sekä Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry. Tapahtumaa rahoittivat
Pohjoismainen kulttuuripiste, Svenska Kulturfonden ja Stiftelsen Tre Smeder. Tilaisuuden tallenteen voi edelleen
katsoa WIFT Finland Youtube-kanavalla: https://youtu.be/5TG62cjYCoI. WIFT Finlandin koordinaattoreina ja
tilaisuuden järjestäjinä toimivat Pauliina Punkki ja Jenni Koski.

WIFT Finland toimi yhteistyökumppanina ja rahoittajana feministisessä Beyond Bechdel -seminaarissa, jossa
kuratoitiin kevään 2018 aikana Helsingissä neljän luennon seminaarisarja. Olga Palon koordinoimassa seminaarissa
työstettiin käsikirjoittamiseen liittyviä feministisiä kysymyksiä ja tutkittiin mahdollisuuksia miehisen kaanonin
murtamiselle suomalaisessa elokuva- ja tv-käsikirjoittamisessa. Projekti toi yhteen feministisen keskustelujen ja
teemojen asiantuntijoita sekä elokuva- ja tv-alan ammattilaisia ja muita kirjoittajia. Seminaariluennot järjestyksessä
olivat Sonya Lindfors: Toiseus ja representaatio; Anna Serner: How Sweden is working towards gender equality;
Carmen Baltzar: Romanirepresentaatiot Suomessa ja Anu Silvferberg, Anu Koivunen ja Leea Klemola: Katsojuus
#metoo:n jälkeen.

Lisäksi WIFT Finlandin erikseen koordinoimat tai yhdistyksen kanssa eri organisaatioiden kanssa yhteistyössä
järjestämät tytöille ja nuorille naisille suunnatut työpajat ovat olleet menestys. Kesäkuussa 2018 järjestettiin Girls
Film! -koulutus, jossa yhdistyksen varapuheenjohtaja Jenni Koski toimi kouluttajana. Mediakasvatuskokonaisuus
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rakennettiin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tämän lisäksi WIFT Finland järjesti Oulun lasten ja nuorten
elokuvien festivaaleilla 15.11. elokuvanäytöksen ja englanninkielisen työpajan nuorille yhteistyössä
Mediakasvatuskeskus Metkan Northern Script -käsikirjoituskilpailun kanssa. Tilaisuudessa katsottiin lyhytelokuva Rå
(ohjaus Sophia Bösch), jonka jälkeen elokuvasta keskusteltiin muun muassa tasa-arvon ja käsikirjoituksen
näkökulmista. Kouluttajina toimivat Oulun yliopiston tutkijat Aino Isojärvi ja Silja Kukka. Keskustelemassa olivat
mukana myös Northern Script -käsikirjoituskilpailun finalistit. Oulun mediakasvatuskokonaisuus oli suunnattu
peruskoulun ja lukion oppilaille sekä Northern Script -käsikirjoituskilpailun finalisteille.

TEAK, WIFT Finland ry ja Opinio Juris järjestivät infotilaisuuden Metoo ja Suomen rikoslaki 28.11. Tilaisuudessa
valotettiin yleisesti rikoslain ja -prosessien sisältöä metoo-teemojen näkökulmasta. TEAK:lla järjestetyssä
tilaisuudessa puihuivat rikosoikeuden (emerita) professori Terttu Utriainen ja asianajaja Johanna Ojala
asianajotoimisto Asianaiset Oy:stä. Tilaisuus oli avoin kaikille WIFT:n jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

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
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. WIFT
Finlandin toiminta katalysoi ja kiihdyttää kulttuurin uusiutumista ja lisää sen elinvoimaa. Hankkeet, joissa tätä
konkreettista työtä tehdään ovat mentorointiohjelma, NÄKYVÄKSI-hankehautomo sekä Wom@rts-hankkeen eri
residenssi- ja koulutuskokonaisuudet.

WIFT Finland työskentelee aktiivisesti ja pitkäjänteisesti eri festivaalien kanssa. Vuonna 2018 WIFT Finland ry on
ollut mukana seuraaville festivaaleilla: Berlin International Film Festival Berlinale, Season Film Festival Cannes Film
Festival, Helsinki Cine Asia, Tampereen elokuvajuhlat, Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa
sekä FFA, Nordisk Panorama Film Festival, The Northern Wave Film Festival ja Oulun lasten ja nuorten
elokuvafestivaali. Verkostoituminen festivaalien kanssa vuosittaisten tapahtumien järjestämiseksi on tehokas tapa
luoda uusia, rajoja ylittäviä yhteistyömahdollisuuksia sekä luoda uusia 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 275 henkilöjäsentä, seitsemän yhteisöjäsentä sekä kaksi kannatusjäsentä, jotka
maksavat vuosittaista jäsenmaksua. Yhdistyksellä on lisäksi kaksi kunniajäsentä.

Yhdistys on jatkanut ja laajentanut toimintaansa hakemalla erillisiä projektitukia sekä hankerahoitusta tapahtumiin
sekä erityishankkeisiin, niin kuin on aikaisempina vuosina. Erillisellä kohde-, projekti- ja hankerahoituksella palkataan
projektikohtaisia tuottajia, projektipäälliköitä, koordinaattoreita sekä muuta henkilökuntaa. Yhdistyksen hallitus toimii
luottamustehtävissä, ja sen jäsenet saavat kokoustyöskentelystään kiinteitä kulukorvauksia.
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WIFT Finlandin toimintaa ja hankkeita ovat rahoittaneet alla olevat tahot. 

Yhdistyksen yleinen toiminta-avustus: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

WIFT Nordic -network: Pohjoismainen kulttuuripiste 2018, Taiteen edistämiskeskus.
 
Wom@rts-yhteistyöprojekti: pan-eurooppalainen Wom@rts -laaja kulttuurihanke / Luova Eurooppa 2017-2021,
Pohjoismainen kulttuuripiste 2018, Opetushallitus, Taiteen edistämiskeskus.
 
NÄKYVÄKSI-hankehautomo: Suomen Kulttuurirahasto Taide toiseen -rahoitus 2018.

Mentorointihanke: Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus 2018.

Shortfilms by Finnish Female Filmmakers 2018: Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus, Suomen
elokuvasäätiö, Svenska kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland, Pohjoismainen kulttuuripiste

WIFT @ Season Film Festival 2018: Pohjoismainen kulttuuripiste, Svenska Kulturfonden ja Stiftelsen Tre Smeder.
Tapahtuman sponsoreina toimivat Finnkino, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Sunklo ry, Suomen
elokuvaohjaajaliitto SELO ry sekä Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry.

WIFT Afterwork Tea & Sparkling: Vuoden 2018 sponsorit olivat Angel Films Oy, Post Control Oy, Double Back
Documentaries Oy, Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab, Tuffi Films Oy sekä Bufo Oy.

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.

Alkuvuodesta 2018 Filmiaura lähestyi WIFT Finland ry:tä kysyen neuvoa konkreettisista toimista, joita he Jussi-
palkintoja jakavana tahona voisivat tehdä Suomen elokuva-alan tasa-arvoistamiseksi. WIFT Finland ehdotti uusien
palkintokategorioiden perustamista moninaisuustyölle sekä lyhytelokuville. Lisäksi WIFT Finland kehotti vuosittaisen
virallisen ehdokastilastoinnin sekä sisällöllisen edustavuuden seuraamista. Filmiaura tarttui kaikkiin ehdotuksiin ja
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teki oleellisia muutoksia toimintaansa niiden mukaisesti. Lisäksi Filmiaura jakoi Nordisk Filmin Vuoden uroteko
-palkinnon Women in Film & Television Finlandille. Perusteena oli, että palkinnon saaja on yhteisönä tehnyt työtä
tasa-arvon puolesta elokuva- ja televisioalalla ottamalla osaa keskusteluun, tekemällä avauksia työolosuhteiden
parantamiseksi sekä tuomalla näkymättömissä olevia rakenteita näkyviksi.

Yhdistyksen hallitus päätti, että Uroteko-palkinnolla rahoitetaan Emootio väkivaltakerronnassa -tutkimusta
yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. WIFT Finland ry:ssä hankkeesta vastasi TaT Raija Talvio. Tutkimuksen toinen
rahoittaja oli Aalto-yliopiston käsikirjoituksen opetusohjelma, ja Aallon osalta projektista vastasi professori Iiro
Küttner. Tutkimusta teki ELO:n jatko-opiskelija Kirsi Reinola, ja siinä kartoitettiin tekijöiden ja rahoittajien
henkilökohtaisia emootioita naisiin kohdistuvan väkivaltafiktion toteutuksessa. Tutkimus oli pioneerityötä, sillä
sellaista ei oltu Suomessa aikaisemmin tehty. Elokuvan ja television väkivaltaa oli tutkittu jo aiemmin, mutta ei
koskaan tekijälähtöisesti, eikä nimenomaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan keskittyen. Vuoden 2018 aikana WIFT
Finland tuki myös toista tutkimushanketta, joka oli jatkoa ELO:n kanssa yhteistyössä rahoitettavaan elokuvan
perustutkimukseen. Jatko-opiskelija Salla Sorri paneutui tutkimuksessa “Roolitus ja ikä” elokuvien ja televisiosarjojen
henkilöhahmojen ikärakenteisiin. Tutkimus fokusoitui siihen, miksi fiktion pariskunnat ovat iältään usein niin
epäsuhtaisia: nainen on paljon miestään nuorempi. Vinoutuma vaikuttaa sekä näyttelijöiden työllistymiseen että
käsikirjoittajien työn uskottavuuteen.  

WIFT Finland teki 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 teki julkisen kannanoton
epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi alalla ja lähestyi useita päättäjiä henkilökohtaisilla kirjeillä.
Näiden ansiosta kulttuuriministeri Terho pyysi yhdistystä tapaamiseen, jonka ansiosta OKM nimitti erillisen
selvityshenkilön tutkimaan asiaa. Selvityshenkilö Jaana Paanetojan Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja
teatterialalla -selvityksen jälkeen yhdistys lähestyi niin Suomen elokuvasäätiötä ja Yleä siinä, mitä nämä julkiset
rahoittajat tekevät omassa strategiassaan tasa-arvon saavuttamiseksi sejä häirintävapaan toimintakulttuurin
luomiseksi. Asian tiimoilta yhdistyksen puheenjohtaja Elina Knihtilä ja varapuheenjohtaja Taru Mäkelä vierailivat
liikenneministeri Anne Bernerin luona sekä varapuheenjohtaja Jenni Koski ja käsikirjoittaja Lotta-Kaisa Riistakoski
Yleisradiossa Ville Vilenin luona.

Omassa vaikuttamistyössään WIFT Finland on konsultoinut ihmisoikeusjuristi, oikeustieteen tohtori Merja Pentikäistä,
joka oli WIFT:n hallituksen vieraana kertomassa tasa-arvo- ja ihmisoikeusnäkökulmista kulttuurissa,
oikeuslaitoksessa ja  työelämässä. Pentikäinen on alkanut kerätä ryhmää huippujuristeista ja asiantuntijoista, jotka
ovat valmiit tarvittaessa ja pro bono auttamaan WIFT Finlandin jäseniä, jos he joutuvat seksuaalisen häirinnän tai
muun epäasiallisen, tasa-arvoa rikkovan teon kohteeksi.

WIFT on vuoden 2018 alusta lähtien ollut mukana Suomen elokuvasäätiön koolle kutsumassa elokuva-alan
tasavertaisuusfoorumissa, joka kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa 2018. Tasavertaisuusfoorumissa WIFT
Finlandin edustajana toimivat varapuheenjohtajat Ulla Heikkilä ja Jenni Koski.

WIFT Finland ry jakoi ensimmäistä kertaa palkinnon Suomen elokuva-alan järjestöjen palkintogaalassa 27.9.2018.
Selkäranka-palkinto jaettiin teoista, joilla korjattiin epäkohtia ja oiottiin rakenteita audiovisuaalisella alalla.
Jakoperusteissa painotettiin tiedon vaikutusta ja valtaa muutoksen aikaansaamisessa. Palkinnolla WIFT Finland
peräänkuulutti alan jatkuvaa, ryhdikästä toimintaa oman kulttuurin kehittämiseksi ja parantamiseksi. Palkinto
myönnettiin kahdelle tutkijalle, Tarja Savolaiselle sekä Jaana Paanetojalle, joiden pioneerityö on ollut ansioitunutta ja
muutosvoimaista. 
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WIFT Finlandin vaikuttamistoiminnan näkyvyys mediassa vuonna 2018:

Talouselämä 20.1.2018: Professori Knihtilä: "Olin 2,5 vuotta puhunut opiskelijoille paskaa, koska olin jo 
ehtinyt idealisoida näyttelijän työn".   https://www.talouselama.fi/uutiset/professori-knihtila-olin-2-5-vuotta-
puhunut-opiskelijoille-paskaa-koska-olin-jo-ehtinyt-idealisoida-nayttelijan-tyon/8c567151-4dfe-386b-b650-
0562bf553d59

Turun Sanomat 21.1.2018: Elokuva-alan naisverkosto vaatii julkista valtaa puuttumaan seksuaaliseen 
häirintään.  
http://www.ts.fi/uutiset/maailma/3809891/Elokuvaalan+naisverkosto+vaatii+julkista+valtaa+puuttumaan+sek
suaaliseen+hairintaan Uutinen.

Kts yllä. Kainuun Sanomat 21.1.2018: Elokuva-alan naisverkosto vaatii julkista valtaa puuttumaan
seksuaaliseen häirintään. 
https://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kotimaa/elokuva-alan-naisverkosto-vaatii-julkista-valtaa-
puuttumaan-seksuaaliseen-hairintaan/ Uutinen.

Liikenne- ja viestintäministeriö 23.1.2018: Ministeri Bernerin vastaus elokuva- ja teatterialan naisia
edustavalle yhdistykselle.
https://www.lvm.fi/-/ministeri-bernerin-vastaus-elokuva-ja-teatterialan-naisia-edustavalle-yhdistykselle-
962429 Uutinen.

MTV 1.2.2018: Elina Knihtilä syksyllä elokuva-alan ahdistelukohusta: "Kukaan ei halua leimautua 
hankalaksi ihmiseksi" https://www.mtv.fi/viihde/seurapiirit/artikkeli/elina-knihtila-elokuva-alan-
ahdistelukohusta-kukaan-ei-halua-leimautua-hankalaksi-ihmiseksi/6639646#gs.KcpAxuk Uutinen.

Talouselämä 3.2.2018: Elina Knihtilä #metoo-keskustelusta: Miehillä kohtuuton valta-asema.
https://www.talouselama.fi/uutiset/elina-knihtila-metoo-keskustelusta-miehilla-kohtuuton-valta-
asema/d88337ca-3516-375f-b1d0-7759b310abe1 Uutinen.

Ylen Aamu-TV 23.2.2018: Saara Cantell ja WIFT:n hallituksen varapuheenjohtaja Jenni Koski Tähtihetki-
ohjelman vieraina. https://areena.yle.fi/1-4369244. Tv-haastattelu.

Yle 23.2.2018: NÄKYVÄKSI-hankehautomosta. Haastateltavana hankkeen vetäjä ja yhdistyksen vpj. Jenni
Koski. Saara Cantellin elokuvaideoita pidettiin epäkiinnostavina naispäähenkilön takia: "Jos pääosassa on
mies, elokuva kertoo ihmisyydestä. Jos pääosassa on nainen, elokuva kertoo naisesta"
https://yle.fi/uutiset/3-10088993 Uutinen.

Iltalehti 8.3.2018: Jussi-gaala kunnioittaa #metoo-keskustelua: Osallistujien toivotaan kantavan valkoista 
nauhaa. 
http://www.iltalehti.fi/tv-ja-leffat/201803082200798627_tw.shtml. Uutinen.

Ilta-Sanomat 8.3.2018: Puheenjohtaja Elina Knihtilää kommentoi ilmiötä. Jussi-gaalassa halutaan 
kunnioittaa #metoo-keskustelua: kaikilta osallistujilta toivotaan yhtä asiaa gaalapukeutumisessa. 
https://www.is.fi/viihde/art-2000005596692.html Uutinen.

Demokraatti 9.3.2018: Puheenjohtaja Elina Knihtilää ottaa kantaa. Jussi-gaalassa nähdään valkoisia
nauhoja – elokuva-ala haluaa kitkeä seksuaalisen häirinnän ja vallan väärinkäytön.
https://demokraatti.fi/jussi-gaalassa-nahdaan-valkoisia-nauhoja-elokuva-ala-haluaa-kitkea-seksuaalisen-
hairinnan-ja-vallan-vaarinkayton/ Uutinen.
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MTV 9.3.2018: Puheenjohtaja Elina Knihtilä ottaa kantaa asiaan. #MeToo-liike esillä Jussi-gaalassa – 
vieraille oma pukukoodi.   https://www.mtv.fi/viihde/elokuvat/artikkeli/metoo-liike-esilla-jussi-gaalassa-vieraille-
oma-pukukoodi/6801112#gs.IA6FJdM Uutinen.

Yle 19.3.2018: Puheenjohtaja Elina Knihtilän ja varapuheenjohtaja Taru Mäkelän haastattelu Elokuva-alan 
voimahahmoilta jyrkkä tuomio Louhimiehen metodeille: "Ohjaajantyö ei ole valtakirja sadismiin".
https://yle.fi/uutiset/3-10122583. Uutinen.

Demokraatti 22.3.2018: Myrsky elokuva-alalla – Elokuvasäätiö ja ministeri: Näihin toimiin häirinnän
ehkäisemiseksi on ryhdytty. 
https://demokraatti.fi/myrsky-elokuva-alalla-elokuvasaatio-ja-ministeri-naihin-toimiin-hairinnan-
ehkaisemiseksi-on-ryhdytty Uutinen.

Helsingin Sanomat 6.4.2018: Uutinen WIFT Finland ry:n ja Season Film Festivalin järjestämästä Väkivallan
kuvat -seminaarista. Naisiin fiktiossa kohdistettu väkivalta on melkein aina seksuaalista ja sadistista,
sanovat alalla työskentelevät ihmiset – Näin he muuttaisivat tilanteen. 
https://www.hs.fi/nyt/art-2000005631063.html Uutinen. 

Kansan Uutiset 22.4.2018: Uutinen Väkivallan kuvat -seminaarista. WIFT Finland hallituksen entisen
jäsenen Pauliina Punkin haastattelu. Elokuvien naiset: kauniit, alastomat ja kuolleet. 
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3886537-elokuvien-naiset-kauniit-alastomat-ja-kuolleet Haastattelu.

European Film Academyn julkaisu EFA Close-up 5/2018: Varapuheenjohtaja Jenni Koski kommentoi
käytäntöjä sukupuolten tasa-arvoon elokuva-alalla. Where do we go from here? 
https://www.europeanfilmacademy.org/EFA_CloseUp-2.777.0.html#c2629 Lehtiartikkeli.

Ylen uutiset 6.6.2018. Varapuheenjohtaja Jenni Koski koulutti tyttöjä oman äänensä löytämiseen. Girls Film!
-elokuvatyöpajassa tytöt eivät jää statisteiksi – "Ehkä aiemmin on tyydytty siihen, että mä vain näyttelen tätä
nättiä naista". https://yle.fi/uutiset/3-10238722. Nettiuutinen.

Ilta-Sanomat 30.8.2018: Palkinnonsaajina useat WIFT:n jäsenet sekä puheenjohtaja Elina Knihtilä. Red
Carpet -tunnustuspalkinnot jaettiin elokuva-alan osaajille – katso lista voittajista. 
https://www.is.fi/tv-ja-elokuvat/art-2000005809862.html Uutinen.

Ylen aamu-tv 13.9.2018: WIFT:n varapuheenjohtaja Taru Mäkelä kommentoi Paanetojan selvitystä. Häirintä
pyritään kitkemään elokuva-alalta. 
https://areena.yle.fi/1-50007654 Tv-haastattelu. 

Lehtiset -elokuvakulttuurilehti 18.9.2018: WIFT:n hallituksen varajäsen Raija Talvio kirjoittaa NÄKYVÄKSI-
hankehautomosta ja keinoista purkaa valtarakenteita elokuva-alan päätös- arviointiprosesseissa. 
https://lehtiset.net/2018/toisin-arvioitu/ Artikkeli.

Cupore 15.10.2018: Uutisointi WIFT Finlandin myöntämästä Selkäranka-palkinnosta. Sukupuolten tasa-
arvosta elokuvatuotannossa -tutkimus palkittu. https://www.cupore.fi/fi/tietoa/uutiset/sukupuolten-tasa-
arvosta-elokuvatuotannossa-tutkimus-palkittu. Uutinen.

STT Uutiset 1.11.2018: WIFTin hallituksen varapuheenjohtaja Jenni Koski kommentoi audiovisuaalisen alan
palkkaepätasa-arvoa. Menestyvät naiset takovat euroja myös miehisellä elokuva-alalla – Sukupuolten
tuloeroista villin paikallisen sopimisen alalla ei ole virallista tietoa.
https://www.ess.fi/uutiset/kulttuurijaviihde/art2495930. Artikkeli.
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Helsingin Sanomat 9.12.2018: WIFT Finlandin puheenjohtaja Elina Knihtilä saa tunnustusta seksuaalisen
ahdistelun näkyväksi tekevästä työstä elokuva- ja tv-alalla. Nyt ahdistelun uhreja kuunnellaan.
https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005925472.html Uutinen.

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 vakiintuneiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi vuonna 2018 toteutui
entistä laajempi yhteistyö Tampere Film Festivalin kanssa Script Tampere -tapahtumassa  WIFT Finland on
osallistunut myös Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin tapahtumatoimintaan useana vuonna, ja vuonna 2018 otti osaa
niin R&A:han kuin Finnish Film Affairiin NÄKYVÄKSI-hankehautomon kanssa. 

WIFT Finlandin seminaareja ovat olleet tukemassa mm. SET ry, SELO ry, Aalto-Yliopisto, Metropolia, TEAK, TAMK,
Mediakasvatusseura, Finnkino, Opinio Juris -lakitoimisto, Näyttelijäliitto, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre
Smeder, WIFT Sweden ja WIFT Nordic. Seminaareissa nostetuista ajankohtaisista teemoista on jatkettu keskustelua
mediassa, mm. Ylen aamu-televisiossa, YLE Puheen radio-ohjelmissa sekä kansallisissa sanoma- ja
aikakausilehdissä. Neljänä viime vuotena osa seminaareista on streamattu julkisesti nettiin, jossa ne ovat edelleen
katsottavissa WIFT Finland Youtube-kanavalla.

WIFT Finlandin mediakasvatustoiminnan järjestämisessä yhdistys hyödyntää kontaktejaan Mediakasvatusseuraan,
Koulukinoon sekä eri mediakulttuurin tutkijoihin. WIFT Finland on toteuttanut mediakasvatustoimintaa Oulun lasten ja
nuorten elokuvafestivaalilla sekä erillisissä työpajoissa ympäri Suomea. Yhdistyksen hallituksen sisällä on alan
pedagogista osaamista, mikä lisää mahdollisuuksia erilaisten koulutuskokonaisuuksien järjestämiseen pyynnöstä eri
sidosryhmien kanssa.

WIFT Finland on jäsen WIFTI Internationalissa, Naisjärjestöjen Keskusliitossa sekä AVAIN-ryhmässä ja
Elokuvasäätiön tasavertaisuusfoorumissa. WIFT Finland laajentaa pitkäjänteistä yhteistyötä tarjoamalla
yhteisöjäsenyyttä vaki intunei l le yhteistyökumppanei l leen. WIFT Finland kehit tää 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 kannatusjäseninä toimivat Post Control Oy ja Rabbit Films. 
 
WIFT Finlandin toiminta on laajentunut nopeasti ja se on vakiinnuttanut paikkansa aktiivisena toimijana kotimaassa,
Pohjoismaissa ja Euroopassa. Toiminta on kasvanut siinä mittasuhteessa, että yhdistys on palkannut vakituista
henkilökuntaa projektityöntekijöiden sekä hallituksen ja aktiivisten vapaaehtoisten lisäksi. OKM:n toiminta-avustuksen
turvin yhdistys on voinut rekrytoida ja palkata osa-aikaisen toimihenkilön vuodesta 2017 lähtien. 

Tulevaisuudessa yhteistyöedellytykset tulevat pysymään hyvinä yhdistystoimihenkilön sekä projekteihin palkattujen
projektipäälliköiden, koordinaattorien ja muun henkilökunnan ja vapaaehtoisten työpanoksen ansiosta. Yhdistyksen
toiminta on vakaata ja pitkäjänteistä, ja yhdistys tähtää siihen, että se voisi tulevaisuudessa palkata myös
toiminnanjohtajan toiminnan kasvaessa ja laajentuessa. Lisäksi yhdistys on panostanut parempaan ulkoiseen ja
sisäiseen viestintään mm. uusimalla omat internetsivunsa ja sosiaalisen median kanavansa.

11

Women in Film & Television Finland ry, 2667687-7 Tilinpäätös 1.1.2018 - 31.12.2018

Arkistoviite: 2018-002 13

https://sign.visma.net/fi/document-check/d4372322-f229-4323-a3ad-be7f07b98044
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



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 vuonna 2018 oli
pääkaupunkiseudun ohella Tampereella ja Oulussa sekä Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Ruotsissa, Irlannissa ja
Islannissa. WIFT Finland haluaa tulevaisuudessa keskittyä aktiiviseen jäsenhankintaan ja -toimintaan
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 2018 yhdistyksen hallituksen jäsenet esiintyivät mm. Ylen Kultakuumeessa, Huomenta
Suomi -tv-ohjelmassa, Helsingin Sanomissa, Talouselämä-lehdessä, Turun Sanomissa, Kainuun Sanomissa, MTV
-uutisissa, Iltasanomissa, Iltalehdessä, Demokraatti-lehdessä, Kansan Uutiset -lehdessä sekä Lehtiset
-elokuvakulttuurin lehdessä.

Seminaarit ja tilaisuudet pyritään jatkossakin streamaamaan suoraan verkkoon, jotta niiden seuraaminen olisi
valtakunnallisesti mahdollista. Vuonna 2018 NÄKYVÄKSI-hankehautomon ja mentorointihankkeen osalta toteutettiin
säännöllisesti päivitettävä internet-sivu ja erilliset verkkojulkaisut, joiden kautta on mahdollista levittää hankkeiden
antia ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Yhdistyksellä on myös aktiivinen some-näkyvyys Facebookissa, yhdistyksen
uusilla nettisivuilla ja Youtubessa.

Vuonna 2018 parannettiin ulkoista viestintää toteuttamalla laaja verkkosivu-uudistus, jolla luotiin entistä
tehokkaampaa tiedonvälitystä yhdistyksen monipuolisesta toiminnasta alan toimijoiden keskuudessa. Verkkosivu-
uudistuksen tekijäksi valittiin tarjouskilpailun ja näyttöjen perusteella Kerttu Jaatinen / Noita Digital. Verkkosivut
avattiin maaliskuussa 2018 ja niitä päivitetään säännöllisesti. Vuonna 2018 panostettiin myös tehokkaampaan ja
ajankohtaisempaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Yhdistyksen uusi uutiskirje tavoittaa niin yhdistyksen
jäsenistön ja kuin kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet tahot. 

Oulun kansainvälisten lasten- ja nuortenelokuvien festivaalin yhteydessä järjestetyssä WIFT -jäsentapaamisessa
keskusteltiin mahdollisuudesta perustaa WIFT Finlandille alajaosto Pohjois-Suomeen. 

Toiminnan kulttuuripoliittinen merkittävyys

WIFT Finland jatkoi vaikuttamis- ja lobbaustyötä elokuva- ja televisioalan kulttuuripolitiikassa sekä otti aktiivisesti
osaa myös mediassa käytävään kulttuuripoliittiseen keskusteluun. WIFT Finland on ottanut aktiiviseksi tehtäväkseen
edistää sukupuolten tasa-arvoa tarjoamalla yhteistyötä ja konsultointiapua päättäjille ja muille alan järjestöille.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen vuoden 2017 tutkimus Sukupuolten tasa-arvo
elokuvatuotannossa sekä aiheesta WIFT Finlandin pitämä erillinen tasa-arvoseminaari Tiedosta tekoihin ohjasivat
WIFT Finlandin vuoden 2018 toiminnassa tehtäviä avauksia. Lisäksi kulttuurialan toimijoiden keskuudesta noussut
kansainvälisestä #metoo-kampanjasta voimansa ammentanut #kulissientakana-kansanliike ja sen vaikuttavuus
määrittelivät yhdistyksen toimintaa vuonna 2018. Nämä esimerkit osoittavat, että yhdistys voi toiminnassaan tehdä
nopeita ratkaisuja ja toimenpiteitä yhteiskunnassa tärkeiden tasa-arvoon liittyvien asioiden eteenpäin viemiseksi.

Ihmisoikeusjuristi, oikeustieteen tohtori Merja Pentikäinen kävi WIFT:n hallituksen vieraana kertomassa tasa-arvo- ja
ihmisoikeusnäkökulmista osana metoo-liikettä. Hän on myös alkanut kerätä ryhmää huippujuristeista ja
asiantuntijoista, jotka ovat valmiit tarvittaessa ja auttamaan WIFTin jäseniä pro bono, jos nämä joutuvat seksuaalisen
häirinnän tai muun epäasiallisen, tasa-arvoa rikkovan teon kohteeksi. 
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WIFT Finland ry teki vuonna 2018 kommentin esitykseen laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen.
Kommentti perustui yhdistyksen aikaisempiin lausuntoihin elokuva-alan tasa-arvotilanteen parantamiseksi.
Kommentti perustuu siihen, että Suomessa julkiset rahoittajat ovat olleet hitaita reagoimaan tasa-arvon puolesta.
Muissa Pohjoismaissa julkiset elokuvarahoittajat sekä -levittäjät ovat aktiivisesti ryhtyneet tasa-arvotyöhön. On
käynnistetty erityishankkeita ja asetettu konkreettisia tavoitteita. Vuonna 2018 Suomen elokuvasäätiön ja sen
hallituksen lanseeramaa 5-vuotisstrategia ei sisällä minkäänlaista sukupuolten välistä tasa-arvotavoitetta tai
erillistoimea. WIFT Finland kirjoitti julkisen kannanoton Suomen Elokuvasäätiön strategiaan, jossa vaadittiin
kirjaamaan konkreettinen tavoite sukupuolten välisestä tasa-arvosta rahoituksessa sekä toimenpiteet, joilla tavoite
saavutetaan. WIFT Finland ry:n tavoite on saada kirjattua yhdistyksen virallinen kannanotto sukupuolten välisen tasa-
arvon kehittämiseksi niin Suomen elokuvasäätiön kuin usean muun vastuullisen organisaation toimintasuunnitelmiin. 

Yhdistyksen päätavoitteena on:
"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 aktiivisen ja
kansainvälisenä verkostotoiminnan kautta. Verkostointi on paras tapa luoda uusia, rajoja ylittäviä
yhteistyömahdollisuuksia sekä keskustelun avauksia, mikä aktivoi kulttuurien välistä 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 Finlandin hallituksen jäsen, käsikirjoittaja-ohjaaja Ulla Heikkilä, osallistui Helsinki Cine Asia -festivaaleilla
järjestettyyn keskustelutilaisuuteen indonesialaisen ohjaaja Kamila Andinin kanssa. Festivaalin taiteellisen johtajan
Eija Niskasen moderoima keskustelu käsitteli Suomen ja Indonesian elokuvakulttuureita sekä naistekijöiden asemaa.
Naistekijyyden käsittelystä keskustelu laajeni elokuvantekemiseen yleisemmin: erilaisiin paikallisiin perinteisiin,
lapsinäyttelijöiden roolittamiseen ja ohjaamiseen, ja mystiikan kuvaamiseen elokuvassa.

Lokakuussa 2018 WIFT Finland järjesti Tukholmassa lyhytelokuvatapahtuman, Shortfilms By Finnish Female
Filmmakers, jossa esitettiin suomalaisten naiselokuvan tekijöiden elokuvia. Näytösten jälkeen käytiin
paneelikeskustelu, jossa ruotsalaiset ja suomalaiset elokuvantekijät keskustelivat naistekijöiden elokuvien teemoista
ja työtilanteesta. 

WIFT Finland ry on ollut 2018 mukana rahoittamassa Beyond Bechdel -luentosarjaa, joka teki keskustelunavauksia
elokuva-alan moninaistamisen puolesta. Muun muassa dokumentaristi Carmen Baltzar keskusteli luennossaan sekä
Beyond Bechdel -julkaisussa romanien representaatiosta liikkuvassa kuvassa. Beyond Bechdel -luentosarja ja
-julkaisu nostavat esille eri kulttuuritaustaisten ihmisten näkyvyyttä elokuvissa sekä näyttelijöinä että tekijöinä. 

WIFT Finland on hallinnoinut yhteispohjoismaista verkostoprojektia WIFT Nordic vuodesta 2015 lähtien. Vuonna
2018 WIFT Nordic teki aktiivisia aloitteita Berlinalessa ja Cannesin elokuvajuhlilla 50/50 by 2020 -aloitteen puolesta.
Aloitteessa tähdätään aktiivisesti siihen, että eurooppalainen julkinen rahoitus on tasa-arvoista ja vaaditaan, että niin
naisia kuin miehiä toimii yhtälaisesti kaikissa eri rooleissa elokuva-alalla, myös vastuullisissa ja taiteellisesti
kunnianhimoisissa projekteissa.

Wom@rts-hanketoiminnassa vuonna 2018 yhdistys on tukenut kulttuurin monimuotoisuutta järjestämällä kolme
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erillistä residenssiä, joissa 30 eurooppalaista taiteilijaa loivat teoksia yhteiseen kiertävään näyttelyyn, joka kunnioittaa
Simone de Beauvoirin Toinen sukupuoli -teoksen 70-vuotisjuhlavuotta 2019. WIFT Finland valitsi Lens Based
Residency -taiteilijoiksi suomalaisen mediataiteilija Martta Tuomaalan sekä norjalaisen valokuvaaja Hanne Larsenin.
Residenssi järjestettiin Aviles Cultural Factoryssa Espanjassa syyskuussa 2018. Residenssitoiminta lisää
taiteilijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja tasa-arvotyön näkyvyyttä.

Lisäksi WIFT Finland valitsi kaksi Wom@rts-lähettilästä vuonna 2018. Ensimmäinen lähettiläs on tanskalainen
Christina Rosendahl, joka tukee erityisesti nuorten naisohjaajien uraa ja näkyvyyttä Pohjoismaissa. Christina piti
Masterclassin Helsingissä huhtikuussa. Toinen Wom@rts-lähettiläs on pitkän linjan islantilainen elokuvaleikkaaja- ja
ohjaaja Valdis Oskarsdottir, joka piti Masterclassin Northern Wave International Film Festivalilla Islannissa
lokakuussa.

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@rts-yhteistyöhanketta saanut Luova
Eurooppa - laajat kulttuurihankkeet vähemmistöpartnerirahoituksen vuosille 2017-2021.

   
Niin WIFT Nordic kuin Wom@rts ovat konkreettisesti vahvistaneet yhdistyksen diversiteetti- ja sukupuolten välistä
tasa-arvotyötä ruohonjuuritasolla Pohjoismaissa, Baltiassa ja Keski-Euroopassa. Uuden toimintavaiheen aikana
vuoteen 2021 asti työn tavoitteena on parantaa audiovisuaalisella alalla työskentelevien taiteilijoiden ja naispuolisten
tekijöiden työllistymistä sekä yrittäjyyttä monialaisesti kaikkien luovien alojen sektoreilla.

YHDISTYKSEN JÄSENTOIMINTA JA JULKISET TAPAHTUMAT VUONNA 2018

CLOSING THE GAP: A SEMINAR WITH CREATIVES AND FINANCIERS ON ELEVATING QUALITY THROUGH
GENDER EQUALITY – 17.2.2018
WIFT Nordic oli järjestämässä Berlinalen elokuvajuhlilla seminaaria, joka toteutettiin yhteistyössä Swedish Film
Instituten ja WIFT Germanyn kanssa. Tapahtumassa keskusteltiin inklusiivisuuden ja tasa-arvon merkityksestä
elokuva-alan laadulle ja saavutettavuudelle. Miten saavutetaan 50/50 by 2020 -tavoite? Tapahtumassa myös
julkistettiin Speak Up! -aloite, jolla tuetaan elokuva-alalla häirintää kokeneita. Tilaisuudessa läsnä oli satoja
osallistujia sekä Berlinalen virallisen ohjelman mukaisesti useita kymmeniä median edustajia.

Kuva: WIFT Germany / Christine Kisorsy
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AFTERWORK TEA & SPARKLING – 28.2.2018
WIFT Finland ry jatkoi vuonna 2018 jo perinteeksi muodostuneen Afterwork Tea & Sparkling
-verkostoitumistapahtuman järjestämistä. Vuosittain järjestettävä verkostoitumistilaisuus on vakiinnuttanut paikkansa
yhdistyksen vuosikalenterissa ja kasvattaa vuosi vuodelta suosiotaan. Tapahtuma  WIFT:n oma jäsentapahtuma ja
vuonna 2018 siihen otti osaa 45 jäsentä.  

SCRIPT TAMPERE – 8.- 9.3.2018
Script Tampere on Tampereen elokuvajuhlien yhteydessä viidettä kertaa järjestetty käsikirjoitusfestivaali. Ohjelma oli
suunnattu elokuva- ja tv-käsikirjoittamisesta kiinnostuneille, ammattilaisille ja opiskelijoille. Festivaali tarjosi useita
tekijälähtöisiä paneelikeskusteluja ja kansainvälisen tekijän keynote-puheenvuoron, teemoina mm. lyhytelokuva,
minisarja sekä oman äänen löytäminen. Järjestäjinä toimivat Tampereen elokuvajuhlat, Women in Film & Television
Finland sekä Käsikirjoittajien kilta. Osallistujia kahtena eri päivänä oli n. 50-100 henkeä.
https://tamperefilmfestival.fi/tapahtumat/script-tampere-2018/

        Ideoista ja toteutuksesta keskustelemassa 8.3. Miira Karhula, Anna Brotkin, 
        Melli Maikkula ja Petja Peltomaa. Kuva: Heli Tamminen / WIFT Finland
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NÄKYVÄKSI-HANKEHAUTOMON LANSEERAUS – 9.3.2018
Tampereen elokuvajuhlien yhteydessä WIFT Finland ry järjesti kaikille avoimen tilaisuuden, jossa lanseerattiin
NÄKYVÄKSI-hanke ja sen haku. Myös muuta yhdistystoimintaa esitettiin tilaisuudessa. Esiintyjänä
lanseeraustilaisuudessa oli muusikko Terri N, jonka musiikkivideota Oo hiljaa WIFT Finland sponsoroi vuoden 2018
alussa.

WIFT FINLAND CINE AASIASSA: KAMILA ANDINI & ULLA HEIKKILÄ – 17.3.2018 
Women in Film and Television Finland yhteistyössä Cine Aasia -festivaalin kanssa. Ohjaaja, WIFT Finlandin
hallituksen jäsen Ulla Heikkilä keskusteli lauantaina 17.3. klo 15.00 The Seen and Unseen -elokuvan ohjaajan
Kamila Andinin kanssa elokuvista ja elokuvien tekemisestä. Tilaisuus järjestettiin Korjaamon Parvella ja siihen otti
osaa muutamia kymmeniä henkilöitä. 

JUSSI-GAALA – 23.3.2018
Filmiaura jakoi Nordisk Filmin Vuoden uroteko -palkinnon Women in Film & Television Finlandille ja puheenjohtaja
Elina Knihtilälle. Vuoden 2018 palkinnon saaja oli yhteisönä tehnyt työtä tasa-arvon puolesta elokuva- ja
televisioalalla. Palkinnon ottivat vastaan WIFT Finlandin hallituksesta Taru Mäkelä sekä yhdistyksen puheenjohtaja
Elina Knihtilä.

Copyright: Filmiaura / Tuomas Selänne

WOM@RTS AMBASSADOR CHRISTINA ROSENDAHLIN MASTERCLASS – 5.4.2018
WIFT Finlandin järjestämässä avoimessa masterclassissa ohjaaja Rosendahl avasi uraansa elokuvantekijänä ja
kertoi inspiraatiosta elokuviensa takana. Masterclassin jälkeen näytettiin Rosendahlin viimeisin fiktioelokuva The
Idealist. Wom@rts-lähettiläänä Christinan viesti yleisölle: https://www.youtube.com/watch?v=C9URsDa6V_E
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Kuva: Aleksi Kinnunen

VÄKIVALLAN KUVAT –  6.4.2018 
WIFT Finland ry, WIFT Nordic ja Season Film Festival järjestivät viidettä kertaa Season-seminaarin aiheenaan naisiin
kohdistuva väkivalta fiktiivisen elokuva- ja televisiokerronnan keinona. Tilaisuudessa pureuduttiin myös
sukupuolistuneeseen väkivaltaan, kuten #MeToo-ilmiöön, ja sen vaikutuksiin niin kulttuurialalla kuin yhteiskunnassa.

 
BEYOND BECHDEL -LUENTOSARJA – 19.4.-17.5. 
WIFT Finland oli mukana tukemassa Beyond Bechdel -luentosarjaa. Luennoilla pohdittiin, miten kertoa tarinoita
femin ismin avu l la ja miks i . Luennot o l iva t avo imia ka ik i l le femin ismis tä k i innostune i l le .
Sonya Lindfors: Toiseus ja representaatio: Normit ja hyvän käsite 19.4.
Anna Serner: How Sweden is working towards gender equality? 26.4.
Carmen Baltzar: Romanirepresentaatiot Suomessa 10.5.
Anu Silvferberg, Anu Koivunen ja Leea Klemola: Katsojuus #metoo:n jälkeen 17.5.

Carmen Baltzar
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WORKING FOR CHANGE -PANEELI @ CANNES FILM FESTIVAL – 12.5.2018
WIFT Nordic oli mukana järjestämässä paneelikeskustelua elokuvateollisuuden tasa-arvoistamisen käytännöistä.
Paneeli keskittyi erityisesti tekijöiden sukupuolijakauman tasoittamisen mahdollisuuksiin ja siihen, miten sukupuolet
voivat tätä yhdessä edistää. Tilaisuudessa lanseerattiin 50/50 by 2020 -tavoite.

EN AUTOBIOGRAFI -NÄYTÖS – 29.5.2018
WIFT Finland tarjosi jäsenilleen lyhytelokuvaillan Hakaniemen WHS-teatterissa. Mari Mantelan ohjaaman,
kansainvälistä festivaalimainetta niittäneen ja palkitun En Autobiografi -elokuvan näytöstä seurasi ohjaaja-tuottaja
Taru Mäkelän moderoima keskustelu, jossa lyhytelokuvien rahoitusta, naispäähenkilön rakentamista sekä elokuvan
kuvakieltä avaamassa olivat elokuvan ohjaaja Mari Mantela sekä co-käsikirjoittaja Hanna Schaafsma yhdessä
päähenkilö Cris Af Enehielmin kanssa. 

kuva: Mervi Junkkonen

GIRLS FILM!  – 5.6.2018 
WIFT Finland ry:n varapuheenjohtaja Jenni koski luennoi Girls Film -työpajassa aiheesta
“Me Too! Kantaaottava oma ääni ja sen voimaannuttava vaikutus.” Luennossa korostettiin naisten ja tyttöjen oman
toimijuuden merkitystä.

Kuvassa Girls Film -työpajan kollaasi tyttöjen ajatuksia omaa työtään kohtaan
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WOM@RTS LENS-BASED DIGITAL ARTS RESIDENCY – 10. - 16.9.2018 
WIFT Finland ry valitsi Wom@rts-taiteilijaresidenssiin kaksi taiteilijaa, valokuvaaja Hanne Larsenin Norjasta ja
mediataiteilija Martta Tuomaalan Suomesta. Residenssissä kehitettiin mediataide- ja valokuvateoksia tulevaan
Toinen sukupuoli -kiertävään näyttelyyn, joka kunnioittaa Simode de Beauvoirin merkkiteoksen 70-vuotisjuhlavuotta
vuonna 2019. 

WIFT NORDIC @ NORDISK PANORAMA – 25.9.2018
WIFT Sweden ja WIFT Nordic järjestivät erikoisnäytöksen Feministi-elokuvasta sekä keskustelutilaisuuden Gudrun
Schymanin kanssa 

SHORTFILMS BY FINNISH FEMALE FILMMAKERS – 20.10.2018
WIFT Finland ry järjesti Tukholmassa lyhytelokuvatapahtuman, jossa esitettiin 14 suomalaisten
naiselokuvantekijöiden elokuvaa kahdessa näytöksessä sekä järjestettiin julkinen keskustelutilaisuus alalla
työskentelevien naisten työllistymistilanteesta. Keskustelutilaisuus on katsottavissa tämän linkin kautta: 
https://www.youtube.com/watch?v=9tt6_xIIGII&feature=youtu.be
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WOM@RTS AMBASSADOR VALDIS OSKARSDOTTIR MASTERCLASS – 26.10.2018
WIFT Finland kutsui Islannin Womarts-lähettilääksi leikkaaja-ohjaaja Valdís Óskarsdóttirin. Valdís Óskarsdóttir piti
Masterclassin Northern Wave Film Festivalilla Islannissa. Masterclassissa Valdís jakoi uransa elokuvantekijänä ja
kertoi intohimostaan leikkaajana. Masterclass webstreamattiin WIFT Finlandin Youtube-kanavalle. Linkki:
https://www.youtube.com/watch?v=Se0RMpOTjpM

JÄSENTAPAAMINEN OULUN LASTEN- JA NUORTENELOKUVIEN FESTIVAALEILLA  – 16.11.2018
WIFT Finland järjesti Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaaleilla perinteisen jäsenlounaan paikallisille jäsenilleen.
Ideoita WIFT -toiminnasta pohjoisessa kehiteltiin laajasti, ja muun muassa otettiin esille pohjoisen alajaoston
perustamismahdollisuus. 
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NÄKYVÄKSI-HANKEHAUTOMO POWR-PITCHAUSTYÖPAJASSA TALLINNASSA – 26.-30.11.2018
NÄKYVÄKSI-hankehautomon puolivuotinen työskentelyperiodi huipentui pitchauskoulutukseen sekä julkiseen hanke-
esittelyyn Baltic Eventissä Tallinnassa.

METOO JA SUOMEN RIKOSLAKI -INFOTILAISUUS – 28.11.2018
WIFT Finland ry, TEAK, ja Opinio Juris järjestivät avoimen infotilaisuuden Metoo ja Suomen rikoslaki. Tilaisuudessa
valotettiin yleisesti rikoslain ja -prosessien sisältöä metoo-teemojen näkökulmasta. Tilaisuudessa puhuivat
rikosoikeuden (emerita) professori Terttu Utriainen ja asianajaja Johanna Ojala asianajotoimisto Asianaiset Oy:stä.

WIFT FINLANDIN PIKKUJOULUT –  9.12.2018
WIFT Finland ry järjesti pikkujouluillanvieton sunnuntaina 9.12. Uunisaaressa. Paikalla oli niin jäseniä kuin muita
kutsuttuja. Pikkujouluissa esiintyi upea lavarunoilija ja koomikko Nihkee Akka (kuvassa).

Kuva: Jenni Koski
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Yhteistyökumppanit, rahoittajat ja sidosryhmät
Naisjärjestöjen keskusliitto
WIFTI International
SELO, Suomen elokuvaohjaajien liitto
SET, Suomen elokuva- ja TV-työntekijäin liitto
Sunklo, Suomen Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry
Suomen Näyttelijäliitto ry

Wom@rts-verkosto:
City of Santiago de Compostela, Department of Culture (Espanja)
Hay Festival of Thoughts and Literature (Wales)
Grand Angoulême (Ranska)
Limerick School of Arts & Design (Irlanti)
Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir (Ranska)
Vilnius City Hall (Liettua)
UGM Museum Maribor (Slovenia)
Academy of Applied Arts University of Rijeka (Kroatia)
Fundacion Municipal de Cultura de Aviles (Espanja)

Suomen Kulttuurirahasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Nordisk Film & TV Fond
Opetushallitus
Luova Eurooppa - laajat kulttuurihankkeet
Taiteen edistämiskeskus
Suomen elokuvasäätiö
Ruotsin elokuvainstituutti
Norjan elokuvainstituutti
Islannin elokuvakeskus
Stiftelsen Tre Smeder
Svenska Kulturfonden
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus
Kulturfonden för Sverige och Finland

WIFTI International
WIFT Sweden, Helene Granqvist
WIFT Iceland, Dögg Mosesdottir
WIFT Norway, Ingebjorg Torgersen
WIFT Germany, Nicole Ackermann

Mediakasvatusseura, Suomi
Filmiaura
Koulukino ry
Ilmaisuverstas ry
Finnkino
Girls Film!
Euphoria Borealis
Angel Films Oy
Double Back Documentaries Oy
Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab 
Tuffi Films Oy
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Post Control Oy
Bufo Oy
Finlandsinstitutet
Bio Zita

Berlinale Film Festival, Berliini, Saksa
Tampereen elokuvajuhlat, Tampere
Cine Aasia, Helsinki
Season Film Festival, Helsinki
Cannes Film Festival, Ranska
Rakkautta ja Anarkiaa, Helsinki
Finnish Film Affair, Helsinki
Nordisk Panorama, Malmö, Ruotsi
Northern Wave International Film Festival, Rif/Olafsvik, Islanti
Oulun lasten ja nuorten elokuvafestivaali, Oulu
Baltic Event / POWR Pitching Forum, Tallinna
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