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Härmästä poikia kymmenen, ohjaus Ilmari Unho, Suomi-Filmi Oy 1950
kuva: Kosti Lehtinen

”Ei pelekääminen kuulu meiränkään tapoohin”
Isoo-Antti

Kauhavan alueella on vuosien varrella kuvattu kymmenkunta elokuvaa tai
sen osaa, tv-sarjaa, dokumenttia tai muuta vastaavaa.
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Esipuhe
Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian vuosien 2005–2013 tavoitteena on, että EteläPohjanmaa olisi kulttuuritarjonnaltaan ja palveluiltaan korkeatasoinen, kulttuuriosaamiseltaan kilpailukykyinen sekä vetovoimainen maakunta. Kauhavan kaupungin vuonna
2009 hyväksytyn strategian mukaisesti kaupungin keskeisiksi kehittämisalueiksi nousevat
elokuva ja ilmailu.
Tämä esiselvitys on tehty Kauhavan kaupungin toimeksiannosta, osana Kauhavan elokuvakaupunkihanketta. Esiselvitys on toteutettu Aisapari ry:n ja Etelä-Pohjanmaan TEkeskuksen/ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 rahoituksella kiitokset rahoittajille.
Esiselvityksen tavoitteena lyhyesti on löytää ja kartoittaa ne mahdollisuudet, joilla
Kauhavasta voitaisiin tehdä valtakunnallisesti merkittävä ja houkutteleva elokuva-alan
ammattilaisten ja harrastajien toimintaympäristö.
Omalle paikkakunnalle tuleva elokuvatuotanto virkeyttää aina alueen elinkeinoelämää
sekä yhdistysten toimintaa. Elokuvatapahtuman järjestäminen kasvattaa niin ennen festivaalia kuin sen aikanakin palvelujen kysynnän moninkertaiseksi omalla paikkakunnalla.
Julkisuusarvon lisäksi näillä molemmilla on siis myös työllistävä ja elinkeinoja kehittävä
vaikutuksensa. Nykyisin maatalouden osuuden vähentyessä maaseutukaupunkien elinkeinorakenteen keskeisimpänä tekijänä ja samaan aikaan ns. luovien alojen merkityksen
kasvaessa, uudet tavat elävöittää maaseutukaupunkia – ja sen elinkeinoja – ovat vähintäänkin pohdinnan arvoisia.
Haluamme myös lausua kiitoksemme kaikille esiselvitystä varten haastattelemillemme
henkilöille, jotka ovat antaneet aikaansa ja asiantuntemuksensa käyttöömme (luettelo
kaikista haastatelluista luvussa 5.). Erityisesti haluamme kiittää Kauhavan kaupunginjohtaja Harri Mattilaa sekä hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemeä, joiden molempien osoittama huomattava kiinnostus on auttanut suuresti hankkeen etenemistä.
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Johdanto

Esiselvityksen toteuttajat
Esiselvityksen ovat toteuttaneet av-suunnittelija Jussi Väntänen ja FM Tuula Kumpunen.
Jussi Väntänen on av-suunnittelija ja yrittäjä. Jussi Väntänen on toiminut lukuisten
pitkien, dokumentti- ja lyhytelokuvien sekä TV-elokuvien ja –sarjojen äänisuunnittelijana
ja tuotantopäällikkönä, opetustehtävissä TAMK Viestinnän osaston johtajana ja TEAK Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen johtajana sekä mm. Tampereen ja Sodankylän elokuvajuhlien esitystekniikan konsulttina ja vastaavana. Nykyisin Jussi Väntänen työskentelee
oman yrityksensä kautta elokuvateatteritoiminnassa, av-tuotannossa ja digitaalisen median parissa.
Tuula Kumpunen on festivaalijärjestäjä ja venäjän tulkki ja kääntäjä. Hän on toiminut
festivaalijärjestäjänä useilla Suomen kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla, mm. Tampereen elokuvajuhlilla, Sodankylän elokuvajuhlilla ja Taideteollisen korkeakoulun Euroopan
elokuvakoulujen festivaalilla. Hän on avustanut myös kansainvälisiä elokuvatapahtumia,
joista mainittakoon Pietarin Message to Man sekä Prahan One World -festivaali. Nykyisin
Tuula Kumpunen on jatko-opiskelijana Helsingin yliopistossa.

Esiselvityksen tavoitteet
Esiselvityksen tavoitteena on suunnitella sisältö elokuvakaupunkikokonaisuudelle, ts. sellaiselle elokuva-alan toiminta- ja palveluympäristölle, joka voisi tuoda tuotantoja
Kauhavalle muutoin pääosin pääkaupunkiseudulle keskittyneeltä alalta sekä lisäksi palvella kuntalaisia tarjoten mahdollisuuksia harrastaa elokuvaa niin katsojan kuin tekijänkin roolissa.
Tavoitteena on pyrkiä selvittämään, minkälaisia uusia mahdollisuuksia erityyppisten elokuva-alan hankkeiden kehittäminen voisi tuoda nykyiselle Kauhavan kaupungille. Tarkoituksena ei ole ollut suunnitella mittavia investointeja vaativaa, suurisuuntaista hanketta, jonka avulla Kauhavan alueelle saataisiin luotua mahdollisimman suotuisat edelKauhavan Elokuvakaupunkihanke - esiselvitys
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lytykset elokuvanteolle. Pikemminkin on haluttu tutkia tapoja hyödyntää niitä Kauhavalla jo olemassa olevia resursseja sekä sitä osaamista ja paikallistuntemusta, jotka voisivat houkutella elokuvatuotantoja Kauhavalle - kunhan ne vain ensin olisivat valmiiksi
koottuna pakettina tarjottavaksi tuotantoyhtiöille.
Tämän lisäksi esiselvitystyön tarkoituksena on tutkia sellaisia toimintamalleja, joiden
avulla voitaisiin edistää elokuvakulttuuria sekä lisätä elokuvan harrastusmahdollisuuksia.
Tällä tavoin voitaisiin samalla tehostaa mahdollisimman monipuolisten kulttuuripalveluiden tarjontaa koko nykyisen Kauhavan alueella myös elokuvan alalla.
Esiselvityksessä on pohdittu myös oman elokuvatapahtuman perustamista Kauhavalle.
Elokuvafestivaali voisi olla tarjoamiensa palvelujen myötä koko elokuvakaupunkihankkeen näkyvin osa, eräänlainen lippulaiva. Se voisi hyvinkin maksaa tapahtuman järjestämisen vaivan tuomansa myönteisen julkisuuden kautta - jota pystyttäisiin jatkossa
hyödyntämään Kauhavan kaupungin imagomarkkinoinnissa.
Esiselvityksen tarkoituksena on myös löytää ja kartoittaa alustavasti sellaisia kauhavalaisia toimijoita ja yhteistyötahoja, jotka voivat edesauttaa näiden tavoitteiden toteuttamisessa.

Esiselvityksen toteutus
Esiselvityksen päämäärän toteuttamiseksi olemme selvittäneet Suomessa jo käytössä
olevia toimintamalleja vastaavissa hankkeissa ja sittemmin tutkineet niiden tarkoituksenmukaisuutta ja käyttökelpoisuutta Kauhavan elokuvakaupunkihankkeessa.
Tuotantopalveluja tarjoavien paikkakuntien palvelukonseptiin tutustumiselle on hyvänä
lähtökohtana ollut Suomen elokuvasäätiön julkaisema Filming in Finland –opas, johon on
koottu Suomessa toimivat alueelliset elokuvakomissiot ja näiden tarjoamat palvelut.
Olemme tutustuneet elokuvakomissioiden tarjoamien palveluiden lisäksi myös niiden
kehittämiin ja ylläpitämiin erilaisiin rekistereihin ja tietokantoihin. Tietojamme olemme
täydentäneet henkilökohtaisilla haastatteluilla.
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Tuotantoyhtiön tarpeiden kartoittamiseksi olemme haastatelleet Oy Filmiteollisuus Fine
Ab:n tuottajia. Kyseinen tuotantoyhtiö harkitsee Kauhavaa yhtenä vaihtoehtona pian
käynnistyvän Härmä-elokuvan kuvauspaikaksi.
Vierailukäynneillämme Satakunnassa, Itä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla olemme tutustuneet Villilä studioiden, Satakunnan elävän kuvan keskuksen, Itä-Suomen filmikomission, Suomen Filmiteollisuus (SF) Oy:n Kontiolahden elokuvakylän ja Vaasan MediaCityn
toimintaan. Olemme haastatelleet kyseisten hankkeiden vetäjiä ja toimijoita, keränneet
hyvät ja huonot kokemukset ja pyrkineet arvioimaan Kauhavan edellytyksiä vastaaville
toteutuksille tässä yhteydessä.
Esiselvitystyö lähti liikkeelle kesäkuussa 2009 ja se päättyy esiselvitysraportin luovuttamiseen syksyllä 2009. Työn on rahoittanut Aisapari ry sekä Etelä-Pohjanmaan TE-keskus/
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013.
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2. Esiselvityksen painopistealueet
Esiselvityksen painopistealueiksi olemme valinneet kolme elokuvaosaamisen osa-aluetta,
joiden katsomme parhaiten edesauttavan Kauhavaa sen pyrkimyksissä kehittyä merkittäväksi elokuvakeskukseksi. Esiselvitys kattaa suunnitelmat niin elokuvatuotannon palveluympäristön kartoittamiseksi, elokuvakulttuurin harrastusympäristön kehittämiseksi
kuin kaupungin positiivista imagoa vahvistavan elokuvatapahtuman perustamiseksi.
Olemme hakeneet edellä mainittuihin suunnitelmiin ja toimenpide-ehdotuksiin sellaisia
ratkaisuja, jotka olisivat toteutettavissa Kauhavalla jo olemassa olevia resursseja hyödyntäen ja yhteistyössä Kauhavalla jo toimivien tahojen kanssa. Näin voitaisiin toimia
mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla tämän hetken taloudellisesti haastavissa
olosuhteissa.
Esiselvityksen painopistealueet ovat:
1. ELOKUVATUOTANNON TUOTANTOPALVELUT
2. MEDIAKASVATUS
3. ELOKUVATAPAHTUMA
Seuraavassa luvussa käydään painopistealueet tarkemmin läpi.

2.1. Tuotantopalvelut
Kotimainen pitkän elokuvan ja fiktiivisten tv-sarjojen tuotanto on voimakkaasti keskittynyt lähinnä kahteen kaupunkiin ja niiden ympäristöön (Helsinki ja Tampere). Vuosittaisesta 10–14 pitkän elokuvan tuotannosta 1-3 elokuvaa kuvataan jossakin muualla Suomessa. Nämä tuotannot ovat yleensä epookkielokuvia tai erityistä paikallisväriä vaativia
tuotantoja.
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Kuvausten siirtäminen Helsingin ja Tampereen ulkopuolelle voi olla myös elokuvan tuottajan tai ohjaajan periaatteellinen valinta. Viime vuosien aikana Suomessa ovat
yleistyneet omaa synnyin- tai asuinseutuaan rakastavat elokuvantekijät, jotka tarkoituksellisesti haluavat tehdä elokuvia perinteisten keskittymien ulkopuolella. Tällaisia
tekijöitä ovat mm. Markku Pölönen ja Perttu Leppä (Pohjois-Karjala), Timo Koivusalo
(Satakunta) sekä Kaija Juurikkala ja Kari Väänänen (Pohjois-Suomi).
Alueellisia tuotantopalveluja Suomessa tarjoavat alueelliset Elokuvakomissiot tai elokuva- ja TV-keskukset. Tällaisia toimijoita ovat mm. West Finland Film Commission WFFC
Turussa, Villilän elokuva- ja TV-keskus Nakkilassa, MediaCity Vaasassa, East Finland Film
Commission EFFC Joensuussa, Pohjois-Karjalan AMK:n Cadimef-studiot ja Suomen Filmiteollisuus (SF) Oy:n Kontiolahden elokuvakylä, North Finland Film Commission NFFC ja
Pohjoinen Elokuva- ja mediasäätiö POEM Oulussa sekä Midnight Sun Film Centre Sodankylässä.
Elokuvakomissiot ovat jäseninä kansaivälisessä Association of Film Comissioners Internationalissa. Tuotantopalvelujen lisäksi myös alueellista elokuvarahoitusta tarjoavat Villilän studiot ja POEM, kytkentä media- ja viestintäalan koulutukseen on WFFC:n, Villilän,
MediaCityn, EFFC:n ja Cadimefin sekä NFFC:n yhteydessä, joko niin että komissio tai
studio toimii suoraan ammattikorkeakoulun tai yliopiston yhteydessä tai tuotantopalveluyksikkö ja alan koulutusyksikkö muodostavat kunnan tai kaupungin omistaman kokonaisuuden. Kaupalliset toimijat, Artista Filmi Oy ja Suomen Filmiteollisuus (SF) Oy ovat
lähinnä yrityksen omistavan ohjaajan tuotantoihin keskittyneitä yrityksiä.
Kaikki alueellisia tuotantopalveluja tarjoavat tahot ovat aloittaneet toimintansa jonkinlaisella EU:n tukemalla hankerahoituksella, osa toimii edelleen hankerahoituksella ja osa
on jo siirtynyt muuhun rahoitukseen. Ulkopuolisen rahoituksen saaminen on osoittautunut vaikeaksi, toiminnan jatkaminen hankerahoituksen jälkeen edellyttää omistajan/
ylläpitäjän pitkäjänteistä sitoutumista alueellisia tuotantopalveluja tarjoavan yksikön
toimintaan, myös rahoituksen osalta.
Pitkän fiktioelokuvan tai fiktiivisen TV-sarjan tulo paikkakunnalle ja kuvausten toteuttaminen edellyttää monenlaisia palveluja ja toimivaa infrastruktuuria. Kuvausryhmä ja
näyttelijät tarvitsevat majoituspaikat, catering-palvelut kuvauspaikoille, usein toimistoKauhavan Elokuvakaupunkihanke - esiselvitys
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tilat ja toimivat it-yhteydet (puhelin, fax, sähköposti, liikkuvan kuvan ja äänen siirtäminen verkon yli ym), usein kuvauspaikat ja lavasteet vaativat vartiointipalveluja kuvausten aikana ja varsinkin silloin kun ei kuvata. Myös liikenteen pysäytys ja ohjaus kuvauspaikoilla vaatii usein paikallista työvoimaa.
Ennen kuvausryhmän tuloa on jo paikkakunnalla käyty useasti ja haettu monenlaisia kuvauksiin liittyviä yksityiskohtia: kuvauspaikat (sopivat rakennetut miljööt ja luonnonympäristöt), avustajat (joukkokohtauksiin tarvittavat avustajat värvätään yleensä
kuvauspaikkakunnalta), osa sivuosien näyttelijöistä (kaikkia näyttelijöitä ei tuoda mukana, vaan osa etsitään alueellisista ammattiteattereista). Myös monenlaista tarpeistoa
(ajoneuvot, koneet, työkalut, aseet ym.) ja erikoisrakenteita (tervahauta, hirsitalon rakennustyömaa) etsitään yleensä paikan päältä.
Usein on käytännöllistä, jos ulkoilmakuvausten ajaksi voidaan paikkakunnalle rakentaa
myös väliaikainen kuvausstudio suunnittelemattomien sadepäivien vaihtoehtoisten interiöörikuvausten toteuttamispaikaksi. Väliaikaisen kuvausstudion virkaa voi hoitaa tyhjä
teollisuushalli, suuri rehuvarasto tai koulun liikuntasali. Kuvausstudion vaatimuksina on
riittävä korkeus ja pinta-ala, sähkön saatavuus, vesi ja viemäröinti sekä talvisin
lämmitys. Esim. Timo Koivusalon Täällä Pohjantähden alla -elokuvien studiokuvaukset on
tehty kartanon navetan yläkertaan rakennetussa studiossa.

Timo Koivusalon Kaksipäisen kotkan varjossa -elokuvan kuvaukset Villilän studioilla
kuva: Villilän studiot
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Jos paikkakunnalla on ajanmukainen elokuvateatteri, jossa on laadukas projisointi ja
kunnollinen äänentoisto, voi paikkakunnalle sijoittuva tuotanto hyödyntää sitä työkopiokatseluun. Kuvausformaatti on tosin siirtymässä filmistä digitaaliseksi, joten teatterissa
tulisi nykyään olla myös digitaaliprojektori.
Elokuva- ja TV-tuotantojen houkutteleminen paikkakunnalle edellyttää seuraavia, valmiiksi toteutettuja palveluita:
Kuvauspaikkatietokanta
– kattava rekisteri erilaisista ulko- ja sisäkuvauspaikoista (maisemat, asuin- ja liikerakennukset, kirkot, nuorisoseuran- ja työväentalot ym.), useita valokuvia joka kohteesta
(vuodenajat!), kohteiden tarkka osoite ja sijainti kartalla ja yhteystiedot
Palvelutietokanta
– kattava rekisteri paikkakunnan elinkeinoelämän palveluista
(majoitus-, ravitsemus- ja rakennusliikkeet, rautakaupat, vaate-, kangas- ja antiikkiliikkeet ja kirpputorit, autovuokraamot, viranomaisyhteydet ym.)
Osaajatietokanta
– kattava rekisteri paikkakunnan yhdistyksistä ja yksityisistä toimijoista joilla on erikoistaitoja ja -välineitä (perinneyhdistykset, urheilu- ja nuorisoseurat, hevos-, koira- ja autoharrastajat, keräilijät ym.)
– kattava rekisteri paikkakunnalla tai alueella sijaitsevista AV-tuotantoyrityksistä ja niiden tarjoamista palveluista ja kalustosta
Avustaja- ja näyttelijätietokanta
– kattava rekisteri paikkakunnan teatteriharrastajista ja alueen ammattiteattereiden
näyttelijöistä erikoistaito- ja yhteystietoineen
Yllämainittuja rekistereitä on kartutettava suunnitelmallisesti ja päivitettävä säännöllisesti, erityisesti yhteystietojen osalta. Esimerkkejä tällaisista rekistereistä löytyy mm:
www.villilastudiot.fi/browse.jsp?lang=fi&siteid=kuvauspaikkaluettelo
www.effc.fi/kuvauspaikkojen_haku/index.php
www.nffc.fi/index.php?page=locations
web.me.com/kt.projisoinnit/harma_2 nimi & salasana: kauhava
Kauhavan Elokuvakaupunkihanke - esiselvitys
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Tässä lueteltujen tietokantojen luomisen, keräämisen ja ylläpitämisen lisäksi on välttämätöntä, että elokuvakaupungin tuotantopalveluissa on elokuva-alaa ja -tuotantoja
sekä paikallisia oloja tunteva tuotantopäällikkö, joka osaa ratkoa tuotantoihin liittyviä
kysymyksiä ja voi toimia yhteyshenkilönä tuotantoyhtiön ja paikallisten toimijoiden
välissä. Tuotantopäällikön työ edellyttää myös toimistotiloja ja tarvittavaa teknistä varustusta: valokuva- ja videokamera, tietokone, toimisto-, tietokanta- ja web-julkaisuohjelmistot.

2.2. Mediakasvatus
Mediakasvatusta määritellään monin tavoin, eikä yhtä yhtenäistä määrittelyä ole olemassa. Se on yhtälailla "oppia mediakentän kasvatuksesta ja opetuksesta" (Werner,
1996), "kasvatus- ja viestintätieteellinen poikkitieteellinen tutkimusalue sekä opetuksen
alue, jossa opitaan havaitsemaan ja tarkastelemaan median vaikutuksia ja merkityksiä
yksilöille ja yhteiskunnille" (Wikipedia, 2007) ja "sisällöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja,
joilla kehitetään oppilaan mediatajua" (Kirjastot.fi, 2007).
Mediakasvatuksesta puhuttaessa käytetään usein termejä viestintäkasvatus, medialukutaito, mediantaju, digitaalinen lukutaito. Termistö on muovautunut kulttuurin kulloisenkin trendin ja painotuksen mukaan. "2000-luvulla suomalaiseen käytäntöön on vakiintunut mediakasvatuksen käsite, vaikka sitä ei peruskoulun opetussuunnitelmista
löydykään. Sitä vastoin ’medialukutaito’ sisältyy opetussuunnitelmiin. Terminologian
sekavuus johtuu osaksi kansainvälisestä keskustelusta ja eri kulttuureista" (Kupiainen,
Sintonen & Suoranta teoksessa Näkökulmia mediakasvatukseen, 2007).
Mediakasvatus ei ole päämäärätöntä puuhastelua lasten ja nuorten kanssa, vaan sen
taustalla on aina pedagoginen ote ja pyrkimys kasvatustyön kohteen - olipa hän lapsi,
nuori tai aikuinen - taitojen, tietojen ja osaamisen harjaannuttaminen. Mediakasvatuksen osa-alueita ovat välineiden käytön opettelu ja hallinta, analysoinnin taito, mediaesitysten kriittinen arvioiminen ja omien viestien/mediaesitysten tuottamisen taidot.
Mediakasvatusta toteutetaan mm. päiväkodeissa, kirjastoissa, oppilaitoksissa, nuorisotyössä kodeissa sekä esimerkiksi kulttuurikeskusten työpajoissa.

(lähde: Mediakasva-

tusseura, www.mediakasvatus.fi)
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2.2.1. Elokuvien katsominen
Elokuvakulttuuri ja sen kehittäminen edellyttää toimivaa elokuvateatteria. Elokuva- ja
mediakasvatuksen kannalta elokuvateatterin tulisi tarjota levityksessä olevan kaupallisen perusohjelmiston lisäksi myös niin kotimaisia kuin ulkomaisia elokuvaklassikoita ja
niiden järjestelmällistä esittelyä. Elävää elokuvakulttuuria ei ole ilman klassikoita, samalla tavoin ei ole kansallista visuaalista kulttuuria ilman kotimaisia elokuvaklassikoita.
Elokuvien maahantuonti- ja levitystoiminta on Suomessa kaupallista liiketoimintaa.
Vielä 25 vuotta sitten elokuvatoimistojen valikoimissa oli runsaasti klassikkoelokuvia,
jotka mahdollistivat kukoistavan elokuvakerholiikkeen perusohjelmiston. 1980-luvulta
lähtien klassikot ovat kuitenkin hävinneet levityksestä miltei kokonaan. Yli 10 vuotta
vanhoja elokuvia on saatavilla vain kourallinen, ja niidenkin tulevaisuus on jatkuvasti
uhattuna. Klassikkoelokuvien näyttäminen Suomessa on muuttunut käytännössä mahdottomaksi. Muita kuin viimeisiä "hittejä" on mahdollista nähdä vain elokuva-arkiston
järjestämissä näytöksissä Helsingissä ja muutamassa muussa kaupungissa.
Elokuvien kaupallisessa levityksessä ja sen niin eurooppalaisessa kuin kotimaisessakin
tuessa painopiste on uusissa elokuvissa. Samalla on unohdettu, että elokuvaklassikot
ovat olennainen osa kulttuuriamme ja Suomessakin on oltava mahdollisuus tutustua
tähän kulttuuriin sen oikeassa ympäristössä, elokuvateatterissa.
Elokuvien tekemisen, uusien elokuvien katsomisen ja elokuvien arkistoinnin lisäksi
maassamme kaivataan monipuolisempaa elokuvien esitystoimintaa. Suurimpana esteenä
on klassikkoelokuvien puute. Elokuvan klassikot parantaisivat olennaisesti elokuvakulttuurin parissa toimivien kansalaisjärjestöjen toimintaa, ne mahdollistaisivat kouluille
kunnollisen tutustumisen elokuvan historiaan ja turvaisivat tulevien katsoja- ja tekijäpolvien elokuvasivistyksen. Lyhyesti: ne ovat edellytys kaikelle elokuvakulttuurille.
Suomalaiset ansaitsevat nykyistä paremman, laajemman ja elokuvan historiaa kunnioittavan elokuvien esittämisen kulttuurin. (lähde: Peter von Bagh: Filmihullu 04/2006)
Elokuvan esitystoiminta on myös alueellista tasa-arvoa: myös pikkukaupunkien ja
maaseutupaikkakuntien asukkaat pääsevät osaksi siitä kulttuuritarjonnasta, josta
muutoin voivat nauttia vain suurempien kaupunkien asukkaat.
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2.2.2. Elokuvailmaisun opettaminen
Viime vuosina oppimisympäristöt ovat nousseet uudella tavalla esille koulutuspoliittisessa keskustelussa. Media ja tieto- ja viestintätekniikka ovat keskeinen osa tulevaisuuden
oppimisympäristöä. Ne ovat mukana ihmisten työssä, koulutuksessa, harrastuksissa ja
vapaa-ajassa, ja ne lisäävät myös näiden osa-alueiden limittymistä toisiinsa. Laajakaistayhteydet ja helppokäyttöiset verkkojulkaisuohjelmat ja -alustat mahdollistavat
käyttäjien laajamittaisen osallistumisen tiedon, aineistojen, teosten tms. tuottamiseen
ja jakamiseen. Virallinen, epävirallinen ja arkioppiminen linkittyvät ja tukevat toisiaan
ja muodostavat elinikäisen oppimisen jatkumon. (lähde: Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:29).
Elokuvan katsomisen lisäksi tärkeä osa mediakasvatusta on elokuvailmaisun opettaminen. Käytännön mediataitojen osaaminen on nykyään verrattavissa kirjoitustaitoon ja
suullisen kommunikaation taitoihin; siinä missä koulussa on perinteisesti pidetty huolta
tekstin luku- ja kirjoitustaidosta, 1970-luvulta alkaen myös enenevässä määrin suullisesta ja sosiaalisesta esiintymistaidosta, on näihin joka kansalaisen perustaitoihin nykyään
luettava myös taito tuottaa visuaalista mediaa.
Median tuottamisen opetus on jo osa perusopetuksen ja lukio-opetuksen aihekokonaisuuksia, mutta mediataitojen opetuksessa on paljon alueellista epätasa-arvoa. Elokuvailmaisun osaamista on yhdessä koulujen kanssa opetettu mm. Satakunnan elävän kuvan keskuksessa Elokuvakipinä-hankkeessa http://meka.tv/kipina/index.htm

2.2.3. Elokuvien tekeminen
Elokuvan kielen ja elokuvallisen ilmaisun oppiminen sujuu parhaiten tekemällä itse elokuvia. Entistä visuaalisemmaksi muodostuva kulttuurimme ja jokapäiväinen viestintä
edellyttävät myös enenevässä määrin kuvallisen ilmaisun taitoja, ei vain viestintäalan
ammattilaisilta vaan kaikilta kansalaisilta.
Koulujen tarjoaman kuvallisen ilmaisun koulutuksen tueksi ja täydennykseksi on lapsille
ja nuorille tarjottava välineitä ja keinoja omien visuaalisten tarinoiden kertomiseen.
Toisaalta samoja tarpeita on myös työssäkäyvällä aikuisväestöllä ja jo eläkeikään ehtineillä. Useissa kaupungeissa onkin perustettu videotyöpajoja, mediakeskuksia tai tietoKauhavan Elokuvakaupunkihanke - esiselvitys
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tupia kehittämään ja tyydyttämään kaupungin koko väestön visuaalisen ilmaisun taitoja
ja tarpeita. Hyvä esimerkki löytyy Hämeenlinnasta – Hämeenlinnan mediakeskusprojekti
2001-2005.
Ensimmäisessä vaiheessa synnytettiin Mediakeskuksen fyysinen toimintaympäristö (videokamerat, editointiyksiköt ja tietokoneluokka) EAKR-hankkeen turvin ja toisessa
vaiheessa Mediakeskuksen toiminnat vakiinnutettiin seudullisesti pysyviksi. Projektin
kohderyhmänä olivat periaatteessa kaikki seudun asukkaat, yhdistykset ja julkisyhteisöt. Erityisinä kohderyhminä ovat seudun nuoret ja nuorten kanssa tekemisissä olevat tahot (esim. koulut, nuorisotoimi, nuorten työpaja, seurakunta, kolmannen sektorin
toimijat), ikäihmiset ja erilaiset erityisryhmät.
Projektin tavoitteena oli luoda Mediakeskuksesta uuden teknologian kulttuurikeskus,
joka pyrkii ideoimaan erilaisia sähköisiä palveluita ja vuorovaikutuskanavia päättäjien
ja kuntalaisten (erityisesti nuorten) välille, tuottamaan e-oppimisen ja viestintäkasvatuksen digitaalisia sisältöjä, tarjoamaan räätälöityjä kursseja eri kohderyhmille (syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, päiväkotien, koulujen ja nuorisotoimen työntekijät,
ikäihmiset, erityisryhmät), tukea nuorten osaajien sijoittumista työelämään ja välittämään tietotekniikan kansalaistaitoja kaikille kansalaisille.
Arvioidut tulokset: nuorten ja heidän kanssaan toimivien tahojen sekä paikallisten
päättäjien välille luotiin virtuaalinen toimintakulttuuri, jossa syvennettiin nuorisotyötä
ja saatiin nuoret kiinnostumaan ja osallistumaan oman toimintaympäristönsä kehittämiseen. Verkostoituneella toiminnalla saatiin nuoria osaajia sijoittumaan työelämään ja
tuettiin digitaalisen kulttuurituotannon keskuksen ja seudullisen e-oppimisen klusterin
muodostumista Hämeenlinnan seudulle. Lisäksi seudun asukkaiden yleiset tietotekniset
valmiudet paranivat. (lähde: Mediakeskus-projektin loppuraportti 2005).
Samantapaista videopajatoimintaa on ollut myös Satakunnan elävän kuvan keskuksella.
Toimintaan ovat osallistuneet eri-ikäiset kansalaiset lapsista eläkeläisiin, nuorilla tarinat
ovat olleet lähinnä omaan mielikuvitukseen perustuvia, aikuisilla ja eläkeläisillä omaan
elämään ja historiaan perustuvia. SEKK on kehittänyt myös hyvän kanavan elokuvatyöpajassa valmistuneille elokuville: Suomen ensimmäinen oikeasti toimiva maaseutu-TV vie
Karhuseudun asukkaita ja toimijoita matkalle kohti omaehtoista kansalaisjournalismia.
Kauhavan Elokuvakaupunkihanke - esiselvitys
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Karhuseutu-TV on sekä Internet-TV että paikalliskanavalle ohjelmia tuottava Karhuseudun oman elävän kuvan kulttuuri- ja tiedotusprojekti, joka on käytettävissä koko alueen kylien ja yhteisöiden omissa tapahtumissa sekä yhteisissä projekteissa. Maaseudun
elämää ja tapahtumia voi näin välittää ympäri maailmaa.
Karhuseutu-TV on avoin uusille Karhuseudulla tuotetuille kylä- ja yhteisöelokuville,
ajankohtaisille uutisille ja reportaaseille. Jos sinulla on idea ja ajatus, mitä haluat tiedottaa tai kertoa omasta kylästäsi, tapahtumista tai yhteisöstäsi, ota yhteys ja saat
käyttöösi ammattimaisen kaluston koulutuksen kera tekemään juttua tai lyhytelokuvaa.
(lähde: Karhuseutu-TV:n nettisivut).
Karhuseutu-TV:tä voi seurata osoitteessa: http://meka.tv/karhuseutu/

2.3. Elokuvatapahtuma
Kimmo Kainulainen on tutkinut kulttuuritapahtuman vaikutusta paikkakunnan talouteen
(Elämyksistä elinkeinoja. Kulttuuritalouden paikallistaloudelliset merkitykset maaseutukaupungille ja kunnille. Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus,
Seinäjoki 2004). Kainulaisen lähtökohtana on ollut pohtia sitä, miten kulttuurisektori
vaikuttaa alueiden taloudelliseen kehitykseen, erityisesti maaseudun alueellisen kehittämisen näkökulmasta. Sodankylän elokuvajuhlat on yksi neljästä tutkitusta kulttuuritapahtumasta, jonka toimijoita Kainulainen on haastatellut festivaalin vaikutuksista omalla paikkakunnalla.
Kainulaisen mukaan kulttuuritapahtuman välittömät taloudelliset vaikutukset, festivaaliyleisön rahankäyttö ja työllisyysvaikutukset, ovat merkittävät. Paikalliset kauppiaat
viittasivat haastatteluissa festivaalikävijöiden kulutukseen ja tapahtuman aikaiseen
kysynnän nousuun kertoen sen olevan kuin ”toinen joulu”.
Paikallisille yrittäjille festivaalin mukanaan tuoma ansiomahdollisuus on erinomainen,
viimeistään silloin kun tapahtuma on vakiinnuttanut asemansa festivaalikentällä ja yltänyt jo muutaman tuhannen katsojatavoitteeseen. Festivaali ei voi selvitä yksin elokuvayleisön ja festivaalille kutsuttujen vieraiden majoituksesta, muonituksesta, kuljetuksesta sekä paikallisten nähtävyyksien esittelemisestä – tähän tarvitaan useampia
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alihankkijoita. Tosin tapahtuman kasvaessa ajan myötä saattaa nousta ongelmiakin: pienen paikkakunnan palvelutarjonta ei välttämättä aina pysty vastaamaan muutaman päivän ajaksi räjähdysmäisesti kasvavaan kysyntään.
Kainulaisen tutkimuksessa haastatellut painottivat yhteistyön välttämättömyyttä kuntien, tapahtumajärjestäjien ja elinkeinon harjoittajien välillä. Sen kerrottiin olevan ensiarvoisen tärkeää pohdittaessa tapahtuman tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia:
esimerkiksi kasvavaan majoitustarpeeseen voidaan vastata kartoittamalla oman kunnan
lisäksi myös lähikuntien majoituspalvelut.
Kulttuuritapahtuman tärkeimmät yhteistyökumppanit ovatkin oman alueen yritykset ja
kunnat, ja ne ovat yleensä myös keskeisiä rahoittajia. Sodankylän elokuvajuhlien kunnan
rahoitusosuus oli haastattelua edeltävänä vuonna 67.000 euroa, kun festivaalin kokonaisbudjetti oli 340.000 euroa (kunnan osuus siis lähes viidennes koko budjetista). Sodankylässä kunta tukee festivaalia monella muullakin tavalla, se tarjoaa koulutilan sekä
siivous- ja keittiöhenkilöstöä festivaalin käyttöön. Kunnan tuen osuus on vuosien myötä
määräytynyt aina sen mukaan, kuinka suureksi opetusministeriön tuki on muodostunut.
Muita julkisia rahoittajia ovat olleet mm. Suomen elokuvasäätiö sekä EU:n hanketoiminta.
Kainulaisen mukaan huomiotta ei tule jättää myöskään kulttuuritapahtuman välillisiä talousvaikutuksia, jotka pidemmällä aikavälillä toteutuessaan muokkaavat kunnan imagoa
positiiviseen suuntaan, lisäävät tunnettuutta, kehittävät oman kunnan palveluita ja
omaavat myös työllisyysvaikutuksia tapahtuman institutionaalisen perustan vahvistuessa.
Näin on käynyt myös Sodankylässä: tapahtuman mukana tulleet oheishankkeet ovat johtaneet elokuvakeskuksen perustamiseen (Midnight Sun Film Centre) ja uusien työpaikkojen syntymiseen paikkakunnalle. Sodankylän elokuvakeskushankkeen projektit tähtäävät
nyt tulevaisuuteen, alan koulutukseen ja kasvatukseen. Tavoitteena on mm. hankkia Sodankylään korkeakoulutasoista elokuva-alan opetusta sekä juurruttaa ja sitouttaa nuoria
Sodankylän kuntaan.
Kulttuurilla ja kulttuuritapahtumalla on usein merkittävä asema alueiden ja kaupungin
imagon kannalta. Alueiden välisessä erottautumiskilpailussa ne voivat tarjota suhteellisen edun, jonka avulla houkutellaan matkailijoita, osaavaa työvoimaa ja uusia asukkaita.
Kauhavan Elokuvakaupunkihanke - esiselvitys
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Teemallinen näkökulma on kaupunkistrategioissa osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi.
Strategisesti määritellyn teeman avulla voidaan luoda ja vahvistaa alueiden persoonallisuutta tai kulttuurista henkeä, vahvistaa alueen asukkaiden identiteettiä sekä synnyttää
tunnetta muista erottautumisesta. Elokuva on Kauhavan strategian keskeinen kulttuuriteema - tämän teeman markkinoinnissa voisi elokuvafestivaali olla tehokas täsmäase.
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3. Toimenpide-ehdotukset
Selvityksemme toimenpide-ehdotukset pyrkivät vaikuttavuuteen seuraavilla alueilla:
-

Kauhavan elinkeinoelämän kehitys, uusien työpaikkojen syntyminen
(tuotantopalvelut)

-

uuden Kauhavan yhteisöllisyyden vahvistaminen ja palveluiden tarjoaminen tasapuolisesti koko nykyisen Kauhavan alueelle
(mediakasvatus)

-

Kauhavan näkyvyyden parantaminen sekä kaupungin kulttuuristrategian elokuvateeman esilletuominen kaupungin imagomarkkinoinnissa hyödynnettäväksi
(elokuvatapahtuma)

3.1. Tuotantopalvelut
Tuotantopalvelujen tarjoamiseksi ehdotamme Kauhavan Elokuvakonttorin perustamista. Konttori tarjoaisi niin alueellisia tuotantopalveluja Kauhavalle tuleville elokuva- ja
TV-tuotannoille kuin vastaisi myös muusta selvitystyössä kartoitetusta, elokuviin liittyvästä kasvatus- ja järjestelytoiminnasta.
Elokuvakonttorin toiminta koostuisi seuraavista osa-alueista:

3.1.1. Tuotantopalvelujen kartoitus ja tietokantojen luominen
Kauhavan Elokuvakonttori luo, kerää ja ylläpitää tietoa elokuvatuotannoissa tarvittavista
palveluista tietokantoihin (ks. 2.1 Tuotantopalvelut), joita käytetään tuotantojen
houkuttelemiseen ja niiden sijoittumisen helpottamiseen Kauhavalle.
Elokuvakonttori luo toimivan palveluverkoston ja järjestää kauhavalaisille yrityksille,
yhdistyksille ja muille toimijoille koulutusta elokuvatuotantojen palvelu- ja laatuvaatimuksista sekä edesauttaa puuttuvien palvelujen syntymistä.
Elokuvakonttori tarjoaa Kauhavalle sijoittuville elokuvatuotannoille kuvauspaikkoihin ja
muihin kuvausjärjestelyihin liittyvää konsultointia ja muita käytännön tuotantopalveluita
Elokuvakonttoriin palkattavan tuotantopäällikön kautta.
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Elokuvakonttorin tuotantopalvelujen pilottihankkeena on Filmiteollisuus Fine Oy:n
Härmä-elokuvan kuvaukset keväällä ja kesällä 2010. Elokuvakonttori myös selvittää ko.
elokuvatuotannon lavasteiden ja rekvisiitan jatkokäytön matkailua ja elämystapahtumia
silmälläpitäen. Vastaavanlaista matkailutuotteistamista on pienessä mittakaavassa tehty
mm. Kainuussa kuvatun Rölli ja metsänhenki -elokuvan (MRP Matila Röhr Productions Oy
2001 – Paljakan Röllikylä, Puolanka) ja Röllin sydän -animaation (MRP Matila Röhr Productions Oy 2007 - Röllikylä Power Park, Alahärmä) osalta.

3.1.2. Paikalliset tarinat: käsikirjoituskilpailu
Kauhavalla aikaisemmin kuvattujen runsaan 10 elokuvatuotannon takana on yksi tekijä:
elokuvien aiheet ovat liittyneet pohjalaisuuteen, maamme historiaan, häjyihin ja yrittäjyyteen. Koska Kauhavalla ei tällä hetkellä ole Timo Koivusalon tai Markku Pölösen kaltaista paikallisorientoitunutta ohjaajaa, olisi mielestämme järkevää etsiä ja kehittää
lisää paikallisia, kauhavalaisia tarinoita: hyvistä elokuvan aiheista on aina pulaa ja niitä
aktiivisesti etsimällä ja kehittämällä voitaisiin osaltaan lisätä Kauhavan vetovoimaa elokuvapaikkakuntana.
Tarinoiden kehittäminen saattaisi onnistua parhaiten järjestämällä kirjoituskilpailu paikallisista aiheista, palkintona 5-10 parhaalle tarinalle olisi esim. Järvilakeuden kansalaisopiston kautta järjestetty korkeatasoinen kirjoittajaohjaus ja tutorointi sekä tarinoiden
julkaiseminen sopivassa muodossa. Esimerkki vastaavanlaisesta hankkeesta löytyy mm.
Harrastajakesäteatterin mestarikurssi HARKEesta (Varsinais-Suomen kansanopisto 20042005).

3.1.3. Dokumentintekijän residenssi
Elokuvakonttorin elokuvapajatoiminnan yhteydessä Kauhavan elokuvakonttori voisi tarjota myös dokumentintekijän residenssiä: majoitusta (Y-Opisto tai muu) ja tarvittaessa
kamerakalustoa sekä editointiyksikköä (ks. 3.2.2.3 Elokuvapaja) kauhavalaisaiheisen dokumenttielokuvan jälkituotantoa varten. Residenssi voisi tuoda dokumenttielokuvantekijöitä Kauhavalle ja valmistuvat dokumenttielokuvat lisäisivät Kauhavan tunnettuutta
elokuvakaupunkina ja mielenkiintoisten elokuva-aiheiden ympäristönä.
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3.1.4. TV-sarjan kuvaukset
Pitkien elokuvien ja dokumenttituotantojen lisäksi Kauhavan Elokuvakonttori yrittää
houkutella Kauhavalle fiktiivisiä, dokumentaarisia tai tosi-TV-sarjoja. TV-sarjat ovat tuotannoltaan yleensä kevyempiä kuin pitkät elokuvat, mutta niiden ajallinen vaikutus on
pitempi, parhaassa tapauksessa jopa vuosikausia.
TV-sarjojen kuvauspaikkojen ympärille voi syntyä myös matkailutoimintaa. Suomessa kuvauspaikkaturismia on tietoisesti kehitetty Suomen Filmiteollisuus (SF) Oy:n Kontiolahden elokuvakylässä Karjalan kunnailla –sarjan kuvauspaikoille, SF-Filmikylään,
http://www.suomenfilmikyla.fi/filmikyla/.
Vastaavia ulkomaisia ilmiöitä ovat mm. Emmerdale-sarjan kuvauspaikka Harewoodissa,
Englannissa ja Henning Mankelin Kurt Wallander TV-sarjan kuvauspaikat Ruotsin Ystadissa.

Tuottaja Satu Sadinkangas ja elokuvien sekä TV-sarjan tuotteistettua valikoimaa

3.1.5. MediaCity –yhteistyö
Åbo Akademin ylläpitämällä Vaasan MediaCityllä on käytössään pohjoisen Suomen nykyaikaisin ja suurin digitaalinen televisiostudio. MediaCity vuokraa laitteitaan ja studiotilaansa myös ulkopuolisille, mm. Yleisradiolle.
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Koska Kauhavan Elokuvakonttori –hankkeeseen ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista liittää varsinaisen ja elokuvatuotantoa varten varustetun kuvausstudion rakentamista, olisi mielekästä kehittää yhteistyötä Vaasan MediaCityn kanssa. Kauhavan Elokuvakonttori ja Vaasan MediaCity toimivine studioineen muodostaisivat hyvän ja logistisestikin mahdollisen kokonaisuuden alueelle sijoittuvia elokuvatuotantoja varten.

3.2. Mediakasvatus
Mediakasvatus on noussut viime vuosina julkisessa keskustelussa aiempaa voimakkaammin esille. Yhteiskunnan muuttuminen mediavälitteiseksi sekä teknologian nopea
kehitys ovat luoneet paineita kansalaisten medialukutaidon kehittämiseksi. Tänä päivänä
medialukutaito nähdään taitona, jonka tulisi olla jossain määrin jokaisen kansalaisen
osaamiseen. Mediakasvatuksen tavoitteena on ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Nyky-yhteiskunta vaatii jonkinasteista osaamista jo niin lasten ja nuorten kuin
seniorienkin osalta eikä mediakasvatuksen osa-aluetta näin ollen voida sivuuttaa Kauhavan elokuvakaupunkihankkeessakaan.
Elokuvakaupunkihankkeen mediakasvatuksen toiminta-alue voisi mielestämme keskittyä
erityisesti av-median opetukseen. Opetusta voitaisiin järjestää ilmaisu- ja kommunikaatiotaitojen kehittämisessä, ja tämän lisäksi opetusta tulisi antaa nimenomaan av-median
käyttötaidoissa.
Elokuvakaupunkihankkeen mediakasvatusopetuksen painopiste voisi olla osallistuvassa,
vuorovaikutuksellisessa sekä yhteisöllisessä viestinnässä, jotta kauhavalaiset voisivat
harjoittaa mediataitoja sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. Opitut taidot tulisi voida hyödyntää oikeissa, pienimuotoisissa projekteissa (esimerkiksi paikallishistoriatallenteet eri kylissä), jotta ne eivät jäisi vaille käyttötarkoitusta ja pelkäksi erilaisten
temppujen oppimiseksi itsetarkoituksellisesti.
Yhtenä mediakasvatuksen osa-alueena voitaisiin järjestää myös opetusta, joka kehittäisi
ja tukisi kauhavalaista osaamista avustavissa elokuvatuotantopalveluissa paikkakunnalle
mahdollisesti tulevien elokuva- ja TV-tuotantojen yhteydessä.
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Mediakasvatuksen kehittämiseksi on lisättävä yhteistyötä Kauhavan opetustoimen, Järvilakeuden kansalaisopiston sekä varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen että muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyön koordinoinnista voisi vastata perustettava Kauhavan
Elokuvakonttori.

3.2.1. Y-Kinon toiminnan jatkaminen
Kauhavan Y-Kinon kalusto ja tilat ovat Kauhavan kaupungin omistuksessa. Y-Kinon toiminnasta on kevääseen 2009 saakka vastannut Y-Opiston oppilaskunta. Y-Opiston vakinaisten opiskelijoiden valtaosan
siirtyminen Seinäjoelle sai oppilaskunnan luopumaan
Y-Kinon toiminnasta.
On vaikea kuvitella elokuvakaupunkia ilman toimivaa
elokuvateatteria, siksi Y-Kinon toiminnan jatkaminen
tulisi ratkaista mahdollisimman pian. Teatteritoimintaa tulisi tarjota elokuvateatteritoimintaa harjoittavalle yritykselle tai Kauhavan Elokuvakonttori voisi
jatkaa Y-Kinon toimintaa ostamalla elokuvateatterin
toimintaan liittyvät palvelut sopivalta yritykseltä.
Y-Kino keväällä 2009

Meneillään oleva elokuvalevityksen siirtyminen digitaaliseen muotoon asettaa uusia vaatimuksia Y-Kinon esitystekniikalle. Teatterin äänentoisto on digitalisoitu jo aikaisemmin,
mutta 1-2 vuoden sisällä toteutuva digitaalinen levitys edellyttää digitaalisen 2K-projektorin hankintaa lähitulevaisuudessa. Ilman digitaalista projektoria Y-Kino jää ilman
uutuuselokuvien esityskopioita parin vuoden sisällä.
Digitaalinen 2K-projektori ja siihen liittyvät laitteet edellyttävät hieman yli 100 000 €
investointia. Vuonna 2009 ja 2010 Suomen Elokuvasäätiö jakaa investointitukea erityisesti pienten kaupunkien elokuvateattereiden digitalisointia varten. Teatterikohtainen tuki
kattaa tarvittavat investoinnit lähes kokonaan, mutta se velvoittaa teatterinomistajan
jatkamaan teatterin toimintaa vähintään 3 vuotta.
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Uutuuselokuvia esittävän Y-Kinon toimintaa voisi rikastuttaa Kauhavan elokuvakerhon
toiminta, joka järjestettäisiin Y-Kinon, Kauhavan Elokuvakonttorin ja Järvilakeuden kansalaisopiston yhteistyönä. Elokuvakerhon ohjelmisto olisi Elokuvakonttori-hankkeen mediakasvatusosion tavoitteiden mukaisesti elokuvakulttuurin laajempaa esittelyä mm.
klassikoiden ja harvinaisempien elokuvamaiden tuotannon kautta. Kerhonäytökset sisältäisivät elokuvaa esittelevän alustuksen, mahdollisia tekijä/tutkijavierailuja ja tilaisuuden keskusteluun elokuvanäytöksen jälkeen.
Kauhavan kulttuuripalveluiden tasapuolisuuden varmistamiseksi Y-Kinon elokuvakerhon
lisäksi Elokuvakonttori järjestäisi Kauhavan eri kyliin ulottuvia elokuvakiertueita, kiertueohjelma muodostuisi Y-Kinon normaaliohjelmistosta ja elokuvakerhon tarjonnasta.

3.2.2. Elokuvailmaisun opettaminen
Osana Kauhavan Elokuvakonttorin mediakasvatusta Elokuvakonttori järjestää yhdessä
Kauhavan koulutoimen, Järvilakeuden kansalaisopiston ja sopivien järjestöyhteistyökumppanien kanssa elokuvailmaisuun liittyvää koulutusta. Tämä koulutus voidaan
jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

3.2.2.1. Elokuvatuotantoja avustavat kurssit
Elokuvakonttori ja Järvilakeuden kansalaisopisto järjestävät Kauhavan asukkaille,
yrityksille ja yhdistyksille elokuvatuotantoihin liittyviä kursseja ja koulutusta. Järjestettävä koulutus voidaan räätälöidä kulloistenkin Kauhavalle sijoittuvien tuotantojen
tarpeiden mukaan (perinneruoka, käsityöt, rekvisiitan valmistus, tervanpoltto ym.), toisaalta koulutus voi liittyä elokuvanäyttelemiseen ja – avustajana toimimiseen tai elokuvatuotantopalvelukonseptin kehittämiseen.

3.2.2.2. Elokuvan tekemisen opettaminen
Elokuvakonttori, Järvilakeuden kansalaisopisto ja muut soveltuvat yhteistyökumppanit
järjestävät kaikenikäisille kauhavalaisille opetusta elokuvien käsikirjoittamisessa, kuvaamisessa, äänittämisessä ja editoimisessa. Kurssien jälkeen kurssilaiset voivat suorittaa elokuva-ajokortin, joka oikeuttaa heidät käyttämään perustettavan Kauhavan Elokuvapajan laitteita.
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3.2.2.3. Elokuvapaja
Erillisellä hankkeella Kauhavan Elokuvakonttori perustaa Kauhavan Elokuvapajan: yksikön joka tarjoaa harrastaja- ja osin ammattitasoista digitaalista videokuvaus- ja
äänityskalustoa sekä editointiyksiköitä edullisesti kaikkien halukkaiden kuntalaisten
käyttöön.
Tarvittavien ajokorttisuoritusten jälkeen kuntalaiset, lapset, nuoret ja aikuiset voivat
lainata tai vuokrata Elokuvapajan kalustoa ja tehdä osaavien ohjaajien avustamana omia
elokuvia: fiktioita, dokumentteja, uutis- ja ajankohtaisohjelmia tai tallentaa henkilökohtaista materiaalia.
Elokuvapaja kiertää eripuolilla Kauhavaa ja antaa työkaluja kylien toiminnan ja paikallisen historian tallentamiseen, kauhavalaisen identiteetin ja kylien omaleimaisuuden rakentamiseen. Elokuvapajan kalusto on käytettävissä koko alueen kylien ja yhteisöiden
omissa tapahtumissa sekä yhteisissä projekteissa.
Elokuvapajan tuotantoa esitellään vuosittaisessa elokuvatapahtumassa Härmän Elokuvajuhlilla ja Elokuvakonttori-hankkeen aikana perustettavan Kauhava netti-TV:n kautta (ks.
2.2.3 Elokuvien tekeminen).

3.3. Elokuvatapahtuman perustaminen
Idea härmäläisen elokuvafestivaalin perustamisesta on lähtöisin Artturi Leinosen seuralta
Ylihärmästä. Seura on pohtinut Esa Norhomaan aloitteesta teemafestivaalin – sotaelokuvafestivaalin – perustamista. Tiettävästi seura ei kuitenkaan katso itsellään olevan tarvittavia resursseja hankkeen toteuttamiseksi.
Ehdotammekin nyt härmäläisen elokuvafestivaalin perustamista Kauhavan Elokuvakonttorihankkeen näkyvimmäksi osaksi. Kauhavalle perustettava elokuvatapahtuma voitaisiin ensin järjestää 2–3 päivän tapahtumana. Festivaalin nimeksi ehdotamme Härmän
elokuvajuhlat – Härmä Film Festival.
Ensimmäinen festivaalitoteutus järjestetään elokuussa 2010, ensimmäisenä viikonloppuna koulujen alkamisen jälkeen. Kun ensimmäisen festivaalin jälkeen on nähty tapahtuKauhavan Elokuvakaupunkihanke - esiselvitys
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man kiinnostavuus ja kantavuus omalla paikkakunnalla, lähiseudulla sekä valtakunnallisesti, voidaan saadun palautteen mukaisesti kehittää tapahtumaa hankkeen puitteissa
edelleen tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

3.3.1. Taustaorganisaatio
Ehdotamme, että festivaalin taustaorganisaatioksi perustetaan rekisteröity yhdistys,
johon Kauhavan kaupunki sekä muut asiasta kiinnostuneet tahot – yksityiset tai
yhdistykset – voivat liittyä. Perustamiskokouksen järjestämistä tulisi kiirehtiä, sillä
yhdistyksen perustaminen sekä pienimuotoisenkin tapahtuman järjestäminen vaativat
aikansa.
Festivaalin käytännön järjestäminen keskitetään Kauhavan Elokuvakonttorille, joka voisi
koordinoida festivaalijärjestelyjä siinä missä muitakin Kauhavan elokuvakaupunkihankkeen sateenvarjon alta löytyviä projekteja. Festivaalista vastaamaan on Elokuvakonttoriin syytä palkata festivaalin toiminnanjohtaja tai festivaalijärjestäjä.
Useiden eri elokuva-alan projektien keskittäminen Kauhavan Elokuvakonttorille
synnyttää maksimaalisen synergian samanaikaisten hankkeiden läpiviemisessä ja toiminnasta saadaan näin mahdollisimman kustannustehokasta.

3.3.2. Esityspaikat ja festivaalikeskus
Jos lähdetään liikkeelle yhdellä esityspaikalla, tapahtumajärjestäjän riski ei ole välttämättä kovin suuri - varsinkin jos käytettävissä on valmis elokuvateatteri, jonka
esityskalustoon ei tarvitse liiemmin investoida. Kauhavalta tällainen esityspaikka löytyy:
Y-Kino on itsestään selvä valinta festivaalin ensimmäiseksi esityspaikaksi, sillä se on
täysin toimiva 160 paikan elokuvateatteri.
Y-Kino toimii Yrittäjäopiston kyljessä, joka olisi oivallinen paikka festivaalin komentokeskukseksi. Y-opiston tietoliikenneyhteydet ovat erinomaiset, ja olisi järkevää sijoittaa
sekä tapahtuma että festivaalitoimisto saman katon alle. Y-opistolla voisi järjestää myös
ammattilaisseminaareja tai yleisöluentoja sekä pitää festivaalin lehdistötilaisuudet.
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Kauhavalta löytyy kyllä muitakin festivaalille sopivia esityspaikkoja:
Kauhavan nuorisoseurantalo ja Kauhavan työväentalo ovat molemmat hyvin kiinnostavia, mahdollisia esityspaikkoja. Ne tuovat esiin paikkakunnan omaleimaisuutta sekä omia
perinteitä, ja ne olisivat omiaan festivaalijuhlallisuuksiin: avajaisten ja päättäjäisten
näyttämöksi. Näiden molempien tekniset valmiudet ja esityskustannukset tulee kartoittaa.
Tämän lisäksi ehdotamme, että festivaalin yhteydessä järjestetään 1—2 erikoisesitystä
Kauhavan Lentosotakoululla. Esitykset voidaan toteuttaa joko ulkoilmaesityksinä tai
Drive in –näytöksinä ja niissä esitetään ilmailuaiheisia elokuvia. Vaikka yleisötilaisuuden
järjestäminen sotilasalueella vaatii omat erityisjärjestelynsä, tämä on kuitenkin mahdollista Puolustusvoimain luvalla. Nämä näytökset herättävät takuulla yleisön kiinnostuksen
ja tuovat mukanaan julkisuutta, joka erottaa kertaheitolla Kauhavan muista elokuvafestivaaleista.

3.3.3. Ohjelmisto
Festivaalin teemaksi voidaan valita tietty elokuvatyyppi (esim. yllämainittu sotaelokuva)
tai vaihtoehtoisesti festivaalin ohjelmisto voidaan suunnitella niin, että siihen otetaan
mukaan useita erityyppisiä, väljempiä teemoja, esim. suomalaisuuteen ja pohjalaisuuteen liittyviä elokuvia. Oman paikkakunnan ohjaajat, näyttelijät, kirjailijat ja kuvauspaikat tulee pitää mielessä ohjelmistoa suunnitellessa.
Mahdollisia elokuvia Härmän elokuvajuhlien ohjelmistoon voisivat olla esimerkiksi sellaiset klassikot (ja Artturi Leinonen –filmatisoinnit) kuin Ilmari Unhon ohjaama Härmästä
poikia kymmenen, Edvin Laineen Yrjänän emännän synti ja Matti Kassilan Lakeuksien
lukko. Pohjanmaalla kuvattuja tai pohjalaisia tarinoita löytyy muitakin, niin klassikoita
kuin vähän uudempaa tuotantoa. Ilmailuaiheisistakaan elokuvista ei ole pulaa Lentosotakoulun erikoisnäytöksiä ajatellen, yksi mahdollinen on vaikkapa Erkki Karun Meidän poikamme ilmassa – me maassa. Tarkempi ja monipuolisempi ohjelmistopohdinta jääköön
kuitenkin perustettavan ry:n harteille.
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HÄRMÄN ELOKUVAJUHLAT xx.-xx.8.2010
perjantai
Y-OPISTO/ Y-KINO

lauantai

N-SEURANTALO

Y-KINO

sunnuntai

N-SEURANTALO

10 SOTASEMINAARI

N-SEURANTALO

Y-KINO
14 –17

22

10

LASTENNÄYTÖS
Leinos-tutkija:
Artturi Leinonen

70 mm
Sergei
8 Bondartshuk:

12
Ohto Manninen:
Suomen sotien
myytit

Lauri Törhönen:
RAJA 1918

14
Jari Sedergren:
Sotapropaganda
elokuvassa
16 Puol.voimain kats. I
(talvisotakooste):
TALVISODAN
KATSAUKSET
18
Paul Haggis:
IN THE VALLEY OF
ELAH
20
Feodor Bondartshuk:
9. KOMPPANIA

22

Clint Eastwood:
ISIEMME LIPUT
( Clint Eastwood 1)
1
Clint Eastwood:
KIRJEITÄ IWO JIMASTA
90 min (Clint Eastwood 2)
2
kutsuvier.til. Alakert. 18

4 Puol.voimain kats.II:
VALKOKANKAAN
MANNERHEIM

135 min
5 Park Chan-wook:
JOINT SECURITY
AREA
110 min
141 min
Samuel Fuller:
6 TERÄSKYPÄRÄ

Avajaiset klo 19:
123 min HÄRMÄSTÄ POIKIA KYMMENEN
3 Artturi Leinonen palkinto
126 min.
7
Avajaisiltamat n. 22:
Lauri Tähkä ja elonkerjuu (tai joku)
salissa tanssia
141 min ÄÄNENTOISTO?

23
Puolustusvoimain kats.III
(jatkosota):HYÖKKÄÄVÄT KAMERAT

SOTA
116 min
9

90 min
24

JA
Don Siegel:
DIRTY HARRY
(Clint Eastwood 4)

142 min
10

95 min
I - IV
Clint Eastwood:
GRAN TORINO
(Clint Eastwood 5)
119 min

82 min
12
Ari Folman:
WALTZ WITH BASHIR

18
Brian G. Hutton:
KOTKAT
KUUNTELEVAT
(Clint Eastwood 3)

97 min
13

87 min
29 14
Nyrki Tapiovaara:
VARASTETTU
KUOLEMA

98 min
25

RAUHA
Danis Tanovic:
EI KENENKÄÄN MAA

11

28 12
Edvin Laine:
YRJÄNÄN
EMÄNNÄN SYNTI

83 min
30 16

Päättäjäiset
Matti Kassila:
LAKEUKSIEN LUKKO
80 min.
26
31 18
Christian Carion:
PÄIVÄ ILMAN
SOTAA
116 min
27
20

Stanley Kubrick:
FULL METAL JACKET
116 min
70 mm
158 min
19

Ang Lee:
LUST, CAUTION

22

Tähän vielä yksi lyhyt
klassikko?
160 min

SOTAELOKUVAKLASSIKOT
SEMINAARIELOKUVAT
UUDEN SOTAELOKUVAN VALIOT
POHJANMAA-ELOKUVAT
LAPSET
Sotaseminaari
Festivaalitilaisuus

20
Lentosotakoulu 21 :
Erkki Karu: MEIDÄN POIKAMME
ILMASSA - ME MAASSA
121 min
21
Lentosotakoulu 23:
PILVIIN PIIRRETTY
112 min

Hahmotelma Elokuvajuhlien ohjelmistokartasta

Mikäli resursseja riittää varsinaisen festivaalin järjestämisen lisäksi, festivaalin yhteyteen voidaan järjestää myös elokuva-alan ammattilaisseminaareja, yleisöluentoja,
näyttelyjä tms. oheisohjelmistoa.

3.3.4. Talous
Uutta festivaalia perustettaessa tulee tarkkaan harkita, minkä kokoisella tapahtumalla
ja budjetilla lähdetään liikkeelle. Kuinka monta esityspaikkaa on varaa varustaa? Minkälainen ohjelmisto – mitkä elokuvat ja kuinka kuuluisat vieraat – tarvitaan, jotta saadaan vaivan palkaksi toivottu määrä julkisuutta Kauhavalle? Ja erityisen ankaraa pohdintaa vaatii tapahtuman markkinointisuunnittelu: Kuinka saataisi tavoitettua mahdollisimman suuri kohdeyleisö eli kaikki kynnelle kykenevät lipunostajat läheltä ja kaukaa?
Suomalaisten elokuvatapahtumien talous ei yleensä lepää vain lipputulojen varassa,
vaan se on riippuvainen julkisesta tuesta. Tapahtumakunnat ja -kaupungit tukevat
yleensä oman paikkakuntansa tapahtumia. Elokuvafestivaalin järjestämiseen on mahdol-
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lista hakea avustuksia myös esimerkiksi opetusministeriöltä, Audiovisuaalisen kulttuurin
edistämiskeskukselta ja erilaisilta Suomessa toimivilta kulttuuri-instituuteilta, Suomen
kulttuurirahaston maakuntarahastoilta sekä oman alueen taidetoimikunnalta. Uudelle,
aloittavalle festivaalille ei välttämättä heti kärkeen kovin suuria avustuksia heru, mutta
mikäli ensimmäinen festivaali saavuttaa kohtuullisen kävijämäärän korkeatasoisella
ohjelmistollaan ja saa myönteistä julkisuutta, on jatkossa jo helpompi toimia.
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4. Yhteenveto
Ehdotamme, että Aisapari ry:lle jätetään Leader-ohjelman hankeanomus 2-vuotisen
Kauhavan Elokuvakonttori -hankkeen käynnistämiseksi. Elokuvakonttori jakautuu neljään
hankkeeseen, hankkeet toteutetaan vuosina 2010-2011 (ks. tarkemmin tämän raportin
luku 3):
1. Elokuvakonttorin tuotantopalvelut
- kauhavalaisen elokuvatuotantopalvelukonseptin kehittäminen
- tuotantopalvelutietokantojen luominen ja kartuttaminen
- tuotantopalveluverkoston luominen (elinkeinoelämä, yhdistykset ja muut)
- pilottihankkeena Härmä-elokuvan kuvaukset 2010
- konttorin toiminnasta vastaa palkattava tuotantopäällikkö
vaikuttavuus: kauhavalaiset yritykset ja yhteisöt, kaupunkikuvan markkinointi
2. Elokuvakonttorin mediakasvatus
- kauhavalaisen elokuvakulttuurin tukeminen
• Y-kinon toiminnan jatkaminen (esitystoiminta, elokuvakerho)
• elokuvatuotantoa tukevien kurssien koordinointi
• toiminnallinen elokuvakasvatus (Elokuvapaja, netti-TV)
- yhteistoimintamallin kehittäminen (kansalaisopisto, kyläyhdistykset, koulut)
- Elokuvapajan toimintamallin kehittäminen
- toiminnasta vastaavat Elokuvakonttorin tuotantopäällikkö ja
Härmän Elokuvajuhlien toiminnanjohtaja yhteisesti
vaikuttavuus: kaupungin asukkaat, kylätoimikunnat, kansalaisopisto
3. Elokuvapajan laiteinvestoinnit
- Elokuvapajan laiteinvestointien tekeminen (kamerat, ääni, valot, editointi)
vaikuttavuus: Kauhavan asukkaat, lapset ja nuoret, aikuiset ja seniorit
4. Härmän Elokuvajuhlat
- Härmän Elokuvajuhlat –taustayhdistyksen perustaminen
- elokuvatapahtuman konseptin kehittäminen
- elokuvatapahtuman järjestäminen
- elokuvajuhlien toiminnasta vastaa palkattava toiminnanjohtaja
vaikuttavuus: paikallinen, alueellinen ja kansallinen, tukee Kauhavan kaupungin ja maakunnan näkyvyyttä ja imagoa
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5. Lähteet
von Bagh, Peter: Filmihullu 04/2006
Hämeenlinnan Mediakeskus-projektin loppuraportti 2005
Kainulainen, Kimmo: Elämyksistä elinkeinoja. Kulttuuritalouden paikallistaloudelliset
merkitykset maaseutukaupungille ja kunnille. Helsingin yliopiston
maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki 2004
Kupiainen, Sintonen & Suoranta: Näkökulmia mediakasvatukseen, 2007
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:29
Suomen Elokuvasäätiö ja Elokuvakomissiot: Filming in Finland, 2007

ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT:
CEO, Executive Producer Olli Haikka, Oy Filmiteollisuus Fine Ab, Helsinki
rehtori Leea Keto, Järvilakeuden kansalaisopisto, Kauhava
Jyrki Kurki, Cadimef-studioiden sisältötekninen asiantuntija, Joensuu
hallintojohtaja Tuomo Lehtiniemi, Kauhavan kaupunki, Kauhava
Studio Manager Jonas Mastosalo, MediaCity, Vaasa
kaupunginjohtaja Harri Mattila, Kauhavan kaupunki, Kauhava
media-assistentti Niina Myller, Itä-Suomen Elokuvakomissio EFFC, Joensuu
kehittämisjohtaja Lasse Neuvonen, Pohjois-Karjalan AMK, Joensuu
toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää, Aisapari ry, Kauhava
Programme Manager Lasse Norrgård, MediaCity, Vaasa
assistentti Olga Pohjola, Oy Filmiteollisuus Fine Ab, Helsinki
toiminnanjohtaja Yki Räikkälä, Satakunnan elävän kuvan keskus, Pori
tuottaja Satu Sadinkangas, Suomen Filmiteollisuus (SF) Oy, Kontiolahti
tuotantopäällikkö Timo Savunen, Villilä studiot, Nakkila
tuotantopäällikkö Marko Talli, Oy Filmiteollisuus Fine Ab, Helsinki
projektikoordinaattori Marika Turkia, Pohjois-Karjalan AMK, Joensuu
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VERKKOLÄHTEET:
Elokuvakomissiot ja -säätiöt
East Finland Film Commission http://www.effc.fi
North Finland Film Commission http://www.nffc.fi/
Midnight Sun Film Centre http://www.msfilmcentre.fi/
Pohjoinen elokuva- ja mediasäätiö http://www.poem.fi/
Suomen Elokuvasäätiö http://www.ses.fi
Association of Film Commissioners International AFCI http://www.afci.org/
Elokuvakeskukset, elokuvakulttuuri ja mediakasvatus
Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry http://www.sekk.fi/
Pirkanmaan Elokuvakeskus ry http://www.elokuvakeskus.com/
Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry http://www.pkey.fi/
Elokuvakeskukset, tuotanto
Länsi-Suomen elokuva- ja TV-keskus http://www.villila.fi/
Vaasa MediaCity http://www.mediacity.fi/
Cadimef-studiot http://www.cadimef.net/
Tuotantoyhtiöt
Oy Filmiteollisuus Fine Ab http://www.filmiteollisuus.fi/
Suomen Filmiteollisuus (SF) Oy http://www.suomenfilmiteollisuus.fi/
Oppilaitokset
Satakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Nakkila http://www.skto.fi/
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, Joensuu http://www.ncp.fi/
Muuta
Mediakasvatusseura http://www.mediakasvatus.fi/
SEKK, Elokuvakipinä-hanke http://meka.tv/kipina/index.htm
SEKK, Karhuseutu-TV http://meka.tv/karhuseutu/
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KAUHAVA - ELOKUVAKAUPUNKI
Esiselvityshankkeen raportti
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