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Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n tehtävänä on elokuvaohjaajien ammattikunnan yleinen 
edunvalvonta. Se on vuoden 2016 aikana toiminut ohjaajien oikeudellisen ja taloudellisen aseman 
vahvistamiseksi. SELO pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään suomalaista elokuvakulttuuria. SELO 
on ollut aktiivisesti muutoksen ytimessä kaikilla rintamilla. Toiminnan dynaaminen laajentuminen, 
tarpeet jäsenistöllä muuttumassa ja toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa digitalisaation ja 
rakenteiden muuttumisen myötä. SELO on aktiivinen myös oman toimintansa kehittämisessä.  
 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sillä on toimipaikka Tampereella. 
 
Liittoon kuuluu vuosikokoukseen mennessä yhteensä 137 elokuvaohjaajaa ja ohjaajaopiskelijaa. Naisia 
liiton jäsenistä on 59 (miehiä 78), joka on 43 prosenttia kokonaisjäsenmäärästä. 

 

Hallitus 

Liiton asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja 

ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä viimeksi mainituille kaksi (2) varajäsentä. Johtokunnan jäsen-
ten toimikausi kestää kaksi (2) vuotta ja korkeintaan kaksi kautta peräkkäin. Puheenjohtajan valit-
see vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan johtokuntaan vali-
tuista varsinaisista jäsenistä vuodeksi kerrallaan. 

 

Hallituksen kaudella 2015–2016 muodostivat puheenjohtaja Heikki Kujanpää (2014–2016) ja halli-
tuksen jäsenet Oskari Sipola (varapuheenjohtaja)(2014–2016), Ville Jankeri,(2014–2016) Kari 
Paljakka(2014–2016), Hanna Maylett (2015–2017) sekä heidän varajäsenensä Alli Haapasalo 
(2015–2017) ja Maria K Mononen (2014–2016). Lisäksi hallituksen kokouksiin kutsuttuna opiskeli-
jajäsenenä (läsnäolo- ja puheoikeus) toimi Hannu-Pekka Peltomaa. Hallitus kokoontui ennen vuo-
sikokousta neljä (4) kertaa. Kokouspalkkio oli 20 euroa kokoukselta kaikille osallistujille. 

 

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin maanantaina 
25.4.2016 klo 17.30 Villa Kivessä, Linnunlauluntie 7, 00530 Helsinki. Pöytäkirjantarkastajina vuosi-
kokouksessa toimivat Simón Bergman ja Alli Haapasalo. 

 

Vuosikokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Saara 
Saarela (2016–2017). Hallituksen varsinaisena jäsenenä jatkoi Hanna Maylett (2015–2017) ja va-
rajäsen Maria K. Mononen (2014–2016) valittiin varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2016 - 2018, uu-
sina hallitukseen valittiin Ulla Heikkilä (2016–2018) ja Inari Niemi (2016–2018).  Varajäsenenä 
jatkoi Alli Haapasalo (2015–2017) ja toiseksi varajäseneksi valittiin Sakari Kirjavainen (2016–
2018). Järjestäytyessään hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Maria K Monosen.  

 

Opiskelijajäsenenä jatkoi marraskuussa 2015 opiskelijajäsenenä aloittanut ELO:n fiktio-ohjauksen 
3. vuoden opiskelija Hannu-Pekka Peltomaa. 
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Uusi hallitus kokoontui vuoden aikana viisi (5) kertaa. Vuosikokouksen päätöksellä uuden hallituk-
sen kokouspalkkio nostettiin 30 euroon kokoukselta (varsinaiset jäsenet, varajäsenet ja opiskelija-
jäsen) ja hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 80 euroon. 

 

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin: 
 

Oskari Sipola (varapuheenjohtaja) 4 / 4 

Heikki Kujanpää (puheenjohtaja) 3 / 4 

Kari Paljakka (jäsen) 3 / 4 

Ville Jankeri (jäsen) 0 / 4 

Maria K Mononen (varajäsen/jäsen, varapuheenjohtaja) 9 / 9 

Alli Haapasalo (varajäsen) 6 / 9 

Hanna Maylett (jäsen) 6 / 9 

Hannu-Pekka Peltomaa (opiskelijajäsen) 6 / 9 

Saara Saarela (puheenjohtaja) 5 / 5 

Ulla Heikkilä (jäsen) 4 / 5 

Inari Niemi (jäsen) 4 / 5 

Sakari Kirjavainen (varajäsen) 3 / 5 

Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä ja kaksi yleisvarajäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 

 
Työntekijät 

Liitolla on vuonna 2016 ollut kaksi palkattua osa-aikaista työntekijää, toiminnanjohtaja (n. 20 % työ-
ajalla) ja sihteeri (n. 25% työajalla). 

 
OTK Janne Pellinen on toiminut 1.1.2008 lähtien SELO ry:n toiminnanjohtajana ja lakimiehenä 
antaen oikeudellista apua yhdistyksen jäsenille sopimus- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyk-
sissä. Pellinen työskentelee lisäksi hallituksen apuna yhdistyksen elokuvapoliittisessa toiminnassa. 

 
SELO ry:n sihteerinä ja asiamiehenä on 11.1.2015 lähtien toiminut Chia Koskinen. Tehtäviin kuu-
luu toimia yhdistyksen hallituksen sihteerinä, huolehtia yhdistyksen tiedottamisesta sekä jäsen-, 
talous- ja muista käytännön asioiden järjestelyistä tuntipalkkaisena työntekijänä.  

 

Toimipaikka 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimipaikka sijaitsee 7Boheemia ry:n tiloissa Tam-
pereella (Näsilinnankatu 28 E 4A, 33200 Tampere).  Yhdistyksen kirjanpito- ja tilinpäätösaineistot 
vuoteen 2013 saakka siirrettiin toukokuussa 2016 säilytykseen Elokuvakontaktin tiloista Vanha talvi-
tie 2:sta Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry Sunklon tiloihin (Meritullinkatu 33 G 6, 00170 
Helsinki) toistaiseksi. 
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Toiminta 

Edunvalvonta 

SELOn toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluu mm. lainopillisen neuvonnan antaminen jäsenille, 
jäsenten edustaminen sopimusneuvotteluissa ja yleinen edunvalvonta. 

SELOn pitkän tähtäimen tavoitteena on toiminnanjohtajan osallistuminen mahdollisimman moniin 
jäsentensä ohjaajasopimuksiin liittyviin neuvotteluihin. Näin saadaan kerättyä tietoa kentältä ja pa-
rannettua alalla vallitsevia vaihtelevia sopimus- ja palkkakäytäntöjä. Jäsenistöltä saadun palautteen 
perusteella sopimusneuvotteluissa saatu apu on koettu erittäin hyödylliseksi. SELO katsoo, että oh-
jaajan oikeudellisen aseman ja työolosuhteiden kohentaminen parantaa taiteen tekemisen edellytyk-
siä ja siten se vaikuttaa myös suomalaisten elokuvien laatuun. 

SELOn ylläpitämät ja päivitetyt ohjaajasopimusmallit löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja ovat jäsenten 
sekä muun alan käytettävissä. Huhtikuussa SELO ja Käsikirjoittajien Kilta laativat yhdessä sopimus-
mallin ja sen ohjeistuksen erityisesti elokuvan kehittämistukea varten. Sopimusmalli on liittojen suo-
situs jäsenilleen sopimukseksi tuottajan ja taiteellisten vastuuhenkilöiden välille.  

Selon elokuvapoliittinen toiminta 

SELO lausui pyynnöstä viisi kertaa vuoden 2016 aikana. SELO myös yhtyi Avain-ryhmän lausuntoi-
hin. Opetus- ja kulttuuriministeriön strategialuonnosta peilattiin tulevan vuoden toimintasuunnitelman 
laatimisessa. Lausunnot on pääosin julkaistu selo.fi-sivuilla. 

Lausunnot 

SELO julkaisi oman tiedotteensa työttömyysturvalain muutoksesta 20.1.2016 reaktiona hallituksen 
esitykseen (HE 94/2015) työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 
muuttamisesta.  

 
SELO huomautti Suomen Elokuvasäätiötä SLATE-tukien tiedottamisesta. Suomen elokuvaohjaaja-
liitto ja Käsikirjoittajien Kilta jättivät lausumansa yhteisessä tapaamisessa 30.3.2016 Suomen eloku-
vasäätiölle SLATE-tukien tiedottamisesta. 

 
SELO antoi 18.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä lausunnon työryhmän esityksestä 
audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi. Selo pitää AV-alan kannustinjärjestelmää erittäin tär-
keänä avauksena niin kotimaisen elokuva- ja TV-kulttuurin kehittämiseksi, kuin kansainvälisten tuo-
tantojen saamiseksi Suomeen. 

SELO yhtyi elokuva-alan laajan yhteenliittymän Avain-ryhmän lausuntoon 19.8.2016 ehdotukseksi 
audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi. 

SELO antoi 18.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä lausunnon työryhmän esityksestä 
audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmäksi. Lausunnossa AV-alan kannustinjärjestelmää pidettiin 
erittäin tärkeänä avauksena niin kotimaisen elokuva- ja TV-kulttuurin kehittämiseksi sekä kansainvä-
listen tuotantojen saamiseksi Suomeen. 

SELO antoi 19.9.2016 lausunnon OKM:n kulttuuripolitiikan strategialuonnokseen vuodelle 2025. 
Lausunnossa SELO painotti, että tekijänoikeusjärjestelmää tulee kehittää siten, että ammattimaiset 
tekijät saavat elantonsa luovasta työstä. 
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15.10.2016 SELO esitti Irina Krohnille näkemyksiään Suomen Elokuvasäätiön toiminnasta pohjaksi 
OKM:n häneltä pyytämään selvitykseen. SELO painotti tekijöiden näkökulman huomioon ottamista 
Elokuvasäätiön toiminnassa, päätösten läpinäkyvyyttä ja julkisen vallankäytön vastuuta sekä tasa-
arvon toteutumista elokuva-alalla. 

Taike ja Cupore  

Taiteen ja kulttuurin barometri 2016 teemana oli taitelijan työskentelyedellytykset muutoksessa. Ba-
rometrissä käytetty aineisto koottiin taiteilijajärjestöissä toimivilta asiantuntijoilta, kuten SELOn halli-
tuksen jäseniltä. Tavoitteena oli selvittää taiteilijajärjestöjen hallitusten jäsenten arvoja ja asenteita 
suhteessa taiteilijuuteen, taiteelliseen työskentelyyn ja edunvalvontaan. Barometrissä kartoitettiin 
myös taiteilijajärjestöjen suunnittelemaa ja/tai tekemää tutkimus- ja kehittämistyötä ja tarkasteltiin 
taiteilijajärjestöjen toimintaa ja sen tavoitteita.  

Yhteistyö muiden elokuva-alan toimijoiden kanssa  

 
Keskeinen osa SELOn toimintaa on elokuva-alaan liittyvien ongelmien ja parannusehdotusten te-
keminen yhdessä mm. Suomen Elokuvasäätiön ja Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry:n 
kanssa. 

Avainryhmä  

SELO on vaikuttanut aktiivisesti koko elokuva-alan toimijoiden kesken muodostetussa Avain-ryh-
mässä, jonka päätavoitteena on saada nostettua suomalaisen elokuvan tuotantoedellytykset poh-
joismaiselle tasolle. SELO hallituksesta Avain-ryhmän kokouksiin ovat osallistuneet Oskari Sipola, 
Hanna Maylett sekä puheenjohtajat Heikki Kujanpää ja Saara Saarela.  

Kopiosto ja AVEK 

SELO on toiminut vuoden 2016 aikana Kopioston jäsenjärjestönä aktiivisesti yhteistyössä ohjaajien 
taloudellisten oikeuksien puolustamiseksi, erityisesti Tekijänoikeussopimuksen osalta, johon liitty-
vässä Pidä kiinni lompakostasi! -kampanjassa SELO pyrkii ajamaan tekijöiden taloudellisia etuja 
yhdessä muiden tekijäjärjestöjen kanssa. 

 

Kopioston AV-valiokunnassa ja AV-lisensiointiryhmässä SELOa on edustanut Heikki Kujanpää, 
jonka sijalle tehtävään tulee huhtikuusta 2017 toiminnanjohtaja Janne Pellinen. 

 

Suomen Elokuvasäätiö SES 
 

SELO ylläpiti keskusteluyhteyttä SESiin ja tapasi uuden toimitusjohtajan Lasse Saarisen 
12.9.2016. SELOsta paikalla olivat puheenjohtaja Saara Saarelan johdolla hallituksen jäsenet 
Hanna Maylett, Maria Mononen, Alli Haapasalo ja Janne Pellinen. Keskustelu käytiin hyvässä 
hengessä ja sovittiin, että tapaamisesta tehdään jokavuotinen. SELO nosti esille muun muassa 
tuotantoneuvojien toiminnan kriteeristön, läpinäkyvyyden päätöksissä, palautekulttuurin kehittämi-
sen, art house -elokuvien aseman ja televisiosarjojen tukemisen tulevaisuudessa sekä edellisen 
hallituksen laatiman “kuusi edellytystä suomalaisen elokuvakulttuurin menestymiselle”. Keskuste-
lua käytiin myös tiedottamisesta, SESin uudenlaisen hallituksen yhteistyön tärkeydestä ja haluttiin 
varmistaa, että tekijöiden ääni kuuluu entistä vahvemmin SESissä jatkossa.  

 

Tekijäfoorumi 
 

SELO on jäsenenä Tekijäfoorumissa, joka on luovan työn tekijöitä edustavien järjestöjen yhteis-
työelin, joka keskittyy tekijänoikeuden sisältökysymyksiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
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Kotimaisen elokuvan viikko 

Kotimaisen elokuvan viikko on muodostumassa pysyväksi perinteeksi. Tämän kotimaista elokuvaa 
laajasti eri näkökulmista yleisölle esittelevän tilaisuuden järjestelyissä SELO teki tiivistä yhteistyötä 
Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ry:n, Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry. FSC:n, Käsikir-
joittajien killan, Dokumenttikillan ja Lavastustaiteilijain liitto SLL:n kanssa. Vuodesta 2011 alkaen 
Kotimaisen elokuvan viikkoa on ryhdytty järjestämään Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalin yhtey-
dessä Helsingissä. 

 

SELO oli mukana järjestämässä Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalin yhteydessä pidetyn Kotimaisen 
elokuvan viikon elokuva-alan tekijöiden yhteisen gaalaillan 22.9.2016 yhdessä alan muiden tekijä-
järjestöjen kanssa. Samassa yhteydessä se jakoi Vuoden elokuvaohjaaja -palkinnon. Tänä vuonna 
hallitus päätti palkitsijan jäsenäänestyksen sijaan. Vuoden 2016 elokuvaohjaajana palkittiin Hymyi-
levä mies -elokuvan ohjaaja Juho Kuosmanen. Palkintoperustelujen mukaan Kuosmanen on luo-
nut poikkeuksellisen esikoiselokuvan, jonka tyyli on lämmin, hienovarainen, ihmisiään ymmärtävä 
ja huumorintajuinen.  

 

Palkinto on myönnetty vuodesta 2004 lähtien ja vuodesta 2010 lähtien se on julkistettu KEV:in juh-
lassa yhdessä muiden elokuva-alan järjestöjen huomionosoitusten kanssa. 

 

 

Kansainvälinen toiminta 

 
Tekijänoikeuksiin liittyvän EU-lainsäädännön seuraamisen ja siihen vaikuttamisen osalta tehtiin yh-
teistyötä FERA:n (Federation of European Film Directors) kanssa, joka toimii eurooppalaisten elo-
kuvaohjaajajärjestöjen kattojärjestönä ja ohjaajien lobbauselimenä Brysselissä. FERAn vuotuinen 
yleiskokous General Assembly järjestettiin 7.–9.10.2016 Amsterdamissa, Hollannissa. Kokousta 
varten laadittiin kansallinen raportti vuoden aikana esiin tulleista ohjaajia koskevista kysymyksistä. 

 

FERAn vuosikokouksessa keskeinen huomio oli ohjaajien taloudellisten oikeuksien turvaamisessa. 
Järjestö vetosi vuosikokouksen päätöslausunnossaan Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon, jotta 
av-tekijöiden kohtuullinen korvaus turvattaisiin. Tekijöiden tekijänoikeudellisen aseman vahvistami-
nen vahvistaisi FERAn mukaan Euroopan talouskasvua, työllisyyttä ja kulttuurista monimuotoi-
suutta.  

 

Suomea kokouksessa edustivat Saara Saarela ja Janne Pellinen. 

Women In Film and Television WIFT 

SELO tekee yhteistyötä WIFTin kanssa edistääkseen oikean tiedon saamista naisohjaajien ase-
masta ja työllisyydestä FERAn linjausten mukaisesti.  

 

Nordisk Panorama 

SELO osallistui 350 eurolla yhdessä muiden pohjoismaisten ohjaajaliittojen kanssa 7 000 euron 
arvoisen Nordic Film Prize -palkinnon järjestämiseen. Palkinto jaetaan parhaalle pohjoismaiselle 
lyhytelokuvalle Nordic Panorama -elokuvafestivaalin yhteydessä. Sen sai Peter Larsson nukkeani-
maatiosta Forgotten reason. 
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Osallistuminen ja edustaminen 

Jussi-juhla 

SELO ei osallistunut Jussi-gaalaan vuonna 2016. 

Muu edustaminen 

• Tampere International Film Festival (TIFF), Script Tampere  
• Selo osallistui Taiken järjestöjen päivään syksyllä 
• Selo osallistui OKM:n (kulttuuripoliittinen strategia ja valtionavustus järjestelmän uudet ehdot) 

ja TEM:in yhdessä Tekesin (av-tuotantokannustin) kanssa järjestämiin tilaisuuksiin  
• Filmikamarin pyynnöstä SELO asetti elokuvaohjaajien edustajaksi AMPAS:in (Academy of Mo-

tion Picture Arts and Sciences) Suomen Oscar-raatiin jäseneksi Sakari Kirjavaisen ja varalle 
Ulla Heikkilän 

Nimeämiset 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi SELOa tekemään osaltaan ehdotukset jäseniksi ja heidän 
varajäsenikseen Suomen elokuvasäätiön hallitukseen kaudelle 1.1.2017–31.12.2019. Janne 
Pellinen valittiin toiminnanjohtaja Karola Baranin (Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto) vara-
jäseneksi. 

• Taiteen edistämiskeskus Taike, Hanna Maylett ja Mika Ronkainen audiovisuaalinen toimi-
kunta, Eija-Liisa Ahtila taideneuvosto, ja Jouko Aaltonen, Uudenmaan taidetoimikunta 

• UEK, Heikki Kujanpää perustamiskokouksessa valittuna puheenjohtajana ja hallituksen jäse-
nenä, Maria K Mononen valittiin syksyllä varsinaisessa kokouksessa yhdistyksen puheenjohta-
jaksi 

• Heikki Kujanpää on toiminut Kopioston AV-jaoston ja AV-lisensiointiryhmän jäsenenä 

 

Seminaaritoiminta ja koulutus 

 
SELO ry järjestää perinteisesti kerran vuodessa koulutusseminaarin, jossa tarkastellaan ohjaajan 
ja hänen lähimpien työtovereidensa yhteistyötä.  

Käsikirjoittajien ja ohjaajien yhteinen sidosryhmäseminaari järjestettiin 15.10.2016 Komediasalissa, 
Helsingissä. Puhujiksi oli pyydetty käsikirjoittajat Jari Rantala, Mikko Myllylahti, Kirsikka Saari ja 
Raija Talvio. Paneelikeskusteluun osallistuivat lisäksi ohjaaja-käsikirjoittaja Simo Halinen sekä kä-
sikirjoittaja Tove Idström. Paikalla oli noin 40 kirjoittajaa ja ohjaajaa. 

Ohjaajaklubi ja yhteistyö KAVIn kanssa 

 
SELOn elokuvaklubitoiminta jatkui yhdeksän elokuvan (viisi keväällä, neljä syksyllä) voimin eloku-
vateatteri Orionissa. Ohjaajaklubin tavoite ja rahoituksen edellytys on, että se on ohjaajien ammat-
tiin liittyvää koulutusta. Tämä tapahtuu vertaisoppimisena ja yhdessä taiteellisen työparin kanssa 
ohjaajakollegan johtaessa keskustelua.  
 
AVEK rahoittaa tällä perusteella SELOn ohjaajaklubeja Orionissa. Selo maksaa tuosta avustuk-
sesta KAVIlle 400 euroa per näytös (vastaa n. 60 normaalihintaista lippua) ja tekijät keskustele-
maan elokuvasta jonkin ajankohtaisen teeman näkökulmasta. 
 
Elokuva on pitkä fiktio tai dokumentti, joka on yleensä ollut edellisen kauden ensi-illassa, eikä ole 
enää levityksessä. 



 
 

 
   7 ( 12 ) 

 
Ohjaajaklubi on vakiintunut osa SELOn toimintaa ja toimii ohjaajien lisäksi elokuva-alan muidenkin 
toimijoiden tärkeänä kohtauspaikkana. Vuonna 2009 lanseerattu teemalähtöinen konsepti on ko-
ettu edelleen erittäin toimivaksi. Näytöksiin lähettiin kutsu elokuvaohjaajaliiton lisäksi Selon sidos-
ryhmille, kuten Dokumenttikillan, Näyttelijäliiton, Näytelmäkirjailijaliiton ja F.S.C:n jäsenille välitettä-
väksi, sekä ELO:n ja TeaK:n opiskelijoille, lisäksi tapahtumista kerrotaan SELOn facebook-sivulla 
ja Twitter-tilillä. KAVI hoitaa omasta puolestaan yleisötiedottamisen uutiskirjeessään ja nettisivuil-
laan. 

 
Kansallisen audiovisuaalisen arkiston KAVIn kanssa yhteistyönä järjestetty ohjaajaklubi siirrettiin 
vuoden alusta arki-iltoihin jäsenistön esittämästä hartaasta toiveesta. Samalla ne muuttuivat osaksi 
Kavin virallista ohjelmistoa ja ovat olleet avoimia ja maksuttomia kaikille (myös tavallisille katso-
jille). Käytäntö on muuttanut klubeja ohjaajan näkökulmasta enemmän yleisötyöksi. Vaikka näytök-
set ovat olleet hyvin suosittuja, klubin kehittämisestä käydään KAVIn kanssa keskustelua. 

 

• 13.1. Oskari Sipola: Ollaan vapaita – Alkuperäismusiikin tekeminen musikaalielokuvaan. 
Ohjaajan lisäksi vieraana yksi elokuvan musiikin säveltäjistä ja elokuvan laulujen päätuottaja 
Markus Koskinen. Moderoi Alli Haapasalo. 

• 10.2. Aleksi Salmenperä: Häiriötekijä – Näyttämöltä kankaalle. Vieraana Tommi Korpela. 
Keskustelua teoksen taustoista Q-teatterin menestysnäytelmänä sekä siitä prosessista, jolla 
se siirrettiin valkokankaalle. Moderoi Maria K Mononen. 

• 16.3. Teppo Airaksinen: Napapiirin sankarit 2 – Jatko-osan ohjaaminen megamenestyk-
selle. Vieraana ohjaajan lisäksi näyttelijä Kari Ketonen. Moderoi Maria K Mononen. 

• 13.4. Hamy Ramezan: Tuntematon pakolainen (dok) – Vieraana ohjaajan lisäksi leikkaaja 
Katja Pällijeff.  Aiheena elokuvan moraali, ihmisten representaatio ja yhteiskunnallinen vas-
tuu. Moderoi Heikki Kujanpää.  

• 11.5. Arto Halonen: Valkoinen raivo –Ohjaaja Arto Halonen sekä koulusurma- ja terrorismi-
tutkija Leena Malkki puhuivat elokuvan tekemisestä sekä koulukiusaamisesta, radikalisoitu-
misesta ja terrorismista. Moderoi Alli Haapasalo. 

• ke 17.8. Ville Jankeri: Onnenonkija – Sedät tekemässä elokuvaa blogitytöstä, vieraana Ville 
Jankeri ja Minka Kuustonen. Moderoi Maria K Mononen. 

• ke 12.10. Aleksi Salmenperä: Jättiläinen –  Tosielämän ja fiktion suhde tarinan tekemi-
sessä, vieraana Aleksi Salmenperä ja Pekko Pesonen. Moderoi Ulla Heikkilä. 

• ke 9.11. Tiina Lymi: Äkkilähtö – Siirtyminen näyttelijästä ohjaajaksi, vieraana Tiina Lymi ja 
näyttelijä Lotta Kaihua. Moderoi Alli Haapasalo. 

• ke 14.12. Mikko Kuparinen:  2 yötä aamuun – Kansainvälinen tuotantoprosessi ja kuvaus-
metodi, vieraana Mikko Kuparinen ja Mikko Nousiainen. Moderoi Sakari Kirjavainen. 

Ohjaajaklubia rahoittaa AVEKin koulutusjaosto. 

Leffafutis 

SELO osallistui 10. syyskuuta tällä kertaa tuottajien järjestämään Leffafutikseen, vuosittaiseen elo-
kuva-alan yhteiseen jalkapalloturnaukseen. Mukana olivat SELOn vuonna 2007 perustettu jalkapal-
lojoukkue Les Auteurs (n. 20 hengen voimin), joka kohtasi perinteiseen tapaan vastustajansa: The 
Producers (tuottajat) ja FC Manus (käsikirjoittajat) sekä Liiton Woima (SETin jäsenet ja elokuva-alan 
ammattilaiset). Turnauksen voitti Liiton Voima. Les Auteursin kapteenina toimi Ville Jankeri. 

Pikkujoulut 

SELO kutsui jäsenistönsä pikkujouluihin Erottajan Kasinolle 30. marraskuuta. Inari Niemi ja Ulla 
Heikkilä vastasivat järjestelyistä. Juhliin osallistui kutsusta verkostoitumaan myös SELOon kuulumat-
tomia ohjaajia ja opiskelijoita. Paikalla oli n. 40–50 henkilöä. Tilaisuudessa puheenjohtaja kertoi 
edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja kutsui liittymään SELOn jäseneksi.  

https://kavi.fi/fi/elokuva/1563476-onnenonkija
https://kavi.fi/fi/elokuva/1555390-jattilainen
https://kavi.fi/fi/elokuva/1563105-akkilahto
https://kavi.fi/fi/elokuva/1563987-2-yota-aamuun
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Uudenmaan elokuvakeskus -hanke  

SELO oli kätilöimässä koko elokuva-alan yhteistä Uudenmaan elokuvakeskus (UEK) -hanketta toi-
mien sen käynnistämisessä rahoituksen hakijana. OKM myönsi hankkeelle ministeriön erityisavus-
tuksena vuoden 2015 joulukuussa 12 000 €. Asiaa hoitamaan valtuutettiin hankkeen asiamies 
Heikki Kujanpää (1.4.–31.5.). Kujanpään lisäksi palkattuina asiamiehinä toimivat Matti Paunio 
(20.6.–31.10.) ja Kimmo Sillanmikko (1.11.–30.11.2016).  

 

SELOn hallituksen varapuheenjohtaja Maria K Mononen valittiin UEK hallituksen puheenjohtajaksi 
Uudenmaan elokuvakeskus ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 10. marraskuuta. SELOn 
palkkaamat asiamiehet ovat omalta osaltaan selvittäneet SELOlle toimintaansa, joka on koostunut 
lähinnä sisällöllisestä kehittämisestä (Kujanpää), elokuvateatteritilan löytämisestä Helsingin kes-
kustasta (Paunio) sekä lyhytelokuvafestivaali Kettupäivien toiminnan jatkamisesta (Sillanmikko). 

 

Marraskuussa OKM pyysi SELOlta selvitystä tuen käytöstä ja huomautti, että sen käyttöaika 
(1.12.2015–31.3. 2016) oli ylitetty ilman jatkoajan anomista. SELOlle tämä tuli yllätyksenä, koska 
aiemmin ei hankkeen käyttöajan ylitys ole ollut este hankkeessa määritellyn toiminnan jatkamiselle. 
Varsinkin kun hanke on toteutettu tarkoituksenmukaisesti ja OKM hakemuksessa sille määritelty 
aika on suuntaa antava. Tämä käytännön muutos ja SELOn inhimillinen virhe olivat syynä OKM:n 
päätökseen, että SELO joutuu maksamaan hakemuksessa määritellyn ajan yli menevän osan ta-
kaisin. Tukien ja hakemusten kanssa tulee jatkossa olla tarkempi ja täsmällisempi.  
 
Hankkeesta on tehty erillinen selvitys. 
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Jäsenistö 

 
Jäsenmaksu vuonna 2016 oli vuosijäseniltä 180 euroa ja opiskelijajäseniltä 60 euroa. Lisäksi varsinaisen 
jäsenen eläköityessä tällä on ollut mahdollisuus hakea alennettua jäsenmaksua, jonka vuosikokous mää-
ritti 60 euroksi. Muuten jäsenedut pysyvät ennallaan. 

 
Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenmuutos on 19 henkilöä, varsinaiseksi jäseneksi liittyi 10 ja erosi kaksi, 
opiskelijajäsenten määrän putosi 18 henkilön verran. Jäsenmäärän vahvistamisen hetkellä 33 statuksel-
taan epäselvää jäsentä. Vuosikokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella henkilöllä on kuluvan 
vuoden jäsenedut voimassa. 

 

23.3.2017 hallituksen vahvistama jäsenmäärä:  

Varsinaisia jäseniä 122 (123), joista naisia 49 (48) ja  
joista eläköityneitä 6 40,2 % (39,02 %) 

Opiskelijoita 15 (33), joista naisia 10 (16) 66 % (48,48 %) 

yhteensä 137 (156), joista naisia (59) 43,1 %(40,76%) 

 

Jäsenyys 

Jäseneksi ottamisen kriteeristö otettiin kokonaisuutena tarkasteluun ja valmisteluun seuraavaa vuosiko-
kousta varten. Työstä vastasivat Ulla Heikkilä ja Saara Saarela. 
 

Jäsenrekisteri  

 
SELO pitää yllä jäsenrekisteriä. Tarkoituksena on muun muassa kartoittaa jäsenprofiili ja jäsenten näke-
mykset toiminnan tärkeiksi koetuista painopisteistä, jotta SELO voi palvella jäseniään paremmin. Lisäksi 
on tärkeää seurata ammattikunnan työllistymistä, sukupuolijakaumaa ja ammatillista profiloitumista, joita 
voidaan verrata myös muihin aloihin ja kansainvälisiin tilastoihin. Kysely avattiin joulukuussa 2015 ja sitä 
on jatkettu tarkoituksena ensinnäkin päivittää jäsentietoja ja toisekseen uusien jäsenten perustietojen ke-
räämiseksi. Resurssien puutteessa profiilianalyysiä ei ole tehty. 
 
Lain edellyttämänä rekisteriasioita hoitavana henkilönä toimii yhdistyksen sihteeri-asiamies. Rekisteriä ja 
sen ylläpitoa koskevat tiedot on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla.  
 

Jäsenedut 

 
SELO tiedottaa jäsenistölle itsensä tai yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestämistään tapahtumista 
sekä mm. alan tapahtumista, tarjolla olevista taiteilijaresidensseistä ja haettavana olevista apurahoista 
jäsenkirjeellä. SELO tiedottaa edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja välittää muun muassa FERAn 
ajankohtaisia tiedotteita. 

 
SELOn yhteistyö Filmikamari ry:n kanssa mahdollistaa SELOn jäsenille myönnettävät henkilökohtaiset 
Filmikamarin alennuskortit, jotka oikeuttavat alennukseen pääkaupunkiseudun elokuvateattereissa sekä 
Finnkinon teattereissa myös muualla maassa. Lisäksi kortti oikeuttaa ammattilaishintaiseen lippuun 
eräissä pääkaupunkiseudun teattereissa, kuten Kansallisteatterissa, Ryhmäteatterissa ja Q-teatterissa. 

 
SELOn jäsenet ovat oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyyn elokuva-arkiston näytöksiin Orionin elokuva-
teatterissa. 
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Talous 
 
Yhdistyksen talouden perustan luovat jäsenet ja maksetut vuosijäsenmaksut. Kuluneina vuosina 
heittelehdintää on myös aiheutunut n. 2 000 euroa suuntaan ja toiseen sen mukaan, miten maksu-
tapahtumat ovat kirjautuneet vuoden vaihteiden ympärillä. Maksukuriin tulee kiinnittää jatkossa eri-
tyistä huomiota, maksamattomien jäsentuottojen osuus on vuosittain keskimäärin noin 3000 euroa. 
 
Tilikaudella 1.1.–31.12.2016 jäsenmaksutuottoja kerättiin 20 370 (22 320,00/2015; 19 280/2014) 
euroa ja opetusministeriöltä saatiin yleisavustuksena 29 000 euroa (29 000/2015 ja 2014). Projekti-
toiminnan kokonaistuotot olivat 5 277,31 euroa (7 660,00/2015; 3 500,00/2014) euroa. 
 
Toiminnan kokonaiskulut olivat 56 119,25 (49 044,07/2015; 52 037,39/2014) euroa ja henkilöstöku-
lut olivat yhteensä 51 911,72 (35 418,36/2015; 35 370,44/2014). Summaan sisältyy uuden kirjanpi-
tolain mukaisesti kaikki henkilöstökulut, myös muut kuin yhdistyksen henkilöstön palkat, projek-
teista UEK-hankkeen henkilöstökulut (13 392,64). 
 
UEK;n tuotot (valtion ja kaupungin avustukset) ja menot ovat asettuneet epätasaisesti kolmelle tili-
kaudelle 2015–2017. Kokonaisuudessaan vuoden 2016 toteutettu hanke ei tuottanut yhdistykselle 
tuottoa eikä tappiota. 
 
Lain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen tuloksesta (=tuloslaskelma) 
ja taloudellisesta asemasta (=tase).  
 
Tilikauden tulos oli tasekirjan mukaisesti 7 046,48 alijäämäinen (9 935,93 euroa ylijäämäinen 2015; 
247,52 euroa alijäämäinen 2014). 
 
Taseen loppusumma oli 25 804,49 euroa (24 839,99 / 2015; 18 005,48/2014), jossa on lievää kas-
vua edellisestä vuodesta. Oma pääoma (varojen ja velkojen erotus) on tilikauden päättyessä posi-
tiivinen, 7 517,96 euroa, ja yhdistyksen likviditeetti hyvä. 
 
Vuosikokouksessa 25.4.2016 hyväksytyn talousarvion mukaan tulot ja menot budjetoitiin luokkaan 
73 000. Yhdistyksen tilin saldon mukaan koko vuoden tulot olivat 74 137,52 euroa ja menot 73 
314,96 euroa. 

 
Tilivuoden 1.1.–31.12.2016 toiminnantarkastajina toimivat Heidi Hämäläinen ja Ville-Veikko Keri-
maa. Heidän varamiehekseen vuosikokous valitsi Alexander Kainbergin. 
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Vuosikello 2016 
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