Käsikirjoittajien Killan hallituksen kokous 26.10.2010
Läsnä: Karoliina Torvinen, Pekko Pesonen, Vesa Virtanen, Tatiana Elf, Melli
Maikkula
1. MARRASKUUN SEMINAARI
Päätettiin ettei marraskuulle järjestetä erillistä seminaaria.
Kiltalaiset voivat osallistua Vesa Virtasen ja Saara Saarelan lukupiiriin 25.11 tai
vaihtoehtoisesti samana päivänä on Hollywood‐käsikirjoittaja Martin Wheelerin
luento Taideteollisessa Korkeakoulussa, joka on myös kiltalaisille avoin ja
maksuton.
2. KÄSIKIRJOITTAMISEN PROSESSIT‐LUENTOSARJA 2011
Sihteeri hakee Killalle apurahaa Kulttuurirahastosta elokuvakäsikirjoittamisen
teoriaa ja käytäntöä käsittelevän luentosarjan toteuttamiseen Helsingissä 2011.
Luentoja tulisi olemaan neljä keväällä ja neljä syksyllä.
Sihteeri laatii yhdessä Karoliina Torvisen kanssa alustavan ohjelmarungon, jota
voidaan ensi vuoden alussa päivittää.
3. PIKKUJOULUT
16.12 Villa Kivessä. Viime vuoden menestysreseptin tavoin, myös tänä vuonna
järjestetään suuren suosion saavuttanut sketsiparaati, johon kiltalaiset saavat
kukin lähettää yhden sketsin. Parhaaksi valittu sketsi voittaa hedelmäkorin.
Sihteeri hoitaa tilat, rahaliikenteen, tiedotuksen ja ohjelman, Pesonen musiikin,
Virtanen juomat, Elf –Peltomaa(?)‐Torvinen ruuat, jälkimmäinen myös
hedelmäkorin.
Pikkujouluissa kerrataan mennyt vuosi ja kerrotaan tulevasta. Valitaan niin
ikään ensi vuodelle uusi hallitus. Päätettiin, että jäsenet valitsevat uuden
hallituksen pikkujouluissa tarvittaessa äänestämällä. Ennakkoon saa
ilmoittautua sihteerille, mikäli on kiinnostunut tulemaan toimintaan mukaan.
Päätettin lisäksi pienentää hallituksen kokoonpanoa yhdellä jäsenellä.
4. TULEVAN VUODEN SUUNTAVIIVOJA
Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 julkistetaan pikkujouluissa. Tulevana
vuonna toiminta tulee olemaan vilkasta tarjoten mm. moniosaisen luentosarjan,
käsikirjoitusworkshopin, tilaajien tapaamisia ja käsikirjoittajien ja tuottajien
yhteisen seminaarin.
Resurssien mukaan toteutettavia toiveita: mm. yhteinen seminaari SET:n kanssa,
tuotantoneuvojien tapaaminen, osallistuminen Tampereen elokuvajuhlille...
5. UUDET JÄSENET
Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Susanna Kotilainen.

Käsiteltiin Metropolian käsikirjoitusopiskelija Mira Muikun ehdotus
opiskelijajäsenyydestä. Päätettiin ettei Kilta ainakaan toistaiseksi ota
opiskelijajäseniä. Sunkloon voi kuitenkin hakea koejäseneksi.
6. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
‐ Ensi vuoden käsikirjoittajien ja tuottajien yhteiseen päivän yhteyteen
toteutetaan lyhyitä ammattinäyttelijöiden näyttelemiä kohtauksia, joissa
käsikirjoittajan ja tuottajan yhteistyö nähdään molempien näkökulmasta.
Käsikirjoittajat ja tuottajat saisivat kirjoittaa lyhyitä kohtauksia, ohjeella ”pitää
perustua tositapahtumiin, mutta vähän saa värittää”.
‐ Kilta voisi ensi tai sitä seuraavana vuonna osallistua Tampereen Elokuvajuhlille
tempauksen/paneelikeskustelun järjestämisen/pitchaustapahtuman tms.
muodossa. Vaihtoehtoisesti voisi suunnata Sodankylän Elokuvajuhlille tai
jonakin vuonna Lontooseen Käsikirjoitusfestivaaleille (lokakuussa).
‐ Manus United tarvitsee uudet pelipaidat. Sihteeri on yhteydessä Mika
Ripattiin/Markus Pyhältöön, jonka kautta pelipaidat viimeksi tilattiin. Paidan
väriksi valittiin lämmin oranssi, kuten nettisivujen ilmeessä.
‐ Sihteeri ottaa yhteyttä elokuva‐arkistoon ja tiedustelee mahdollisuutta siihen,
josko Killan jäsenet pääsisivät ilmaiseksi tai alennuksella sisään. Samoin jatkaa
selvitystyötä elokuvalippujen alennuksia koskien.
‐ Todettiin, että Killan toiminnasta tulisi jatkuvasti tiedottaa
käsikirjoitusopiskelijoille ainakin TaiKissa ja Metropoliassa.
‐ Pohdittiin mahdollisuutta alkaa vuosittain jakaa käsikirjoituspalkintoa.
Tanskan Käsikirjoittajien Killan toimesta on ilmeisesti tuloillaan Pohjoismainen
käsikirjoituspalkinto. Karoliina Torvinen ja Raija Talvio selvittävät asiaa.
‐ Killan kannanotto koskien Novellielokuvakilpailua toimitetaan kilpailua
järjestäville sekä killan jäsensivuille.
‐ Päätettiin ehdottaa Yleisradiolle mallia, jossa kaikki Yleisradiosta tullut draama
olisi Yle Areenassa aina saatavilla ja ohjelmien latausten määrän mukaan
maksettaisiin tekijänoikeuskorvauksia tekijöille. Tämä tullee joka tapauksessa
olemaan todellisuutta ohjelmien katselun siirtyessä entistä enemmän nettiin.
Sihteeri vie asiaa eteenpäin Sunklon toiminnanjohtajalle.
‐ Jäseniltä tulleiden tiedustelun ja ilmeisen tarpeen vuoksi edistetään
mahdollisuutta laatia nettisivuille kunnon ohjeet sopimusten tekoon kuin myös
palkkiosuositukset.
Sihteeri on jo aloittanut ohjeiden kirjoittamisen ja lähettää luonnoksen
Virtaselle, joka jatkaa työtä.
‐ Agentuuriasia jätetään seuraavalle toimikaudelle.

