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Minulla on vuosien kokemus ammattimaisesta työskentelystä luovien alojen ja elokuvakulttuurin 

parissa. Työskenneltyäni ensin kulttuurin, lastenelokuvan ja mediakasvatuksen parissa Oulussa ja 

Helsingissä vuosina 1985-1993, ryhdyin päätoimisesti työskentelemään elokuva-alalla.  
 

Työssäni elokuva- ja kulttuurialan sisällön kehittäjänä ja projektien vetäjänä vahvuuttani ovat sisällön 

tuotanto, käsikirjoitus ja sen kehittäminen, tuotannonsuunnittelu, projektihallinta, henkilöstö- ja 

yhteistyösuhteet sekä viestintä. Olen erityisen kiinnostunut elokuvasta ja kulttuurista lapsille ja 

nuorille.  
 

Kahdenkymmenen vuoden kokemus oman yrityksen johtajana ja tuotantojen toteuttajana on 

vahvistanut myös talousosaamista. Kokemusta on kertynyt myös markkinoinnista ja elokuvan 

vaikuttavuustyöstä. Olen osallistunut alan kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin, jonka myötä 

on syntynyt kansainvälistä verkostoa. 
 

Koulutukseni myötäilee työtäni. Olen sosionomi (yhteiskunnallinen tutkinto Tampereen yliopistosta 

1984, pääaine Suomen historia, opinnäyte Nyrki Tapiovaaran elokuvatuotannosta). Olen elokuva- ja 

videotaideohjaaja (Satakunnan käsi- ja taideteollinen opisto, 1992). Viime mainitussa erikoistuin 

lasten ja nuorten mediapaja- ja mediakasvatustoimintaan. Valmistuin elokuvatuottajaksi 

Taideteollisesta korkeakoulusta (Ad Astra -koulutus, 1996) ja täydensin tutkintoa vuoden 

kestävässä kansainvälisessä elokuvatuottajakoulutuksessa EAVE (1997). 
 

Opiskelin elokuvakäsikirjoittamista EU:n Media –ohjelman tukemassa SOURCES –

koulutusohjelmassa vuosina 2002 ja 2008 sekä Taideteollisessa korkeakoulussa vuosina 1994-96. 

SOURCES Training Mentors -koulutus (2015) valmensi sisältöjen ja hakemusten dramaturgiseen 

työhön ja rakentavan palautteen antamiseen. Lisäksi opiskelin muissa Media –ohjelman 

koulutuksissa, kuten mm. tuotannonsuunnittelua EAVE miniworkshopissa (2004), Docs without 

Frontiers (1996) ja Training in Interactive Multimedia Production Workshop (1994).  
 

Olen ohjannut muutamia dokumentteja ja lyhytfiktioita sekä tuottanut kymmeniä elokuvia ja 

televisio-ohjelmia - pitkiä näytelmäelokuvia, dokumentteja, lyhytelokuvia, lastenelokuvia, 

tanssielokuvia, televisiosarjoja sekä kansainvälisiä yhteistuotantoja. Elokuvat ovat keränneet Jussi-

palkintoja ja –ehdokkuuksia sekä kansainvälisiä palkintoja. Valtion elokuvataidetoimikunnan 

myöntämä elokuvan laatutuki on myönnetty kahdeksalle tuottamalleni elokuvalle. Sain Pikku Karhu 

–palkinnon v. 2008 työstäni lasten elokuvakulttuurin ja mediakasvatuksen kehittäjänä.  
 

Toimin myös elokuva- ja media-alan konsulttina. Laadin opetusministeriön tilauksesta v. 2001 

selvitystyön lasten elokuvakulttuurin tilasta Suomessa ja sen seurauksena olin laatimassa 

ministeriön asettamassa työryhmässä asiaa koskevan kehittämisohjelman.  

 



Olen suunnitellut media-alan koulutusohjelmia, lasten elokuvakoulun ja toiminut opettajana ja 

tutorina valmistuville media-alan opiskelijoille. 1991 työskentelin kehitysyhteistyössä Namibiassa 

elokuva-alan tehtävissä.  

 

Toimin valtion taidehallinnon luottamustehtävässä Valtion elokuvataidetoimikunnan jäsenenä sekä 

Taiteen keskustoimikunnan Mediataidejaoston jäsenenä vuosina 1997-2002. Tämä luottamustoimi 

avasi valtakunnallisen näköalan elokuva- ja mediataidekulttuuriin.  
 

Vastaava näköalapaikka avautui tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimivassa 

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksessa (AVEK), jossa työskentelin määräaikaisena 

tuotantoneuvojana (2014-2019). Vastasin vuosittain noin 600 dokumentti- ja lyhytelokuvan ja 

mediateoksen tuotantohakemusten käsittelystä ja päätöksenteosta ja seurasin tuotantoprosesseja 

ideasta valmistumiseen asti. Työni ohessa kehitin audiovisuaalista kulttuuria yhdessä toimialan 

kanssa luomalla erilaisia alaa kehittäviä hankkeita. Osallistuin alan kansainvälisiin tapahtumiin ja 

kansainvälisiin yhteistuotantoihin ja edustin AVEKia erilaisissa kansainvälisissä foorumeissa ja 

kehittämishankkeissa.  
 

Olen perustanut kaksi tuotantoyhtiötä; Pystymetsä Oy (2002) ja Periferia Productions Oy (2008), ja 

toimin yritysten toimitusjohtajana ja vastaavana tuottajana.  Periferia –yritys siirtyi toisen 

omistukseen v. 2014. Syksystä 2019 alkaen Pystymetsä Oy jatkaa työtään elokuvien sekä erilaisten 

kulttuuristen ja hyvinvoinnin kysymysten parissa.  
 

Ennen oman yritystoiminnan perustamista työskentelin tuottajana kotimaisissa 

elokuvatuotantoyhtiöissä kuten Blind Spot Pictures, Illume, Matila&Röhr Productions, Liisa 

Helminen Film Productions ja Kroma Productions.  

  

TOIMINTA ELOKUVANTEKIJÄNÄ – omia ohjauksia 
 

Tuottamani ja yhteistyöverkoston kautta laajasti levinnyt MUN PERHE – viiden lasten 

dokumenttielokuvan kokonaisuus (2014) oli mittava yhteistyö RAY:n sekä lukuisten lasten ja 

perheiden hyvinvointia edistävien järjestöjen kanssa. Elokuvien esitysoikeudet ovat MTV:lla.  
 

Mun perhe -kokonaisuuteen kuuluu ohjaamani dokumenttielokuva SYDÄMESTÄ ASTI (2014). Se 

kertoo vähävaraisen perheen Sinttu –tytön nokkelista keinoista toteuttaa omaa unelmaansa. 

Elokuva kilpaili mm. Chicagon lastenelokuvajuhlilla ja Lyypekin Pohjoismaisilla elokuvapäivillä v. 

2015.  
 

Ohjaamani dokumenttielokuva TÄHDET (2008) kertoo pienten poikien ystävyydestä ja yhteistyöstä 

(Yle, AVEK, Kirkon mediasäätiö) ja KUUKAUSI KUNINKAINA-tiernapojat (2009) 

tiernapoikaperinteestä ja poikien yhteistyöstä (YLE, AVEK, Kirkon mediasäätiö).  
 

Vuosina 1990-1992 ohjasin muutamia lyhytfiktioita porilaisen NYTE taiteilijaseuran kanssa. Vuonna 

1995 valmistin yhdessä ohjaaja Päivi Takalan kanssa MTV3 -kanavalle lasten tv-joulukalenterin 

Uppo-Nalle ja joulun odotus. Lorut sarjaan kirjoitti kirjailija Elina Karjalainen.   

 

TOIMINTA ELOKUVATUOTTAJANA – poimintoja valmistuneista tuotannoista 
 

Ensimmäinen tuottamani elokuva valmistui v. 1993 ja ensimmäinen pitkä näytelmäelokuva v. 2001. 

Se oli varhaisnuorille suunnattu KYYTIÄ MOOSEKSELLE (tuot. Illume, 2001, ohj. Kaija Juurikkala). 

Juurikkalan ohjaama pitkä lastenelokuva VALO (2005) oli suomalais-ruotsalais-norjalainen 



yhteistuotanto ja yhteistyö Unicefin kanssa. Olin yhteistuottajana Olli Saarelan ohjaamassa 

satuelokuvassa RÖLLI JA METSÄNHENKI (tuot. Matila&Röhr Productions, 2001).  
 

Pitkät näytelmäelokuvat MISS FARKKU-SUOMI (ohj. Matti Kinnunen, 2012), TÄHTITAIVAS 

TALON YLLÄ (ohj. Saara Cantell, 2012) ja ROSKISPRINSSI (ohj. Raimo O Niemi, 2011) ovat 

pohjoismaisia yhteistuotantoja. KOHTAAMISIA -elokuvan (2010) ohjaaja Saara Cantell ja kuvaaja 

Marita Hällfors saivat elokuvan valtionpalkinnon v. 2010. Elokuva sai seitsemän Jussi –

palkintoehdokkuutta, ja yhden Jussi -palkinnon. Miss Farkku-Suomi sai neljä Jussi-ehdokkuutta, ja 

yhden Jussi palkinnon. Non Profit (2007, SES, YLE) on ensimmäinen kolttasaamelainen pitkä 

näytelmäelokuva ja ohjaaja Pauliina Feodoroffin esikoiselokuva. Elokuva sai Kritiikin kannukset v. 

2007.  
 

Norjalaisen Speranza -yhtiön kanssa toteutettiin kaksi kansainvälistä yhteistuotantoa. Ohjaaja 

Thomas Robsahmin dokumenttielokuva orjuuden nykyilmiöistä, MODERN SLAVERY/ IHMISET 

KAUPPATAVARANA valittiin vuoden parhaimmaksi dokumentiksi Norjassa v. 2009 (Amanda -

palkinto). Margreth Olinin pitkä näytelmäelokuva ANGEL/ENGELEN (2009, Speranza, Periferia ja 

Migma) menestyi festivaaleilla ja teattereissa. YLE on ostanut molempien elokuvien Suomen tv-

esitysoikeudet.  
 

Saksalais-suomalais-ranskalainen yhteistuotanto GIRLS AROUND THE WORLD (1998-1999) on 

neljän dokumenttielokuvan yhteistuotanto, johon tuotin Suomesta elokuvan 52 kilometriä 

Kuhmosta mehtään (ohj. Kaija Juurikkala, YLE, AVEK, 3Sat/ZDF). Irlantilaiset dokumentit US 

BOYS (1998) ja Estella (2000) ovat yhteistuotantoja Igloo Filmsin ja Paradox Pictures -yhtiöiden 

kanssa (YLE, RTE, Irish Film Board).  
 

Toimin suomalaisena yhteistuottajana ruotsalaisen Giraff Filmin tuottamassa ja John. O. Olssonin 

ohjaamassa draamasarjassa MÖBELHANDLARES DOTTER (7 x 60 min, SVT & FST/YLE 2006). 

Sarjan pääosassa ovat Rolf Lassgård, Jakob Eklund, Sofia Pekkari, Irina Björklund ja Antti Reini.  
 

Osallistuin suomalaisena tuottajana yhteispohjoismaiseen lyhytelokuvasarjaan MOVING NORTH – 

10 SHORT DANCEFILMS (2003). Tuotin sarjan kotimaiset tanssilyhytelokuvat VERTEBRA (ohj. 

Milla Moilanen) ja POTRETTI (ohj. Saara Cantell). Sarjaa ja sen yksittäisiä elokuvia on palkittu ja 

esitetty laajasti eri puolilla maailmaa.  
 

YLE valitsi ehdokkaakseen Prix Europa 2008 kilpailuun Saara Cantellin ohjaaman ja tuottamani 

dokumentin IKIOMAKSI (29min, 2007). Elokuva kertoo kansainvälisestä adoptiosta lapsen silmin. 

Hanna Bergholmin ohjaama, ja Jenni Toivoniemen ja Kirsikka Saaren käsikirjoittama lasten 

lyhytfiktio GORILLA (2009) valmistui osana Skidisti –projektia (SES, AVEK, YLE) ja palkittiin mm. 

Iranissa ja Japanissa. Olin tuotannon konsulttina (2006-2007) Ylen ja AVEKin Toinen Suomi –

projektissa, ja sen Lappia kuvaavassa dokumenttielokuvassa ISIEN MERKIT (8 ohjaajaa).  

 

TOIMINTAA AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN PARISSA  
 

Sain mieluisan huomionosoituksen v. 2008, kun Poem -säätiön PIKKU KARHU -palkinto myönnettiin 

minulle lasten elokuvakulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Valtion elokuvan laatutukipalkinto on 

myönnetty kahdeksalle tuottamalleni elokuvalle, viimeksi v. 2014 Anna Korhosen ohjaamalle 

dokumenttielokuvalle Hyvä veli. Euroopan Elokuva-akatemia valitsi tuottamani ja Milla Moilasen 

ohjaaman animaation WANTED ehdolle parhaaksi eurooppalaiseksi lyhytelokuvaksi v. 1999.   



Opetusministeriön ja Suomen elokuvasäätiön toimeksiannosta v. 2001 laadin esiselvityksen ’Herra 

Huu ja moni muu’, joka käsitteli lasten elokuvakulttuurin tilaa Suomessa. Toimin aloitteentekijänä ja 

sihteerinä opetusministeriön asettamassa ’Lastenelokuvan kehittämisohjelmaa’ valmistelevassa 

asiantuntijaryhmässä v. 2001. Kehittämisohjelman perusteella opetusministeriö ja Taiteen 

keskustoimikunta käynnistivät v. 2002 lasten elokuvakulttuuria edistäviä toimenpiteitä.  
 

Suunnittelin ja perustin ohjaaja Kaija Juurikkalan kanssa Valveen elokuvakoulun lapsille v. 2004. 

Koulu  toimii valtakunnallisen Taikalamppu – lastenkulttuuriverkoston Oulun keskuksessa. 2000-

luvulla suunnittelin ja laadin opetusohjelmia, koulutussuunnitelmia ja työkaluja media-alan 

oppilaitoksille, mm.  Oulun yliopistolle Mediatuottaja-koulutusohjelman ja Oulun seudun 

ammattikorkeakoululle mediatuottamisen projektihallinta-ohjelman. Opetin ja luennoin media-

alasta useissa ammattikorkeakouluissa ja alan oppilaitoksissa ja olen ollut vastaavana tuottajana 

oppilaiselokuvissa. Elokuvakriitiikkejä ilmestyi pohjoisen sanomalehdissä v. 1985-86. 
 

Opetusministeriön apurahan tukemana työskentelin vapaaehtoistyössä Namibiassa v. 1991 

SWAPOn elokuvayhtiössä. Koulutin elokuvantekemiseen ja perustin siellä kiertävän 

elokuvafestivaalin Namibian National Film Festival v. 1991. 
 

* 

YHTEENVETO 
 

OPINNOT  
 

DOK.INCUBATOR, dokumenttielokuvan kansainvälinen koulutus, elokuvan jälkitöiden ja 

markkinoinnin kehittäminen, 3 työpajaa Slovakiassa, Tsekeissä  ja Ruotsissa huhti-syyskuu 2019 
 

ALGORITMITTYVÄ ELÄMÄ, järj. Koneen säätiö & Demos Helsinki, seminaari, huhtikuu 2017 
 

IMPACT LAB, järjestäjä BritDoc, vaikuttavuustuottamisen (impact producing) koulutus 2016  
 

SOURCES Training Mentors 2015, kansainvälinen mentorkoulutus, kouluttajana mm. Louise Cough 

(Australia), Michael Seeber (Itävalta). 
 

SOURCES 2, kansainvälinen elokuvakäsikirjoituskoulutus vuosina 2002 ja 2008, kouluttajana mm. 

Colin Tucker (UK) & Gabriel Auer (Ranska) 
 

EAVE AUDIOVISUAL, kansainvälinen elokuvatuottajan koulutus, MEDIA II -ohjelma, 1997 
 

DOCS WITHOUT FRONTIERS, dokumenttielokuvien kansainvälinen rahoitus ja levitys, European 

Film Collage, Tanska, 1996  
 

TUOTTAJAN PD-TUTKINTO ’Ad Astra’ Taideteollinen korkeakoulu, 1994-96 
 

TRAINING IN INTERACTIVE MULTIMEDIA PRODUCTION, Italia, Media I -ohjelma, 1994    
 

ELOKUVA- JA VIDEOTAIDEOHJAAJA, Satakunnan käsi- ja taideteollinen oppilaitos, 1990-92 
 

AVEK-SES tuottajakoulutusprojekti, 6kk koulutus toteutui tuotantoyhtiössä hands on-periaatteella, 

1990 
 

SOSIONOMI, Tampereen yliopisto 1984 (ainekokonaisuus: Suomen historia, taidehistoria, 

draamakirjallisuus, sosiologia, aikuiskasvatus), opinnäyte ‘Nyrkinisku suomalaiselle elokuvalle – 
Nyrki Tapiovaara’ Tapiovaaran elokuvatuotanto 1930-luvun Suomessa 
 

Lisäksi täydentäviä opintoja kotimaassa ja ulkomailla aiheista elokuvakäsikirjoitus, elokuvatuotanto- 

ja markkinointi, elokuvaus, valokuvaus, pedagogia, elokuva- ja mediakasvatus, projektihallinta, 

toimitusjohtaja-opinnot.  

 



TYÖSKENTELY ELOKUVA- JA KULTTUURIALALLA 
 

PYSTYMETSÄ OY, vastaava tuottaja, ohjaaja v. 2002-2014 ja 1.9.2019 alkaen  

AVEK / Kopiosto ry, dokumentti- ja lyhytelokuvan tuotantoneuvoja 1.7.2014-30.6.2019  

PERIFERIA PRODUCTIONS, vastaava tuottaja, ohjaaja 2008-2014 

POHJOINEN ELOKUVA- JA MEDIAKESKUS – POEM (Oulu), audiovisuaalinen alueellinen 

resurssikeskus, erityisasiantuntija 1.4.2000-30.3.2001 

ILLUME, freelancer elokuvatuottaja 1999-2000 

BLIND SPOT PICTURES, freelance elokuvatuottaja 1999-2000 

KROMA PRODUCTIONS /elokuva- ja mediataideteosten tuottaja ja teosten levittäjä 1993-99 

AV-ARKKI/MUU MEDIA FESTIVAALI / Nordic Media Arts Education Meeting´93, tuottaja 1993 

SWAPOn elokuvayhtiö NEW DAWN VIDEO, Namibia / tuottaja, ohjaaja, kouluttaja 1991 

National Namibian Film Festival, kiertävän elokuvafestivaalin johtaja ja suunnittelija 1991 

LIISA HELMINEN FILM PRODUCTIONS OY / tuotantoassistentti 1990-91 

PROPPU 1000 OY, dokumenttielokuvayhtiö / tuotantoassistentti 1990 

PAND INTERNATIONAL, ’Meeting of the Worlds’ International Art Festival, Taiteilijoiden 

kansainvälinen taidefestivaali yhdessä Joensuun Laulujuhlien kanssa/ tapahtumatuottaja 1989-90 

ELOKUVA- JA TELEVISIOKASVATUKSEN KESKUS ETKK ry / koulutussuunnittelija 1987-89 

KSL OULU / alueopintosihteeri, koulutussuunnittelija 1986-87 

OULUN ELOKUVAKESKUS / alueellinen elokuvasihteeri, elokuvakulttuurin ja elokuvakasvatuksen 

suunnittelija ja tuottaja Pohjois-Pohjanmaan alueella 1985-86 

OULUN KANSAINVÄLINEN LASTENELOKUVIEN FESTIVAALI/ työntekijä 1985-86 ja 

kansainvälisessä CIFEJ raadissa v.2005 

TIEDONPUU, 35mm kiertävä elokuvateatteri Pohjois-Pohjanmaan kouluille / suunnittelija ja tuottaja 

1985-96 

 

MUU TOIMINTA ELOKUVA- JA MEDIA-ALALLA (esimerkkejä) 
 

´Herra Huu ja moni muu´, Opetusministeriön ja Suomen elokuvasäätiön toimeksianto 

lastenelokuvakulttuurin esiselvitystyöksi. Luovutettiin kulttuuriministerille 8.3.2001. 
 

’Lastenelokuvan kehittämisohjelma’, Opetusministeriön asiantuntijaryhmän aloitteentekijä ja 

työryhmän sihteeri. Luovutettiin kulttuuriministerille 13.12.2001 
 

Valveen elokuvakoulu lapsille, Oulun lastenkulttuurikeskus / keskus on osana valtakunnallista 

TAIKALAMPPU –lastenkulttuuriverkostoa / Oulun lasten elokuvakulttuurin asiantuntija ja 

Elokuvakoulun suunnittelija yhdessä ohjaaja Kaija Juurikkalan kanssa 2003-2004 
 

Mediatuottajan koulutusohjelma METKA, koulutusohjelman suunnittelija, Oulun yliopisto 2002-

2003 
 

Projektihallinnan työkalut – mediakoulutusohjelman suunnittelu ja konsultointi, Oulun seudun 

ammattikorkeakoulu 2002-2003   
 

Elokuva- ja media-alan kouluttajana ja konsulttina sekä lopputöiden tarkastajana sekä oppilastöiden 

tuottajana vuodesta 1990 mm. seuraavissa oppilaitoksissa: Stadia (nyk. Metropolia), Oulun 

yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun Taideakatemia, 

Lapin yliopisto, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Oulun käsi- ja taideteollinen oppilaitos, Oulun 

seudun Luonnonvara-alan oppilaitos (elokuvan lavastusassistentin koulutusohjelma).    


