Raportti hankkeesta Open Cinema perheille - elokuva voimaannuttava välineenä
haavoittuvassa asemassa oleville perheille.
Lapinlahden Lähteen tukiyhdistys sai Alli Paasikiven säätiöltä rahoituksen Open Cinema -konseptin
mukaisen elokuvaklubin perustamiseksi Lapinlahden Lähteelle ja tarjota Open Cinemaelokuvaklubitoimintaa haavoittuvassa asemassa oleville perheille (syrjäytymisvaarassa olevat nuoret,
vähävaraisten perheet).
Kun saimme tiedon hanketta koskevista positiivisista rahoituspäätöksistä (Alli Paasikiven säätiö ja
Uudenmaan kultuurirahasto), allekirjoittanut oli yhteydessä sopimusten tekemistä varten Open Cinema konseptin omistajaan, Open Cinema Foundationiin. He kertoivat, että meidän tulee perustaa erillinen
organisaatio Open Cineman toteuttamiseen, jotta konsepti olisi tarjolla kaikille. Lapinlahden Lähteen
tukiyhdistys teki sopimuksen Open Cinema Foundationin kanssa, jossa sovittiin uuden organisaation Open
Cinema Finland ry:n perustamisesta. Lapinlahden Lähteen tukiyhdistys teki sopimuksen Open Cinema
Finland ry:n kanssa hankerahoituksessa luvatun toiminnan hoitamisesta ja raportoinnista. Sopimus Open
Cinema Finland ry:n kanssa varmistaa, että hanke pystytään toteuttamaan ja konseptia voidaan levittää
laajemmalle myöhemmin.
Syksyllä 2017 toiminta-olosuhteet muuttuivat Lapinlahden Lähteellä niin, ettei Open Cinema -elokuvaklubia
pystytä siellä toteuttamaan. Open Cinema Finland on neuvottelut, että Open Cinema – elokuvaklubi voidaan
toteuttaa Annalan huvilalla Lapinlahden Lähteen sijaan. Open Cinema -elokuvaklubin siirrolle ei ole esteitä
Lähteen taholta. Arabiassa sijaitsevasta Helsingin vanhimmasta huvilasta, Annalan huvilasta kehitetään
yleisölle avointa puutarhakulttuurin keskusta (www.annalanhuvila.fi). Annalan huvilassa toimii Hyvinvoinnin
tilat -hanke (www.hyvinvoinnintilat.fi), jonka tarkoituksena on levittää Lapinlahden Lähteellä aiemmin
kehitettyjä hyviä toimintamalleja muihin tyhjiin tiloihin.
Edellä olevat muutokset ovat hidastaneet varsinaisen elokuvaklubitoiminnan käynnistämistä.
Hankkeessa on tähän mennessä tehty seuraavat toimenpiteet:
Toimenpide 1: Open Cinema -konseptin sovittaminen Suomen oloihin
Open Cinema Foundationin kanssa on pidetty kesästä 2017 viikottaiset skype-palaverit. Open Cinema
Finland on perehtynyt konseptiaineistoon, kääntänyt ja mukauttanut aineistoa Suomen oloihin. Social
Franchising -sopimuksen juridisia sisältöjä on tarkastettu pro bono -yhteistyössä lakiasiantoimisto Castren &
Snellmanin kanssa. Yhteistyö mahdollistui, kun Open Cinema Finland hyväksyttiin mukaan Rahoitusvoimalahankkeeseen. Neuvottelut elokuva-alan toimijoiden sekä sote-alan toimijoiden kanssa on käynnistetty.
Toimenpide 2: Laitehankinnat
Hankkeessa pyydettin tarjoukset tarvittavia laitteita varten Lapinlahden entisen mielisairaalan tiloihin, mutta
hankintaprosessi keskeytettiin raportin kolmannessa kappaleessa mainitusta syystä. Vastaavat
tarjouspyynnöt tehtiin Annalan huvilan saliin perustettavaan elokuvaklubia varten. Laitehankinnoissa jäätiin
odottamaan salin kunnostöiden valmistumista. Kunnostuksen aikana suojellun Annalan huvilan katto
osoittautuikin juuttukangaskatoksi oletetun kovalevyn sijaan. Tämä puolestaan vaikutti laitehankintoihin,
koska kattoon ei voida kiinnittää valkokangasta ja ikkunoiden pimennysverhojen asennukseen tuli lisähaaste.
Toisenkin tarjouspyynnön mukainen hankinta jouduttiin siis keskeyttämään. Nyt on pyydetty tarjousta
liikuteltavasta ratkaisusta, jota olisi mahdollista käyttää myös muissa tiloissa. Edellä mainitusta syystä,
hankkeen rahoitusta ei ole vielä käytetty, mutta laitehankinta tulee ajankohtaiseksi 01-02/2019 riippuen
valittavien laitteiden toimitusajasta.
Toimenpide 3: Käynnistetään ensimmäinen elokuvaklubi
Haavoittuvassa asemassa oleville perheille (mm. syrjäytymisvaarassa olevat nuoret) sopivan ohjelmiston
suunnittelu on käynnistetty yhteistyössä Koulukinon kanssa. Ohjelmistoa pidetään avoimena, jotta
elokuvaklubiin osallistuvat voivat vaikuttaa elokuvavalintoihin. Esitysoikeudet sovitaan elokuva kerrallaan.
Lanseeraista varten sovittiin ensimmäisestä esitysoikeudesta. Ensimmäinen elokuvaklubi saadaan
käynnistettyä vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana.
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Toimenpide 4: Viestintä ja markkinointi
Raportin kolmannessa kappaleessa mainitusta muutoksista johtuen, viestinnässä ei ole voitu hyödyntää
Lapinlahden Lähde-konsortion viestintäresursseja. Viestintäsuunnitelma laadittiin uudelleen ja
www.opencinema.fi-sivut on julkaistu, somekanavat www.facebook.com/opencinemafinland/, Twitter ja
Instargam on perustettu.Open Cinemaa varten on tuotettu kuvitusaineistoa. Open Cinema Finland
lanseerattiin kesäkuussa 2018. Lanseeraus tehtiin yhteistyössä Koulukinon, Annalan huvilan, Hyvinvoinnin
tilat-hankkeen ja Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Lanseeraustilaisuudessa Metropolian Arabian
kampuksen auditoriossa esitettiin Salainen metsä -dokumenttielokuva, jonka ohjaaja sekä pääosassa oleva
autistinen nuori osallistuvat lanseeraustilaisuudessa käytyyn keskusteluun. Lanseerausta varten tuotettiin
juliste materiaalia.
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