ESITTELYSSÄ RANTALAISEN TAIDE- JA
KULTTUURIALAN ASIAKKAITA

RANTALAISELLA ON VAHVA KOKEMUS TAIDE- JA
KULTTUURIALAN TALOUSHALLINNON ERITYISPIIRTEISTÄ
ALAN LAAJA OSAAMINEN JA NYKY AIKAINEN
PALVELUKONSEPTI TEKEVÄT MEISTÄ LUOTETTAVAN
YHTEISTYÖ KUMPPANIN

TAIDE JA KULTTUURI

ELOKUVASÄÄTIÖ MAHDOLLISTAA KOTIMAISEN
ELOKUVATUOTANNON
Vuonna 1969 perustettu Suomen elokuvasäätiö (SES) toteuttaa Opetus- ja
kulttuuriministeriön sille antamaa tehtävää jakaa kotimaiselle elokuvalle
Veikkauksen voittovaroista osoitettua määrärahaa.
– Rahoitamme kotimaista elokuvatuotantoa aina käsikirjoitusvaiheesta tuotantoon
ja markkinointiin. Tuemme elokuvien esittämistä ja levittämistä muun muassa
antamalla levitystukea. Lisäksi tuemme itse elokuvateattereita, esimerkiksi koko
maan teatterisalit on digitalisoitu säätiön tuella, selvittää Suomen elokuvasäätiön
hallintojohtaja Niina Otva.
Paitsi kotimaisten elokuvien levittämistä SES tukee myös erimaalaisten elokuvien
maahantuontia. Pyrkimyksenä on saada suomalaiset löytämään esimerkiksi
aasialaiset elokuvat. Yksi tärkeä osa elokuvasäätiön toimintaa on kulttuurivienti,
mikä tarkoittaa suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä maamme rajojen
ulkopuolella.
– Teemme paljon töitä sen eteen, että kotimaisia elokuvia saadaan näkyville
kansainvälisillä festivaaleilla, Otva kertoo.
Yksi kevään 2015 merkittävimmistä ensi-illoista on pitkä ﬁktioelokuva ”Big Game”,
jossa pääosassa on Samuel L. Jackson. Elokuva on kallein täällä tehty ﬁktio ja
sille povataan kansainvälistä läpimurtoa. Vuonna 2013 elokuvasäätiö myönsi
tuotantotukea 77 elokuvalle yhteensä 14,2 miljoonaa euroa.
– Suomessa ei tehdä ammattimaisesti pitkiä elokuvia ilman säätiön tukea. Elokuvasäätiö on mahdollistaja, joka tekee merkittävää ja välttämätöntä kulttuurityötä.
Meille on tosi tärkeää, että tilitoimisto tuntee
elokuvatoimialan. Kirjanpitäjämme Rantalaisella
tekee myös tuotantoyhtiöiden kirjanpitoa ja
tuntee tämän maailman ja alan tiskin molemmin
puolin, mikä on oleellista.

Meillä on varma tunne
siitä, että meistä ja meidän
asiakkaistamme pidetään
hyvää huolta, Niina Otva
toteaa.

DOKUMENTTIELOKUVIEN TUOTTAJA ILLUME
Vuonna 1987 perustettu Illume Oy on dokumenttielokuviin erikoistunut
tuotantoyhtiö, jonka yksi perustaja on toimitusjohtaja Pertti Veijalainen,
alun perin elokuvakuvaaja itsekin. Illume tuottaa elokuvia ja tv-sarjoja sekä
teatterilevitykseen että televisioon.
– Tuotantoyhtiönä ostamme elokuvaideoita ja jalostamme niitä yhdessä ohjaajien
kanssa. Hoidamme levityksen kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille sekä
hankimme tuotannolle rahoituksen. Itse elokuvan tekevät taiteilijat, Veijalainen
valottaa toimintaa.
Illumen tietoisena tavoitteena on ollut viimeiset 3-4 vuotta kasvu kansainvälistymisen avulla ja laajentamalla tuotantoa ﬁktioelokuviin. Kansainväliseen
kasvuun pyritään tekemällä yhteistuotantoelokuvia eri maissa toimivien
tuotantoyhtiöiden kanssa ja hankkimalla projekteihin kansainvälistä rahoitusta ja
levitys. Yksi esimerkki kansainvälisestä yhteistuotannosta on elokuva ”Sokurovin
ääni”, joka tehtiin yhteistyössä virolaisen ja saksalaisen tuotantoyhtiön kanssa.
Levityksen hoitaa ranskalainen yhtiö.
– Yhteistuotantoa oli myös syksyllä 2014 teattereihin tullut Lordi-elokuva ”Monsterimies”, jonka YLE esitti televisiossa tämän vuoden tammikuussa, Veijalainen mainitsee.
Illume on toimintansa aikana tuottanut yli sata elokuvaa. Yrityksessä halutaan
tehdä elokuvia, jotka ovat kiinnostavia, hauskoja ja herättävät yhteiskunnallista
keskustelua. Vuosittain tuotetaan kolmesta viiteen elokuvaa.
Elokuva-alan taloushallinnossa on omat erityispiirteensä, joudumme esimerkiksi pitämään
projektikohtaista kirjanpitoa. Arvostamme sitä,
että meillä on kumppanina tilitoimisto, joka
tuntee alan ja sen erityispiirteet.

Rantalaisella on keskitytty
elokuva-alan taloudenpidon
osaamiseen, mikä on meille
tärkeää, Pertti Veijalainen
sanoo.

ANIMA VITAE VALLOITTAA MAAILMAA

Anima Vitae Oy on vuonna 2000 perustettu animaatiostudio. Toiminnan
alussa yhtiö teki televisiomainoksia, sittemmin tv-sarjoja ja elokuvia.
– Kansainvälinen läpimurtoelokuvamme oli 2008 ensi-iltansa saanut Niko – Lentäjän
poika, joka myytiin 118 maahan. Sen jälkeen 2012 valmistui sen jatko-osa Niko 2
– lentäjäveljekset. Televisiossa USA:ssa se sai jo pelkästään CBS-kanavalla yli 26
miljoonaa katsojaa, kertoo menestyksestä Anima Vitaen toimitusjohtaja Petteri
Pasanen.
Uusi seikkailu Anima Vitaessa alkoi 2013, kun yritys perusti uuden kumppanin
kanssa tytäryhtiön AnimaPointin Malesiaan. Suomessa ja Malesiassa on samat
tuotantolinjat.
– Aasia meni Euroopan ohi animaatiobisneksessä vuonna 2007 ja aloimme miettiä,
miten pääsisimme Aasian markkinoihin kiinni. Ratkaisumme oli tämä. Malesian
kiinalaisille Kiina on tuttu ja saamme Malesian studiolle paljon hyviä tekijöitä.
– Animaatio on globaalia bisnestä, ja meillä on vahvat henkilökohtaiset verkostot
ympäri maailmaa, Pasanen toteaa ja lisää yhtiön toimineen maailmalla jo
vuodesta 2003 lähtien.
Uusin kehitteillä oleva elokuva on 1990-luvun tv-hahmo Hugo. Sitä työstetään
parhaillaan sekä Suomessa että Malesiassa ja lisäksi mukana on kanadalainen
yhteistyökumppani.
Rantalainen hoitaa koko taloushallintomme
kirjanpidosta palkkoihin. Haluamme pitää tiivistä
yhteyttä kirjanpitäjäämme, jolla on hallussa
kokonaiskuva asioistamme ja jolta saamme aina
tarvittaessa apua.

Tyytyväisyys Rantalaiseen
kulminoituu erinomaiseen
kirjanpitäjäämme, Petteri
Pasanen sanoo.

DIONYSOS FILMS TUOTTAA HUIPPUSARJOJA JA
-LEFFOJA
Dionysos Films Oy on vuonna 2008 perustettu elokuvien ja tv-draaman
tuotantoyhtiö, joka tuottaa fiktiivisiä, käsikirjoitettuja ohjelmia televisioon
ja elokuvateattereihin.
Yhtiön perustajat ja omistajat ovat tuottaja Riina Hyytiä ja ohjaaja Johanna
Vuoksenmaa. Yksi yrityksen menestyneimmistä tv-sarjoista on ”Klikkaa
mua”, jonka ensimmäinen tuotantokausi villitsi katsojat vuonna 2011. Toinen
tuotantokausi viihdytti televisiossa 2014.
– Venla-palkintoja voittanut ”Klikkaa mua” on herättänyt kiinnostusta myös
ulkomailla ja olemme myyneet sarjan remake-oikeudet Ruotsiin, Riina Hyytiä
kertoo.
Dionysos Films on menestynyt loistavasti myös elokuva-alalla: vuonna 2013
levitykseen tullut elokuva ”21 tapaa pilata avioliitto” keräsi yli 400 000 katsojaa,
mikä on katsojamenestys. Elokuva on edelleen kymmenen katsotuimman
elokuvan joukossa Suomessa, kun otetaan huomioon katsotuimmat kotimaiset
elokuvat viimeisten 25 vuoden ajalta.
Tammikuussa 2015 valkokankaat valtasi uusi elokuva ”Viikoksi aikuiseksi”, josta
povataan uutta menestystarinaa. Ensi-iltaviikonloppunaan elokuva oli katsotuin
leﬀa Suomessa.
– Tämä on intohimolaji, kerromme tarinoita, joita mielessä pyörii. Nyt alamme
pikkuhiljaa työstää Johannan seuraavaa elokuvaa sekä dekkarisarjaa ja
lastenleffaa. Kehittelytyö on parhaillaan meneillään, Hyytiä toteaa.
Elokuva-alan taloushallinnossa on omanlaisiaan
asioita, jotka liittyvät elokuvan tekemiseen.
Arvostamme Rantalaisen elokuva-alan
tuntemusta: voimme luottaa siihen, että asiat
tehdään niin kuin pitääkin.

Olemme todella tyytyväisiä
yhteistyöhön, hommat
toimivat ja palvelu on
inhimillistä ja joustavaa,
Riina Hyytiä kertoo.

DIDRICHSEN VETÄÄ YLEISÖÄ
Didrichsenin taidemuseo Helsingin Kuusisaaressa avattiin yleisölle vuonna
1965. Museo sijaitsee talossa, joka oli tanskalaissyntyisen liikemiehen
Gunnar Didrichsenin ja hänen suomenruotsalaisen vaimonsa Marie-Louisen
perheen koti vuodesta 1957.
– Appivanhempani keräsivät taidetta ja kokoelma kasvoi lopulta noin tuhannen
teoksen taidekokoelmaksi, jonka he halusivat jakaa yleisön kanssa. Vuonna
1964 huvilaan lisättiin museosiipi. Museossa esiteltiin aluksi omia kokoelmia ja
myöhemmin mukaan tulivat vaihtuvat näyttelyt, kertoo museon intendentti Maria
Didrichsen.
Gunnar Didrichsenin kuoleman jälkeen vuonna 1992 myös koti avattiin yleisölle
ja liitettiin osaksi museota.
– Itse tulin museoon töihin 1997, jolloin aloimme järjestää enemmän vaihtuvia
näyttelyjä ja loimme brändin Didrichsen. Meidät tunnetaan hyvästä näyttelytoiminnasta ja laadukkaista näyttelyistä. Museossa on lämminhenkinen ilmapiiri,
ihan kuin tulisi kotiin, Maria Didrichsen kuvailee.
Viimeisten kymmenen vuoden ajan museossa on ollut kävijöitä vuosittain 20 000–
45 000. Varsinainen menestys oli 1.2.2015 päättynyt Edvard Munchin ”Elämän
tanssi” -näyttely, joka keräsi 70 000 vierailijaa. Helmikuun lopussa avattiin Pauno
Pohjolaisen näyttely, joka jatkuu kesän yli.
Olemme olleet jo vuosia Rantalaisen asiakkaita
ja olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön.
Meille on nimetty oma kirjanpitäjä, joka on
aivan loistava ja meille kaikki kaikessa: käymme
jatkuvasti tiivistä sähköpostiyhteydenpitoa.

Saamme aina ystävällistä
ja asiantuntevaa palvelua
koskivat asiat sitten kirjanpitoa tai palkanmaksua,
Maria Didrichsen kertoo.

GALERIE FORSBLOM EDUSTAA NIMEKKÄITÄ
TAITEILIJOITA
Kaj Forsblom avasi taidegalleria Galerie Forsblomin Turussa vuonna 1977.
Galleriatoiminta laajennettiin Helsinkiin 1983 ja vuodesta 2002 lähtien
galleria on toiminut ainoastaan Helsingissä.
– Seuraava suurempi etappi oli, kun muutimme keväällä 2011 Espalta Suomi-taloon,
jossa meillä on nyt mahtavat tilat: tilaa on käytössä entistä enemmän, liki 700
neliötä, ja molemmat näyttelytilat ovat yhdessä tasossa, kertoo galleristi Frej
Forsblom, joka johtaa galleriaa yhdessä isänsä Kaj Forsblomin kanssa.
Galerie Forsblom on Suomen suurin ja yksi Pohjois-Euroopan suurimmista
taidegallerioista. Myyntinäyttelyjä on vuosittain kymmenen kummassakin
näyttelytilassa ja kävijöitä riittää noin 25 000–30 000 per vuosi.
– Joulu-tammikuussa Oiva Toikan näyttely oli varsinainen vetonaula, joka veti
yhtenä viikonloppuna yli tuhat kävijää, mikä on valtava määrä ihmisiä, Frej
Forsblom mainitsee.
Galerie Forsblom edustaa sekä kotimaisia että ulkomaisia tunnettuja ja nimeä
saaneita taiteilijoita. Näistä noin puolet on suomalaisia taiteilijoita.
– Näyttelytoiminnan lisäksi tärkeä osa toimintaamme on osallistuminen eri puolilla
maailmaa järjestettäville taidemessuille noin kahdeksan kertaa vuodessa. Näissä
myyntitapahtumissa eri galleriat esittelevät edustamiensa taiteilijoiden töitä
omilla osastoillaan.
Yhteistyö Rantalaisen kanssa on sujunut hienosti
ja on toimivaa. Kansainvälisestä taidekaupasta
johtuen käsittelemme muun muassa erilaisia
ALV-verokantoja, mikä vaatii paneutumista sekä
meiltä että tilitoimistolta.

Tilitoimistossa tunnetaan
kuitenkin nämä toimialamme erityispiirteet, mikä
on tärkeää, Frej Forsblom
sanoo.

KAAPELITEHDAS SYKKII KOKO AJAN
Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva Kaapelitehdas on Suomen suurin
kulttuurikeskus, jossa toimii muun muassa kolme museota, 12 taidegalleriaa,
tanssiteattereita, taidekouluja ja yrityksiä. Lisäksi siellä on yli 120 taiteilijan
ja 80 bändin työtilat. Yhteensä vuokralaisia on reilut 250. Päivittäin
Kaapelilla työskentelee noin 900 ihmistä.
– Lisäksi meillä on viisi vuokrattavaa tapahtumatilaa, joissa on jatkuvasti
erilaisia lyhytaikaisia tapahtumia. Kaapelitehdas on kuin pikkukaupunki tai
kaupunkikortteli, jossa on paljon elämää ja tarjontaa laidasta laitaan, kertoo
Kaapelitehdasta hallinnoivan Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Petri
Sirviö, aiemmin tunnettu Mieskuoro Huutajien perustajana ja johtajana.
Vuokrattavissa tiloissa järjestetään konsertteja, näyttelyjä, festareita ja messuja.
Yksi suurimmista tapahtumista oli Messukeskukseen siirtynyt Slush. Muita
merkittäviä tapahtumia ovat muun muassa Design Market, Hurjaruuthin
talvisirkus ja Martin markkinat. Merikaapelihallin suuret tapahtumat vetävät
tyypillisesti yli 10 000 kävijää.
– Vuokralaiset tuottavat tapahtumat, me järjestämme puitteet. Täällä on jatkuvasti
syke päällä. Yhtiö hallinnoi myös Suvilahden vanhaa energiantuotantoaluetta,
jossa järjestetään muun muassa Flow ja Tuska -festivaalit, Sirviö mainitsee.
Rantalainen hoitaa meille muun muassa palkanlaskennan, kirjanpidon ja vuokrankannon. Lisäksi
toimintaamme liittyy keskimääräistä mutkikkaampia ALV-käytäntöjä, joihin tarvitsemme ammattilaisen apua. Yhteistyömme on jatkuvaa: tietoa
kulkee koko ajan talosta toiseen.

Tilitoimisto on meille tärkeä
kumppani, jonka tämän
toimialan tuntemusta arvostamme, Petri Sirviö toteaa.

SIBELIUS 150 JA SIBELIUSTALO 15 VUOTTA

Vuonna 2000 avattu, Vesijärven rannalla sijaitseva Lahden Sibeliustalo
tunnetaan kongressi- ja konserttikeskuksena. Talon 15-vuotisjuhlan ohessa
talossa vietetään tänä vuonna erityisesti Sibeliuksen 150-vuotisjuhlaa.
– Toimintamme jakaantuu selvästi kahteen kenttään siten, että kokoukset ja juhlat
tuovat liikevaihdostamme noin yhden kolmasosan ja konsertit kaksi kolmasosaa,
selvittää Sibeliustalon toimitusjohtaja Taneli Tuomaala.
Viime vuonna Sibeliustalossa järjestettiin yhteensä 410 kokousta ja lähes 200
konserttia. Kaiken kaikkiaan tapahtumien kokonaismäärä oli noin 800.
– Yksi vahvuuksistamme on, että meillä on saman katon alla monenlaista toimintaa.
Erikokoisia kokoustiloja löytyy 16: pääsaliimme mahtuu 1 229 henkilöä ja lämpiötilana tunnettu, arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen Metsähalli vetää liki 1 500
ihmistä, Tuomaala kertoo.
Vastikään Euroopan viiden parhaan konserttisalin joukkoon rankattu pääsali
tunnetaan huippulaadukkaasta akustiikastaan, joka sopii erityisen hyvin
klassiselle musiikille. Sali onkin Sinfonia Lahden kotisali.
– Konserttitarjonnastamme noin neljännes on orkesterikonsertteja, reilut
kymmenen prosenttia Sibeliustalon omia tuotantoja ja loput vuokra-asiakkaiden
tuottamia konsertteja ja artistikiertueita. Viimeksi mainittuun sisältyvät myös
yhteistuotannot, joiden osuus on ollut kasvamassa, Tuomaala mainitsee.

Meillä on talossa oma taloushallinto, mutta
Rantalainen (Lahden Tilikeskus) tuottaa tärkeän
perustyön eli kirjanpidon ja palkanlaskennan.

Kumppanimme on täyttänyt
taloushallintoon liittyvät
odotuksemme ja olemme
tyytyväisiä yhteistyöhön.
Kaikki rullaa mukavasti,
Taneli Tuomaala toteaa.

STADIN HAUSKIN FESTARI TULEE TAAS!
Helsinki Comedy Festival on ainoa pääkaupungissa järjestettävä alan
kirkkaimpien Stand Up -ammattilaisten festivaali. Helsinki Comedy Oy
järjestää nelipäiväiset festivaalit syyskuussa.
Helsinki Comedyn omistajiin kuuluvat maamme eturivin Stand Up -koomikot
Sami Hedberg, Riku Suokas, Heli Sutela ja Ismo Leikola, jotka myös esiintyvät
festivaalilla.

Stadin hauskin festari on
otettu hyvin vastaan yleisön
keskuudessa. Kävijöitä on
riittänyt parhaimmillaan
lähes 11 000.
– Stand Up -esitysten ja -koomikoiden määrä vaihtelee vuosittain. Viime vuonna
festarilla esiintyi 39 ammattikoomikkoa, Stand Up -esitysten määrä oli 24 ja niissä
esityksiä eli spotteja yhteensä 130, kertoo luvuista Helsinki Comedy Festivalin
tuotantopäällikkö Meebu Lahdenpää.
– Näiden lisäksi meillä oli viime vuonna ensimmäistä kertaa mukana Festaridebyytit
Show, jossa seitsemän alalle tulevaa koomikkoa pääsi näyttämään taitojaan.
Tämän vuoden festarit räjäyttävät Stadin 9.-12.9.2015. Esiintymispaikkoina ovat
muun muassa Vanha, Apollo ja Virgin Oil.
– Pyrimme rakentamaan jälleen mielenkiintoisen festarin, jossa yleisö saa
läpileikkauksen erityylisistä esittäjistä. Stand Up ylipäätään on haastava laji:
yksi esiintyjä on yksin lavalla kuvainnollisesti täysin alasti. Se, miten yleisö ottaa
koomikon vastaan, perustuu kokonaan esiintyjän omaan tekstiin ja karismaan.

Kirjanpitomme ja palkanlaskentamme on ollut
hyvissä käsissä Rantalaisella alusta eli vuodesta
2009 lähtien. Meillä on yhteistyöstä pelkästään
positiivisia kokemuksia. Kirjanpitäjämme on kiva,
tarkka ja nopea.

Kaikki asiat hoituvat ripeästi: kun lähetän kuitit
tilitoimistoon, niin saan jo
muutamassa päivässä kirjaukset sähköpostiini, Meebu
Lahdenpää kertoo.

Rantalainen on kotimainen tilitoimistokonserni ja alan suurin
perheyritys. Perinteikäs, vuonna 1972 perustettu perheyritys
tuottaa asiakkailleen taloushallinnon palveluita 430 koulutetun
ammattilaisen voimin 28 paikkakunnalla Etelä-Suomessa.
Rantalainen on lähes 10 000 yrityksen luotettu kumppani
kirjanpito-, palkanlaskenta- ja asiantuntijapalveluissa.
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