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Toiminnan   tarkoitus:   
 

● Animaatiokilta   r.y    on   vuonna   1998   perustettu,   valtakunnallinen   ja   ainoa  
animaationtekijöiden   ammattilaisjärjestö.   Jäseniä   on   tällä   hetkellä   160.  

● Toiminnan   päätavoite   on   koota   animaatioalan   tekijät   yhteen,   tukea  
animaationtekijöiden   ammatillista   identiteettiä,   osaamista   ja   asemaa  
yhteiskunnassa.   

● Toimimme   yhteistyössä   muiden   alan   järjestöjen   ja   koulujen   kanssa   alan  
toimintaedellytysten   parantamiseksi.   

● Ylläpidämme   animaation   asemaa   taiteen   ilmaisumuotona    ja   lisäämme  
yleistä   tietoisuutta   animaatioalasta   Suomessa.  

● Pidämme   yllä   alan   kansainvälisiä   suhteita   ASIFA:n   jäsenenä.  
● Toiminnallamme   tuemme   alan   kehitystä   ja   elinvoimaisuutta   Suomessa  

tekijöiden   näkökulmasta.  
 
 
 
 
 

 



 

 
1. Tiivistelmä   kuluneesta   vuodesta  
 
Vuonna   2019   Animaatiokilta   r.y    jatkoi   tärkeää   työtään   animaatioalan   edistämiseksi  
ja   alalla   toimivien   tekijöiden   ammatillisen   identiteetin   tukemiseksi.   Yhdistys   järjesti  
koulutuksia   ja   kollegatapaamisia,   osallistui   kulttuuripoliittiseen   vaikuttamiseen,  
jakoi   festivaalitukea   jäsenilleen   alan   festivaaleille   osallistumisesta   ja   toimi  
animaatioalan   ammattilaisten   etujärjestönä.   Kotimaista   animaatioalaa   edistettiin  
asiantuntijalausunnoin   ja   toimimalla   yhteistyössä   muiden   alan   toimijoiden,   kuten  
Kopioston   ja   Finnanimationin   kanssa.   Toimintakautena   2019   järjestöllä   oli     160  
jäsentä,   joissa   noin   20   oli   uusia   jäseniä,   joita   saimme   aktiivisen   toimintamme  
ansiosta.   Jäsenistä   suurin   osa   asuu   pääkaupunkiseudulla   ja   Turussa,   mutta   jäseniä  
löytyy   ympäri   Suomen   sekä   muutama   jäsenistämme   asuu   myös   ulkomailla.  
 
Kärkitavoitteet   toimintavuodelle   olivat   yhdistyksen   vaikuttavuuden   lisääminen,   alan  
saamien   tuotantotukien   kasvattaminen   sekä   kotimaisten   ammattimaisten  
lyhytelokuvamuotoisten   animaatioiden   määrän   lisääminen.   Lisäksi   animaatioalan   ja  
yhdistyksen   kansainvälisiin   suhteisiin   panostettiin   ja   myös   Tampereen  
paikallistoimintaa   käynnistettiin.  
 
Toimintavuoden   2019   suurimpina   yksittäisinä   tapahtumina   olivat   nettisivu-uudistus,  
VR-koulutuksen   järjestäminen   sekä   Animatricks   -animaatiofestivaalin  
järjestelyvastuun   siirtyminen   Palikka   r.y:ltä   Animaatiokillan   aktiiveista   koostuvalle  
työryhmälle.  
 
 
2. Kulttuuripoliittinen   vaikuttaminen   ja   edunvalvonta  
 
Animaatiokilta   osallistuu   aktiivisesti   taidepoliittiseen   keskusteluun   ja  
kannanottoihin.   Edistimme   animaatioalan   yleistä   tilaa   myös   yhteistyössä   koulujen   ja  
muiden   alan   järjestöjen,   kuten   esimerkiksi   Turun   AMK:n,   Aalto   Yliopiston,   SET:n   ja  
Finnanimation-yhdistyksen   kanssa.  
 
Aalto   Yliopistossa   alkoi   syksyllä   2019   Animaation   maisteri-koulutusohjelma,  
ensimmäisenä   Suomessa.   Tämä   on   erittäin   merkittävä   asia   alan   elinvoimaisuuden   ja  
animaatio   alan   tekijöiden   ammattimaisen   koulutuksen   kannalta.   Animaatiokillan  
puheenjohtajan   ja   sihteeri   tapasivat   Aalto   Yliopiston   maisterikoulutuksesta  
vastaavan   vastuuopettaja,   lehtori   Tuula   Leinosen   lokakuussa   2019.   Leinosen   kanssa  
keskustelimme   koulutusohjelmasta   ja   sen   sisällöstä   yleensä,   koulutuksen   tavoitteista  
sekä   Animaatiokillan   ja   Aalto   Yliopiston   yhteistyön   syventämisestä.   Keskustelut  
käytiin   erittäin   hyvässä   hengessä   ja   yhteistyön   syventämisestä   löytyi   yhteinen  
tahtotila.  
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Jatkoimme   Avain-ryhmän   jäsenenä,   jota   kautta   pääsimme   vaikuttamaan   alan   yleisiin  
keskustelun   aiheisiin   ja   päätöksentekoon   kokousten   ja   sähköisen   viestinnän   kautta.  
 
Animaatiokilta   on   myös   Kopioston   jäsen,   ja   jäsenemme   voivat   täyttää   Kopioston  
valvontavaltakirjan   Animaatiokillan   nimissä.   Näin   jäsenemme   saavat   Kopioston  
korvaukset   keskitetysti.   AV-valtakirjat   ja   nihin   liittyvät   yhteistyösopimukset  
uudistettiin   Kopioston   toimesta   vastaamaan   yhteishallintolain   vaatimuksia.  
Animaatiokillan   hallitus   hyväksyi   yksimielisesti   uuden   yhteistyösopimuksen   ja   se  
saatettiin   voimaan.   Samassa   yhteydessä   lähetimme   jäsenillemme   muistutusviestin  
liittyen   tekijänoikeuksien   tärkeyteen   ja   av-valtakirjan   täyttämiseen.  
 
Syksyllä   2019   tuiemme   Kopioston   neuvotteluja   Euroopan   komission   kanssa   ja  
kannatimme   heidän   esitystä    av-alan   esittäjien   ja   tuottajien   oikeuksien   suoja-ajan  
pidentämisestä.   
 
 
 
3. Toiminta   ja   yhteistyö   vuonna   2019  
 

KOULUTUKSET   JA   TYÖPAJAT   
 
VR-animaatiokoulutus  
Järjestimme   19.-20.10.   virtuaalimaalaukseen   ja   VR-animaatioon   keskittyneen  
kaksipäiväisen   koulutuksen   yhteistyössä   AVEK:n,   Metropolia  
Ammattikorkeakoulun,   Helsinki   XR   Centerin   ja   Osuuskunta   Animaatiokoplan  
kanssa.   Koulutuksessa   osallistujat   pääsivät   tutustumaan   VR-animaation  
tekemisen   perusteisiin   saksalaisten   VR-animaation   ammattilaisten   Pier  
Goffart   ja   Eric   Giessmannin   johdolla.   Saimme   koulutuksen   1400   euron  
apurahan   AVEK:n   koulutusjaostolta.   Osa   kuluista   katettiin  
osallistumismaksulla.   Koulutus   oli   erittäin   suosittu   ja   10   hengen   osallistujaraja  
tuli   täyteen   muutamassa   tunnissa   online-ilmoittautumisen   avautumisesta.  
Kurssilta   saatu   palaute   oli   hyvin   positiivista   ja   suunnittelemmekin   parhaillaan  
jatkoa   VR-animaatiokoulutukselle.  
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Apuraha-   ja   freelancer-info  

 
Järjestimme   yhteistyössä   TAIKE:n   ja   Turun   Ammattikorkeakoulun   kanssa  
26.4.   apuraha-   ja   freelancer-infon   Turun   Taideaketemian   tiloissa.  
Tilaisuudessa   TAIKE:n   Turun   läänintaiteilija   ja   animaatio-ohjaaja   Annika  
Dahlsten   antoi   käytännön   vinkkejä   apurahahakemusten   tekemiseen.  
Kuvataitelija-graafikko   Aiju   Salminen   kertoi   omassa   osuudessaan   puolestaan  
freelancerina   työskentelystä.   Freelancer   työskentely   koskettaa   lähes   kaikkia  
Animatiokillan   jäseniä   ja   tämän   tyyppiseen   infoon   on   tullut   pyyntöjä  
jäsenistön   suunnalta.   Infoon   osallistui   noin   15   alan   opiskelijaa   ja  
ammattilaista.   Sekä   apurahaosuus,   että   freelancer-info   koettiin   erittäin  
hyödylliseksi.  

 
SEMINAARIT   JA   PANEELIKESKUSTELUT  

 
Animaattorien   ja   tuottajien   speed-meeting  
 
Elokuussa   Animaatiokilta   piti   Turku   Animated   Film   Festivalien   yhteydessä  
vapaamuotoisen   animaattoreiden   ja   tuottajien   speed-meeting   tilaisuuden.  
Tapahtumaan   osallistuin   noin   30   animaattoria   ja   tuottajaa.   Tilaisuudessa  
osallistujat   pääsivät   tutustumaan   toisiinsa   ja   kertomaan   omasta   työstään   sekä  
esittelemään   mahdollisia   omia   projektejaan.   Tämän   tyyppiset   vapaamuotoiset  
kohtaamiset   ovat   alan   yleisen   toiminnan   ja   yhteistyön   kannalta   erittäin  
tärkeitä.  
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ANIMATRICKS   FESTIVAALI  

 
Keväällä   2019   toimintansa   lopettanut   Palikka   r.y   otti   yhteyttä  
Animaatiokiltaan   ja   tiedusteli   Animaatiokillan   mahdollisuutta   ottaa   Suomen  
vanhimman   animaatiofestivaali   Animatricksin   järjestäminen   osaksi  
toimintaansa.   Hallituksen   kokouksessa   4.4.   päätettiin,   että   Animatricksin  
jatkon   turvaamiseksi   Animaatiokilta   alkaa   järjestämään   festivaalia.   Tämä  
tukee   oleellisesti   Animaatiokillan   pyrkimyksiä   animaation   yleisen   näkyvyyden  
ja   tunnettavuuden   edistämiseksi   sekä   animaationtekijöiden  
työskentelymahdollisuuksien   tukemiseksi.   Festivaalit   ovat   yksi   tärkeimmistä  
kanavista   lyhyt-   ja   taideanimaatioiden   esittämiseksi   ja   festivaalit   toimivat  
tekijöille   tärkeänä   kohtauspaikkana.   Aalto   yliopiston   animaation  
maisterikoulutuksen   alkaminen   tukee   myös   sitä,   että   animaatiofestivaalilla   on  
kysyntää   ja   tarvetta   pääkaupunkiseudulla.   
 
Vuoden   2019   festivaalin   suunnittelusta   vastasivat   yhdistyksen  
varapuheenjohtaja   Albert   Laine,   hallituksen   jäsen   Hämid   Shajarian   sekä  
sihteeri   Mika   Koskinen.   Aikataulu-   ja   budjettisyistä   festivaali   järjestettiin  
yksipäiväisenä   26.10   Helsingissä   Cinema   Orionissa.   Festivaalin   ohjelmiston  
koosti   taiteellinen   johtaja   Hämid   Shajarian.   Vuoden   2019   keskittyi  
esittelemään   suomalaisia   uusimpia   lyhytanimaatioita,   Primanima  
-festivaaleilla   Unkarissa   palkittuja   animaatioita   sekä   Unkarin   ja   Tsekin  
animaatiokoulujen   opiskelijatöitä.   Päivän   kruunasi   festivaalin   lopuksi   nähty  
Bill   Plymtonin   pitkä   animaatioelokuva   Cheatin’.   Festivaali   sai   tukea   Helsingin  
kaupungilta   sekä   sponsorirahoitusta   animaatiostudio   Anima   Vitaelta   sekä  
Piñatalta.   Festivaali   keräsi   päivän   aikana   noin   125   vierasta   ja   järjestelyt  
onnistuivat   hyvin.   Vuoden   2020   festivaalin   järjestelyt   ovat   käynnissä  
parhaillaan.  
 
FESTIVAALIYHTEISTYÖ   JA   KOLLEGATAPAAMISET  
 
Animaatiokillan   jäsenet   kokoontuivat   maaliskuussa   Tampereen  
elokuvajuhlien   yhteydessä   perinteisen   jäsentapaamisen   ravintola   Plevnassa.  
Tilaisuudessa   vanhat   ja   uudet   jäsenet   pääsivät   tutustumaan   toisiinsa.   Saimme  
tilaisuuteen   myös   erikoisvieraana   festivaaleille   osallistuneen   kanadalaisen  
animaatio-ohjaaja   Theodore   Ushevin.  
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KALUSTON   LAINAUS   JÄSENILLE  
Kalustovuokraus   jatkui   hyvin   aktiivisena   myös   vuonna   2019.   Lainattavissa   on  
stop-motion   animaation   tekoon   tarvittavaa   kuvauskalustoa   sekä   kannettava  
tietokone,   jossa   on   stop-motion   ohjelma.   Lainauslupa   myönnetään   kirjallista  
hakemusta   vastaan   hallituksen   päätöksellä.   Alkuvuodesta   2019  
animaatio-ohjaaja   Tatu   Pohjavirta   lainasi   kalustoa   oman   lyhytanimaationsa  
All   Tender   Things   toteuttamiseen.   Joulukuussa   2019   hyvän   taloustilanteen  
turvin   Animaatiokilta   hankki   uuden   Arri   150   -valon   rikkoutuneen   vastaavan  
valon   tilalle.   Lisäksi   täydensimme   kalustoamme   hankkimalla  
Dedo-valaisimeen   lisää   polttimoja.  
 
 
PALKINNOT   JA   STIPENDIT  
Järjestimme   syksyllä   2019   kaikille   jäsenille   avoimen   suunnittelukilpailun  
Animaatiokillan   uudesta   logosta.   Kilpailuun   tuli   muutamia   ehdotuksia,   joista  
hallitus   valitsi   voittajaksi   animaatio-ohjaaja   Elli   Vuorisen   ehdotuksen.  
Palkinnoksi   Vuoriselle   myönnettiin   300   euron   lahjakortti   taidetarvikeliike  
Temperaan.   Hallitus   katsoi,   että   kilpailuehdotuksesta   saatiin   hyvä   pohja   logon  
jatkosuunnitelua   varten.  
 

 
 

FESTIVAALITUKI  
Festivaalituki   on   yksi   tärkeistä   toiminnan   muodoistamme   ja   sitä   arvostetaan  
paljon.   Tuella   kannustetaan    jäseniä   osallistumaan   Suomessa   ja   lähialueilla  
järjestettäville,   elokuvafestivaaleille,   joissa   voi   nähdä   kotimaisia   ja   ulkomaisia  
laatuanimaatioita.   Festivaaleilla   on   myös   tärkeä   rooli   verkostoitumisessa   ja  
alan   tekijöihin   tutustumisessa.   Tuimme   jäsentemme   osallistumista   seuraaville  
festivaaleille   hakemusta   ja   kuitteja   vastaan:   Tampere   Film   Festival,  
Animatricks,   TAFF    ja   Virossa   järjestettävä   PÖFF-festivaali.   Festivaalitukea  
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jaettiin   26   kertaa.  
 
TAIDEHALLIN   CROQUIS-ILLAT  
Tuimme   jäsentemme   osallistumista   Taidehallin   croquis-iltoihin.  
Piirustustaidon   ylläpito   ja   havaintojen   toisintaminen   ovat   äärimmäisen  
tärkeitä   taitoja   animaattorille.   Toimintavuonna   jäsenemme   kävivät   illoissa   yli  
200   kertaa,   ja   tämä   on   yksi   suosituimpia   toimintojamme   jäsenille.  
Piirustustaidon   ylläpito   on   tärkeää   animaattorin   ammattitaidolle.   Croquis-illat  
maksavat   yhdistyksen   jäsenille   5   euroa,   ja   Animaatiokilta   maksaa   erotukseksi  
jäävän   3   euroa   Taidehallille.  
 

 
KANSAINVÄLINEN   YHTEISTYÖ,   JÄSENYYDET   JA   MUUT  
YHTEISTYÖKUMPPANIT  
Animaatiokilta   kuuluu   Asifa   Finlandin   kautta   maailmanlaajuiseen  
animaatioalan   Asifa   -järjestöön.   Lisäksi   olemme   eurooppalaisen  
animaatiopalkinnon   jakavan   European   Animation   Awards   -järjestön   jäsen.  
Tärkeimmät   yhteistyökumppanimme   ovat   Kopioston   lisäksi   Suomen   elokuva-  
ja   mediatyöntekijöiden   -liitto   SET,   Turku   Animated   Film   Festival,  
Avain-ryhmä   jäsenjärjestöineen,   Turun   Anikistit,   Osuuskunta  
Animaatiokopla,   Finnanimation,   Freelance-graafikot,   Goethe   Instituutti   ja  
Suomen   taideyhdistys.   Olemme   Kopioston   ja   Mediakasvatusyhdistys   Metkan  
yhteisöjäseniä.   Puheenjohtajamme   Elina   Myllykangas   toimi   Metkan  
hallituksen   jäsenenä   kuluneena   vuonna.  
 
ANIMAATIOKILTA   ANNECYSSA  
Ranskan   Annecyssa   vuosittain   järjestettävä   animaatiofestivaali   on   alan   suurin  
ja   tärkein   tapahtuma.   Festivaalien   yhteydessä   järjestetään   myös   MIFA:n  
ammattilaistapahtuma,   jossa    on   edustettuna   niin   suuret   kaupalliset  
tuotantoyhtiöt,   pitkät   animaatioelokuvat,   animaatiosarjat   kuin   itsenäiset,  
taiteellisempien   lyhytanimaatioiden   tekijät.   

 
Animaatiokilta   osallistui   festivaaleille   puheenjohtaja   Elina   Myllykankaan  
toimesta   10.-15.6.2019   ja   edusti   suomalaisia   animaationtekijöitä   MIFA:n  
Nordic   Animation   ständillä.   AVEK   tuki   Animaatiokillan   osallistumista  
tapahtumaan   500   eurolla.   Nordic   Animation   on   norjalaisen   Mikrofilmsin  
johdolla   perustettu   yhteispohjoismainen   järjestö,   jossa   on   edustettuna  
animaatiotuottajia,   -tekijöitä   ja   alan   pohjoismaisia   festivaaleja.   Annecyssa  
Animaatiokilta   verkostoitui   muiden   alan   toimijoiden   kanssa   sekä   pääsi  
tapaamaan   ulkomailla   työskenteleviä   suomalaisia   animaatioalan  
ammattilaisia.   Animaatiokilta   huomioitiin   myös   maailman   suurimpien  
animaatiostudioiden   toimesta   kun   puheenjohtajamme   sai   henkilökohtaisesti  
kutsun   Disneyn   ja   Warner   Brosin   kutsuvierastilaisuuksiin   edustamaan  
suomalaisia   animaationtekijöitä.  
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4. Hallitus,   kokoukset   ja   hallinto  
 

Hallitus   kokoontui   toimintavuonna   kolme   kertaa,   ja   piti   kolme   sähköpostikokousta.  
Sähköpostikokouksia   on   pyritty   lisäämään   toiminnan   tehostamiseksi   sekä   myös  
ilmastosyistä.   Yhdistyksen   kevätkokous   pidettiin    16.5.2019     ja   syyskokous    1.11.2019.  
Molemmat   kokoukset   pidettiin   Poliisien   kesäkodissa   Lauttasaaressa.  
 
Syyskokouksessa   puheenjohtaja   Elina   Myllykangas   ja   sihteeri   Mika   Koskinen  
valittiin   kumpikin   jatkokaudelle.   Hallituksen   varsinaisiksi   jäseniksi   valittiin   Hämid  
Shajarian,    Markus   Lehtokumpu,   Mika   Koskinen,   Albert   Laine   ja   Jouko   Raudasoja.  
Varajäseniksi   valittiin   Kristina   Laine   ja   Tatu   Pohjavirta.  
 

Yhdistyksellä   on   yksi   vakituinen   työntekijä,   osa-aikainen   sihteeri   18h/kk.   Vuonna  
2019   sihteerinä   toimi   Mika   Koskinen.   Työpajojen   ja   koulutusten   ohjaajat   toimivat  
freelancer-työsopimuksella.   Yhdistyksellä   ei   ole   toimitiloja,   mutta   vuokraamme  
varastotilaa   Osuuskunta   Animaatiokoplan   tiloista,   ja   voimme   käyttää   heidän  
sosiaalitilaansa   kokouksiimme.  

 

Sihteerin   työaika   on   vähäinen   suhteessa   yhdistyksen   toimintaan,   ja   sitä   on   pyritty  
optimoimaan   esimerkiksi   viestintään   ja   jäsenmaksulaskutusta   varten   käytettävällä  
Gruppo-palvelulla.   Ohjelmisto   säästää   työaikaa   ja   rahaa   ja   on   tehokas   kyseisiin  
toimintoihin.   Taloushallintoa   varten   käytössä   on   E-tasku   -sovellus,   joka   on  
kirjanpidon   näkökulmasta   kustannustehokas   sovellus.  
 
Toimintavuonna   2019   yhdistyksen   talous   oli   tasapainossa   ja   toimintaa   pystyttiin  
järjestämään   suunnitelmien   mukaan.   Toiminnan   kokonaisvaltaisen   tehokkuuden  
myötä   ja   positiivisen   budjetin   myötä   Animaatiokilta   pystyi   täydentämään  
loppuvuodesta   kuvauskalustoaan   sekä   järjestämään   pienimuotoiset   pikkujoulut  
jäsenistölle.   Yhdistyksen   taloutta   seurataan   tarkasti   myös   tulevina   vuosina   ja  

7  



 

samaisia   toimenpiteitä   voidaan   ottaa   käyttöön   hyvin   joustavasti,   mikäli   tälle  
havaitaan   tarvetta.   
 
 
5. Viestintä,   tiedotus   ja   arkistointi  
 
10-12   kertaa   vuodessa   lähetettävä   jäsenkirjeemme   on   yksi   tärkeimmistä  
viestintäkanavistamme   jäsenistön   suuntaan.   Kirjeisiin   kootaan   alan   tärkeimmät  
uutiset   ja   tiedot   tulevista   tapahtumista   ja   koulutuksista.   Gruppon   avulla   luomme  
visuaalisesti   tyylikkäät   jäsenkirjeet,   jotka   lähetetään   keskitetysti   kaikille   jäsenille.  
Tarvittaessa   lähetämme   myös   erillisiä   viestejä   ja   kutsuja   rajatulle   yleisölle   tiettyyn  
tapahtumaan   tai   koulutukseen   liittyen.   Toimintavuonna   2019   lähetimme   11  
jäsenkirjettä   ja/tai   kampanjaviestiä.   Viestien   avausprosentti   nousi   5,9%   ja   viestejä  
avattiin   925   kertaa.   Viestien   tavoitettavuus   nousi   1,4%   ja   tavoitettavuus   onkin   jo  
hienoa   99,2%.   Viestien   klikkausprosentti   laski   hieman,   1,   3%   mutta   viestien   linkkejä  
klikattiin   silti   158   kertaa.  
 
 
 
 

 
Jäsenkirjeen   06/2019   avaus-ja   klikkaustilastot  

 
 
 
Yhdistyksen   nimenmuutoksen   myötä   nettisivumme   päivitettiin   osoitteeseen  
www.animaatiokilta.fi.     Nettisivuilta   löytyy   tietoa    animaatioalasta   ja   esimerkiksi  
linkit   animaatiota   antaviin   korkeakouluihin   ja   opistoihin.   Uutena   osana   nettisivuille  
lisättiin   vuonna   2019   Animaatiokillan   jäsenten   portfoliosivut.   Halukkaat   jäsenet  
saavat   omat   tietonsa,   teoskuvansa   ja   linkin   omille   nettisivuilleen   tai   portfolioon  
Animaatiokillan   sivuille.   Tällä   tavalla   saamme   koottua   tiedot   animaatiotekijöistä  
yhteen   osoitteeseen.   Tämä   palvelee   koko   alaa   sekä   asiakkaita,   jotka   etsivät   tietoa  
animaationtekijöistä.   Linkkiä   portfolioon   painettiin   käyntikortteihin,   joita   jaettiin  
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merkittävä   määrä   esimerkiksi   alan   suurimmalla   festivaalilla   Ranskan   Annecyssä.  
 
Animaatiokillan     Facebook-sivu t   ovat   yksi   tärkeimmistä   kanavistamme   tavoittaa  
jäsenemme.   Julkaisemme   alaan   ja   toimintaamme   liittyviä   ajankohtaisia   tiedotteita   ja  
uutisia.   Facebook-sivut   tavoittavat   parhaimmillaan   useita   satoja   alan   ammattilaisia,  
ja   julkaisumme   keräävät   kymmeniä   tykkäyksiä   ja   klikkauksia.   Toimintavuoden   2019  
aikana   kasvatimme   Facebook-sivumme   seuraajamäärän   349:stä   384:n.    Tiedotamme  
jäseniämme   animaatioalan   uutisista,   työpaikoista,   festivaaleista   ja   tapahtumista.  
 
 
 
 
 

 
Facebook-sivujen   julkaisujen   tilasto   joulukuulta   2019  

 

 
 
Yhdistyksen   keräämää   lehtileikearkistoa   säilytetään   KAVI:n   arkistossa,   ja  
toimintavuonna   jatkoimme   sähköisten   artikkelien   keräämistä   Clipper-sovelluksen  
avulla.   Vastasimme   alaan   liittyviin   kyselyihin   facebook-sivun   kautta,   sähköpostitse   ja  
puhelimitse.   
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Ote   vuoden   2019   suositummista   julkaisuista   Facebookissa  
 
 
 
 

5.   Lopuksi  
 
Toimintavuosi   2019   on   Animaatiokillan   näkökulmasta   menestyksekkään  
edunvalvonnan   ja   vaikuttamisen   sekä   suurten   muutosten   vuosi.   Animaatiokillan  
toiminta   on   kasvanut   ja   kehittynyt   järjestelmällisesti   vuosien   varrella   ja   yhdistyksen  
aktiiveilla   on   vahva   tahtotila   kasvattaa   toimintaa   edelleen.   Toiminnan   kasvu   vaatii  
kuitenkin   uudelleenjärjestelyjä   yhdistyksen   toimihenkilöstössä   ja   esimerkiksi  
toiminnanjohtajan   palkkaaminen   saattaa   tulla   lähivuosina   ajankohtaiseksi.   Nykyisen  
sihteerin   tuntimäärä   ja   palkka   eivät   riitä   toiminnan   kasvattamiseksi.   Tämä   edellyttää  
kuitenkin   että   myös   Opetus-   ja   kulttuuriministeriö   tunnistaa   yhdistyksen  
merkityksen   suomalaiselle   animaatioalalle,   ja   että   yhdistyksen   vuosittaista  
toiminta-avustusta   voidaan   kasvattaa   nykyisestä.  
 
Suomalaisella   animaatioalalla   menee   olosuhteisiin   nähden   hyvin   ja   alan   näkyvyys  
sekä   alan   työllistävyys   kasvaa.    Tämän   kasvun   myötä   yhdistyksen   merkitys  
animaationtekijöiden   edunvalvojana   kasvaa   entisestään.   Yhdistyksellä   riittää   paljon  
tehtävää   alan   edunvalvonnan,   koulutuskysymysten   ja   yleisen   tunnettuuden  
kasvattamisessa.  
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