ANIMAATIOKLINIKAN
TOIMINTAKERTOMUS
2017
Toiminnan tarkoitus:
● Animaatioklinikka on vuonna 1998 perustettu, valtakunnallinen ja ainoa animaationtekijöiden
ammattilaisjärjestö. Jäseniä on tällä hetkellä 140.
● 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 kestävää kehitystä ja elinvoimaisuutta Suomessa tekijöiden
näkökulmasta.

1.

Tiivistelmä kuluneesta vuodesta

Vuonna 2017 Animaatioklinikka jatkoi perinteisiä tehtäviään animaatiokulttuurin,
-alan ja alalla toimivien tekijöiden ammatillisen identiteetin tukemisessa.
Animaatioklinikka järjesti koulutuksia ja kollegatapaamisia, jakoi festivaalitukea
jäsenilleen, ja toimi animaatioalan ammattilaisten etujärjestönä. Kotimaista
animaatioalaa edistettiin asiantuntijalausunnoin, ja toimimalla yhteistyössä muiden
alaan liittyvien toimijoiden kanssa. Toimintakautena 2017 järjestöllä oli 140 jäsentä.
Suurin osa jäsenistöstä asuu pääkaupunkiseudulla ja Turussa, mutta jäseniämme
löytyy ympäri Suomen. Jäsenmäärä laski hieman, sillä pitkään jäsenmaksunsa
laiminlyöneitä poistettiin jäsenrekisteristä uuden ja tehokkaamman
jäsenrekisteriohjelman myötä. Jäsenmaksun suuruus oli 20 euroa. Kärkitavoitteet
toimintavuodelle oli yhdistyksen vaikuttavuuden lisääminen, alan tilastoinnin
edistäminen ja kotimaisten ammattimaisten lyhytanimaatioiden määrän lisääminen.
Animaatioklinikka on yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa edistänyt tasa-arvoa ja
seksuaalisen häirinnän ehkäisyä alalla. Animaationtekijöiden keskuudessa
työryhmien sukupuolinen tasa-arvo ja diversiteetti tarinoiden ja tekijöiden
keskuudessa toteutuu muuta elokuva-alaa paremmin. Cuporen tutkimus nosti esiin
rahoituksen ongelmia naistekijöiden suhteen, mutta myöskin animaation
rahoituksen vähäisen määrän suhteessa live action-elokuvaan.

2.

Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen ja edunvalvonta

Vuonna 2017 seurasimme kulttuuripolitiikkaa aktiivisesti animaationtekijöiden
näkökulmasta. Edistimme kulttuuripoliittisia tavoitteitamme koulujen ja muiden
alan järjestöjen kanssa yhteistyössä, kuten esimerkiksi Turun AMK, SET ja
Finnanimation. Seurasimme elokuvalakiuudistuksen etenemistä. Jatkoimme
Avain-ryhmän jäsenenä, jossa yhdessä muiden alan järjestöjen kanssa
keskustelimme toimista edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja seksuaalisen
häirinnän ehkäisyä. Tärkein työkalu tasa-arvonkin edistämisessä on tilastointi, jonka
kehittämistä lobbasimme Avain-ryhmän kanssa. Osallistuimme helmikuussa
Avain-ryhmän kansanedustajille suunnattuun lobbaus- ja elokuvailtaan.
Cuporen tutkimus sukupuolten välisestä tasa-arvosta elokuva-alalla oli yksi
merkittävä tekijä tasa-arvokeskustelun ja toimenpiteiden herättäjänä. Selvityksessä
etsittiin vastausta kysymykseen, toteutuuko sukupuolten tasa-arvo suomalaisen
elokuvan julkisessa rahoituksessa. Lisäksi arvioitiin laajemmin mahdollisia
epätasa-arvoa tuottavia tekijöitä elokuvatuotannossa. Selvitys myös toi esiin
animaation vähäisen osuuden rahoituksesta. Animaatio saa vain 5-7% käsikirjoitusja tuotantotuista, ja 10% kehittelytuista. Näihin lukuihin lasketaan mukaan myös
tietyn määrän visuaalisia efektejä sisältäviä live action- elokuvia. Animaatioklinikka
oli huolissaan ammattimaisen lyhytanimaation vähäisestä määrästä. Vuonna 2016
valmistui vain yksi ammattimainen lyhytanimaatio. Vähäinen lyhytanimaation
määrä heikentää ammattilaisten toimeentuloa, ammatillista kehittymistä, ja siten
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köyhdyttää muuten hyvin kehittyvää alaa. Elokuvasäätiöstä pyytämiemme
sisääntulleiden ja rahoituksen saaneiden tilastojen perusteella saattoi myös päätellä,
että rahoitushakemuksia animaatioon tehdään melko vähän. Hallitus suunnitteli
kokoelman toimenpiteitä, joilla lyhytanimaation tilannetta voisi parantaa:
1. Tavataan rahoittajia ja kootaan tilastoja 2. Pidetään aihetta esillä elokuva-alan
foorumeilla, kuten Avain-ryhmässä, ja ollaan näkyvissä mediassa 3. Kannustetaan
animaationtekijöitä tekemään enemmän ja parempia animaatiohakemuksia. 4.
Etsitään konsultaatiota ja yhteistyökumppaneita ulkomailta, aluksi Pohjoismaista.

Animaatioklinikka on Kopioston jäsen, ja jäsenemme voivat täyttää Kopioston
valvontavaltakirjan. Jatkoimme Kopioston Pidä lompakostasi kiinni-kampanjaa
jäsenviestintämme avulla, sillä haluamme parantaa jäsentemme
tekijänoikeustietoutta. Toimintavuonna ehdotimme Heikki Jokista jatkamaan
Kopioston puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä.

3.

Toiminta ja yhteistyö vuonna 2017
● KOULUTUKSET JA TYÖPAJAT
Animatricks-animaatiofestivaalin yhteydessä järjestimme Kulttuurikeskus
Caisassa lasten animaatiotyöpajan. Työpajan ohjasi Kristina Laine.
3D- ja VR-KOULUTUSHANKE ANIMAATIONTEKIJÖILLE
Koulutushankkeen tavoite oli tuoda animoituja VR-sisältöjä yleisön ja
ammattilaisten nähtäville, lisätä alan ammattilaisten ymmärrystä 3D:n ja
VR:n taiteellisista mahdollisuuksista, parantaa ammattilaisten
työllistymismahdollisuuksia. Hanke koostui kolmesta osasta: 1. VR-cornerin
järjestäminen Animatricks-festivaalille, 2. Visuaalinen tarinankerronta VR-,
3D-ja pelituotannoissa- seminaari ammattilaisille, ja 3. 40 h
3D-Blender/VR-Unity-koulutus animaattoreille.
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VR-corner Animatricks-festivaalilla
Huhtikuussa pidetyn Animatricks-festivaalin ja FIVRin kanssa yhteistyössä
järjestetyssä VR-kulmauksessa oli kokeiltavissa kolme erilaista laitteistoa:
Oculus Rift, jota demosi
FIVR-yhteisön Petri Fridell,
tilaisuutta varten vuokratut
HTC Vive ja Samsung
Gear-laitteistot. Kulmauksessa
oli nähtävillä VR-pelejä,
elämyksiä ja elokuvia.
Kulmauksessa kävi 70 alan
ammattilaista ja muuta
festivaalikävijää, erityisesti lapsiperheet lasten näytöksen jälkeen jonottivat
pisteisiin.
Visuaalinen tarinankerronta VR-, 3D-ja pelituotannoissa -seminaari
3D/VR-hanke sai jatkoa Visuaalinen tarinankerronta VR-, 3D- ja
pelituotannoissa -seminaarilla toukokuussa Metropolia-ammattikorkeakoulun
auditoriossa. Animaatioklinikan ja
Animatricks-festivaalin
järjestämässä animaatio-alan
ammattilaisille suunnatulla
visuaalisen tarinankerronnan
seminaarissa 15 vuotta Pixarilla
työskennellyt Mark Holmes. Hän
on työskennellyt myös yksityisenä
konsulttina niin 3D-animaatio-,
peli-, kuin VR-projekteissakin, ja
hän jakoi näkemyksiään ja
kokemuksiaan erilaisten projektien
visuaalisesta kerronnasta, art
directorin työstä,
ongelmanratkaisusta ja
IP-kehittelystä. Oman esityksensä
seminaarissa pitivät myös
Deeptales-yrityksen Tero
Pänkäläinen ja 3rd Eye Studiosin
Kari Huttunen.
Seminaarin jälkeen osallistujan
saivat kokeilla erilaisia
VR-sisältöjä aulatilassa.
Seminaariin osallistui 60 alan
ammattilaista.
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3D Blender/ VR Unity
Animaatioklinikka järjesti syyskuussa
yhteistyössä Metropoliaammattikorkeakoulun kanssa 40h
mittaisen 3D- ja VR-koulutuksen,
jonka tavoitteena oli kehittää
animaatioalan ammattilaisten taitoja
käyttää 3D-mallinnusta ja -animointia
taiteellisessa työssään, sekä
perehdyttää osallistujat Virtual
Reality-ympäristön tuomiin
mahdollisuuksiin. Osallistujat
toteuttivat opetuksen avulla
itsenäisesti tai pienryhmissä
VR-skenen. Mallinnus tapahtui
Blender-ohjelmalla, ja VR-skeneksi
muuntaminen Unity-ympäristössä. Blender-opettajana toimi Sebastian Aho,
ja Unity-opettajana Minja Silvennoinen.
Koulutuskokonaisuus järjestettiin yhteistyössä Palikka ry:n,
Metropolia-ammattikorkeakoulun ja alan yritysten kanssa, ja koulutuksen
rahoitti AVEK.
● SEMINAARIT JA PANEELIKESKUSTELUT
Iso PAM!
Animaatioklinikka järjesti Turku Animated Film Festivalilla Iso PAM!
-paneelikeskustelun. Paneelissa keskusteltiin, miten ja mistä elokuvat saavat
alkunsa. Animaatioklinikan järjestämä paneelikeskustelu käytiin kotimaisten
ja kansainvälisten festivaalivieraiden johdolla. Keskustelua moderoi ohjaaja
Tatu Pohjavirta. Paneeli käytiin englanniksi ja yleisö koostui 30 animaatioalan
kotimaisesta ja kansainvälisestä ammattilaisesta.
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TIEDOSTA TEKOIHIN
Women in Film and Television Finland ry järjesti Tiedosta tekoihin
-yhteistyöfoorumin Helsingissä marraskuussa. Tilaisuudessa audiovisuaalisen
alan rahoittajaorganisaatiot ja muut toimijat toivat esille konkreettisia
toimenpide-ehdotuksia alan epätasa-arvoisen tilanteen ratkaisemiseksi.
Animaatioklinikka oli mukana, ja puheenjohtaja Elina Myllykangas piti
puheenvuoron tapahtumassa.
DOKUMENTTIKILLAN TASA-ARVOSEMINAARI
Osallistuimme yhteistyökumppanina Dokumenttikillan tasa-arvoseminaariin
lokakuussa. Seminaarissa keskusteltiin sukupuolten välisestä sekä ikään,
etniseen taustaan tai muuhun liittyvästä tasa-arvon tilanteesta yleisesti, ja
yhdessä keskustella miten voisimme tulevaisuudessa parhaiten edistää
tasa-arvoa alallamme. Animaatioklinikka toi esiin myös genrejen
tasa-arvoisen huomioinnin elokuvan rahoituksessa.
● KALUSTON LAINAUS JÄSENILLE
Animaation Apupyörä-yhdistykseltä vuonna 2016 siirtyneet kalustot
luetteloitiin, lisättiin verkkosivuille, ja luotiin niiden käyttöön liittyvät
ohjeistukset. Jäsenet voivat veloituksetta lainata kuvauskalustoa
kohtuullisissa määrin omien epäkaupallisten tuotantojen toteuttamiseen.
Kaluston lainauksen myöntää hallitus.
● FESTIVAALIYHTEISTYÖ JA KOLLEGATAPAAMISET
Animaatioklinikan jäsenet kokoontuivat Tampereen elokuvajuhlien
yhteydessä animaatioillalliselle, jossa saimme kuulla animaatio-ohjaaja
Katariina Lillqvistin kuulumisia. Tapahtumaan osallistui 25 jäsentä.
Espoo Ciné järjestettiin toukokuussa, ja markkinoimme jäsenillemme heidän
ohjelmistossaan näytettyä Red Turtle- piirrosanimaatiota. Elokuvan ohjaaja
Michael Dudok de Wit piti myös pitkän luennon festivaalilla täpötäydessä
salissa.
● PALKINNOT JA STIPENDIT
Järjestimme toimintavuonna Turku Animated Film Festivalin kanssa
yhteistyössä luuppikilpailun. Kilpailun teemana oli ”Suomen kesä”, ja luuppeja
lähetettiin kilpailuun useita kymmeniä. Arvovaltainen jury Tatu Pohjavirta ja
Jan Andersson valitsivat pääpalkinnon 300€ saajaksi Sanni Lahtisen luupin.
Yleisön suosikki oli Mari Kiven luuppi.
Animaatioklinikalla oli kunnia palkita TAFF-festivaali/ Tuottaja Kimmo
Sillanmikko ja taiteellinen johtaja Joni Männistö ANIMAATION
SANKARI- tunnustuksella. Palkinto jaetaan henkilölle tai taholle, joka on
erityisesti kunnostautunut animaation saralla. Palkinnon saaja on
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toiminnallaan lisännyt merkittävästi suomen animaatiokentän elävyyttä ja
kansainvälisyyttä. Palkinto jaettiin syyskuussa Avain-ryhmän järjestämässä
elokuva-alan yhteisessä palkintojuhlassa Koko-teatterissa. Animaatioklinikka
osallistui tapahtuman järjestelyihin, kutsujen tekoon ja lähettämiseen.

● FESTIVAALITUKI
Yksi tärkeimmistä keinoista ammattitaidon kehittämiseen ja inspiraation
herättämiseen on nähdä kotimaisia ja ulkomaisia laatuanimaatioita. Siksi
tuimme jäsentemme osallistumista seuraaville animaatiota esittäville
festivaaleille hakemusta ja kuitteja vastaan: Tampere Film Festival,
Animatricks, TAFF ja Virossa järjestettävä Animated Dreams. Festivaalitukea
jaettiin 30 kertaa.
● ANIMAATTORIEN LEIRI
Turun Anikistit ja Animaatioklinikka järjestivät yhteistyössä animaatioleirin
Ruissalossa 6.-8.10. Animaatioleiri oli suunnattu uusista ilmaisumuodoista
kiinnostuneille animaatioalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Animaatioleiriin
osallistui 20 animaatioalan ammattilaista tai opiskelijaa.
● 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.
● KOULUVIERAILUT
Yhdistys esitteli toimintaansa Aalto yliopiston animaation
sivuaineopiskelijoille sekä Turun ammattikorkeakoulun animaatiolinjalaisille.
Metropolia-yhteistyön kautta myös heidän opiskelijoitaan on tavoitettu.
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● KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, JÄSENYYDET JA MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT
Animaatioklinikka kuuluu yhteydessään toimivan Asifa Finlandin kautta
maailmanlaajuiseen animaatioalan Asifa -järjestöön. Tärkeimmät
yhteistyökumppanimme ovat edellä TFF, TAFF, Animatricks-festivaalien
lisäksi Kopiosto, Avain-ryhmä jäsenjärjestöineen, Asifa, Turun Anikistit,
Finnanimation, Freelance-graafikot, SET, Annantalo, Palikka ry ja Suomen
taideyhdistys. Olemme Kopioston, Metkan ja Palikka r.y.:n yhteisöjäseniä.
FAF: Nordic Forum
Fredrikstad Animation Festivalin taiteellinen johtaja Anders Moen otti
syksyllä yhteyttä Animaatioklinikkaan, ja kutsui yhdistyksen
yhteistyökumppaniksi Pohjoismaisen Animaatiofoorumin järjestämiseen.
Foorumin järjestäjinä toimii
itse festivaali (Norjassa ei ole
animaationtekijöiden järjestöä
erikseen), Tanskan ANIS ja
Ruotsin SAAVA. Fredrikstad
Animation Festival eli FAF on
vuodesta 2015 lähtien
järjestänyt fooruminsa
festivaalin yhteydessä, mutta
aikaisempien vuosien foorumi
oli järjestetty ilman suomalaista yhteistyöjärjestöä. Foorumin tavoitteena on
koota pohjoismaiset animaatiojärjestöt ja yritykset esittelemään toimintaansa
ja projektejaan toisilleen, sekä lisätä ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä.
Foorumi palvelee niin lyhyen kuin pitkänkin animaation tekijöitä, ja tv-sarjat
ovat myös tervetulleita. Foorumissa jokainen järjestö esitteli itsensä ja
toimintaansa, ja jokainen yhteistyökumppani esitteli omasta maastaan yhden
meneillään olevan animaatiotuotannon tai tekijän. Animaatioklinikka kutsui
Suomesta Gutsy Entertainmentin executive producer ja creative director
Marika Makaroffin esittelemään uutta Moominvalley- sarjaa. Moominvalley
on uusi koko perheen animaatiosarja perustuen Tove Janssonin tunnettuihin
tarinoihin ja kuvituksiin.
Verkostoitumisen tarve pohjoismaisella animaatiorintamalla on suuri, ja
kollegajärjestöjen tapaaminen oli tärkeää. Käyntikortit vaihtuivat tiheään
tahtiin kollegoiden kesken, ja uusia kontakteja syntyi. Animaatioklinikan
delegaatio tiedusteli muiden pohjoismaiden tekijöiltä ja rahoittajilta
animaation käsikirjoitus- ja tuotantotukien hakukäytäntöjä, koulutuksen
tilannetta ja yhteistyömahdollisuuksia. Kiinnostusta pohjoismaisen
animaatioverkoston perustamiseen löytyy. Animaatioklinikan delegaationa
toimi sihteeri Salla Hämäläinen, varapuheenjohtaja Erika Weiste, ja
hallituksen jäsen Reetta Neittaanmäki, joiden koskettava ja kaunis
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animaatioelokuva Muistikuvia oli myös festivaalin ohjelmistossa. Foorumiin
osallistumista tuki AVEK.

4.

Hallitus, kokoukset ja hallinto

Hallitus kokoontui toimintavuonna viisi kertaa, ja piti kaksi sähköpostikokousta.
Sähköpostikokouksia on pyritty lisäämään toiminnan tehostamiseksi ja
kustannussäästöjen vuoksi. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 16.5.2017
Lapinlahden Lähteen tiloissa, ja syyskokous  25.10.2017 Helsingissä.
Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Elina Myllykangas. Hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Erika Weiste (vpj), Reetta Neittaanmäki, Mika
Koskinen ja Albert Laine. Varajäseniksi valittiin Ami Lindholm, Tatu Pohjavirta,
Erkki Lilja ja Kristina Laine.
Yhdistyksellä on yksi vakituinen työntekijä, osa-aikainen sihteeri 18h/kk. Sihteerinä
toimi Salla Hämäläinen. Työpajojen ja koulutusten ohjaajat toimivat
freelancer-työsopimuksella. Yhdistyksellä ei ole toimitiloja, mutta vuokraamme
varastotilaa Osuuskunta Animaatiokoplan tiloista, ja voimme käyttää heidän
sosiaalitilaa kokouksiin.
Sihteerin työaika on vähäinen suhteessa yhdistyksen toimintaan, ja sitä yritettiin
optimoida teknisin sovelluksin. Viestinnän ja jäsenmaksulaskutuksen tehostamiseksi
otettiin käyttöön Gruppo. Ohjelmiston käyttöönottoon kului jonkin verran aikaa ja
ksutannuksia, mutta säästää työaikaa ja rahaa pitkällä tähtäimellä. Taloushallintoa
pyrittiin tehostamaan ja optimoimaan ottamalla käyttöön e-Tasku kuittikirjanpitoon,
ja tutkimalla mahdollisia säästökeinoja kirjanpidon suhteen. Palkanlaskentaa ei ollut
mahdollista ottaa sihteerin työtehtäväksi, sillä projektit työllistivät niin paljon.
3D/VR-kurssi ja FAF-yhteistyö kasvattivat toimintabudjettia ja myöskin kuluja.
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Kirjanpitäjä ei osannut antaa arviota kirjanpidon kustannuksista budjetointia varten.
Valitettavasti yhdistyksen kirjanpitokulut tuplaantuivat edellisestä vuodesta.
Toimintavuoden aikana on tehty toimenpideohjelma toiminnan tehostamiseksi ja
säästöjen saamiseksi: 1. Jäsenmaksujen perintää tehostetaan 2. Palkanlaskenta
siirretään sihteerin tehtäväksi 3. Talousseuranta toteutetaan uuden excel-taulukon
avulla 4. Tarvittaessa rajoitamme toimintaa esimerkiksi työvoiman suhteen

5.

Viestintä, tiedotus ja arkistointi

Animaatioklinikka siirtyi toimintavuonna käyttämään Gruppokontaktinhallintajärjestelmää. Sen kautta yhdistys pystyi tehostamaan viestintää
entistä visuaalisemman uutiskirjeen muodossa, hallinnoimaan jäsenasioita
tehokkaammin jäsenrekisterissä, ja lähettämään jäsenmaksut automaattisesti
entisen manuaalisen lähettämisen sijaan. Toimintavuonna lähetetyt kampanjamme
ovat saaneet yhteensä yli 2000 avausta. Avain-ryhmän Elokuva-alan palkintojuhlan
kutsut lähtivät 600 elokuva-alan ammattilaiselle Animaatioklinikan Gruppon kautta.
Gruppo sisältää myös ammattimaisen kyselytyökalun.

Ylläpidimme yhdistyksemme nettisivuja osoitteessa www.animaatioklinikka.fi.
Nettisivuilta löytyy tietoa ja linkkejä animaatioalasta. Nettisivuille nostettiin
valikoidusti uutisia tai kertoa menneistä tapahtumista, mutta nettisivut pidettiin
pääosin pysyvän tiedon lähteenä. Animaatioklinikan Facebook-sivulla julkaisimme
alaan ja toimintaamme liittyviä ajankohtaisia tiedotteita. Facebook-sivut tavoittavat
parhaimmillaan satoja alan ammattilaisia, ja julkaisumme keräävät kymmeniä
tykkäyksiä ja klikkauksia. Tiedotamme jäseniämme animaatioalan uutisista ja
tapahtumista, kuten Animation Pow-Wow ja TAFFin leffakerho Turun Bar Ö:ssä.
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Viestimme jäsenillemme sähköpostitse jäsenkirjeiden muodossa, ja välitimme
postituslistamme kautta myös työtarjouksia alan ammattilaisille. Jäsenkirjeitä
lähetettiin toimintavuonna 14 kpl, ja jäsenkirjeet tavoittivat kerrallaan keskimäärin
sata jäsentä. Yhdistyksen keräämää lehtileikearkistoa säilytetään KAVI:n arkistossa,
ja toimintavuonna jatkoimme sähköisten artikkelien keräämistä Clipper-sovelluksen
avulla. Vastasimme alaan liittyviin kyselyihin fb-sivun kautta, sähköpostitse ja
puhelimitse.
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