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ANIMAATIOKLINIKAN
TOIMINTAKERTOMUS
2018
Toiminnan tarkoitus:
● Animaatioklinikka - Suomen animaationtekijät ry (Nykyinen Animaatiokilta ry) 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 kehitystä ja elinvoimaisuutta Suomessa tekijöiden näkökulmasta.
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Tiivistelmä kuluneesta vuodesta

Vuonna 2018 Animaatioklinikka - Suomen animaationtekijät ry (Nykyinen
Animaatiokilta ry) jatkoi tehtäviään animaatioalan edistämiseksi ja alalla toimivien
tekijöiden ammatillisen identiteetin tukemiseksi. Yhdistys 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 2018 järjestöllä oli 140 jäsentä, joista suurin
osa asuu pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Jäseniämme löytyy kuitenkin ympäri
Suomen. Vuoden aikana saimme uusia jäseniä aktiivisen toimintamme ansiosta.
Kärkitavoitteet toimintavuodelle olivat yhdistyksen vaikuttavuuden lisääminen, alan
saamien käsikirjoitus- ja tuotantotukien kasvattaminen sekä kotimaisten
ammattimaisten lyhytelokuvamuotoisten animaatioiden määrän lisääminen. Näiden
tavoitteiden toteuttamiseksi muun muassa kävimme dialogia Suomen
Elokuvasäätiön kanssa ja järjestimme apurahaneuvontaa jäsenillemme.
Vuoden merkittävimpiä uudistuksia puolestaan oli Animaatioklinikan nimenmuutos
muotoon Animaatiokilta ry, josta käytämme käännettynä muotoa Finnish Animation
Guild. Nimimuutos hyväksyttiin yksimielisesti yhdistyksen kevätkokouksessa
17.5.2018. Uusi nimi selkeyttää yhdistyksen imagoa sekä tukee yhdistyksen vuoden
2019 tavoitteeksi kirjattua kansainvälisen toiminnan ja pohjoismaisen yhteistyön
vahvistamista. Tässä raportissa yhdistyksestä käytetään vielä nimeä
Animaatioklinikka.

2.

Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen ja edunvalvonta

Toimintavuosi 2018 oli Animaatioklinikalle aktiivinen. Olimme tiiviisti yhteydessä
elokuva-alan eri järjestöihin ja toimijoihin. Animaatioklinikan hallitus tapasi
Suomen Elokuvasäätiön edustajia sekä säätiön hallituksen kahdessa erillisessä
tapaamisessa tammi- ja maaliskuussa. Tapaamisia oltiin pohjustettu toimintavuoden
2017 lopussa sähköpostikirjeenvaihdolla. Animaatioklinikka vei Elokuvasäätiölle
animaatioalan yhteistä viestiä ja huolta ammatillisen animaatiotuotannon tilanteesta
Suomessa. Viestin laatijoina olivat Animaatioklinikan hallituksen jäsenten lisäksi
muun muassa Turku Animated Film Festival -tapahtuman järjestäjät sekä Turun
Anikistit ry:n jäsenet. Tällä dialogilla Animaatioklinikka tarttui vuonna 2017
Cuporen teettämästä tutkimuksesta esiin nousseeseen huoleen lyhytanimaatioiden
saamien tuotantotukien suhteellisen pienestä määrästä. Tilastoissa oli käynyt ilmi,
että animaatiot saivat vähemmän tuotantotukea verrattuna muiden lyhyelokuvien
saamiin tukipäätöksiin.
Tapaamiset Elokuvasäätiön kanssa olivat tuloksellisia ja keskustelua käytiin hyvässä
hengessä. Animaatioklinikka sai tärkeää tietoa ja neuvoja Elokuvasäätiön
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hakuprosesseihin liittyen ja yhdistys sai viestiään eteenpäin lyhytelokuvien tuista
päättäville tahoille. Animaatioklinikka kannusti keskustelun pohjalta jäseniään
hakemaan aktiivisesti eri avustuksia - erityisesti käsikirjoitustukea.
Edistimme animaatioalan yleistä tilaa myös yhteistyössä koulujen ja muiden alan
järjestöjen, kuten esimerkiksi Turun AMK:n, SET:n ja Finnanimation-yhdistyksen
kanssa. Jatkoimme Avain-ryhmän jäsenenä, jota kautta pääsimme vaikuttamaan
alan yleisiin keskustelun aiheisiin ja päätöksentekoon kokousten ja sähköisen
viestinnän kautta. Animaatioklinikka on myös Kopioston jäsen, ja jäsenemme voivat
täyttää Kopioston valvontavaltakirjan. Näin jäsenemme saavat Kopioston korvaukset
keskitetysti.

3.

Toiminta ja yhteistyö vuonna 2018
KOULUTUKSET JA TYÖPAJAT
Lasten yhdenvertainen animaatiotyöpaja
Järjestimme 22.4. Animatricks-animaatiofestivaalin yhteydessä Lasten
animaatiotyöpajan liikunta- ja aistirajoitteisille lapsille yhdenvertaisuuden
nimissä. Työpaja järjestettiin yhteistyössä Kelaamon kanssa ja siinä lapset
saivat tehdä itse animaatioelokuvaa. Työpajan ohjaajina toimivat Kristina
Laine ja Reetta Neittaanmäki.

Apurahasparraus
Järjestimme vuoden aikana kaksi erillistä apurahaseminaaria
jäsenistöllemme: toisen Helsingissä ja toisen Turussa. Helsingissä 23.4.
Kopioston kanssa yhteistyössä
järjestetyssä seminaarissa AVEK:n
Mediataiteen tuotantoneuvoja Tuula
Penttinen-Lampisuo kertoi AVEK:n
tukijärjestelmistä ja -prosesseista.
Animaatio-ohjaaja Kari Juusonen antoi
puolestaan neuvoja kokeneen tekijän
näkökulmasta. Päivän aikana järjestettiin
myös työpaja, jossa animaatio-ohjaaja
Ami Lindholm opasti osallistujia apurahahakemusten täyttämisessä ja neuvoi
heitä omien hakemusten täyttämisessä.
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Turussa 18.5. järjestettiin oma apurahasparraustilaisuus. Tilaisuudessa
TAIKE:n Turun läänintaiteilija ja animaatio-ohjaaja Annika Dahlsten antoi
käytännön vinkkejä apurahahakemusten tekemiseen. Tapahtuma järjestettiin
yhteistyössä Turun Taideakatemian kanssa ja siihen osallistui noin 25 alan
opiskelijaa ja ammattilaista.
SEMINAARIT JA PANEELIKESKUSTELUT
Arvot animaation tuotannossa
Helsingissä 27.-29.4. pidetyn Animatricks-festivaalin ohjelmistoon sisältyi
Arvot animaation tuotannossa -seminaari, jonka järjestämisessä
Animaatioklinikka oli mukana. Seminaarissa keskusteltiin suomalaisen
animaatiotuotannon arvoista ja
siitä, miten arvot ilmenevät
tuotannossa. Keskustelijoina olivat
uuden Muumilaakso
-animaatiosarjan taiteellinen
tuottaja Marika Makaroff (Gutsy
Animation), tuottaja Anttu Harlin
(Gigglebug), taiteellinen johtaja
Veronica Lassenius (Pikkukala),
lastenohjelmien sisältövastaava
Mikaela Sonck (YLE SVENSKA)
sekä tuotantojohtaja Petri Rossi (Suomen Elokuvasäätiö). Animaatioklinikka
vastasi tilaisuuden järjestelyistä, tiedottamisesta sekä paneelikeskustelijoiden
valinnasta.
ANI + DOC - speedmeeting
Animaatioklinikka, dokumenttikilta sekä Finnanimation järjestivät 18.5.
animaatioita ja dokumentteja käsittelevän speedmeeting-tapaamisen Studio
Linnunlaulussa, Helsingissä. Tilaisuuden tavoitteena oli tuoda animaation- ja
dokumentintekijöitä sekä tuottajia yhteen ja löytää näin mahdollisia uusia
yhteistyökuvioita. Tilaisuuden aluksi animoiduista dokumenteista kertoivat
ohjaajat Ami Lindholm, Reetta Neittaanmäki sekä tuottaja Veronica
Lassenius. Tämän jälkeen kukin tekijä sai esitellä itsensä pareittain tiiviissä
ajassa.
Tuotannot Suomessa ja Ruotsissa -paneelikeskustelu
Elokuussa Animaatioklinikka järjesti Turku Animated Film Festival
-kilpailutapahtuman yhteydessä paneelikeskustelun pohjoismaalaisista
animaation yhteistuotannoista. Animaatioklinikka vastasi tilaisuuden aiheen
ja puhujien valinnasta sekä tapahtuman tiedottamisesta. Tilaisuudessa
keskusteltiin Suomen ja Ruotsin animaatiotuotantojen yhtäläisyyksistä sekä
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eroavaisuuksista. Lisäksi pohdittiin miten maiden välistä
animaatioyhteistyötä sekä yhteistuotantoja voitaisiin edistää. Keskustelua
moderoi ohjaaja Kari Juusonen ja keskustelijoina olivat tuottaja Terhi
Väänänen (Pyjama Films) sekä Ruotsista tuottaja Johan Edström (Apparat).
Paneeli käytiin englanniksi ja yleisö koostui animaatioalan kotimaisista ja
kansainvälisistä ammattilaisista.

FESTIVAALIYHTEISTYÖ JA KOLLEGATAPAAMISET
Animaatioklinikan jäsenet kokoontuivat maaliskuussa Tampereen
elokuvajuhlien yhteydessä cocktail-tilaisuuteen juhlimaan 20-vuotiasta
yhdistystä. Vapaamuotoisessa tilaisuudessa jäsenistö pääsi vaihtamaan
kuulumisia toistensa kanssa sekä tutustumaan uusiin jäseniin. Tilaisuus
järjestettiin keskeisellä paikalla Tampere Film Festivaalien
festivaalikeskuksessa.
Lisäksi yhdistys kokosi juhlavuotensa kunniaksi toimintavuosiensa aikana
jäsentensä tekemistä animaatioista juhlanäytöksen jäsentensä ehdotusten
perusteella. Kymmenittäin osallistujia kerännyt näytös esitettiin Turku
Animated Film Festival -tapahtuman yhteydessä perjantaina 31.8. Turun
Kirjakahvilassa.
KALUSTON LAINAUS JÄSENILLE
Animaatioklinikalla on kuvauskalustoa, jota jäsenistö voi lainata omien
projektiensa käyttöön. Lainattavissa on stop-motion animaation tekoon
tarvittavaa kuvauskalustoa sekä kannettava tietokone, jossa on stop-motion
ohjelma. Lainauslupa myönnetään kirjallista hakemusta vastaan hallituksen
päätöksellä. Kalustovuokraus jatkui mukavasti myös vuonna 2018 ja kalustoa
lainattiin ahkerasti. Muun muassa ohjaaja Elli Vuorinen lainasi
kuvauskalustoa useammaksi kuukaudeksi uusimman lyhytanimaationsa
Kiirehessä liikkumatoin tuotantoon. Kyseessä on kokeellinen esineanimaatio,
joka valmistui alkuvuodesta 2019. Elokuvaa on jo ehditty esittämään mm.
Puolassa, Pariisissa ja Barcelonassa.
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PALKINNOT JA STIPENDIT
Animaatioklinikalla oli kunnia palkita Turun Taideakatemian
animaatiokoulutuksen lehtori Eija Saarinen ANIMAATION SANKARItunnustuksella. Palkinto jaetaan henkilölle tai taholle, joka on erityisesti
kunnostautunut animaation saralla. Eija Saarinen on pitkäjänteisellä työllään
edistänyt suomalaista animaatiokoulutusta, puhunut koulutuksen puolesta
sekä edistänyt suomalaista lyhytanimaatiokulttuuria. Palkinto jaettiin
syyskuussa Avain-ryhmän järjestämässä elokuva-alan yhteisessä
palkintojuhlassa G-Live Labissa. Animaatioklinikka osallistui tapahtuman
järjestelyihin, kutsujen tekoon ja lähettämiseen. Elokuva-alan palkintojuhla
on Rakkautta ja Anarkiaa -festivaalin alla järjestettävä tapahtuma, jossa
palkitaan elokuva-alalla menestyksekkäästi toimineita henkilöitä. Palkinnoille
on erityistä se, että kriteerissä korostuvat elokuva-alan työilmapiirin ja
-ehtojen hyväksi ja edistämiseksi tehdyt työt ja se että palkinnon jakavat alan
työntekijöitä edustavat järjestöt.

FESTIVAALITUKI
Yksi tärkeä toimintamme osa-alue on jäsenille jaettava festivaalituki. Tuella
kannustetaan jäseniä osallistumaan Suomessa ja lähialueilla järjestettäville,
animaatiota esittäville festivaaleille, 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 Animated Dreams. Festivaalitukea
jaettiin 30 kertaa.
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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.
Vuoden 2018 talouden tehostamistoimenpiteitä jatkaakseen hallitus päätti
syyskokouksessaan muuttaa Taidehallin croquis-iltojen maksukäytäntöä siten,
että käynti maksaa yhdistyksen jäsenille 5 euroa, ja Animaatioklinikka maksaa
erotukseksi jäävän 3 euroa Taidehallille.
KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, JÄSENYYDET JA MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT
Animaatioklinikka kuuluu 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,
Mediakasvatusyhdistys Metkan ja Palikka ry:n yhteisöjäseniä.
Puheenjohtajamme Elina Myllykangas toimi Metkan hallituksen varajäsenenä
kuluneena vuonna.
ANIMAATIOKLINIKKA ANNECYSSA
Ranskan Annecyssa vuosittain järjestettävä animaatiofestivaali on alan suurin
ja tärkein tapahtuma. Festivaaleilla on edustettuna niin suuret kaupalliset
tuotantoyhtiöt, pitkät animaatioelokuvat, animaatiosarjat kuin itsenäiset,
taiteellisempien lyhytanimaatioiden tekijät.

Animaatioklinikka osallistui festivaaleille 11.-16.6.2018 ja edusti suomalaisia
animaationtekijöitä MIFA:n Nordic Animation ständillä. Mifan
sisäänpääsypassin tarjosi Animaatioklinikalle Finnanimation. Edustajana
toimi omakustanteisesti klinikan sihteeri Salla Hämäläinen. Nordic Animation
on norjalaisen Mikrofilmsin johdolla perustettu yhteispohjoismainen järjestö,
jossa on edustettuna animaatiotuottajia, -tekijöitä ja alan pohjoismaisia
festivaaleja. Annecyssa Animaatioklikka verkostoitui muiden alan toimijoiden
kanssa sekä pääsi tapaamaan ulkomailla työskenteleviä suomalaisia
animaatioalan ammattilaisia.
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4.

Hallitus, kokoukset ja hallinto

Hallitus kokoontui toimintavuonna kolme kertaa, ja piti kaksi sähköpostikokousta.
Sähköpostikokouksia on pyritty lisäämään toiminnan tehostamiseksi ja
kustannussäästöjen vuoksi. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 17.5.2018 sihteeri
Salla Hämäläisen luona Espoossa, ja syyskokous 1.11.2018 Poliisien kesäkodissa
Lauttasaaressa.
Syyskokouksessa puheenjohtaja Elina Myllykangas valittiin jatkokaudelle.
Yhdistyksen uudeksi sihteeriksi valittiin Mika Koskinen, joka aloitti toimessa
tammikuussa 2019. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hämid Shajarian,
Joonas Kallioinen, Markus Lehtokumpu, Mika Koskinen ja Albert Laine.
Varajäseniksi valittiin Ami Lindholm, Erika Weiste, Jouko Raudasoja ja Kristina
Laine. Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Salla Hämäläinen
Yhdistyksellä on yksi vakituinen työntekijä, osa-aikainen sihteeri 18h/kk. Vuonna
2018 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
sosiaalitilaansa kokouksiimme.
Sihteerin työaika on vähäinen suhteessa yhdistyksen toimintaan, ja sitä yritettiin
optimoida teknisin sovelluksin. Viestintää ja jäsenmaksulaskutusta varten käytössä
on Gruppo-palvelu. Ohjelmisto säästää työaikaa ja rahaa ja on tehokas kyseisiin
toimintoihin. Taloushallintoa varten käytössä on E-tasku -sovellus, joka on
kirjanpidon näkökulmasta kustannustehokas sovellus.
Toimintavuonna 2018 yhdistyksen taloutta tehostettiin aiempien vuosien
budjettiylitysten vuoksi. Budjettiylitykset johtuivat kirjanpito- ja
piirustusiltakustannusten yllättävästä kasvusta. Yhdistyksen kuluja seurattiin
tarkasti koko vuoden ajan ja talouden tasapainottamiseksi tehtiin erilaisia
toimenpiteitä. Esimerkiksi aiempina vuosina TAFF:in yhteydessä järjestyn, erittäin
suositun looppikisan rahapalkinnosta jouduttiin luopumaan. Heinäkuun toiminnan
vähäisyyden johdosta sihteeri lomautettiin kuukaudeksi ja näin pystyimme
säästämään hieman pakollisissa hallintokuluissa. Talouden tehostamistoimenpiteet
näyttivät myös tuottavan tulosta. Tehostamistoimenpiteiden myötä
Animaatioklinikka pystyy jatkamaan toimintaansa myös vuonna 2019. Yhdistyksen
taloutta seurataan tarkasti myös tulevina vuosina ja samaisia toimenpiteitä voidaan
ottaa käyttöön hyvin joustavasti mikäli tälle havaitaan tarvetta.

5.

Viestintä, tiedotus ja arkistointi

Erittäin suosittu jäsenkirjeemme on yksi tärkeimmistä viestintäkanavistamme
7
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jäsenistön suuntaan. Grupon avulla luomme visuaalisesti tyylikkäät jäsenkirjeet,
jotka lähetetään keskitetysti kaikille jäsenille. Gruposta voimme tarvittaessa lähettää
erilaisia viestejä ja kutsuja rajatulle yleisölle. Toimintavuonna 2018 lähetimme 9
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. Jäsenkirjeiden kiinnostus nousi vuoden 2018 loppua
kohden ja kahdella viimeisellä jäsenkirjeellä avausprosentti olikin jo yli 70%.

Vuoden 2018 viimeisen jäsenkirjeen 09/2018 avaus-ja klikkaustilastot

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-sivut ovat toinen tärkeä viestintäkanava. Lisäsimme
tietoisesti toimintaamme ja näkyvyttämme Facebookissa toimintavuonna 2018.
Julkaisimme alaan ja toimintaamme liittyviä ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia.
Facebook-sivut tavoittavat parhaimmillaan satoja alan ammattilaisia, ja julkaisumme
keräävät kymmeniä tykkäyksiä ja klikkauksia. Alkuvuodesta 2018 julkaisumme
8
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saivat keskimäärin 300 tykkäystä ja loppuvuonna 2018 jo peräti 340 tykkäystä.
Samana ajanjaksona olemme kasvattaneet Facebook-sivumme seuraajamäärän
314:stä 349:n. Tiedotamme jäseniämme animaatioalan uutisista, työpaikoista,
festivaaleista ja tapahtumista, kuten Animation Pow-Wow ja TAFFin leffakerho
Turun Bar Ö:ssä.

Animaatiokillan Facebook-sivujen julkaisujen näkyvyys ajalla 1.5.-1.11.2018

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.
5. Lopuksi
Toimintavuosi 2018 on Animaatioklinikan näkökulmasta menestyksekkään
edunvalvonnan ja vaikuttamisen sekä suurten muutosten vuosi. Animaatioklinikka
tehosti ja uudelleen järjesti toimintaansa ja vuoden 2019 toimintaedellytykset
näyttävät hyvältä. Suomalaisella animaatioalalla menee olosuhteisiin nähden hyvin
ja kiinnostus alaa kohtaa kasvaa. Animaatiokillalla riittää edelleen paljon tehtävää
alan edunvalvonnan, koulutus kysymysten ja yleisen tunnettavuuden
kasvattamisessa.

9

https://docs.google.com/document/d/1sk0dlKWA5qaikBrKXjtHxmuAmIwiKZpVGPopbtj5pgk/edit

10/11

4/27/2019

Toimintakertomus 2018 - Google Docs

10

https://docs.google.com/document/d/1sk0dlKWA5qaikBrKXjtHxmuAmIwiKZpVGPopbtj5pgk/edit

11/11

