ANIMAATIOKILLAN
TOIMINTAKERTOMUS
2020
Toiminnan tarkoitus:

● Animaatiokilta r.y on vuonna 1998 perustettu, valtakunnallinen ja
ainoa animaationtekijöiden ammattilaisjärjestö. Jäseniä on tällä
hetkellä 165.

● Toiminnan päätavoite on edistää animaatioalaa ja alan tekijöiden
asemaa Suomessa sekä tukea animaationtekijöiden ammatillista
identiteettiä ja osaamista.
● Toimimme yhteistyössä muiden alan järjestöjen ja koulujen kanssa alan
toimintaedellytysten parantamiseksi.
● Ylläpidämme animaation asemaa taiteen ilmaisumuotona ja lisäämme yleistä
tietoisuutta animaatioalasta Suomessa.
● Olemme kansainvälisen animaatioalan kattojärjestön
ASIFA:n jäsen.
● Toimintamme tukee alan kehitystä ja elinvoimaisuutta Suomessa.
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1. T iivistelmä kuluneesta vuodesta
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koko maailmassa ja maailmanlaajuisen
pandemian vaikutukset näkyivät myös Animaatiokillan toiminnassa. Fyysistä
toimintaa, jäsentapaamisia, piirustusiltoja tai festivaaleille osallistumista oli
huomattavasti vähemmän ja toimintamme siirtyi pääosin verkkoon.
Pandemiasta huolimatta jatkoimme kuitenkin tärkeää työtä animaatioalan
edistämiseksi ja alalla toimivien tekijöiden ammatillisen identiteetin
tukemiseksi. Kotimaista animaatioalaa edistettiin asiantuntijalausunnoin ja
toimimalla yhteistyössä muiden alan toimijoiden, kuten Kopioston ja
Finnanimation kanssa.
Toimintavuotena 2020 järjestöllä oli 165 jäsentä. Uusia jäseniä tuli erityisesti
syksyllä kun yhdistyksemme liittyi Instagramiin. Tämä uusi sosiaalisen median
kanava tavoitti uusia animaatioalan tekijöitä, jotka eivät syystä tai toisesta
olleet meitä nähneet Facebookissa. Jäsenistä suurin osa asuu
pääkaupunkiseudulla ja Turussa, mutta jäseniä löytyy ympäri Suomen sekä
muutama jäsenistämme asuu myös ulkomailla.Tampereen paikallistoimintaa
ehdittiin käynnistellä ennen kevään rajoituksia tapaamisen merkeissä.
Kärkitavoitteet toimintavuodelle olivat yhdistyksen vaikuttavuuden lisääminen,
alan saamien tuotantotukien kasvattaminen sekä kotimaisten ammattimaisten
lyhytelokuvamuotoisten animaatioiden määrän lisääminen.
Toimintavuoden 2020 suurimpina yksittäisinä tapahtumina olivat Toon Boom
Harmony -ohjelmiston kurssi syyskuussa, Animatricks animaatiofestivaali
lokakuussa sekä vaikuttamistyö Kopiostossa ja sen myötä vaikuttaminen
animaationtekijöiden saamiin korvauksiin.

2. Kulttuuripolii ttinen vaikuttaminen ja edunvalvonta
Animaatiokilta osallistuu aktiivisesti alaa koskevaan 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.

3

Animaatiokilta on Kopioston jäsen, ja jäsenemme voivat täyttää Kopioston
valvontavaltakirjan Animaatiokillan nimissä. Näin jäsenemme saavat
Kopioston korvaukset keskitetysti. Muistutamme jäseniämme säännöllisesti
liittyen tekijänoikeuksien tärkeyteen ja av-valtakirjan täyttämiseen.
Animaatiokilta osallistui vuonna 2020 aktiivisesti Kopioston jäsenjärjestöjen
kokouksiin sekä AV-puolen tekijänoikeuskorvauksiin liittyviin neuvotteluihin.
Neuvottelujen tuloksena Animaatiokillan esityksestä joulukuussa 2020
kuvittajat-tekijäryhmän korvausosuus ohjelmakategorioissa dokumentit,
elokuvat ja lyhytelokuvat sekä kategoriassa sketsiohjelmat ja päivittäissarjat
nostettiin 0%:sta 2%:n. Animaatiot ja niiden tekijät lasketaan
pääsääntöisesti kuvittajat-tekijäryhmän alle.

3. Toiminta ja yhteistyö vuonna 20
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KOULUTUKSET JA TYÖPAJAT
ONLINE Ä Ä NIK UR S S I
Toukokuussa 2020 järjestimme jäsenillemme avoimen animaation
äänisuunnitteluun keskittyneen kurssin. Yksipäiväinen kurssi järjestettiin
Google Meetsin avulla ja kouluttajana toimi pitkänlinjan äänisuunnittelija Salla
Hämäläinen. Kurssilla käytiin läpi Adobe Audition ohjelman perusteita sekä
mitä asioita animaation äänisuunnittelussa tulee ottaa huomioon. Kurssille
osallistui 14 henkilöä ympäri Suomen. Kurssi sai hyvää palautetta, erityisesti
positiiviseksi koettiin se, että online-kurssi mahdollisti monien, myös
pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien osallistumisen.
T OON- B OOM H A R MONY - K OULUT US
Järjestimme 12.-13.9. Toon Boom Harmony -animaatio-ohjelmistoon
keskittyneen koulutuksen Suomenlinnan Piirtämössä. Koulutukselle saatiin
rahoitusta AVEK:lta ja lisäksi Toon Boom Harmony tarjosi yhdistyksemme
käyttöön 3 päiväisen ilmaisen kokeilun, jonka avulla kurssi pystyttiin
toteuttamaan. Kurssin vetäjänä toimi animaattori Elina Kylmänen, joka on
käyttänyt kyseistä ohjelmistoa työskennellessään muun muassa
animaatioistudioilla Irlannissa ja Espanjassa. Syksyn lievemmät
koronarajoitukseet sallivat fyysisen kurssin järjestämisen. Kurssilla huolehdittiin
osallistujien terveydestä saatavilla olevien kasvomaksien ja käsidesin avulla.
Lisäksi kurssille otettiin vain 20 henkilöä. Koulutus sai ennakkoon paljon
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kiinnostusta ja ensimmäiset 15 paikkaa kurssille täyttyivät noin 10 minuutissa
ilmoittautumisen avautumisesta. Kurssille tuli muutama viime hetken peruutus
ja lopullinen osallistujamäärä oli 18 henkilöä. Kaksipäiväisellä kurssilla
tutustuttiin Toon Boom Harmonyn -ohjelmiston perusteisiin sekä tehtiin omia
lyhyitä animaatioharjoituksia vetäjän ohjeiden pohjalta.

Toom Boom -koulutus Suomelinnan piirtämössä

A NIMA T R ICK S FE S T IV A A LI
Kevään 2020 tilanne vaikuttivat tapahtuma- ja kulttuurialaan suuresti ja myös
toukokuulle suunniteltu Animatricks- festivaali, jouduttiin siirtämään lokakuulle,
15.-18.10. Festivaalin ja toteutuksesta suunnittelusta vastasivat yhdistyksen
varapuheenjohtaja Albert Laine, hallituksen jäsen Hämid Shajarian sekä
sihteeri Mika Koskinen. Festivaalipäivinä mukana oli lisäksi joukko talkoolaisia.
Festivaali järjestettiin Helsingissä Cinema Orionissa, Bio Rexissä sekä
Keskustakirjasto Oodin Maijansalissa. Syksyn mittaan kiihtynyt
pandemiatilanne sekä juuri ennen festivaalipäiviä kiristyneet rajoitukset
vaikuttivat festivaalin yleisömäärään ja tavoitteista jäätiin selvästi. Ohjelmisto
oli erittäin laaja ja sitä kiiteltiin paljon. Festivaaleilla jaettiin seuraavat
palkinnot; paras kotimainen animaatio, paras kansainvälinen animaatio, paras
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lastenanimaatio, paras opiskelija-animaatio, paras dokumentaarinen animaatio,
paras kokeellinen animaatio. Lisäksi yleisö pääsi äänestämään omaa
suosikkiaan. Parhaan kotimaisen animaation palkinnon voitti Elli Vuorisen
Kiirehessä Liikumatoin. Animaatiokilta myönsi voittajalle 500 euron palkinnon.

Animatricks yleisöä Cinema Orionissa

K A NS A INV Ä LINE N A NIMA A T IOP Ä IV Ä
Lokakuussa 28.10. vietettiin maailmanlaajuista Kansainvälistä Animaatiopäivää.
Animaatiokilta juhlisti päivää yhteistyössä Keskustakirjasto Oodin kanssa.
Järjestimme Oodin OPUS-saliin Animatricks-festivaalin voittaja animaatioista
kootun ilmaisnäytöksen. Lisäksi Oodin Fazer-kahvilan seinään heijastettiin
kokopäivän Turun Anikistien, Turun Taideakatemian opiskelijoiden sekä
Animaatiokillan jäsenten tekemiä äänettömiä animaatioita.
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Niko Niemelän teos Sleep

Animaatiokilta osallistui lisäksi ASIFA:n 60-vuotisjuhlavuotta juhlistavan
maailmanlaajuisen Spiritus Mundi animaation tekoon. Jokainen ASIFA:n
jäsenmaa koosti oman lyhyen animaation yhteisanimaatiota varten.
Animaatiokilta lähetti keväällä 2020 tiedotteen kaikille jäsenilleen, ja halukkaat
jäsenet saivat ilmoittautua mukaan ja tehdä oman suomiaiheisen animaation.
Suomen animaation tekoon osallistui 7 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja
Elina Myllykangas koosti animaatiot yhteen ja lisäsi siihen ääniraidan.
Animaatiokilta jakoi jäsenten yhteisteosta sekä ASIFA:n juhla-animaatiota
nettisivuillaan sekä Facebookissa

ÄÄREEN-HANKE
Animaatiokilta on mukana vuonna 2020 alkaneessa, Taiteen
Edistämiskeskuksen vetämässä Ääreen-Dokumentaarisuus animaatiossa hankkeessa. Hanke on immersiivistä animaatiota ja dokumenttia yhdistävä
taideprojekti ja sen vetäjänä toimii Taiken läänintaiteilija Annika Dahlsten.
Hankkeen tavoitteena on kannustaa dokumentaarisesta animaatiotaiteesta
kiinnostuneita taiteilijoita ja luoda taiteelle uusia, julkisia esityspaikkoja.
Hanke käynnistyi syksyllä 2020 avoimella projektihaulla. Projektihakuun tuli
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runsaat 40 hakemusta ja niistä nelihenkinen jury valitsi jatkoon 4
teosehdotusta. Kyseiset neljä teosehdotusta ja työryhmää osallistuivat
tammikuussa 2021 kolme viikkoiselle projektien kehittelyjaksolle, joka piti
sisällään myös avoimia masterclass-luentoja. Luennoitsijoina olivat muun
muassa mediataiteilija Hanna Haaslahti, taiteilija Marko Tandefelt sekä
tanskalainen animaatiotaiteilija Uri Kranot. Kehittelypajoissa valmistuneista
ehdotuksista valitaan yksi teos, joka esitetään Keskustakirjasto Oodin
Kuutiossa lokakuussa 2021. Animaatiokilta on toiminut hankkeessa tiedottajana
sekä yhdistyksen sihteeri toimi kilpailuhaun koordinaattorina sekä juryn
sihteerinä. Hankkeessa ovat Taiken ja Keskustakirjasto Oodin lisäksi mukana
AVEK, Turku Animated Film Festival, Muu ry, Audiovisuaalisen kulttuurin
edistämiskeskus AVEK, Aalto-yliopisto, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kavi, suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto sekä tanskalainen ANIDOXfoorumi.

KOLLEGATAPAAMISET
Animaatiokilta järjesti perinteisen jäsentapaamisen Tampere Film Festivaalien
yhteydessä 6.3. Tapaaminen järjestettiin animaatio-ohjaaja Elli Vuorisen ja
sarjakuvataitelija Tommi Musturin yhteisnäyttelyn yhteydessä Galleria
Rajatilassa.

Animaatiokillan jäseniä tapaamisessa Galleria Rajatilassa Tampereella
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KALUSTON LAINAUS JÄSENILLE
Animaatiokillalla on stop-motion animaation tekoon tarvittavaa kuvauskalustoa
sekä kannettava tietokone, jossa on stop-motion ohjelma. Lainauslupa
myönnetään kirjallista hakemusta vastaan hallituksen päätöksellä. Toimintavuonna
2020 kalustoa lainattiin ahkerasti. Loppuvuodesta, yhdistyksen hyvän
taloustilanteen turvin päivitimme kalustoa. Marraskuussa hankimme päivityksen
stop-motion animaatioihin käytettävälle Dragon Frame -ohjelmistolle.
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. Poikkeusvuosi 2020 vaikutti myös tähän toimintamme muotoon.
Tampere Film Festival ehdittiin järjestää maaliskuussa normaalisti ennen
hallituksen julistamaan poikkeustilaa. Tampere Film Festivaaleille osallistuneet
jäsenet saivat tukea aina 32 euroon asti näytös- tai matkalippuja vastaan. Koska
moni festivaali siirtyi nettiin mahdollisti se toisaalta tuen myöntämisen myös
ulkomaisille festivaaleille, joihin emme olleet aiemmin tukea myöntäneet. Hallitus
teki nopealla aikataululla päätöksen Annecyn animaatiofestivaalien Online
akkreditoinnin korvaamisesta jäsenille. Annecyn animaatiofestivaali on alan
merkittävin ja suurin tapahtuma. Edellä mainittujen lisäksi korvasimme
festivaaliosallistumisia Turku Animated Film Festivalille sekä Animatricksfestivaalille.

TAIDEHALLIN CROQUIS -ILLAT
Tuimme jäsentemme osallistumista Taidehallin croquis-iltoihin. Piirustustaidon
ylläpito ja havaintojen toisintaminen ovat äärimmäisen tärkeitä taitoja
animaattorille. Croquis-illat maksavat yhdistyksen jäsenille 5 euroa, ja
Animaatiokilta maksaa erotukseksi jäävän 3 euroa Taidehallille. Vuoden 2020
keväällä croquis-iltoja ehdittiin järjestää muutamia kertoja ennen
koronarajoituksia. Syksyn osalta toimintaa ei järjestetty.
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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,
Keskustakirjasto Oodi, Freelance-graafikot, Goethe Instituutti ja Suomen
taideyhdistys.

4. H allitus, kokoukset ja hallinto
Rajoituksista johtuen hallituksen kokoukset järjestettiin vuonna 2020 yhtä
lukuunottamatta Discord-palvelussa, Animaatiokillan omalla serverillä. Tämän
lisäksi yhdistys piti neljä sähköpostikokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidettiin 14.5.2020 ja syyskokous 30.10.2020. Myös kevät- ja syyskokoukset
järjestettiin Discordissa.
Syyskokouksessa puheenjohtajaehdokkaiksi ilmoittautuivat Elina Myllykangas
sekä Albert Laine. Äänestyksen jälkeen, istuvan puheenjohtajan ylimääräisellä
äänellä vuoden 2021 puheenjohtajaksi valittiin Albert Laine. Elina Myllykangas
jatkaa varapuheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä. Hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi valittiin lisäksi Hämid Shajarian, Markus Lehtokumpu, ja
Jouko Raudasoja. Varajäseniksi valittiin Kristina Laine ja Mika Koskinen.
Sihteerinä jatkaa vuonna 2021 Mika Koskinen.
Yhdistyksellä on yksi vakituinen työntekijä, osa-aikainen sihteeri, jonka
työaika on 18h/kk. Työpajojen ja koulutusten ohjaajat toimivat freelancertyösopimuksella. Animatricks-festivaalin työryhmä ja muut työntekijät
palkataan joka vuosi erikseen. 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
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pyritty optimoimaan esimerkiksi viestintään ja jäsenmaksulaskutusta varten
käytettävällä Gruppo-palvelulla. Taloushallintoa tehostaa puolestaan käytössä
oleva E-tasku-sovellus.
Toimintavuonna 2020 yhdistyksen talous oli tasapainossa. Koronarajoitusten
myötä moni yhdistyksen perinteinen toimintamuoto jäi tauolle eikä
esimerkiksi festivaalikorvauksia voitu myöntää aiempien vuosien tapaan.
Toisaalta pystyimme järjestämään kaksi koulutusta, myöntämään
rahapalkinnon Animatricksin kotimaisen kilpailun voittajalle sekä
täydentämään kuvauskalustoamme. Yhdistyksemme jäsenistöllemme
suunnattu toiminta ei ehkä taipunut tarpeeksi nopeasti online-tai
etämuotoon ja tämän vuoksi taloutemme jäi ylijäämäiseksi.

5. V iestintä, 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 2020 lähetimme 12 jäsenkirjettä ja/tai kampanjaviestiä.
Viestien keskimääräinen avausprosentti oli 55 % ja viestejä avattiin 880
kertaa. Viestien tavoitettavuus nousi 1,4 % ja tavoitettavuus onkin jo hienoa
99,2 %. Viestien sisällön klikkausprosentti nousi 1,3 %:a 7,2: %:n.
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Jäsenkirjeen 01/2020 avaus-ja klikkaustilastot

Yhdistyksen nettisivuilta löytyy tietoa animaatioalasta ja esimerkiksi linkit
animaatiota antaviin korkeakouluihin ja opistoihin. Lisäksi sivuilta löytyy
jäsenportfolio-sivut, joihin halukkaat jäsenet saavat oman teoskuvan, tietonsa
sekä linkin omille nettisivuille tai portfolioon. Vuoden 2020 keväällä päivitimme
nettisivujen toiminnallisuutta ja esimerkiksi ilmoittautumislomakkeen sekä
jäsenportfoliosivujen ulkoasua. Ostimme nettisivujen päivityksen ulkopuoliselta
palveluntarjoajalta. Lisäksi yhdistyksen sihteeri päivitti nettisivuja ahkerasti ja
julkaisimme sivuilla uutisia alasta sekä toiminnastamme.
Animaatiokillan Facebook-sivut ovat yksi tärkeimmistä kanavistamme tavoittaa
jäsenemme. Facebook-sivut tavoittavat parhaimmillaan useita satoja alan
ammattilaisia, ja julkaisumme keräävät kymmeniä tykkäyksiä ja klikkauksia.
Julkaisujen tykkäykset kasvoivat noin 380:stä 408:n toimintavuoden 2020
aikana. Lisäksi kasvatimme Facebook-sivumme seuraajamäärän 384:stä
413:sta. Tiedotamme jäseniämme animaatioalan uutisista, työpaikoista,
festivaaleista ja tapahtumista.
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Facebook-julkaisujen tilasto syksyltä 2020

Syksyllä 2020 Animaatiokilta liittyi myös Instagramiin. Instagramin kautta
tavoitamme laajemmalla skaalalla alan ihmisiä ja toimijoita. Yhdistyksellämme
on nyt noin 234 seuraajaa. Jaamme Instagram-tilillämme uutisia sekä myö
yhteistyökumppaneidemme uutisia. Yhdistyksen keräämää lehtileikearkistoa
säilytetään KAVI:n arkistossa, ja toimintavuonna jatkoimme sähköisten
artikkelien keräämistä Clipper-sovelluksen avulla.

6. L opuksi
Toimintavuosi 2020 on Animaatiokillan näkökulmasta ollut menestyksekäs ja
toimintamme on kasvanut tasaiseen tahtiin. Vuosi 2020 oli erikoinen, mutta avalalla sekä ertyisesti animaation puolella työllisyystilanne on pysynyt
suhteellisen hyvänä ja myös kasvua on nähty. Yhdistyksen aktiiveilla on vahva
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tahtotila kasvattaa toimintaa edelleen. Toiminnan kasvu vaatii kuitenkin
uudelleenjärjestelyjä yhdistyksen toimihenkilöstössä ja yhdistys on aloittanutkin
selvityksen toiminnanjohtajan palkkaamiseksi. Nykyisen sihteerin tuntimäärä ja
palkka eivät riitä toiminnan kasvattamiseksi. Opetus-ja kulttuuriministeriöltä
saatu aiempaa suurempi toiminta-avustus antaa hyvän lähtökohdan tälle
siirtymälle ja pyrimme siirtymään sihteerivetoisesta yhdistyksestä
toiminnanjohtaja vetoiseksi loppuvuodesta 2021.
Suomalaisella animaatioalalla on tällä hetkellä kasvussa ja esimerkiksi pitkiä
animaatioelokuvia sekä animaatiosarjoja on kehitteillä paljon. Yhtenä
esimerkkinä Gigglebug Entertainment, joka on kahden tuotannossa olevan
animaatiosarjan myötä kasvattanut henkilöstönsä määrää huomattavasti.
Samanaikaisesti kentältä on tullut viestiä, että työpaikat ja töitä vailla olevat
työntekijät eivät välttämättä kohtaa. Tämä on yksi merkittävä asia, johon
Animaatiokilta tulee tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota. Alan kasvun
myötä myös yhdistyksen merkitys animaationtekijöiden edunvalvojana kasvaa
entisestään. Kaiken kaikkiaan animaatioalalla on erittäin positiivinen ilmapiiri
ja tulevaisuuden näkymät. Animaatiokilta pyrkii työssään ylläpitämään tätä
sekä tarjoamaan jäsenilleen parasta mahdollista toimintaa.

