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Vuosikertomus vuodelta 2019 

Yleistä 

Suomen valo-, ääni- ja videosuunni5elijat ry, SVÄV, on valtakunnallinen amma<järjestö, taiteilija- 
ja kul5uurijärjestö. SVÄV on peruste5u vuonna 1991 ja vuosi 2019 oli liiton 28. toimintavuosi. SVÄV 
on yksi Tea5eri- ja mediatyöntekijöiden liiton, Temen, jäsenjärjestöistä. Yhteistyö Temen ja sen 
jäsenjärjestöjen kanssa on Givistä. 

YleisesG o5aen SVÄV:n toimintavuosi oli onnistunut ja sujui suunnitelmien mukaisesG. SVÄV kasvaa 
tasaisesG ja sen tulevaisuus näy5ää vakaalta. SVÄV:n hallitus toivoo jäseniltä akGivista 
yhteydenpitoa ja osallistumista järjestön toimintaan. 

Jäsenistö 

Jäsenistö koostuu valo-, ääni- ja videosuunni5elijoista sekä alaa opiskelevista opiskelijoista. 
Jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 241. Heistä varsinaisia jäseniä on 212 ja opiskelijoita 29. 
Varsinaisista jäsenistä yri5äjiä on 9 ja eläkkeelllä 8 jäsentä. Jäsenmäärä kasvaa tasaisesG, viime 
vuonna +4,8%. Vuoden 2018 lopussa jäseniä oli 230 (2017 oli 228; 2016 oli 217).  

Jäsenet työskentelevät monialaisesG esi5ävän taiteen parissa mm. tea5ereissa, tanssiryhmissä ja 
tapahtumissa. Jäsenten monimuotoiset työt ovat haastavia sosiaaliturvan ja lainsäädännön osalta, 
sillä he työskentelevät vaihtelevasG eri tavoin  työsuhteissa, yri5äjinä, lasku5aen ja apurahoilla. 

Jäsenkyselyt ja muistamiset 

SVÄV toteu< Mitä kuuluu, suunni,elija? -jäsenkyselyn keväällä, jonka tuloksia raportoiGin Meteli-
lehdessä syksyllä. Saija Raskulla ja Raisa Kilpeläinen kirjoi<vat arGkkelin Suunni,elija arvostaa 
hyvää työyhteisöä ja stressaantuu työn epäsäännöllisyydestä. Muutama lainaus jutusta: 

”Työelämässä arvoste>in erityises? ihmisiä ja hyviä työyhteisöjä, mu,a myös vapau,a ja työn 
kiinnostavuu,a. Siinä taas painoivat työn kuormi,avuus, epäsäännöllisyys, epävarmuus sen 
jatkumisesta sekä vaikea yhteensovi,aminen muun elämän, kuten perheen, kanssa. Yksi vastaaja 
?ivis?, e,ä kun töitä tarjotaan, ne otetaan vastaan – muu elämä väistää.” 
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”Vapaalla kentällä rahoitus on ongelma; työn joutuu mones? aloi,amaan jo ennen kuin koko 
produk?on budje> ovat kasassa. Palkat ovat usein myös naure,avia – mones? työstä on tarjo,u 
vain yhden kuukauden apurahaa, joka ei ole edes työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan 
suuruinen.” 

”SVÄV:in toimintaan ol?in pääasiassa tyytyväisiä ja järjestöä kiite>in hyvästä työstä. 90 prosen>a 
vastaajista arvioi saavansa järjestöltä sen, mitä on tarvinnut. Toiveissa korostuivat koulutukset – 
sekä teknisistä e,ä sisällöllisistä aiheista – ja kollegiaalinen vertaistuki. Moni myös mainitsi sen, 
e,ä muutenkin työn ja elämän puristuksessa pääseminen ?laisuuksiin on vaikeaa – erityises? 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Konkree>sina ehdotuksina esite>in idea Temen freelancereille 
suunnatusta luo,amusmiehestä sekä ajanhallinnan tuki.” 

“Temen palveluita vastaajat kertoivat käy,äneensä laajas?. Amma>laisalennus tea,erilipuista on 
jäsenille tärkeä asia. Myös työehtoasiantun?ja ja työsopimusneuvonta ovat tärkeitä palveluita, 
kuten vakuutusturvakin.” 

SVÄV toimi< jäsenille Metropolia AMK:n tekemän Stageright-kyselyn. Se oli koulutustarvekysely, 
johon vastauksia pyyde<in tea5erin ja tapahtumatekniikan amma<laisilta. Kysely oli laaja ja se 
tavoi< alan osaajat hyvin. Kyselyn tuloksista voi lukea tarkemmin osoi5eessa:  
stageright.metropolia.fi/toiminta/koulutustarvekysely-2019 

Jäsenistöä muiste<in merkkipäivinä lähe5ämällä onni5elukor<, jossa lahjoitetaan 10 aapista 
jokaista merkkipäivän vie5äjää kohden Suomen Pakolaisavun kau5a kehitysmaiden lapsille. 

Edunvalvonta ja työmarkkinatoiminta 

Ednvalvonnan osalta Temellä ja sen jäsenjärjestöillä on työnjako. Teme vastaa 
työmarkkinatoiminnasta ja jäsenten työehtoneuvonnasta sekä työ5ömyys- ja vakuutusturvasta. 
Jäsenjärjestöt ovat GiviisG mukana työehtosopimustoiminnassa, mu5a vetovastuu on Temellä. 
Jäsenjärjestöt keski5yvät mm. ammaGllisiin asioihin ja koulutukseen. Jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä 
ja priorisoivat toimintansa omien tarpei5ensa mukaisesG. 
  
Teme neuvo5elee alakohtaisia työehtosopimuksia työnantajalii5o Paltan sekä Suomen Tea5eri ry:n 
kanssa ja lisäksi Teme neuvo5elee yrityskohtaisia työehtosopimuksia: 

• Tea5erialan työehtosopimus  
• Kansallistea5erin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus  
• Suomen Kansallisoopperan päivätekniikan työehtosopimus  
• Tanssinope5ajien työehtosopimus  
• Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus  
• Teme-sopimus Yleisradion omatuotannoissa työskentelevien ohjaajien, lavastajien, 

pukusuunni5elijoiden, koreografien ja tanssijoiden työehdoista  
• Mediaringin työehtosopimus  
• Tikkurilan talokohtainen työehtosopimus  
  

http://stageright.metropolia.fi/toiminta/koulutustarvekysely-2019
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SVÄV:n jäseniä koske5avat yleisimmin Tea5erialan työehtosopimus. Se on voimassa 31.3.2020 asG. 
Vuonna 2019 palkat nousivat 1.1. paikallisella järjestelyvaraerällä 1,2 % ja 1.4.2019 0,99 % 
yleiskorotuksella. Työmarkkinaosapuolet neuvo5elivat vuoden aikana työaikaan lii5yvistä asioista. 

SVÄV:n jäsenille suunna5u tea5erialan palkkasuositus päivitetään vuosi5ain ne<sivuille. Lisäksi 
SVÄV on ollut tekemässä palkkasuositusta tapahtumatuotannon pariin.  

SVÄV julkaisi elokuussa tekijänoikeuskannanoton kredii5ejä koskien ne<sivuillaan. Kirje lähete<in 
laajasG yhteistyöverkostoille, kuten työnantajalii5o Stefiin ja Tea5erin Gedotuskeskukselle, joiden 
pyyde<in väli5ävän sitä eteenpäin mm. amma<tea5ereille. Kirjeessä kannuste<in tea5erin, 
tanssin ja sirkuksen tuotantotahoja pitämään työryhmäGedot ja krediiGt ajantasaisina sekä 
muistute<in ilmoi5amaan valo-, ääni- ja videosuunni5elijoiden nimet silloin kun heitä on 
produkGoissa ollut mukana. 

Edustukset ja järjestöyhteistyö 

SVÄV on yksi Tea5eri- ja mediatyöntekijöiden lii5o ry:n jäsenjärjestöistä. SVÄV:lla on edustus 
Temen hallituksessa. Järjestön edustajina Temen hallituksessa olivat alkuvuonna Raisa Kilpeläinen, 
Tomi Suovankoski ja Kimmo Modig. HuhGkuussa Temen lii5okokouksessa hallitukseen vali<in Tomi 
Suovankoski ja Kim Modig. 

SVÄV tekee akGivisesG yhteistyötä Temen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. 

Metelin toimitusneuvostoon kuuluivat alkuvuonna Raisa Kilpeläinen ja Vespa Laine ja syksyllä 
Vespa Laine, Essi Rantala ja Rasmus Arikka. Temen TES-työryhmään kuului alkuvuonna Raisa 
Kilpeläinen ja Tomi Suovankoski ja syksyllä Tomi Suovankoski, Ville Mäkelä. Temen VOS-työryhmään 
kuuluivat Raisa Kilpeläinen ja Tomi Suovankoski. 

SVÄV on Suomen Tea5erijärjestöjen Keskusliiton jäsen. SVÄV on yhteisöjäsenenä Suomen 
valoteknillisessä seurassa ja Suomen OISTAT-keskus ry:ssä. SVÄV oli vuonna 2019 myös akGivisessa 
vuorovaikutuksessa Taideyliopiston Tea5erikorkeakoulun Valo- ja äänisuunni5elun 
koulutusohjelman sekä Metropolia AMK:n Esitys- ja tea5eritekniikan koulutusohjelman kanssa. 

Tilaisuudet, koulutukset ja palkinnot jäsenille 

SVÄV kutsuu jäsenet vuosi5ain sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Sen lisäksi on ollut tapana 
järjestää pikkujoulujuhlat. KoulutusGlaisuuksia ja seminaareja SVÄV on järjestänyt vuosi5ain, minkä 
lisäksi on Gedote5u jäsenistöä monista alan koulutuksista. 

SVÄV jakaa vuosi5ain 1–3 Säde-palkintoa. Ne ovat kunniamainintoja, jotka jaetaan ansioituneesta 
valo-, ääni- ja videosuunni5elusta. Ensimmäiset Säde-palkinnot jae<in vuoden 2007 teoksista. 
Vuodesta 2018 lähGen kunniamainintojen lisäksi on jae5u myös kiertopalkinnot. 

Vuoden 2019 Säde-palkinnot jae<in Thalia-juhlassa Viirus tea5erissa, Helsingissä  11.3.2019. 
Valosäde-palkinto jae<in valosuunni5elijoille Jani-Ma< Salo ja Mark Niskanen, teoksen Den Andra 
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Naturen (Teater Viirus) valosuunni5elusta. Äänisäde-palkinto jae<in äänisuunni5elija Jussi 
MaGkaiselle teoksen Cosmic La5e (Zodiak – uuden tanssin keskus) äänisuunni5elusta. Videosäde-
palkinto jae<in videosuunni5elija Jonatan Sundströmille teoksen Den Stora Elden (Teater Viirus) 
videosuunni5elusta. 

SVÄV järjestää vuosi5ain Säde-seminaarin, johon kutsutaan kulloisenkin vuoden Säde-palkitut. 
Tilaisuuden tarkoitus on antaa puheenvuoro palkituille taiteilijoille ja tarjota jäsenistölle 
mahdollisuus tutustua tekijöiden työmetodeihin ja työprosesseihin keskustelujen ja luentojen 
avulla. Vuonna 2019 seminaari järjeste<in 13.5. Taideyliopiston Tea5erikorkeakoulun Valo- ja 
äänisuunni5elun laitoksen Gloissa ja se striima<in verkkoon. Tapahtuman talGoinG oli 
katso5avissa SVÄVin Youtube-kanavalla kuukauden ajan. Sekä live-streamillä e5ä talGoinnilla oli 
lukuisia katsojia. 

SVÄVin Joulujuhla järjeste<in yhdessä Lavastus- ja pukusuunni5elijat ry:n ja Suomen OISTAT-
keskuksen kanssa Tea5erimuseossa, Helsingissä 2.12.2019. Yhdessäolon ja tarjoilujen lomassa 
kuulGin alustuksia Praha Quadriennal 2019 -tapahtumaan osallistuneilta jäseniltä sekä 
opiskelijoilta. 

SVÄV Gedo< jäsenilleen sähköposGtse ilmaisesta sparrauskeskustelusta yhteistyössä StageRight-
hankkeen kanssa. Sparrauskeskustelu on kollegiaalinen ohja5u dialogimalli osallistujan omien työ- 
ja uramahdollisuuksien pohdintaan. Sparrauskeskustelut järjeste<in vuodenvaihteessa 2019 ja 
toimintaan osallistui 10 jäsentä. 

Vuosikokous ja hallitus 

Sääntöjen mukaisesG  ylintä päätösvaltaa vuosikokouksessa käy5ävät yhdistyksen jäsenet. 
Vuosikokoukseen saapunut jäsenistö valitsee yhdistykselle hallituksen. Hallitus vastaa SVÄV:n 
käytännön toiminnasta, kuten hakee apurahoja, valmistelee jäsenGlaisuudet ja vuosikokoukset, 
o5aa kantaa ja lausuu SVÄV:n nimissä. Sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan ja voi kutsua alan opiskelijoita opiskelijajäseniksi hallitukseen. 

SVÄV:n vuosikokous järjeste<in 28.4.2019 Temen Gloissa Haapaniemenkadulla, Helsingissä. 

Hallituksen kokoonpano oli 1.1.2019-28.4.2019: 
Puheenjohtaja Raisa Kilpeläinen ja hallituksen jäsenet Kimmo Karjunen, Vespa Laine, Viljami 
Lehtonen, Aku Meriläinen, Kimmo Modig, Crista Parviainen, Saija Raskulla ja Tomi Suovankoski. 
Opiskelijakentän edustajia olivat Hanna Rajakangas, Niklas Nybom, Essi Santala ja Veli-Ville Sivén. 

Hallituksen kokoonpano 28.4.2019 alkaen (seuraavaan vuosikokoukseen asG keväällä 2020): 
Puheenjohtaja Tomi Suovankoski, varapuheenjohtaja Kim Modig ja hallituksen jäsenet Vespa Laine, 
Ville Mäkelä, Essi Santala, Tero Aalto, Saija Raskulla, Viljami Lehtonen ja Crista Parviainen. 
Opiskelijakentän edustajia olivat Sofia Palillo ja Mikko Hirvonen. 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. 
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Talous 

SVÄV:n tuotot muodostuvat jäsenmaksutuotoista sekä apurahoista. Jäsenmaksua peri<in jäseniltä 
1,6% palkasta. Opiskelijajäsenen vuosimaksu oli 36 euroa. Tarkemmat talousluvut käyvät ilmi 
Glinpäätöksestä ja talouden toimintakertomuksesta. 

Temen lii5okokouksessa vahvistetaan vuosi5ain jäsenjärjestöjen jäsenmaksuosuudet. Samalla 
määritellään takuu- eli minimitaso, jo5a kaikkien jäsenjärjestöjen taloudelliset 
toimintaedellytykset pysyisivät ennallaan. 

SVÄV omistaa yhdessä muiden temeläisten lii5ojen kanssa osuuden Resteme Oy:stä. YhGö omistaa 
Berliinissä kaksion, joka on tarkoite5u Temen jäsenten vuokraamaan vierailukäy5öön.  

ViesAntä 

SVÄV:n ne<sivut ovat osoi5eessa www.teme.fi/sväv.  Hallitus ylläpitää SVÄV:n facebook-sivuja.  

SVÄV:n jäsenet saavat viiko5ain Temen Temeläinen-uuGskirjeen sähköposGtse. Omia jäsenkirjeitä 
SVÄV lähe5ää perinteisesG kahdesG vuodessa, kesäkirje ja joulutervehdys. 

Meteli-lehG on kaikkien temeläisten oma järjestöjulkaisu. SVÄV:lla on edustus lehden 
toimitusneuvostossa. 

Helsingissä 22.4.2020  
Suomen valo-, ääni- videosuunni5elijat ry:n hallitus


