
 

Vuosikertomus vuodelta 2020  

  

YLEISTÄ  

Suomen valo-, ääni- ja videosuunni2elijat ry, SVÄV, on valtakunnallinen amma9järjestö, taiteilija- 
ja kul2uurijärjestö. SVÄV on peruste2u vuonna 1991 syksyllä ja vuosi 2020 oli SVÄV:n 29. 
kokonainen toimintavuosi. SVÄV on Tea2eri- ja mediatyöntekijöiden liiton, Temen, jäsenjärjestö. 
Yhteistyö Temen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa on Eivistä.  

Toimintavuosi 2020 oli koronaepidemian takia poikkeuksellinen ja erityisen vaikea esi2ävän taiteen 
ja tapahtumatuotannon parissa. Suuri osa SVÄV:n jäsenistä on freelancereita ja heidän 
mahdollisuutensa elantoon estyi käytännössä koronaepidemiaan lii2yvien rajoitustoimien takia. 
  

JÄSENISTÖ  

Jäsenistö koostuu valo-, ääni- ja videosuunni2elijoista sekä alaa opiskelevista opiskelijoista. 
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 250. Vuonna 2019 jäsenmäärä oli 241; 2018 oli 230; 2017 oli 228; 
2016 oli 217, eli kasvu on tasaista ollen nyt 3,6%.   

Työikäisiä SVÄV:n jäsenistä oli 212 ja heistä yri2äjiä 8. Eläkeläisiä oli 9 ja opiskelijoita 29.  
Jäsenistä valosuunni2elijoita on 76; äänisuunni2elijoita 69; videosuunni2elijoita 3, valo- ja 
äänisuunni2elijoita on 10. Loput 92 jäsentä ovat mm. valo-, ääni- ja tehostemestareita, 
mediasuunni2elijoita, valomiehiä, ope2ajia, skenografeja jne.  

Jäsenet työskentelevät monialaisesE esi2ävän taiteen parissa mm. tea2ereissa, tanssiryhmissä ja 
tapahtumissa. Jäsenten monimuotoiset työmuodot ovat haastavia sosiaaliturvan ja lainsäädännön 
osalta, sillä he työskentelevät vaihtelevasE työsuhteissa, yri2äjinä, lasku2aen, apurahoilla jne.  

Jäsenistöä muiste9in merkkipäivinä lähe2ämällä onni2elukor9, jossa lahjoitetaan 10 aapista 
jokaista merkkipäivän vie2äjää kohden Suomen Pakolaisavun kau2a kehitysmaiden lapsille.  
   



EDUNVALVONTA JA TYÖMARKKINATOIMINTA  

Edunvalvonnan osalta Temellä ja sen jäsenjärjestöillä on työjako. Teme vastaa 
työmarkkinatoiminnasta ja jäsenten työehtoneuvonnasta sekä työ2ömyys- ja vakuutusturvasta. 
Jäsenjärjestöt ovat EiviisE mukana työehtosopimustoiminnassa, mu2a vetovastuu on Temellä. 
Jäsenjärjestöt keski2yvät mm. ammaEllisiin asioihin ja koulutukseen. Jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä 
ja priorisoivat toimintansa.   

Teme neuvo2elee alakohtaisia työehtosopimuksia työnantajalii2o Paltan sekä Suomen Tea2eri ry:n 
kanssa ja lisäksi Teme neuvo2elee yrityskohtaisia työehtosopimuksia:  

• Tea2erialan työehtosopimus  
• Kansallistea2erin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus  
• Suomen Kansallisoopperan päivätekniikan työehtosopimus  
• Tanssinope2ajien työehtosopimus  
• Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus  
• Teme-sopimus Yleisradion omatuotannoissa työskentelevien ohjaajien, lavastajien, 

pukusuunni2elijoiden, koreografien ja tanssijoiden työehdoista  
• Mediaringin työehtosopimus  
• Tikkurilan talokohtainen työehtosopimus  

SVÄV:n jäseniä koske2aa yleisimmin Tea2erialan työehtosopimus. Se oli voimassa 31.3.2020, 
minkä jälkeen tehEin puolen vuoden jatkosopimus 1.4.2020-30.11.2020 väliselle ajalle. Uusi 
työehtosopimus saaEin neuvoteltua joulukuussa 2020 ja se on voimassa 1.12.2020–28.2.2022.   
Palkankorotukset olivat 1.9.2020 yleiskorotus 1,1 % sekä seuraavalle vuodelle 1.4.2021 yleiskorotus 
1,14%. Samaan aikaan sovitaan paikallisen järjestelyerän 0,8 % jakamisesta.  

SVÄVin palkkasuositus jäsenille löytyy interneEstä osoi2eesta:  
h2ps://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-svav/palkkasuositus-svavin-jasenille/ 

  

EDUSTUKSET JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖ  

SVÄV on yksi Temen jäsenjärjestöistä ja SVÄV:lla on edustus Temen hallituksessa. Vuonna 2020 
edustajina toimivat Tomi Suovankoski ja Vespa Laine. 

SVÄV:llä on edustus Resteme Oy:n hallituksessa. Resteme Oy:n osakkaita ovat Tea2erialan 
Amma9laiset (TAM), Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät (SET), Lavastus- ja pukusuunni2elijat 
(LP), Suomen valo-, ääni- ja videosuunni2elijat (SVÄV) sekä Tea2eri- ja mediatyöntekijät (Teme). 
Resteme Oy omistaa ja hallinnoi Berliinissä sijaitsevaa residenssi-asuntoa. Toimintavuonna 2020 
Resteme Oy:n hallituksessa edustajana toimi Tomi Suovankoski. 
  
Temen ylläpitämän Meteli-verkkolehden toimitusneuvostoon kuuluivat SVÄV:n hallituksesta Essi 
Santala sekä opiskelijoiden edustajat Satu Kankkonen ja OuE Vedenpää.  

Temen TES-työryhmään (työehtosopimukset) kuului Tomi Suovankoski.  

https://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-svav/palkkasuositus-svavin-jasenille/


SVÄV on Suomen Tea2erijärjestöjen Keskusliiton jäsen. SVÄV on yhteisöjäsenenä Suomen 
valoteknillisessä seurassa ja Suomen OISTAT-keskus ry:ssä. SVÄV:n hallituksen jäsen Vespa Laine on 
myös OISTAT-keskuksen hallituksen jäsen. SVÄV oli myös akEivisessa vuorovaikutuksessa 
Taideyliopiston Tea2erikorkeakoulun valo- ja äänisuunni2elun koulutusohjelmien kanssa.  

Vuonna 2020 SVÄV aloi9 yhteistyön Lavastus- ja pukusuunni2elijat ry:n (LP) kanssa Säde-palkinto- 
kategorioiden uudistamiseksi. Vuonna 2020 jae9in ensimmäistä kertaa valo-, ääni- ja video -
palkintojen lisäksi myös palkinnot lavastus- ja pukusuunni2elusta. Säde-palkinto -kategorioita on 
siis viisi: valo-. ääni-, video-, lavastus- ja pukusuunni2elu. 

TILAISUUDET, KOULUTUKSET JA PALKINNOT JÄSENILLE  

SVÄV kutsuu jäsenet vuosi2ain vuosikokoukseen, pikkujoulujuhlaan, seminaareihin ja 
koulutusElaisuuksiin sekä Eedo2aa jäsenilleen monista alan koulutuksista.  

Joulujuhla järjeste9in etänä Zoom-yhteyden välityksellä 10.12.2020 ja paikalle kutsu9in koko 
jäsenistö. Joulujuhlaan osallistui noin 20 henkilöä. 

SVÄV jakaa vuosi2ain kolme Säde-palkintoa. Ne ovat kunniamainintoja, jotka jaetaan 
ansioituneesta valo-, ääni- ja videosuunni2elusta. Ensimmäiset Säde-palkinnot on jae2u vuoden 
2007 teoksista. 
  
SVÄV jakoi Säde-palkinnot Suomen Tea2erijärjestöjen Keskusliiton järjestämässä Thalia-juhlassa, 
Tampereen Komediatea2erissa, 9.3.2020 seuraavasE:  

Valosäde-palkinnon sai Ada Halonen valosuunni2elusta Sirius Teaternin teokseen Infinito.   
Videosäde-palkinnon sai Jarmo Jääskeläinen Kuopion kaupungintea2erin Bernanda Alban talo -
teokseen tehdystä videosuunni2elusta. Äänisäde-palkinnon sai Joonas Outakoski 
äänisuunni2elusta Sivuhenkilöt-työryhmän teokseen Mun siivet ei mahdu 
kahvihuoneeseen.  Lisäksi jae9in kunniamaininta Helsingin kaupungintea2erin musikaalin Pieni 
merenneito audiovisuaalisesta suunni2elusta.  

Lavastus- ja pukusuunni2elijat (LP) jakoi pukusäde-palkinnon Riikka Aurasmaalle Monty Pythonin 
Spamalot -musikaalin pukusuunni2elusta Seinäjoen kaupungintea2erin kesänäy2ämölle, sekä 
Lavastus-säde -palkinnon Markus Tsokkiselle Kansallistea2erin Kolme sisarta -näytelmän 
lavastussuunni2elusta. 
  
LisäEetoja Säde-palkinnoista löytyy osoi2eesta: h2ps://sadepalkinto.wordpress.com/ 
  

https://sadepalkinto.wordpress.com/


Säde-webinaari järjeste9in etänä Zoomin välityksellä 4.5.2020. Säde-palkitut valo-, ääni- ja 
videosuunni2elijat – Ada Halonen, Jarmo Jääskeläinen ja Joonas Outakoski - kertoivat työstään ja 
heille sai esi2ää kysymyksiä.  

Tallenne Säde-webinaarista on nähtävissä SVÄV:n ne9sivuilla:  
h2ps://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-svav/valosade-ada-haloselle-videosade-jarmo-jaaskelaiselle-
ja/  
  
SVÄV järjesE OISTATin kanssa neliosaisen ammaEllisen seminaarisarjan etänä Zoomin välityksellä. 
Seminaarit olivat: 

• 15.11.2020 Kimmo Karjunen: Case study: mallintaminen näy2ely- ja museoympäristössä.    
• 24.11.2020 Pauli Molnar: Äänijärjestelmän Elallinen mallintaminen L-acousEc Soundvision -

ohjelmalla ja Janne Auvinen: Immersiivinen ääni.    
• 13.12.2020 William Iles: lavastuksen ja valojen digitaalinen mallintaminen Helsingin 

kaupungintea2erissa ja Lauri Sirén: 3D-visualisoinEtyökalut tapahtumavalosuunni2elijan 
käytössä vuonna 2020   

• 17.1.2021 Syksy Räsänen: Valo kosmologiassa. 
   
Seminaarit olivat maksu2omia ja niihin kutsu9in kaikki Temen ja OistaEn jäsenet. Seminaarisarjan 
luentoihin osallistui yhteensä 130 henkilöä.   

Tallenteet seminaareista ovat katso2avissa SVÄV:n ne9sivuilla:   
h2ps://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-svav/tervetuloa-seminaariin-valineesta-sisaltoa-ja-sisallon-
valineena-3d-ymparistot-ja-muut-ulo2uvuudet/ 
  

VUOSIKOKOUS, HALLITUS JA HALLINTO  

SVÄV:n vuosikokous järjeste9in 24.5.2020 etäkokouksena Zoomin välityksellä.  

SVÄV:n jäsenistö valitsee sääntömääräisessä vuosikokouksessa yhdistykselle hallituksen. Sen 
kokoonpano on puheenjohtaja sekä 6-8 jäsentä. Hallitus vastaa SVÄV:n toiminnasta käytännössä, 
kuten hakee apurahoja, valmistelee jäsenElaisuudet ja vuosikokoukset, o2aa kantaa ja lausuu 
SVÄV:n nimissä. Sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja voi 
kutsua opiskelijakentän edustajia hallitukseen. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, 
e2ä puolet hallituksen jäsenistä on vuosi2ain erovuorossa. 

 Hallituksen kokoonpano vuonna 2020 oli seuraava: 

Puheenjohtajana jatkoi toisen vuoden Tomi Suovankoski. KaksivuoEskaudelle vali9in jäseniksi Ina 
Niemelä, Jori Tossavainen, Mika Haaranen ja Viljami Lehtonen. Hallituksessa jatkoivat toisen 
vuoden Vespa Laine (joka vali9in varapuheenjohtajaksi), Tero Aalto ja Essi Santala. Ville Mäkelä 
erosi kesken kahden vuoden kauden ja hänen Elalleen vali9in yksivuoEskaudelle Kaino 

https://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-svav/valosade-ada-haloselle-videosade-jarmo-jaaskelaiselle-ja/
https://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-svav/valosade-ada-haloselle-videosade-jarmo-jaaskelaiselle-ja/
https://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-svav/tervetuloa-seminaariin-valineesta-sisaltoa-ja-sisallon-valineena-3d-ymparistot-ja-muut-ulottuvuudet/
https://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-svav/tervetuloa-seminaariin-valineesta-sisaltoa-ja-sisallon-valineena-3d-ymparistot-ja-muut-ulottuvuudet/


Wennerstrand. Opiskelijajäseninä hallitukseen kutsu9in OuE Vedenpää ja Satu Kankkonen ja 
heidän varajäseninä Elsa Alina Pajula ja Ida Viljanen.  

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa.  
  
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus ja käytännön edunvalvonta- ja järjestötöitä tekee Temen 
toimisto, joka on myös SVÄV:n toimisto. SVÄV:n hallituksen yhteyshenkilö on Temen Eedo2aja 
Anne Saveljeff. Myös muut Temen työntekijät palvelevat SVÄV:n jäseniä: Temen toiminnanjohtaja 
Karola Baran, talouspäällikkö Sanna Wälläri, jäsensihteeri Tanja Tiukkanen, työsuhdeasiantunEjat 
Sami Hiltunen, Anu Suoranta ja Marika Väisänen sekä Temen lakimiesEimi.  
  

  
TALOUS  

Temen lii2okokouksessa vahvistetaan vuosi2ain jäsenjärjestöjen jäsenmaksuosuudet. Samalla 
määritellään takuu- eli minimitaso, jo2a kaikkien jäsenjärjestöjen taloudelliset 
toimintaedellytykset pysyisivät ennallaan.  
  
SVÄV:n tuotot muodostuvat jäsenmaksutuotoista sekä apurahoista. Jäsenmaksua peri9in jäseniltä 
1,6% palkasta. Opiskelijajäsenen vuosimaksu oli 36 euroa. Tarkemmat talousluvut käyvät ilmi 
Elinpäätöksestä ja talouden toimintakertomuksesta.  

SVÄV omistaa yhdessä muiden temeläisten lii2ojen kanssa osuuden Resteme Oy:stä. YhEö omistaa 
Berliinissä kaksion, joka on tarkoite2u Temen jäsenten vuokraamaan vierailukäy2öön.   
  

VIESTINTÄ  

SVÄV:n ne9sivut ovat osoi2eessa www.teme.fi/sväv Hallitus ylläpitää SVÄV:n Facebook-sivuja.  
SVÄV ylläpitää Facebookissa myös kaikille avointa Audiokilta-sivua, joka on suunna2u kaikille äänen 
parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille. SVÄV:n jäsenet saavat viiko2ain Temen Temeläinen-
uuEskirjeen. Omia jäsenkirjeitä SVÄV lähe2ää perinteisesE kahdesE vuodessa, kesäkirjeen ja 
joulutervehdyksen. Meteli-lehE on kaikkien temeläisten oma verkkolehE, joka julkaisee yhden tai 
kaksi arEkkelia viiko2ain. SVÄV:lla on edustus lehden toimitusneuvostossa.  

  

  

Helsingissä, 26. maaliskuuta 2021  
Suomen valo-, ääni- videosuunni2elijat ry:n hallitus  


