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1996 

• Kymmenkunta perustajajäsentä, 

rockmuusikoita ja muita musiikkialan 

ammattilaisia, mm. Kikke Heikkinen, A. W. 

Yrjänä, Kauko Röyhkä, Maritta Kuula

• Arvot: itsenäisyys, oikeudenmukaisuus, 

hauskuus, laatu, ystävyys

kasvu pitkä kaavan kautta sinnikkyydellä, 

velattomasti ja lehmän hermoilla

• Tavoitteena vakaus pikemminkin kuin 

taloudellinen kasvu itseisarvona



 2018 

“Koska monet meistä ovat jo 

itsessään useita.”

• Kehitetty jäsenten tarpeisiin

• Taiteellisen työn tinkimättömyys

• Työllistyminen pirstaloituneella alalla

• Yhdessä toimiminen tuo säästöjä ja synergiaa

• Osuuskunta-ajattelu

• Yhdessä toimiminen

• Monialaisuus vahvuutena

• Useita erilaisia tulonlähteitä

• Voi olla yritteliäs olematta yrittäjä.

Luova osuuskunta Lilith

JOONAS RINTA-KANTO

Sarjakuvapiirtäjä, Fok it

https://www.lilith.fi/luova-osuuskunta-lilith/


“Lilith 2018 – Huippuosaajat ja 

luotettava kumppani.”

• 400 jäsentä

• Noin 200 eri luovan talouden ammattia

• Liikevaihto noin 3M €

• Työllistää noin 270 ihmistä vuodessa

• Hallinnossa kuusi henkilöä sekä tuntityöläisiä

• Jäsen on omistaja ja työntekijä

• Palkansaajan status:

Työllistäminen, työajan valvonta, sopimukset, 

työtilat, välineet, edut ja tuki

• Taide- ja kulttuurialan työsuhteen ehdot.
www.lilith.fi

http://www.lilith.fi/


graafinen suunnittelu
18 %

valokuvaus
11 %

tekijänoikeuskorvaus
9 %

esiintyminen
8 %

videotuotanto
5 %

kuvaeditointi
4 %

kuvaus ja ohjaus
3 %

artesaanityöt
2 %

muu
40 %

ERI PALVELUIDEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA TILIKAUDELLA 1.4.2017 - 31.3.2018

Keskeiset palvelut

Jäseniksi on liittynyt kasvavasti 
kansainvälistyvä joukko luovan alan 
moniosaajia. Jäsenemme ovat työllistyneet 
sadoissa eri luovissa ammateissa.

• graafinen suunnittelu 18 %

• valokuvaus 11 %

• tekijänoikeuskorvaus 9 %

• esiintyminen 8 %

• videotuotanto 5 %

• kuvaeditointi 4 %

• kuvaus ja ohjaus 3 %

• artesaanityöt 2 %

• muu 40 %



Tulevaisuuspaja raportti

https://www.lilith.fi/wp-content/uploads/2017/12/Raportti_TulevaisuuspajaII_2014-01-10_LILITH_fin.pdf








Tulevaisuuspaja

https://www.lilith.fi/ajankohtaista/tulevaisuuspaja/








“Lilithissä voi downshiftata tai upgreidata.”

Yhteinen talous turvataan hallintokorvauksin

Toiminnan luonne, liikevaihto, vastikkeiden ja palveluiden 

käyttö

Tuloista korkeintaan 10%

Kuluista 0-13%

Työnantajakulut palkoista 32%

Kasvava liikevaihto pienentää hallintokorvauksia

Yhteisiä kuluja:

hallinnon palkat ja kulut, kirjanpito ja 

-pitäjä, toiminnan kehittäminen, järjestelmät, 

vuokrat, vakuutukset, transaktiot, hallituksen 

palkkiot, investoinnit, viestintä, virkistys.

RUFFLE ARMY -jättisaippuakuplaryhmä



“Kulttuuri voittaa strategian, parviäly työkaluna”

Vapaamuotoinen hakemus tai lisätietoja nettisivujen kautta tai lilith@lilith.fi

Jäsenyyden ehdot:

Ammattimaisuus

Osuustoiminnan ja yhdessä toimimisen periaatteet

Hallitus hyväksyy

Jäsenmaksu 50,46€ ja liittymismaksu 292€.

www.lilith.fi

PUISTOPEHTOORIT
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KIITOS!


