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Visuaalinen  taide  on  ainoa  taiteen  ala,  jolla  on  koko  maan  kattava,  tiheä  ammattijärjestökenttä.
Vuonna  1938  perustettu  Suomen  Kuvataidejärjestöjen  Liitto  ry  on  valtakunnall inen
kuvataidejärjestöjen  katto-organisaatio,  johon  kuuluu  52  jäsenyhdistystä.  Liiton  tarkoituksena
on  koota  yhteistyöhön  eri  puolella  Suomea  toimivat  kuvataideyhdistykset  ja  toimia  niiden
valtakunnall isena  yhdyssiteenä  kuvataiteen  aseman  parantamiseksi  koko  maassa.  
 

Alueell iset  kuvataidejärjestöt  tekevät  edunvalvontaa  ja  tuottavat  palveluita  taiteil i joil le  l isäten
samalla  taiteen  saatavuutta.  Liiton  jäsenjärjestöjen  tuottama  näyttely- ja
taidelainaamotoiminta  sekä  erilaiset  tapahtumat  turvaavat  kuvataiteen  saavutettavuutta  koko
maassa.  Verrattuna  moniin  taiteen  aloihin  visuaalisen  taiteen  ammattilaiset  myös  asuvat
kattavasti  ympäri  Suomea.  Kentän  kehittäminen  turvaa  edelleen  taiteil i joiden  mahdollisuuksia
työskennellä  ympäri  Suomea.  
 

Suomen  Kuvataidejärjestöjen  Liitto  on  kuvataiteen  järjestöjen  asiantuntija  ja  kuvataiteen
vaikuttaja,  joka  osall istuu  aktiivisesti  yhteiskunnall iseen  keskusteluun  kuvataiteen
uusiutumisen,  vaikuttavuuden  ja  arvostuksen  l isäämiseksi.  Liitto  on  yksi  Suomen
Taiteil i jaseuran  kuudesta  jäsenjärjestöstä,  joiden  keskuudessa  l i itolla  on  erityinen  tehtävä
alueell isen  yhdenvertaisuuden  edistämisessä.  Liitto  pyrkii  aktiivisesti  kohentamaan  erityisesti
pääkaupunkiseudun  ulkopuolella  sekä  pienil lä  paikkakunnil la  ja  syrjäseuduil la  toimivien
taiteil i jayhdistysten  asemaa  ja  kuvataiteil i joiden  toimeentulomahdollisuuksia.
 

Liitto  osall istuu  edustuksiensa  kautta  (Suomen  Taiteil i jaseura,  Visuaalisen  alan  taiteil i joiden
tekijänoikeusyhdistys  Kuvasto,  Suomen  Taideakatemian  säätiö) maan  koko  taiteil i jakuntaa
koskeviin  päätöksiin  ja  valitsemalla  edustajia  vertaisarviointitehtäviin  (Taiteen  edistämis-
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keskus,  Valtion  taideteostoimikunta) .  Liitto  toimii  aktiivisena  kulttuuripoli ittisena  vaikuttajana
järjestämällä  seminaareja  taiteil i jajärjestöjen  sidosryhmien  l isäksi  laajemmalle  yleisölle  sekä
tekemällä  vetoomuksia  ja  julkisia  kannanottoja.  Liitto  myös  kerää  ja  jakaa  kentältä  sekä
tutkimuksista  saatavaa  tietoa  sekä  hyviä  käytäntöjä.  Liiton  toimintakulttuurissa  ja  viestinnässä
huomioidaan  alueell isuus,  saavutettavuus  ja  korkeatasoinen  laatu.

2.  STRATEGIA  2018-2022

Liiton  toimintaa  ohjaa  strategia.  Strategia  jakautuu  toiminta-ajatukseen,  arvoihin,  visioon  ja
toimenpiteisi in.  Liiton  strategia  valmistui  vuonna  2018.

Suomen  Kuvataidejärjestöjen  Liitto  ry  valtakunnall inen  kuvataidealan  ammatil l isten  järjestöjen
katto-organisaatio.  Liitto  kehittää  kuvataiteen  järjestöjen  yhteistoimintaa,  valvoo
kuvataiteil i joiden  taloudell isia,  oikeudell isia  ja  sosiaalisia  etuja  sekä  tarjoaa  yhdistyksil le
työkaluja,  koulutusta  ja  neuvontapalveluita,  joiden  avulla  ne  voivat  kehittää  taiteil i joiden
toimeentulon  ja  ammatinharjoittamisen  palveluja  omilla  alueil laan.  Liiton  toiminta
kulttuuripoli ittisena  vaikuttajana  perustuu  ajantasaiseen  tutkimustietoon  ja  pitkäaikaiseen
kokemukseen  kuvataiteen  kentän  haasteista  ja  muutospaineista.

TOIMINTA-AJATUS

ARVOT

Taide  nähdään  laaja-alaisena,  moniulotteisena,  omaleimaisena  ja
uusiutuvana.  Taiteella  on  vahva  yhteiskunnall inen,  kulttuurinen  ja
henkinen  merkitys  sekä  oma  itseisarvo.
 

Kuvataiteil i joiden  kohtelu  ja  työskentelymahdollisuudet  paikkakunnasta
riippumatta,  taiteil i joiden  monimuotoisuus,  näyttelytoiminnan
alueell inen  saatavuus  ja  saavutettavuus  sekä  jäsenjärjestöjen
toimintaedellytyksien  tukeminen  nähdään  tasa-arvoa  luoviksi  tekijöiksi.
Liiton  jäseniä  kohdellaan  tasapuolisesti.

TAIDE

YHDEN-
VERTAISUUS

VISIO

Vuonna  2022  kuvataiteen  järjestökenttä  on  vahvistunut  valtakunnall isesti.  Suomen
Kuvataidejärjestöjen  Liitto  on  tunnustettu  ja  arvostettu  kuvataidealan  vaikuttaja.  Liitto  tarjoaa
residenssitoimintaa  kansainvälisesti  kiinnostavassa  ateljeessa  Vilniemessä.  Alueell iset
jäsenjärjestöt  ovat  elinvoimaisia  ja  vahvoja  toimijoita  omilla  alueil laan.  Kuvataiteil i joiden
yhteiskunnall inen  asema,  toimeentulo- ja  näyttelymahdollisuudet  ovat  kehittyneet  ja
kansainvälistyneet.  Liiton  näyttelytoiminta  on  taiteil i joil le  maksutonta.  Visuaalisen  taiteen
tuntemus,  yleisön  kiinnostus,  julkinen  keskustelu  ja  arvostus  on  l isääntynyt.

TOIMENPITEET

Liitto  järjestää  valtakunnall ista,  kuratoitua  ja  korkeatasoista
näyttelytoimintaa  alueell isissa  taidekeskuksissa  ja  museoissa  ympäri
Suomea  sekä  kuvataiteil i joiden  ammattiosaamista  ja  yhdistysten  toimintaa
tukevaa  koulutustoimintaa.  Liitto  toteuttaa  suunnitelmall isesti  ja
vastuull isesti  Vilniemen  residenssiateljeen  uudisrakennuksen  toteutuksen.

Näyttely- ,
residenssi-  
ja  koulutus-
toiminta
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3.  TOIMINTA

Toimintaympäristön  haasteisi in  ja  muutospaineisi in  vastatakseen  l i itto  käynnisti  vuonna  2018
toimintansa  kehittämiseksi  uudistamisprosessin,  joka  on  pitänyt  sisällään  paitsi  jäsenjärjestöjen
tarpeiden  ja  jäsenpalveluiden  uudelleen  arvioimista,  myös  kansall isten  ja  kansainvälisten
sidosryhmien  ja  yhteistyökumppanien  kartoittamista.  Osana  organisaatiouudistusta  on
kehitetty  l i iton  toimintakulttuuria,  hall innon  toimivuutta  ja  viestintää.  Viimeisimpänä
hall innoll isena  uudistuksena  l i iton  kirjanpito  siirretään  uuden  ti l itoimiston  piiri in  vuoden  2020
alussa.
 

Vuonna  2020  kehitetään  erityisesti  jäsenpalveluita  ja  kuvataidejärjestöjen  välistä  dialogia.
Vaikka  visuaalinen  ala  on  järjestäytynyt  maanlaajuisesti,  on  kenttä  hajanainen
kuvataidejärjestöjen  koosta,  resursseista  ja  välimatkoista  johtuen.  Liitto  on  kirjannut  osana
strategiatyötään  yhdeksi  arvoistaan  yhdenvertaisuuden,  joka  toteutuessaan  takaa
kuvataiteil i joil le  tasa-arvoisen  kohtelun  ja  työskentelymahdollisuudet  paikkakunnasta
riippumatta.  Taiteil i joiden  monimuotoisuus,  näyttelytoiminnan  alueell isuus  ja  saavutettavuus
sekä  jäsenjärjestöjen  toimintaedellytyksien  tukeminen  nähdään  kaikki  yhdenvertaisuutta
luoviksi  tekijöiksi.
 

Yhtenä  tasa-arvoa  edistävänä  toimenpiteenä  l i itto  on  toteuttanut  toimintavuoden  2019  aikana
opetus- ja  kulttuuriministeriön  tukemana  jäsenyhteisöjensä  taidelainaamoille  suunnatun
ohjelmistokehityshankkeen,  joka  päätyttyään  takaa  taidelainaamoille  yhdenmukaisemmat
toimintaedellytykset.  Taidelainaamoissa  toimivan  operatiivisen  henkilökunnan  resursseja
vapautuu,  kun  asiakas- ja  taiteil i jarekisterit  sekä  talouden  hall intatyökalut  ovat
asianmukaisella  tasolla.  Toimiva  järjestelmä  mahdollistaa  myös  taidelainaamotoiminnan
kasvattamisen  ja  taidelainaamoja  ylläpitävien  yhdistysten  yleishyödyll isen  toiminnan
laajentamisen.  Vuonna  2020  toteutettava  hankkeen  jatko-osa  jalkauttaa  hankkeen  ensivaiheen
tulokset  resursseiltaan  pienemmille  lainaamoille  ja  kuvataidejärjestöil le,  joil le  lainaamotoiminta
ei  tähän  mennessä  ole  ollut  mahdollista.  Samalla  lainaamokonseptin  tunnettavuuden  l isääminen
ja  Taidelainaamot.fi  -sivuston  julkistaminen  laajentaa  asiakaskuntaa  ja  tuo  kuvataiteen  entistä
saavutettavammaksi  paikkakunnasta  ri ippumatta.  
 

Eril l ishankkeet  tukevat  l i iton  strategian  toteutumista  ja  niiden  kautta  taataan  panostus
kehitystehtäviin  ja  edistetään  hyvien  käytänteiden  juurruttamista  osaksi  kenttää.  Kansall isten
verkostojen  tukemiseksi  l i itto  toteuttaa  vuosina  2020-2021  kehittämishankkeen,  jonka
tavoitteena  on  luoda  Suomessa  toimivien  kuvataidejärjestöjen  valtakunnall ista  dialogia
edistävää  yhteistoimintaa  ja  turvata  kuvataiteen  maanlaajuista  saavutettavuutta  ja  saatavuutta
sekä  tarjota  alueell ista  tukea  kuvataidejärjestöil le  ja  niiden  jäseninä  toimivil le  taiteentekijöil le.
 

Valtakunnall isten  verkostojen  l isäksi  kehittämishankkeella  vahvistetaan  l i iton  ja  samalla  

Liitto  ylläpitää  ja  syventää  jäsenjärjestöihin,  muihin  kuvataidekentän
toimijoihin  ja  sidosryhmiin  luotuja  verkostoja.  Liitto  luo  jäsenjärjestöil leen
selkeän,  kehittävän  ja  vertaistukea  tarjoavan  työympäristön  ja  kehittää
jäsenil le  suunnattuja  palveluitaan.  Liitto  tuottaa  korkeatasoista,  avointa  ja
eri  kieli- ja  kohderyhmät  huomioivaa  viestintää.

Verkostojen
kehittäminen,
jäsenpalvelut
ja  viestintä

Yhteiskunnal-
l inen
vaikuttaminen

Liitto  huomioi  kuvataiteen  kentän  muutokset,  osall istuu  yhteiskunnall iseen
keskusteluun,  antaa  lausuntoja,  valitsee  vertaisarvioitsijoita  ja  muita
edustajia,  kehittää  kuvataiteil i joita  työll istäviä  hankkeita,  kerää  ja  jakaa
kentältä  ja  tutkimuksista  saatavaa  tietoa  ja  hyviä  käytäntöjä.
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kuvataidejärjestöjen  kansainvälisiä  yhteyksiä.  Kansainvälistymispyrkimyksiensä  edistämiseksi
l i itto  teki  syksyllä  2019  ensimmäisen  selvitysmatkansa  Saksaan,  Berli iniin.  Matkan
tarkoituksena  oli  tutkia  toimintatapoja  erityisesti  kansainvälisen  yhteistyön  kehittämiseksi  ja
pyrkiä  samalla  kansainvälisen  verkoston  luomiseen  samankaltaisten  organisaatioiden  kesken.
Kansainvälisen  yhteistyön  pidempiaikaisena  tavoitteena  on  luoda  eurooppalainen  foorumi
tiedon  ja  edunvalvonnan  kysymyksien  jakamiseksi  sekä  vaikuttamistyön  tehostamiseksi.
Kansainvälisiä  kontakteja  kartoitetaan  myös  l i iton  jäsenyhteisöjä  silmälläpitäen  esimerkiksi
näyttelyvaihto- ja  residenssitoimintaan  sekä  sopivien  kansainvälisten  vertaiskumppanien
löytämiseksi.  Vuonna  2020  l i itto  jatkaa  kansainvälistymistä  järjestämällä  verkostotapaamisen
Berli inissä  yhteistyössä  Suomen  Saksan  Instituutin  ja  Suomen  Saksan  suurlähetystön  kanssa.
Tapaamiseen  kutsutaan  ensisijaisesti  ensimmäisen  selvitysmatkan  aikana  yhteenkootut  l i iton
saksalaiset  vertaiskumppanit.

3.1  EDUNVALVONTA  JA  YHTEISKUNNALLINEN  VAIKUTTAMINEN

Liitto  tähtää  vuosina  2018–2022  strategiansa  mukaisesti  kuvataiteen  järjestökentän,
kuvataiteil i joiden  toimeentulon  ja  kuvataiteen  arvostuksen  valtakunnall iseen  parantamiseen.
Liitto  vaikuttaa  toiminnallaan  ja  kannanotoil laan  siihen,  että  yleinen  tietoisuus  taiteil i ja-

ammatista  ja  sen  erityispiirteistä  paranee.  Liitto  tiedottaa  viranomaisia  erityisesti  taiteil i joiden
toimeentuloon  l i ittyvissä  sosiaalis-taloudell isissa  kysymyksissä.  
 

Liitto  antaa  lausuntoja  ministeriöiden  ja  opetushall ituksen  kuvataide- ,  kulttuuri- ja  kuvataiteen
koulutuspoliti ikkaan  l i ittyvistä  uudistushankkeista.  Lisäksi  l i itto  vaikuttaa  kuvataiteesta
käytävään  yhteiskunnall isen  keskusteluun  antamalla  haastatteluita  ja  julkaisemalla
mielipidekirjoituksia.  Liitto  järjestää  mahdollisuuksiensa  mukaan  ajankohtaisia
kulttuuripoliti ikan  aiheita  käsitteleviä  keskustelutilaisuuksia  ja  seminaareja.

YHTEISTYÖ

Liitto  vaikuttaa  aktiivisesti  valtakunnall isten  taiteil i jayhteisöjen  (AV-arkki,  Frame,  Kuvasto,
MUU  ry,  Ornamo,  Suomen  Kuvanveistäjäli itto,  Suomen  Taidegraafikot,  Taidemaalaril i itto
ja  Valokuvataiteil i joiden  l i itto) välisissä  yhteistyöelimissä  ja  hall ituksissa  (Suomen
Taiteil i jaseura,  Pohjoismainen  Taideli itto,  Kuvasto) edustuksien  ja  edustajistojen  kautta.
Suomen  Pohjoismaisen  Taideli iton  jäsenenä  l i itto  on  mukana  edistämässä  pohjoismaista
yhteistyötä  kuvataidejärjestöjen  kesken.
 

Suomen  Kuvataidejärjestöjen  Liitto  on  yksi  Suomen  Taiteil i jaseuran  kuudesta  l i ittojäsenestä  ja
osall istuu  Taiteil i jaseuran  hall itusvastuuseen.  Liitto  tukee  Taiteil i jaseuran  pitkän  tähtäimen
pyrkimyksiä  yhdessä  muiden  taiteil i jajärjestöjen  kanssa.  Työnjaoll isesti  suhteessa
Taiteil i jaseuraan  l i itto  keskittyy  alueell iseen  taide- ja  kulttuuripoliti ikkaan  ja  paikall isten
taiteil i jajärjestöjen  tukemiseen.  
 

Vuonna  2020  Suomen  Taiteil i jaseura  ja  sen  jäsenorganisaatiot  tapaavat  yhteisten
kehitystoimenpiteiden  tiimoilta.  Tapaamisissa  käsitellään  muun  muassa  seuran  ja  l i ittojen
viestintäyhteistyötä,  tasa-arvo- ja  yhdenvertaisuusperiaatteita,  sähköisten  

palveluiden  hyödyntämistä  järjestöhall innossa  sekä  ajankohtaisia  taiteil i japoli ittisia  kysymyksiä.
Tapaamisissa  aihetta  alustaa  tarpeen  mukaan  ulkopuolinen  asiantuntijavieras.
 

Liitto  jatkaa  toimintavuonna  Suomen  Taiteil i jaseuran  koordinoiman  Kuvataiteen  talo-hankkeen  



To imintasuunn i te lma  2020

Liitto  käynnistää  keväällä  2020  yhdessä  sisarli ittojensa   kanssa  vuoden  2021  kuntavaaleihin
tähtäävän  vaikuttamiskampanjansa,  jonka  kolme  kärkiteemaa  ovat:  prosenttiperiaatteen  ja
julkisen  taiteen  aseman  edistäminen  kunnissa,  näyttelypalkkiojärjestelmän  vakiinnuttaminen
sekä  tekijöiden  alueell inen  tukeminen;  kuvataiteil i joiden  työskentelyedellytysten  ja
välittäjäportaan  vahvistaminen  kunnissa.  
 

Liiton  vaikuttamistyö  tähtää  l isäksi  visuaalisen  alan  rahoitusaseman  turvaavan  lain
toteutumisen  edistämiseen.  Kun  kuvataiteen  julkiset  määrärahat  jaetaan  kuva  taiteil i joiden
määrällä,  nähdään  että  kuvataidesektoril la  rahaa  on  taiteil i jaa  kohden  keskimäärin  selvästi
vähem  män  kuin  muilla  taiteenaloil la.  Liitto  vaatii,  että  kuvataiteen  rahoitus  nostetaan  kuopasta
muiden  taiteenalojen  tasolle.
 

Toisin  kuin  esittävil lä  taiteil la,  visuaalisi l la  taiteil la  ei  ole  valtionosuusjärjestelmää,  jossa  sekä
valtio  että  kunnat  osall istuvat  yhdessä  toiminnan  rahoittamiseen.  Rakenteell inen  vinouma
kuvataiteen  rahoituksessa  ei  korjaannu  pelkällä  l isärahoituksella,  vaan  visuaaliset  taiteet
tarvitsevat  alan  rahoitusaseman  turvaavan  lain.  Laki  mahdollistaisi  alan  organisaatioiden,
välittäjäraken  teiden  ja  vapaiden  ryhmien  toiminnan  jatkuvuuden  sekä  uudistumisen
valtakunnall isesti.  Samalla  laki  parantaisi  vapaiden  taiteil i joiden  toimeentuloa  ja
toimintaedelly  tyksiä,  taiteen  saavutettavuutta  ja  alueiden  vetovoimaa.

Nostetaan  kuvataiteen  rahoitus  muiden  taiteenalojen  tasolle  

Taiteen  ja  kulttuurin  rahoitus  nostettava  pysyvästi  vähintään  yhteen  prosenttiin
valtion  budjetista
Valtion  taiteil i ja-apurahojen  tasoa  nostettava  ja  lukumäärää  l isättävä  

Lisätään  valtion  taiteil i jaeläkkeiden  määrää  

Vakiinnutetaan  näyttelypalkkiojärjestelmä  

Vahvistetaan  taiteen  prosenttiperiaatetta  

Kehitetään  taiteil i joiden  toimeentulopalettia
Kuvataiteen  välittäjäportaan  kehittäminen

SUOMEN  TAITEILIJASEURAN  HALLITUSOHJELMATAVOITTEET  2019-2023

Liitto  edistää  toimintavuonna  yhdessä  sisarli ittojensa  MUU  ry:n,  Suomen  Kuvanveistäjäli iton,
Suomen  Taidegraafikot  ry:n,  Taidemaalaril i iton  ja  Valokuvataiteil i joiden  l i iton  kanssa  Suomen
Taiteil i jaseuran  vuonna  2019  laadittujen  hall itusohjelmatavoitteiden  toteutumista.

kumppanina  muiden  keskeisten  visuaalisten  alojen  asiantuntijaorganisaatioiden  kanssa.  Vuonna
2019  toteutetun  esiselvityksen  pohjalta  hankkeessa  jatketaan  ulkopuolisen  selvityshenkilön
tuella  Kuvataiteen  talon  toimintakonseptin  tarkentamista  sekä  tilojen  ja  kumppaneiden
kartoittamista.  

KUNTAVAALIT  2021

3.2  VIESTINTÄ

Viestintä  nostetaan  toimintavuoden  aikana  keskeisimmäksi  osaksi  l i iton  toimintaa.  Liiton  uusi
vuonna  2019  valmistunut  viestintästrategia  saatetaan  toimintavuoden  aikana  käytäntöön.  
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Liiton  viestintä  tähtää  kuvataiteen  järjestökentän,  kuvataiteil i joiden  ja  kuvataiteen  näkyvyyden
valtakunnall iseen  parantamiseen.  Liitto  tiedottaa  aktiivisesti  ajankohtaista  asioista
verkkosivujensa  sekä  sosiaalisen  median  kanaviensa  (Facebook,  Instagram,  Twitter) kautta.
Liitto  toimii  mielipidevaikuttajana  ja  viestijänä  ajankohtaisista  kuvataidealan  asioista
tiedotteiden  ja  omien  uutiskirjeidensä  kautta.  Liitto  tekee  viestinnäll istä  yhteistyötä  Suomen
Taiteil i jaseuran  ja  muiden  l i ittojen  kanssa.  
 

Toimintavuoden  aikana  saatetaan  loppuun  visuaalisen  i lmeen  uudistamisprosessi.  Osana
uudistamistyötä  l i iton  verkkosivuja  kehitetään  suuntaan,  joka  tuo  l i iton  jäsenjärjestöjen
toimintaa  entisestään  näkyvämmäksi.  Jäsenil le  suunnatun  jäsenkirjeen  l isäksi  l i itto  julkaisee
sidosryhmille  ja  kaikil le  kiinnostuneil le  suunnattua  uutiskirjettä.  Uudistuksen  tarkoituksena  on
viestiä  paitsi  jäsenjärjestöjen  suuntaan,  myös  entistä  näkyvämmin  jäsenjärjestöistä  ja  niiden
toiminnasta  ulos  kentälle.
 

Liitto  kehittää  viestintäänsä  entistä  vuorovaikutteisempaan  suuntaan  hyödyntämällä
tehokkaammin  sähköisiä  toimintaympäristöjä  ja  jatkamalla  verkkosivustonsa  uudistushanketta
tarjoamalla  monikielisen  verkkosivuston  ja  jäsenil le  suunnatun  intranetin.  Tavoitteena  on  tehdä
li iton  viestinnästä  vuorovaikutteista  sekä  sisällöll isesti,  kielell isesti  ja  graafiselta
suunnittelultaan  korkeatasoista.

3.3  RESIDENSSITOIMINTA

Liitto  omistaa  Lohjanjärven  rannalla  Vilniemessä  kulttuuripersoona  Georg  Sigurd  Wettenhovi-
Aspalta  (1870-1946) testamenttilahjoituksena  saadun  huvilatontin.    Tontti  on  kooltaan  3,4
hehtaaria  ja  sil lä  on  700  metriä  rantaviivaa.  Lahjoituksen  edellytyksenä  oli,  että  tonttia  ja  sil lä
tuolloin  sijainnutta  huvilaa  käytettäisi in  ”etupäässä  varattomien  taidemaalarien  kesäkotina  ja
myös  talven  aikana” .  Alkuperäinen  huvila  jouduttiin  myöhemmin  purkamaan  sen
huonokuntoisuuden  vuoksi.  1990- luvulla  tontil le  rakennettiin  saunamökki,  jota  l i itto  vuokraa
jäsenyhteisöjensä  kuvataiteil i joil le  yhden  tai  useamman  viikon  periodiksi  edull iseen  hintaan.
Loma- ja  residenssikausi  alkaa  toukokuussa  ja  päättyy  lokakuun  lopussa.  Mökki  on  nimetty
tontin  lahjoittajan  mukaan  Aspan  ateljeeksi.  Vilniemessä  on  vuosien  varrella  lomaillut  ja
työskennellyt  yli  400  ammattitaiteil i jaa.  Residenssitoiminnallaan  l i itto  l isää  kuvataiteil i joiden
työhyvinvointia  mahdollistamalla  kohtuuhintaisen  loma- ja  työskentelyresidenssin.
 

Syksyllä  2017  l i itto  käynnisti  yhteistyössä  Aalto-yliopiston  kanssa  arkkitehtiopiskeli joil le
suunnittelukilpailun  uudesta  residenssirakennuksesta  Vilniemen  tontil le.  Samassa  yhteydessä
kartoitettiin  tontin  ja  sen  kasvil l isuuden  ti la.  Havaitti in,  että  tontti  suojeltavine  metsineen,
laguuneineen  ja  lehtoineen  on  luontoarvoiltaan  merkittävä  ja  että  tontin  kasvil l isuus  ja  puusto
vaatii  nopeaa  kunnostusta  ja  siistimistä.  Vilniemen  tontin  siistiminen  toteutetaan  vaiheittain
maisema-arkkitehti  Katri  Tikkasen  selvitystyön  pohjalta.  Kulkuväylien  ja  rakennusten  lähellä
olevan  puuston  kunto  selvitetään.  Vanhoille  suojeltavil le  puil le  tehdään  kasvutilaa.  Tehdyn
luontoselvityksen  pohjalta  tontin  arvokkain  osa  jätetään  sen  herkkyysluokituksen  mukaisesti
koskemattomaksi.  Vaativaa  metsä- ja  maisemointialan  osaamista  edellyttäviin  töihin  palkataan
alan  ammattilaisia.  Vuosina  2009  ja  2011  järjestetyssä  Art  Vilniemi  -ympäristö- ja
veistotaidetapahtumissa  valmistuneet  veistokset  kunnostetaan  ja  luontokohteista  tehdään
yleisöreitit,  jotka  merkitään  opastein.  
 

Hiil inieluna  metsä  on  tulevaisuuden  puhtaan  luonnon  perusta  ja  elintärkeä  kaikil le  eloll isi l le.
Hyvinvoiva  metsä  suojelee  eroosiolta  ja  kuivumiselta,  luo  suojan  l innustolle  ja  eläimille,  toimii
luonnoll isena  meluesteenä  ja  korvaamattomana  osana  ekosysteemiä.  Vilniemen  ympäristön
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kunnostamisen  tavoitteena  on  edistää  ja  tukea  i lmastokriisin  torjuntaa  sekä  samalla  säilyttää
Vilniemen  ainutlaatuinen  ympäristö  myös  tulevil le  sukupolvil le.  Keväällä  2020  tulee  kuluneeksi
150  vuotta  tontin  lahjoittajan  Georg  Sigurd  Wettenhovi-Aspan  syntymästä.  Liitto  muistaa
lahjoittajaansa  järjestämällä  seminaarin  Lohjan  kaupungin  kirjaston  Järnefelt-salissa.  
Seminaarissa  puhuvat  Aspa-asiantuntijat  Turun  Yliopistolle  parhail laan  Aspasta  väitöskirjaa
tekevä  tutkija  FM  Pekka  Pitkänen  ja  1800- luvun  taiteil i joiden  esoteerisyydestä  väitöskirjan
vuonna  2019  tehnyt  FT  Nina  Kokkinen.  Seminaarin  tavoitteena  on  l isätä  tietoisuutta
paikall ishistoriasta  ja  seudulla  vaikuttaneesta  kulttuuripersoonasta,  tämän  vaikutuksesta  ja
toiminnasta  Suomen  taide- ja  kulttuurielämässä  ja  erityisesti  Karjalohjan  alueella.
Yhteistyökumppaneita  seminaarin  järjestämiseksi  ovat  Lohjan  kaupunki  ja  Lohjan  kirjasto.

3.4  NÄYTTELYTOIMINTA

Suomen  Kuvataidejärjestöjen  Liitto  on  toimintansa  alusta  alkaen  järjestänyt  vuosittain
valtakunnall isia  näyttelyitä  eri  puolil la  Suomea.  Näyttelytoiminnallaan  l i itto  on  edistänyt
kuvataiteen  merkitystä,  arvostusta  ja  vaikuttavuutta  koko  maassa.  Liiton  näyttelyt  ovat
esitelleet  eri  puolil la  Suomea  työskentelevien  taiteil i joiden  työtä  ja  olleet  samalla  katsaus
ajankohtaiseen  nykytaiteeseen.  Näyttelyt  ovat  olleet  harvoja  täysin  avoimen  haun  pohjalta
kuratoituja  näyttelyitä  Suomessa.  Hakeminen  näyttelyihin  on  ollut  avointa  kaikil le  suomalaisi l le
ja  Suomessa  asuvil le  taiteil i joil le  ja  taiteil i jaryhmille  sekä  kuvataiteen  korkeakouluopiskeli joil le.
Vuonna  2018  näyttelytoiminnassa  siirryttiin  uudenlaiseen  festivaalimuotoiseen  konseptiin.
Kuvataidefestivaalikonsepti  pohjaa  l i iton  80  -vuotisjuhlavuonna  2018  Joensuussa  järjestämään
Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje  -kuvataidefestivaali in.  Seuraava  kuvataidefestivaali
järjestetään  kesällä  2021  Tampereella.  Lisää  festivaalihankkeesta  toimintasuunnitelman
kohdassa  3.5  Hankkeet.

GALLERIA  SEINÄ

Galleria  SEINÄ  on  Suomen  Kuvataidejärjestöjen  Liiton  ikkunagalleria  Mannerheimintien  varrella
Töölössä,  Helsingin  keskustassa.  Galleria  esittelee  l i iton  jäsenyhdistysten  taiteil i joiden  teoksia.
Näyttelyt  vaihtuvat  kuukausittain  ja  ovat  avoinna  yleisölle  ympäri  vuorokauden  24/7.  Galleria
SEINÄ:n  näyttelyt  saavat  päivittäin  tuhansien  ihmisten  huomion  vilkkaan  Mannerheimintien
sekä  läheisten  joukkoli ikenteen  pysäkkien  ansiosta.  Kuuden  vuoden  aikana  näyttelyissä  on  ollut
esil lä  laaja  kirjo  maalauksia,  grafiikkaa,  piirustuksia  veistoksia,  valokuvia  ja  videotaidetta  eri
puoli l la  Suomea  asuvilta  taiteil i joilta.  Gallerian  ohjelmistoa  kuratoi  l i iton  hall ituksen  jäsenistä
koostuva  näyttelytoimikunta.  Toimintavuoden  aikana  l i itto  pyrkii  takaamaan  ikkunagallerian
rahoituksen  tasolle,  joka  mahdollistaa  näyttelypalkkioiden  maksamisen  ja  näyttelyvuokrista
luopumisen.
 

Vuonna  2020  ikkunagalleriassa  nähdään  seuraavien  taiteil i joiden  teoksia:
 

Tammikuu  2020:  Vehkaperä  Tiina,  Oulun  Taiteil i jaseura  ry
Helmikuu  2020:  Meckelborg  Maritta,  Järvenpään  Taideseura  ry
Maaliskuu  2020:  Mäki  Heli,  Lahden  Taiteil i jaseura  ry
Huhtikuu  2020:  Aho  Outi,  Tampereen  Taiteil i jaseura  ry
Toukokuu  2020:  Laurila  Laura,  Rajataide  ry/Pirkka-Hämeen  Kuvataiteil i jat  ry
Kesäkuu  2020:  Lamnaouer  Hanna,  Turun  Taiteil i jaseura  ry/ Salon  Taiteil i jaseura  ry
Heinäkuu  2020:  Vartiainen  Pirjo,  Ars  Nova  ry
Elokuu  2020:  Hakkarainen  Heidi,  Helsingin  Taiteil i jaseura  ry
Syyskuu  2020:  Aho  Anna,  Turun  Taiteil i jaseura  ry
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Uuden  ateljeerakennuksen  rakennuttaminen  Vilniemeen,  l i iton  omistamalle  tontil le
Lohjanjärven  rantaan,  on  l i iton  historian  suurin  yksittäinen  hanke.  Tavoitteena  on  rakentaa
suomalaisesta  puusta  kestävän  kehityksen  periaatteita  noudattaen  sekä  ympäröivää  luontoa
kunnioittaen  ateljee,  joka  on  toiminnall isesti  muuntelukykyinen  ja  jossa  kuvataiteil i joiden  on
mahdollista  työskennellä  ympärivuotisesti.  Uusi  residenssirakennus  monipuolistaa  Vilniemen
alueen  käyttöä  tarjoamalla  ti lat  myös  seminaari- ja  kurssitoiminnalle  sekä  l i iton  jäsenyhteisöjen
kokoontumisil le.  Rakennuttamishanketta  edistetään  toimintavuoden  aikana  keskittyen
erityisesti   hanke- ja  rakennussuunnitelmiin,  jotka  toteutetaan  asiantuntijatyönä.  Yhteistyössä
Lohjan  kaupungin  kanssa  käynnistetään  ranta-asemakaavan  laadinta.  Liitto  muodostaa
hankkeen  edistämiseksi  ohjausryhmän,  joka  koostuu  yhteistyökumppanien  edustajista  ja
eri  asiantuntijatahoista.

hyvien  käytäntöjen  ja  osaamisen  jakamisen
tehokkaamman  viestimisen  ja  viestinnän  kehittymisen
resurssien  tehokkaamman  käytön  ja  vahvistamisen
entistä  ulottuvampien  keinojen  hyödyntämisen  taide- ja  kulttuuripoli ittisessa

regionART  on  l i iton  vuosina  2020-2021  hall innoima  ja  yhteistyössä  jäsenjärjestöjensä  kanssa
toteuttama  verkosto- ja  yhteistyömallin  kehittämishanke.  Hankkeen  tavoitteena  on  kehittää
Suomessa  toimivien  kuvataidejärjestöjen  valtakunnall ista  dialogia  edistävää  yhteistoimintaa  ja
turvata  kuvataiteen  maanlaajuista  saavutettavuutta  ja  saatavuutta  sekä  tarjota  alueell ista
tukea  kuvataidejärjestöil le  ja  niiden  jäseninä  toimivil le  taiteentekijöil le.
 

Toimiessaan  verkostomalli  luo  l i iton  ja  sen  jäsenjärjestöjen  väli l le  toimivaa  yhteistyötä  ja
dialogia  mahdollistaen:
 

vaikuttamisessa
 

Hankkeen  lopputulemana  l i itto  pystyy  tarjoamaan  jäsenjärjestöil leen  työkaluja  kehittyä  entistä
vahvemmiksi  alueell isiksi  välittäjä- ja  tuottajaorganisaatioiksi,  mikä  parantaa  kuvataiteen
näkyvyyttä  ja  tunnettuutta  niin  alueell isesti  kuin  valtakunnall isestikin.

REGIONART  2020-2021

KUVATAIDEFESTIVAALI  2021

Osana  regionART  -kehittämishanketta  ja  esimerkkinä  hyvien  käytäntöjen  toimeenpanemisesta
käytännön  näyttelytoimintaan  l i itto  järjestää  kuvataidefestivaalin  Tampereella  Haiharan
taidekeskuksessa  kesällä  2021.  Kuvataidefestivaalikonsepti  pohjaa  l i iton  80  -vuotisjuhlavuonna
2018  Joensuussa  järjestämään  Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje  -kuvataidefestivaali in.
 

Vuoden  2021  kuvataidefestivaalin  pääyhteistyökumppanina  toimii  Tampereen  kaupungin
kulttuuripalvelut,  joka  tarjoaa  festivaali l le  paitsi  tapahtumapaikan,  Haiharan  taidekeskuksen,

UUDEN  RESIDENSSIRAKENNUKSEN  RAKENNUTTAMISHANKE

3.5  HANKKEET

Lokakuu  2020:  Pylkkö  Leena,  Turun  Taiteil i jaseura  ry
Marraskuu  2020:  Ranta  Jamie,  Pohjalainen  Taiteil i jal i itto  ry/ Seinäjoen  Taiteil i jaseura  ry
Joulukuu  2020:  Kallio  Sini,  Rajataide  ry
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ympäristöineen  ja  pihapiireineen,  myös  tuotantoapua  viestinnän,  teknisen  tuotannon,  teosten
ripustamisen  ja  näyttelyn  valvomisen  suhteen.  Haihara  tarjoaa  taiteelle  vaihtelevia  ja
monimuotoisia  ti loja,  joita  voidaan  kuvataiteen  l isäksi  hyödyntää  niin  media- ja  videotaiteen,
performanssien  kuin  työpajojenkin  näyttämöinä.  Festivaalin  ohjelmiston  kuraattoriksi  on
kiinnitetty  taidehistorioitsija  Giovanna  Esposito  Yussif.  Festivaalin  avoin  teoshaku  käynnistetään
keväällä  2020.
 

Festivaali  tuottaa  taiteell isen  sisällön  ohessa  työkaluja;  taiteil i joiden  oikeuksia  kunnioittavia
käytänteitä,  palkkasuosituksia  sekä  dokumentti- ja  sopimuspohjia.  Puhe- ja  seminaariti laisuudet
tarjoavat  alustan  edunvalvonnall isi l le  keskusteluil le.  Työpajoissa  aiheisi in  syvennytään  eri
asiantuntijatahojen  johdolla.
 

Hyvien  käytänteiden  edistämiseksi  festivaali  toteutetaan  vain  ti lanteessa,  jossa
tapahtumakonseptin  rahoitus  saadaan  tasolle,  jossa  taiteil i joil le  ja  operatiiviselle  henkilökunnalle
voidaan  maksaa  tehdystä  työstä  asianmukaisesti.  Tapahtuman  koko  suhteutetaan  saatujen
avustusten  mukaisesti.  Liitto  ei  kerää  osall istuvilta  taiteil i joilta  kuratointimaksuja  eikä
näyttelyvuokraa.  Festivaalin  teosmyynnin  osalta  saadut  provisiot  ohjataan  suoraan  seuraavan
festivaalin  järjestämiskuluihin  eli  taiteen  tekijöiden  hyväksi.

Valtakunnall isen  kuvataidejärjestöjen  ylläpitämien  taidelainaamoiden  kehityshankkeen
päätavoitteena  on  hankekokonaisuuden  päätyttyä  mahdollistaa  lainaamotoiminta  myös
resursseiltaan  pienemmille  lainaamoille  ja  kuvataidejärjestöil le,  joil le  lainaamotoiminta  ei  tähän
mennessä  ole  ollut  mahdollista.  Lainaamokonseptin  tunnettavuuden  l isääminen  laajentaa
asiakaskuntaa  ja  tuo  kuvataiteen  entistä  saavutettavammaksi  paikkakunnasta  ri ippumatta.
Hankkeen  odotetaan  kasvattavan  niin  taidelainaamoiden  kuin  yksittäisten  taiteil i joidenkin
teosmyyntiä.  Taidelainaamot.fi  -sivuston  julkistaminen  on  jatkoa  opetus- ja
kulttuuriministeriön  vuonna  2019  rahoittamalle  kuvataidejärjestöjen
ohjelmistokehityshankkeelle.  Osana  hanketta  suunnitellaan  toimintavuonna  2021
toteutettavaksi  suuri  lainaamotapahtuma  Helsingin  Kaapelitehtaalle.

TAIDELAINAAMOVERKOSTON  VALTAKUNNALLINEN
OHJELMISTOKEHITYSHANKE

4.1  JÄSENET  JA  JÄSENKOKOUKSET

Liittoon  kuuluu  52  jäsenjärjestöä,  joissa  on  yhteensä  noin  6.300  taiteil i jajäsentä.  Liiton
jäsenyhdistyksiin  kuuluu  kymmeniä  vuosia  toimineita,  asemansa  vakiinnuttaneita  vahvoja  ja
aktiivisia  suuria  yhdistyksiä.  Jäsenistössä  on  myös  useita  vastaperustettuja  yhdistyksiä,  joiden
kansainvälinen  toiminta-alue  ja  kulttuurinen  merkitys  kuvataiteen  kentän  aktiivisina  ja
kriittisinä  uudistajina  on  huomattavasti  jäsenmääräänsä  suurempi.
 

Liiton  jäsenjärjestöjen  toiminta  on  merkittävää  niin  alueell isen  elinvoimaisuuden,  paikall isen
kulttuurielämän  jatkuvuuden,  kuvataiteen  kentän  uudistumisen  kuin  kansainvälistymisenkin
kannalta.  Liiton  tavoitteena  on  kehittää  jäsenyhdistysten  verkostoitumista  ja  identiteettiä
vahvemmaksi.Liitto  edistää  paikall isten  taiteil i jajärjestöjen  vaikutusmahdollisuuksia
kunnall isessa  kulttuuri- ja  taidetoiminnassa  alueen  erityispiirteet  huomioon  ottaen.  Liitto  tukee  

4.  ORGANISAATIO  JA  HALLINTO
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Liiton  toimintaa  johtaa  hall itus,  johon  kuuluu  puheenjohtaja  ja  kuusi  (6) varsinaista  jäsentä
sekä  kaksi  (2) varajäsentä.  Hallitus  kokoontuu  toimintavuoden  aikana  arviolta  kuukausittain,
kuitenkin  vähintään  kaksi  kertaa.  Liiton  puheenjohtaja,  ja  hänen  estyneenä  ollessaan
varapuheenjohtaja,  on  myös  l i iton  edustaja  Suomen  Taiteil i jaseuran  hall ituksessa.  
 

Hallitus  asettaa  laaja-alaista  suunnittelua  vaativia  valmisteluja  varten  eril l isiä  toimikuntia,
joihin  jäseniksi  voidaan  valita  myös  l i ittoon  tai  sen  jäsenyhdistyksiin  kuulumattomia  henkilöitä.
Vuoden  2020  aikana  toimivat  l i iton  viestintää  kehittävä  viestintätoimikunta,
taidelainaamoverkoston  toimintaa  kehittävä  taidelainaamotoimikunta,  Galleria  SEINÄ:n
taiteil i javalinnoista  vastaava  näyttelytoimikunta   ja  Tampereen  kuvataidefestivaalia
suunnitteleva  kuvataidefestivaalitoimikunta  sekä  Vilniemen  taiteil i jaresidenssitoiminnan
kehittämistä  vetävä  Vilniemen  rakennuttamistoimikunta.  Liiton  hall innoll isia  asioita  ja  taloutta
käsittelee  työvaliokunta,  johon  kuuluvat  l i iton  puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja  ja
toiminnanjohtaja.

4.3  HENKILÖSTÖ  JA  TOIMISTO

Liitolla  on  yksi  päätoiminen  työntekijä,  toiminnanjohtaja.  Eril l israhoituksella  toteutettaviin
hankkeisiin  palkataan  erikseen  työntekijöitä  tai  ostetaan  osaamista  ostopalveluna.
Korkeakouluharjoitteli joita  voidaan  työll istää  työntekijöitä  avustaviin  tehtäviin.  Vuoden  2020
maaliskuuhun  saakka  l i itossa  työskentelee  palkkatuettu  osa-aikainen  Vilniemen
rakennuttamishankkeen  hankekoordinaattori  sekä  elokuuhun  2020  saakka  palkkatuettu  osa-

aikainen  järjestösihteeri.
 

Vastatakseen  toimintaympäristön  haasteisi in  sekä  taatakseen  operatiiviselle  henkilökunnalleen
inhimill iset  työskentelyolossuhteet  l i itto  on  asettanut  toimintavuoden  tavoitteekseen  nostaa
rahoitustaan  tasolle,  joka  mahdollistaa  toisen  päätoimisen  työntekijän  palkkaamisen.
 

Toimintavuoden  aikana  l i itto  on  pakotettu  uusimaan  toimiston  kalustoa,  työvälineitä  ja  etenkin
viestinnän  alustoja  ja  työkaluja.  Rahoituksen  kestämätön  niukkuus  on  johtanut  siihen,  ettei
operatiivisella  henkilökunnalla  ole  käytössään  ajantasaisia  tietokoneita,  puhelimia  ja  muita
toiminnan  kannalta  välttämättömiä  välineitä.
 

Liitto  vuokraa  toimiston  ja  ikkunagallerian  käsittävää  toimitilaa  (35  m2) osoitteessa
Mannerheiminkatu  19  b,  00250  Helsinki.

4.2  HALLITUS  JA  TOIMIKUNNAT

jäsenyhdistysten  välistä  yhteistoimintaa,  verkostoitumista  ja  alueell ista  näyttelytoimintaa.
Vuorovaikutteista  yhteydenpitoa  jäsenyhdistyksiin  ti ivistetään  hyödyntämällä  tehokkaammin
digitaalista  toimintaympäristöä.  
 

Liiton  toimielimet  ovat  jäsenyhdistysten  edustajista  koostuva  hall itus  ja  l i iton  jäsenkokous.
Jäsenkokous  on  l i iton  ylin  päättävä  elin,  joka  järjestetään  sääntömääräisesti  kahdesti  vuodessa,
keväällä  ja  syksyllä.  Jäsenkokouksen  pitopaikka  vaihtelee  vuosittain  maantieteell isesti.
Kokouksen  yhteydessä  järjestetään  kuvataidekentän  ajankohtaisia  teemoja  käsittelevä
seminaari.
 

Toimintavuoden  aikana  toteutetaan  sähköisen  jäsenkortin  pilottihanke  paperisen  kortin
rinnalla.
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Liiton  toiminta  rahoitetaan  Taiteen  edistämiskeskuksen  toiminta-avustuksella,  valtion  ja
kuntien  hankekohtaisi l la  erityisavustuksil la,  säätiöiden  ja  yksityisten  rahastojen  apurahoil la
sekä  oman  toiminnan  tuotoil la.  Oman  toiminnan  tuotot  muodostuvat  jäsenyhdistysten
jäsenmaksuista  sekä  Galleria  SEINÄ:n  ja  Vilniemen  ateljeeresidenssin  vuokratuloista.  Näyttely- ,
koulutus- ja  kulttuuripoli ittisen  toiminnan  sekä  hankkeiden  kulut  katetaan  eril l israhoituksella.
Liiton  henkilöstöresurssit  ovat  rajall iset,  sil lä  l i iton  palveluksessa  on  yksi  päätoiminen
työntekijä,  toiminnanjohtaja  (yksi  henkilötyövuosi) .  Liiton  luottamushenkilöt  osall istuvat
toiminnan  sisällöll iseen  suunnitteluun  hall itusten  kokouksien  ja  toimikuntatyöskentelyn  kautta.
Luottamushenkilöil le  maksetaan  kokouspalkkiot.  
 

Liitto  omistaa  kiinteistöomaisuutta  Karjalohjalla  Vilniemessä.  Tontil la  sijaitsee  saunamökki,
jota  vuokrataan  jäsenjärjestöjen  taiteil i joil le  työ- ja  virkistyskäyttöön.  Liitolla  on  osakesalkku,
vuonna  2013  perustettu  Vilniemen  nimikkorahasto  (60.000  €) .  Nimikkorahaston  varall isuus  on
perua  vuonna  2011  tehdystä  Vilniemen  tontin  lohkomisesta  ja  osien  myynnistä.  Liitto  omistaa
lisäksi  prosentin  (1  %) Kustannus  Oy  Taiteen  osakkeista.  Liitolla  on  myös  oma  pienimuotoinen
taidekokoelma,  johon  ei  enää  hankita  uusia  teoksia.

5.  TALOUS

ALUSTAVA  TALOUSARVIO  VUODELLE  2020
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