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Vuonna 1938 perustettu Suomen Kuvataidejärjestöjen

Liitto ry on valtakunnallinen kuvataidejärjestöjen

katto-organisaatio, johon kuului vuonna 2019 52

jäsenyhdistystä. Liiton tarkoituksena on koota

yhteistyöhön eri puolella Suomea toimivat

kuvataideyhdistykset ja toimia niiden valtakunnallisena

yhdyssiteenä kuvataiteen aseman parantamiseksi koko

maassa. 

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on kuvataiteen

järjestöjen asiantuntija ja kuvataiteen vaikuttaja, joka

osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun

kuvataiteen uusiutumisen, vaikuttavuuden ja

arvostuksen lisäämiseksi. Liitto on yksi Suomen

Taiteilijaseuran kuudesta jäsenjärjestöstä, joiden

keskuudessa liitolla on erityinen tehtävä alueellisen

yhdenvertaisuuden edistämisessä. Liitto pyrkii

aktiivisesti kohentamaan erityisesti pääkaupunkiseudun

ulkopuolella sekä pienillä paikkakunnilla ja

syrjäseuduilla toimivien taiteilijayhdistysten asemaa ja

kuvataiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksia.

Liitto osallistuu edustuksiensa kautta maan koko

taiteilijakuntaa koskeviin päätöksiin. Liitto valitsee

edustajansa myös vertaisarviointitehtäviin (Taiteen

edistämiskeskus, Valtion taideteostoimikunta). Liitto

toimii aktiivisena kulttuuripoliittisena vaikuttajana

sidosryhmien lisäksi 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

alueellisuus, saavutettavuus ja korkeatasoinen laatu.

1.  YLEISESITTELY  JA
STRATEGISET  TAVOITTEET
VUOSILLE  2018-2022

YLEISESITTELY

TOIMINTAKERTOMUS  2019

Liiton jäsenyhteisöt sijaitsevat kattavasti ympäri maata.

ARVOT

TAIDE 

Taide nähdään laaja-alaisena,

moniulotteisena, omaleimaisena ja

uusiutuvana. Taiteella on vahva

yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja

henkinen merkitys sekä oma itseisarvo.

YHDENVERTAISUUS

Kuvataiteilijoiden kohtelu ja

työskentelymahdollisuudet

paikkakunnasta riippumatta,

taiteilijoiden monimuotoisuus,

näyttelytoiminnan alueellinen

saatavuus ja saavutettavuus sekä

jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksien

tukeminen nähdään tasa-arvoa luoviksi

tekijöiksi. Liiton jäseniä kohdellaan

tasapuolisesti.
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Liiton toimintaa ohjaa strategia. Strategia jakautuu

toiminta-ajatukseen, arvoihin, visioon ja

toimenpiteisiin. Liiton strategia valmistui vuonna

2018

 

TOIMINTA-AJATUS

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry on

valtakunnallinen kuvataidealan ammatillisten

järjestöjen katto-organisaatio. Liitto kehittää

kuvataiteen järjestöjen yhteistoimintaa, valvoo

kuvataiteilijoiden taloudellisia, oikeudellisia ja

sosiaalisia etuja sekä tarjoaa yhdistyksille työkaluja,

koulutusta ja neuvontapalveluita, joiden avulla ne

voivat kehittää taiteilijoiden toimeentulon ja

ammatinharjoittamisen palveluja omilla alueillaan.

Liiton toiminta kulttuuripoliittisena vaikuttajana

perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon ja

pitkäaikaiseen kokemukseen kuvataiteen kentän

haasteista ja muutospaineista.

VISIO

Vuonna 2022 kuvataiteen järjestökenttä on

vahvistunut valtakunnallisesti. Suomen

Kuvataidejärjestöjen Liitto on tunnustettu ja

arvostettu kuvataidealan vaikuttaja. Liitto tarjoaa

residenssitoimintaa kansainvälisesti kiinnostavassa

ateljeessa Vilniemessä. Alueelliset jäsenjärjestöt

ovat elinvoimaisia ja vahvoja toimijoita omilla

alueillaan. Kuvataiteilijoiden yhteiskunnallinen

asema, toimeentulo- ja näyttelymahdollisuudet ovat

kehittyneet ja kansainvälistyneet. Liiton

näyttelytoiminta on taiteilijoille maksutonta.

Visuaalisen taiteen tuntemus, yleisön kiinnostus,

julkinen keskustelu ja arvostus on lisääntynyt.

TOIMENPITEET

Näyttely-, residenssi- ja koulutustoiminta

Liitto järjestää valtakunnallista, kuratoitua ja

korkeatasoista näyttelytoimintaa alueellisissa

taidekeskuksissa ja -museoissa ympäri Suomea sekä

kuvataiteilijoiden ammattiosaamista ja yhdistysten

toimintaa tukevaa koulutustoimintaa. Liitto

STRATEGIA  2018-2022

toteuttaa suunnitelmallisesti ja vastuullisesti

Vilniemen residenssiateljeen uudisrakennuksen

toteutuksen.

Verkostojen kehittäminen, jäsenpalvelut ja viestintä

Liitto ylläpitää ja syventää jäsenjärjestöihin, muihin

kuvataidekentän toimijoihin ja sidosryhmiin luotuja

verkostoja. Liitto luo jäsenjärjestöilleen selkeän,

kehittävän ja vertaistukea tarjoavan työympäristön

ja kehittää jäsenille suunnattuja palveluitaan. Liitto

tuottaa korkeatasoista, avointa ja eri kieli- ja

kohderyhmät huomioivaa viestintää.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Liitto huomioi kuvataiteen kentän muutokset,

osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, antaa

lausuntoja, valitsee vertaisarvioitsijoita ja muita

edustajia, kehittää kuvataiteilijoita työllistäviä

hankkeita, kerää ja jakaa kentältä ja tutkimuksista

saatavaa tietoa ja hyviä käytäntöjä.

Liiton vuoden 2019 kevätkokous järjestettiin Helsingin

Taiteilijaseuran ylläpitämässä Galleria Rantakasarmissa

Suomenlinnassa. Esillä tilassa oli Merja Simbergin näyttely "Sparkles

on the Sea".
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Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoon kuului vuonna

2019 52 jäsenjärjestöä, joissa oli yhteensä noin

6.700 taiteilijajäsentä (kasvua edellisvuoteen n. 500

taiteilijajäsentä). Toimintavuoden aikana

jäsenyydestään erosi yksi (1) jäsenyhteisö;

Kuhankosken Kilta ry.  Liiton jäsenistön verkosto

kattaa koko maan Ahvenanmaalta ja Hangosta aina

Rovaniemelle saakka.

Liiton jäsenyhteisöihin 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 jäsenyhteisöjen toiminta on

merkittävää niin alueellisen elinvoimaisuuden,

paikallisen kulttuurielämän jatkuvuuden,

kuvataiteen kentän uudistumisen kuin

kansainvälistymisenkin kannalta.

Liiton toimielimiä ovat jäsenyhdistysten edustajista

koostuva hallitus sekä liiton jäsenkokous.

Jäsenkokous on liiton ylin päättävä elin, ja se

järjestetään sääntömääräisesti kahdesti vuodessa,

keväällä ja syksyllä. 

Vuoden 2019 kevätkokous järjestettiin 17.5.2019

Suomenlinnassa Helsingissä Galleria

Rantakasarmissa (Suomenlinna C1). Läsnä oli

edustajat 11 jäsenyhteisöstä. Kokouksessa

käsiteltiin esityslistan mukaiset sääntömääräiset

asiat. 

Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin

taidelainaamoverkoston tapaaminen sekä

keskustelutilaisuus "Ympäristöahdistus - taidekenttä

ilmastonmuutoksen

aikakaudella". Lainaamoverkoston tapaamiseen

osallistui edustajat kymmenestä (10) liiton

jäsenyhteisön ylläpitämästä taidelainaamosta.

Tapaamisessa keskusteltiin vuoden alussa 

2.  HALLINTO

2.1  JÄSENYHTEISÖT,  JÄSENKOKOUKSET  JA
VERKOSTOTAPAAMISET

käynnistyneen ohjelmistokehityshankkeen

tavoitteiden lisäksi muista lainaamotoiminnan

kehityskohdista sekä siitä kuinka verkoston

toimintaa onnistuttaisiin kehittämään

konkreettisemmaksi. 

Keskustelutilaisuudessa ilmastoahdistusteemaa

alustivat BIOS -tutkimusyksikön Antti Majava,

kuraattori Anna-Kaisa Koski sekä #ilmastohellä -

kampanjan Elina Suoyrjö (Titanik) ja Hanna Tyvelä

(B-galleria) vastaten muun muassa

kysymyksiin: Miten ilmastotoiminta voisi olla osa

taideyhteisöjen arkea? Kumpi ahdistaa enemmän;

ilmastonmuutos vai vaatimus

päästövähennyksistä? Keskustelua moderoi

toiminnanjohtaja Venla Styrman.

#ilmastohellä -kampanjan Elina Suoyrjö (Titanik, vas.), BIOS -

tutkimusyksikön Antti Majava,  Hanna Tyvelä (B-galleria) ja

kuraattori Anna-Kaisa Koski olivat mukana keskustelemassa

ilmastokriisistä. Toimintavuoden aikana liitossa laadittiin linjauksia

ympäristövastuullisempaan toimintaan mm. matkustamisen

(lentomatkustamisen minimoiminen) ja kokoustarjoilujen

(vegaanisuus) suhteen. 
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Liiton syyskokous järjestettiin 30.11.2019

Tampereella Kulttuuritalo Laikun Musiikkisalissa

(Keskustori 4, 33100 Tampere).  Läsnä oli edustajat

19 jäsenyhteisöstä. Kokouksessa käsiteltiin

esityslistan mukaiset sääntömääräiset asiat. 

Istuva ja erovuorossa oleva puheenjohtaja Minna

Kangasmaa (Oulun Taiteilijaseura -63 ry) ei enää

asettunut ehdolle. Muita puheenjohtajaehdokkaita

ei ilmoittautunut istuvaa

varapuheenjohtajaa Margarita Rosselló

Ramónia (Turun Taiteilijaseura ry) lukuun

ottamatta. Rosselló Ramón valittiin yksimielisesti

liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021. 

Lisäksi kokouksessa valittiin liiton hallitukseen neljä

(4) varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle

kaksivuotiskaudelle 2020-2021: Susanna Autio

(Järvenpään Taideseura ry), Emmi Kallio

(Tampereen Taiteilijaseura ry), Aki Koskinen

(Pohjalainen Taiteilijaliitto ry) ja Laura Laukkanen

(Tampereen Taiteilijaseura ry). Lisäksi valittiin yksi

(1) varsinainen jäsen liiton hallituksesta

tammikuussa 2019 eronneen Ritvan Harlen

(Helsingin Taiteilijaseura ry) tilalle

yksivuotiskaudelle 2020. Hallituksen jäseneksi

yksivuotiskaudelle valittiin Karoliina Paappa

(Rajataide ry). 

Hallituksessa erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet:

Johanna Mäkitalo (Jyväskylän Taiteilijaseura ry),

Karoliina Paappa (Rajataide ry), Martta Tuomaala

(Rajataide ry) ja Margarita Rosselló Ramón (Turun

Taiteilijaseura ry). Hallituksessa jatkavat vuonna

2020 Reetta Gröhn-Soininen (varsinainen jäsen,

Joensuun Taiteilijaseura ry), Alex Suomi (varajäsen,

Helsingin Taiteilijaseura ry) ja Liisa-Maria Tiihonen

(varajäsen, Kemin Kuvataiteilijat ry).

Liiton hallituksen kokoonpano vuonna 2019 oli:

Puheenjohtaja

Minna Kangasmaa, Oulun Taiteilijaseura -63 ry

Varapuheenjohtaja 

Margarita Rosselló Ramón, Turun Taiteilijaseura ry

Jäsenet

Reetta Gröhn-Soininen, Joensuun Taiteilijaseura ry

Ritva Harle, Helsingin Taiteilijaseura ry (erosi

tammikuussa 2019)

Johanna Mäkitalo, Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Karoliina Pappa, Rajataide ry

Martta Tuomaala, Rajataide ry

Varajäsenet

Alex Suomi, Helsingin Taiteilijaseura ry

Liisa-Maria Tiihonen, Kemin Kuvataiteilijat ry

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa.

Kokouksista neljä (4) oli sähköpostikokouksia.

Kokouspaikkana oli liiton toimistotila Helsingissä.

Hallituksen sihteerinä toimi pääsääntöisesti liiton

toiminnanjohtaja.

Liiton väistyvä puheenjohtaja Minna Kangasmaa Oulun

Taiteilijaseura -63 ry palkittiin syyskokouksen yhteydessä liiton

tunnustuspalkinnolla.

2.2  HALLITUS  JA  TOIMIKUNNAT

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu

puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä

kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen ja puheenjohtajan

toimikauden pituus on kaksi (2) vuotta. Liiton

puheenjohtaja, ja hänen estyneenä ollessaan

varapuheenjohtaja, on myös liiton edustaja Suomen

Taiteilijaseuran hallituksessa.
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Hallitus asetti lisäksi laaja-alaista suunnittelua

vaativia tehtäviä varten erillisiä toimikuntia, joihin

jäseniksi voitiin valita myös liittoon tai sen

jäsenyhdistyksiin kuulumattomia henkilöitä.

Toiminnanjohtaja kutsui toimikunnat koolle ja

osallistui jokaisen toimikunnan työskentelyyn.

Puheenjohtaja osallistui toimikuntien työhön

mahdollisuuksiensa mukaan. Talous- ja

työtoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajan lisäksi

varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Vuonna

2019 toimivat seuraavat toimikunnat:

Näyttelytoimikunta: Johanna Mäkitalo, Martta

Tuomaala, Karoliina Paappa, Margarita Rosselló

Ramón, Alex Suomi 

Viestintätoimikunta: Karoliina Paappa, Martta

Tuomaala  

Edunvalvontatoimikunta: Karoliina Paappa,

Margarita Rosselló Ramón, Martta Tuomaala  

Taidelainaamotoimikunta: Johanna Mäkitalo, Reetta

Gröhn-Soininen, Margareta Rosselló Ramon, Alex

Suomi 

Vilniemen rakennuttamistoimikunta: Martta

Tuomaala, Reetta Gröhn-Soininen sekä hallituksen

ulkopuoliset asiantuntijat

Ars Häme ry

Ars Nova ry

Espoon Kuvataiteilijat ry

Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys ry

Haminan Taideseura ry

Hangon Kuvataiteilijat ry

Helsingin Taiteilijaseura ry

Helsinki International Artist´s Association HIAA ry

Hyvinkään Taiteilijaseura ry

Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry

Iisalmen Seudun Kuvataideseura ry

Joensuun Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Järvenpään Taideseura ry

Kaakon taide ry 

Kajaanin Kuvataiteilijat ry

Karkkilan Taiteilijaseura ry

Kemin Kuvataiteilijat ry

Keuruun Taiteilijaseura ry

Kouvolan Taiteilijaseura KOUTA ry

Kuopion Kuvataiteilijat Ars Libera ry

Lahden Taiteilijaseura ry

Lapin Taiteilijaseura ry

Lapuan Taiteilijaseura ry

Loimaan Taideseura ry

Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseura ry

Nokian Kuvataiteilijat ry

NYTE ry

Oulun Taiteilijaseura -63 ry

Pieksämäen Kuvataideseura ry

Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijat ry

Pirkkalan Taideyhdistys ry

Pohjalainen Taiteilijaliitto ry

Porin Taidegraafikot ry

Porin Taiteilijaseura ry

Rajataide ry

Rauman Taidegraafikot ry

Rauman Taiteilijaseura ry

Riihimäen Kuvataiteilijat ry

Salon Taiteilijaseura ry

Seinäjoen Taiteilijaseura ry

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry

Suomenselän Taiteilijaseura ry 

Taiteilijaseura Koillinen ry

Tampereen Taiteilijaseura ry

Turun Taidegraafikot ry

Turun Taiteilijaseura ry

Vaasan Taiteilijaseura ry

Valkeakosken Kuvataiteilijat ry

Vantaan Taiteilijaseura ry

Viipurin Taiteilijaseura ry

Ålands Konstförening rf

LIITON  JÄSENYHTEISÖT  31.12.2019

2.3  LIITON  EDUSTUKSET

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto vaikuttaa

valtakunnallisten taiteilijayhteisöjen välisissä

yhteistyöelimissä ja hallituksissa edustuksien ja

edustajistojen kautta. Vuonna 2019 liittoa edustivat

seuraavat henkilöt:

SUOMEN TAITEILIJASEURAN HALLITUS 

varsinainen edustaja: Minna Kangasmaa, Oulun

Taiteilijaseura -63 ry

henkilökohtainen varaedustaja: Margarita Rosselló

Ramón, Turun Taiteilijaseura ry

KUVATAITEILIJAIN HUOLTOSÄÄTIÖ 

varsinainen jäsen: Karoliina Paappa, Rajataide ry

varajäsen: Margarita Rosselló Ramón, Turun

Taiteilijaseura ry
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SUOMEN TAITEILIJASEURAN EDUSTAJISTON

KOKOUKSET

varsinaiset edustajat: 

Jenni Sokura, Kaakon Taide ry

Laura Melkinen, Joensuun Taiteilijaseura ry

Tuija Hirvonen-Puhakka, Joensuun Taiteilijaseura ry

Karoliina Paappa, Rajataide ry

varaedustajat:

Suvi Heusala, Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijat ry

Jan Heinonen, Vantaan Taiteilijaseura ry

Virpi Lehtonen, Järvenpään Taideseura ry 

Liisa-Maria Tiihonen, Kemin Kuvataiteilijat ry

SUOMEN POHJOISMAISEN TAIDELIITON

JÄSENKOKOUKSET

varsinainen edustaja: Karoliina Paappa, Rajataide ry

varaedustaja: Reetta Gröhn-Soininen, Joensuun

Taiteilijaseura ry

SUOMEN TAIDEAKATEMIAN SÄÄTIÖN HALLITUS

varsinainen edustaja: Raija Kuisma, Porin

Taiteilijaseura ry

varaedustaja: Anne Lehtelä, Tampereen

Taiteilijaseura ry

KUSTANNUS OY TAITEEN

YHTIÖKOKOUS varsinainen edustaja: Raimo

Jaatinen, Vantaan Taiteilijaseura ry

KUVASTO RY:N HALLITUS 

varsinainen edustaja: Anne Lehtelä, Tampereen

Taiteilijaseura ry

KUVASTO RY:N JÄSENKOKOUKSET 

varsinainen edustaja: Martta Tuomaala, Rajataide ry

varaedustaja: Johanna Mäkitalo, Jyväskylän

Taiteilijaseura ry

alkaen (-28.2.2020) Vilniemen kehittämishankkeen

koordinaattorina sekä Tiina Bodonyi 1.9.2019

alkaen (-11.8.2020) järjestösihteerinä. 

Liiton kirjanpitäjänä toimi turkulainen Tilitoimisto

Anne-Maija Koivisto. Tilitoimistopalvelut

kilpailutettiin toimintavuoden aikana ja liiton

tilitoimistona aloitti 1.1.2020 helsinkiläinen Casa

Tilitoimisto CTY, joka myös viimeisteli vuoden 2019

tilinpäätöksen. 

Vuoden 2018 syysvuosikokouksessa tilintarkastajiksi

vuodelle 2019 valittiin KHT Risto Ekholm ja

varatilitarkastajaksi KHT Hannele Stenmark. 

Liiton toimisto sijaitsi Helsingin Taka-Töölössä

osoitteessa Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki.

Toimiston yhteydessä sijaitsee liiton ikkunagalleria

Galleria SEINÄ.

Galleria SEINÄ sijaitsee liiton toimitilojen yhteydessä

Mannerheimintiellä, Helsingissä. Kuvassa osia  Joensuun

Taiteilijaseuran Leena Reetun teoksesta "Melancholy Hill", joka oli

esillä ikkunagalleriassa maaliskuussa 2019.

2.4  HENKILÖKUNTA  JA  TOIMITILAT

Liitolla oli toimintavuoden aikana yksi vakituisesti

palkattu (100 %) työntekijä, toiminnanjohtaja.

Toiminnanjohtajana toimi vuonna 2019 Venla

Styrman. Styrmanin työsuhde alkoi 1.1.2019. 

Lisäksi liitossa työskenteli kaksi osa-aikaista (60 %)

palkkatuettua työntekijää: Virpi Lehtonen 1.3.2019 
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Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto neuvoo ja ohjaa

jäsenyhteisöjään sekä toimii valtakunnallisena

yhdyssiteenä ja tukiverkkona. Liiton hallitus

luottamustehtävineen tarjoaa mahdollisuuden

vaikuttaa liiton toimintaan. Edustusten (Suomen

Taiteilijaseura, Kuvataiteilijain Huoltosäätiö,

Kuvasto, Suomen Taideakatemian säätiö, Suomen

Pohjoismainen Taideliitto) välityksellä yhteisöt

voivat osallistua myös laajemmin kuvataidekentän

päätöksentekoon. 

Liitto tarjosi toimintavuoden aikana

jäsenyhteisöilleen oikeudellista

neuvontaa yhdistyslainsäädäntöön liittyvissä

yleiskysymyksissä yhteistyössä Suomen

Taiteilijaseuran kanssa. Neuvonta oli tarkoitettu

yhteisöjäsenille, ei yhteisöjäsenten yksilöjäsenille.

Liitto jakoi toimintavuoden alussa jäsenyhteisöjensä

taiteilijajäsenille 6.500 painettua jäsenkorttia. Liiton

jäsenkortilla oli mahdollisuus päästä ilmaiseksi tai

alennettuun hintaan taidemuseoiden näyttelyihin

sekä saada alennusta taidetarvikemyymälöiden

tuotteista ympäri maata. Lisäksi jäsenetuna

jäsenyhteisöjen taiteilijoiden on mahdollista hakea

liiton järjestämiin näyttelyihin, seminaareihin

sekä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksiin. Myös

liiton taiteilijaresidenssi on tarkoitettu ensisijaisesti

jäsenyhteisöjen taiteilijoiden käyttöön.

Liitto uudisti syyskauden aluksi jäsenyhteisöilleen

suunnattua jäsentiedotetta, joka keräsi paitsi liiton,

myös kentän ajankohtaiset aiheet. Liitto teki

toimintavuoden aikana viestinnällistä yhteistyötä

Suomen Taiteilijaseuran kanssa. Suomen

Taiteilijaseuran ammattikuvataiteilijoille

suunnattu uutiskirje sekä verkkosivujen

ilmoitustaulu täydensivät liiton välittämää tietoa.

Taiteilijaseuran kustantama Taiteilija -lehti edusti

kaikkia jäsenliittojaan, myös Suomen

Kuvataidejärjestöjen Liittoa.

uudistamaan  näkymätöntä

parantamaan  toimintakulttuuria
keskustelevuus
avoimuus
toimintaa  ohjaavat  dokumentit;
ohjesäännöt    
prosessikuvaukset

päivittämään  hal l innon  toimivuutta  ja
toimiston  työskentelyolosuhteita

sähköiset  alustat
arkistointi
budjetointi  ja  kir janpito
toimisto  ja  työkalut
palvelusopimukset,  vakuutukset

uudistamaan  ulkoista  viestintää
i lme  ja  logo
käytettävä  sanasto  ja  termistö
näkyvyys:  verkkosivut  ja
sosiaal inen  media

Toimintaympäristön muutospaineisiin vastatakseen

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto läpikävi

toimintavuoden aikana perustavanlaatuisen

uusiutusmisprosessin, joka piti sisällään paitsi

jäsenjärjestöjen tarpeiden ja jäsenpalveluiden

uudelleen arvioimista, myös kansallisten ja

kansainvälisten sidosryhmien ja

yhteistyökumppanien kartoittamista. Osana

organisaatiouudistusta kehitettiin liiton

toimintakulttuuria, hallinnon toimivuutta ja

viestintää. Viimeisimpänä hallinnollisena

uudistuksena liiton kirjanpito siirrettiin uuden

tilitoimiston piiriin vuoden 2020 alussa. Hallinnon ja

viestinnän uudistukset toteutettiin operatiivisen

henkilökunnan työpanoksella ilman erillisrahoitusta.

3.  TOIMINTA

3.1  HALLINNON  UUDISTUKSET

Toimintavuoden  aikana  l i itossa
keskitytti in  erityisesti :

3.2  JÄSENPALVELUT  JA  VIESTINTÄ
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Liiton Facebook -ilmoitustaulu julkaisi arkipäivisin

tietoa kuvataidealan tapahtumista sekä apuraha-,

näyttely-, projekti- ja residenssihauista. Sekä

Facebook -ilmoitustaulu (1.1.2019 - 2.015 seuraajaa

–> 31.12.2019 - 2.421 seuraajaa), Facebook -sivu

(1.1.2019 - 420 seuraajaa –> 31.12.2019 - 903

seuraajaa) että Instagram (1.1.2019 - 0 seuraajaa –

> 31.12.2019 - 989 seuraajaa) kasvattivat

huomattavasti seuraajamääräänsä toimintavuoden

aikana.

Liiton sosiaalisen median kanavat täydentyivät

toimintavuoden aikana myös Twitter- ja LinkedIn -

tileillä.

Liiton visuaalista ilmettä päivitettiin toimintavuoden aikana uudella

tunnuksella, uusilla viestinnän väreillä sekä typografialla. Liiton uusi

logo pohjautuu taidemaalari Bruno Tuukkasen alkuperäiseen

vuonna 1949 suunnittelemaan tunnukseen. Uuden graafisen ilmeen

on suunnitellut liiton hallituksen jäsen, kuvataiteilija Karoliina

Paappa.
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Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto tähtää vuosina

2018–2022 strategiansa mukaisesti kuvataiteen

järjestökentän, kuvataiteilijoiden toimeentulon ja

kuvataiteen arvostuksen valtakunnalliseen

parantamiseen. Liitto vaikuttaa toiminnallaan ja

kannanotoillaan siihen, että yleinen tietoisuus

taiteilija-ammatista ja sen erityispiirteistä paranee. 

Liitto vaikuttaa aktiivisesti valtakunnallisten

taiteilijayhteisöjen (AV-arkki, Frame, Kuvasto, MUU

ry, Ornamo, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen

Taidegraafikot, Taidemaalariliitto ja

Valokuvataiteilijoiden liitto) välisissä

yhteistyöelimissä ja hallituksissa (Suomen

Taiteilijaseura, Pohjoismainen Taideliitto, Kuvasto).

Suomen Pohjoismaisen Taideliiton jäsenenä liitto on

mukana edistämässä pohjoismaista yhteistyötä

kuvataidejärjestöjen kesken.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on yksi Suomen

Taiteilijaseuran kuudesta liittojäsenestä ja osallistuu

Taiteilijaseuran hallitusvastuuseen. Liitto tukee

Taiteilijaseuran pitkän tähtäimen pyrkimyksiä

yhdessä muiden taiteilijajärjestöjen kanssa.

Työnjaollisesti suhteessa Taiteilijaseuraan liitto

keskittyy alueelliseen taide- ja kulttuuripolitiikkaan

ja paikallisten taiteilijajärjestöjen tukemiseen.

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Liiton vuoden tärkein ja näkyvin

edunvalvontakampanja liittyi kevään

eduskuntavaaleihin. Liitto oli mukana Suomen

Taiteilijaseuran ja sisarliittojensa kanssa

kokoamassa Taiteilijaseuran

hallitusohjelmatavoitteita vuosille 2019-2021.

Hallitusohjelmatavoitteet julkaistiin tammikuussa

2019.

Kuvataidevaalit.fi -sivusto oli sisarliittojen yhteinen

kampanja kuvataiteen aseman näkyväksi tuomiseksi

eduskuntavaaleissa. Sivustolle kerättiin

vaalikonemaisesti ehdokkaiden vastauksia kyselyyn,

jolla kartoitettiin mielipiteitä kulttuurin ja erityisesti

kuvataiteen rahoituksesta sekä taiteilijan

toimeentulosta. Kampanjan tarkoituksena oli auttaa

äänestäjiä löytämään ja äänestämään

kuvataidemyönteinen ehdokas eduskuntaan.

Ehdokkaille suunnattu kysely lähetettiin

maanlaajuisesti kaikkiin puoluetoimistoihin.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 343 ehdokasta

Monivalintakysymysten lisäksi ehdokkailla oli

mahdollisuus kommentoida kutakin kysymystä ja

tuoda näin tarkemmin julki mielipiteitään.

Kysymysten lomassa ehdokkaita tutustutettiin

hallitusohjelmatavoitteiden teemoihin tietoiskujen

muodossa.

KUVATAITEEN TALON ESISELVITYSHANKE

Liitto oli keväällä 2019 mukana käynnistämässä

Kuvataiteen taloa koskevaa esiselvityshanketta

yhdessä muiden Suomen Taiteilijaseuran

jäsenliittojen sekä viiden muun organisaation; AV-

arkin, Frame Contemporary Art Finlandin, Galleria

Huuton, Ornamon ja Kuvaston kanssa. Hanke sai

avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Esiselvityshankkeen oli tarkoitus selvittää

visuaalisille taiteille omistetun talon perustamista

Helsinkiin. Hanke tähtäsi kuvataidealan toimijoiden

yhteistyön tiivistämiseen, kentän rakenteiden

kehittämiseen ja kuvataiteilijoiden

työskentelyedellytysten parantamiseen.

Esiselvityshanke osoitti, että visuaalisen alan

toimijoilla on vahva tahto kehittää toimintaansa ja

uusia yhteistyön muotoja viemällä hanketta

eteenpäin. Hanke jatkuu vuonna 2020.

3.3  EDUNVALVONTA  JA
YHTEISKUNNALLINEN  VAIKUTTAMINEN SUOMEN  TAITEILIJASEURA  RY:N

HALLITUSOHJELMATAVOITTEET  2019-21

1. Nostetaan kuvataiteen rahoitus muiden

taiteenalojen tasolle 

2. Taiteen ja kulttuurin rahoitus nostettava

pysyvästi vähintään yhteen prosenttiin valtion

budjetista 

3. Valtion taiteilija-apurahojen tasoa nostettava ja

lukumäärää lisättävä 

4. Lisätään valtion taiteilijaeläkkeiden määrää 

5. Vakiinnutetaan näyttelypalkkiojärjestelmää

6. Vahvistetaan taiteen prosenttiperiaatetta 

7. Kehitetään taiteilijoiden toimeentulopalettia 

8. Kuvataiteen välittäjäportaan kehittäminen



TOIMINTAKERTOMUS  2019

TUNNUSTUSPALKINTO

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on jakanut

vuodesta 1993 alkaen

tunnustuspalkintoa lisätäkseen suomalaisten

kuvataiteilijoiden, monimuotoisen kuvataiteen ja

kuvataiteen järjestökentän arvostusta ja näkyvyyttä

koko maan alueella. Tunnustuspalkinto myönnetään

yhteisölle tai henkilölle tunnustuksena kuvataiteen

hyväksi tehdystä alueellisesti tai valtakunnallisesti

merkittävästä työstä. 

Vuosina 1993-2017 tunnustuspalkintona

myönnettiin kuvanveistäjä Raimo Heimon

suunnittelemaa Taisto Ahtola -mitalia (1973).

Vuonna 2019 liiton merkittävimmäksi

tunnustuspalkinnoksi nousi Raimo Heinon

suunnittelema professori, kuvanveistäjä Eero

Hiirosen nimikkomitali (1981). 

Vuoden 2019 tunnustuspalkinto myönnettiin

Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtajalle Kirsi

Korhoselle merkittävästä työstä kuvataiteilijoiden

edunvalvonnan eteen. Palkinto luovutettiin

Korhoselle naistenpäivänä 8.3.2019. Päivä oli

samalla Korhosen viimeinen tehtävässään

ammattikuvataiteilijoiden valtakunnallisen

kattojärjestön johdossa. Korhonen toimi Suomen

Taiteilijaseuran toiminnanjohtajana vuodesta 2015

Korhosen johdolla Suomen Taiteilijaseura uudisti

toimintastrategiansa vastaamaan entistä paremmin

niin muuttuvan toimintaympäristön kuin

jäseniensäkin tarpeita.

Vuoden toinen tunnustuspalkinto myönnettiin liiton

väistyvälle puheenjohtajalle Minna Kangasmaalle

liiton syyskokouksen yhteydessä 30.11.2019

Kulttuuritalo Laikussa Tampereella. Hallituksen

varapuheenjohtaja Margarita Rosselló Ramón totesi

palkintoperusteluissa Kangasmaan luotsanneen

liittoa läpi poikkeuksellisten suurten muutosten

aikakauden. Kangasmaa toimi liiton

puheenjohtajana vuodet 2016-2019.. 

Eduskuntavaalikampanjan visuaalisen ilmeen suunnitteli liiton

toiminnanjohtaja Venla Styrman. 
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Matkan aikana tutustuttiin mm. Arbeitsgemeinschaft Deutscher

Kunstvereine (ADKV) -katto-organisaatioon ja sen jäsenyhteisöjen

taidelainaamo-, galleria- ja grafiikanpajatoimintaan.

KANSAINVÄLISYYS

Strategiansa mukaisten

kansainvälistymispyrkimyksien edistämiseksi liiton

puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tekivät

7.-11.11.2019 liiton ensimmäisen kansainvälisen

selvitysmatkan Saksaan, Berliiniin. Matkakulut

katettiin Frame Contemporary Finlandin

henkilökohtaisilla matka-apurahoilla. Matkan aikana

tavattiin kaikkiaan seitsemää potentiaalista

yhteistyökumppania ja vierailtiin lisäksi kuudessa

galleriassa ja tapahtumassa. 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 liiton jäsenyhteisöjä

silmällä pitäen esimerkiksi näyttelyvaihto- ja

residenssitoimintaan sekä sopivien kansainvälisten

vertaiskumppanien löytämiseksi.
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ASPAN ATELJEE 

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto omistaa

Lohjanjärven rannalla Vilniemessä kulttuuripersoona

Georg Sigurd Wettenhovi-Aspalta (1870-1946)

testamenttilahjoituksena saadun huvilatontin.

Tontti on kooltaan 3,4 hehtaaria ja sillä on 700

metriä rantaviivaa. Lahjoituksen edellytyksenä oli,

että tonttia ja sillä tuolloin sijainnutta huvilaa

käytettäisiin ”etupäässä varattomien taidemaalarien

kesäkotina ja myös talven aikana”. Alkuperäinen

huvila jouduttiin myöhemmin purkamaan sen

huonokuntoisuuden vuoksi. 1990-luvulla tontille

rakennettiin saunamökki, jota liitto vuokraa

jäsenyhteisöjensä kuvataiteilijoille yhden tai

useamman viikon periodiksi edulliseen 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

ammattitaiteilijaa. Residenssitoiminnallaan liitto

lisää kuvataiteilijoiden työhyvinvointia

mahdollistamalla kohtuuhintaisen loma- ja

työskentelyresidenssin. 

Seuraavat 21 taiteilijaa viettivät viikon

residenssijakson Vilniemessä vuonna 2019:

Matti Uusikylä, Helsingin Taiteilijaseura ry    

Heidi Anniina Mattila, Helsingin Taiteilijaseura ry

Hannu Lindholm, Hyvinkään Taiteilijaseura ry

Marko Lampisuo, Tampereen Taiteilijaseura ry,

Rajataide ry

Janne Martola, Helsingin Taiteilijaseura ry

Milla Kuisma, Helsingin Taiteilijaseura ry

Marina Kristalli-Frias, Espoon Kuvataiteilijat ry

Pia Männikkö, Helsingin Taiteilijaseura ry

Kati Lehtonen, ArsHäme ry

Heidi Savilakso -Saats, Lapuan taiteilijaseura ry

Jenni Kalsola, ArsHäme ry

Tomi Dufva, Turun Taiteilijaseura ry

Päivi Eskelinen, Helsingin Taiteilijaseura ry

Sampo Malin, ArsHäme ry

Arto Nurro, Helsingin Taiteilijaseura ry

Eija Tähkäpää, Turun Taiteilijaseura ry

Ilari Kähönen, Helsingin Taiteilijaseura ry

Susanna Autio, Järvenpään Taideseura ry

Hanna Rinta-Mänty, Espoon Kuvataiteilijat ry

Sanna Vainionpää, Turun Taiteilijaseura ry

Noora Schroderus, Turun Taiteilijaseura ry

VILNIEMEN RAKENNUTTAMISHANKE

Uuden ateljeerakennuksen rakennuttaminen

Vilniemeen on liiton historian suurin yksittäinen

hanke. Tavoitteena on rakentaa suomalaisesta

puusta kestävän kehityksen periaatteita noudattaen

sekä ympäröivää luontoa kunnioittaen ateljee, joka

on toiminnallisesti muuntelukykyinen ja jossa

kuvataiteilijoiden on mahdollista työskennellä

ympärivuotisesti. Uusi residenssirakennus

monipuolistaa Vilniemen alueen käyttöä tarjoamalla

tilat myös seminaari- ja kurssitoiminnalle sekä liiton

jäsenyhteisöjen kokoontumisille.

Rakennuttamishanketta edistettiin toimintavuoden

aikana keskittyen erityisesti hankesuunnitelman ja

tarveselvityksen laatimiseen hankekoordinaattori

Virpi Lehtosen toimesta. Toimintavuoden aikana

solmittiin myös yhteistyö Hyrian luonto- ja

ympäristöalan kanssa Vilniemen maisemointityön

edistämiseksi keväällä 2020. 

Liiton vuonna 2018 järjestämän

arkkitehtuurikilpailun töitä esittelevä Erämaata

etsimässä -näyttely oli esillä Lohjan pääkirjastossa

13.-29.3.2019. Kilpailulla etsittiin ehdotusta uudeksi

residenssirakennukseksi Vilniemeen Aspan ateljeen

raunioille. Lohjan näyttelyssä olivat esillä Tuuli

Kanervan kilpailuehdotus ”Tervapääsky”, Sarita

Poptanin kilpailuehdotus ”Suoja” sekä Katri Tikkasen

maisema-arkkitehtuurin diplomityö ”Erämaata

etsimässä”.

3.4  TAITEILIJARESIDENSSITOIMINTA
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GALLERIA SEINÄ 

Galleria SEINÄ on vuonna 2014 perustettu Suomen

Kuvataidejärjestöjen Liiton ikkunagalleria

Mannerheimintien varrella Töölössä, Helsingissä.

Galleria esittelee liiton jäsenyhteisöjen taiteilijoiden

teoksia. Näyttelyt vaihtuvat kuukausittain ja ovat

avoinna yleisölle ympäri vuorokauden. Galleria

SEINÄ:n näyttelyt saavat päivittäin tuhansien

ihmisten huomion vilkkaan Mannerheimintien sekä

läheisten joukkoliikenteen pysäkkien ansiosta.

Kuuden vuoden aikana näyttelyissä on ollut esillä

laaja kirjo maalauksia, grafiikkaa, piirustuksia

veistoksia, valokuvia ja videotaidetta eri puolilla

Suomea asuvilta taiteilijoilta. Gallerian ohjelmistoa

kuratoi liiton hallituksen jäsenistä koostuva

näyttelytoimikunta.

3.5  NÄYTTELYTOIMINTA

Helsingin Taiteilijaseura ry:n Sonja Löfgren toi Galleria SEINÄ:än

teoksensa Fragments of Belonging.

TAMMIKUU: Satu Nikku, Tampereen

Taiteilijaseura ry

HELMIKUU: Elizabeth San Miguel, Riihimäen

Kuvataiteilijat ry

MAALISKUU: Leena Reittu, Joensuun

Taiteiljaseura ry

HUHTIKUU: Sonja Löfgren, Helsingin

Taiteilijaseura ry

TOUKOKUU: Hannamari Matikainen, Tampereen

Taiteilijaseura ry

KESÄKUU: Piela Auvinen, Hämeenlinnan

Taiteilijaseura ry

HEINÄKUU: Inka Hannula ja Eve Alasaarela,

Tampereen Taiteilijaseura ry, Porin

Taiteilijaseura ry

ELOKUU: Sanna Saarreharju, Rajataide ry

SYYSKUU: SA. Salmela, Tampereen

Taiteilijaseura ry

LOKAKUU: Auli Halttunen, Jyväskylän

Taiteilijaseura ry

MARRASKUU: Marja-Leena Hulkkonen, Kouvolan

Taiteilijaseura ry

JOULUKUU: Tuija Savolainen, Helsingin

Taiteilijaseura ry

GALLERIA  SEINÄ:N  TAITEILIJAT  2019

Rajataide ry:n Sanna Saarreharjun "SAD_GAL_89" -teos oli esillä

Galleria SEINÄ:ssä elokuussa.
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Yh Valmis ohjelmistokokonaisuus mahdollistaa

taidelainaamotoiminnan kasvattamisen,

operatiivisen henkilökunnan työtaakan

keventämisen sekä taidelainaamoja ylläpitävien

yhdistysten yleishyödyllisen toiminnan

laajentamisen. 

Yhtenä jäsenyhteisöjensä tasa-arvoa edistävänä

Hankkeessa olivat mukana seuraavien

jäsenyhteisöjen taidelainaamot; ArsHäme ry,

Helsingin Taiteilijaseura ry, Espoon Kuvataiteilijat

ry, Vantaan Taiteilijaseura ry, Oulun Taiteilijaseura

ry, Tampereen Taiteilijaseura ry, Turun

Taiteilijaseura ry, Joensuun Taiteilijaseura ry,

Jyväskylän Taiteilijaseura ry ja Lahden Taiteilijaseura

ry.

Hankkeen toteuttamista hankaloitti toimintavuoden

ajan tosiasia, että palvelua luotiin yksittäisen tahon

sijaan joukolle eri puolilla Suomea sijaitsevia, eri

kokoisia taiteilijaseuroja. Toteutusvaihe jouduttiin

lisäksi keskeyttämään syksyllä valtionavustukseen

liittyneen kantelun vuoksi.

KUVATAIDEFESTIVAALI

Toimintavuoden aikana käynnistettiin vuoden 2021

kuvataidefestivaalin suunnittelutyö ja

rahoituspohjan hankkiminen. Kuvataidefestivaalin

pääyhteistyökumppanina toimii Tampereen

kaupungin kulttuuripalvelut, joka tarjoaa festivaalille

paitsi tapahtumapaikan, Haiharan taidekeskuksen,

ympäristöineen ja pihapiireineen, myös

tuotantoapua viestinnän, teknisen tuotannon,

teosten ripustamisen ja näyttelyn valvomisen

suhteen. Haihara tarjoaa taiteelle vaihtelevia ja

monimuotoisia tiloja, joita voidaan kuvataiteen

lisäksi hyödyntää niin media- ja videotaiteen,

performanssien kuin työpajojenkin näyttämöinä.

Festivaalin on tarkoitus tuottaa taiteellisen sisällön

ohessa työkaluja; taiteilijoiden oikeuksia

kunnioittavia käytänteitä, palkkasuosituksia sekä

dokumentti- ja sopimuspohjia. Puhe- ja

seminaaritilaisuudet tarjoavat alustan

edunvalvonnallisille keskusteluille. Työpajoissa

aiheisiin syvennytään eri asiantuntijatahojen

johdolla. 

Hyvien käytänteiden edistämiseksi festivaali

toteutetaan vain tilanteessa, jossa

tapahtumakonseptin rahoitus saadaan tasolle, jossa

taiteilijoille ja operatiiviselle henkilökunnalle voidaan

maksaa tehdystä työstä asianmukaisesti.

Tapahtuman koko suhteutetaan saatujen avustusten

mukaisesti. Liitto ei kerää osallistuvilta taiteilijoilta

kuratointimaksuja eikä näyttelyvuokraa. Festivaalin

teosmyynnin osalta saadut provisiot ohjataan

suoraan seuraavan festivaalin järjestämiskuluihin eli

taiteen tekijöiden hyväksi.

3.6  HANKKEET:
OHJELMISTOKEHITYSHANKE
TAIDELAINAAMOILLE

Uudistettu selailukäyttöliittymä

Yhteiskäyttöinen luettelointikäyttöliittymä

Gruppo-sovelluksen vaatimat uudet

käyttöoikeustasot

Toimipistesovellus 

Raportointi- ja tilityssovellus

Gruppo Software Oy toteutti hankkeelle seuraavat

ohjelmisto-osakokonaisuudet:

Lainaussopimuksen ja asiakkuuden luonti

Suorituksen vastaanotto 

Teoksen palautus (lainauksen keskeytys)

Luovutustodistus

Suoritusten automaattinen lukeminen pankin

tapahtumatiedostosta

Suoritusten automaattinen kohdentaminen

teoksille

Käyttöliittymä virheellisten ja puutteellisten

sopimusten kohdentamiseksi

Suoritusten seuranta

Kirjanpidon tapahtumaerittelyraportti

Taiteilijatilitysten tapahtumaerittelyraportti

QR-koodia hyödyntävä taiteilijatilitysten

maksatuslista

Yhtenä jäsenyhteisöjensä tasa-arvoa edistävänä

toimenpiteenä liitto toteutti toimintavuoden aikana

opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana

jäsenyhteisöjensä taidelainaamoille suunnatun

ohjelmistokehityshankkeen. Hankkeen tavoitteena

oli taata taidelainaamoille yhdenmukaisemmat

toimintaedellytykset ja saattaa asiakas- ja

taiteilijarekisterit sekä talouden hallintatyökalut

hankkeen avulla asianmukaiselle tasolle.



TOIMINTAKERTOMUS  2019

Vuosittaiset Kuvataiteilijoiden pikkujoulujuhlat

olivat vuonna 2019 liiton järjestämisvastuulla.

Pikkujoulut järjestettiin 13.12.2019 Ääniwallissa

Helsingissä Suomen Taiteilijaseuran edustajiston

kokouksen jälkeen. Pikkujoulujen yhteydessä

juhlittiin 60 -vuotiasta Taiteilija -lehteä. Juhlissa

esiintyivät Dj QOSQI, Anita Bang, Maria ja

Marsialaiset sekä Jimi Tenor. Juhlintaan osallistui

lähes 200 kuvataiteilijaa.

4.  TALOUS3.7  MUU  TOIMINTA:  KUVATAITEILIJOIDEN
PIKKUJOULUT

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton tilikauden

1.1.-31.12.2019 tulos osoittaa 2.627,33 euron

ylijäämää. Liiton saama valtionavustus Taiteen

edistämiskeskukselta vuonna 2019 oli 47.000

euroa. Liiton toiminta rahoitetaan Taiteen

edistämiskeskuksen toiminta-avustuksen ohella

valtion ja kuntien hankekohtaisilla

erityisavustuksilla, säätiöiden ja yksityisten

rahastojen apurahoilla sekä oman toiminnan

tuotoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti

vuonna 2019 toteutettua taidelainaamoille

suunnattua ohjelmistokehityshanketta 45.000

eurolla. Oman toiminnan tuotot muodostuvat

jäsenyhdistysten jäsenmaksuista sekä Galleria

SEINÄ:n ja Vilniemen ateljeeresidenssin

vuokratuloista. Liiton taloudellinen tilanne selviää

tarkemmin erillisestä tuloslaskelmasta ja taseesta.

Liiton henkilöstöresurssit ovat rajalliset, sillä liiton

palveluksessa on vain yksi päätoiminen työntekijä,

toiminnanjohtaja (yksi henkilötyövuosi). Liiton

luottamushenkilöt osallistuvat toiminnan

sisällölliseen suunnitteluun hallitusten kokouksien ja

toimikuntatyöskentelyn kautta.

Luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot.

Liitto omistaa kiinteistöomaisuutta Karjalohjalla

Vilniemessä. Tontilla sijaitsee saunamökki, jota

vuokrataan jäsenjärjestöjen taiteilijoille työ- ja

virkistyskäyttöön. Liitolla on osakesalkku, vuonna

2013 perustettu Vilniemen nimikkorahasto (60.000

€), jota hallinnoi FIM Varainhoitoyhtiö.

Nimikkorahaston varallisuus 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.

Liiton järjestösihteeri Tiina Bodonyi suunnitteli pikkujoulujen

ilmeen osana Humanistisen Ammattikorkeakoulun

kulttuurituottajaopintojensa viestinnän ja markkinoinnin

opintokokonaisuutta.
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