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Kannen  teoskuva:
Julia  Strand,  Helsingin  Taiteil i jaseura  ry
"Polttiainen" ,  keramiikka/ puu,  12  x  18  x  16  cm,  2019
Näyttely  Galleria  SEINÄ:ssä  syyskuussa  2021



Vuonna  1938  perustettu  Suomen
Kuvataidejärjestöjen  Liitto  ry  on  valtakunnall inen
kuvataidejärjestöjen  katto-organisaatio,  johon
kuuluu  53  jäsenyhdistystä.  Liiton  tarkoituksena  on
koota  yhteistyöhön  eri  puolella  Suomea  toimivat
kuvataideyhdistykset  ja  toimia  niiden
valtakunnall isena  yhdyssiteenä  kuvataiteen  aseman
parantamiseksi  koko  maassa.  
 

Visuaalinen  taide  on  ainoa  taiteen  ala,  jolla  on  koko
maan  kattava,  tiheä  ammattijärjestökenttä.
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  maan  koko
taiteil i jakuntaa  koskeviin  päätöksiin.  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.

JOHDANTO1.

To imintasuunn i te lma  2021

Liiton jäsenyhteisöt sijaitsevat kattavasti ympäri maata.
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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.  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.  Liitto  tarjoaa
residenssitoimintaa  kansainvälisesti  kiinnostavassa  ateljeessa  Vilniemessä.  Visuaalisen  taiteen
tuntemus,  yleisön  kiinnostus,  julkinen  keskustelu  ja  arvostus  on  l isääntynyt.

TOIMENPITEET

Verkostojen
kehittäminen,
jäsenpalvelut
ja  viestintä

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  järjestää  yhdistysten  toimintaa
tukevaa  korkeatasoista  koulutustoimintaa.  Liitto  tuottaa  avointa  ja  eri
kieli- ja  kohderyhmät  huomioivaa  viestintää.
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3.  TOIMINTA

Suomen  Kuvataidejärjestöjen  Liitto  jakaa  tietoa  ja  tarjoaa  jäsenyhteisöil leen  koulutusta,
työkaluja  ja  neuvontapalveluita.  Liitto  ylläpitää  toimitilojensa  yhteydessä  Helsingissä
ikkunagalleria  Galleria  SEINÄ:ä  ja  tuottaa  joka  toinen  vuosi  kuvataidefestivaalia.  Liiton
residenssitoiminta  Karjalohjalla  mahdollistaa  jäsenyhteisöjen  taiteil i joil le  kohtuuhintaisen
loma- ja  työskentelyresidenssin.  Liiton  tärkein  edunvalvonnall inen  ponnistus  l i ittyy
toimintavuonna  keväällä  2021  järjestettäviin  kuntavaaleihin.

Vuoden  2021  toiminnan  keskiössä  ovat  l i iton  jäsenpalvelut  ja  niiden  kehittäminen  erityisesti
jäsenkoulutuksien  osalta.  Vaikka  visuaalinen  ala  on  järjestäytynyt  maanlaajuisesti,  on  kenttä
hajanainen  kuvataideyhteisöjen  koosta,  resursseista  ja  välimatkoista  johtuen.  Liitto  on
kirjannut  osana  strategiatyötään  yhdeksi  arvoistaan  yhdenvertaisuuden,  joka  toteutuessaan
takaa  taiteil i jaseuroil le  ja  kuvataiteil i joil le  tasa-arvoisen  kohtelun  ja  työskentelymahdollisuudet
paikkakunnasta  ri ippumatta.  Taiteil i joiden  monimuotoisuus,  näyttelytoiminnan  alueell isuus  ja
saavutettavuus  sekä  jäsenjärjestöjen  toimintaedellytyksien  tukeminen  nähdään  kaikki
yhdenvertaisuutta  luoviksi  tekijöiksi.  Jäsenpalveluihin  kohdentuvan  kehitystyön  tavoitteena  on
vahvistaa  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.

Yhteiskunnal-
l inen
vaikuttaminen

Liitto  huomioi  kuvataiteen  kentän  muutokset,  osall istuu
yhteiskunnall iseen  keskusteluun,  antaa  lausuntoja,  valitsee
vertaisarvioitsijoita  ja  muita  edustajia,  kehittää  alueell isia  taiteil i jaseuroja
tukevia  hankkeita,  kerää  ja  jakaa  kentältä  ja  tutkimuksista  saatavaa  tietoa
ja  hyviä  käytäntöjä.

TOIMINNAN  PAINOPISTEET  VUONNA  2021

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  antaa  lausuntoja  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

Näyttely-  ja
residenssi-
toiminta

Liitto  järjestää  valtakunnall ista,  kuratoitua  ja  korkeatasoista
näyttelytoimintaa  ympäri  Suomea.  Liitto  ylläpitää  Vilniemen
taiteil i jaresidenssiä  kestävän  kehityksen  periaatteita  kunnioittaen.
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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,  Suomen  Taideakatemian  Säätiö,  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.  

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto edustaa muista Suomen Taiteilijaseuran
 jäsenliitoista poiketen kuvataideyhteisöjä. Liittoon kuuluu kaikkiaan 53 

paikallista taiteilijaseuraa.

ajankohtaisia  kulttuuripoliti ikan  aiheita  käsitteleviä  keskustelutilaisuuksia  ja  seminaareja.

KUNTAVAALIT  2021

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.  Liiton
tärkein  edunvalvonnall inen  ponnistus  kohdistuu  keväällä  2021  järjestettäviin  kunta-

vaaleihin.  Vuonna  2019  voimaan  tullut  laki  kuntien  kulttuuritoiminnasta  vahvistaa  kulttuurin
roolia  kuntien  toiminnassa  ja  perustelee  kulttuurin  merkitystä  ja  asemaa  kunnan
peruspalveluna.  Liitto  esittää  yhdessä  Suomen  Taiteil i jaseuran  kanssa
kuntavaalivetoomuksessaan  kolmea  keinoa  edistää  kuvataidetta  kunnassa:
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Tuetaan  taiteil i joiden  työskentelyä  ja  paikall isia  taidetoimijoita
Edistetään  näyttelypalkkion  vakiintumista  museoissa
Tilataan  julkista  taidetta

Vaikuttamiskampanja  toteutetaan  pandemiatilanteesta  johtuen  pääosin  digitaalisena.  Liiton
jäsenyhteisöjen  käyttöön  kootaan  vaikuttamistyön  infopaketti,  joka  sisältää  paitsi
infografiikkaa,  visuaalista  ja  kirjall ista  materiaalia,  myös  keinoja  vaikuttamistyöhön
paikall isesti.  Kuvataidevaalit.fi  -sivusto  jatkaa  kampanjasivustona,  jolle  luodaan
kuvataideteemainen  vaalikone.

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  jatkaa  toimintavuonna  Suomen  Taiteil i jaseuran  vuosina  koordinoiman  Kuvataiteen  talo  -

hankkeen  kumppanina  muiden  keskeisten  visuaalisten  alojen  asiantuntijaorganisaatioiden
kanssa.  Hankkeessa  on  vuosina  2019-2020  kartoitettu  etuja,  joita  kuvataidetoimijoiden
yhteiset  tilat  ja  suurempi  synergia  toisivat  kuvataidekentälle  niin  taiteil i joiden,
organisaatioiden  kuin  yleisöjenkin  näkökulmasta.  Hanke  päättyy  keväällä  2021,  minkä  jälkeen
hankkeen  edistämisestä  vastaa  vuonna  2020  perustettu  Kuvataiteen  talo  -yhdistys.
Yhdistyksessä  on  mukana  11  visuaalisen  alan  keskeistä  organisaatiotoimijaa,  mukaan  lukien
Suomen  Kuvataidejärjestöjen  Liitto.

KUVATAITEEN  TALO

ART  FAIR  SUOMI  2021

Liitto  on  mukana  sisarli ittojensa  kanssa  järjestämässä  Art  Fair  Suomi  2021  -

nykytaidetapahtumaa  Helsingissä  kesällä  2021.  Art  Fair  Suomi  Goes  Galleries  on  avoimella
haulla  koottu  tapahtuma,  jonka  pääosassa  ovat  pääkaupunkiseudun  galleriatilat  näyttelyineen.
Tapahtuma  nostaa  esiin  Helsingin  kuvataidetaidetarjontaan  vahvasti  kuuluvat  ja  sitä
rikastuttavat  kivijalkagalleriat.  

Vuoden  2020  pandemiatilanne  sai  niin  taiteen  tekijät,  tuottajaportaan  kuin  organisaatiotkin
pysähtymään  ja  pohtimaan  toimintatapojaan.  Monen  kuvataiteil i jan  kohtalo  oli  hyväksyä
näyttelyn  peruuntuminen  tai  siirtyminen  pitkälle  seuraavan  vuoden  puolelle.  Paitsi
toimeentulo,  myös  yleisösuhteen  muuttuminen  on  työll istänyt  taiteen  kenttää.  Liitto  on
mukana  tapahtumassa  nostamassa  keskusteluun  myös  pääkaupunkiseudun  ulkopuolisten
galleriatoimijoiden  näkökulmaa  ja  järjestämässä  seminaari- ja  keskustelutilaisuuksia
välittäjäportaan  ajankohtaisia  teemoista.
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3.2  JÄSENPALVELUT

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

Liittoon  kuuluu  53  kuvataideyhteisöä,  jotka  edustavat  yhteensä  noin  6.700  taiteil i jajäsentä.
Liitto  neuvoo  ja  ohjaa  jäsenyhteisöjään  sekä  toimii  valtakunnall isena  yhdyssiteenä  ja
tukiverkkona.  Liiton  tavoitteena  on  kehittää  jäsenyhdistysten  verkostoitumista  ja  identiteettiä
vahvemmaksi  ja  edistää  paikall isten  taiteil i jajärjestöjen  vaikutusmahdollisuuksia  kunnall isessa
kulttuuri- ja  taidetoiminnassa.  

Vuoden  2021  toiminnan  keskiössä  ovat  l i iton  jäsenpalvelut  ja  niiden  kehittäminen  erityisesti
jäsenkoulutuksien  osalta.  Kehitystyön  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.

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

vaikuttamisessa

Liitto  tarjoaa  jäsenyhteisöil leen  oikeudell ista  neuvontaa  yhdistyslainsäädäntöön  l i ittyvissä
yleiskysymyksissä  yhteistyössä  Suomen  Taiteil i jaseuran  kanssa.  Neuvonta  on  tarkoitettu
yhteisöjäsenil le,  ei  yhteisöjäsenten  yksilöjäsenil le.

KOULUTUKSET

SÄHKÖINEN  JÄSENKORTTI

JÄSENTAPAAMISET:  VERTAISUUS  JA  VERKOSTOITUMINEN

Liitto  tarjoaa  toimintavuonna  yhteistyössä  Kansalaisfoorumin  kanssa  korkeatasoisia
koulutuspalveluita  ja  työkaluja  ajankohtaisista  yhdistystoiminnan  aiheista  tukeakseen
jäsenistöään  entistä  paremmin  menestyksekkäiksi  järjestökentän  toimijoiksi.  Liitto  jatkaa
yhteistyötään  koulutustoiminnan  järjestämiseksi  myös  kuvataidekentän  muiden  toimijoiden
kanssa  kattaakseen  jäsenkoulutuksil laan  myös  visuaalisen  alan  ajankohtaiset  erityiskysymykset.  

Liitto  tarjoaa  jäsenil leen  aiempaa  tiheämmin  ja  matalammalla  kynnyksellä  järjestettyjä
vertaistapaamisia.  Tapaamisen  järjestetään  sähköisiä  kokoontumisalustoja  hyödyntäen.
Vertaistapaamisia  järjestetään  paitsi  ajankohtaisten  aiheiden  myös  jäsenyhteisöjen  toimintaa
(taidelainaamot,  galleriat,  operatiivinen  henkilöstö) tukevien  teemojen  ympäril le.

Liitto  painaa  vuosittain  yli  6.500  jäsenkorttia  välitettäväksi  jäsenyhteisöjensä  taiteil i jajäsenil le.
jäsenkortil la  on  mm.  mahdollisuus  päästä  i lmaiseksi  tai  alennettuun  hintaan  taidemuseoiden
näyttelyihin  sekä  saada  alennusta  taidetarvikemyymälöiden  tuotteista  ympäri  maata.  Liitto
tarjoaa  jäsenil leen  toimintavuoden  aikana  mahdollisuuden  sähköiseen  jäsenkorttiin  paperisen
sijaan.  Sähköinen  jäsenkortti  otetaan  käyttöön  yhteistyössä  Gruppo  Softwaren  kanssa.
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Viestintä  on  keskeinen  osa  l i iton  toimintaa.  Liiton  tärkeimpiä  tehtäviä  ovat  tiedon  kerääminen,
tuottaminen  ja  välittäminen  kuvataidekentän  ajankohtaisista  tapahtumista,  hankkeista  ja
i lmiöistä  valtakunnall isesti  niin  jäsenistölle,  sidosryhmille  kuin  laajemmallekin
kuvataideyleisölle.  Liiton  viestintä  tähtää  kuvataiteen  järjestökentän,  kuvataiteil i joiden  ja
kuvataiteen  näkyvyyden  valtakunnall iseen  parantamiseen.  Liitto  tiedottaa  aktiivisesti
ajankohtaista  asioista  verkkosivujensa  sekä  sosiaalisen  median  kanaviensa  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  kuvataiteen  l i ittojen  kanssa.  

3.3  VIESTINTÄ

KOTISIVUT  JA  INTRANET

SOSIAALINEN  MEDIA

JÄSENTIEDOTE

UUTISKIRJE

Liiton  viestinnän  pääkanava  on  sen  kotisivut  osoitteessa  skjl.f i .  Sivuil la  julkaistaan  paitsi  l i iton,
myös  muu  l i iton  jäsenistöä  koskettava  kentän  ajankohtainen  tieto.  Osana  kotisivuja  on
jäsenistölle  suunnattu  intranet  -sivusto,  joka  kokoaa  jäsenviestinnän  materiaalin  ja  arkiston.

Sosiaalinen  media  on  merkittävä  osa  l i iton  viestintää.  Liiton  Facebook  - i lmoitustaulu  julkaisee
arkipäivisin  tietoa  kuvataidealan  tapahtumista  sekä  apuraha- ,  näyttely- ,  projekti- ja
residenssihauista.  I lmoitustaulua  seuraa  yli  3.200  käyttäjää.  Liiton  Facebook  -sivu  (n.  1300
seuraajaa) nostaa  esiin  erityisesti  l i iton  ja  sen  jäsenjärjestöjen  toimintaa.  Liiton  Instagram  -sivu
(n.  1300  seuraajaa) nostaa  l i iton  toimintaa  helposti  lähestyttävästi  kuvien  muodossa.  Twitter  -

sivu  (n.  150  seuraajaa) on  omistettu  kuvataidepoli ittiselle  keskustelulle.

Liitto  kokoaa  jäsenil leen  tiedotetta  6-8  kertaa  vuodessa.  Tiedote  koostaa  jäsenviestinnän
pääkohdat  ja  nostaa  esiin  yhdistystoiminnan  ja  kuvataidekentän  ajankohtaiset  teemat.

Sidosryhmille  tuotetaan  vuosittain  2–4  uutiskirjettä  l i iton  toiminnasta,  ajankohtaisista  aiheista
tai  hankkeista  sekä  lausunnoista  ja  kannanotoista

3.4  RESIDENSSITOIMINTA

Liitto  omistaa  Lohjanjärven  rannalla  Karjalohjalla  kulttuuripersoona  Georg  Sigurd  Wettenhovi-
Aspalta  (1870-1946) testamenttilahjoituksena  saadun  huvilatontin.  Alkuperäinen  huvila
jouduttiin  purkamaan  sen  huonokuntoisuuden  vuoksi  ja  1990- luvulla  Vilniemen  tontil le
rakennettiin  saunamökki,  jota  l i itto  nykyään  vuokraa  jäsenyhteisöjensä  taiteil i jajäsenil le  yhden
tai  useamman  viikon  periodiksi.  Mökki  on  nimetty  tontin  lahjoittajan  mukaan  Aspan
ateljeeksi.  Vilniemessä  on  vuosien  varrella  lomaillut  ja  työskennellyt  yli  400  ammattitaiteil i jaa.  
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Residenssitoiminnallaan  l i itto  l isää  kuvataiteil i joiden  työhyvinvointia  mahdollistamalla
kohtuuhintaisen  loma- ja  työskentelyresidenssin.  Vuokrakausi  vuonna  2021  on  toukokuun
alusta  lokakuun  loppuun.

Syksyllä  2017  l i itto  käynnisti  yhteistyössä  Aalto-yliopiston  kanssa  arkkitehtiopiskeli joil le
suunnittelukilpailun  uudesta  residenssirakennuksesta  Vilniemen  tontil le.  Sittemmin
rakennuttamishaaveet  on  jäädytetty  ja  Vilniemessä  keskitytään  tontin  ja  tuvan  ylläpitämiseen
ja  kunnostamiseen.  Osana  arkkitehtuurikilpailua  tontin  ja  sen  kasvil l isuuden  ti la  kartoitettiin  ja
havaitti in,  että  tontti  suojeltavine  metsineen,  laguuneineen  ja  lehtoineen  on  luontoarvoiltaan
merkittävä.  Vilniemen  tontin  siistiminen  toteutetaan  vaiheittain  maisema-arkkitehti  Katri
Tikkasen  selvitystyön  pohjalta  yhteistyössä  Hyria  luonto- ja  ympäristöalan  kanssa.  

3.5  NÄYTTELYTOIMINTA

GALLERIA  SEINÄ

Galleria  SEINÄ  on  vuonna  2014  perustettu  l i iton  ikkunagalleria  Mannerheimintien  varrella
Töölössä,  Helsingissä.  Galleria  esittelee  l i iton  jäsenyhteisöjen  taiteil i joiden  teoksia.  Näyttelyt
vaihtuvat  kuukausittain  ja  ovat  avoinna  yleisölle  ympäri  vuorokauden.  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.

Vuonna  2021  ikkunagalleriassa  nähdään  seuraavien  taiteil i joiden  teoksia:

Tammikuu:  Maijariitta  Karhulahti,  Kuopion  Kuvataiteil i jat  Ars  Libera  ry

Helmikuu:  Maria  Leppänen,  NYTE  ry,  Porin  Taiteil i jaseura  ry

Maaliskuu:  Johanna  Pöykkö,  Oulun  Taiteil i jaseura  ry

Huhtikuu:  Lena  Kuivisto,  Turun  Taiteil i jaseura  ry

Toukokuu:  Eero  Yrjölä,  Helsingin  Taiteil i jaseura  ry

Kesäkuu:  Sanna  Majander,  Kouvolan  Taiteil i jaseura  KOUTA  ry

Heinäkuu:  Pekka  Suomäki,  Jyväskylän  Taiteil i jaseura  ry

Elokuu:  Hanna  Peräkylä,  Kouvolan  Taiteil i jaseura  KOUTA  ry

Syyskuu:  Julia  Strand,  Helsingin  Taiteil i jaseura  ry

Lokakuu:  Liisa  Tarleena  Öhman,  Rajataide  ry

Marraskuu:  Juliana  Hyrri,  Helsingin  Taiteil i jaseura  ry

Joulukuu:  Outi  Savolainen,  Ars  Nova  ry

Toimintavuoden  aikana  pyritään  nostamaan  l i iton  rahoitus  pysyvästi  tasolle,  jolla  taiteil i joilta
ei  enää  jouduta  keräämään  näyttelyvuokraa.

Ikkunagallerian  rakenteet  ja  valaistus  pyritään  päivittämään  toimintavuoden  aikana  uusiin.
Lisäksi  kohennetaan  ikkunagallerian  teippauksia  ja  muuta  visuaalista  i lmettä.
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KUVATAIDEFESTIVAALI  2022

Kuvataidefestivaalikonsepti  pohjaa  l i iton  80  -vuotisjuhlavuonna  2018  Joensuussa  järjestämään
Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje  -kuvataidefestivaali in.

Vuoden  2022  kuvataidefestivaalin  pääyhteistyökumppanina  toimii  Tampereen  kaupungin
kulttuuripalvelut,  joka  tarjoaa  festivaali l le  paitsi  tapahtumapaikan,  Haiharan  taidekeskuksen,
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  2021.

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.

3.6  HANKKEET

TAIDELAINAAMOVERKOSTON  VALTAKUNNALLINEN
OHJELMISTOKEHITYSHANKE

Taidelainaamoiden  teosvalikoimat  valtakunnall isesti  kokoava  Taidelainaamot.fi  -sivuston
julkistaminen  on  jatkoa  opetus- ja  kulttuuriministeriön  vuonna  2019  rahoittamalle
kuvataidejärjestöjen  ohjelmistokehityshankkeelle.  Liitto  toimii  pääsivuston  ja  samalla
lainaamoverkoston  tuottajana  ja  hall innoijana.  Taidelainaamokonseptin  näkyvyyden  ja
tunnettavuuden  kasvattamiseksi  palkataan  kehittämishankkeen  toisessa  osassa  markkinoinnin
ammattilainen,  jonka  avustuksella  sateenvarjosivustosta  rakennetaan  visuaaliselta  i lmeeltään  ja
kuratoidulta  sisällöltään  suurta  yleisöä  kiinnostava.  Sivuston  lanseeramiseksi  luodaan
viestintäkampanja,  joka  esittelee  kuvin  ja  videoin  yleisölle  paitsi  taidelainaamotoiminnan  ideaa
ja  helppoutta,  myös  taiteil i joita  ja  tekijöitä  taiteen  takana.

Taidelainaamoiden  kehityshankkeen  tavoitteena  on  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.
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4.1  JÄSENET  JA  JÄSENKOKOUKSET

Suomen  Kuvataidejärjestöjen  Liittoon  kuuluu  53  jäsenjärjestöä.  Liiton  jäsenyhdistyksiin  kuuluu
kymmeniä  vuosia  toimineita,  asemansa  vakiinnuttaneita  vahvoja  ja  aktiivisia  suuria  yhdistyksiä.
Jäsenistössä  on  myös  useita  nuorempia  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  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.  

4.  ORGANISAATIO  JA  HALLINTO

4.2  HALLITUS  JA  VALIOKUNNAT

Liiton  toimintaa  johtaa  hall itus,  johon  kuuluu  puheenjohtaja  ja  kuusi  (6) varsinaista  jäsentä
sekä  kaksi  (2) varajäsentä.  Hallitus  kokoontuu  toimintavuoden  aikana  1-2  kuukauden  välein,
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  valiokuntia,
joihin  jäseniksi  voidaan  valita  myös  l i ittoon  tai  sen  jäsenyhdistyksiin  kuulumattomia  henkilöitä.  
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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
syyskuuhun  saakka  l i itossa  työskentelee  palkkatuettu  osa-aikainen  järjestösihteeri  sekä
joulukuuhun  asti  palkkatuettu  osa-aikainen  galleriakoordinaattori.

Taatakseen  operatiiviselle  henkilökunnalleen  inhimill iset  työskentelyolossuhteet  l i itto  on
asettanut  toimintavuoden  tavoitteekseen  nostaa  rahoitustaan  tasolle,  joka  mahdollistaa
vakituisen  henkilökunnan  palkkatason  nostamisen  palkkasuositusten  vähimmäistasolle  ja
uusimaan  toimiston  kalustoa  ja  työvälineitä.  Tällä  hetkellä  palkkataso  ja  toimiston  laitteisto
eivät  vastaa  työn  vaatimustasoa.

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

5.  TALOUS

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.



To imintasuunn i te lma  2021



Suomen  Kuvata ide jä r j e s tö j en  L i i t to  ry  |  Mannerhe im int i e  19  b ,  00250  He l s ink i  |  www.sk j l . f i


