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1. SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITTO
KUVATAITEEN TAITEILIJAVETOISTEN YHTEISÖJEN
TUKIVERKOSTONA
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on vuonna 1938 perustettu alueellisten taiteilijaseurojen kattojärjestö
ja edunvalvoja. Liittoon kuuluu 57 eri puolilla maata toimivaa taiteilijavetoista kuvataiteen yhteisöä. Liitto
on yksi Suomen Taiteilijaseuran kuudesta jäsenjärjestöstä, joiden keskuudessa liitolla on erityinen tehtävä
kuvataiteen yhteisöjen ja alueellisen yhdenvertaisuuden edistäjänä.
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto rakentaa synergiaetuja luovaa yhteistyötä ja tarjoaa koulutusta,
työkaluja ja muita palveluita kuvataiteen yhteisöjen työn ja välittäjyyden tukemiseksi. Liitolla on
vuosikymmenten perinne kuvataiteen järjestökentän yhteentuojana ja visuaalisen taiteen alueellisen
rakenteen maanlaajuisena tukiverkostona. Liitolla on tärkeä rooli yhteistyön, verkostojen, vertaisuuden ja
hyvien käytäntöjen luomisessa ja levittämisessä. Liiton merkitys on korkea erityisesti pääkaupunkiseudun
ulkopuolella toimiville yhteisöille.
Viime vuosina liiton toiminta on saanut merkittävästi uutta tuulta alleen, kun toimintaa on
systemaattisesti jäsenistöä ja sidosryhmiä kuunnellen uudistettu. Samalla liiton positiota muihin kentän
toimijoihin nähden on tarkennettu ja päällekkäisiä toimintoja poistettu. Palaute kentältä on ollut
yksiselitteisen positiivista ja liiton jäsenmäärä on kasvussa.
Suomessa on elävä, laaja ja korkeatasoinen kuvataiteen yhteisöjen verkosto, joka tuottaa monipuolisia
kuvataidepalveluita alueidensa asukkaille ja taiteilijoille. Yhteisöjen kehittymistä estää kuitenkin heikko ja
lyhytjänteinen rahoitus. Vahvistetuilla resursseilla toimijoilla olisi mahdollisuus tehdä taiteen esittämis- ja
välitystoimintaa tavalla, joka paitsi nostaa alueen taiteilijoiden toimeentuloa, myös takaa
kuvataidetarjonnan saatavuuden eri puolilla maata. Valtakunnallisen kuvataiteen yhteisöjen verkoston
kehittäminen turvaa taiteilijoiden mahdollisuudet työskennellä ympäri Suomea myös jatkossa.

2. STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2022
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton toimintaa ohjaa strategia. Strategia jakautuu toiminta-ajatukseen,
arvoihin, visioon ja toimenpiteisiin. Liiton strategia on valmistunut vuonna 2018 ja sitä on päivitetty
toimintaympäristön muutoksista johtuvin vaadittavin osin vuosina 2020 ja 2021. Liitto käynnistää
toimintavuoden alussa työn uuden viisivuotisen strategian luomiseksi. Strategiatyö osallistaa paitsi liiton
hallitusta ja jäsenyhteisöjä, myös sidosryhmiä ja kumppaneita.

TOIMINTA-AJATUS
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on valtakunnallinen kuvataidealan ammatillisten järjestöjen kattoorganisaatio. Liitto kehittää kuvataiteen järjestöjen yhteistoimintaa ja valvoo kuvataiteilijoiden taloudellisia,
oikeudellisia ja sosiaalisia etuja tarjoamalla yhdistyksille työkaluja, koulutusta ja neuvontapalveluita, joiden
avulla ne voivat kehittää taiteilijoiden toimeentulon ja ammatinharjoittamisen palveluita 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. Visuaalisen taiteen tuntemus,
yleisön kiinnostus, julkinen keskustelu ja arvostus on lisääntynyt. Kuvataiteilijoiden yhteiskunnallinen
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asema, toimeentulo- ja näyttelymahdollisuudet ovat kehittyneet ja kansainvälistyneet. Suomen
Kuvataidejärjestöjen Liitto on tunnustettu ja arvostettu kuvataidealan vaikuttaja. Alueelliset jäsenjärjestöt
ovat elinvoimaisia ja vahvoja toimijoita omilla alueillaan. Liiton näyttelytoiminta on taiteilijoille maksutonta.
Liitto tarjoaa residenssitoimintaa kansainvälisesti kiinnostavassa ateljeessa Karjalohjalla.

TOIMENPITEET
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 järjestää yhdistysten toimintaa tukevaa korkeatasoista
koulutustoimintaa ja tuottaa 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 alueellisia taiteilijaseuroja tukevia
hankkeita, kerää ja jakaa kentältä ja tutkimuksista saatavaa tietoa ja hyviä käytäntöjä.
Näyttely- ja residenssitoiminta
Liitto järjestää valtakunnallista, kuratoitua ja korkeatasoista näyttelytoimintaa ympäri Suomea. Liitto
ylläpitää Vilniemen taiteilijaresidenssiä kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.

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

3. TOIMINTA VUONNA 2022
TOIMINNAN PAINOPISTEET
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton toimintaa toteutetaan vuonna 2022 määrätietoisesti edellisvuosina
määritellyn tiekartan mukaisesti. Liitto pyrkii pysyviä toimintamalleja luomalla vahvistamaan alan
valtakunnallista rakennetta sekä tukemaan kuvataiteen esittämisen ja välittämisen kehittymistä ja
taiteilijoiden työllistymistä.
Toimintavuoden päätavoite on kehittää liiton varainhankintaa ja taloutta tasolle, jolla toiminta voidaan
toteuttaa tavoitteellisesti ja riittävällä laajuudella, mutta samalla pitkäjänteisesti kehittyen. Lisärahoitus

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry – Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

kohdennetaan etenkin kohtuullisten palkka- ja palkkiotasojen vakiinnuttamiseksi niin henkilökunnalle
kuin näyttelyitä järjestäville taiteilijoille.
Liitto kaipaa kipeästi lisäresursseja henkilöstöönsä; liitossa tulisi työskennellä 0,6 työntekijän sijaan 3,0
työntekijää (toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, tuottaja). Liiton toiminta on monipuolista ja merkityksellistä,
ja tavoittaa valtakunnallisesti niin kuvataiteen ammattilaisia. Lisärahoituksen myötä liiton on mahdollista
noudattaa reiluja palkkiokäytäntöjä ja kehittää toiminnan eri osa-alueita, jotka edistävät myös
omarahoituksen hankintaa.

KOHDERYHMÄT
Liitto toimii valtakunnallisesti ja sen toiminta tähtää kuvataiteen saavutettavuuden ja saatavuuden sekä
taiteilijoiden toimeentulon kohentamiseen koko maan alueella.
Kohderyhmä 1: Taiteilijavetoiset kuvataiteen yhteisöt
Liiton 57 jäsenyhteisön verkosto kattaa koko maan Ahvenanmaalta ja Hangosta Rovaniemelle saakka.
Liiton toiminta kohdentuu paitsi yhdistyksien perustoiminnan tukemiseen, myös jäsenyhteisöjen
ylläpitämien gallerioiden (30 galleriaa) ja taidelainaamojen (21 taidelainaamoa) välittäjyyden ja muiden
palveluiden parantamiseen.
Kohderyhmä 2: Kuvataiteilijat
Liitto tavoittaa välillisesti jäsenyhteisöjensä kautta lähes 7.000 kuvataiteilijaa. Taiteilijat hyötyvät
hyvinvoivista, palveluita tuottavista kuvataiteen yhteisöistä. Liiton mm. taidemyyntiä edistävät
toimenpiteet vaikuttavat suoraan taiteilijoiden toimeentuloon.
Kohderyhmä 3: Kunnat ja muut kulttuuritoimijat
Liitto kehittää toiminnallaan kuvataiteen yhteisöjen identiteettiä vahvemmaksi ja edistää paikallisia
toimintamahdollisuuksia kulttuuri- ja taidetoiminnassa. Alueellisen välittäjyyden tukeminen tuottaa
kunnille mm. julkisen taiteen palveluita ja muita uusia yhteistyön avauksia.
Kohderyhmä 4: Kuvataiteen yleisöt
Hyvinvoiva alueellinen kuvataiteen välittäjäporras tuottaa yleisöille, ostajille ja matkailijoille
kulttuurielämyksiä.

JÄSENPALVELUT
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto neuvoo ja ohjaa jäsenyhteisöjään sekä toimii valtakunnallisena
yhdyssiteenä ja tukiverkkona. Liiton tavoitteena on kehittää jäsenyhdistysten verkostoitumista ja
identiteettiä vahvemmaksi ja edistää paikallisten taiteilijajärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia
kunnallisessa kulttuuri- ja taidetoiminnassa.

Koulutus ja vertaisuus
Liitto tarjoaa jäsenistölleen koulutuspalveluita ja työkaluja ajankohtaisista yhdistystoiminnan aiheista
tukeakseen jäsenistöään menestyksekkäiksi järjestökentän toimijoiksi.
Liitto panostaa vuonna 2022 koulutuspalveluissaan erityisesti jäsenistönsä välittäjätoiminnan, yleisötyön ja
yleisösuhteen kehittämiseen sekä saavutettavuuden ja syrjimättömyyden teemojen edistämiseen. Liitto
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jatkaa edellisvuotena käynnistynyttä, onnistunutta yhteistyötä aikuisopisto Kansalaisfoorumin kanssa
yhdistystoiminnan koulutuksen järjestämiseksi jäsenistölleen.
Liitto tapaa jäsenistöään vuosittaisissa, kahdenkeskisissä jäsentapaamisissa ja tarjoaa jäsenyhteisöjen
välisiä vertais- ja verkottumistapaamisia. Tapaamiset järjestetään saavutettavasti sähköisiä
kokoontumisalustoja hyödyntäen. Vertaistapaamisia järjestetään taiteilijaseurojen toimintaa, esimerkiksi
taidelainaamot ja galleriat, tukevien teemojen ympärille.
Taiteilijaseurojen aamukahvit tarjoavat matalan kynnyksen kollegiaalisen
tapaamisympäristön vertaistuen tarjoamiseksi ja arjen ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Liitto järjestää
kahta aamukahvitilaisuuksien sarjaa; toista taiteilijaseurojen toiminnanjohtajille, toista
luottamushenkilöille.
Kurssituki
Liitto tarjoaa yhteistyössä Kansalaisfoorumin kanssa jäsenyhteisöilleen suunnitteluapua ja taloudellista
tukea kuvataiteen ammattilaisille ja harrastajille suunnatun kurssitoiminnan kustannuksiin. Jäsenyhteisöt
voivat hakea jäsenille tarkoitettua korkeampaa kurssitukea, jota maksetaan opintotuntien ja -kulujen
mukaan.
Taidelainaamojen toiminnan kehittäminen
Liitto on vuodesta 2019 alkaen kehittänyt yhteistyössä Gruppo Softwaren kanssa taidelainaamoille
suunnattua toiminnanohjausjärjestelmää. Toiminnanohjausjärjestelmä kehittää taiteilijaseurojen
valmiuksia entistä monialaisempaan taiteen välittäjätoimintaan. Suunnittelutyötä on tehty tiiviissä
yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen käsittää mm.
teosvalikoimien viemisen verkkoon, selailukäyttöliittymän, taloudenhallintatyökalun yhtenäisine sopimusja raportointikäynteineen sekä toimipistekäyttöliittymän.
Toiminnanohjausjärjestelmä on vuoden 2021 lopulla käytössä 14 taidelainaamossa. Vuoden 2022 aikana
järjestelmä leviää entistä laajemmalle joukkoa taiteilijaseuroja ja myös uusia taidelainaamoja perustetaan.
Liitto rakentaa toimintavuoden aikana yhteistyössä Gruppo Softwaren kanssa taidelainaamot kokoavan
valtakunnallisen taidelainaamot.fi -kattosivuston, minkä lisäksi panostetaan taidelainaamokonseptin
tunnettuuden laajentamiseen kuluttajille, yrityksille ja kunnille suunnatun markkinointikampanjan avulla.
Taidelainaamojen kehitystoiminta rahoitetaan hankekohtaisella erityisavustuksella.
Liitto järjestää toimintavuoden aikana jatkoa myös vuonna 2021 toteutetulle taidelainaamojen välittäjyyttä
käsitelleelle webinaarien sarjalle yhteistyössä läänintaiteilija Annika Dahlstenin kanssa.
Koulutuskokonaisuus on osa Taiteen edistämiskeskuksen Taiteilijan asiantuntijuuden ja
välittäjätoiminnan kehittämisohjelmaa ja tähtää taidelainaamojen välittäjätoiminnan laajentamiseen.

Lakimiespalvelut
Liitto tarjoaa jäsenyhteisöilleen oikeudellista neuvontaa yhdistyslainsäädäntöön liittyvissä
yleiskysymyksissä yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran kanssa. Neuvonta on tarkoitettu yhteisöjäsenille, ei
yhteisöjäsenten yksilöjäsenille.

Sähköinen jäsenkortti
Liitto jakaa vuosittain lähes 7.000 jäsenkorttia jäsenyhteisöjensä taiteilijajäsenille. Jäsenkortti on
mahdollista saada paperisessa tai sähköisessä muodossa. Jäsenkortilla pääsee ilmaiseksi tai alennettuun
hintaan taidemuseoihin ja saa alennusta taidetarvikemyymälöiden tuotteista ympäri maata.
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Paperinen kortti on edellisvuosien tapaan käyntikorttikokoinen kartonkinen kortti. Sähköinen jäsenkortti
on sovellus Androidille ja OS:lle ja sen voivat ladata kaikki, joilla on toimiva älypuhelin tai tabletti.
Sähköinen jäsenkortti on otettu samanaikaisesti käyttöön myös muissa kuvataiteen liitoissa (Muu ry,
Suomen Kuvanveistäjäliitto ry, Suomen Taidegraafikot ry, Valokuvataiteilijoiden liitto ry), mikä
mahdollistaa sen, että taiteilijajäsenen kaikki jäsenyydet (paikallisyhdistys, Suomen Kuvataidejärjestöjen
Liitto, välineliitto) löytyvät saman jäsenkortin takaa.

Vilniemen taiteilijaresidenssi
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto omistaa Lohjanjärven rannalla Karjalohjalla kulttuuripersoona Georg
Sigurd Wettenhovi-Aspalta vuonna 1946 testamenttilahjoituksena saadun vapaa-ajan tontin.
Residenssitoiminnallaan liitto lisää kuvataiteilijoiden työhyvinvointia mahdollistamalla kohtuuhintaisen
loma- ja työskentelyresidenssin. Vuokrakausi vuonna 2022 on toukokuun alusta lokakuun loppuun.
Residenssiviikkoa pystytään tarjoamaan 26 liiton jäsenyhteisön taiteilijajäsenelle. Hakuaika vuoden 2022
residenssiviikoille päättyy marraskuussa 2021.

VIESTINTÄ
Viestintä on tärkeä osa liiton jäsenpalveluita ja se tukee strategisesti liiton kaikkia toimintamuotoja. Liiton
sisäinen viestintä keskittyy viestimään kuvataiteen yhteisöille, ulkoinen viestintä tavoittaa yhteisö- ja
sidosryhmätoimijoiden lisäksi kuvataiteen ammattilaiset, taiteilijat, päättäjät ja yleisöt.
Liiton viestinnän pääasiallisia kanavia ovat liiton verkkosivusto, uutiskirjeet jäsenistölle ja sidosryhmille sekä
sosiaalisen median kanavat (erityisesti Facebook ja Instagram). Liiton verkkosivujen saavutettavuutta ja
kieliversioita laajennetaan entisestään toimintavuoden aikana. Verkkosivujen intranet kokoaa
taiteilijaseurojen käyttöön mm. koulutustallenteita, kuvataiteen yhteisöille suunnitellun
yhdistystoiminnan ABC-oppaan, sopimuspohjia sekä palkkiosuosituksia.
Verkkosivut: https://www.skjl.fi
Facebook -ilmoitustaulu: https://www.facebook.com/groups/268458978778/
Facebook -sivu: https://www.facebook.com/kuvataidejarjestot/
Instagram: https://www.instagram.com/kuvataidejarjestot/
Twitter: https://twitter.com/ktaidejarjestot

EDUNVALVONTA
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto vaikuttaa aktiivisesti valtakunnallisten taiteilijayhteisöjen välisissä
yhteistyöelimissä ja hallituksissa. 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
kuvataiteen yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja edunvalvontaan sekä alueelliseen taide- ja
kulttuuripolitiikkaan jäsenyhteisöjensä pyrkimyksiä tukien. Kuvataiteen yhteisöjen edunvalvonnallisissa
tehtävissä liitto toimii yhteistyössä Frame Contemporary Art Finlandin kanssa.

YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUDET
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto tekee tiivistä monialaisesti yhteistyötä erityisesti sisarliittojensa, Muu
ry:n, Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:n, Suomen Taidegraafikot ry:n, Taidemaalariliitto ry:n ja
Valokuvataiteilijoiden liitto ry:n kanssa. Liitto on yhteistyökumppanina liittojen yhteisen
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koulutustoiminnan kehittämisessä sekä Suomen Taiteilijaseuran koordinoimassa Nuoret 2023 näyttelyhankkeessa, jossa liiton roolina on viedä hankkeen luomia käytäntöjä jäsenyhteisöjensä verkoston
kautta taiteilijavetoisiin gallerioihin ympäri maata. Liitto osallistuu aktiivisesti myös Kuvataiteen talo hankkeen suunnittelutyöhön tuoden mukanaan kuvataiteen alueellisen toiminnan asiantuntijuuden.
Kansalaisfoorumi on merkittävin liiton uusista kumppanuuksista. Vuodesta 2021 alkaen liitto on
suunnitellut yhteistyössä Kansalaisfoorumin kanssa jäsenistölleen kohdennettuja koulutuskokonaisuuksia
erityisesti järjestötoiminnan näkökulmasta
Vuonna 2022 liitto käynnistää yhteistyön MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. MIELI:n ja liiton
paikallisjärjestöt järjestävät yhteistä toimintaa osana Mental Health Art Week -tapahtumaa toukokuussa
2022 nostaen kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutukseen liittyviä teemoja toiminnassaan.

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
merkittävästä työstä. Tunnustuspalkintona myönnetään Raimo Heinon suunnittelemaa professori,
kuvanveistäjä Eero Hiirosen nimikkomitalia (1981). Palkinnon saaja julkistetaan vuosittain Suomen
Kuvataiteen päivänä 10. heinäkuuta.

NÄYTTELYTOIMINTA
Galleria SEINÄ
Galleria SEINÄ on vuonna 2014 perustettu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton ikkunagalleria
Mannerheimintien varrella Töölössä, Helsingissä. Galleria esittelee liiton jäsenyhteisöjen taiteilijoiden
teoksia tarjoten laaja-alaisesti maalauksia, grafiikkaa, piirustuksia, veistoksia, valokuvia ja videotaidetta eri
puolilta Suomea. Näyttelyt vaihtuvat kuukausittain ja ovat avoinna yleisölle ympäri vuorokauden. Näyttelyt
saavat päivittäin tuhansien ihmisten huomion vilkkaan Mannerheimintien sekä läheisten joukkoliikenteen
pysäkkien ansiosta. Gallerian ohjelmistoa kuratoi liiton hallituksen jäsenistä koostuva näyttelytoimikunta.
Vuonna 2022 Galleria SEINÄ:ssä nähdään seuraavien taiteilijoiden töitä:
Tammikuu: Henna Nuutinen, Lahden Taiteilijaseura ry
Helmikuu: Svetlana Bogatcheva, Vaasan Taiteilijaseura ry
Maaliskuu: Lennart Creuzburg, Helsinki International Artists’ Association
Huhtikuu: Jessica Koivistoinen, Turun Taiteilijaseura ry
Toukokuu: Sanna Nissinen ja Katriina Kaija, Ars Nova ry ja Kuopion Kuvataiteilijat ry
Kesäkuu: Arja Valkonen-Goldblatt, Joensuun Taiteilijaseura
Heinäkuu: Maija Klemetti, Espoon Kuvataiteilijat ry
Elokuu: Timo Höyssä, Rajataide ry
Syyskuu: Laura Havanto, Helsingin Taiteilijaseura ry
Lokakuu: Leena Illukka, Helsingin Taiteilijaseura ry
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Marraskuu: Jone Mutka, Turun Taiteilijaseura ry
Joulukuu: Anni Honkajuuri, Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry

Kuvataidefestivaali
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto jatkaa toimintavuoden aikana kuvataidefestivaalikonseptinsa
suunnittelutyötä. Vuoden 2022 kokonaisuuden suunnittelu Tampereelle keskeytettiin toimintavuoden
2021 aikana, sillä tapahtuma ei kerännyt riittävää rahoituspohjaa. Liitto keskittyykin järjestämään festivaalia
vuodelle 2024 yhdessä pohjanmaalaisten jäsen- ja yhteistyökumppaniensa kanssa.
Liitto on myös mukana järjestämässä Oulu 2026 -kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa yhdessä Oulun
Taiteilijaseuran kanssa. Exploring ART -tapahtumakokonaisuudessa noin 50 ympäristöön sijoitettua
taideteosta muuttaa seitsemän kaupunginosaa kiinnostaviksi ja omaleimaisiksi taidealueiksi.
Exploring ART huipentuu kansainväliseen kuvataidefestivaaliin, joka laajentaa kuvataiteen perinteisiä
näyttely- ja esityskäytäntöjä ja taiteen kohtaamisen tapoja urbaaniin tilaan. Osallisuuteen perustuva
festivaaliohjelma liittää paikallisen globaaliin saattamalla Oulun seudun tekijät yhteyteen Euroopan
taiteen virtauksien kanssa.

4. ORGANISAATIO JA HALLINTO
JÄSENYHTEISÖT
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoon kuuluu 57 jäsenyhteisöä, joiden verkosto kattaa koko maan
Ahvenanmaalta ja Hangosta aina Rovaniemelle saakka. Liiton jäsenmäärä kasvoi vuonna 2021 neljällä.
Liiton jäsenyhteisöihin kuuluu kymmeniä vuosia toimineita, asemansa vakiinnuttaneita vahvoja ja
aktiivisia taiteilijayhdistyksiä. Jäsenistössä on myös useita iältään nuoria taiteilijaseuroja, joiden toimintaalue ja kulttuurinen merkitys kuvataiteen kentän aktiivisina ja kriittisinä uudistajina on huomattavasti
jäsenmääräänsä suurempi.
Liitto tavoittaa jäsenyhteisöjensä kautta välillisesti lähes 7.000 kuvataiteilijaa.
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 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
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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
Sipoon Taiteilijat ry
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry
Suomenselän Taiteilijaseura ry
Taidekortteli ry
Taiteilijaseura Koillinen ry
Taiteilijayhdistys Tapaus ry
Tampereen Taiteilijaseura ry
Turun Taidegraafikot ry
Turun Taiteilijaseura ry
Uuden Tekstiilitaiteen yhdistys UUTE ry
Vaasan Taiteilijaseura ry
Valkeakosken Kuvataiteilijat ry
Vammalan seudun Taideyhdistys ry
Vantaan Taiteilijaseura ry
Viipurin Taiteilijaseura ry
Ålands Konstförening rf
Liiton jäsenyhteisöt ylläpitävät 30 galleriaa (galleriaverkosto:
https://www.skjl.fi/taiteilijaseurat/galleriaverkosto) ja 21 taidelainaamoa (taidelainaamoverkosto:
https://www.skjl.fi/taiteilijaseurat/taidelainaamoverkosto/).

JÄSENKOKOUKSET JA HALLITUS
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.
Jäsenyhteisöt valitsevat itse edustajansa jäsenkokouksiin.
Jäsenet valitsevat syksyn vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja
ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään ottamaan
huomioon liiton jäsenkunnan mukainen alueellinen edustavuus. Ellei syyskokous toisin päätä,
hallituksen jäsenten on oltava kuvataiteilijoita. Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 1–2 kuukauden
välein. Hallituksen kokoonpano vuodelle 2022 vahvistuu syyskokouksessa 3.12.2021.
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Hallitus voi asettaa laaja-alaista suunnittelua vaativia tehtäviä varten erillisiä valiokuntia, joihin jäseniksi
voidaan valita myös liittoon tai sen jäsenyhdistyksiin kuulumattomia henkilöitä.
Liiton puheenjohtaja, ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, on liiton edustaja Suomen
Taiteilijaseuran hallituksessa.

HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitolla on yksi vakituinen työntekijä, toiminnanjohtaja. 1.7.2021 alkaen
toiminnanjohtaja on työskennellyt osa-aikaisesti (60 %). Vuonna 2019 aloitettu hallinnollinen
uudistamistyö kevensi hetkellisesti operatiivisen henkilökunnan työtaakkaa, mutta kehitys otti askeleen
taaksepäin, kun liiton toiminta-avustusta vuodelle 2021 leikattiin ja toiminnanjohtajan työaikaa
pienennettiin. Toiminnan toteuttamiseksi tavoitteellisesti, inhimillisin työskentelyolosuhtein, liitossa tulisi
0,6 työntekijän sijaan työskennellä 3,0 työntekijää. Henkilöstövajetta on liitossa paikattu määräaikaisin
palkkatuetuin työntekijöin, mutta käytäntö on kestämätön.
Suuren työmäärän vuoksi työn organisoinnin mielekkäitä tapoja edistetään arjen erilaisten
työaikajärjestelyjen ja käytäntöjen kautta, kuten joustavalla työajalla ja etätyömahdollisuuksilla. Liitossa on
myös panostettu työyhteisön avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen; liitossa luotetaan toisiin, innostetaan toisia
ja annetaan myönteistä palautetta.
Toiminnanjohtaja on osa kuvataiteen liittojen toiminnanjohtajien ryhmää, joka keväästä 2021 alkaen on
kokoontunut viikoittain etäyhteyksin. Ryhmä on ulkopuolisen asiantuntijan johdolla myös järjestänyt
työnohjausta työssäjaksamisen tueksi.
Vuoden 2022 talousarvioon on kirjattu toimenpiteet, jotka mahdollistavat asianmukaiset
työskentelyolosuhteet liiton toimintaa johtavalle toiminnanjohtajalle sekä kahdelle muulle työntekijälle;
järjestösihteerille ja tuottajalle.
Taatakseen operatiiviselle henkilökunnalleen paremmat työskentelyolossuhteet liitto on asettanut
toimintavuoden tavoitteeksi 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.
Liiton luottamushenkilöt osallistuvat toiminnan sisällölliseen suunnitteluun hallitusten kokouksien ja
toimikuntatyöskentelyn kautta.
Liiton tilitoimistona toimii helsinkiläinen Casa Tilitoimisto CTY. Vuoden 2020 syysvuosikokouksessa
tilintarkastajiksi vuodelle 2021 valittiin KHT Risto Ekholm ja varatilitarkastajaksi KHT Hannele Stenmark,
jotka jatkanevat tehtävässään myös vuonna 2022.
Liiton toimisto sijaitsee Helsingin Taka-Töölössä osoitteessa Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki.
Toimiston yhteydessä sijaitsee liiton ikkunagalleria Galleria SEINÄ.

5. TALOUS JA RESURSSIT
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton toiminta rahoitetaan vuonna 2022 Taiteen edistämiskeskuksen
toiminta-avustuksella, valtion hankekohtaisilla erityisavustuksilla, säätiöiden ja yksityisten rahastojen
apurahoilla sekä oman toiminnan tuotoilla. Oman toiminnan tuotot muodostuvat jäsenyhteisöjen
jäsenmaksuista sekä Vilniemen taiteilijaresidenssin vuokratuloista.
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Liitto omistaa kiinteistöomaisuutta Karjalohjalla Vilniemessä. Tontilla sijaitsee saunamökki, jota
vuokrataan jäsenjärjestöjen taiteilijoille työ- ja virkistyskäyttöön.
Liitolla on vuonna 2013 perustettu Vilniemen nimikkorahasto, jota hallinnoi FIM Varainhoitoyhtiö.
Nimikkorahaston varallisuus on perua vuonna 2011 tehdystä Vilniemen tontin lohkomisesta ja osien
myynnistä. Liiton sijoitukset siirrettiin maaliskuussa 2020 korkeariskisestä osakesalkusta maltilliseen
matalariskiseen rahastosalkkuun.
Liitto omistaa lisäksi prosentin (1 %) Kustannus Oy Taiteen osakkeista. Liitolla on myös oma
pienimuotoinen taidekokoelma, johon ei enää hankita uusia teoksia.
Liitto panostaa toimintavuoden aikana varainhankintastrategian luomiseen ja aiempaa laajemman
rahoituspohjan luomiseen.
Liitto hakee Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustukseensa merkittävää korotusta (haettu summa
110.000 euroa, vuoden 2021 toiminta-avustuksen suuruus 43.000 euroa), jotta toiminta voi toteutua
tavoitteellisesti ja riittävällä laajuudella, ja jotta toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti. Lisärahoitusta
tarvitaan kohtuullisten palkka- ja palkkiotasojen vakiinnuttamiseksi niin henkilökunnalle kuin näyttelyitä
järjestäville taiteilijoille. Lisärahoituksen myötä liitto vahvistaa kuvataiteen saavutettavuutta, noudattaa
reiluja palkkiokäytäntöjä ja kehittää toiminnan eri osa-alueita, jotka edistävät myös omarahoituksen
hankintaa.
Kuvataiteen yhteisötoimijoilla on vahva yhteinen tahto mennä kohti sitä, että taiteilijalle voidaan aina
maksaa korvaus työstään ja näyttelyn pitämisestä. Pyrkimys on yhdenmukainen opetus- ja
kulttuuriministeriön asettaman näyttelypalkkiotyöryhmän loppuraportin kanssa, joka suosittelee, että
Taiteen edistämiskeskus ottaa visuaalisten alojen toiminta-avustuksissa huomioon yhteisön
mahdollisuudet maksaa näyttelypalkkioita taiteilijoille. Vuoden 2022 talousarviossa määritellyt palkkiot ja
korvaukset pohjaavat työryhmän laatimiin suositustasoihin taiteilijoille maksettavista palkkioista.

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry – Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

