
 

 

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry 

Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki, 050-595 4974, info@skjl.fi, www.skjl.fi 

        

SKjL:n jäsentiedote 6/2018 - 24.5.2018 

 

 

Moi taas, helteisissä tunnelmissa…!  

Kiitos kaikille SKjL:n Turun 5.5. vuosikokouksen yhteydessä järjestettyyn taidelainaamo-seminaariin 

osallistuneille! Ryhdymme kokoamaan uutta toimintakonseptia valtakunnallisen hankkeen järjestämiseksi. 

Ensimmäinen yhteinen kokous pyritään järjestämään vielä kesäkuun alussa ennen lomia. 

Ohessa tärkeää tietoa yhdistyksille ja jaettavaksi eteenpäin yhdistysten taiteilijajäsenille:  

1) Taiteilijajärjestöjen tulevaisuuskeskustelu III: Miten taiteen rakenteet muuttuvat - kuinka käy 
taiteilijan? 30.5. Tieteiden talo, Helsinki klo 9.30-12:  
 

2) DEAD LINE 5.6. lähestyy! HAKU Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje -kuvataidefestivaaliin Joensuuhun 
27.9.–25.11.2018 on vielä käynnissä 

 

3) Tietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta (GPDR) 
 

4) Ehdokkaat Taiteen Edistämiskeskuksen alueellisiin toimikuntiin DEADLINE 31.5. klo 16! 
 

5) Ateljeeasunto haettavana Tapiolan ateljeetalossa 
 

6) Avoimia näyttelyhakuja 
 

7) Kuvataiteen päivän valtakunnallinen maalaustapahtuma 
 

8) Suomen Taiteilijaseuran ja IHME-festivaalien uutiskirjeet  
 

************** 
 

1. Taiteilijajärjestöjen tulevaisuuskeskustelu III: Miten taiteen rakenteet muuttuvat - kuinka käy 

taiteilijan? 

Ohjaako politiikka taidetta? Pitääkö taiteellisen työn olla yhteiskunnallisesti vaikuttavaa? Voiko taiteilija 

vastustaa talouspuhetta ja silti elää taiteellaan? Mitä kuvataidekenttä tarjoaa määrällisten tavoitteiden 

tilalle? 

Kuvataiteilijoiden tulevaisuuskeskusteluiden osa III kysyy Miten taiteen rakenteet muuttuvat - kuinka käy 

taiteilijan? Keskustelu järjestetään keskiviikkona 30.5.2018 klo 9.30-12 Tieteiden talossa, sali 
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104, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tilaisuus lähetetään suorana Suomen 

taiteilijaseuran Facebook-sivulla: https://www.facebook.com/suomentaiteilijaseura/.  

Valtakunnalliset kuvataiteilijajärjestöt järjestävät kevään aikana kolme jäsenistölle suunnattua tilaisuutta 

otsikolla Kuvataiteilijoiden tulevaisuuskeskustelut. Tilaisuudet ovat saaneet alkunsa halusta pohtia 

taiteilijoiden tulevaa toimintaympäristöä ja työtä yhdessä järjestöjen jäsenistön kanssa. Seminaareista 

ensimmäinen herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä kentän vakiintuneista toimintatavoista ja 

rakenteista. Toisessa keskustelussa pohdittiin taiteilijan ja taiteen roolia yhteiskunnassa seuraavan 25 

vuoden jänteellä.  

Nyt keskustelu jatkuu sarjan kolmannessa osassa, jossa tarkastellaan kuvataiteen kentän, taidepolitiikan ja 

taiteen rahoituksen muutoksia ja murroksia taiteilijan näkökulmasta. Tilaisuuden juontaa toimittaja Aleksis 

Salusjärvi. 

OHJELMA: 
9.30  Tilaisuuden avaus, toimittaja Aleksis Salusjärvi 
9.35  Taiteilija, Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja Teemu Mäki: Taiteen apurahojen 
vastikkeellisuus 
10.05 Cuporen erikoistutkija Sakarias Sokka: Kuvataiteen tukirakenteiden muutoksesta ja 
muuttumattomuudesta 
10.30 professori, emerita Anita Kangas: Kulttuuripolitiikan pitkät linjat  
10.55 kuvataiteilija Eili Ikonen: Taiteilijana sote-organisaatiossa 
11.20-12 Paneelikeskustelu: Taiteen rakennemuutos. Keskustelemassa: kansanedustaja Eeva-
Johanna Eloranta (sd), Teemu Mäki ja kustannuspäällikkö, helsinkiläinen kuntapoliitikko Tuomas 
Rantanen (vihr) 

 

Kuvataiteilijoiden tulevaisuuskeskustelut ovat keskustelusarja, jonka ovat järjestäneet yhdessä Suomen 

Taiteilijaseuran jäsenjärjestöt Muu ry, Suomen taidegraafikot ry, Suomen Kuvanveistäjien liitto ry, Suomen 

Kuvataidejärjestöjen Liitto ry, Taidemaalariliitto ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry. Kolmannen 

tulevaisuuskeskustelun valmisteluista vastaavat Suomen Taiteilijaseura ry, Suomen Kuvataidejärjestöjen 

Liitto ry ja Taidemaalariliitto ry.  

Lisätiedot: 
Suomen Taiteilijaseuran viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen, miisa.pulkkinen@artists.fi 
Taidemaalariliiton toiminnanjohtaja Alina Mänttäri, alina.manttari@painters.fi 
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton toiminnanjohtaja Merja Puustinen, info@skjl.fi 
 

 
2. DEADLINE 5.6. LÄHESTYY! HAKU Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje -kuvataidefestivaaliin Joensuuhun 
27.9.–25.11.2018. käynnissä… 

 
Mitkä Bileet…? Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje -kuvataidefestivaali on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton 
80-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma. Kuvataidefestivaalin ytimenä on 2 kuukautta kestävä nykytaiteen 
katselmus Joensuun taidemuseossa, Taidekeskus Ahjossa ja Galleria Kohinassa. Lisäksi festivaalin aikana 
järjestetään runsaasti monipuolista kuvataiteeseen liittyvää ohjelmaa. Tule mukaan bilettämään —
kuvataide kuuluu kaikille!  

 
Kuvataidefestivaalin teoshaku on avoin kaikille suomalaisille ja Suomessa asuville taiteilijoille ja 
taiteilijaryhmille sekä kuvataiteen korkeakouluopiskelijoille. Hakeminen ei edellytä taiteilijajärjestöjen 
jäsenyyttä. Tarjottavien teosten on oltava vuosina 2016–2018 valmistuneita. Teosvalinnat tehdään 
sähköisen hakumateriaalin perusteella. 

 
Kuraattorina on Joensuusta kotoisin oleva kuvataiteilija, tutkija Mika Karhu. Kuraattori valitsee hakijoiden 
joukosta SKjL:n Aspa-stipendiaatin, joka saa yksityisnäyttelyn festivaalin ajaksi Galleria Kohinaan. 
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NÄYTTELYTILAT 
Joensuun taidemuseo Onni, 1 krs. vaihtuvien näyttelyiden tilat. (www.joensuuntaidemuseo.fi) 
Taidekeskus Ahjo (www.taidekeskusahjo.net) 
Galleria Kohina (www.joensuuntaiteilijaseura.fi) 
 
TEOSTEN TARJOAMINEN 
Teosehdotukset toimitetaan sähköisellä hakemuksella 5.6.2018 klo 16.00 mennessä käyttäen 
sähköisen hakupalvelun linkkiä: https://skjl.artcurator.io/. 
 
Haku etenee seuraavasti: 
1) Rekisteröidy linkin kautta hakupalvelun käyttäjäksi. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena. 
Luo oma salasana 
2) Kirjaudu hakupalveluun käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Täytä pakolliset perustiedot. 
Lisää teoskuvat korkeintaan kuudesta (6) taideteoksesta. Teoskuvassa tulee näkyä koko teos, 
myös mahdolliset kehykset. Video- ja ääniteokset sekä performanssit lisätään hakemukseen 
sähköisenä linkkinä muiden tietojen lisäksi. 
3) Lähetä valmis hakemus järjestelmään erillisestä Lähetä-napista! Hakuohjelma ilmoittaa, jos 
hakemus on vaillinainen pakollisten tietoja puuttuessa. Myöhästyneet ja vaillinaiset hakemukset 
hylätään. 
 
Jurytysmaksu on 40 €, kuvataiteilijan ammattiin korkeakoulussa opiskelijoille 20 € ja 
taiteilijaryhmille 60 €. Maksu suoritetaan hakemuksen yhteydessä viitenumeroa 1009 käyttäen 
liiton tilille FI97 5800 1320 3805 11. Maksutosite jurytysmaksusta liitetään sähköisen 
hakemuksen oheen. Ilman maksutositetta saapuneet hakemukset hylätään. 
HUOM! Järjestäjän puolesta on saatavilla rajoitettu määrä esitystekniikkaa. Taiteilija vastaa 
pääsääntöisesti itse sähköisten teosten esitystekniikasta näyttelyn aikana. Toiveet esitystavasta 
ja -tekniikasta liitetään hakemukseen. Taiteilija vastaa teostensa kuljetuskustannuksista ja 
-vakuutuksista. Teosmyynnistä SKjL ei peri lainkaan myyntiprovisiota vaan mahdollinen 
teosmyynti käydään suoraan ostajan ja taiteilijan välillä. 
 
Valittujen taiteilijoiden lista on nähtävissä SKjL:n kotisivuilla https://www.skjl.fi/jns/ ja liiton 
facebook-sivuilla viikolla 27. Tuloksista ilmoitetaan näyttelyyn valituille taiteilijoille sähköpostilla. 
Näyttelyyn valitut teokset tulee toimittaa erikseen lähetettävien ohjeiden mukaisesti Joensuun 
taidemuseoon, Taidekeskus Ahjoon tai Galleria Kohinaan omalla tai yhteiskuljetuksella, rahtina 
tai postitse 19.–21.9. 2018 välisenä aikana (klo 8–16) merkinnöillä ”Perillekanto” ja ”SKjL 
2018”. Teokset on merkittävä sähköisen hakulomakkeen tietoja vastaavasti (taiteilija, teoksen 
nimi ja valmistumisvuosi) ja teoksien on oltava ripustuskunnossa. Festivaalin avajaiset pidetään 
ke 26.9.2018 klo 18.00. 
 
Näyttelyn purku tapahtuu 26.–28.11. Teokset tulee noutaa välittömästi näyttelyn päätyttyä 
viimeistään 28.11. klo 16 mennessä tai vaihtoehtoisesti teokset palautetaan Matkahuollon ja 
Postin välityksellä vastaanottajan laskuun. 
 
Valittujen taiteilijoiden lista on nähtävissä SKjL:n kotisivuilla https://www.skjl.fi/jns/ ja liiton 
facebook-sivuilla viikolla 27. Tuloksista ilmoitetaan näyttelyyn valituille taiteilijoille sähköpostilla.  

 
Festivaalin avajaiset pidetään ke 26.9.2018 klo 18.00. 
 
LISÄTIETOA 
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry, Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki 
Puh: 050 5954974 ma-pe klo 10–17. Sähköposti info@skjl.fi 
www.skjl.fi taidefestivaalin infosivu: https://www.skjl.fi/jns/ 
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3. EU:n TIETOSUOJA-ASETUS 

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Henkilörekisterejä ylläpitävälle organisaatiolle 

asetuksen vaikutukset ja velvoitteet ovat jääneet aika epäselviksi. Yleisesti voidaan todeta seuraavaa: 

Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä koskevien 

perusoikeuksien ja -vapauksien suojelua ja varmistaa henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU:n sisällä. Suomen 

kansallinen tietosuojalaki valmistuu. 

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuoja-asetuksen säännöksiä. Osoitusvelvollisuus 

tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on myös pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. 

Kulttuuritoiminnan piirissä olevan rekisterinpitäjän on osoitettava, että  

1) henkilörekisterissä tai postituslistoilla olevat henkilöt ja heidän yhteystietojensa hallinnointi on 

merkityksellisiä organisaation toiminnan kannalta (ns. ”oikeutettu etu”) 

2) rekisterissä oleva henkilö saa tarkistaa omat tietonsa ja poistaa ne halutessaan  

3) tiedot poistetaan, kun merkityksellinen suhde organisaation ja rekisteröidyn välillä on lakannut  

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto pitää yllä yhdistyslain vaatimaa ajantasaista henkilörekisteriä 

jäsenyhdistyksistään. Henkilörekisterissä ja postituslistoillamme olevat vastaanottajat ovat keskeisiä 

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton toiminnan kannalta. Rekisterissä olevat henkilöt ovat liiton 

jäsenyhdistysten toimi- ja luottamushenkilöitä, jotka ovat oikeutettuja saamaan jäsenmaksua vastaan liiton 

viestintäpalveluita, joita ne voivat välittää edelleen omille jäsenilleen.  

Liitto ylläpitää lisäksi rekisteriä, joka liittyy liiton toiminnasta viestintään taiteen alan ammattilaisille, 

virkamiehille ja toimittajille.  

Liiton viestintä- ja postituslistalla olevat henkilöt säilyvät rekisterissä ilman erillistä vahvistusta, eikä 

rekisterin ylläpitäminen edellytä erillistä henkilökohtaista suostumusta. 

SKjL:n rekisteiden tietoja säilytetään liiton toimistossa ja Microsoftin Outlook-palvelimella. Tietoihin on 

pääsy ainoastaan Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n toiminnanjohtajalla, puheenjohtajalla ja 

tilintarkastajalla, jonka tehtäviin kuuluu tarkistaa tilintarkastuksen yhteydessä, että jäsenrekisteri vastaa 

yhdistyslain mukaisia määräyksiä. Henkilö- ja yhteystietoja käytetään liiton toimintaan ja viestintään. 

Liiton jäsenrekisteri sisältää keskeisten toimi- ja luottamushenkilöiden, toimitilojen nimet, osoitteet, 

puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Henkilötietoihin ei sisälly henkilötunnuksia tai syntymäaikoja. 

Viestintään kootut rekisterit sisältävät taidealan ammattilaisten, viranomaisten ja kulttuurijournalistien 

nimiä, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.  

Liiton henkilörekistereihin liittyviä tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Tiedot poistetaan välittömästi 

rekisteristä liiton toimintaan liittyvän merkityksellisen suhteen (oikeutettu etu) päätyttyä. 

Mikäli et enää halua vastaanottaa mitään Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n lähettämää viestintää, tai 

haluat tietoja liiton rekisterissä olevista henkilötiedoistasi tai haluat, että ne poistetaan, ota yhteyttä 

sähköpostitse info@skjl.fi tai puhelimitse 050-595 4794. 

Lisätietoa:  
https://tietosuoja.fi/fi/organisaatiot 
https://tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus 
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/EUn-
tietosuojauudistus/Sivut/EUn-yleinen-tietosuoja-asetus.aspx 
https://arjentietosuoja.fi/fi/#/front 
http://artists.fi/ajankohtaista/uutiset/taiteilija-olethan-valmistautunut-gdprn-aikaan-nelja-ohjetta-
tietosuoja-uudistuksesta/ 
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4. EHDOKKAAT TAIKEN ALUEELLISIIN TOIMIKUNTIIN 
Taike pyytää esittämään vähintään kahta ehdokasta yhteisönne toimialueella toimivan alueellisen 
taidetoimikunnan jäseniksi kaksivuotiselle kaudelle, joka alkaa 1.1.2019. On toivottavaa, että yhteisönne 
asettaa omat ehdokkaansa eikä asetu muiden tahojen esittämien ehdokkaiden taakse. Tällä tavoin 
pyrimme saamaan riittävän määrän ehdokkaita, jotka edustavat kattavasti taiteen kenttää. Nykyisissä 
valtion taidetoimikunnissa on yhteensä 69 jäsentä ja alueellisissa taidetoimikunnissa 111. 
 
Taideneuvosto nimeää jäsenet toimikaudelle 2019-20 seuraaviin alueellisiin taidetoimikuntiin: 
– Etelä-Savon taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 6 jäsentä) 
– Hämeen taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 7 jäsentä), jonka toimialueena ovat 
Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat 
– Kaakkois-Suomen taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 7 jäsentä), jonka toimialueena 
ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat 
– Keski-Suomen taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 7 jäsentä) 
– Lapin taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 7 jäsentä). Jäsenistä vähintään yksi 
edustaa saamelaiskulttuuria. 
– Pirkanmaan taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 8 jäsentä) 
– Pohjanmaan taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 7 jäsentä), jonka toimialueena ovat 
Pohjanmaan lisäksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat 
– Pohjois-Karjalan taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 6 jäsentä) 
– Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 8 jäsentä) 
– Pohjois-Savon taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 6 jäsentä) 
– Satakunnan taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 6 jäsentä) 
– Uudenmaan taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 11 jäsentä) 
– Varsinais-Suomen taidetoimikunta (puheenjohtaja ja 8 jäsentä). 
 
Käytäntönä on ollut, että toimikuntien jäsenet eivät hae toimikautensa aikana apurahaa omalta 
toimikunnaltaan. Hakemuksellaan jäsen jääväisi itsensä päätöksenteosta ja hänen asiantuntemuksensa jäisi 
hyödyntämättä. Toimikuntien jäsenillä ei ole tehtävässään varajäseniä. Esteellisyydestä on säädetty 
Hallintolain (2003/434) §:ssä 27 ja 28. 
 
Taideneuvosto nimeää toimikuntien puheenjohtajat. Varapuheenjohtajan toimikunta valitsee 
keskuudestaan. 
 
Ehdotuksesta tulee käydä ilmi, mihin toimikuntaan henkilöä esitetään sekä kunkin jäsenehdokkaan 
1) nimi 
2) syntymäaika 
3) titteli 
4) äidinkieli 
5) postiosoite 
6) puhelinnumero 
7) sähköpostiyhteys 
8) maininta, että ehdokas on suostunut tehtävään (ei allekirjoitettua suostumusta) 
9) maininta, onko ehdokas tarvittaessa käytettävissä myös Taiken muiden 
taidetoimikuntien asiantuntijana hakemusten arvioinnissa 
10) taiteellisen asiantuntemuksen ala tai alat sekä lyhyt ehdokkaan esittely, ei CV:tä, 
suosituksia tai muita liitteitä. 
 
Esitykset tulee toimittaa Taiteen edistämiskeskukseen 31.5.2018 klo 16.00 mennessä 
sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@taike.fi. Toivomme, että tiedot lähetetään sähköpostin viestikentässä, ei 
erillisessä liitteessä. Lähetettyänne sähköpostiviestin saatte Taiken kirjaamosta sähköpostiinne linkin 
webropol-lomakkeeseen, johon tulee vastata kahden viikon sisällä. 
 
Lisätietoja: taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, p. 0295 330 720, 



asiakaspalvelu@taike.fi. 
 
5. ATELJEEASUNTO TAPIOLAN ATELJEETALOSSA 
 
Tapiolan ateljeetalossa (Nallenpolku 1, Espoo) on haettavana n. 80 m2 studioasunto (A). 1.8.2018 alkaen.  
 
2-kerroksisessa huoneistossa on korkea noin 60 m2 asuin- ateljeetila ja parvi, sekä keittiö ja kh. Vuokra on 
770 €/kk. Vuokrasopimus tehdään 10 vuoden määräajaksi jatko-optiolla, mikäli taiteellinen toiminta jatkuu. 
 
Huoneistossa on näyttö keskiviikkona 6. kesäkuuta klo 15-16. Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön 
ateljeeasuntolomakkeelle tehtyjen hakemusten tulee olla säätiön toimistossa, Lemuntie 4 D 21, 00510 
Helsinki, viimeistään tiistaina 12. kesäkuuta klo 14.00. 
 
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan cv ja teoskuvia. Lomakkeita saa säätiön toimistosta tai osoitteesta 
http://www.ateljeesaatio.fi/hakemuksia/hakulomake_aa.pdf 
 
Lisätietoja antaa asiamies Tuula Paalimäki, puh. 040 4119913, 
sähköposti tuula.paalimaki@ateljeesaatio.fi 

 

 

 
 
6. AVOIMIA NÄYTTELYHAKUJA: 

Tampereen uuden kulttuuritalo Laikku  

mailto:asiakaspalvelu@taike.fi
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Avoin näyttelyhaku auki 30.6.2018 saakka. Haettavina ovat vuoden 2019 näyttelyajat. Ensimmäinen 
mahdollinen näyttelyaika on heinäkuu.  
 
Kulttuuritalo Laikussa on kaksi pääsymaksutonta näyttelytilaa: Galleria sekä Studio. Galleria on avoin 
kaikenlaiselle näyttelytoiminnalle ja Studio on profiloitunut ajankohtaisen ja uuden nykytaiteen esittelyyn. 
Gallerian pinta-ala on 226 m2 (11,7 m x 19,5 m) ja Studion 96 m2 (11,9 m x 8,30 m). Galleriassa on 4 
liikutettavaa ripustusseinää (korkeus 2,80 m, leveys 3,30 m, syvyys 0,50 m) ja Studiossa 2.  
 
Näyttelyhakulomake löytyy osoitteesta: 
https://www.laikku.fi/jarjesta/nayttelyt 
 
Lisätietoja: 
Meiju Mertanen, kulttuurituottaja, 040 801 2723 
meiju.mertanen@tampere.fi 
Tampereen kaupunki Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut 
Keskustori 4, 4. krs. PL 80 33100 Tampere 
 
Taidekeskus Ahjo, Joensuu 
Näyttelyhaku vuodelle 2019. Hakuaika on 15.9.2018 saakka. Taidekeskus Ahjo sijaitsee Joensuun 
keskustassa, Taidemuseo Onnin vieressä. Ahjossa on vuokrattavana neljä erikokoista ja edullista 
näyttelysalia. Voit vuokrata yhden tai useamman salin. Näyttelytilat ovat monipuoliset, valoisat ja korkeat: 
ainutlaatuiset koko Suomessa! Pitkämatkalaiset voivat myös majoittua Ahjossa. 
  
HAKUOHJEET 
Taidekeskus Ahjon näyttelyhaku vuodelle 2019, Hakuaika päättyy 15.9.2018 (postileiman päiväys riittää). 
Myös sähköinen haku on mahdollista. 
 
Näyttelyihin haetaan hakulomakkeella, jonka voi tulostaa Taidekeskus Ahjon nettisivuilta 
www.taidekeskusahjo.net  
- 6  hyvälaatuista kuvaa viimeaikaisesta tuotannosta 
- Näyttelysuunnitelma (sisältää teosluettelon, teosten koko, tekotapa ja valmistusvuosi) 
- Toivomus haettavasta tilasta ja näyttelyn ajankohdasta 
- Ansioluettelo  
 
Hakemusten toimitusosoite: Taidekeskus Ahjo Kirkkokatu 23 80100 Joensuu                             
 TAI  tkahjo@gmail.com 
  
NÄYTTELYTILAT 
Näyttelytiloja on neljä ja niitä voi vuokrata yksittäin tai yhdistellen tiloja.  
Lisätietoja (mm. kuvia ja pohjapiirrokset tiloista) löytyy Taidekeskus Ahjon nettisivuilta. 
www.taidekeskusahjo.net 
                                                          hinta                   jäsenhinta 
Sysi-sali (163m)                           1 200 €               1 150 € 
Koksi-sali (56m)                          600 €                   555 € 
Kytö-tila (22,5m)                        260 €                   240 € 
Hiili-tila (20m)                              150 €                   125 € 
  
Näyttelyaika 3 viikkoa, Ahjon henkilökunta valvoo näyttelyt, avustaa näyttelyn ripustamisessa, 
purkamisessa ja avajaisten järjestämisessä sekä tiedottaa näyttelystä. 
Avajaiskutsut ja muut näyttelytiedotteet tulee toimittaa sähköisessä muodossa. Näyttelyjulisteita 15 kpl 
(näytteilleasettaja vastaa julisteiden suunnittelusta ja painatuksesta). Taidekeskus Ahjon henkilökunta 
vastaa julisteiden jakelusta. Taidekeskus Ahjo ei peri myyntiprovisiota. 
  
Lisätietoja: www.taidekeskusahjo.net tkahjo@gmail.com p. 050 5526 701 

https://www.laikku.fi/jarjesta/nayttelyt
mailto:meiju.mertanen@tampere.fi
http://www.taidekeskusahjo.net/
mailto:tkahjo@gmail.com


 
Galleria Kohina Näyttelyhaku vuodelle 2019 
 
Nyt haussa Joensuun Taiteilijaseura ry:n Galleria Kohinan näyttelyajat vuodelle 2019. Hakemukset 
toimitettava 31.8.2018 mennessä. 
 
Galleria Kohina sijaitsee aivan Joensuun ydinkeskustassa, idyllisessä Taitokorttelissa. Galleria Kohinassa käy 
vuosittain lähes 10 000 vierailijaa. Gallerian yhteydessä toimii myös Suomen vanhin taidelainaamo. 
 
Gallerian pinta-ala on 33,5 m2, ripustusmetrejä n. 17 m. Vuokra on seuran jäsenille 350 € /kolmen viikon 
näyttelyjakso, ja "ei-jäsenille" 450 € /kolmen viikon näyttelyjakso. 
 
Hakemukset liitteineen ja kuvineen toimitetaan osoitteeseen: Joensuun Taiteilijaseura ry, Kirkkokatu 23, 
80100 Joensuu, tai sähköisesti osoitteessa http://joensuuntaiteilijaseura.fi/galleria-kohina/nayttelytilan-
hakeminen/ 
 
Hakemukseen kuuluu täytetty hakemuslomake, näyttelysuunnitelma, ansioluettelo sekä kuvia 
viimeaikaisista tai näyttelyyn aiotuista teoksista teostietoineen ja näyttelyn ajankohta. Vapaat näyttelyajat 
liitteenä. 
 
Näyttelyt valitsee näyttelytoimikunta. Valinnat tehdään syyskuun 2018 aikana. Hakuaika vuodelle 2019 
päättyy 31.8.2018. 
 
Lisätietoja: puh. +358 45 325 50 60 e-mail. joensuun.taiteilijaseura@gmail.com  
Joensuun Taiteilijaseura ry Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu 
www.joensuuntaiteilijaseura.fi 
 
VARIKKO GALLERIAN NÄYTTELYHAKU SYKSY 2018 JA KEVÄT 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
Varikko Galleria on Varikko ry:n ylläpitämä taiteilijavetoinen vaihtuvien näyttelyiden tila. 
Galleria sijaitsee vanhalla veturitallilla Seinäjoen ydinkeskustassa, kävelymatkan päässä 



rautatie- ja bussiasemalta. 
 
Galleriatila on Varikon toisessa kerroksessa ja on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin klo 11-17. 
Gallerian lattia on harmaata kivimosaiikkia, pinta-alaltaan noin 60 m2. Seinät ovat valkoista kipsilevyä ja 
kalkkimaalattua tiiltä. 
Ripustusmetrejä on yhteensä 30. Seinien korkeus vaihtelee 2,4 metristä 2.9 metriin. Galleriaan johtavassa 
portaikossa on ikkuna etelään. 
Tilassa on yleisvalot ja spotteja teosten valaisemiseen. 
 
Näyttelyaikaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää kuvia teoksista, 
teostiedot, taiteilijan ansioluettelon sekä näyttelysuunnitelman. 
 
Näyttelyvuokra /3 viikkoa + ripustusviikko (sis. ALV 24 %) on 730 €. Galleriavuokra sisältää näyttelyn 
markkinoinnin, siivouksen ja valvonnan. 
 
Toivomme hakemuksia laajalti eri nykytaiteen aloilta. 
  
HAKEMUKSET LÄHETETÄÄN 31.7.2018 MENNESSÄ 
(31.7. klo 16. tai 30. päivän postileima) osoitteeseen Kalevalantie 6 B, 60100 Seinäjoki 
tai sähköpostilla galleriavarikko@gmail.com 
 
Lisätietoja saat numerostamme 0440 669920 (ke-su klo 11-17) tai sähköpostilla galleriavarikko@gmail.com 
 
 
7. KUVATAITEEN PÄIVÄNÄ 10.7. KOKO SUOMI MAALAA 

Päivä on Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä. Samana päivänä vietämme Suurta Maalaustapahtumaa, johon 
mukaan voi tulla yksin, yhdessä, ryhmässä, seurassa tai osallistumalla isompaan tapahtumaan! Tekniikka on 
vapaa!  

Ympäri Suomea järjestettävistä maalaustapahtumista enemmän tietoa: www.maalaustapahtuma.fi 

Järjestätkö tapahtumaa? Tapahtumamuoto on vapaa. Se voi olla pieni sovittu kokoontuminen tai isompi 
tilaisuus. Ilmoita siitä meille, niin lisäämme sen tapahtuman sivuille. Haluamme koota sivustolle tiedot 
kaikista osallistujaryhmistä. Ilmoitathan meille myös, onko tapahtuma avoin kaikille vai yksityinen. 
Sähköposti: maalaustapahtuma@gmail.com. Tapahtuman sivut tarjoavat myös ilmaismateriaalia (esim. 
julistepohjia). 

Kuvia päivän teoksista ja tapahtumista voi jakaa Instagramissa #maalaustapahtuma 

@maalaustapahtuma www.instagram.com/maalaustapahtuma TAI Facebookissa 
www.facebook.com/maalaustapahtuma 

På Bildkonstens dag 10.7. målar hela Finland  

Dagen är även Helene Schjerfbecks födelsedag. Samma dag firar vi Stort Målarevenemang, du kan delta 
ensam, tillsammans, i grupp, i sällskap eller i ett större evenemang. Tekniken är fri! Du får mer information 
från sidan www.maalaustapahtuma.fi om evenemangen runt i Finland. 

Ordnar du ett evenemang? Formen för evenemanget är fritt. Det kan vara ett litet sammanträffande eller 
ett stort evenemang. Meddela oss, vi lägger ut det på vår sida. Vi vill samla på våra sidor information över 
alla deltagargrupper. Meddela oss även om händelsen är öppen för alla eller privat. E-post: 
maalaustapahtuma@gmail.com. Evenemangets sidor erbjuder även gratis material (t.ex. affischbotten). 

Bilder över dagens verk och händelser kan man dela på Instagram #maalaustapahtuma 

@maalaustapahtuma www.instagram.com/maalaustapahtuma ELLER Facebook 
www.facebook.com/maalaustapahtuma 

 

mailto:galleriavarikko@gmail.com
http://www.facebook.com/maalaustapahtuma
http://www.facebook.com/maalaustapahtuma


8. Uutiskirjeitä: 

Suomen Taiteilijaseura: 
http://mailer.gruppo.fi/t/ViewEmail/r/4A4B668FEF1116A02540EF23F30FEDED/A07DF0B49E589AA40B3A7
3003FEB3522 

 

IHME-festivaali: 
http://mailer.gruppo.fi/t/ViewEmail/r/249CC0B1F22B7B152540EF23F30FEDED/C68AD773AD2FF9C91C65C
A3F48968C2E 
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