Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto
FINLANDS BILDKONSTORGANISATIONERS FÖRBUND RF/UNION OF FINNISH ART ASSOCIATIONS
Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki, 050-595 4974, info@skjl.fi, www.skjl.fi

Jäsentiedote 8/2018 5.9.2018
Kiireisen syksyn alkuun on kasautunut paljon tapahtumia ja tiedotettavaa. Liiton verkkosivut on uudistettu kesän
aikana ja nimipalvelin ja sähköpostipalvelimet on vaihdettu uuteen palveluntarjoajaan, mikä on aiheuttanut viivästyksiä
sähköiseen viestintään.
Jäsentiedotteessä esitellään keskeisiä näyttelytapahtumia, avoimia apuraha- ja projektihakuja, valtion ja kuntien
kulttuuripolitiikan ja taiteen rahoitusperusteiden muutosta käsitteleviä infotilaisuuksia.
Lisätietoa kuvataidealan työpaikoista ja tilaisuuksista sekä koulutuksista ja näyttely- apuraha-, projketi- sekä
residenssihauista Suomen Taiteilijaseuran ilmoitustaululta artists.fi/ajankohtaista/ilmoitustaulu/

SISÄLTÖ:
AVOIMET TYÖPAIKAT:
• SKjL hakee uutta toiminnanjohtajaa vakituiseen työsuhteeseen. DL 10.9.
NÄYTTELYT:
• ”JUHLAT/BILEET/PARTY/FEST/HÏEJE” kuvataidefestivaali 27.9.-25.11.2018 Joensuussa
• Taidemaalariliton juhlanäyttelyt Lahden ja Lappeenrannan taidemuseoissa
APURAHAT:
• Paulon säätiö 15.9. mennessä
• Koneen säätiö 15.10. asti
• Suomen kulttuurirahasto 1. - 31.10.
• FRAME matka-apurahat vuoden 2018 matkoihin 31.10.2018 asti. Haku vuoden 2019 matkoihin alkaa
1.11.2018.
• TAIKE syksyn 2018 ja kevään 2019 hakuajat yksityisille ja yhteisöille
NÄYTTELYTILA- JA PROJEKTIHAUT:
• Taidekeskus Ahjo, Joensuu 15.9. saakka
• Galleria 5, Oulu 30.9. saakka
• ArtFair- galleriahaku Kaapelitehtaalla 30.9. saakka
• Lönnströmin taidemuseon projektihaku 2018. Toteuta unelmien nykytaideprojekti 100 000 eurolla. Haku
päättyy 15.10.
• Galleria Becker, Jyväskylä
• GalleriaSEINÄ haku vuodelle 2019. 31.10.saakka
KULTTUURIPOLIITTISET SEMINAARIT JA INFOTILAISUUDET:
• Taiken aluekumppanuuksien päivä 20.9.2018 klo 9.30 – 16 Kuntatalo, HKI, jossa käydään läpi uuden kuntien
kulttuurilain ja maakuntauudistuksen vaikutusta taiteilijoiden arkeen ja toimeentuloon. Tilaisuus streamataan
osoitteessa: https://prospectumlive.com/event/taike_20092018
• Taiken rahoitustyöpaja: Rahoitusta taiteelle ja kulttuurille-seminaari Jyväskylässä 10.10.
• Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorum Espoo 19.–20.11.2018.
RESIDENSSI- JA TYÖTILAHAUT:
• ASPAN ATELJEESSA vielä vapaita viikkoja haettavana lokakuussa.
• Ateljeesäätiön työtilaa vuokrattana Vallilassa
• Artist-in-.residence-programme for 2019 in AUSTRIA: Vienna or Salzburg by 30.9.
• For the Sake of Being(s) -residenssi, Enonkoski vuodelle 2019 30.9. mennessä
• Lisätietoa kotimaisista ja ulkomaisista residensseistä http://www.ateljeesaatio.fi/ ja https://www.artinres.fi/

AVOIMET TYÖPAIKAT
SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITTO ry hakee uutta toiminnanjohtajaa vakituiseen
työsuhteeseen nykyisen siirtyessä taiteilija-apurahalle.
SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITTO (SKjL) on vuonna 1938 perustettu valtakunnallinen taiteilijaseurojen
kattojärjestö, johon kuuluu jäsenenä 53 yhdistystä. SKjL on Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestö, jonka keskeisenä

tehtävänä on kuvataiteilijoiden alueellinen edunvalvonta. SKjL pyrkii tasoittamaan eroja maamme eri osissa asuvien
kuvataiteilijoiden toimeentulo- ja työskentelymahdollisuuksien välillä.
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto hakee kokopäiväistä toiminnanjohtajaa 1.1.2019 alkaen. Työ tapahtuu
pääsääntöisesti liiton toimitilassa Helsingin Mannerheimintiellä. Toiminnanjohtaja johtaa yhdessä hallituksen kanssa
liiton toimintaa, vastaa liiton taloudesta ja rahoituksesta sekä organisoi liiton residenssi- ja näyttelytoimintaa.
SKjL tarjoaa kiinnostavan ja itsenäisen tehtävän henkilölle, joka haluaa näköalapaikan koko maan kuvataidekenttään.
Hakijalta vaaditaan järjestötyökokemusta sekä talouden ja hallinnon osaamista. Edellytämme erinomaista suomen
kielen taitoa ja englannin kielen hallintaa, kuvataidealan tuntemusta ja hyviä tietotekniikkataitoja. Kulttuurialan
tuotanto osaaminen katsotaan eduksi. Hakemamme henkilö on organisointikykyinen, aktiivinen ja aloitekykyinen,
hänellä on sekä hyvät vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaidot että aimo annos tervettä järkeä.
Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo lähetetään yhtenä pdf-tiedostona 10.9.2018 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen haku.skjl@gmail.com. Viestin otsikko ”Toiminnanjohtaja”, tiedostonimi hakijan oma nimi
(etunimi_sukunimi.pdf).
Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään viikolla 39 Helsingissä. Lisätietoja: www.skjl.fi ja
toiminnanjohtaja Merja Puustinen 050-5954974.

NÄYTTELYILMOITUKSET:
Joensuussa juhlitaan suomalaista kuvataidetta!
”JUHLAT / BILEET / PARTY / FEST / HÏEJE” - KUVATAIDEFESTIVAALI 27.9.-25.11.2018
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto (SKjL) viettää 80 v. juhlavuottaan järjestämällä Joensuussa 2 kk kestävän
kuvataidefestivaalin, joka näkyy eri puolilla kaupunkia. JUHLAT / BILEET / PARTY / FEST /HÏEJE –
kuvataidefestivaalia luonnehtii monimediaalinen lähestymistapa. Klassisten kuvataiteen lajien (maalaus, kuvanveisto,
grafiikka, valokuva) lisäksi festivaali tarjoaa yhteisötaidetta, video- ja valotaideteoksia sekä performansseja.
JUHLAT / BILEET / PARTY / FEST / HÏEJE -kuvataidefestivaalin päätapahtuma levittäytyy Joensuun Taidemuseo
Onniin, Taidekeskus Ahjoon ja Galleria Kohinaan. Galleria Kohinassa esittäytyy yksityisnäyttelyllään juhlavuoden
Aspa-stipendiaatiksi valittu kuvanveistäjä Kim Jotuni. Järvenpääläiseltä Jotunilta (s. 1982) nähdään mm.
ajankohtainen, Yhdysvaltain presidentti Trumpia käsittelevä teos. Juhlanäyttelyn on kuratoinut joensuulaislähtöinen
kuvataiteilija ja tutkija Mika Karhu. Näyttelyssä on esillä teoksia 50 nykytaiteilijalta ympäri Suomen. Festivaalin aikana
nähdään lisäksi Valtion taideteostoimikunnan videokokoelmista koottu Värinä ja Vääntö -kaupunkiprojektio 18.-25.11.
sekä MUUGaalan videoteoksia 23.11.
Mika Karhu haluaa haastaa kuvataidefestivaalin yleisöä pohtimaan: ”Onko juhlat jo juhlittu?” Viitaten länsimaiseen
elintapaamme ja tulevaisuuden uhkakuviin. Karhun mukaan taiteella on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnalliseen
keskusteluun: ”Taide on parhaimmillaan kollektiivinen väline parantaa demokratiaa, jonka kautta voimme oppia ja
käydä julkista keskustelua ihmisten kokemusmaailmasta ja tulla tietoiseksi eri näkökulmien tärkeydestä.” Karhu haluaa
korostaa SKjL:n juhlavuonna kuvataiteen kentän laajuutta. Karhu halusi esittää näyttelyssä teoksia taiteilijoilta, jotka
asuvat koko Suomen alueella ja ilmaisevat Suomen taiteen ja elämän monimuotoisuutta.
SKjL on valtakunnallinen, alueellisten taideyhdistysten katto-organisaatio, jolla on 54 jäsenyhdistystä ympäri Suomen,
joissa on yli 6200 henkilöjäsentä: pääosin ammattikuvataiteilijoita, mutta myös aktiivisia taideharrastajia.
Kuvataidefestivaalin pääyhteis-työkumppaneita ovat Joensuun taidemuseo Onni, Joensuun Taiteilijaseura ry,
Taidekeskus Ahjon kannatusyhdistys ry, TAIKE, Valtion taideteostoimikunta, MUU ry ja Frame. Festivaalin yhteydessä
järjestetään myös muiden yhteistyökumppaneiden tuottamaa oheisohjelmaa.
Festivaalia ovat rahoittaneet Joensuun kaupunki ja Paasikivi-säätiö.
Kuvataide kuuluu kaikille. Tervetuloa juhlimaan!
Taiteilijat:
ANNA AHO | RIITTA FORSMAN | REETTA GRÖHN-SOININEN | BO HAGLUND TAITEILIJAT
AULIS HARMAALA | JAAKKO HEIKKINEN | HYPNOBATIA -RYHMÄ
ISMO HYVÄRINEN | MARI ISOTALO | RYHMÄ LAHO | KIM JOTUNI
JARI JÄRNSTRÖM | KATRIINA KAIJA | TUOMO KANGASMAA | NELLA KESKISARJA
AKI KOSKINEN | JUHA KUOSMANEN | ANJA KURIKKA | REIJO KÄRKKÄINEN
JAAKKO LEEVE | HANNU LEIMU | VILLE LEHVONEN | TIINA MARJETA
JUHA METSO | PIRKKO MÄKELÄ-HAAPALINNA | MARI MULARI
EMMI MUSTONEN | HEIKKI MÄNTYMAA | HEIDI NAUMANEN
MAIJA OJANEN | JUHA OKKO | MERVI PATALA | OUTI PIIROINEN
LAURA POHJONEN | RIITTA POSTI | PAULA PUOSKARI | LEENA PYLKKÖ
JELINA RAHIKAINEN | MAARIT RANTALA | TOPI RUOTSALAINEN

ILONA RYTKÖNEN | JOKKE SAHARINEN | JUKKA SUHONEN | MAJ-LIS TANNER
HARRI TURUNEN | REIJO TURUNEN | ARJA VALKONEN-GOLDBLATT
HEIDI VASARA | MARIA WOLFRAM
Koko ohjelma: www.skjl.fi facebook.com/faceskjl #SKJL80
Lisätiedot:
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto (SKjL) ry
tj Merja Puustinen tj@skjl.fi +358 50 595 4974
Mannerheimintie 19 b 00250 FIN-HELSINKI

TAIDEMAALARILIITON JUHLANÄYTTELYT LAHDEN JA LAPPEENRANNAN
TAIDEMUSEOISSA
Juhlavuoden käynnistää Lahden taidemuseossa 6.9.–2.12.2018 järjestettävä Tuoretta maalia Lahdessa –
Taidemaalariliiton 90 v. juhlanäyttely. Jurytettyjen juhlanäyttelyiden sarja jatkuu Lappeenrannan taidemuseossa
Tuoretta maalia Lappeenrannassa – Taidemaalariliiton 90 v. juhlanäyttelyllä 18.1.–28.4.2019. Lahden taidemuseon
näyttelyssä on mukana 20 taiteilijaa ja Lappeenrannan taidemuseon näyttelyssä 24 taiteilijaa – kaikki
Taidemaalariliiton jäseniä.
Tuoretta maalia Lahdessa – Taidemaalariliiton 90-vuotisjuhlanäyttely 6.9.–2.12.2018
Lahden taidemuseon näyttelyn taiteilijat ovat: Heli Huotala (Hämeenlinna), Tuulia Iso-Tryykäri (Lappeenranta), Sami
Korkiakoski (Kuopio), Heli Kurunsaari (Helsinki), Markku Laakso (Turku), Simo Mantere (Helsinki), Tuija Markonsalo
(Helsinki), Tiina Mielonen (Helsinki), Camilla Mihkelsoo (Helsinki), Antti Ojala (Helsinki), Eeva Peura (Helsinki), Juha
Sääski (Raasepori), Eeva-Kaisa Takala (Hollola), Rose-Mari Torpo (Helsinki), Timo Tähkänen (Helsinki), Aino Ulmanen
(Myrskylä), Hilkka Marjatta Uusikylä (Espoo), Senja Vellonen (Helsinki), Arto Väisänen (Kuopio) ja Ilkka Väätti
(Tampere).
https://www.painters.fi/90-v-juhlanayttely-lahden-taidemuseossa-7-9-2-12-2018/
http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/taidemuseo/nayttelyt/

APURAHAT:
Paulon säätiö 15.9.2018 mennessä
Apurahoja jaetaan lääketieteellisen tutkimustyön, liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön sekä kuvataiteen ja
säveltaiteen edistämiseksi. Säätiön sääntöjen mukaan vuosittain kantarahastosta jaettava summa jakautuu siten, että
puolet jaetaan lääketieteelle, loppuosasta puolet liikesivistykselle ja loput tasan kuvataiteen ja säveltaiteen kesken.
Säätiön hallinnoimista nimikkorahastoista jako tapahtuu a.o. rahastojen sääntöjen mukaisesti.
Lisätietoja www.paulo.fi/

KONEEN SÄÄTIÖN VUODEN 2018 APURAHAHAKU 1.–15.9.
Haku päättyy 15. syyskuuta kello 16 (EEST). Apurahaa haetaan verkossa säätiön hakupalvelussa www.koneensaatio.fi.
Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Kannustamme
monialaisiin hankkeisiin sekä toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön. Valinnoissa painottuvat ehdotukset, jotka
pyrkivät toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä.
Tänä vuonna olemme pyrkineet avaamaan erityisesti hakemuksia arvioivien tieteen ja taiteen asiantuntijoiden työtä.
Katso Arvioijan vinkit apurahahakuun -video. Lisää täsmävinkkejä hakemuksen hiomiseen annamme tulevan kahden
viikon aikana säätiön kanavissa Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

SUOMEN KULTTUURIRAHASTON KESKUSRAHASTO 1.-31.10.
Keskusrahaston apurahojen hakuaika on 1.‒31.10.2018. Maakuntarahastojen hakuaika on 10.1.‒8.2.2019. Järjestelmä
sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 Suomen aikaa.
Suomen Kulttuurirahaston apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin tieteen,
taiteen ja kulttuurin alalla. Apurahoja myönnetään suomalaisille ja Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja
yhteisöille sekä tarkoituksiin, joilla on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.
Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen hakuaikana SKR:n Apurahanhakijan verkkopalvelussa: www.skr.fi
Keskusrahaston hakua koskeviin tiedusteluihin vastataan arkisin (ma‒pe) klo 8.30‒15 puhelimitse (09 612810) ja
sähköpostitse apurahainfo(at)skr.fi. Jos suunnittelet kuluapurahan hakemista, voit halutessasi varata 20 minuutin

neuvonta-ajan asiantuntijalle. Vierailulla ei ole vaikutusta hakemusten arviointiin. Viimeiset tapaamisajat ovat 20.10.
Maakuntarahastojen hakua koskeviin tiedusteluihin vastataan maakuntarahastoissa. Yhteystiedot ovat täällä.
Teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse tekninentuki(at)skr.fi.

FRAME MATKA-APURAHAT VUODEN 2018 MATKOIHIN 31.10.2018 ASTI.
Haku vuoden 2019 matkoihin alkaa 1.11.2018. Projektiapurahojen haku vuoden 2019 hankkeisiin on käynnissä 1.–
30.11.2018 ja 1.–31.3.2019.
Framen apurahoja myönnetään seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö,
sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide.
Apurahoja on kahdenlaisia: jatkuvasti haettava matka-apuraha ja kaksi kertaa vuodessa haettava projektiapuraha.
Matka-apuraha on suunnattu taiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja työryhmille. Projektiapurahaa voivat hakea yhteisöt
kansainväliseen näyttely- ja messutoimintaan. Lisäksi taiteilijat ja yhteisöt voivat hakea projektiapurahaa
kansainväliseen taidejulkaisuun.
Voit hakea apurahaa suomeksi tai englanniksi. Täytä hakemus verkossa Framen apurahapalvelussa.
Lisätietoja https://frame-finland.fi/apurahat/hakijat/

TAIKE SYKSY 2018 - KEVÄT 2019 www.taike.fi
Apurahat yksityisille ja työryhmille
• Ylimääräiset taiteilijaeläkkeet 29.8.–1.10.2018 (paperihaku)
• Kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille 1.10.–15.11.2018
• Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen taiteilijoille ja työryhmille 1.10.–15.11.2018
• Kuvataiteen näyttöapurahat taiteilijoille 2.1.–31.1.2019
• Alueiden kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille 13.2.–13.3.2019
• Alueiden työskentelyapurahat taiteilijoille 13.2.–13.3.2019
• Lastenkulttuurin kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille 13.2.–13.3.2019
• Valtion taiteilija-apurahat 1.3.–3.4.2019
• Liikkuvuusapurahat taiteilijoille ja työryhmille, hakuajat päättyvät 15.8.2018, 15.11.2018, 28.2.2019.
Apurahat yhteisöille 1.10.–31.10.2018
• Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan
• Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuteen
• Erityisavustukset yhteisöille
• Festivaaliavustukset
• Kulttuurin hyvinvointivaikutukset
• Lastenkulttuurin erityisavustukset
• Residenssiavustukset
• Toiminta-avustukset esittävän taiteen yhteisöille
• Toiminta-avustukset yhteisöille
Apurahat yhteisöille 13.2.–13.3.2019
• Prosentti rakennuskustannuksista taiteelle -erityisavustukset
• Taideneuvoston kehittämisavustus

AVOIMET NÄYTTELY- JA PROJEKTIHAUT:
Taidekeskus Ahjo Joensuu vuodelle 2019. Haku 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 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. Kuvia, pohjapiirustuksia, hakuohjeet löytyvät
kotisivuilta: www.taidekeskusahjo.net
Lisätietoja: www.taidekeskusahjo.net tkahjo@gmail.com p. 050 5526 701

GALLERIA 5 NÄYTTELYHAKU
GALLERIA 5 sijaitsee Oulun ydinkeskustassa ja sitä ylläpitää Oulun Taiteilijaseura -63 ry. Galleria esittelee yleisölleen
korkeatasoista kuvataidetta.
Galleria 5 sijaitsee kulttuuritalo Valveen kupeessa kauniissa vanhassa korttelissa ja erilaisten kulttuuritoimijoiden
keskittymässä. Näyttelytila on kooltaan 62 m2 ja se koostuu kolmesta huoneesta. Huonekorkeus on noin 3 metriä.
Tilatovatpimennettävissä. Galleriassa on laadukkaat LED-valot. Meillä on hyvät puitteet pitää niin yksityisnäyttely kuin
ryhmänäyttely.Näyttelymaksu galleriapalveluista on 1600 € / 4 vko ja 1200 € / 3 vko. Oulun Taiteilijaseuran jäsenet
saavat maksusta20% alennuksen. Hintaan kuuluu mm. tilat ja niiden ylläpito, tiedotusta ja markkinointia,
asiakaspalvelu, näyttelyn valvonta ja yleisöesittelyt. Gallerian nettisivuilla on myyntikokoelma, jossa teokset voivat olla
myynnissä myös näyttelyn päätyttyä. Myydyistä teoksista Galleria 5 perii myyntiprovisiota 25 %+alv (yht. 31 %
myyntihinnasta).
Näyttelyhakemukset kesä-ja syyskaudelle 2019 sekä helmikuun peruustusajalle pyydetään lähettämään 31.9.2018
mennessä osoitteeseen <galleria5nayttelyhaku@gmail.com>. Hakemukseen on sisällytettävä: Kirjallinen kuvaus
näyttelystä,5 kappaletta teoskuvia,ansioluetteloja toivomus näyttelyn kestosta (3vko vai 4vko) ja ajankohdasta.
Lisätietoja: http://galleria5.artoulu.fi.
Näyttelyhakemukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen: galleria5nayttelyhaku@gmail.com

LÖNNSTRÖMIN TAIDEMUSEON PROJEKTIHAKU 2018
Hyvä kuvataiteilija! Toteuta unelmien nykytaideprojekti 100 000 eurolla Lönnströmin taidemuseo toteuttaa
nykytaiteen projekteja tiiviissä yhteistyössä kuvataiteilijoiden kanssa. Järjestyksessään neljäs haku päättyy
15.10.2018.
Hakija voi ehdottaa nykytaiteen projektia, jonka taidemuseo toteuttaa yhdessä kuvataiteilijan tai kuvataiteilijaryhmän
kanssa lähivuosina. Projektille on varattu enintään 100 000 euroa. Summa sisältää taiteilijalle tai työryhmälle

maksettavan taiteilijakorvauksen ja projektin toteuttamiseen liittyvät tuotantokulut. Taiteilijakorvaus on hakijan
määriteltävissä. Toteutettava projekti julkistetaan Teresia Lönnströmin syntymäpäivän 13.12.2018 yhteydessä.
Tarkempia ohjeita hakemisesta ja hakukriteereistä http://www.lonnstrominmuseot.fi/projektihaku2018
Sähköinen hakemuslomake osoitteessa: http://www.lonnstrominmuseot.fi/hakemus
Museonjohtaja Jenny Valli avaa projektihakua http://youtu.be/mVqQQUX3NnU
Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo / Lönnströmin taidemuseo
Syväraumankatu 41, 26100 Rauma
lonnstrominmuseot.fi
LISÄTIETOJA
Museonjohtaja Jenny Valli puh. 045 2610 500 tai jenny.valli@lonnstrominmuseot.fi
Amanuenssi Arja Roivainen puh. 045 2610 501 tai arja.roivainen@lonnstrominmuseot.fi

ART FAIR SUOMI 2019 AVOIN GALLERIAHAKU KÄYNNISSÄ 30.9. SAAKKA
ART FAIR SUOMI 19 – Kansainvälinen nykytaidefestivaali Suomessa 23.–26.5.2019
AFS avaa ovensa kolmatta kertaa taiteilijavetoisille gallerioille, minkä lisäksi mukana on yli 600 teosta taiteilijajärjestö
MUU ry:n ja Valokuvataiteilijoiden liiton jäseniltä. Tapahtuma tarjoaa kaikkiaan 4 600 m2 näyttelytilaa Helsingin
Kaapelitehtaalla.
AFS19 on merkittävä kansainvälinen nykytaidefestivaali ja taiteen välitystilaisuus, joka kokoaa saman katon alle
valokuvataidetta, media- ja videotaidetta, installaatioita, äänitaidetta, maalauksia, veistoksia jne. Festivaalin ohjelma
rakentuu näyttelyiden ohella mm. keskusteluista ja taiteilijapuheenvuoroista, seminaareista ja koulutuksista sekä
performansseista ja videoesityksistä. Taiteen ammattilaisille järjestään myös verkostoitumistapahtumia ja seminaareja.
Tapahtumaa järjestävät taiteilijajärjestö MUU ry sekä Valokuvataiteilijoiden liitto.
Tapahtumaan voi hakea avoimella haulla taiteilijavetoiset galleriat sekä projektitilat kaikkialta maailmasta syyskuun
loppuun saakka. AFS19 pyrkii tekemään taiteesta mielenkiintoista ja tuottamaan helposti lähestyttävän ja
runsassisältöisen tapahtuman.
Mukaan valitut galleriat saavat käyttöönsä tilan toimintansa esittelemiseen. Tilassa on mahdollista esitellä eri
taiteenlajeja edustavia teoksia: valokuvaa, media- ja videotaidetta, installaatioita, äänitaidetta, performanssitaidetta,
maalauksia, ja niin edelleen.
Messujen yhteydessä järjestetään tapaamisia ja verkostoitumistapahtumia suomalaisille ja kansainvälisille taiteen
ammattilaisille (taiteilijoille ja taidejärjestöjen edustajille, kuraattoreille, pedagogeille, kriitikoille, galleristeille, jne.)
Tapahtumassa järjestetään ammattilaisohjelmaa suomalaisille ja kansainvälisille taiteen ammattilaisille. Ohjelmaan
kuuluu muun muassa seminaari, paneelikeskustelu sekä taiteilijapuheenvuoroja ja muuta keskusteluohjelmaa.
SIJAINTI
Kaapelitehdas / Cable Factory – Merikaapelihalli & Puristamo & Valssaamo & MUU Kaapeli
Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki, SUOMI
HAKEMUKSET
Noin 20 m² osasto, kaksi seinää, hinta 700€ Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.9.2018. Hakemuksen
saapumisesta lähetetään vahvistus sähköpostitse.
HAKUKAAVAKE ON AVOINNA OSOITTEESSA: ARTFAIRSUOMI.FI
TIEDUSTELUT:
Taiteilijajärjestö MUU ry / MUU Galleria muugalleria@muu.fi Timo Soppela, director@muu.fi, +358 9 625 972
Valokuvataiteilijoiden liitto / Hippolyte info@hippolyte.fi Henna Harri, henna.harri@hippolyte.fi, +358 40 591 0770
www.artfairsuomi.fi www.facebook.com/ArtFairSuomi www.muu.fi www.hippolyte.fi

GALLERIA BECKER, JYVÄSKYLÄ HAKU SYYSKAUDELLE 2019 31.10.2018 saakka.
Galleriatila on yhteensä 56m2 kahdessa huoneessa. Vuokra 1240€/kolme viikkoa (1000€ + alv. 240€)
Galleria Beckerin kiinteistö on myynnissä, mutta jatkamme toimintaamme entiseen tapaan niin kauan kuin se on
mahdollista. Tällä hetkellä ostajaehdokkaita ei ole. Jos tilanne muuttuu, hankimme uudet toimitilat ja ilmoitamme siitä
näyttelyn hakijoille. Hakemus Beckerin tilaan ei sido taiteilijaa pitämään näyttelyään mahdollisessa uudessa tilassa.
HAKUOHJEET
Galleria Beckerin näyttelyhaku syyskaudelle 2019, hakuaika päättyy 31.10.2018 (postileiman päiväys riittää). Myös
sähköinen haku on mahdollista.
- Hakemus. Aikatoiveen voi esittää.
- 5 hyvälaatuista kuvaa viimeaikaisesta tuotannosta

- Näyttelysuunnitelma
- Ansioluettelo
Hakemusten toimitusosoite:
Jyväskylän Taiteilijaseura ry/ Galleria Becker, Seminaarinkatu 28, 40100 Jyväskylä
tai sähköisesti osoitteeseen: galleria@jkltaiteilijaseura.net
Kuvia ja lisäinfoa www.jkltaiteilijaseura.net

GALLERIASEINÄ HAKU VUODELLE 2019
Galleria SEINÄ on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton (SKjL) ikkunagalleria Helsingin keskustassa Mannerheimintiellä.
Galleria SEINÄ esittelee SKjL:n jäsenyhdistysten taiteilijoiden teoksia. Näyttelyt vaihtuvat kuukausittain.
Ikkunagalleriana toimiva Galleria SEINÄ on avoinna ympäri vuorokauden 24/7. Galleria SEINÄ sopii hyvin maalausten,
piirrosten ja grafiikan sekä veistosten, yhtä lailla kuin installaatioiden ja projektimaistenkin teosten esittelyyn.
Videoteosten esittämiseen ikkunagalleria sopii parhaiten marraskuusta helmikuulle. Elokuun näyttelyyn voi liittää
Taiteiden yö-tapahtumassa toteutettavaa erityisohjelmaa esimerkiksi performanssin.
Näyttelyaika on noin yksi (1) kalenterikuukausi. Näyttely avautuu ensimmäisenä sovittuna avoinna olopäivänä klo
00.00 ja sulkeutuu viimeisenä päivänä klo 00.00. Erillisiä avajaisia ei järjestetä. Näyttelyvuokra on 220 €.
Teosmyyntiprovisiota ei peritä.
Vuonna 2019 Galleria SEINÄ:n näyttelyhaku on avoinna SKjL:n jäsenyhdistysten taiteilijoille 31.10. asti. Sähköinen
vapaamuotoinen hakemus lähetetään liitteineen sähköpostilla osoitteeseen galleriaseina@gmail.com.
Hakemuksessa tulee olla taiteilijan yhteystietojen lisäksi näyttelysuunnitelma ja toivomus näyttelyn ajankohdasta.
Hakemukseen liitetään näyttelyyn ehdotettavista teoksista enintään 6 kpl teoskuvia sekä ansioluettelo ja linkki
kotisivuille. Sähköpostiviestin/hakemuksen suositeltava enimmäiskoko liitteineen on 5 MB. Sähköinen haku vuoden
2018 näyttelyaikojen osalta päättyy 31.10.2018, jolloin hakemuksen tulee olla perillä.
Galleria SEINÄ:n näyttelytila/ripustusseinän ja -tason mitat ovat leveys 244 cm, korkeus 168 cm ja syvyys 78 cm.
Näyttelyn ripustuksesta ja purkamisesta vastaa taiteilija. Ripustus ja purkaminen suoritetaan pääsääntöisesti yhden
päivän aikana ja sovitaan aina erikseen jokaisen taiteilijan kanssa.
Taiteilija vastaa teosten kuljetuksista ja vakuutuksista. SKjL vastaa tiedotuksesta. Lisätietoja <info@skjl.fi>

KULTTUURIPOLIITTISET SEMINAARIT JA INFOTILAISUUDET:
TAIKEN ALUEKUMPPANUUKSIEN PÄIVÄ 20.9.2018 klo 9.30 – 16 Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki
Miten taide- ja kulttuuripolitiikan tavoitteet saadaan osaksi maakuntaohjelmia ja muita keskeisiä strategiakirjoja?
Miten strategiat viedään käytäntöön? Ohjelmassa avataan käytännön esimerkkien kautta sekä ohjelma- että
toimijatason työtä alueverkostoissa.
Seminaari pureutuu taiteen ja kulttuurin alueellisiin verkostoihin ja toimintamahdollisuuksiin maakuntauudistuksen
lähestyessä ja on jatkoa 2017 alueverkostojen päivälle.
Ohjelma
klo 9.30 Aamukahvit
klo 10.00 Tilaisuuden avaus, Paula Tuovinen, johtaja, Taiteen edistämiskeskus, Katsaus valmisteilla olevaan Taide- ja
taiteilijapoliittiseen ohjelmaan
klo 10.15 Lakiesitys kuntien kulttuuritoimintalaista, Taiteen ja kulttuurin aluepoliittiset linjaukset ja Aluetietoperustahankkeen tilanne, Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos, OKM
klo 10.35 Taiken valtakunnallisten alueprofiilien julkistus, erityisasiantuntija Paula Karhunen
klo 11.05 Miten luovat alat, taide ja kulttuuri näkyvät maakunta- ja kaupunkistrategioissa ja toimenpidesuunnitelmissa?
Case 1: Kulttuurisote-hanke, projektipäällikkö Mervi Lehmusaho, hallinnoija Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
(hankkeessa Etelä-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Varsinais-Suomi)
Case 2: Luovasta osaamisesta lisäarvoa maakuntaohjelman strategisiin kärkiin, case biotalous, kehittämispäällikkö
Hannu Koponen, Keski-Suomen liitto
Case 3: Taiteen hyödyntäminen kuntamarkkinoinnissa: Mänttä-Vilppula, vt. kulttuurijohtaja Antti Korkka
12 – 13 Lounastauko (omakustanteinen)
Klo 13.00 Maakuntauudistuksen tilanne. Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM
Klo 13.30 – 15.00 Käytännön taide- ja kulttuuripolitiikka - Taiteilijoita työllistävät rakenteet ja taiteen uudet yhdyspinnat
Case 1: Taidealan yhdistysrakenteiden valtakunnallinen merkitys, taiteilijaseurat ja Kaakon taide alueellisena toimijana,
taidejohtaja Anna Vilkuna, Kaakon taide
Case 2: Taiteilijana yritysmaailmassa - elinkeinon harjoittamisen mahdollisuudet ja haasteet, Katriina Haikala, taiteilija

Case 3: ”Kokemusasiantuntija”, Tyyne Kettunen, Sote- ja kulttuuripalvelujen suurkuluttaja Siilinjärven Pöljältä
Klo 15.00 Keskustelu ja loppuyhteenveto
Varaa paikkasi: https://link.webropolsurveys.com/S/4F31BF4FAC1BBF28
Tilaisuus streamataan osoitteessa: https://prospectumlive.com/event/taike_20092018

RAHOITUSTA TAITEELLE JA KULTTUURILLLE -TILAISUUS 10.10. JYVÄSKYLÄSSÄ
Mistä rahoitusta taiteelle ja kulttuurille? Miten perustoiminta ja kehittäminen suhteutuvat toisiinsa? Tule tutustumaan
Taiteen edistämiskeskuksen yhteisöavustuksiin sekä Leader-rahoituksiin, keskustelemaan
kehittämishankemahdollisuuksista ja kuulemaan toimijoiden hankekokemuksia.
Rahoitusta taiteelle ja kulttuurille
10.10. kello 12–17 Hotelli Verson kokous- ja juhlatila Kerkkä, Kauppakatu 35, Jyväskylä
Ohjelma
12.00 Tervetulosanat, Taiteen edistämiskeskus, läänintaiteilija Vesa Plath
12.15 Taiteen edistämiskeskuksen yhteisöavustukset, erityisasiantuntija Sari Ilmola
13.15 Kulttuuri elinvoimaisten maaseutuyhteisöjen rakentajana, Kaisu Kumpulainen, tutkija, YTT, Jyväskylän yliopisto
13.45 kahvitauko
14.15 Leader-rahoituksen mahdollisuudet taide- ja kulttuurialan toimijoille
• Leader Viisari ry, toiminnanjohtaja Marja Salonen
• Leader Jyväsriihi ry, toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen
15.00 Toimijoiden kokemuksia Leader-hankkeista taide- ja kulttuurialalla
• Maaseututaidemalli / Mullistaja -hanke, projektikoordinaattori Pii Anttila, Seinäjoen kaupunki
• Taiteen Wirtapiiri ja Kultti -hankkeet, projektipäällikkö Jaana Bombin, Witas Oy
16.30 Miten kehittämishanke suhteutuu perustoimintaan? Läänintaiteilija Taina Laitinen
Rahoitustyöpajan järjestää Taiteen edistämiskeskus
Lisätietoja
Hans-Peter Schütt, 0295 330 838, hans-peter.schutt@taike.fi
Taina Laitinen, 0295 330 912, taina.laitinen@taike.fi

VALTAKUNNALLINEN LASTENKULTTUURIFOORUM Sellosali, Espoo 19.–20.11.2018
SANKAREITA JA LIITTOLAISIA – unelma yhdenvertaisista lastenkulttuuripalveluista
Vuosittain järjestettävässä valtakunnallisessa foorumissa pureudutaan kulttuurisen diversiteetin kysymyksiin.
Unelmanamme on lastenkulttuuripalvelut, jotka ovat yhdenvertaiset kaikille lapsille, nuorille sekä perheille kulttuuri- ja
kielitaustat huomioiden. Tavoitteisiin edetään kohtaamisilla ja avoimella dialogilla.
Ma 19.11. vaihtoehtoisissa alaseminaareissa teemaa käsitellään mm. kirjallisuuden, kuvataiteen ja esittävän taiteen
kautta. Esittelyissä kuullaan erilaisista hankkeista ja menetelmistä. Iltapäivän yhteisessä osiossa puhutaan taiteesta ja
taidekasvatuksesta sekä sanojen ja kuvien vallasta. Vastaamossa käsitellään osallistujien ennakkoon lähettämiä
kysymyksiä. Ti 20.11. järjestetään lastenkulttuurikeskusten verkostoitumispäivä, jossa on runsaasti
lastenkulttuuritoiminnan case-esittelyjä eri puolilta Suomea sekä teematapaamisia.
Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa syyskuussa viikolla 36. Samalla lisätietoja matkustamisesta ja
majoittumisesta. Osallistumismaksu on 35 €/hlö ma 19.11. ja 20 €/hlö ti 20.11. Suomen lastenkulttuurikeskusten
liiton jäsenille jäsenalennus. Hintaan sisältyy ohjelma ja aamukahvit.
Lisätietoja: Sunna Maijala, sunna.maijala@lastenkulttuuri.fi, 040 800 7296 ja Johanna Vepsä, johanna.vepsa@espoo.fi,
046 877 3251

RESIDENSSIT JA TYÖTILAT:
VILNIEMESSÄ ASPAN ATELJEESSA vapaita viikkoja lokakuussa!
Lämmin ja kaunis syksy jatkuu! Luonnonkauniissa Aspan ateljeessa Lohja-järven rannalla on haettavana vielä
lokakuussa kolme viikkoa (viikot 39, 40 ja 41) vuokrakaudella 2018. Lähetä sähköinen lomake osoitteeseen
info@skjl.fi.
Aspan ateljeeta voivat hakea kaikki Suomessa asuvat kuvataiteilijat. Etusijalla ovat SKjL:n jäsenyhdistysten taiteilijat ja
erityisesti ne, jotka eivät ole aikaisemmin olleet Aspan ateljeella Vilniemessä. Myös useamman viikon vuokrakaudet
ovat mahdollisia. Perhe ja lemmikkieläin ovat mahdollista ottaa mukaan.
Vuoden 2018 vuokrakausi on 29.4.-30.10.2015 (viikot 13-41).. SKjL:n jäsenyhdistysten taiteilijoilta on 200 €/vko ja
muilta 400 €/vko.
Lisätietoja www.skjl.fi info@skjl.fi

TYÖTILAA VALLILASSA
Ateljeesäätiön tiloissa Vallilan Taiteilijatalossa, Lemuntie 4 D (3. krs.), on lokakuun alussa vapautumassa työhuoneita,
joihin liittyy noin 40 m2 yhteistila, keittokomero ja wc. Koko tila on yhteensä 230 m2.
Työhuoneita on viisi kappaletta, joista yksi on varattu. Loput neljä vuokrataan joko ryhmälle tai kukin erikseen, tai
useampi tila yksittäiselle taiteilijalle. Yhteistilan kustannus jyvitetään vuokralaisille työhuoneiden neliömäärän
suhteessa. Yhteistilan käyttöosuuksista voidaan myös päättää erikseen, tai vuokrata erillinen työpiste yhteistilasta.
Tilan ikkunat ovat Lemuntie 4 sisäpihalle kaakkoon, huonekorkeus noin 3 m. Tila koostuu työhuoneista,
keittokomerosta, wc-tilasta ja yhteistilasta, jota voidaan muokata vuokralaisten toiveiden mukaisesti. Työhuoneiden
koko on noin 13m2.
Yhden työhuoneen kuukausivuokra, johon sisältyy osuus yhteistilasta, on 238,- euroa.
Vuokra sidotaan kiinteistöjen ylläpidon indeksiin, ja sopimuksessa noudatetaan Ateljeesäätiön työtilojen
sopimusehtoja, jotka ovat nähtävissä säätiön verkkosivuilla www.ateljeesaatio.fi/vuokrauksen_sopimusehdot.pdf
Ateljeesäätiön työhuoneen hakulomakkeelle tehdyt hakemukset liitteineen tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona
19. syyskuuta Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön toimistoon, Lemuntie 4 D, 00510 Helsinki.
Hakulomakkeen saat säätiön toimistosta tai osoitteesta http://www.ateljeesaatio.fi/hakemuksia/hakulomake.th.pdf
Huoneessa on näyttö torstaina 13. syyskuuta klo 15.00 – 15.30. Kiinteistöön on tulossa linjasaneeraus vuonna 2019.
Lisätietoja: asiamies Tuula Paalimäki, 040-4119913, tuula.paalimaki(at)ateljeesaatio.fi

ARTIST-IN-.RECIDENCE-PROGRAMME for 2019 in AUSTRIA (Vienna or Salzburg) by 30.9.
Itävallan liittokanslerinvirasto jakaa tänäkin vuonna yhteistyössä KulturKontakt Austrian kanssa ulkomaisille
taitelijoille 50 stipendiä (kesto 1–3 kk) vuodelle 2019 (Wienissä ja Salzburgissa). Ideana on tutustuminen ja
verkostoituminen itävaltalaiseen kulttuuri- ja taidemaailmaan ja sen tekijöihin sekä oman projektin työstäminen.
Stipendi kattaa asumisen ja 800 euron kuukausituen.
Hakuehtona on alle 40 vuoden ikä sekä saksan ja englannin kielen taito. Haluaika päättyy 30.9.2018. Haku on
mahdollinen seuraaville taiteenaloille:
Kuvataide
Taidevalokuvaus
Mediataide
Säveltäminen
Kirjallisuus
Lasten- ja nuortenkirjallisuus
Kaunokirjallisuuden kääntäminen
Taide- ja kulttuurikasvatus
Lisätietoa ja hakuohjeet www.artists-inresidence-austria.at. Ilmoittautuminen saksaksi tai englanniksi.

FOR THE SAKE OF BEING(S) -RESIDENSSI, Enonkoski vuodelle 2019 30.9. mennessä
Vuodessa on kaksi kolmen kuukauden residenssijaksoa. Keväällä: maaliskuu, huhtikuu ja toukokuu Syksyllä: syyskuu,
lokakuu ja marraskuu Voit valita 1-3 kuukauden jakson ja tilat tarpeesi mukaan.
For the Sake of Being(s) -residenssi sijaitsee Etelä-Savossa Enonkoskella, aivan Koloveden kansallispuiston
eteläpuolella, entisessä Ihamaniemen kylän koulurakennuksessa. Hirsirakenteinen kaksikerroksinen puutalo on
keskellä maalaismaisemaa, metsien ja järvien ympäröimänä. Residenssiin kuuluu kolme eri kokoista majoitushuonetta,
sekä kaksi erillistä isoa työtilaa, jotka soveltuvat erinomaisesti esim. tanssi-, ja performanssitaiteilijoille sekä
kuvataiteilijoille.
HUONEET JA TYÖTILAT:
Huone 1: 13,5 m² 300 €/kk
Huone 2: 17 m² 350 €/kk
Huone 3: 21 m² 400 €/kk
Jokainen huone sisältä peruskalustuksen lisäksi työpöydän. Käytämme huoneissa laadukkaita sänkyjä ja patjoja, jotka
ovat 100% luonnonmateriaalia. Residenssivieraiden yhteisessä käytössä ovat keittiö, kirjasto, valoisa talvipuutarha,
nuotiopaikka ja puulämmitteinen ulkosauna. Talossa toimii langaton internet-yhteys ja myös pesukone on vieraiden
käytössä. Kaikki pesuaineemme ovat ympäristöystävällisiä ja luonnonmukaisia.
Työtila 1: 54 m² 100 €/kk
Työtila 2: 54 m² 100 €/kk

Työtilojen huonekorkeus on 3,35 metriä ja niissä on maalattu puulattia, sekä yhdellä seinällä isot ikkunat itään päin.
Aivan työtilojen läheisyydessä on vesipiste. Sähköpistokkeita on useita. Työtila 1:ssä on myös iso peili ja katossa
vahvoja koukkuja.
Lisätietoja: www.forthesakeofbeings.com
HAKEMINEN:
Residenssiin haetaan vapaamuotoisella sähköisellä hakemuksella, jonka tulee sisältää:
- lyhyt alustava työsuunnitelma (1-2 sivua)
- liitteet (kuvia ja linkkejä)
- tarvitsemasi tilat
- residenssi jakson pituus, sekä 1. ja 2. toivomus residenssin ajankohdasta
- ilmoita myös, jos olet valmis jakamaan työtilan
Hakemus lähetetään osoitteeseen: residency@forthesakeofbeings.com Hakuaika: 30.9.2018 asti
Ilmoitamme hakijoille tulokset lokakuun 1. viikolla.
Lähetämme residenssiin valituille tarkemmat neuvot sekä ohjeet, residenssiin valmistautumiseksi ja talon käytännön
asioihin tutustumiseksi.

