Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
Mannerheimintie 19 B, 00250 Helsinki, 050 595 4974, info@skjl.fi

JÄSENTIEDOTE 10/2018 - 10.12.2018

Vuoden viimeisen jäsentiedotteen myötä kiitämme jäseniämme kuluneesta vuodesta ja
toivotamme rauhallista joulunaikaa. Liiton toimisto on suljettuna joulun välipäivien ajan
24.12.2018-1.1.2019.
Haluamme kiittää myös lämpimästi työnsä toiminnanjohtajana vuoden lopussa päättävää Merja
Puustista. Toivotamme hyvää jatkoa Puustiselle, joka siirtyy työskentelemään viisivuotiselle
taiteilija-apurahalle. Vuoden 2019 alussa liiton toiminnanjohtajana aloittaa Venla Styrman.

1. KUULUMISIA LIITON SYYSKOKOUKSESTA JA KUVATAITEEN SUPERVIIKONLOPULTA
JOENSUUSTA
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton sääntömääräinen syyskokous kokoontui 24.11.2018
Joensuun Pakkahuoneella. Kokouksessa valittiin liiton hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja
kaksi varajäsentä erovuoroisten tilalle sekä vahvistettiin liiton toimintasuunnitelma
talousarvioineen vuodelle 2019.
Hallituksen vuonna 2019 muodostavat:
Minna Kangasmaa, puheenjohtaja (Oulun taiteilijaseura)
Reetta Gröhn-Salminen (Joensuun taiteilijaseura)
Ritva Harle (Helsingin taiteilijaseura)
Johanna Mäkitalo (Jyväskylän Taiteilijaseura)
Karoliina Paappa (Rajataide)
Margarita Rosselló Ramón (Turun taiteilijaseura)
Martta Tuomaala (Rajataide)
Alex Suomi, varajäsen (Helsingin Taiteilijaseura)
Liisa-Maria Tiihonen, varajäsen (Kemin Kuvataiteilijat ry)

Syyskokousta edeltänyt Cui Bono? –kulttuuripoliittinen seminaari pohti asiantuntijoiden
puheenvuoroin kuntien uuden kulttuurilain ja opetus- ja kulttuuriministeriön taidepoliittisen
työryhmän selvityksen merkitystä kuvataiteelle ja kuvataiteilijoiden toimeentulolle.
Seminaarin tallenne on katsottavissa liiton Youtube -kanavalla.
Syyskokous ja seminaari järjestettiin JUHLAT/BILEET/PARTY/FEST/HÎEJEkuvataidefestivaalin yhteydessä. Kuvataidefestivaali juhli kahden kuukauden ajan
(27.9.-25.11.2018) liiton 80-vuotista taivalta Joensuussa järjestetyin näyttelyin ja tapahtumin.
Festivaali keräsi kaikkiaan lähes 6500 vierailijaa. SKjL kiittää kaikkia osallistujia, taiteilijoita ja
yhteistyökumppaneita!

2. GALLERIA SEINÄN JOULUKUU
Galleria SEINÄn joulukuun 2018 taiteilijat ovat Maarit Malin-Pötry ja Reijo Puranen. Liiton
ylläpitämä ikkunagalleria (Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki) esittelee SKjL:n
jäsenyhdistysten taiteilijoiden teoksia ja on avoinna ympäri vuorokauden 24/7. Lue lisää
liiton kotisivuilta.

3. SUOMEN TAITEILIJASEURAN EDUSTAJISTON KOKOUS
Suomen Taiteilijaseura ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään perjantaina
14.12.2018 kello 13 Aalto Auditoriossa (Sähkötalo, Kampinkuja 2, Helsinki). Kokouksen
esityslista liitteineen on toimitettu Liiton edustajille.
Edustajiston kokousta edeltää Taiteilijaseurat- keskustelutilaisuus, joka järjestetään yllä
mainitussa tilassa kello 10.00–11.30. Tilaisuuden aiheena on (kuva)taiteen edunvalvonta.

4. TAITEILIJOIDEN PIKKUJOULUT
Kuvataiteilijoiden yhteisiä pikkujouluja vietetään perjantaina 14.12.2018 Hima & Salissa
(Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki). Juhla alkaa klo 19 ja päättyy klo 02. Liput
ovelta 12€, hintaan sisältyy bingolipuke. Ohjelmassa luvassa mm. livemusiikkia ja bingoa sekä
tietysti parasta seuraa! Tänä vuonna Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjen yhteiset
pikkujoulut järjestää Valokuvataiteilijoiden liitto ry. Pikkujouluihin ovat tervetulleita kaikki
Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöihin kuuluvat taiteilijat.

5. KIILA -KUNTOUTUS TAITEILIJOILLE
Suomen Taiteilijaseura tarjoaa jäsenjärjestöihinsä kuuluville ammattikuvataiteilijoille
mahdollisuuden hakeutua ammatillista työkykyä tukevaan kuntoutukseen. 2019–2020
taiteilijoille on jälleen tarjolla KIILA-kuntoutus, jonka järjestää Petrea kuntoutus Turussa.
Kuntoutus on osallistujille ilmainen.
Puolitoista vuotta kestävä kurssi tarjoaa osallistujalle monipuolista tukea työhön, terveyteen ja
elämänhallintaan. Kuntoutuksen tavoite on parantaa ja tukea taiteilijan työkykyä sekä edistää
hänen pysymistään työelämässä. Lue lisää Suomen Taiteilijaseuran sivuilta.

6. AJANKOHTAISTA TAITEILIJOILLE SUOMEN TAITEILIJASEURAN ILMOITUSTAULULLA
Suomen Taiteilijaseura (STS) välittää ilmoituksia ammattimaisista kuvataidealan työpaikoista ja tilaisuuksista sekä koulutuksista ja näyttely-, apuraha-, projekti- sekä residenssihauista. STS:n
kotisivuilla on ”ilmoitustaulu”, joka kokoaa yhteen taiteilijoille tärkeät ilmoitukset. Ilmoitustaulu
on vapaasti kaikkien luettavissa osoitteessa Suomen Taiteilijaseuran sivuilla.
STS julkaisee myös kolmea sähköpostiuutiskirjettä, jotka ovat tilattavissa vapaasti ja
veloituksetta. STS:n uutiskirjeet voi tilata tämän linkin takaa.

