
     
  

TAIDEMAALARILIITTO    Erottajankatu 9 B, 00130 Helsinki    www.painters.fi 

 

JÄSENLEHTI   6-2018      marraskuu  

   

tm•galleria 

Avoinna: ti, to, pe 11–17, 
ke 11–18, la 11–16, su 12–16 
 
Näyttelykoordinaattori 
Katariina Lager näyttelyasiat, 
näyttelytoiminnan tiedotus 
09 6811 0575 
katariina.lager@painters.fi 
 
Projektisihteeri 
Heidi Naumanen 
(ti–pe) 09 6811 0515  
tml@painters.fi 
 
Gallerian viikonlopputyöntekijä 
Simo Mantere 
(la, su) 09 6811 0575 
tmgalleria@painters.fi 
 

Taiteilijatarvikevälitys 

Avoinna: ma, pe 12–17, ti–to 9.15–
17 Viikonloppuisin suljettu. 
 
Myyntisihteeri Jarmo Nordlin 
09 6811 0511  
jarmo.nordlin@painters.fi 

Projektisihteeri 
Sirpa Lappalainen 
(ti–pe) 09 6811 0574 
tmltarvikkeet@painters.fi 
 
Tarvikevälityksen tuotetiedot ja 
hinnat ovat verkkotilaus-
sivulla. Tuotteita voi myös tilata 
sähköpostitse tai puhelimitse. 
TARVIKEVÄLITYKSEN 
VERKKOTILAUS: Kirjautuminen 
verkkotilaussivulle tapahtuu 
jäsensivujen kautta, omilla 
jäsentunnuksillasi, jonka voi tilata 
jäsensihteeriltä: 
johanna.lemettinen@painters.fi 

Toimisto 
 
etunimi.sukunimi@painters.fi 
 
Toiminnanjohtaja Alina Mänttäri 
(ma–to) 09 6811 0568 
 
Lakimies 
Johanna Rauma - oikeudellinen 
neuvonta (ma, ke) 09 6811 0535 
 
Taloussuunnittelija 
Eeva Kilpinen - taloushallinto 
(ma–pe) 09 6811 0530 
 
Jäsensihteeri Johanna Lemettinen  
jäsentiedotus, jäsenrekisteri, Taide-
lehden tilaukset, jäsenmaksuasiat, 
jäsensivun tunnukset, 
osoitteenmuutokset 
(ti, to–pe) 09 6811 0535 
 
Projektisuunnittelija Saija Koponen 
(projektit, seminaarit, verkkotyökalut) 
 

 
Seuraava  jäsenlehti  nro  7/2018  lähetetään  joulukuussa  itsenäisyyspäivän  jälkeen. 
 
 
Jäsensivu: www.painters.fi/jasensivu 

Jäsensivuille kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jäsensivulta löydät liiton uusimmat lausunnot ja muuta 
hyödyllistä tietoa: vero-opas, työttömyysturvaa koskevat ohjeet ja sopimuspohjia, jäsenten ilmoitukset, ohjeet 
muotokuvasivun tekoon liiton sivuille.  
 

Verkkotyökalut: Taloushallintotyökalut on tarkoitettu vapaille kuvataiteilijoille helpottamaan heidän taloushallintoon, 
verotukseen ja laskutukseen liittyviä toimiaan. Ne ovat osa Taidemaalariliiton jäsenpalveluja, eikä niiden käytöstä 
veloiteta erikseen. Verkkotyökalujen käyttöä varten tarvitset erillisen henkilökohtaisen tunnuksen. 
 
Tilaa tunnukset jäsensivuille ja verkkotyökalujen käyttöön jäsensihteeriltä: johanna.lemettinen@painters.fi 
 
 

 
Taidemaalariliiton poikkeavat aukioloajat loppuvuoden pyhinä 
 
Pyhäinpäivä: Tarvikevälitys ja liiton toimisto sulkeutuu pe 2.11. klo 15.00. 
Itsenäisyyspäivä: Tarvikevälitys ja liiton toimisto sulkeutuu ke 5.12. klo 15.00 ja on kiinni Itsenäisyyspäivänä to 6.12.  
Vuodenvaihde: Tarvikevälitys ja liiton toimisto ovat kiinni 19.12.2018–1.1.2019 
(Tarvikevälityksen inventaario ke–pe 19.–21.12.) 
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Puheenjohtajan palsta     1.11.2018 

 
Hyvä liiton varsinainen- ja kokelasjäsen – tule vaikuttamaan liittomme toimintaan!  
 
Taidemaalariliiton syyskokous ja yleiskokous pidetään perjantaina 30.11. Kokouksissa valitaan luottamustoimihenkilöitä 

liiton hallitukseen, näyttelytoimikuntaan ja jäsenhakulautakuntaan. Kokelasjäsenet valitsevat edustajansa hallitukseen ja 

jäsenhakulautakuntaan. Lisäksi valitaan ehdokkaamme Kuvaston hallitukseen ja Valtion näyttöapurahalautakuntaan sekä 

edustajamme Pohjoismaisen Taideliiton vuosikokoukseen. 

 

Myös puheenjohtajan kausi on katkolla – kaksivuotinen kauteni päättyy vuoden lopussa.  Asetun ehdolle toiselle 

puheenjohtajakaudelle, ja jos jäsenistö kannattaa valintaani, jatkan työtäni liiton ja sen jäsenten hyväksi.  

Erityisesti haluan jatkaa tällä kaudellani aloittamaani tiivistä yhteistyötä sisarliittojen kanssa erilaisissa edunvalvonta-

asioissa sekä viedä eteenpäin hallituksessa jo vahvistettua suunnitelmaa Taidemaalariliiton galleriassa perittävistä 

näyttelyvuokrista luopumisesta. Liiton istuva hallitus on jo tehnyt päätöksen, jonka mukaan vuoden 2019 syksyllä liiton 

jäsenten maksama näyttelyvuokra tm•galleriassa lasketaan tuhanteen euroon. Suunnitelman mukaan vuoden 2020 vuokra 

tulee olemaan 500 euroa ja vuonna 2021 galleriavuokrasta luovutaan kokonaan. Tavoite on kunnianhimoinen ja 

suunnitelman toteuttaminen edellyttää oman varainhankinnan kehittämisen lisäksi huomattavaa nousua liitolle 

myönnettävän valtionavustuksen määrässä, mikä taas edellyttää määrätietoista asian edistämistä Taiteen 

edistämiskeskuksen suuntaan neuvotteluin ja keskusteluin. Työtä riittää! 

 

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmän 21 esitystä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi kehitystavoitteiksi 

julkaistiin 30.10. Työryhmä esittää useita huomattavan merkittäviä kehitystoimia, joiden avulla taiteilijoiden 

työskentelyedellytyksiä voidaan parantaa. Julkaisussa esitetään, että hallinnonalat ja niiden toimijat – erityisesti opetus- 

ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö – lisäävät ja tehostavat yhteistyötä taidetta 

ja kulttuuria koskevissa asioissa. Tämä onkin ainoa tapa, jolla erityisesti taiteilijan sosiaaliturva- ja toimeentulokysymyksiin 

saadaan toimivat ratkaisut, kun asioiden sisällöt ulottuvat useamman ministeriön tehtäväkentälle. Taiteen rahoituksen 

vahvistamiseksi esitetään kulttuuribudjetin kasvatusta yhteen prosenttiin valtion koko budjetista, mutta lisäksi kulttuurin 

rahoitusta tulee esityksen mukaan lisätä sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoihin. 

Keskeisiä parannusehdotuksia, joilla taiteen rahoitus saataisiin vastaamaan taiteen merkittävyyttä yhteiskunnassa. 

Julkaisu sisältää myös joukon ehdotuksia, jotka tuovat positiivisia asioita alallemme vain, mikäli taiteen rahoitus todella 

saadaan nousemaan. Mutta jos lisärahoitusta ei tule, ja esitykset siitä huolimatta toteutetaan, tulee rahoitus 

suuntautumaan entistä suppeammalle joukolle taiteen tekijöitä ja taiteilijoiden toimeentulo-ongelmat lisääntyvät ja entistä 

useampi taiteilija joutuu tekemään muita töitä rahoittaakseen elämänsä ja taiteen tekemisen. Esimerkkejä näistä 

esityksistä: 

- Taiken avustusmuotoja esitetään vähennettäväksi ja keskimääräisiä tukisummia nostettavaksi, koska riittävän suuria 

avustuksia myöntämällä voidaan vahvistaa toiminnan laatua, mahdollistaa palkkojen maksu avustuksilla ja lisätä 

avustusten vaikuttavuutta.  

- Valtion taiteilija-apurahojen taso nostetaan puolitoistakertaiseksi, eli 31 000 euroon vuodessa v. 2020 lukien, jotta 

taiteilija-apurahojen tason jälkeenjääneisyys tulee korjatuksi ja taiteilijoiden mahdollisuudet saada elantonsa taiteellisesta 

työstään lisääntyvät. 

Koko syksyn taiteilijoita keskusteluttanut aihe eli esitys taiteilijapalkasta kuuluu näin: "OKM ja Taike selvittävät, mitä 

vaikutuksia olisi taiteilija-apurahojen muuttamisella työsuhteeksi ja siitä maksettavaksi palkaksi ja tekevät asiaa koskevan 

kokeilun. Työsuhteessa tehtävän taiteellisen työn lähtökohtana säilytetään taiteilijan vapaus valita aiheensa ja 

menetelmänsä (vrt. tieteen vapaus yliopistoissa). Selvityksen ja kokeilusta saatavien kokemusten ja tulosten perusteella 

pystytään arvioimaan, olisiko tarkoituksenmukaista muuttaa taiteelliseen työskentelyyn tarkoitetut valtion apurahat 

sellaiseksi taiteelliseen työhön myönnettäväksi rahoitukseksi, joka mahdollistaa työsuhteisen työn ja vahvistaa taiteilijan 

sosiaaliturvaa. Samalla pystytään määrittelemään paljonko uudistus maksaisi."  

 

Esitys palkkamallin selvityksestä on siis sangen maltillinen, ja todennäköisesti selvityksen tuloksissa tullaan toteamaan 

ainakin mallin kalleus, kustannuksiin nähden pieni vaikutus sosiaaliturvaan sekä huono sopivuus useille taiteenaloille, joihin 

kuvataidekin suurimmalta osalta lukeutuu. Taiteilijoiden sosiaaliturva- ja toimeentulokysymysten ratkaisussa laittaisin 

enemmän toivoa alussa mainittuun eri ministeriöiden yhteistyöhön. Varmaa kuitenkin on, että työryhmän esitykset 

suuntaavat opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaa toimintaa ja osa esityksistä löytää väylänsä uuden hallituksen 

ohjelmaan. Jos saisin päättää, nostaisin ensimmäiseksi toteutettavaksi ehdotukseksi työryhmän esityksen lisätä 

ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrää nykyisestä 51 vuosittain myönnettävästä eläkkeestä 100 eläkkeeseen. Tavoite 

on myös yksi Taidemaalariliiton tavoitteista 2019–22 istuvan hallituksen ohjelmaan. Päätökset tehdään tietysti muissa 

pöydissä, mutta kentän toimijoiden pitkäaikaisella, vuosien yhteistyöllä voidaan taiteilijoiden edunvalvonnassa vaikuttaa 

päätöksiin ja saavuttaa tuloksia. Tähän työhön haluan antaa osaamiseni ja pitkäaikaisen kokemukseni jatkossakin. 

 
Nähdään kokouksessa! Marja-Liisa Jokitalo 
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Kutsu syys- ja yleiskokoukseen 

 
KOKOUSKUTSU        TAIDEMAALARILIITTO ry.  
     
Syyskokous 2018 

 
Aika: perjantai 30.11.2018 klo 17.15 
Paikka: tm•galleria, Erottajankatu 9 B, 00130 Helsinki 
 
Esityslista: 
  
1.   Kokouksen avaaminen. 
2.   Hiljainen hetki edesmenneiden liiton jäsenten muistolle. 
3.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4.   Esityslistan hyväksyminen. 
5.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
6.   Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019 (liite 1) 
 Toimintasuunnitelma hyväksytään kohdassa 9 yhdessä talousarvion kanssa. 
7.   Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2019 (liite 2) ja vuoden 2019 jäsenmaksusta päättäminen 

Esitys: Vuoden 2019 jäsenmaksu ilman Taide-lehden tilausta on 108 euroa (sisältää lahjoituksen Kuvataiteilijain 
huoltosäätiölle, 1 euroa). Jäsenmaksu Taide-lehden tilauksen kanssa ilmoitetaan syyskokouksessa.  
Jäsenmaksun voi maksaa tammikuussa yhdessä erässä tai kahdessa erässä tammikuussa ja kesäkuussa. 
Esitetään myös, että kuten liiton säännöt mahdollistavat, jäsen voi luopua jäsenmaksuun sisältyvän Taide-
lehden vuosikerran tilauksesta ja maksaa vastaavasti jäsenmaksua 108 euroa. Taide-lehdestä luopumisesta on 
ilmoitettava liittoon ennen jäsenmaksun maksamista. 
Liiton sääntöjen mukaan 65 vuotta täyttäneet jäsenet suorittavat liitolle 50 % syyskokouksen toimintavuodelle 
määräämästä jäsenmaksusta. Sellaiset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 65 vuotta ja joiden jäsenyys on alkanut 
viimeistään 31.12.2018, on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. Kunniajäsenet ja 80 vuotta täyttäneet 
jäsenet on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. 
Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 ja valtuutetaan toiminnanjohtaja 
tekemään mahdolliset muutokset. 

8.   Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2019–2020. 
 Kauden 2017-2018 puheenjohtaja Marja-Liisa Jokitalo on erovuorossa.  

Esitys: Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2019–2020. 
9.   Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien jäsenten tilalle kaudelle 2019–2020. 

Hallituksesta erovuorossa ovat 2017–2018 kauden jäsenet: Antti Arkoma, Leena Kangas, Anna-Maija Rissanen 
ja Paula Tella. 
Hallituksessa jatkavat 2018–2019 kauden jäsenet: Irina Schuvaloff, Merja Salonen Di Giorgio, Juri Saarikoski, 
Asko Niemelä-Koura ja Helka Immonen sekä kokelasjäsenten edustaja Seija Sainio.   
Kokelasjäsenten edustaja kaudelle 2019-2020 valitaan tarvittaessa mikäli hallituksen kokelasjäsenen paikka 
tulee täytettäväksi.  
Esitys: Valitaan neljä hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle kaudelle 2019–2020. Kokelasjäsenet valitsevat 
oman edustajansa hallitukseen erillisessä vaalissa tarvittaessa mikäli hallituksen kokelasjäsenen paikka tulee 
täytettäväksi.  

10.   Hallituksen esitys jäsenhaussa 2019 käytettäviksi ansioitumisen riittäviksi perusteiksi. 
Esitys: Hallitus esittää, että vuonna 2018 käytössä olleet ansioitumisen perusteet ovat käytössä jäsenhaussa 
myös vuonna 2019 (liite 3). 
Päätetään Taidemaalariliiton kunniajäseniksi 2019 kutsuttavista jäsenistä. 
Esitys: Hallituksen esitys kunniajäseniksi vuonna 2019 kutsuttavista jäsenistä esitellään kokouksessa.  

11.   Kokouksen päättäminen. 
 
 
KOKOUSKUTSU        TAIDEMAALARILIITTO ry.  
 
Yleiskokous, syksy 2018 
 
Aika: perjantai 30.11.2018, syyskokouksen jälkeen 
Paikka: tm•galleria, Erottajankatu 9 B, 00130 Helsinki 
 
Esityslista: 

1.   Kokouksen avaaminen. 
2.   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3.   Esityslistan hyväksyminen. 
4.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. 
5.   Näyttelytoimikunnan jäsenten valinta kaudelle 2019–2020. 
  Näyttelytoimikunnasta erovuoroisia ovat kauden 2017-2018 jäsenet Erik Creutziger ja Teemu Korpela.  
  Esitys: Valitaan kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle.  
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6.   Jäsenhakulautakunnan jäsenten valinta kaudelle 2019. 
  Esitys: Valitaan viisi jäsentä, viisi varajäsentä, kokelasjäsen ja varakokelasjäsen. 
7.   Jäsenehdokkaan ja varajäsenehdokkaan valinta Kuvataiteen näyttöapurahalautakuntaan kaudelle 
 2019-2021. 
 Esitys: Valitaan Taidemaalariliiton jäsenehdokas ja varajäsenehdokas Kuvataiteen 
 näyttöapurahalautakuntaan kaudelle 2019-2021.  
8.   Taidemaalariliiton edustajan valinta Kuvaston Hallitukseen. 
 Esitys: Valitaan edustaja Kuvaston hallitukseen Nella Keskisarjan tilalle vuodeksi 2019.  
9.   Edustajien valinta Suomen Taiteilijaseuran edustajistoon kaudelle 2019-2020. 
  Esitys: Valitaan 13 jäsentä ja 13 varajäsentä kaudelle 2019-2020.  
10.   Taidemaalariliiton edustajien valinta Pohjoismaisen Taideliiton vuosikokoukseen 2019. 
  Esitys: Valitaan kaksi edustajaa.  
11.   Muut esille tulevat asiat. 
12.   Kokouksen päättäminen. 

 
Seuraavat kokouksen liiteasiakirjat tulevat ke 14.11. Taidemaalariliiton jäsensivuille nähtäväksi: 
https://www.painters.fi/jasensivu/jasenkirjeet 
 -hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2019 
 -hallituksen esitys jäsenhaussa 2019 käytettäviksi ansioitumisen riittäviksi perusteiksi 
Jäsensivuille pääsee kirjautumaan henkilökohtaisella tunnuksella. Tunnus on sama kuin Tuubit auki-, muotokuva- ja 
verkkotilaussivuille kirjauduttaessa. Pyydä tunnukset tarvittaessa jäsensihteeriltä: johanna.lemettinen@painters.fi 
…………….. 

 
Tietoa syys- ja yleiskokouksesta 
 
Kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla varsinaisilla ja kokelasjäsenillä. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä, mutta 
myös kokelasjäsenillä on äänioikeus valittaessa kokelasjäsenten edustajia liiton toimielimiin. Huomioithan, että 
kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla. Äänestämisen edellytyksenä on, että jäsenmaksu on maksettuna. Tarvittaessa 
voit maksaa jäsenmaksun Tarvikevälityksen kassaan paikan päällä. Kun tulet kokoukseen, ilmoittaudu ovella 
jäsensihteerille. Nopeutat jonoa, kun esität jäsenkorttisi. 
……………. 

 
Kiinnostaako vaikuttaminen? 
 
Asetu ehdolle Taidemaalariliiton halllitukseen ja liiton edustajaksi taiteen alan toimielimiin 

  
Taidemaalariliiton hallituksen puheenjohtajan valinta: 
Taidemaalariliiton syyskokouksessa 30.11. valitaan liiton hallitukselle puheenjohtaja. Liiton hallitus on päättänyt, että 
1) Puheenjohtajaehdokkaat voivat halutessaan esittäytyä etukäteen liiton nettisivuilla kertomalla itsestään. Nettisivuille 
lisätään esittelyt, jotka on toimitettu 12.11. mennessä liiton toiminnanjohtajalle. 
2) Liiton jäsenet voivat halutessaan esittää ennakkoon kirjallisia kysymyksiä puheenjohtajaehdokkaille.    
  
Kysymykset  esitetään  syyskokouksessa  ennen  puheenjohtajan  valintaa.  Halutessasi  esittäytyä  ehdokkaana  tai  esittää  
ehdokkaille  kysymyksen  ota  yhteyttä  toiminnanjohtaja  Alina  Mänttäriin:  alina.manttari@painters.fi  tai  09  6811  0568.  
 
Taidemaalariliiton hallitus, lautakunnat ja muut toimielimet:  
Mikäli olet kiinnostunut asettumaan ehdolle TML:n hallitukseen tai muihin toimielimiin, tai kiinnostunut asettumaan 
ehdolle liiton edustajaksi muihin yleiskokouksessa täytettäviin tehtäviin, voit ilmoittautua kokouksessa paikan päällä. 
Valmistaudu esittelemään itsesi. Jos et pääse paikalle kokouksiin, voit ilmoittaa halukkuutesi olemalla yhteydessä 
toiminnanjohtajaan viimeistään 29.11. Lähetä toiminnajohtajalle esittelytekstisi.  
Taidemaalariliiton toimielimissä työskentelystä maksetaan kokouspalkkio ja matkakulut edullisimman kulkuvälineen 
mukaan. 
 
Lisätietoa: Toiminnanjohtaja Alina Mänttäri, puh. 09-6811 0568, alina.manttari@painters.fi 

 

Liittotietoa 

Oletko muuttanut? Muista ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi jäsensihteerille: puh. 09-6811 0535, 
johanna.lemettinen@painters.fi (paikalla ti, to, pe).  
………………. 

Jäsenkysely 

Taidemaalariliiton jäsenkysely on päättynyt, ja liiton hallitus kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Kyselyyn tuli 228 
vastausta. Liiton hallitus on aloittanut kyselyn tulosten käsittelyn, ja jatkaa niiden perusteellisempaa käsittelyä vuoden 
2019 puolella. Kyselyn tuloksia tullaan esittelemään jäsenistölle kevätkokouksen 2019 yhteydessä.  
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Kyselyyn vastanneiden yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin kolme 50 euron lahjakorttia Taidemaalariliiton 
tarvikevälitykseen. Arvonnan valvojina ja onnettarina toimivat taloussuunnittelija Eeva Kilpinen ja projektisihteeri Heidi 
Naumanen. Onnea voittajille: Arja Valkonen-Goldblatt, Simo Mantere ja Kristiina Korjonen. 

…………….. 

Tietoa TAIDE-lehdestä 

Taidemaalariliitto tilaa jäsenille alennettuun hintaan TAIDE-lehden vuosikerran (6 nroa vuodessa). TAIDE-lehti laskutetaan 
Taidemaalariliiton jäsenmaksun yhteydessä. Lehti lähetetään, kun jäsen on maksanut jäsenmaksun 1.erän. 

Tilaukset ja peruutukset: Uudet tilaukset ja peruutukset ilmoitetaan Taidemaalariliiton jäsensihteerille vuoden loppuun 
mennessä. Lehden tilaus tai peruutus on voimassa automaattisesti seuraavanakin vuonna ja niin kauan, kunnes jäsen 
toisin ilmoittaa. Tilausta ei voi perua kesken vuoden, jos jäsen on maksanut yhdenkin erän kuluvan vuoden jäsenmaksusta. 
Jos jäsen maksaa jäsenmaksun myöhässä, myös TAIDE-lehti saapuu myöhässä. Jäsenmaksunsa myöhässä 
maksaneiden tilaukset lähetetään kustantajalle kerran kuukaudessa ja kustantaja käsittelee tilauksen sen jälkeen 2–4 
viikossa. Lähetys saapuu Postin kautta Helposti-pakettina ja sitä varten liitto ilmoittaa kustantajalle jäsenen 
puhelinnumeron paketin noutamisilmoitusta varten. Noudathan lähetyksen ajoissa, sillä Posti säilyttää paketteja vain 7 
vuorokautta. Noutamattomat paketit lisäävät postituskuluja, mikä tulee jäsenen maksettavaksi. 

Osoitteenmuutokset: TAIDE-lehdellä ei ole Postin kanssa edelleenlähetyssopimusta, joten lehti lähetetään siihen 
osoitteeseen, jonka jäsen on antanut Taidemaalariliitolle. Ilmoita muuttunut osoitteesi Taidemaalariliiton jäsensihteerille. 
Muuta: Taide-lehden tilausmaksu on verovähennyskelpoinen. Taiteilijat saavat Taide-lehden yksityisilmoituksista 30 %:n 
alennuksen (alennus ei koske näyttely- eikä kesätapahtumakalenteria). Taide-lehden mediakortti löytyy osoitteesta 
www.taidelehti.fi. 

Lisätietoa: Jäsensihteeri / johanna.lemettinen@painters.fi, puh. 09-6811 0535 (paikalla ti, to, pe) 
………….. 

Tarvikevälityksen tarjouksia 

Tarvikevälitykseen on saapunut uusi erä puolalaista ja belgialaista pellavaa ja Cottonduck-puuvillaa. Myös Old Holland -
öljyväri- ja ARA-akryylivärivalikoimaa on täydennetty.  

•   Raamarit hajuton tärpätti - tarjoushinta 6,10 € (norm.hinta 8,30 €) 

•   Daler Rowney CRYLA 75 ml akryylivärituubit, kaikki hintaryhmät - tarjoushinta 4 € 

Kiilapuita Tarvikevälityksen kautta 

Tarvikevälityksen kautta voit tilata kotimaisia Nukarisen puusepänliikkeen kiilapuita. Tarvikevälityksen kautta tilattuna 
hinnat ovat huokeammat kuin suoraan Nukariselta tilattuna. 

Esimerkki kiilapuiden hinnasta: Kiilapuun leveys 70mm ja syvyys 20mm 

•   Puusepänliike Nukarinen 13,75 € / m 

•   Tarvikevälityksen kautta tilattuna 11,30 € / m 

Kiilapuiden tarkat metrihinnat löytyvät Tarvikevälityksen verkkokaupasta, jonka kautta voit tilata muitakin 
taiteilijatarvikkeita. Taiteilijatarvikkeiden ja kiilapuiden toimituksen voi tehdä suoraan kotiisi / työhuoneellesi tai 
Taidemaalariliiton toimistolle. 

 
Tarvikevälityksen verkkotilaus: Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käydä Tarvikevälityksessä, voit tilata taiteilijatarvikkeita 
verkkotilauksen kautta. Kirjautuminen verkkotilaukseen tapahtuu samoilla tunnuksilla kuin liiton jäsensivuille kirjautuminen. 
Jos sinulla ei ole tunnuksia, ota yhteys jäsensihteeriin: johanna.lemettinen@painters.fi 

TARVIKEVÄLITYKSEN VERKKOTILAUS: www.painters.fi/verkkotilaus/ 

Lisätietoa: Myyntisihteeri Jarmo Nordlin, puh. 09 – 6811 0511, jarmo.nordlin@painters.fi 

Näyttelyhaut 

Portrait NOW! 
 
Carlsberg Foundation -säätiön muotokuvakilpailun Portrait NOW! avoin teoshaku pohjoismaisille taiteillijoille on 
avoinna 31.12.2018 asti. Näyttely järjestetään Frederiksborgin linnassa Tanskassa touko-elokuussa 2019. 

Hakemisesta löytyy lisätietoa PortraitNOW!-sivustolta englanniksi: The selection of portraits for the exhibition will take 
place in two phases: A preselection will be made by the jury based on the photos uploaded by the artists upon registration. 
The preselected artwork will be handed in to the Museum of National History at Frederiksborg Castle, where the final 
selection for the exhibition Portrait Now 2019! will take place. 
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Transport expenses from the designated hand-in stations to Frederiksborg Castle and return will be covered by the 
museum. However, the artist must deliver and collect the artwork at the designated hand-in station where the artwork 
was handed in. Hand-in station in Finland: ATC Global Solutions Oy Ab, Koivulehdontie 2, 01510 Vantaa. 
The deadline for submitting artwork to the competition is 31.12.2018, at 23.59. An electronic photograph of the artwork 
must be uploaded. 

More specified instructions and link to application form: www.portraitnow.org/guidelines 
Questions and further information: portraet@dnm.dk 

……………… 

Turun Taidehalli 

Turun Taidehalli on uusi visuaalisen taiteen keskus, joka avautuu alkuvuodesta 2019 Turun Vanhalla Raatihuoneella. Turun 
Taidehalliin muuttavat kaksi alueen keskeistä taideyhteisöä, Turun Taiteilijaseura ry ja Valokuvakeskus Peri ry. 
Näyttelyehdotuksia vuodelle 2019 vastaanotetaan sunnuntaihin 11.11.2018 saakka. Haku on avoin kaikille kuva-, 
valokuva- ja videotaiteen tekijöille. Kiinnostavina nähdään myös monitaiteelliset tai taiteen rajoja ylittävät näyttelyt. 
Näyttelyjä voi ehdottaa kaikkiin tiloihin tai yhteen tilaan. NÄYTTELYTILA 1) 2. krs, 52+20+40=112 m2 (nykyinen Vanha 
Raatihuoneen galleria) NÄYTTELYTILA 2) 2. krs, 34 m2, pimennettävä NÄYTTELYTILA 3) 1. krs, 52 m2, ei ripustusseiniä. 

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisesti, mutta hakemuksia voidaan vastaanottaa myös paperisina. Hakemuksen 
liitteeksi: 1) näyttelysuunnitelma sisältäen mahdolliset oheisohjelmaehdotukset 2) CV (doc, rtf, pdf) 3) selventävää 
kuvamateriaalia (5–10 jpg-kuvatiedostoa) näyttelyteoksista tai aiemmasta tuotannosta. 

Hakuilmoitus ja tarkat hakuohjeet: www.turuntaiteilijaseura.fi/news/turun-taidehallin-nayttelyhaku-vuodelle-2019 
Lisätietoa: Margarita Rosselló Ramón, Turun Taiteilijaseura ry, puh. 045 132 4744 
……………… 

FLASH2-näyttely 2019 
 
Vuonna 2017 Suomenlinnassa järjestetty FLASH1 – Valon rajalla -valotaidenäyttely saa jatkoa 26.10.–10.11.2019 kun 
biennaalin toinen editio, FLASH2, palaa Suomenlinnaan. Tiloja tulee käyttöön neljä: Pumppuhuone, Kesäteatteri, 
Kiväärigalleria ja Poliisikoulun käytävä. Näyttelyyn valitaan teoksia sekä avoimella haulla että kutsumalla.  
 
Teos- ja konseptiehdotukset: FLASH2-näyttelyyn voi tehdä ehdotuksia yksittäisistä valotaideteoksista, koko tilan tai sen 
osan kattavista kokonaisuuksista ja yhtä tai useampia tiloja koskevista kuratointikonsepteista. Teokset voivat olla aiemmin 
valmistuneita tai tähän näyttelyyn suunniteltuja. Tässä vaiheessa ehdotukset voivat olla hyvin luonnosmaisia. FLASH pyrkii 
toiminnassaan kulutuksen vähentämiseen, joten vähäinen sähkönkäyttö ja luontoa säästävät materiaalit ovat ehdotuksissa 
plussaa. Teokset ovat esillä lämmittämättömissä tiloissa, joten niiden tulee kestää kylmyyttä ja pientä kosteutta. Teoksista 
maksetaan ainakin näyttelykorvaus ja materiaalikulut. Budjetti tarkentuu myöhemmin. 
 
Lähetä ehdotuksesi viimeistään 15.12.2018 osoitteeseen flash2.2019@gmail.com. Kerro ehdotuksessasi seuraavaa: 
1) Lyhyt ja mahdollisimman konkreettinen selitys siitä, mikä teos tai konsepti on 2) Mitä tilaa ehdotus koskee, vai käykö 
se mihin vain tilaan 3) Tiedossa olevat tekniset vaatimukset 4) Jonkinlainen arvio kuluista 5) Jos kyse on työryhmästä, 
siihen kuuluvat henkilöt 6) Muutama sana taustastasi / ryhmäsi taustasta 7) Yhteystiedot: sähköposti, puhelin, mahdollinen 
www-sivu. 
Kiertokäynti tiloihin 18.11.2018 Klo 17. Tiloihin voi tutustua FLASH:n järjestämillä kiertokäynneillä, jotka lähtevät 
Suomenlinnan päälaiturin luota, infopisteen edestä klo 17. Kauppatorilta 16:40 lähtevällä lautalla ehtii hyvin.  
 
Lisätiedot ja kysymykset: flash2.2019@gmail.com 
………………. 
 

Wiurilan kesänäyttely 2019 
 
Kesällä 2019 Wiurilassa järjestetään yhteisnäyttely ajalla 14.6.-25.8.2019, johon voi tarjota sekä ulko- että sisätiloihin 
sijoittuvaa nykytaidetta. Avoin haku on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, hakemukset kesäkaudelle 2019 tulee jättää 
sähköisesti tai postitse 16.12.2018 mennessä (postileiman päiväys riittää). Taiteilijoilta ei peritä tiloista vuokraa, provisio 
myydyistä teoksista, 25% (+ALV) maksetaan Wiurilan kartanolle. Taiteilija vastaa teostensa kuljetuksista 
näyttelysopimuksessa mainittuina ajankohtina sekä teosvakuutuksista kuljetusten ja näyttelyn aikana. 
 
Näyttelytilat: 1) Viljamakasiini (160 m2 ) on nelikerroksinen, alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa 
oleva monimuotoinen tila.  2) Galleria Pääsky (80 m2 ) on kaksikerroksinen ja sijaitsee talousrakennusten keskellä 
vanhassa kellotornissa. 3) Avaingalleria (40 m2 ) on alkujaan maakellariksi rakennettu, kaareva tiiliholvattu tila. Gallerian 
perusvalaistuksena on maalattiaan upotettu spottivalaistus. Tila sopii valo-, ääni- ja tilateoksille sekä installaatioille. 4) 
Galleria Hotelli on kolmikerroksinen viljavarasto, josta on käytössä vain alin kerros (30 m2). Tila sopii paikkasidonnaiselle 
taiteelle ja installaatioille. 5) Puistoalue levittäytyy laajalle kartanorakennusten lomaan. Puisto soveltuu suurikokoisille 
veistoksille ja installaatioille sekä paikkasidonnaisille teoksille. Myös talousrakennusten sisäpihalla on tilaa veistoksille. 
Haku: Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään alustava suunnitelma teoksista, ansioluettelo, maksimissaan 10 kpl 
teoskuvia sekä teoskuvaluettelo (mitat, tekniikka, valmistumisvuosi). 
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Sähköiseen hakemukseen tulee liittää kuvat yhtenä pdf-tiedostona tai jpg-kuvina (koko yhteensä alle 20 Mt), sekä 
mahdollinen linkki taiteilijan kotisivuille (ei muita linkkejä). Paperihakemuksessa kuvat lähetetään A4-kokoisina tulosteina. 
Jurytysmaksu 25 euroa maksetaan tilille FI56 5410 0220 2873 72. Maksutositteen kopio liitetään hakemukseen. 
Hakemukset lähetetään osoitteeseen: Wiurilan Kesä / Sarparanta, Viurilantie 126, 24910 Halikko AS tai sähköisesti 
wiurilankesa@gmail.com 
 
Lisätietoja: www.wiurilankesa.fi       Wiurilan kesä -työryhmä, näyttelyn kuraattorit: Jaana Saario, 0440 727 569, 
jaanajsaario@gmail.com, Satu-Maaria Mäkipuro, 040 589 7572, satu.makipuro@gmail.com, Johanna Sarparanta, 041 
453 8057, johannasarparanta@gmail.com 
 

Apurahat ja avustukset 

Taike  - liikkuvuusapurahat 
 
Hakuaika: 15.11.2018 asti. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. Liikkuvuusapurahoilla on jatkuva haku 
ja seuraava haku päättyy marraskuun 15.pv (sitä seuraava haku on 28.2.2019 mennessä). 
Marraskuussa päättyvässä haussa voi hakea sekä loppuvuoden että seuraavan vuoden alun matkoihin. 
Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu ulkomaanmatkoihin. Matkan tulee liittyä taiteellisesti tai jonkin taiteenalan kannalta 
merkittävään hankkeeseen, jonka yhteydessä hakija esiintyy tai esittää taidettaan Suomen ulkopuolella. Apurahan voi 
saada myös työskentelykuluihin taiteilijaresidenssissä, jolloin esiintymistä ei edellytetä. Liikkuvuusapurahalla voidaan 
kattaa ulkomaanmatkan kustannuksia siltä osin, kun niihin ei ole muuta rahoitusta. Hyväksyttäviä kuluja ovat: matkaliput 
(edullisinta julkista liikennevälinettä käyttäen), kohtuulliset majoituskulut, työskentely taiteilijaresidenssissä ja muut 
välittömät matkan järjestämisestä aiheutuvat kulut. 

Hakuilmoitus ja tarkat hakuohjeet: 
http://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11152 
Lisätietoa: Taiken asiakaspalvelu puh. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi 
………….. 

Taike - kohdeapurahat 

Hakuaika: 15.11.2018 mennessä. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. 
Kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahan voi saada muun 
muassa materiaalikustannuksiin, tuotantokustannuksiin, työskentelyyn. Apuraha on tarkoitettu taiteenaloilla toteutettaviin 
yksittäisiin vuosien 2019-2020 aikana toteutettaviin projekteihin. Projekti tulee aloittaa myöntövuoden aikana. 
Hakemuksen tulee sisältää uusi työsuunnitelma tulevalle vuodelle. Työsuunnitelmasta tulee käydä ilmi, tekeekö hakija työn 
omalla ajallaan vai työsuhteessa. Taidetoimikunnat eivät myönnä alle 1500 euron apurahoja. 
Liitteet: 1) pakollisena liitteenä taiteilijan ansioluettelo tai työryhmän jäsenten ansioluetteloista tehty kooste 
2) lisäksi voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä 
tulee käydä ilmi sen sisältö. Yhden liitteen maksimikoko on 4Mb. 3) visuaalisten alojen hakijoiden tulee liittää lisäksi 
hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf -tiedostona (enintään 4Mb). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja 
vuosiluku. 
 
Apurahaa haetaan sähköisesti Taiken verkkopalvelussa. Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen 
ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakulomakkeita saa myös Taiken toimipisteistä tai Taidemaalariliiton 
toimistosta. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 
16.00. 
 
Tarkat hakuohjeet: www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11163 
Lisätietoa: Taiken asiakaspalvelu puh. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi 
......................  

 

Taike - apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen 

 
Hakuaika 15.11.2018 asti. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. 

Kulttuurista moninaisuutta edistävien apurahojen tarkoituksena on: A) vahvistaa siirtolaistaustaisten ja muihin 
kulttuurivähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden mahdollisuuksia harjoittaa taiteellista toimintaa ja osallistua tasavertaisesti 
Suomen taide-elämään B) tukea kulttuurista moninaisuutta, kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja rasisminvastaisuutta 
edistäviä taide- ja kulttuuriprojekteja Suomessa. 

Apurahahakemus täytetään Taiken verkkopalvelussa. Vaihtoehtoisesti voi hakea myös täyttämällä tulostettavan 
lomakkeen ja lähettämällä sen Taiteen edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai 
aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00. Paperisia lomakkeita saa myös Taidemaalariliiton toimistolta (kysy 
jäsensihteeriltä). Lähetä joko sähköinen hakemus tai paperinen hakemus (ei molempia). 

Hakuilmoitus: www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11165 
Lisätietoa: Taiken erityisasiantuntija Lea Halttunen, puh. 0295 330 713, lea.halttunen@taike.fi 
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FRAME - Matka-apuraha 

 
Haku vuoden 2019 matkoihin alkaa 1.11.2018. Päätöksiä tehdään joka toinen kuukausi ja seuraava haku päättyy 
joulukuussa 31.12.2018. 
Taiteilijat voivat hakea matka-apurahaa esiintyessään tai esittäessään taidettaan Suomen ulkopuolella esimerkiksi 
yksityis- tai ryhmänäyttelyssä, biennaalissa, triennaalissa, festivaaleilla tai muussa nykytaiteen tapahtumassa. Matka-
apurahaa voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin tai työryhmän: matkakuluihin, majoituskuluihin, taideteosten 
kuljetuskuluihin, taideteosten vakuutuskuluihin kuljetuksen aikana. Hakemuksen liitteet: 1) matkasuunnitelma: matkan 
tarkoitus, ajankohta ja ohjelma, näyttely- tai esiintymispaikan kuvaus sekä merkitys kansainvälisen uran kannalta 2) 
ansioluettelo (1–2 sivua) tai biografia 3) työryhmiltä lyhyet ansioluettelot tai biografiat 4) jokaiselta osallistuvalta 
suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa. Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 
MT.  Apurahaa haetaan Framen verkkosivuilla: https://frame.apurahat.net/frame/ 
 
Lisätietoa: www.frame-finland.fi  /  info@frame-finland.fi  / puh. 040 507 0809 
.................... 
 

FRAME - Projekti-apuraha kansainväliseen taidejulkaisuun 

Apurahahaku vuoden 2019 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2018  ja 1.–31.3.2019. 
Apurahan tarkoituksena on edistää taiteilijoiden kansainvälistä uraa. Projektiapurahaa voi hakea suomalaisten tai 
Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tuotantoa tai suomalaista taidetta esitteleviin vieraskielisiin, kansainväliseen 
levitykseen tarkoitettuihin julkaisuihin. Projektiapurahaa voidaan käyttää ainoastaan julkaisun painokuluihin, 
käännöspalkkioihin, kirjoittajapalkkioihin. Hakemuksen liitteet: 1) julkaisusuunnitelma 2) kansainvälinen 
levityssuunnitelma 3) jokaiselta julkaisussa esitellyltä suomalaistaiteilijalta CV tai biografia 4) jokaiselta julkaisussa 
esitellyltä suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa. Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla 
enimmillään 3 MT. Apurahaa haetaan Framen verkkosivuilla: https://frame.apurahat.net/frame/ 

Lisätietoa: www.frame-finland.fi  /  info@frame-finland.fi  / puh. 040 507 0809 
…………… 

Kuvataiteilijain huoltosäätiö 

Kuvataiteilijain huoltosäätiö myöntää tarveharkintaisia avustuksia taiteilijoille tai heidän omaisilleen. Kertaluontoisia 
avustuksia myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
 - vanhuusavustusta kuusikymmentä vuotta täyttäneille kuvataiteilijoille, joiden taloudellinen toimeentulo on 
 niukka, 
 -sairaus- tai työkyvyttömyysavustusta sairastuneille tai työkyvyttömiksi tulleille kuvataiteilijoille, jotka sairauden 
 tai työkyvyttömyyden vuoksi eivät voi turvata toimeentuloaan varallisuudellaan, omalla työllään tai yhteiskunnan 
 antaman taloudellisen tuen turvin sekä 
 -hautausavustusta kuvataiteilijan kuoltua hänen lähimmille omaisilleen. 

Säätiön hallitus kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään saapuneet avustusanomukset. Lomakkeen hakemuksen 
jättämiseksi voi ladata Suomen Taiteilijaseuran nettisivulta. Lomakkeeseen tulee täyttää edellisen vuoden 
verotuspäätöksen mukaiset verotulot. Lomakkeen voi myös tilata STS:n asiamies Kirsi Korhoselta, puh. 050 5432 545 tai 
Taidemaalariliiton toimistolta. 

Yhteydenotot: asiamies Kirsi Korhonen, puh. 050 5432 545, kirsi.korhonen@artists.fi 
…………….. 

Svenska Kulturfonden  

Ansökningstiden är 1.–30.11.2018. Svenska Kulturfonden beviljar bidrag till privatpersoner och arbetsgrupper som är 
aktiva inom utbildning, forskning, konst och kultur.  Ändamålet för din ansökan ska anknyta till det svenska i Finland. 
 

•   Bidrag för privatpersoner och arbetsgrupper  
Du kan söka bidrag för eget konstnärligt arbete och projekt. Arbetsgrupper kan söka bidrag för ett (1) avgränsat projekt. 
Det är möjligt att söka projektbidrag för konstnärligt arbete under kortare tid än ett (1) år. Projektbidrag för följande utgifter 
i anslutning till den egna konstnärliga verksamheten: • evenemang • fortbildning • materialutgifter. 
 

•   Arbetsstipendier 
Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt 
arbete på heltid för ett till tre år. Då du ansöker om arbetsstipendium ska du bifoga ett arbetsprov. Som arbetsprov 
godkänns digitala portfolios, textprov och länkar till webbsidor med publicerat material. Om du bifogar enskilda bilder 
ska du samla dem alla i ett pdf-dokument. Summa 24 000 euro/år. 
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•   Resestipendier - OBS! Fri ansökningstid 

För resor med anledning av kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. 
Resestipendierna inom kulturområdet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare 
samt anställda inom finlandssvenska förbund. För resor som anknyter till arbetsuppgifterna och har ett fortbildande 
syfte. Bidraget är avsett för rese- och logikostnader. Resekostnaderna beaktas enligt billigaste rimliga resealternativ. 
Yrkesverksamma konstnärer kan också söka resestipendium för AiR-vistelser som aktualiseras på kort varsel. Högst 1 
500 € för enskilda sökande och 3 000 € för arbetsgrupper. Mera information: anna.wilhelmson@kulturfonden.fi 
Annons: https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/ 
Ansökan: https://ansokan.kulturfonden.fi/ 
Mera information: kansli@kulturfonden.fi 
………….. 
 
VISEK-apuraha 
 
Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK:n apurahat taiteilijoille ovat haettavissa 1.– 30.11.2018. 

Kenelle: Kuvaston yhteydessä toimiva VISEK jakaa apurahoja visuaalisen alan ammattitaiteilijoille. Tukea voivat hakea 
yksittäisten taiteilijoiden lisäksi myös taiteilijaryhmät. VISEK-tukea ei myönnetä vuosiapurahan tai vuosina 2016-2017 
VISEK-tukea saaneille taiteilijoille. 
Mihin tarkoitukseen: VISEK myöntää tukea visuaalisen alan taiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn. Tukea myönnetään 
kestoltaan rajattuihin hankkeisiin. Aiempina vuosina myönnetyt apurahat ovat olleet keskimäärin 1000–2000 euron 
suuruisia. Huomaathan, että opintoihin, matkakuluihin sekä aputyövoiman palkkakuluihin apurahaa ei pääsääntöisesti 
myönnetä. Tukea ei voi myöskään hakea takautuvasti jo tehdystä työstä, vaan apurahoja myönnetään vain tuleville 
projekteille. 
Hakuohjeet: Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, johon liitetään yksi liitetiedosto. Liitetiedoston (1 pdf-tiedosto max. 8 
sivua, taiteilijaryhmät max. 10 sivua) tulee sisältää tiivistetty CV (pituus max. kaksi A4), työ- ja rahoitussuunnitelma (max. 
kaksi A4) sekä kuvia teoksista tai suunnitteilla olevista teoksista (1-5 kpl). 
 
VISEK-apurahat perustuvat tekijänoikeuslain hyvitysmaksuun, jolla tekijöille korvataan teosten yksityinen kopiointi. 
Kollektiivinen tekijänoikeuskorvaus on jaettu taiteilijoille apurahoina VISEK:n kautta vuodesta 1987.  
 
Hakuilmoitus ja -lomake: www.kuvasto.fi/2018/11/visek-apurahat-visuaalisen-alan-taiteilijoille/ 
Lisätietoja apurahahausta: kuvasto@kuvasto.fi, puh. 09 272 4022 

 

Residenssit 

Särön Oder-residenssi 

Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särön Oder-residenssi Frankfurtissa tarjoaa työrauhaa ja inspiraatiota kirjoittamiseen ja 
muuhun taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn. Kuvataiteilijoille on tarjolla työtilaa samasta korttelista. Frankfurt an 
der Oder sijaitsee itäisessä Saksassa Puolan rajalla. Berliinistä on vain tunnin junamatka, junia kulkee puolen tunnin välein.  

Oder-residenssi on tarkoitettu Särön jäsenten ja residenssin yhteistyökumppaneiden jäsenten asumiseen ja 
työskentelyyn. Vierailuaika on pääsääntöisesti vähintään kaksi viikkoa. Jos et ole minkään residenssin kumppanijärjestön 
jäsen, voit hakea Särö ry:n jäsenyyttä. Kun sinut on hyväksytty jäseneksi, voit hakea residenssiin. Haku on jatkuva.  

Katso vapaat haettavissa olevat jaksot 2018-2019: https://www.sarolehti.net/o/tiedotteet.php 

Lisätietoa residenssistä: https://www.sarolehti.net/o/index.php 
Tiedustelut: saro.residenssi@gmail.com 
……………….. 

Tohmajärven taiteilijaresidenssi 

Tohmajärven kulttuuritoimi on perustanut taiteilijaresidenssin, ja hakee yhtä tai kahta kuvataiteilijaa työskentelemään 
residenssiin kesäkaudelle 2019. Residenssin käytössä ovat ajat kesä-heinäkuussa: joko 1 kk jaksoissa ajalla 1.-30.6. tai 
1.-31.7., tai vaihtoehtoisesti koko kesäkaudella 1.6.-11.8.2019. Residenssi toimii Keski-Karjalan musiikkiopiston tiloissa 
osoitteessa Kirkkotie 16, 82600 Tohmajärvi. Asuminen residenssissä on taiteilijalle maksutonta. Taiteilijalle on varattu oma 
makuuhuone sekä kylpyhuone, ja käytössä on myös keittiö. Musiikkiopiston tilat sopivat pienimuotoisempaan 
työskentelyyn, ja käytössä ovat myös koulukeskuksen tilat ja välineet mm. puun ja metallin työstämiseen sekä isompien 
teosten tekemiseen. Myös keramiikan polttouuni on käytössä. Hakuohjeet: Toivoisimme taiteilijalta jonkinlaista näkyvyyttä 
kunnassa residenssin aikana, esim. taiteilijaesittely, työpaja, pop up -näyttely, lahjoitettu teos, museon opastus taiteilijan 
näkökulmasta tai somepäiväkirja. Meitä kiinnostaisi myös se, millaisena näet Tohmajärven ja mitä ajatuksia tai ideoita 
seutu sinussa herättää?  Esittele itseäsi ja työskentelyäsi, sekä kerro miksi juuri sinä haluaisit tulla Tohmajärvelle, ja mitä 
toisit tänne mukanasi. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 30.11.2018 mennessä osoitteeseen Tohmajärven kunta, 
Taiteilijaresidenssi, Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi. 

Lisätietoja: residenssin hoitaja Kaisa Jussila, puh. 040 771 0729 tai kaisahannelejussila@gmail.com 
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Taiteilijaresidenssi Arenys de Mar 

Taiteilijaresidenssi sijaitsee Arenys de Marin pikkukaupungissa, noin tunnin paikallisjunamatkan päässä Barcelonan 
pohjoispuolella. Residenssiä voivat hakea ammattitaiteilijat ja muut kulttuurialan ammattilaiset, esimerkiksi kirjailijat, 
valokuvaajat, muusikot, näyttelijät ja säveltäjät ja kulttuurituottajat. Talossa on vuokrattavana neljä kahden hengen 
huonetta, ja vuokralaisten yhteisessä käytössä on keittiö, ateljee, ruokailutila, sisäpiha, terassi sekä pyykinpesukone. 
Residenssin kesto: 1 kuukausi, hinta: 350€. Huomioithan, että Välimeren ilmastossa rakennuksissa saattaa olla kosteutta, 
joten emme suosittele residenssiä, jos sinulla on astmaa tai aiempi homealtistus. Taiteilijaresidenssiä ylläpitää Arenys de 
Mar -seura, joka koostuu residenssissä työskennelleistä taiteilijoista ja muusikoista. 
HAKU: 30.11.2018 mennessä. Kerro hakemuksessasi työhistoriastasi, matkasi tavoitteista sekä kolme vaihtoehtoa 
residenssikuukaudeksi. Voit lähettää hakemuksesi suoraan sähköpostilla osoitteeseen: arenys.residenssi@gmail.com 

Lisätietoa: www.residenssibarcelona.com 
………….. 

RaumArs-residenssi 

RaumArsin ideana on alusta (1998) asti ollut saattaa taiteilijat, taide paikalliset asukkaat lähemmäs toisiaan tuottamalla 
yhteisötaiteellisia ja osallistavia taideprojekteja. Hallitus valitsee yhteistyökumppanien kanssa vuosittain residenssiin 4–10 
taiteilijaa. Vuoden 2019 residenssipaikkojen viimeinen hakupäivä on 20.11.2018. Vapaat residenssikuukaudet ovat ajalle 
helmi–huhtikuu 2019. Itsenäisen työskentelyn residenssi 1–3 kuukaudeksi. Tällä jaksolla on mahdollisuus saada työtila 
puutyölle (Korjausrakentamiskeskus Tammela tai Rauman Seudun Katulähetys), maalaukselle (Katulähetys) ja tekstiilitöille 
(Rauman Seudun Työnhakijat) yhteistyökumppaneiltamme. Taiteilija maksaa asunnon huonevuokran ja 
rekisteröitymismaksun, mutta työtila on maksuton. Hinta: 250 €/kk/huone + rekisteröintimaksu 120€/taiteilija maksetaan 
heti residenssiin hyväksymisen jälkeen. 

Hakemukseen liitetään: 1) taidetausta 2) lyhyt projektikuvaus 3) pitkä projektikuvaus/työsuunnitelma 4) ryhmä, jonka 
kanssa toivot työskenteleväsi vai haluatko tehdä työsi itsenäisesti 5) portfolio, joka sisältää CV (max 2 Mb) tai portfolio ja 
CV erikseen (max 2 Mb). Huomaa nimetä liitteet omalla nimelläsi. Haku tapahtuu sähköisesti RaumArsin nettisivuilla: 
http://raumars.org/fi/info-taiteilijoille/hakulomake 

Lisätietoa residenssistä: http://www.raumars.org/fi/info-taiteilijoille/hakuohjeet 

Maalauksen illat 

Haluatko esitellä taidettasi Maalauksen illassa? Tule kertomaan omasta työskentelystäsi! Voit vielä ilmoittautua 
marraskuun iltaan 13.11. 

Illat ovat suunnattu etupäässä nuorille taiteilijoille, mutta esiintyminen on avointa kaikille Taidemaalariliiton jäsenille (sekä 
kokelaille että varsinaisille). Illan puhujat määräytyvät ennakkoilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Voit myös ilmoittautua 
paikan päällä, jos puhujia vielä mahtuu iltaan. Iltojen on tarkoitus toimia matalan kynnyksen vertaistukitapahtumina. 
Puhujien ei tarvitse olla harjaantuneita esiintyjiä, vaan esiintymisen voi ottaa myös harjoittelun kannalta. Jokaiselle 
puhujalle on varattu n. 10 minuuttia oman työskentelyn esittelemiseen ja mahdolliseen keskusteluun yleisön kanssa. 
Taiteilijaesittelyjen jälkeen on aika yleiselle keskustelulle ja vapaalle oleilulle kaikkien läsnäolijoiden kesken. 

Tilaisuudessa on käytössä videotykki ja macbook, sekä äänentoistojärjestelmä mikrofoneineen. Varaudu esittelemään 
työskentelyäsi kuvin. On toivottavaa, että tuot kuvat paikan päälle muistitikulla. Jos tämä ei onnistu, niin voit lähettää kuvat 
sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä. Taidemaalariliiton toimistossa ei tehdä kuvankäsittelyä. 

www.painters.fi/oma-puheenvuoro -sivulle on koottu neuvoja oman puheenvuoron suunnitteluun. 

Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen alina.manttari@painters.fi otsikolla ”Maalauksen ilta, 
päivämäärä”. Jokaiseen iltaan otetaan kymmenen puhujaa.  

Maalauksen illoissa taiteilijaesittelyjä pitävät Taidemaalariliiton jäsentaiteilijat, mutta tilaisuuden seuraaminen ja keskustelu 
on avointa kaikille taiteilijoille ja taiteesta kiinnostuneille henkilöille. 

Lisätietoa: Alina Mänttäri, puh. 09-6811 0568, alina.manttari@painters.fi www.painters.fi/maalauksen-illat-aikataulu 

 
Tapahtumat ja seminaarit 
 
“Show Me the Money! Vol II: "Välineitä taiteilijoille ja designereille oman työn arvottamiseen” 
 
Kuvasto ja Grafia järjestävät uudestaan vuonna 2016 kehutun ja pidetyn “Show Me the Money!” -seminaarin taiteilijoille 
ja visuaalisen viestinnän suunnittelijoille. Voisitteko jakaa tiedon tapahtumasta jäsentiedotteissanne? Julkaisemme 
tilaisuuden ohjelman esiintyjineen tuota pikaa, mutta alla jo alustava kuvaus sekä kuvituskuva(t).  
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Miten valmistaudun neuvotteluihin? Kuinka hinnoitella ja sanallistaa oman luovan työn arvoa? Entä miten kaupallisuus ja 
taide voivat elää sovussa? Visuaalisen alan taiteilijoille ja suunnittelijoille tarkoitetussa iltapäiväseminaarissa alan tekijät 
jakavat käytännön vinkkinsä mm. sopimusneuvotteluihin, oman työn hinnoitteluun ja markkinointiin.    
 
Tilaisuus muodostuu puheenvuoroista ja paneelikeskustelusta. Puhujia ovat: taiteilija Katriina Haikala, esiintymis- ja 
vuorovaikutusvalmentaja Elsa Ervasti, kuvittaja Leena Kisonen, graafinen suunnittelija Tony Eräpuro sekä juristi, 
ammattineuvottelija Lottaliina Pokkinen. Moderaattorina: toimittaja Joonas Turunen. 
 
Aika ja paikka: 8.11. klo 13-17 Kulttuuritehdas Korjaamo, Helsinki. Järjestäjät: Kuvasto ja Grafia. Liput: 15€ 
opiskelijoille, 20 € Kuvaston/Grafian jäsenet, 30 € muille (hintaan sisältyy kahvi/teetarjoilu) https://www.grafia.fi/kauppa/ 
 
Seminaarin ohjelma & puhujaesittelyt julkaistaan Kuvaston ja Grafian sivuilla: www.kuvasto.fi, www.grafia.fi 
 
…………….. 
 

Espoon Taitelijakilta ry:n seminaari 
  
Aika: Lauantaina 10.11.2018 alkaen klo 14.00 (tila on varattuna klo 17.00 asti) 
Paikka: EMMAn Palettitila, 1 krs. EMMA shopin vieressä, Ahertajantie 5  02100 Espoo 
Ohjelma: 
  

•   Maalaustaiteen lehtori/konservaattori Malla Tallgren kertoo temperamaalauksesta. 

•   Esitetään  arkkitehti/elokuvaohjaaja ja -tuottaja Georg Grotenfeltin video taidemaalari Markku 
Keräsestä Hailuodossa. 

•   Ohjelman jälkeen vapaata keskustelua. 
  
Lämpimästi tervetuloa! Seminaaritilaan on henkilömäärä rajoitettu. Siksi ystävällisesti pyydämme seminaariin 
ilmoittautumisia yhdistyksen sähköpostiin. Jos ilmoittautumisia tuleekin enemmän kuin tilaan mahtuu, valitaan osallistujat 
ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoitamme tästä osallistujille. 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Espoon Taiteilijakilta ry:n hallitus info@espoontaiteilijakilta.fi 
 
…………… 

 
A Lecture about Painting by Stephen Zepke 
 
Time: Tuesday 27.11.2018 at 16.00  
Place: Forum Box, Ruoholahdenranta 3 A, Helsinki 
 
After the lecture there will be a panel discussion with Stephen Zepke, Riikka Stewen and Sam Basu. Lecture and panel 
discussion are held in English. Welcome! 
 

•   Stephen Zepke is an independent researcher living in Vienna and the author of ‘Sublime Art; Towards an 
Aesthetics of the Future‘, Edinburg University Press, 2017 and Art as Abstract Machine: Ontology and 
Aesthetics in Deleuze and Guattari (Routledge, 2005). 

•   Riikka Stewen, art historian and writer. 

•   Sam Basu, is an artist & Co-founder of TREIGNAC PROJET an artist run project in rural France Treignac projet 
is organised around informal, temporary & long-term groups that produce the parallel programs of exhibitions, 
based on the subjects and concerns of participants. 

 
More information: www.forumbox.fi/event/a-lecture-about-painting-by-stephen-zepke/ 
………………. 

 
Taiteilijajärjestöjen yhteiset pikkujoulut 14.12. 
 
Valokuvataiteilijoiden liitto järjestää tänä vuonna taiteilijajärjestöjen yhteiset pikkujoulut Kaapelitehtaan Hima & Salissa 
perjantaina 14.12.2018. Ohjelma ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin (seuraa Taidemaalariliiton 
jäsentiedotteita). Pikkujouluihin ovat tervetulleita kaikki Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöihin kuuluvat taiteilijat. 
Osoite: Hima & Sali, Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki. 
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tm•gallerian näyttelyt 
 

syksy 2018 

31.10. — 18.11. Arto Nurro (Phantom)  
21.11. — 9.12. Siiri Haarla  
12.12. — 23.12. JOULUSALONKI  

kevät 2019 

9.1. — 27.1. Jarkko Rantanen (Voyage Pittoresque)  
30.1. — 17.2. Matilda Enegren (maalauksia)  
20.2. — 10.  3. Juha Sääski (Häpeällistä / Shameful)  

 

 

Teos: Arto Nurro: M.A.P., grafiitti paperille, 140 x 112,5 cm, 2018. 
Kuva: Elina Julin 

 


