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1 YLEISTÄ
Siilinjärven kuvataideyhdistys ry on perustettu 1984 ja siihen kuuluu noin 80
jäsentä, joista aktiivisia kuvataiteen harrastajia on yli puolet. Yhdistyksemme
sääntöjen mukaisesti toiminnan tarkoituksena on yhdistää kuvallisen taiteen
tekijät, harrastajat ja kuluttajat edistämään kuvallisten taiteiden harrastusta
Siilinjärvellä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäseniltoja, esitelmätilaisuuksia,
näyttelyitä ja opetusta jäsenilleen ja muille kuvataiteesta kiinnostuneille. Lisäksi
yhdistys toimii aktiivisesti lasten taidekasvatuksen edistämiseksi siilinjärvellä.
Toiminnassaan yhdistys pyrkii kiinteään yhteistyöhän muiden kulttuurialan
järjestöjen kanssa.
Yhdistyksemme sai vuonna 2015 Kulttuurjkiho arvonimen pitkäaikaisesta
toiminnasta kuvataiteen edistämisen hyväksi Siilinjärvellä.

2 YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA
Yhteistyötä tehdään säännöllisesti kunnan kanssa erityisesti lasten tapahtumien
järjestämisessä, mutta myös muissa kunnan kulttuuritapahtumissa. Siilinjärven
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ev.lut. seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä lasten kuvataidekerhojen
järjestämisessä ja kansalaisopiston kanssa suunnitellaan yhteistyössä
kuvataiteen koulutuksia. Yhteistyötä erilaisissa tapahtumissa ja projekteissa on
myös Siilinjärven Tilkkukilta Villitikin, Siilinjärven Marttojen ja 4H:n kanssa.
Merkittävä osa Siilinjärven kamerat ry:n jäsenistä on myös Siilinjärven
kuvataideyhdistyksen jäseniä ja heidän kanssa yhteistyötä tehdään näyttelyjen
järjestämisessä ja erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Pohjois-Savossa toimii useita kuvataiteen paikallisyhdistyksiä, joista eniten
yhteistyötä meillä on ollut PiKeMa:n (Pielavesi, Keitele, Maaninka) kanssa
kurssien ja retkien sekä näyttelyjen järjestämisessä.
Siilinjärven kuvataideyhdistys kuuluu PoSaKu – yhdistykseen, joka on PohjoisSavon kuvataideseurojen yhteenliittymä ja järjestää jäsenkunnalleen yhteisiä
näyttelyjä, kursseja ja projekteja.
Yhteistyötä tehdään myös yritysten kanssa, jotka tarjoavat meille näyttelytiloja
sekä tiloja kursseille ja tapahtumille. Jatkuvia näyttelyjä on mm. Vetrean
palvelutalossa, Palvelutalo Akuliinassa ja Virkistysuimala Fontanellassa sekä
Siilinjärven keskustassa Torikalla-liiketalon käytävillä.
Siilinjärven kirjasto on myöntänyt meille vuosittain näyttelytilaa Artsista yhdelle
tai kahdelle näyttelylle. Kursseja ja kerhoja ja tapahtumia varten olemme
saaneet tiloja käyttöömme mm. Ahmon koululta, Palvelutalo Akuliinasta,
Siilinjärven seurakunnalta ja yksityisiltä yrityksiltä.
Siilinjärven-Maaningan paikallislehti Uutis-Jousi on meille merkittävä
yhteistyökumppani ilmoittelussa ja tapahtumien uutisoinnissa.
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3 TOIMINTAMUODOT
Keskeisiä toimintamuotojamme ovat kuvataiteen työpaja, kuvataiteen kurssit,
leirit, retket, tapahtumiin osallistuminen, kuvataideharrastuksen tukeminen ja
näyttelyt.
Yhdistyksen järjestämille kursseille ja leireille osallistujien määrä on kasvanut
merkittävästi vuosien 2015 ja 2016 aikana. Liite 1. Kurssitilasto

3.1 Jäsenillat – kuvataiteen työpaja
Joka viikko syyskuusta toukokuun loppuun yhdistyksellämme on kaikille
jäsenillemme avoin työpajakokoontuminen klo 17- 20. Työpaja kokoontuu
Ahmon koululla piirtämään ja maalaamaan eri tekniikoin, suunnittelemaan
tulevia tapahtumia. Kevään 2016 aikana osallistujia jäseniltoihin oli keskimäärin
7 henkilöä/kerta ja osallistumistunteja kertyi 360. Syksyllä 2016 osallistujia
viikottain kokoontuvaan kolmituntiseen työpajaan oli keskimäärin 12
henkilöä/kerta ja osallistumistunteja kertyi 510.
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Kuvataiteen työpajan osallistumistuntien määrän kehitys 2015 - 2016

3.2 Kurssit kuvataiteen harrastajille
Vuonna 2016 Siilinjärven kuvataideyhdistys järjesti seuraavat kurssit
-

Keramiikkakurssi 21.1. -7.4. Yhteensä 16 tuntia, Jenni Linnoven
keramiikkastudiolla. Osallistujia kurssille oli 9 henkilöä. Ohjaajana Jenni
Linnove
Kursseilla suunnitellaan ja tehdään keramiikkaa perustekniikoin, usein
teeman mukaan, veistoksia tai käyttöesineitä. Keramiikkapajassa on voinut
toteuttaa myös omia projekteja. Kevään kurssilla valmistui mm. eläinaiheisia
töitä.
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Keramiikkakurssi 15.9. -17.11. Yhteensä 16 tuntia, Jenni Linnoven
keramiikkastudiolla. Osallistujia kurssille oli 9 henkilöä. Ohjaajana Jenni
Linnove
Syksyn kursseilla tuotettiin eri menetelmin keraamisia kuvia. Innoittajana
olivat Rut Brykin teokset ja hänen menetelmänsä. Rut Brykin Emman (Espoon
modernin taiteen museon) näyttelyyn tutustuttiin virtuaalisesti. Syksyllä
opiskeltiin myös valokuvan siirtoa, fotolitografiaa savelle.

Maalaus- ja piirustuskurssi 25.1. – 21.3.2016. Yhteensä 16 tuntia, Ahmon
koululla. Osallistujia kurssille oli 12 henkilöä. Ohjaajana kurssilla oli Aino
Haikola-Pekkarinen. Kurssin aiheina olivat satukuva ja sukupuu. Kurssi-illoissa
saatiin ohjausta myös työpajassa meneillään oleviin töihin.

Maalaus- ja piirustuskurssi 8.9. – 3.11.2016. Yhteensä 16 tuntia, Ahmon
koululla. Osallistujia kurssille oli 13 henkilöä. Ohjaajana kurssilla oli Aino
Haikola-Pekkarinen. Kurssin aiheina olivat maisema akryylivärein, asetelma,
doodlaus ja kasvojen piirtäminen. Kurssi-illoissa saatiin ohjausta myös
työpajassa meneillään oleviin töihin.
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Betoni, turvebetoni ja kankaan kovettaminen 4.8.2016

Yhteensä 7 tuntia, Riihituvalla, Koivusaaressa. Osallistujia kurssille oli 9
henkilöä. Ohjaajana kurssilla oli Hilkka Karvonen. Kurssin aiheina olivat ruukut
ja vadit betonista ja turvebetonista sekä kankaan kovettamisen perusteet.
-

Edellä mainitut kaikki kurssit olivat yhdistyksemme järjestämiä maksullisia
kursseja, joihin saivat osallistua myös muut kuin kuvataideyhdistyksen jäsenet.

3.3 Lasten kuvataidekerhot
Kuvataidekerho 4-6 vuotiaille
Kuvataidekerho kokoontui vuoden 2016 aikana yhteensä 14 kertaa 90
minuuttia kerrallaan Siilinjärven seurakuntatalon tiloissa Päivi Partasen
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ohjaamana. Siilinjärven seurakunta on järjestänyt kerhotilat ja kaksi
apuohjaajaa. Kerhoon osallistujia oli kymmenen.
Kuvataidekerho 7 -12 vuotiaille
Kuvataidekerho 7-12 vuotiaille aloitettiin syyskuussa 2016 ja kerhossa on 11
osallistujaa. Kerho kokoontuu joka keskiviikko kouluviikoilla klo 17.30 – 19.30.
Kerhon ohjaus tapahtuu yhdistyksen jäsenten vapaaehtoistyönä.
Tarvikehankinnat ja välineet ovat kuitenkin merkittävä kustannus, jota
katetaan pienellä materiaalimaksulla sekä yleisavustuksella. Kerhossa
maalattiin syyskaudella akryyli- ja akvarellivärein ja tutustuttiin
sekatekniikoihin ja kirjan tuunaukseen.

3.4 Ikäihmisten kuvapiiri Palvelutalo Akuliinassa
Vuoden 2016 ovat yhdistyksemme jäsenet ohjanneet vapaaehtoistyönä
Palvelukeskus Akuliinan Kuvapiiriä. Kuvapiirissä ei ole kurssimaksua, joten
tarvike- ja välinehankintoihin on käytetty yhdistyksen saamaa
avustusrahaa. Kuvapiiri kokoontui keväällä 2016 kuusi kertaa ja samoin
syyskaudella eli yhteensä 12 kertaa. Osallistujia Kuvapiirissä oli keväällä
2016 keskimäärin 13 henkilöä/kokoontumiskerta ja syksyllä 2016
keskimäärin 9 henkilöä/kerta. Kuvapiirissä piirretään, maalataan,
leikataan ja liimataan, lauletaan, keskustellaan ja juodaan välillä kahvia.
Vuoden 2016 tuotoksia nähdään näyttelyssä kevättalvella 2017.
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3.5 Leirit
Yhdistyksellämme oli vuoden 2016 aikana yksi kaksipäiväinen kuvataideleiri
Siilinjärvellä Kaikkosen huvilalla. Aiheena oli abstrakti taideteos ja ohjaajana
leirillä oli Aino Haikola-Pekkarinen. Ruokailut järjestettiin leiripaikalla ja siitä
vastasi ruokatoimikuntamme. Osallistujia leirille oli 11.

3.6 Lasten tapahtumat
Pikku-Marjan talvipäivässä 7.2. 2016 syntyi lasten yhteismaalaus, joka
koristaa nyt kunnantalon kahvihuoneen seinää. Lisäksi valmistui suuri määrä
akryylimaalauksia, jotka lapset saivat viedä kotiinsa.
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Pikku-Marjan kesäpäivässä 7.8.2016 maalattiin ahkerasti akryyliväreillä ja
tehtiin myös yhteismaalausta. Ohjauksesta huolehtivat kuvataideyhdistyksen
jäsenet.

Siilifolk 4.7. – 9.7.2016
Yhdistyksemme jäsenet ohjasivat Siilifolkissa lapsille jokaisena päivänä klo 10
-14 askartelua ja kivien maalausta, johon saimme käyttöön vapaan liiketilan
Torikalla-kiinteistöstä Ilkka Lankiselta.

3.7 Retket
Heinäkuussa pieni jäsenistämme koostuva ryhmä kävi tutustumassa
Naivistien näyttelyyn Varkaudessa .
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Ohjelmaamme suunnitellut retket Suonenjoelle tutustumaan Rytkösen ITE
taiteeseen ja Wild Rose:n näyttelyyn Rautalammelle eivät toteutuneet,
eikä myöskään retki Eeva Ryynäsen ateljeehen ja Pielisen museoon.
Huhtikuussa 15.4-17.4. toteutui kaksipäiväinen taidematka Helsinkiin
Ateneumiin, Taidehalliin, Sinebrychoffin taidemuseoon ja Amos
Andersonin taidemuseoon.

3.8 Näyttelyt
Yhdistyksellämme on sovittuja, jatkuvia näyttelypaikkoja jäsenten yksityisja yhteisnäyttelyjä varten Palvelutalo Akuliinassa, Liiketalo Torikallan
käytävillä, Vetrean palvelutalossa sekä Fontanellassa. Pääsääntöisesti
näihin voi varata näyttelyvuoroja kahden kuukauden jaksoina.
Artsi 2.4. – 29.4.2016 Vuosinäyttely ”Kulttuurkihot eläinten jäljillä”
Näyttelyn jyrytti ja ripustuksen suunnitteli Sirpa Miettinen
Kokonaisuus oli monipuolinen läpileikkaus jäsenistön eläinaiheisista
teoksista. Näyttelyn teokset viestivät vahvasta tekemisestä ja raikkaasta
otteesta. Ripustus oli ilmava ja toi näyttelyyn lisää sisältöä mm.
teosrinnastuksin. Näyttelystä uutisoitiin Uutis-jousessa.

Siilinjärven kuvataideyhdistys ry

Sivu 12/19

Artsi 3.10 -29.10.2016 ”Mestareidelta oppimassa” jäljennösten näyttely
Jäsenistö on tehnyt vuosien varrella jäljennöksiä opiskellakseen
maalausta edesmenneiden taiteilijamestareiden teoksista. Nyt näitä
tulkintoja, teosmuunnelmia ja jäljennöksiä, monista tunnetuistakin
teoksista tuotiin yleisön nähtäväksi.
Avajaisissa Hilkka Karvonen esitelmöi jäljennettyihin teoksiin liittyvästä
taidehistoriasta.
Jyryttäjänä ja näyttelyn ripustuksen suunnittelijana toimi Jenni Linnove.
Uutis-jousi uutisoi näyttelystä laajasti koko aukeaman jutulla ja muutenkin
näyttely herätti paljon kiinnostusta ja keräsi paljon positiivista palautetta.
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Siilifolk Taidepolku 29.6.-9.7.2016
Kuvataideyhdistyksen taidepolku 29.6.-9.7.2016 sisäsi kymmenen pientä
näyttelyä ympäri Siilinjärveä. Töitä oli näytillä Akuliinassa, Torikallaliiketilassa, Uutisjousen käytävässä, Keskus-kukassa, Osuuspankissa,
Iloisessa Viivissä ja ravintola Vanhassa Ketussa. Yhteensä näytteillä oli noin
70 työtä.

3.9 Tapahtumiin osallistuminen
Suuret joulumyyjäiset Siilinjärvellä 10.12.2016
Kuvataideyhdistys oli mukana myyjäisten järjestelytalkoissa edellisenä
iltana mm. tekemällä myyjille nimikyltit. Osallistuimme Joulumyyjäisiin
myymällä arpoja, joissa arpajaisvoittoina oli jäsentemme tekemiä tauluja,
veistoksia ja keramiikkaa.
Joulukauden avajaiset Lassilassa 3.12.2016
Kuvataideyhdistys oli mukana Keramiikkastudiolla osana Lassilan Joulun
avausohjelmaa pitämässä työpajaa kävijöille. Himmeleiden tekoa
pilleistä helmin koristellen ohjasivat kuvataideyhdistyksen jäsenet.
Tapahtumassa oli runsaasti yleisöä.
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3.10 Kuvataideharrastuksen edistäminen
Stipendi nuorelle kuvataiteen harrastajalle
Yhdistys luovutti 50€ stipendin Ahmon koulun 9. luokan päättävälle
oppilaalle, joka on menestynyt ja osoittanut kiinnostusta kuvataidetta
kohtaan. Koulun kuvataiteen opettajat valitsivat stipendin saajan.
Vuoden 2016 ja 2017 taiteilijan valinta
Vuoden 2016 taiteilijaksi valittiin moipuolinen pitkän uran tehnyt taiteilija
ja taitaja Asta Salminen. Valinta julkistettiin vuosinäyttelyn avajaisissa
keväällä.
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Yhdistyksen hallitus päätti muuttaa toimintatapaa ja julkistaa tulevan
vuoden taiteilijan jatkossa yhdistyksen joulujuhlan yhteydessä. Muutos
auttaa vuosinäyttelyn suunnittelussa ja tiedottamisessa.
Vuoden 2017 taiteilijaksi valittiin Minna
Toivio.
Minna on Siilinjärveläinen paluumuuttaja,
joka on ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen
toiminnassa ja hänen mieleenpainuvat
työt on noteerattu myös yhdistyksen
ulkopuolella. Minna palkittiin syksyllä 2016
Kultaa elämäsi valokuvakilpailussa, jossa
etsittiin Siilinjärveä sekä siilinjärveläisyyttä
esittäviä ja puhuttelevia kuvia sekä
Minnalta pyydettiin syksyllä 2016 töitä
Helsinkiin Galleria Foggaan, jossa ne olivat
esillä lokakuussa Kohtaamisia luonnossa näyttelyssä.
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Kunniajäsenet
Yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua jäsenen,
joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien
toteutumista. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksua.
Yhdistyksemme kunniajäseniä ovat
 Ritva Repo, joka toimi pitkään yhdistyksen puheenjohtajana
 Hillevi Ruotsalainen, kuvataiteen opettaja
 Anna-Liisa Kotilainen, entinen Siilinjärven kunnan kirjastotoimen
johtaja ja kuvataideyhdistyksen puolestapuhuja
 Liisa Voutilainen, perustajajäsen ja ensimmäinen lasten
kuvataidekerhojen opettaja
Pikkujoulu jäsenillemme Lassilassa 17.12.
Yhdistys järjesti perinteisen pikkujoulun yhdistyksen jäsenille ja heidän
perheen jäsenille Lassilassa. Tilaisuudessa julkisettiin vuoden 2017 taiteilija,
kerrottiin yhdistyksen ajankohtaisia kuulumisia ja muistettiin yhdistyksen
avainhenkilöitä, unohtamatta yhteistä leikkiä ja laulua sekä jouluista
herkuttelua. Ruokatarjoilusta vastasivat Marketta Tapanila ja Maija-Liisa
Kokkonen, tarjoilusta perittiin pieni maksu.
Kurssiyhteistyö kurssien järjestämisessä Kansalaisopistojen kanssa
Teemme yhteistyötä kansalaisopistojen kanssa kurssien järjestämisessä.
Kuopion kansalaisopisto järjesti keväällä 2016 Riistavedellä viikonlopun
maisemanmaalauskurssin, johon jäseniämme osallistui 7 henkilöä.
Siilinjärven kansalaisopisto järjesti alastonmallin piirustuskurssin kahtena
viikonloppuna. Kurssiin osallistui 8 yhdistyksemme jäsentä. Pielaveden
kansalaisopisto järjesti ekspressiivisen taiteen viikonloppukurssin, johon
meiltä yhdistyksestämme osallistui 7 henkilöä. Näillä viikonloppukursseilla
yhdistyksemme järjesti jäsenten yhteiskuljetuksia ja majoitusta.
Tarvikkeiden yhteishankinnat
Yhdistyksen jäsenillä on ollut mahdollista osallistua tarvikkeiden
yhteishankintoihin, joita on organisoitu keskiviikon työpajoissa. Lisäksi
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yhdistyksen jäsenet saavat alennusta Askartelukulmasta ja Kehysliike J.
Salliselta Kuopiosta.
Tiedottaminen jäsenille kuvataiteen tapahtumista lähialueella
Yhdistys on tiedottanut sähköpostilla, jäsenkirjeillä ja tekstiviesteillä
jäsenilleen kuvataiteen tapahtumista ja näyttelyistä lähialueilla.
Kotisivut ja facebook toimivat tehokkaina viestintäkanavina myös muille
kuin yhdistyksen jäsenille. Tapahtumista ja kursseista on tiedotettu myös
Uutis-Jousessa sekä Siilinjärven kunnan tapahtumat –sivuilla..

4 SUOMI 100 -HANKE
Vuoden 2016 aikana alkoi Suomessa tulevan juhlavuoden suunnittelu.
Kuvataideyhdistyksessämme Suomi 100 tapahtuman suunnittelu
käynnistyi heinäkuussa 2016. Syksyn aikana hankeideaa kehiteltiin ja
haettiin Pikku-Marjan seinä –hankkeellemme rahoitusta Pohjois-Savon
liitosta. Hankkeen kustannusarvio on noin 13 000 €, johon Pohjois-Savon
liitto myönsi marraskuussa avustusta 1800 €. Tarvittavan lisärahoituksen
hankkiminen aloitettiin joulukuussa.
Pikku-Marjan seinä hankkeessa tullaan rakentamaan Siilinjärven
terveyskeskukseen keramiikkapaloista koostuva taideteos, jonka koko on
noin 3,6 m2. Teoksen tekemiseen osallistetaan eri-ikäisiä siilinjärveläisiä
mahdollisimman laajasti. Ryhmien ohjaamisesta vastaavat
kuvataideyhdistyksen jäsenet.

5 HALLINTO
Yhdistyksen Vuosikokous pidettiin 24.2.2016 ja Syyskokous 9.11.2016.
Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Hallituksen jäseniä vuonna
2016 olivat
 Merja Miettinen, puheenjohtaja
Jenni Linnove, varapuheenjohtaja ja näyttelyvastaava
Anna Huttunen, sihteeri
Hilkka Karvonen, tiedottaja
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Raija Kokkonen
Inni Nenonen
Mikko Pitkänen

Rahastonhoitajana toimi Sirkka Ritanen ja toiminnantarkastajana Asta Salminen
sekä varalla Päivi Partanen.
Hallitus asetti vuodelle 2016 seuraavat toimikunnat
Näyttelytoimikunta
Leiri/kurssitoimikunta
Lasten toimikunta
Varainhankintatoimikunta

6 TALOUS
Vuoden 2016 tilinpäätös osoittaa 1583,70 € ylijäämää. Vaikka yhdistys on
voittoa tavoittelematon, on erittäin tärkeää että vuoden alun kassatilanne
turvaa toiminnan käynnistymisen, palkkojen maksun ja hankinnat heti vuoden
alusta alkaen. Myös uusi alkava hankkeemme Pikku-Marjan seinän ripeä
käynnistyminen tulee vaatimaan hyvää kassatilannetta vuoden 2017 alkaessa.
Vuoden 2015 alussa yhdistyksen kassatilanne oli erittäin huono ja sitä alettiin
suunnitelmallisesti korjaamaan varainhankinnalla ja kurssimaksujen tarkistuksilla,
koska yhdistyksen kurssi- ja kerhotoiminta ovat lisääntyneet viime vuosina
voimakkaasti ja ne edellyttävät entistä huolellisempaa kassavirran hallintaa.
Vuosien 2015 ja 2016 aikana maksuvalmiutta on suunnitelmallisesti kohennettu
ja siinä on myös onnistuttu. Tämä on hyvä lähtökohta sille, että voimme
edelleen laajentaa toimintaamme palvelemaan yhä useampia kohderyhmiä
ja hakemaan myös uusia rahoituskanavia.

6.1 Varainhankinta
Yhdistyksen varainhankinta on perustunut pääasiassa arpojen myyntiin.
Siilifolkin yhteydessä olleessa työpajassa myytiin myös talkootyönä maalattuja
kivikissoja. Palkintoina arpajaisissa on ollut yhdistyksen jäsenten lahjoittamia
teoksia.
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Suuret joulumyyjäiset Siilinjärvellä 10.12.2016, arpojen myyntiä
Siilifolk 4.7. – 9.7.2016 Lasten työpaja, arpojen ja tuotteiden myyntiä
jäsenmaksut
kurssimaksut, leirimaksut

7 JÄSENET JA JÄSENHANKINTA
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 77 henkilöä. Uusia jäseniä tuli
vuoden 2016 aikana 15 henkilöä. Yhdistyksestä erosi vuonna 2016 noin 10
henkilöä. Yhdistyksellämme on 4 kunniajäsentä

7.1 Tiedottaminen
Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan tiedottajan, tiedottamisesta on
vastannut usean vuoden ajan Hilkka Karvonen. Vuoden 2017 alusta
tiedottajana aloittaa Minna Toivio.
Yhdistyksen asioista tiedottamiseen käytetään pääsääntöisesti sähköisiä
kanavia, sähköpostit, Facebook ja kotisivut sekä tekstiviestejä. Lisäksi
paperitiedotteet lähetetään jäsenmaksulaskujen yhteydessä heille, joilla ei ole
käytössä sähköpostia.

