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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. Yhdistyksen 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.
2. Toiminnan puitteet
2.1 Toiminnan organisointi ja henkilöstö
Kuvataideyhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja kuusi jäsentä,
joiden toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa.
Hallitus valitsee vuosittain 4-5 toimikuntaa, joita ovat esim. kurssi- ja leiritoimikunta,
jäsen- ja varainhankinta toimikunta, näyttelytoimikunta, lasten tapahtumien
toimikunta ja ruokatoimikunta.
Yhdistyksellä ei ole vakinaista palkattua henkilöstöä. Aikuisten kuvataideopetukseen sekä 4-6 –vuotiaiden lasten opetukseen yhdistys käyttää sivutoimisia
ohjaajia, joita palkataan tuntityönä tarpeen mukaan. Ikäihmisten sekä 7-12 –
vuotiaiden ohjaus on toteutettu vapaaehtoistyönä.
2.2 Toimintamuodot
Jäsenilleen kuvataideyhdistys järjestää kursseja, leirejä ja retkiä. Vakiintunutta
jäsenille tarkoitettua toimintaa on kuvataiteen työpaja, joka kokoontuu viikoittain
elokuulta toukokuun loppuun.
Kuvataideyhdistyksen jäsenille suunnatun toiminnan lisäksi yhdistys on järjestänyt
noin kymmenen vuoden ajan kuvataidekerhoa 4 - 6 –vuotiaille lapsille ja 1,5
vuoden ajan kuvataidekerhoa 7-12-vuotiaille lapsille. Lisäksi yhdistys on toteuttanut
kahden vuoden ajan kuvataidekerhoa ikäihmisille.
Vuosittain kuvataideyhdistys on osallistunut Siilifolkiin sekä Pikku-Marjan kesä- ja
talvipäiviin sekä muihin Siilinjärven kulttuuritapahtumiin. Lisäksi yhdistyksellä on ollut
vuosittain omia projektejaan.
Yhdistyksellä ei ole omia toimitiloja, vaan kursseja on toteutettu kouluilla,
seurakuntatalolla ja yritysten tiloissa. Yhteisnäyttelyjä yhdistyksellä on noin 1-3
kertaa vuodessa ja lisäksi yritysten kanssa on sovittu näyttelytiloista, joita tarjotaan
yhdistyksen jäsenille.
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Yhdistys on tapahtumissaan ja projekteissaan useita taideteoksia, joista viimeisenä
2017 Suomi 100 -hankkeena valmistunut Pikku-Marjan seinä –keramiikkateos, jonka
yhdistys sijoittaa toistaiseksi esille Siilinjärven terveyskeskuksen tiloihin.
2.3 Yhteistyö
Siilinjärven kuvataideyhdistys ry on jäsenenä Pohjois-Savon paikallisten seurojen yhteenliittymässä PoSaKu:ssa.
Yhdistyksellä on yhteistyö Pikeman ja Arttiimin kanssa kurssien, leirien, retkien ja
näyttelyiden järjestämisessä. Vuoden 2018 aikana tätä yhteistyötä pyritään
edelleen vahvistamaan.
Lasten leirien järjestämisessä on virinnyt vuoden 2017 aikana yhteistyö Siilinjärven
ev.lut. seurakunnan kanssa ja tätä yhteistyötä jatketaan 2018 aikana.
Kuvataideyhdistyksen kehittämiskohteita vuonna 2018 ovat erityisesti
tiedottaminen ja aikuisten kuvataidetoiminta.
2.4 Tiedottaminen
Tiedottamiselle on valittu yhdistyksessä vastuuhenkilö. Yhdistys tiedottaa jäsenilleen
pääosin sähköisesti lähtevillä jäsentiedotteilla vähintään 4 kertaa vuodessa ja
puhelinviesteillä, joita lähtee lähes viikoittain.
Yhdistys ylläpitää kotisivuja www.siilinkuvis.com ja Facebook-sivuja, joilla
tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.
Lehdistölle annetaan tiedotteita näyttelyistä ja yhdistyksen merkittävistä
tapahtumista. PoSaKu:n Facebook sivujen kautta tiedotetaan kursseista, leireistä,
retkistä ja näyttelyistä laajemmin koko Pohjois-Savon alueelle.
Vuoden 2018 yhtenä kehittämiskohteena on esitteen uusiminen.
2.5 Varainhankinta ja jäsenhankinta
Yhdistys rahoittaa toimintaansa kurssi- ja kerhomaksuilla sekä Siilinjärven kunnan ja
yleis- ja kohdeavustuksilla. Muita yhdistyksen tuottoja ovat jäsenmaksut ja
yhdistyksen oma varainhankinta pääosin arpajaisten ja myyjäisten muodossa.
Yhdistyksellä on rahastonhoitaja, joka huolehtii kirjanpidosta ja palkoista.
Yhdistyksen tili on POP-Pankissa ja vakuutukset LähiTapiolassa.
Siilinjärven kuvataideyhdistyksellä on noin 80 jäsentä ja vuosittain tavoitteena on
hankkia noin 10 jäsentä lisää. Varoja toimintaansa yhdistys saa
jäsenmaksutuotoista, arpajais- ja myyjäistuotoista sekä avustuksista.
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3. Kuvataideohjaus aikuisille 2018
3.1 Kuvataiteen työpaja
Kuvataiteen työpajassa yhdistyksen jäsenet kokoontuvat maalaamaan ja
piirtämään. Työpaja on vakiintunut toimintamuoto, johon osallistuu vuoden
mittaan noin 20 jäsentämme. Työpajaan voi tulla tekemään omia projektejaan
aina keskiviikkoisin klo 17-20 kouluviikoilla. Tavoitteellinen osallistujamäärä on
noin 8 henkilöä/kerta. Työpaja kokoontuu Ahmon koululla ja se on avoin
kaikille jäsenille ilman osallistumismaksua. Tarvittavat välineet ja materiaalit
hankkii jokainen itse.
3.2 Kuvataiteen kurssit
Yhdistys järjestää vuoden 2018 aikana 2-4 kuvataiteen kurssia kestoltaan kukin
8-15 tuntia ja 2 keramiikan kurssia kestoltaan 12-20 tuntia. Tavoiteltava
osallistujamäärä on 8-14 henkilöä/kurssi. Ohjaajiksi valitaan kuvataiteen
opettajia tai ammattilaisia. Kurssit ovat osallistujille maksullisia ja niihin
kohdistetaan osittain yleisavustusta
Vuosittain neuvotellaan kuvataidekurssien järjestämisestä kansalaisopiston
kanssa jäseniltä tulleiden toiveiden pohjalta.
3.3 Leirit ja retket
Vuonna 2018 järjestetään 2-4 kuvataideleiriä, jotka ovat kestoltaan 2-3 päivää.
Tavoitteellinen osallistujamäärä on 8 – 14 henkilöä/leiri. Leirien kustannukset
katetaan leirimaksulla ja avustuksilla.
Järjestetään 1-2 retkeä jäsenten toiveiden mukaan. Retkikustannukset
katetaan osallistumismaksuin.
4. Lasten kuvataidekerhot
4.1 Lasten 4-6 v kuvataidekerhot 2018
Kerhoon ostetaan osittain ohjausta ja osittain sitä toteutetaan
vapaaehtoistyönä Siilinjärven seurakunnan tiloissa. Kuvataideyhdistys maksaa
ohjaajien palkkiot ja kerhon tarvikkeet, mutta saa seurakunnalta apuohjaajia,
joiden palkkiosta seurakunta huolehtii. Kerhossa on syksyllä 2017 ollut 14 lasta ja
se kokoontuu 14 kertaa vuodessa. Toiminta jatkuu samaan tapaan vuonna
2018. Kustannusten peittämiseen käytetään kerhomaksua sekä osittain kunnan
yleisavustusta.
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4.2 Lasten 7-12 v kuvataidekerhot 2018
Lasten kuvataidekerho kokoontuu Ahmon koululla keskiviikkoisin klo 17.30-19.00
ja sen ohjaus toteutuu vapaaehtoisvoimin. Kerho on toiminut syksystä 2016
alkaen ja sen tarve on ollut kasvava. Kerhossa on 14 lasta, jotka jatkavat
keväällä 2018. Kerholaiset maksavat materiaalimaksua ja tarvikehankintoihin
käytetään lisäksi kunnan antamaa avustusta.
Vuoden 2018 syksystä lähtien yhdistyksellä on tarkoitus laajentaa 7-18 -vuotiaille
lapsille suunnattua kuvataidetoimintaa, mikäli siihen saadaan valtion avustusta
Aluehallintoviraston kautta. Lasten 7-18 v kuvataide- ja askartelukerhojen tarve
on kasvanut koko ajan eikä siihen enää pystytä vastaamaan
vapaaehtoisvoimin vaan tarvitaan resursseja tuntityöntekijöiden
palkkaamiseen. Avustusten saaminen lasten toimintaan mahdollistaisi
kerhotoiminnan laajentamisen Siilinjärven keskustan lisäksi Vuorelaan.
5. Ikäihmisten kuvataidepiiri 2018
Ikäihmisten kuvapiiri on kokonaan maksuton osallistujilleen ja kokoontuu noin 12
-14 kertaa vuodessa Yrjö ja Hanna säätiön tiloissa Palvelutalo Akuliinassa 1,5
tuntia kerrallaan. Kuvapiirissä piirretään ja maalataan eri tekniikoin ja kuvapiirin
ohjauksesta vastaavat yhdistyksen vapaaehtoiset. Yhdistys hankkii tarvittavat
kuvapiirin tarvitsemat materiaalit ja välineet käyttäen siihen kunnan avustusta
sekä yhdistyksen varoja. Tavoitteena on saada tällekin toiminnalle lähivuosina
lisärahoitusta jotta voitaisiin maksaa ohjauspalkkioita ja lisätä kerhopäiviä, koska
niille olisi tarvetta. Kerhon osallistujamäärä on vuoden mittaan noin 20 henkilöä,
joista kerrallaan osallistuu 6-10 henkilöä.
6. Kulttuuritapahtumiin osallistuminen 2018
Yhdistys osallistuu myös vuonna 2018 jo perinteeksi muodostuneisiin Pikku-Marjan
talvipäivään ja Pikku-Marjan kesäpäivään, järjestämällä niihin kuvataiteeseen
liittyvää puuhaa lapsille. Pisteessämme on näissä tapahtumissa käynyt yleensä
100 – 200 lasta maalaamassa tai askartelemassa.
Siilinjärven kesätapahtumista suurin on Siilifolk, johon Siilinjärven
kuvataideyhdistys osallistuu järjestämällä kaikkina kuutena päivänä
kuvataiteeseen liittyvää ohjelmaa lapsille kunakin päivänä neljän tunnin ajan.
Lisäksi osallistumme voimavarojen mukaan muihin lasten tapahtumiin, ja
vuosittain myös Lassilan joulun avajaisiin.

SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYS RY Sivu 6/4

7. Näyttelyt 2018
Vuodelle 2018 anotaan Siilinjärven Artsiin yhdistyksen vuosinäyttelyä sekä
yhteisnäyttelyä Kuopion kuvataideseura Arttiimin kanssa. Jäsenten
näyttelypaikkoina ovat edelleen Liiketalo Torikalla, Palvelutalo Akuliina,
Virkistysuimala Fontanella sekä Vetrean palvelutalo. Lisäksi osallistutaan
Lapinlahdella 2018 järjestettävään PoSaKu:n yhteisnäyttelyyn ja mahdollisiin
muiden seurojen järjestämiin näyttelyihin.
Kuvataidekerhojen ja kuvapiirin teoksia tuodaan näytteille yhdistyksen
vakinaisiin näyttelytiloihin.
8 Kuvataidetoiminnan edistäminen
Siilinjärven kuvataideyhdistys kannustaa jäseniään kuvataideharrastuksessa
valitsemalla vuosittain jäsenistöstä Vuoden taiteilijan ja jakamalla stipendin
nuorelle kuvataiteenharrastajalle. Näyttelyt ja tapahtumat toimivat myös
kehittymistä kannustavana sekä tuovat kuvataidetta kuntalaisten ulottuville.
9 Jäsenten hyvinvointi
Jäsenilleen yhdistys järjestää vuosittain pikkujoulun sekä retkiä, jotka tarjoavat
mukavaa yhdessäoloa samanhenkisten ihmisten kanssa.

