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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. 

Vuosi 2017 oli Suomi 100 –juhlavuosi ja näkyi erityisellä tavalla myös 

kuvataideyhdistyksen toiminnassa omana Suomi 100 -projektinaan sekä Suomi 

100 -yhteisnäyttelyinä Kuopion Arttiimin kanssa. 

Yhdistyksen toiminta on laajentunut viime vuosina huomattavasti 

kerhotoiminnassa ja yhteistyössä mm. Siilinjärven Marttojen ja seurakunnan 

kanssa. 
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2 YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA 

Yhteistyötä tehdään säännöllisesti kunnan kanssa erityisesti lasten tapahtumien 

järjestämisessä, mutta myös muissa kunnan kulttuuritapahtumissa. Siilinjärven 

ev.lut. seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä lasten kuvataidekerhojen ja 

lasten leirien järjestämisessä ja kansalaisopiston kanssa kuvataiteen 

kurssisuunnittelussa. Muita yhteistyötahoja ovat olleet Siilifolk, Suomi-Unkari –

seura, Siilinjärven Tilkkukilta Villitikki, Siilinjärven Martat, 4H:n ja Siilinjärven 

kamerat ry sekä Pohjois-Savon kuvataideseurat.  

 

Pohjois-Savossa toimii useita kuvataiteen paikallisyhdistyksiä, joista eniten 

yhteistyötä meillä on ollut Kuopion kuvataideseura Arttiimin ja PiKeMa:n 

(Pielavesi, Keitele, Maaninka) kanssa kurssien ja retkien sekä näyttelyjen 

järjestämisessä. 

Siilinjärven kuvataideyhdistys kuuluu PoSaKu – yhdistykseen, joka on Pohjois-

Savon kuvataideseurojen yhteenliittymä ja järjestää jäsenkunnalleen yhteisiä 

näyttelyjä, kursseja ja projekteja. 

Jatkuvia näyttelyjä on toteutettu Vetrean palvelutalossa, Palvelutalo 

Akuliinassa ja Virkistysuimala Fontanellassa sekä Torikalla-liiketalossa.  

Siilinjärven kirjasto on myöntänyt meille vuosittain näyttelytilaa Artsista yhdelle 

tai kahdelle näyttelylle. Kursseja, kerhoja ja tapahtumia varten olemme 

saaneet tiloja käyttöömme Ahmon koululta, Palvelutalo Akuliinasta, Siilinjärven 

seurakunnalta ja yksityisiltä yrityksiltä. 

Siilinjärven-Maaningan paikallislehti Uutis-Jousi on meille merkittävä 

yhteistyökumppani ilmoittelussa ja tapahtumien uutisoinnissa.  

3 TOIMINTAMUODOT 

Keskeisiä toimintamuotojamme ovat kuvataiteen työpaja, kuvataiteen kurssit, 

leirit, retket, tapahtumiin osallistuminen, kuvataideharrastuksen tukeminen ja 

näyttelyt. Aikuisten osallistumistunteja kertyi vuoden 2017 aikana yhteensä 1886 

tuntia ja lasten osallistumistunteja 1036. (Kuva 1) 

Merkittävää on ollut myös jäsentemme osallistuminen erilaisten tapahtumien 

järjestämiseen. Näitä osallistumistunteja emme ole kuitenkaan seuranneet 

lukuunottamatta vuoden 2017 Suomi 100 projektiamme. 



   Siilinjärven kuvataideyhdistys ry   Sivu 4/19 
 
 

 

1192

128 136 72
168 190

300

736

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Osallistumistunnit 2017

 

Kuva 1 Osallistumistunnit toimintamuodoittain  

Liitteestä 1 ilmenevät osallistujamäärät ja osallistumistunnit vuonna 2017 

tarkemmin eriteltynä toimintamuodoittain. 

Yhdistyksen järjestään kurssi-, kerho, leiri ja työpajatoimintaan osallistuminen on 

kasvanut merkittävästi vuosien 2015 - 2017 aikana. (Kuva 2) 
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Kuva 2 Työpajan, kurssien ja kerhojen osallistumistuntien määrän kehitys vuosina 2015-2017 
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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 2017 aikana osallistujia jäseniltoihin oli keskimäärin 

9,3 henkilöä/kerta ja osallistumistunteja kertyi 704. Syksyllä 2017 osallistujia 

viikoittain kokoontuvaan kolmituntiseen työpajaan oli keskimäärin 7 

henkilöä/kerta ja osallistumistunteja kertyi 488. 
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Kuva 2 Kuvataiteen työpajan osallistumistuntien määrän kehitys 2015 - 2017 
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3.2 Kurssit kuvataiteen harrastajille  

 Vuonna 2017 Siilinjärven kuvataideyhdistys järjesti seuraavat kurssit 

- Keramiikkakurssi 19.1. -6.4. Yhteensä 16 tuntia, Jenni Linnoven 

keramiikkastudiolla. Osallistujia kurssille oli 8 henkilöä. Ohjaajana Jenni 

Linnove 

Kursseilla suunnitellaan ja tehdään keramiikkaa perustekniikoin, usein 

teeman mukaan, veistoksia tai käyttöesineitä.  

Maalaus- ja piirustuskurssi keväällä 2017 yhteensä 16 tuntia, Ahmon koululla. 

Osallistujia kurssille oli 8 henkilöä. Ohjaajana kurssilla oli Aino Haikola-

Pekkarinen. Kurssin aiheina olivat doodlaus ja omakuva Kurssi-illoissa saatiin 

ohjausta myös työpajassa meneillään oleviin töihin. 

Maisemamaalausta Pöljän Lassilassa ja kotiseutumuseolla Suomalaisen 

kuvataiteen päivänä 10.7. 

Maalaus- ja piirustuskurssi syksyllä 2017, yhteensä 16 tuntia, Ahmon koululla. 

Osallistujia kurssille oli 7 henkilöä. Ohjaajana kurssilla oli Juha Pärnänen. 

Kurssin aiheina olivat maisema ja muotokuva. 

Siilinjärven kansalaisopisto järjesti pyynnöstämme keväälle 2017 

alastonmallin piirustuskurssin, sekä grafiikan kurssin jotka täyttyivät 

jäsenistämme ja syksyllä 2017 alkaneen paperimassaveistoskurssin. 

3.3 Lasten kuvataidekerhot 

Kuvataidekerho 4-6 vuotiaille 

Kuvataidekerho kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä 14 kertaa 90 

minuuttia kerrallaan Siilinjärven seurakuntatalon tiloissa Päivi Partasen 

ohjaamana. Siilinjärven seurakunta on järjestänyt kerhotilat ja kaksi 

apuohjaajaa. Kerholaisia oli 14. Kerhon tarvikehankinnoista vastaa 

kuvataideyhdistys. Osallistujat maksavat kerhomaksuna osan kuluista ja osa 

kuluista katetaan kunnan toiminta-avustuksella. 
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 Kuvataidekerho 7 -12 vuotiaille 

Kuvataidekerho 7-12 vuotiaille kokoontuu Ahmon koululla joka keskiviikko 

kouluviikoilla klo 17.30 – 19.30. Kerholaisia on 14 ja Kerhon ohjaus tapahtuu 

yhdistyksen jäsenten vapaaehtoistyönä. Tarvikehankinnat ja välineet ovat 

kuitenkin merkittävä kustannus, jota katetaan pienellä materiaalimaksulla 

sekä yleisavustuksella.. 

Lasten kerhon töistä pidettiin näyttely toukokuussa 2017 Liiketalo Torikallassa. 

          

3.4 Ikäihmisten kuvapiiri Palvelutalo Akuliinassa 

Ikäihmisten Kuvapiiriä ohjaavat yhdistyksemme jäsenet vapaaehtoistyönä. 

Vastuuohjaajana toimii Merja Miettinen. Kuvapiiri on avoin kaikille Siilinjärven 

ikäihmisille. Kuvapiirissä ei ole kurssimaksua, joten tarvike- ja 

välinehankintoihin on käytetty yhdistyksen saamaa avustusrahaa. Kuvapiiri 

kokoontui vuonna 2017 yhteensä 12 kertaa. Osallistujia Kuvapiirissä oli 

vuonna 2017 keskimäärin 8 henkilöä/kokoontumiskerta. ja syksyllä 2016 

keskimäärin 9 henkilöä/kerta. Kuvapiirissä piirretään, maalataan, leikataan 

ja liimataan, lauletaan ja keskustellaan. Keväällä 2017 Kuvapiirin töistä 

järjestettiin kaksi näyttelyä, toinen Palvelutalo Akuliinassa ja toinen Liiketalo 

Torikallassa.         
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      Kuvapiiriläisiä Akuliinassa 

3.5 Leirit 

Kuvataideleiri Keiteleen Lossisaaressa  toteutui 1. -2.7.  Aiheena oli maisema 

ja ohjaajana leirillä oli Liisa Palosaari. Ruokailut ja majoitus järjestettiin 

Keiteleen Lossisaaressa.  Osallistujia leirille oli 12.  

 3.6 Lasten tapahtumat 

Pikku-Marjan talvipäivässä 5.2. 2017 maalattiin yhdistyksemme pisteessä 

kasvokuvia sinisellä kangaspainovärillä Suomi 100 –henkeen. Pisteessä 

vieraili noin 140 lasta. 

 

Pikku-Marjan kesäpäivässä 13.8.2017 painettiin hevosaiheisia kuvia 

kankaalle. Ohjauksesta huolehtivat kuvataideyhdistyksen jäsenet ja 

pisteessä kävi noin 100 lasta. 
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Siilifolk 17.7. – 22.7.2017 

Yhdistyksemme jäsenet ohjasivat Siilifolkissa lapsille ja aikuisille jokaisena 

päivänä klo 10 -14 soittimien tekoa savesta liiketalo Torikallassa.        

3.7 Retket 

Riuttalan talonpoikaismuseoon retki toteutui 17.6. Retkellä tutustuttiin 

Riuttalan ympäristöön ja tehtiin luonnoksia hiilellä ja lyijykynällä. 

3.8 Ohjaus  ja yhteistyö muissa tapahtumissa 

Terveys ry sai kuvataideyhdistyksestä Merja Miettisen apua Suomi 100 Molla-

Maija projektiinsa nuken kasvojen suunnitteluun ja painamiseen 

Siilinjärven seurakunnan kahdella kaksipäiväisellä lastenleirillä 

yhdistyksemme järjesti kuvataideohjausta kesäkuussa ja elokuussa 2017 

Suomi-Unkari seuraa avustettiin unkarilaisen taiteilijan grafiikkanäyttelyn 

järjestämisessä ja ripustamisessa Virkistysuimala Fontanellaan. 

3.9 Näyttelyt 

Yhdistyksellämme on sovittuja, jatkuvia näyttelypaikkoja jäsenten yksityis- ja 

yhteisnäyttelyjä varten Palvelutalo Akuliinassa, Liiketalo Torikallan käytävillä, 

Vetrean palvelutalossa sekä Fontanellassa. Pääsääntöisesti näihin voi 

varata näyttelyvuoroja kahden kuukauden jaksoina. 

Kalevalaa Kankahilla 1. -30.6.2017 Siilinjärven Artsissa. 

Näyttelyn jurytti ja ripustuksen suunnitteli Katri Suonio. 

Suomi 100 -yhteisnäyttely kuvataideseura Arttiimin kanssa Kauppakeskus 

Minnassa Kuopiossa ja Liiketalo Torikallassa ja Virkistysuimala Fontanellassa 

loka-marraskuussa 2017. 
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Yhteisnäyttelyssä Arttiimin kanssa oli töitä 12:lta Siilinjärven kuvataideyhdistyksen jäseneltä.  Kuvassa Eeva-Liisa 

Kieloahon ja Merja Miettisen työt 

3.10 Tapahtumiin osallistuminen 

 

Uutis-Jousen  syntymäpäiväjuhla –toritapahtumassa 27.5. 2017 kuvataide-

yhdistys järjesti kasvomaalausta lapsille.  

          Suuret joulumyyjäiset Siilinjärvellä 2.12.2017 

Kuvataideyhdistys oli mukana yhtenä myyjäisten järjestäjänä ja  

järjestelytalkoissa edellisenä iltana mm. tekemällä myyjille nimikyltit. 

Osallistuimme Joulumyyjäisiin myymällä arpoja, joissa arpajaisvoittoina oli 

jäsentemme tekemiä tauluja, veistoksia ja keramiikkaa.  

 

       Lassilan joulu 9.12.2017 

 

Kuvataideyhdistys osallistui Lassilan Joulu –tapahtumaan Pöljän Lassilassa 

järjestämällä sinne pienimuotoisen näyttelyn sekä ohjaamalla lapsille 

tonttujen tekemistä itsekovettuvasta savesta. Tapahtumassa vieraili  200-300 

henkilöä.  
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Lassilan joulu –tapahtumassa tehtiin lasten kanssa tonttuja 

3.11 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 2017 taiteilijan valinta 

 

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 ja yhteistyökumppaneille Lassilassa 16.12. 

 

Yhdistys järjesti perinteisen pikkujoulun yhdistyksen jäsenille ja heidän 

perheen jäsenille Lassilassa. Tilaisuudessa julkisettiin vuoden 2018 taiteilija, 

kerrottiin yhdistyksen ajankohtaisia kuulumisia ja muistettiin yhdistyksen 

avainhenkilöitä, unohtamatta yhteistä leikkiä ja laulua sekä jouluista 

herkuttelua. Pikkujoulun yhteydessä valittiin Siilinjärven 

kuvataideyhdistyksen Vuoden taiteilijaksi 2018 Jenni Linnove. 

   

     
Joulupukki vieraili ja lapset esittivät ohjelmaa pikkujoulussamme Lassilan tunnelmallisessa 

tuvassa. 
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Tarvikkeiden yhteishankinnat 

 

Yhdistyksen jäsenillä on ollut mahdollista osallistua tarvikkeiden 

yhteishankintoihin, joita on organisoitu keskiviikon työpajoissa. Lisäksi 

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.. Osa 

tiedotteista siirtyy myös PoSaKu:n sivuille. 

 

4 SUOMI 100 –HANKE PIKKU-MARJAN SEINÄ 

  

Vuosi 2017 oli työntäyteinen vuosi Pikku-Marjan seinä -hankkeen 

toteutuksessa. Tuotoksena syntyi noin 3,5 m2 suuruinen keramiikkateos 

joka on sijoitettuna Siilinjärven terveyskeskuksen seinälle. Kaksi 

pienempää keramiikkalaattaa on sijoitettuna Siilinjärven neuvolaan. 

Teokset ovat kuvataideyhdistyksen omaisuutta, mutta voivat olla 

nykyisissä sijaintipaikoissaan niin kauan kuin terveyspalvelut niissä tiloissa 

jatkuvat. 

 

Teosten tekemiseen osallistui hieman yli 400 henkilöä, pääosin lapsia. 

Teokset ovat kunnianosoitus Pikku-Marjan eläinkirjan kirjoittaneelle Laura 

Latvalalle. Teokset paljastettiin 4.12.2017 ja tilaisuudessa oli läsnä 

kunniavieraana Laura Latvalan tytär Marja Kiiskinen ja hänen 

sisaruksiaan. 

 

Projekti sai rahoitusta Pohjois-Savon liitolta ja paikallisilta yrityksiltä.  -

Projektista koottiin kansio ja PowerPoint -esitys, jotka arkistoidaan 

Siilinjärven kunnan arkistoihin. Projektista tulee myös kuvaus 

valtakunnalliseen Suomi 100 -hankkeiden koosteeseen.  
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Projektin ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa ja pitää päätöskokouksen 

helmikuussa 2018. Projektivastaavana toimi Hilkka Karvonen ja 

keramiikkatyön toteutuksesta vastaavana Jenni Linnove. 

Rakennesuunnittelusta vastasi Helvi Miettinen. Ohjausryhmään kuuluivat 

Jari Sihvonen, Hanna Kauhanen, Jenni Linnove, Merja Miettinen ja Hilkka 

Karvonen. 

 

                         
   

Jenni Linnove ja osa Pikku-Marjan seinä –teosta, joka on sijoitettu Siilinjärven 

terveyskeskukseen 

5 HALLINTO 

 Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.2.2017 ja syyskokous 8.11.2017. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen jäseniä vuonna 

2017 olivat 

-  Merja Miettinen, puheenjohtaja 

- Jenni Linnove, varapuheenjohtaja 

- Anna Huttunen, sihteeri 

- Minna Toivio  

- Raija Kokkonen 

- Hilkka Karvonen 

- Sanna Matilainen,  

 

Rahastonhoitajana toimi Sirkka Ritanen ja toiminnantarkastajana Asta Salminen 

sekä varalla Päivi Partanen. 
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Hallitus asetti vuodelle 2017 seuraavat toimikunnat 

Näyttelytoimikunta  

Jenni Linnove (päävastuu näyttelyistä järjestelyineen) 

 Raili Pulkkinen (Liiketalo Torikallan, Akuliinan ja Vetrean 

tilavaraukset) 

Helvi Miettinen (Fontanellan näyttelyt) 

 Raija Kokkonen  

 

Aikuisten ja lasten kurssi-, kerho-, leiri- ja retkitoimikunta 

 Hilkka Karvonen (päävastuu järjestelyistä) 

 Sirkka Ritanen (kurssien ja kerhojen laskutus ja talousseuranta) 

 Sanna Matilainen (lasten kerhot ja leirit) 
 

Jäsen- ja varainhankintatoimikunta 

Merja Miettinen (päävastuu)  

Anna Huttunen  

 

Ravitsemustoimikunta: 

  Marketta Tapanila (päävastuu) 

Maija-Liisa Kokkonen. 

 

Pikku-Marjan tapahtumat, lasten tapahtumat 

 Merja Miettinen 

Anna Huttunen, 

 Sanna Matilainen 

 

6 TALOUS  

 

Vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa 7304,98 € ylijäämää. Tästä ylijäämästä on 

kuitenkin sitoutuneena keramiikkateoksen muodossa yhdistyksen omaisuutena 

5387,38 €. Vaikka yhdistys on voittoa tavoittelematon, on erittäin tärkeää, että 

vuoden alun kassatilanne turvaa toiminnan käynnistymisen, palkkojen maksun 
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ja hankinnat heti vuoden alusta alkaen. Myös uusi yhdistyksellemme suunniteltu 

kerhotoiminta tulee vaatimaan hyvää kassatilannetta vuoden 2018 alkaessa.  

 

Vuosien 2015 -2017 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. 

   

 Suuret joulumyyjäiset Siilinjärvellä 10.12.2017, arpojen myyntiä 

 Siilifolk 4.7. – 9.7.2017 Lasten työpaja, arpojen ja tuotteiden myyntiä 

 jäsenmaksut 

 kurssimaksut, leirimaksut 

 

7 JÄSENET JA JÄSENHANKINTA 

  

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 75 henkilöä.  

Yhdistyksellämme on 4 kunniajäsentä.  

  

Lasten kerhoihin osallistuvat lapset Ikäihmisten kuvapiiriin osallistuvat eivät ole 

yhdistyksen jäseniä. Lasten huoltajilta ja ei myöskään edellytetä yhdistyksen 

jäsenyyttä. Lapsia oli kerhotoiminnan piirissä vuoden 2017 lopussa 30 ja 

Ikäihmisten Kuvapiirissä noin 10 henkilöä.  

7.1 Tiedottaminen 

 

Yhdistyksen asioista tiedottamiseen käytetään pääsääntöisesti sähköisiä 

kanavia, sähköpostit, Facebook ja kotisivut sekä tekstiviestejä. Lisäksi 

paperitiedotteet lähetetään jäsenmaksulaskujen yhteydessä heille, joilla ei ole 

käytössä sähköpostia. 
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8 Tulevaisuuden näkymiä 

 

Yhdistys on hakenut 2017 Itä-Suomen aluehallintoviraston avustusta 7-18 

vuotiaiden lasten säännöllisen kerhotoiminnan laajentamiseksi. Myös pienten 

lasten  4-6 v kerhotoiminnan ja aikuisen työpajatoiminnan odotetaan kasvavan 

vuoden 2018 aikana.  

 

Yhteistyö on vuoden 2017 aikana lisääntynyt Siilinjärven seurakunnan, Kuopion 

kuvataideseura Arttiimin ja PoSaKu:n  ja Pikeman kanssa. Näiden 

kumppanuuksien myötä odotetaan toiminnan laajenevan seuraavien vuosien 

aikana. 

 

 

 

 

  


