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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. 

Yhdistyksen toiminta on laajentunut viime vuosina huomattavasti 

kerhotoiminnassa ja yhteistyössä muiden kuvataideyhdistysten ja järjestöjen  

kanssa. 

  

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 ja aikuisten  

kuvataidekerhojen ja lasten leirien järjestämisessä. Muita yhteistyötahoja ovat 

olleet mm. Siilifolk, Suomi-Unkari –seura, 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. 
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Jatkuvia näyttelyjä Siilinjärven kuvataideyhdistyksellä on toteutettu Vetrean 

palvelutalossa, Yrjö ja Hanna säätiön 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 2018 aikana yhteensä 1863 

tuntia ja lasten osallistumistunteja 1916. (Kuva 1) 

Ensimmäisen kerran yhdistyksen historian aikana lasten kerho- ja 

kurssitoimintaan osallistuminen on kasvanut aikuisten osallistumismääriä 

suuremmaksi. Aikuisten osallistumismäärä on pysynyt jokseenkin vuoden 2017 

tasossa. 
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Kuva 1 Osallistumistunnit toimintamuodoittain  

Liitteestä 1 ilmenevät osallistujamäärät ja osallistumistunnit vuonna 2017 

tarkemmin eriteltynä toimintamuodoittain. 

Yhdistyksen järjestämän kurssi-, kerho, leiri ja työpajatoimintaan osallistuminen 

on kasvanut merkittävästi vuosien 2015 - 2018 aikana. (Kuva 2) 

  2015 2016 2017 2018 

Kuvataiteen työpaja 666 870 1192 727 

Keramiikka 165 156 128 231 

Maalauskurssit aikuisille 174 189 136 268 

Muut kurssit aikuisille 284 63 72 56 

Maalausleirit 126 161 168 432 

Kuvataidepiirit Akuliina ja 
Vuorela   266 190 149 

Lasten 4-6 v kuvataidekerho 294 256 300 656 

Lasten 7-12 v kuvataidekerho   256 736 1050 

Lasten 13-18 v 
kuvataidekerho       210 

Yhteensä 1709 2217 2922 3569 
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Kuva 2 Työpajan, kurssien ja kerhojen osallistumistuntien määrän kehitys vuosina 2015-2018 

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 ja suunnittelemaan 

tulevia tapahtumia. Työpajaan osallistuu noin 7 henkilöä/kerta.  Vuonna 2018 

osallistumistunteja kertyi 727. 

3.2 Kurssit kuvataiteen harrastajille  

 Vuonna 2018 Siilinjärven kuvataideyhdistys järjesti seuraavat kurssit 

- Keramiikkakurssi (kevät 2018) Yhteensä 16 tuntia, Jenni Linnoven 

keramiikkastudiolla. Ohjaajana Jenni Linnove 

- Keramiikkakurssi (syksy 2018) Yhteensä 12 tuntia, Jenni Linnoven 

keramiikkastudiolla. Ohjaajana Jenni Linnove 

- Kuvansiirtoa savelle (elokuu 2018) 8 tuntia, Jenni Linnoven 

keramiikkastudiolla 

- Betonia puutarhaan (kesäkuu 2018) 7 tuntia, Kasurilassa, ohjaaja Marjut 

Kauppinen 

- Väriä lauantaihin öljy- ja akryylimaalauskurssi keväällä 2018 yhteensä 15 

tuntia, Ahmon koululla. Ohjaajana kurssilla oli Liisa Palosaari.  

- Maisemamaalausta kotiseutumuseolla Suomalaisen kuvataiteen päivänä 

10.7. 

- Akvarellikurssi syksyllä 2018, yhteensä 10 tuntia, Ahmon koululla. Ohjaajana 

kurssilla oli liisa Palosaari. Kurssin aiheina olivat maisema ja muotokuva. 

Kurssien ohjauskustannukset peitetään kurssimaksuin ja kurssitoimintaan 

käytetään osittain myös kunnan avustusta. Kurssilaiset maksavat itse 

tarvikkeet. 
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3.3 Lasten kuvataidekerhot 

Kuvataidekerhot 4-6 vuotiaille (2 kerhoa) 

Kuvataidekerhot kokoontuivat vuoroviikoin Siilinjärven seurakuntatalon 

tiloissa. Kumpikin kerho kokoontui vuoden aikana 14 kertaa, 90 min  

kerrallaan Päivi Partasen ohjaamana. Siilinjärven seurakunta on järjestänyt 

kerhotilat ja kaksi apuohjaajaa. Kerholaisia oli 27. Kerhon 

tarvikehankinnoista vastaa kuvataideyhdistys. Osallistujat maksavat 

kerhomaksuna osan kuluista ja osa kuluista katetaan kunnan toiminta-

avustuksella. 

Lasten töistä pidettiin näyttely toukokuussa 2018 

 

 Kuvataidekerho 7 -12 vuotiaille 

Kuvataidekerho 7-12 vuotiaille kokoontui keväällä 2018 Ahmon koululla joka 

keskiviikko kouluviikoilla klo 17.30 – 19.30. Kerholaisia oli 16 ja kerhon ohjaus 

tapahtui yhdistyksen jäsenten vapaaehtoistyönä. Tarvikehankinnat ja 

välineet ovat kuitenkin merkittävä kustannus, jota katetaan pienellä 

materiaalimaksulla sekä yleisavustuksella. 

Syksylle 2018 saimme lasten 7-12 v kerhoille AVI:n myöntämää avustusta. 

Sen turvin pystyimme laajentamaan kerhotoimintaa siten, että perustettiin  

kaksi kerhoa, toinen Siilinjärven keskustaan ja toinen Vuorelaan. 

Kummallekin kerholle saimme tiloja Siilinjärven seurakunnalta. Avustuksen 

turvin voitiin palkata kerhoille myös ohjaajat. Vastuuohjaajina ovat kuitenkin 

toimineet kuvataideyhdistyksen jäsenet Merja Miettinen ja Asta Salminen. 

Avustuksen yhtenä  ehtona on kerhojen kokoontuminen kaikilla kouluviikoilla 
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Lasten kerhon töistä pidettiin näyttely toukokuussa 2018 Liiketalo Torikallassa. 

                    

Kuvataidekerho 13-16 vuotiaille 

Kuvataidekerho 13-16 -vuotiaille aloitti toimintansa syksyllä 2018 Ahmon 

koululla ja se kokoontuu joka toinen viikko Ahmon koululla kaksi tuntia 

kerrallaan. Kerhon ohjaus on tehty vapaaehtoistyönä ja siitä on vastannut 

Hilkka Karvonen. Tarvikehankinnat ja välineet ovat kuitenkin merkittävä 

kustannus, jota katetaan pienellä materiaalimaksulla sekä yleisavustuksella 

3.4 Ikäihmisten kuvataidekerhot Yrjö ja Hanna säätiön Palvelutalo Akuliinassa ja 

Vuorelassa 

Ikäihmisten kuvataidekerhoja ohjaavat yhdistyksemme jäsenet 

vapaaehtoistyönä. Vastuuohjaajana Akuliinassa toimii Merja Miettinen ja 

Vuorelan kuvataidekerhossa ohjauksesta huolehtivat Marketta Tapanila, 

Maija-Liisa Kokkonen ja Hilkka Karvonen. Kuvataidekerhot ovat avoimia 

kaikille Siilinjärven ikäihmisille. Kuvapiirissä ei ole kurssimaksua vaan 

ainoastaan pieni tarvikemaksu. Lisäksi tarvike- ja välinehankintoihin on 

käytetty yhdistyksen saamaa avustusrahaa. Siilinjärven kuvataidekerho 

kokoontui vuonna 2018 yhteensä 11 kertaa ja Vuorelan kerho 5 kertaa. 

Kuvataidekerhossa piirretään, maalataan, leikataan ja liimataan, lauletaan 

ja keskustellaan. Keväällä 2018 kerhon töistä järjestettiin näyttely Palvelutalo 

Akuliinassa.         

       

      Kuva    Akuliinan kuvataidekerhon maalauksia kuivumisvaiheessa. 
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3.5 Leirit 

Kaksi kuvataideleiriä Riuttalan talonpoikaismuseolla toteutuivat kesällä 2018. 

Ohjaajana toimi Liisa Palosaari ja osallistujia leireille oli yhteensä 24. 

Tavoitteena oli kuvata Riuttalan talonpoikaismuseon ympäristöä ja 

esineistöä.  

 Kuva: Talonpoikaismuseon pihapiiriä 

 3.6 Lasten tapahtumat 

Pikku-Marjan talvipäivässä 4.2. 2018 oli aiheena sisu. Yhdistyksemme 

pisteessä tehtiin lasten kanssa kollaasia  ”Sisukkaasti opintiellä”. Kollaasien 

tekemiseen osallistui noin 100 lasta. 

 

Kuva: Yksi kolmesta syntyneestä kollaasista ”Sisukkaasti opintiellä” 
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Avalanche – talvitapahtuma 

Maalasimme Kasurilan hiihtokeskuksessa pidettyyn talvitapahtumaan 

seurakunnan pyynnöstä   Rauha -banderollin 

 

Kuva: Banderollit esillä talvitapahtumassa 

 

Lasten ralli Siilinjärvellä 29.4.2018 

Yhdistyksemme esitteli tapahtumassa lapsille suunnattua toimintaansa ja 

järjesti lapsille askartelua. 

 

Lasten kuvataideohjausta Matkuksessa 14.10.2018 

Näyttelyn Riuttala- Savon sydänjuurilla näyttelyn yhteydessä oli lapsille 

maalausta päreille sekä käpylehmien askartelua. 
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Lasten kuvataideohjausta kuvataideleirillä Ruokoniemessä 16.-17.6.2018 

        

Kuva: Leirillä maalattua ja askarreltua 

Siilifolk 17.7. – 22.7.2018 

Yhdistyksemme jäsenet ohjasivat Siilifolkissa lapsille akryylimaalausta kaikkina 

Siilifolkinpäivinä. 

               

Kuva: Yhteismaalauksen Siilifolkissa syntyneitä tauluja 
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Pikku-Marjan kesäpäivässä 12.8.2018 maalattiin päreitä Pöljän 

kotiseutumuseon pihapiirissä. Ohjauksesta huolehtivat kuvataideyhdistyksen 

jäsenet ja pisteessä kävi noin 100 lasta. 

     

Kuva: Pikku-Marjan kesäpäivä 2018 

Lasten tapahtuma Syysstartti Suininlahden koululla 9.9.2018   

Kuvataideyhdistys osallistui tapahtumaan esittelemällä siellä lapsille 

suunnattua toimintaansa sekä järjestämällä lapsille askartelua. 

Lassilan Joulu -tapahtumassa 9.12.2018  kuvataideyhdistyken jäsenet 

ohjasivat lapsille tonttujen tekemistä itsekovettuvasta savesta. 

Tapahtumassa vieraili 150-200 henkilöä. 

 

Kuva: Lassilan joulu –tapahtumassa tehtiin lasten kanssa tonttuja 
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3.7 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. 

Luomisen Iloa 3.-30.7.2018 Siilinjärven Artsissa. 

Näyttelyn jurytti ja ripustuksen suunnitteli Markku-Jussi Komulainen 

                   

       

 

Kuvataideseurojen, PoSaKu, yhteisnäyttely 2018 

Iisalmen Seudun Kuvataideseura, Koillis-Savon taideseura,  Kuopion 

Kuvataideseura Arttiimi, Siilinjärven Kuvataideyhdistys, 

SuonenjoenTaideseura, Pikema, Varkauden Kuvataideyhdistys 

muodostama PoSaKu järjesti yhteisnäyttelyn  Lapinlahden Pappilan 

kivinavetassa15.6. - 9.8.2018. 
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Riuttala – Savon sydänjuurilla -näyttelyn avajaiset 14.10.2018 

Kesän leirillä syntyneistä Riuttala -kuvista rakennettiin Riuttala – Savon 

sydänjuurilla -näyttely Matkuksen kauppakeskukseen lokakuussa 2018.                                                            

                 

Riuttala- Savolainen maisema näyttely 1.12.2018 - 31.1.2019 

järjestettiin Siilinjärven kuvataideyhdistyksen ja Kuopion kuvataideseura 

Arttiimin yhteisnäyttely KYS:n Kaarisairaalassa. Näyttelyssä oli esillä 21 

Siilinjärven kuvataideyhdistyksen jäsenten työtä. 

       

Kuva: Kaarisairaalan näyttely kahdella käytävällä 
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3.8 Muut tapahtumat 

          Lassilan joulu 9.12.2018 

Kuvataideyhdistys osallistui Lassilan Joulu –tapahtumaan Pöljän Lassilassa 

myymällä arpoja sekä järjestämällä lasten toimintaa. 

 

 Pikkujoulu jäsenillemme ja yhteistyökumppaneille Lassilassa 15.12. 

 

Yhdistys järjesti perinteisen pikkujoulun yhdistyksen jäsenille ja heidän 

perheen jäsenille Lassilassa. Tilaisuudessa julkisettiin vuoden 2019 taiteilija, 

leikittiin, laulettiin, herkuteltiin ja kuultiin nuoreksi taideharrastajaksi valitun 

Hilla Kyllösen esittämää pianomusiikkia 

 

3.9 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 2019 taiteilijan valinta 

 

Vuoden 2019 taiteilijaksi valittiin Marjatta Vilhunen. Marjatta Vilhunen on 

siilinjärveläinen kuvanveistäjä. Hän on tunnettu pienten veistosten tekijänä. 

Hänen veistostensa ihmiset ovat hyvin eläviä, iloisia, veikeitä ja puuhakkaita. 

Marjatta Vilhunen on taidokas ihmisen tarkkailija. Hänen töidensä tematiikka 

liittyy menneeseen, tukkisavottoihin ja sota-ajan ihmisiin., joka tunnetaan 

paluumuuttaja, joka on ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa ja 

hänen mieleenpainuvat työt on noteerattu myös yhdistyksen ulkopuolella.  

 

Yhdistyksemme kunniajäsenestä uusi Kultturjkiho  

 

Kunniajäsenemme Anna-Liisa Kotilainen sai vuoden lopussa Siilinjärven 

kunnan Kulttuurjkiho diplomin. 
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Nuori taideharrastaja 

 

Siilinjärven kuvataideyhdistyksen kuvataidekerholainen Hilla Kyllönen sai 

Siilinjärven kunnalta Nuori taideharrastaja tunnustuksen ja stipendin. 

 

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 

 

                

Tarvikkeiden yhteishankinnat ja jäsenalennukset 

 

Yhdistyksen jäsenillä on ollut mahdollista osallistua tarvikkeiden 

yhteishankintoihin, joita on organisoitu keskiviikon työpajoissa. Lisäksi 

yhdistyksen jäsenet saavat alennusta Askartelukulmasta ja Kehysliike J. 

Salliselta Kuopiosta. 
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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 HALLINTO 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.2.2018 ja syyskokous 8.11.2018. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen jäseniä 

vuonna 2018 olivat 

-  Merja Miettinen, puheenjohtaja 

- Jenni Linnove, varapuheenjohtaja 

- Anna Huttunen, sihteeri 

- Minna Toivio  

- Eveliina Paussoi 

- Hilkka Karvonen 

Sanna Matilainen,  

 

Rahastonhoitajana toimi Sirkka Ritanen ja toiminnantarkastajana Asta Salminen 

sekä varalla Päivi Partanen. 

 

Hallitus asetti vuodelle 2018 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) 
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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 

 

5 TALOUS  

 

Vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa 3724,19 € ylijäämää. Taseen 

loppusumma 31.12.2018 on 17 133,82 €. 

Vaikka yhdistys on voittoa tavoittelematon, on erittäin tärkeää, että 

vuoden alun kassatilanne turvaa toiminnan käynnistymisen, palkkojen 

maksun ja hankinnat heti vuoden alusta alkaen. Myös vuodelle 2019 

suunniteltu lasten ja ikäihmisten kerhotoiminnan lisäys vaatii hyvää 

kassatilannetta vuoden alkaessa.  

 

Vuosien 2015 -2018 aikana maksuvalmiutta on suunnitelmallisesti 

kohennettu ja siinä on myös onnistuttu. Tämä on mahdollistanut hallitun 

toiminnan vuosittaisen laajentamisen. Nyt toimintaa on tarjolla kaikille 

ikäryhmille ja vuoden 2018 aikana toiminta laajeni myös Vuorelaan, jossa 

toimii nyt 7-12 vuotiaiden lasten ryhmä sekä aikuisten päiväryhmä.  

 

5.1 Varainhankinta 

 

Yhdistyksen varainhankinta on perustunut pääasiassa arpojen myyntiin.  
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Palkintoina arpajaisissa on ollut yhdistyksen jäsenten lahjoittamia teoksia. 

   

5.2 Avustukset 

   

Toimintaansa Siilinjärven kuvataideyhdistys on saanut kunnan 

myöntämää yleisavustusta vuodelle 2018 yhteensä 2000 €. 

   

Kouluikäisten lasten 7-12 v kuvataidekerhojen toimintaan Siilinjärven 

kuvataideyhdistys sai Alueviraston myöntämää avustusta 3000 € 

käytettäväksi ohjaajien palkkoihin ja materiaalikustannuksiin syksyn 2018 

ja kevään 2019 aikana. Alueviraston avustuksesta käytettiin 1500 € 

syksyllä 2018 ja vuodelle 2019 siirtyvää avustusta jäi 1500 €.   

 

6 JÄSENET JA JÄSENHANKINTA 

  

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 76. Lisäksi 

yhdistyksellämme on 4 kunniajäsentä.  

  

Lasten kerhoihin osallistuvat lapset Ikäihmisten kuvapiiriin osallistuvat eivät 

ole yhdistyksen jäseniä. Alueviraston rahoitusta saavien kerhojen 

osallistujilta ei myöskään saa edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä. Lasten 

huoltajilta ei myöskään edellytetä yhdistyksen jäsenyyttä. Lapsia oli 

kerhotoiminnan piirissä vuoden 2018 lopussa 75 ja ikäihmisten 

kuvataidekerhojen piirissä noin 15 henkilöä.  

 

  

 
7 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

 

Yhdistys haki joulukuussa 2018 Itä-Suomen aluehallintoviraston avustusta 

kolmelle 7-18 vuotiaiden lasten kerholle, joista kaksi on jo nyt toimivia ja yksi 

kerho tulisi aloittamaan uutena vuoden 2019 syksyllä mikäli rahoitus saadaan 

Lasten 4-6 v kerhoja toimii nyt kaksi Siilinjärvellä, mutta suunnitteilla on aloittaa 

yksi uusi 4-6 v kerho syksyllä 2019 Vuorelassa.  

 

Muita kehittämistehtäviä ovat aikuisryhmien toiminnan uudistaminen 

palvelemaan paremmin jäsenistöämme sekä 13-18 vuotiaille suunnatun 

toiminnan kehittäminen. 
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Toiminnan laajentuminen myötä ohjaajien palkkojen maksu, kirjanpito ja 

laskutus ovat lisääntyneet siinä määrin, että palkanlaskenta ja kirjanpito 

joudutaan ostamaan tilitoimistolta vuodesta 2020 lähtien, kun ne on tähän 

saakka saatu vapaaehtoistoimintana.  

 

Yhteistyö on vuoden 2018 aikana lisääntynyt Siilinjärven seurakunnan ja  

Kuopion kuvataideseura Arttiimin kanssa. Näiden kumppanuuksien myötä 

odotetaan toiminnan laajenevan seuraavien vuosien aikana. 

 

Muita haasteita vuodelle 2019 ovat vapaaehtoisten saaminen mukaan 

toimintaan sekä yhteistyömuotojen kehittäminen lasten vanhempien kanssa.   
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            LIITE 1 

  

Siilinjärven kuvataideyhdistys ry   

Kerhoihin, työpajaan ja kursseihin osallistuneet ja osallistumistunnit 2018 

 osallistujamäärä osallistumistunnit 

Lasten toiminta   

Lasten kuvataidekerho 4-6 v Ryhmä1 kevät (Partanen) 12 138 

Lasten kuvataidekerho 4-6 v Ryhmä2 kevät (Partanen) 15 174 

Lasten kuvataidekerho 7-12 v kevät 2018 (Karvonen) 16 428 

Lasten kuvataide 4-6 v Vikkelät syksy 2018 (Partanen) 14 204 

Lasten kuvataide 4-6 v Pirteät syksy 2018 (Partanen) 12 140 

Lasten kuvataide 7-12 Siilinjärvi syksy 2018 (Miettinen) 14 344 

Lasten kuvataide 13-16 Siilinjärvi syksy 2018 (Karvonen) 9 210 

Lasten kuvataide 7-12 Vuorela syksy 2018 (Salminen) 11 278 

Suuri maalauspäivä (lasten ryhmä) 10.7.2018 (Karvonen)   5 25 

Lasten toiminta yhteensä 108 1941 

   

Aikuisten toiminta   

Keramiikkakurssi 16 h kevät   2018 (Linnove) 9 87 

Väriä lauantaihin kurssi 15 h kevät (Palosaari) 14 105 

Kuvataiteen työpaja kevät 2018 (Miettinen) 24 462 

Kuvapiiri Akuliinassa kevät 2018 (Miettinen) 10 60 

Betonia puutarhaan kesäkuu 2018 (Kauppinen) 7 56 

Riuttalan kuvataideleiri kesäkuu 2018 (Palosaari) 8 144 

Riuttalan kuvataideleiri heinäkuu 2018 (Palosaari) 16 288 

Suuri maalauspäivä (aikuisten ryhmä)10.7.2018 (Miettinen) 8 40 

Kuvansiirtoa savelle elokuu 2018c(Linnove) 8 48 

Riuttalan jälkimainingit maalauspäivä 15.9.2018 (Palosaari) 12 60 

Akvarellikurssi syksy 10 h 2018 (Palosaari) 9 45 

Keramiikkakurssi syksy 12 h 2018 (Linnove) 8 96 

Kuvataiteen työpaja syksy 2018, aikuiset (Miettinen) 19 264 

Akuliinan kuvapiiri ikäihmiset syksy 2018 (Miettinen) 7 51 
Vuorelan kuvapiiri aikuiset syksy 2018 (Kokkonen ja 
Tapanila) 7 38 

Kuvataiteen ohjaus Eläkkeensaajien ryhmässä (Miettinen) 18 18 

Aikuisten toiminta yhteensä 184 1862 
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Lasten tapahtumiin osallistuneet Osallistujamääräarvio 

Pikku-Marjan talvipäivä 120  
Lasten Ralli 29.4.2018 40  
Lasten taideleirin kuvataideohjaus Ruokoniemessä 45  
Pikku-Marjan kesäpäivä 80  
Siilifolk 80  
Lasten tapahtuma Suininlahden koulu 40  
Lasten ohjausta Matkus vk 42 30  
Joulun avaus Lassilassa 100  
Yhteensä 535  

 

 


