
 SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYS RY                TIEDOTE 6/2019 

JOULU SE TULLA JOLLOTTAA, MAKKARA, KAKKARA KAINALOSSA 

Kuvataideyhdistyksen touhukas vuosi alkaa olla lopuillaan. Kiitoksia teille 

kaikille yhdistyksen jäsenille osallistumisestanne ja kannatuksestanne. 

Tulkaapa mukaan vielä loppuvuoden tapahtumiin ja viekää niistä 

viestiä ystävillennekin. 

Hankkeet ja avustukset 

Kuvataideyhdistys on hakenut Kulttuurirahastolta sekä Olvisäätiöltä 

rahoitusta kolmen vuoden hankkeeseen, jonka tarkoituksena on 

osallistaa palvelutalossa ja kotona asuvia vanhuksia kuvataiteeseen. 

Toisesta hakemuksesta saamme päätöksen vielä joulukuussa ja toisesta 

helmikuun alussa.  Mikäli rahoitus saadaan, alkaa ensi vuonna yhteistyö 

useiden muiden kulttuuriyhdistysten kanssa hankkeen toteuttamiseksi. 

Meillä on myös aiesopimus Huoltoliiton Tapaamo hankkeeseen, jonka 

STEA -rahoituksesta Huoltoliitto saa tiedon joulukuun alkupuolella. 

Tapaamo-hanke on samantapainen kuin Perheentalo-hanke, mutta 

Tapaamon kohderyhmänä ovat yksinäisyyttä kokevat, kun taas 

Perheentalossa ovat kohderyhmänä lapsiperheet.  Perheentalolla 

olemme mukana tuottamassa lapsille askartelua ja kuvataideohjausta 

muutaman kerran kuukaudessa ja samanlainen ajatus on myös 

Tapaamo-hankkeen kanssa. Perheentalon kanssa yhteistyö jatkuu 

kevätkaudella 2020. 

Perheentalolta saamme vastavuoroisesti käyttöön tiloja esim. kokouksia 

varten. 

Haemme myös AVI:n rahoitusta kouluikäisten kolmelle kerholle 

toimintavuodeksi syksy 2020 – kevät 2021. Tästä rahoituksesta tieto 

saadaan toukokuussa 2020. 

Yhteistyö seurakuntien kanssa 

Yhteistyö Siilinjärven ja Kallaveden seurakuntien kanssa on ollut vireää 

ja mukavasti vastavuoroista. Saamme seurakunnalta käyttöön tiloja ja 

apuohjaajia lasten kerhotoimintaan sekä jossain määrin avustusta 

materiaalihankintoihin ja vastavuoroisesti teemme heille pieniä 



toimeksiantoja esim. Kirkonmäki kuhisee -tapahtumiin ja tilojen 

kausikoristeluihin. Siilinjärven seurakunnan kanssa suunnitellaan 

yhteistyössä ohjelmaa myös helmikuussa toteutuvaa Mitä Tehtäs -

viikkoon 

Vuorelan kirkon kerhotiloissa harvakseltaan kokoontuva aikuisten 

kuvataidepiiri näyttää vakiinnuttavan paikkansa. Vastaavaa piiriä on 

pyydetty myös Maaningalle, mutta sen järjestämiseen ei toistaiseksi ole 

ollut resursseja. 

Jäsenet ja toiminnan kehittäminen 

Uusia jäseniä on yhdistykseen tullut tänä vuonna 19 ja 

kokonaisjäsenmäärä lienee hieman yli 90.  

Aloitamme kuvataideyhdistyksen hallituksessa strategiatyön vuoden 

alussa ja tarkoitus on tuoda vuosille 2020 -2023 laadittu strategia 

kevätkokoukseen. 

Kevättalvella 2020 saamme yhdistykseemme Muotoiluakatemian 

opiskelijan Veera Hiltusen tekemään opinnäytetyötä, jolla tähdätään 

jäsenillemme tarjottavan toiminnan kehittämiseen. Tähän tulee 

sisältymään kyselyjä ja haastatteluja jäsenillemme ja ryhmissä 

tapahtuvaa kehittämistä. Tiedotamme tästä lisää vuoden alkupuolella. 

Näyttelyt 

Kallan siltojen kahta puolta -näyttely päättyy 29.11.2019 ja työt saa 

hakea pois Artsista lauantaina 30.11. klo 9.00 -15.00 välillä. Huom! töitä 

ei saa ottaa pois ennen lauantaita!!!  

Kaarisairaalan näyttely tammi -maaliskuussa 2020 

Siilinjärven kuvataideyhdistyksellä on näyttelyvuoro Kaarisairaalassa A1 

ja G1 -käytävillä. A1 käytävälle tulee yhdistyksemme jäsenen Raili Ahon 

yksityisnäyttely ja G1 -käytävälle yhdistyksemme yhteisnäyttely, johon 

valitaan noin 15 teosta.  

Näyttelyaika on 11.1.- 31.3.2020 (Päättymisaika tarkennetaan 

myöhemmin) 

Kaarisairaala haluaa omiin kokoelmiinsa yhden näyttelyssä olevista 

tauluista ja valinnan tekee KYS:n taideasiantuntija Maarit Hakkarainen. 

Koska KYS ei maksa valitsemastaan teoksesta mitään, keräämme 

näyttelyyn osallistuvilta maksuna 10 €/henkilö ja tämä rahasumma 

lyhentämättömänä luovutetaan sille, jonka taulu tulee KYS:lle valituksi. 

Tarkoituksena tällä on korvata materiaali ja kehystyskustannuksia. 



Teemme alustavan valinnan Kaarisairaalan näyttelyyn menevistä 

tauluista työpajaillassa Ahmon koululla 9.1. klo 17-20 ja näyttely 

Kaarisairaalaan ripustetaan 10.1. klo 16.00 alkaen.  

Kuvataiteen työpaja 

Kuvataiteen työpajassa Ahmon koululla voi maalata eri tekniikoin tai 

tehdä keramiikkaa. Syksyn viimeiset työpajakerrat ovat 21.11.,28.11. ja 

12.12. Huom. 5.12. ei työpajaa.  

Vuoden 2020 ensimmäinen työpajakerta on torstaina 9.1.2020 klo 17-20. 

Vuorelan kirkon lasiseinän koristelu 

Vuorelan kirkon lasiseinään olemme luvanneet tehdä talviaiheisen 

maalauksen seimiasetelman taakse. Maalauskertoja on sovittu viikoille 

47 ja 48. Teoksen tulee olla valmiina 1.12. mennessä. Viikolle 47 sovitut 

maalauskerrat ovat 18.11 klo 9-12, 19.11. klo 9-13 ja 20.11 klo 9-13. 

Tervetuloa mukaan kaikki, jotka pääsevät. Jokaiselle sopivaa tekemistä 

löytyy. Lisätietoja Hilkka Karvoselta 040 526 7317 

Lassilan joulu 30.11.2019 klo 10 -15 

Kuvataideyhdistys on mukana Lassilan Joulu -tapahtumassa 30.11.  

klo10 – 15 järjestämällä lapsille tonttupajan, jossa syntyy käpy- ja 

savitonttuja. Vapaaehtoisia kaivataan ohjaamaan askarteluja. 

Ilmoittautumiset Merjalle 040 849 3887 

Suuret joulumyyjäiset 1.12.2019 klo 11 -15 

Toivomme jäseniltämme tauluja tai muita teoksia arpajaisvoitoiksi  

Suuriin joulumyyjäisiin. Arpajaiset ovat yhdistyksemme varainhankintaa. 

Tarvitsemme vapaaehtoisia arpojen myyntiin 1.12. ja edellisenä iltana 

30.11. järjestelemään myyjäistiloja. Ilmoittautumiset Merjalle 040 849 

3887 tai Hilkalle 040 526 7317 

Kuvataideyhdistyksen pikkujoulu 14.12. 

Kuvataideyhdistyksen pikkujoulua vietetään Lassilassa 14.12.2019 klo 15-

18.00. Tervetuloa mukaan. Osallistumismaksu 5 € ja pienen lahjan voi 

tuoda mukanaan pukinkonttiin. Ilmoittautumiset Merjalle 040 849 3887 

tai Hilkalle 040 526 7317.  Tervetuloa! Ota mukaan myös muita perheesi 

jäseniä. 

 

 



Jäseneksi kuvataideyhdistykseen 

Tuo ystäväsi tutustumaan toimintaamme kuvataiteen työpajaan. 

Marras- joulukuun aikana liittyviltä ei enää peritä tämän vuoden 

jäsenmaksua.  

Kuvataidelauantait 

 Kuvataidelauantait jatkuvat kuukausittain 2020 Ahmon koululla 

 Seuraavat lauantait on jo sovittuna  

 18.1. klo 9 -14 Pointillismi, ohjaaja Liisa Palosaari  Hinta 25 € 

helmikuu kokeilevat tekniikat Aino-Haikola Pekkarisen ohjaamana, 

ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, Hinta 25 € 

21.3. klo 9 – 14 Kubismi, ohjaaja Liisa Palosaari Hinta 25 € 

huhtikuu kokeilevat tekniikat Aino-Haikola Pekkarisen ohjaamana, 

ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, Hinta 25 € 

 16.5. klo 9 -14 Informalismi, ohjaaja Liisa Palosaari, Hinta 25 € 

 Ilmoittautumiset siilinkuvis@gmail.com tai Hilkalle 040 526 7317 

 Mikäli valitset 3 kurssia on niiden yhteishinta 60 € 

Lasten kerhot  

Lasten kerhot alkavat ensi vuonna viikolla 2. Muutamia uusia kerholaisia 

mahtuu mukaan. 

Vuorelan kuvapiiri 

Vuorelan kuvapiiri kokoontuu tänä vuonna vielä 25.11. ja vuonna 2020 

kevätpuolella 20.1., 17.2., 16.3., 27.4. ja 11.5. klo 10-12. Sisällöt päiville 

ilmoitetaan myöhemmin. 

Akuliinan kuvapiiri 

Akuliinan kuvapiiri kokoontuu piirtämään ja maalaamaan 16.11. klo 

13.30 -15.00 ja tekemään ikkunakoristelua 3.12. klo 10-20 
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Jouluista askartelua Perheentalolla 

Jouluista askartelua Siilinjärven perheentalolla 4.12. klo 14-16.00. 

Tervetuloa mukaan avustamaan pieniä askartelijoita. Ajatuksenamme 

on tehdä lasten kanssa käpy- ja savitonttuja. 

Näyttelytilojen varaukset 

Liiketalo Torikallan ja Vetrean näyttelytilojen varauksia hoitaa Ritva 

Repo puh. 040 534 2670. Kuvataideyhdistyksen jäsenillä ei ole 

varausmaksua. Muille kuin kuvataideyhdistyksen jäsenille Varausmaksu 

on 30 € kahden kuukauden jaksolta. Fontanellan näyttelyvarauksia 

hoitaa Helvi Miettinen puh. 040 057 0693 

Mikäli haette yksityistä tai tyhmän näyttelyaikaa Artsista vuodelle 2020, 

on hakuaika marraskuussa 2019 ja lomakkeita on saatavissa Kirjaston 

näyttelytila Artsin sivuilta. 

Kehystystä 

Tmi Kehys Lappe puhelin 044 741 6630. Osoite Iisalmentie 33, MAANINKA 

Seuraa myös yhdistyksen kotisivuja sekä facebook-sivuja 

 www.siilinkuvis.fi 

 www.facebook.com/siilinkuvis 

Yhdistysten tapahtumia muilla sivuilla 

 www.pohjoissavolaiset.fi 

 www.facebook.com/pohjoissavonkuvataideseurat 

https://www.siilinjarvi.fi/tapahtumat/ 
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