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PORIN TAITEILIJASEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 2017
YLEISTÄ
Vuosi 2017 oli Porin Taiteilijaseura ry:n 70. toimintavuosi. Porin Taiteilijaseura edisti sääntöjensä edellyttämällä tavalla vuoden 2017 aikana kuvataidetoimintaa erityisesti Porin ja Satakunnan alueella. Yhdistys toimi yhdyssiteenä
kuvataiteilijoiden ja taideyleisön välillä, sekä paikallisena kuvataiteilijoiden etujärjestönä.
Porin Taiteilijaseuran 70. toimintavuotta juhlittiin näyttävästi koko vuoden ajan. Juhlavuoden ohjelma koostui kahdesta kuratoidusta ryhmänäyttelystä, yhdestä kutsunäyttelystä (joka pidettiin P-galleriassa jo vuoden 2016 joulukuussa), P-gallerian Mininäyttelyiden sarjasta sekä Taidelainaamon Juhlaripustuksesta. Juhlavuonna haluttiin luoda
silmäys menneeseen ja esitellä erityisesti taiteilijaseuran jäsenten tuoretta taiteellista tuotantoa mahdollisimman
laajasti, monipuolisesti ja korkeatasoisesti. Juhlavuoden tapahtumissa oli esillä taideteoksia yhteensä 34:ltä jäsentaiteilijalta.

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT
Yhdistys kuuluu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:seen (SKjL) ja sen kautta toimii valtakunnallisella tasolla Suomen
Taiteilijaseuran edustajistossa ja Kuvasto ry:ssä vaikuttaen näin koko maan taiteilijoiden asioihin. Yhdistys oli aktiivisesti
mukana Porilaiset Kulttuurijärjestöt ry:n toiminnassa ja hallituksessa. Yhdistyksellä oli yhteistyötä muun muassa Porin
kulttuuriasiainkeskuksen, Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjaston, Porin taidekoulun, Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston ja Taiteen edistämiskeskuksen Länsi-Suomen Porin sivutoimipisteen kanssa.
Yhdistys piti yllä suhteita tiedotusvälineisiin, paikallisiin taideyhdistyksiin, Porin kulttuurilautakuntaan, Taiteen edistämiskeskuksen Länsi-Suomen Porin sivutoimipisteeseen, Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkostoon, Porin taidekouluun, Porin Saskiat ry:seen ja Promenadi-Pori ry:seen.
Yhdistyksen juhlanäyttelyn Kaupunkikuvia Porista yhteydessä tehtiin yhteistyötä Porin videotuen ja Porin Taidemuseon kanssa.

TALOUS
Yhdistys sai vuonna 2017 toiminta-avustusta Porin kaupungin kulttuuritoimelta 4 300 € ja Satakunnan Taidetoimikunnalta erityisavustusta 5 000 €. Lisäksi toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla ja galleriavuokrilla.
Juhlavuoden tapahtumien rahoitus onnistui varsin hyvin. Tämä mahdollisti sen, että juhlanäyttelyiden kuraattoreille,
tuottajille, ripustusvastaaville sekä kuratoituihin näyttelyihin kutsutuille taiteilijoille pystyttiin maksamaan palkkaa.
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HALLINTO JA JÄSENISTÖ
Porin Taiteilijaseuran hallitus vuonna 2017
Puheenjohtaja: Anna Halls
Varapuheenjohtaja: Pasi Vainionpää
Varsinaiset jäsenet: Henna Inkinen, Marko Lampisuo, Annemaria Silvola ja Tea Söderlund,
Varajäsenet: Olga Krok ja Mari Syrén-Fawaz
Toimihenkilöt
Yhdistyksen hallituksen sihteeri: Marko Lampisuo
Näyttelysihteerit: Olga Krok ja Annemaria Silvola
Rahastonhoitaja: Tea Söderlund
Taidelainaamovastaavat: Nanna Evilampi ja Tiina Stenman.
Toiminnantarkastajat: Juha Niemi ja Harri Savolainen
Työntekijät
P-gallerian työntekijöinä toimivat Tea Söderlund Kiertopiste-projektin kautta työllistettynä sekä Juho Aleksi Lepistö
työkokeilijana. Työntekijät valvoivat P-gallerian näyttelyitä, auttoivat taiteilijoita näyttelyiden ripustamisessa ja suorittivat muita annettuja työtehtäviä. Tea Söderlund teki työaikanaan myös graafista suunnittelua taiteilijaseuran juhlavuoden tapahtumia varten.
Alkuvuonna 2017 yhdistyksellä oli vaikeuksia saada työntekijää P-galleriaan työllistämismäärärahojen vähyydestä johtuen. Gallerian valvonta järjestettiin tällöin jäsenten talkootyönä 10.4.2017 saakka. Talkootyönä valvottuja päiviä kertyi
yhteensä 68 kappaletta.
Työryhmät
Vuosijuryyn kuuluivat näyttelysihteereiden Annemaria Silvolan ja Olga Krokin lisäksi Henna Inkinen, Marko Lampisuo
ja Tea Söderlund. Varajäseninä juryssä olivat Ari Koivisto ja Arja Tigges. Vuosijury käsitteli
P-gallerian näyttelyhakemukset ja kokosi tarjonnan pohjalta näyttelykalenterin vuodelle 2018.
Taidelainaamovastaavina toimivat Nanna Evilampi ja Tiina Stenman. Taidelainaamotyöryhmään kuuluivat myös Henna
Inkinen ja Pasi Vainionpää. Työryhmä vastasi mm ripustusten vaihdosta sekä Taidelainaamon tiedottamisesta.
PTS70V-työryhmä vastasi juhlavuoden tapahtumien toteuttamisesta. Juhlavuosityöryhmään kuuluivat Anna
Halls (kuraattori), Tuula Hölsö (kuraattori), Marko Lampisuo (tuottaja), Kauko Lehtonen (kuraattori), Annemaria
Silvola (näyttelysihteeri) Tea Söderlund (graafinen suunnittelu) ja Pasi Vainionpää (tuottaja).
Jäsenistö
Yhdistykseen otettiin vuonna 2017 kolme uutta jäsentä: Annina Cerón, Hanna Tammi ja Kaarina Valkama.
Jussi Vesanen erosi yhdistyksestä. Porin Taiteilijaseurassa oli vuoden 2017 lopussa 90 jäsentä.
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TOIMINNAN LINJAUKSIA
Vuonna 2017 Porin Taiteilijaseuran hallitus teki linjauksia tasa-arvon ja kestävän kehityksen edistämiseksi yhdistystyksen toiminnassa.
Porin Taiteilijaseuran hallitus päätti että yhdistyksessä on arvioitava hallituksen ja työryhmien kokoonpanoja siten, että
eri sukupuolet ja ikäryhmät ovat niissä tasapuolisesti edustettuina. Myös yhdistyksen näyttelytoiminnassa huomioidaan ikä- ja sukupuolijakauma. Porin Taiteilijaseura ei rajaa toimijoita pois yhdistys- tai näyttelytoiminnasta sukupuolen,
seksuaalisen suuntautumisen, alkuperän, kielen, uskonnon, uskonnottomuuden, iän tai vammaisuuden perusteella.
Porin Taiteilijaseura tuottaa pääasiassa tapahtumia ja palveluita, ei tavaraa. Yhdistys esittää P-galleriassa mielellään
kantaaottavaa taidetta, joka edistää kestävän kehityksen periaatetta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa tai nostaa
esiin kestävän kehityksen esteenä olevia ilmiöitä. Yhdistys suosii hankinnoissaan ja tarjoiluissaan paikallisia toimijoita,
luomutuotteita sekä reilun kaupan tuotteita.

P-GALLERIAN NÄYTTELYT JA KÄVIJÄT
Porin Taiteilijaseuran ylläpitämälle P-gallerialle vuosi 2017 oli sen kuudes kokonainen näyttelyvuosi. Vuoden aikana Pgalleriassa vieraili yhteensä 3353 näyttelyvierasta.
Tammikuussa 2017 P-gallerian koko valaistusjärjestelmä uusittiin alkavan juhlavuoden kunniaksi. Kaikkiin näyttelytiloihin asennettiin yhdenmukainen valaisinkisko. Uusia kevyitä ja helppokäyttöisiä kohdevalaisimia hankittiin 25 kappaletta. Uudistus paransi huomattavasti teosten valaisumahdollisuuksia, selkeytti ja siisti galleriatilan yleisilmettä sekä
vähensi huomattavasti energiankulutusta.
Taiteilijaseuran juhlavuoden kunniaksi järjestetty Mininäyttelyiden sarja lisäsi alkuvuodesta niin näyttelyiden kuin näyttelyvieraidenkin määrää. Vuoden 10 ensimmäistä näyttelyä olivat lyhytkestoisia jäsentaiteilijoiden yksityisnäyttelyitä.
Gallerian erinomainen sijainti toi Porin kesätapahtumien aikaan jälleen paljon festivaaliyleisöä ja lisäsi taiteilijaseuran
valtakunnallista tunnettavuutta entisestään.

P-gallerian näyttelyt vuonna 2017
06.01.-22.01. | Anna Halls | Pori | 345 kävijää
25.01.-05.02. | Olga Krok | Pori | 173 kävijää
08.02.-19.02. | Annemaria Silvola | Pori | 202 kävijää
22.02.-05.03. | Marko Lampisuo | Pori | 94 kävijää
08.03.-19.03. | Raija Kuisma | Pori | 147 kävijää
22.03.-02.04. | Katja Laakso-Leppänen | Ulvila | 105 kävijää
05.04.-16.04. | Mari Syrén-Fawaz | Pori | 76 kävijää
19.04.-30.04. | Heli Väisänen | Rauma | 90 kävijää
03.05.-14.05. | Minna Sulonen | Pori | 89 kävijää
17.05.-28.05. | Tiina Stenman | Pori | 90 kävijää
02.06.-18.06. | Elmeri Terho | Helsinki | 89 kävijää
28.06.-16.07. | Seitsemän senioria | Porin Taiteilijaseura ry | 562 kävijää
21.07.-06.08. | Teija Lehto | Paimio | 140 kävijää
11.08.-27.08. | Elsa Trzaska ja Kristiina Lempiäinen-Trzaska | Tampere, Jyväskylä | 101 kävijää
01.09.-17.09. | Anssi Hanhela ja Erja Kärkkäinen | Oulu | 146 kävijää
22.09.-08.10. | Jonna Lepistö ja Emma Heinonen | Pori | 302 kävijää
13.10.-29.10. | Samu Raatikainen | Turku | 126 kävijää
03.11.-19.11. | Harri Kemppainen | Turku | 107 kävijää
24.11.-10.12. | Viktoria Ikonen | Raumars | 105 kävijää
15.12.-31.12. | Porin taidekoulun henkilökunta | 264 kävijää
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JUHLAVUODEN TAPAHTUMAT
Vuonna 2017 taiteilijaseura juhli 70.toimintavuottaan. Juhlavuoden tapahtumat jakautuivat koko vuodelle alkaen heti
vuoden alussa vauhdikkaalla Mininäyttelyiden sarjalla ja huipentuen Poriginal galleriassa marraskuussa avattuun Kaupunkikuvia Porista -näyttelyyn.
Juhlavuonna haluttiin välttää turhaa pönötystä ja keskittyä tekemään sitä mikä taiteilijalle on luontevinta; eli taidetta
ja taidenäyttelyitä! Tapahtumien toteutuksessa huomioitiin yhdistyksen laaja ja heterogeeninen jäsenistö ja tarjottiin
mahdollisimman monelle jäsentaiteilijalle tilaisuus taideteosten esittelyyn juhlavuoden puitteissa.
Mininäyttelyiden sarja perustui vapaaseen tarjontaan, jolloin kaikilla taiteilijaseuran jäsenillä oli mahdollisuus tarjota
näyttelyään mukaan juhlavuoden ohjelmaan. Seitsemän senioria ja Kaupunkikuvia Porista -näyttelyissä taiteilijavalinnat olivat kuraattorien tekemiä. Nämä näyttelyt olivat sisällöllisesti valikoituja kokonaisuuksia, joissa oli mukana myös
vahva historiallinen elementti. Oiva Virran esille nostaminen Kaupunkikuvia Porista -näyttelyssä oli jo sinällään kulttuuriteko.
Juhlavuoden tapahtumien tarkoituksena oli esitellä Porin Taiteilijaseuran historiaa sekä sen toimintaa tänä päivänä.
Halusimme tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön ja tarjota monipuolisia taideselämyksiä juhlavieraillemme, ja tässä
koemme onnistuneemme!
MININÄYTTELYT | P-galleria, tammi-toukokuu 2017
Juhlavuosi käynnistyi Mininäyttelyiden sarjalla P-galleriassa heti tammikuun
alusta. Näyttelyt jurytti hakemusten perusteella galleriatyöryhmä näyttelysihteerin johdolla. Mininäyttelyt olivat kestoltaan kahden viikon mittaisia. Mininäyttelyissä ei ensimmäistä näyttelyä lukuunottamatta järjestetty avajaisia.
Sen sijaan näyttelyvieraille järjestettiin taiteilijatapaaminen ja kahvitarjoilu
kunkin näyttelyn viimeisenä päivänä.

Anna Halls

Mininäyttelyiden sarjan aloitti seuran puheenjohtajan Anna Hallsin maalausnäyttely, joka samalla oli myös koko juhlavuoden avaus. Avajaispuhujana oli
Porin kaupungin kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Hanna Hildén. Muut
Mininäyttelyn pitäjät olivat Olga Krok, Annemaria Silvola, Marko Lampisuo,
Raija Kuisma, Katja Laakso-Leppänen, Mari Syrén-Fawas, Heli Väisänen, Minna Sulonen ja Tiina Stenman. Nopeista näyttelynvaihdoista huolimatta Mininäyttelyissä vieraili runsaasti yleisöä, ja tapahtumakokonaisuutta pidettiin
erittäin onnistuneena. Jokaisesta Mininäyttelystä julkaistiin Satakunnan Kansassa näyttelyarvio, kuten kaikista muistakin P-gallerian näyttelyistä.

SEITSEMÄN SENIORIA | P-galleria, 28.06.-16.07. 2017
Porin Taiteilijaseurassa on 90 jäsentä, joista suuri osa on keski-iän ylittäneitä, pitkän linjan kuvataiteilijoita. Seitsemän senioria -näyttelyn kuraattorit arkkitehti Kauko Lehtonen ja gallerianhoitaja Tuula Hölsö kutsuivat juhlanäyttelyyn mukaan seitsemän taiteilijaa, jotka ovat suurin
piirtein Porin Taiteilijaseuran ikätovereita. Näyttelyyn valitut taiteilijat
ovat olleet muokkaamassa porilaista kuvataidekenttää ja -kulttuuria
sellaiseksi kuin se tänä päivänä näyttäytyy. Näyttelyyn osallistuivat teoksillaan Tuula Hölsö, Tuula Juti, Kauko Lehtonen, Anja Levoranta, Heikki
Peltoniemi, Tuula Solin ja Olavi Vaahtera. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Pasi Vainionpää toimi näyttelyn tuottajana ja aputyöläisenä. Seitsemän senioria -näyttely toi esiin luovuuden voimavarana ja tärkeänä
osana ihmisen koko elämää. Näyttely sai runsaasti kiinnostuneita katsojia Pori Jazz-festivaalin aikana.
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Tuula Juti

KAUPUNKIKUVIA PORISTA | Poriginal galleria, 25.11.-31.12.2017
Juhlavuoden päätapahtuma oli Kaupunkikuvia Porista-näyttely Poriginal-galleriassa. Seuran puheenjohtaja Anna Halls kuratoi näyttelykokonaisuuden, jossa
2000-luvun taiteilijoiden teokset kommentoivat Porin kaupunkikeskustaa jo
edesmenneen taiteilija Oiva Virran teosten pohjalta. Oiva Virta oli ”katumaalari”, joka toimi taiteilijaseuran ensimmäisessä hallituksessa. Hän maalasi 1940-luvulta alkaen vuoteen 1971 saakka ehkä tuhansia teoksia Porin keskustasta ja
Mäntyluodon satamasta. Nämä teokset päätyivät edullisilla hinnoilla porilaisiin
koteihin. Virta oli taiteilija jonka tunsivat ”kaikki porilaiset”.
Juhlanäyttelyyn lainattiin Oiva Virran
maalauksia yksityiskodeista. MaaOiva Virta
lausten rinnalle ripustettiin seuran
jäsenten teoksia, joiden lähtökohtana
oli Virran maalausten fyysinen ympäristö nykyaikana. Nykytaiteilijat olivat
taltioineet ja käsitelleet aihetta maalauksen, kuvanveiston, installaatioiden,
videoteosten ja ääniteoksen keinoin. Kaupunkikuvia Porista -näyttelystä
muodostui monipuolinen ja kiinnostava kokonaisuus, jossa oli mahdollista
tehdä visuaalinen aikamatka 70 vuotta taaksepäin ja nähdä myös välähdyksiä tulevaisuudesta.
Näyttelyyn osallistuivat taiteilijat: Anna Halls, Henna Inkinen, Kari Kärkiluoma, Marko Lampisuo, Jonna Lepistö, Sanna
Pajunen, Samu Raatikainen, Anne-Maria Silvola, Pasi Vainionpää sekä SOFT-ryhmä. Marko Lampisuo toimi näyttelyn
tuottajana ja Pasi Vainionpää toimi Lampisuon kanssa ripustusvastaavana. Porin Videotuki tarjosi ammattiapua mediateosten viimeistelyssä ja Porin Taidemuseo lainasi näyttelyyn tarvittavan video- ja ääniteosten esityskaluston.
Juhlanäyttelyn avajaisiin osallistui yli 100 näyttelyvierasta. Näyttelyn kuraattori Anna Halls piti avajaispuheen. Tilaisuudessa nautittiin kuohuviiniä ja tuulihattuja. Kaupunkikuvia Porista- näyttelyyn tutustui yhteensä yli 500 henkilöä ja
kokonaisuus herätti paljon kiinnostusta ja keskustelua. Satakunnan Kansan kriitikko Kati Heljakka otsikoi osuvasti näyttelyn olevan ”Lahja kaikille porilaisille”.
Näyttelylle myönnettiin valtioneuvoston SUOMI100-status ja se oli osa Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Porin Taiteilijaseuran 70-v. juhlavuoden tapahtumissa oli yhteensä noin 2500
yleisövierailua. Juhlavuoden järjestelyt sujuivat kauttaaltaan hyvin. Yhteistyö
yhdistyksen hallituksen, näyttelyihin osallistuvien taiteilijoiden ja eri yhteistyötahojen kanssa sujui erinomaisesti suuren innostuksen vallitessa.

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA
Porin Taiteilijaseura ry:n toiminta on laaja-alaista alueen taiteilijoiden etujärjestötoimintaa, jonka tarkoituksena on
edistää kuvataidetta Porissa ja sen ympäristössä, toimia kuvataiteen ja sen harjoittajien yhdyssiteenä ja etujärjestönä
sekä lähentää taiteilijoita ja taideyleisöä. Vuonna 2017 yhdistyksen toimintaa tehtiin yleisölle tutuksi ennen kaikkea
juhlavuoden tapahtumien muodossa mutta muutakin toimintaa järjestettiin.
Porin Taidelainaamo
Porin Taiteilijaseuran ylläpitämä Porin Taidelainaamo toimi Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjaston
Porin pääkirjaston kahvilassa. Taidelainaamossa oli vuoden 2017 aikana kuusi eri ripustusta, joihin osallistui taiteilijoita
Porin Taiteilijaseuran jäsenten lisäksi Porin Taidegraafikoista, Taiteilijaseura Nyte:stä, Rauman Taidegraafikoista ja Suomen akvarelllitaiteen yhdistyksestä. Lisäksi ripustuksiin osallistui taiteilijoita, jotka eivät kuulu alueellisiin yhdistyksiin,
mutta ovat valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen jäseniä.
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Marraskuussa 2017 Porin Taidelainaamo juhlisti Porin Taiteilijaseuran 70-vuotisjuhlaa sekä Suomen 100-vuotisjuhlaa
jurytetyllä Juhlaripustuksella. Näyttelyssä olivat mukana taiteilijaseuran jäsenet Ari Koivisto, Anne Kimiläinen, Kari Kuisma, Raija Kuisma, Olga Krok, Katja Laakso-Leppänen, Kauko Lehtonen, Heli Piittala-Virtanen, Sirpa Ojala ja Heli Väisänen.
Porin Taidelainaamo on maakunnan taiteilijoiden yhteinen esittäytymis- ja myyntifoorumi. Suurelle yleisölle Taidelainaamo tarjoaa helposti saavutettavan tilan kuvataiteeseen tutustumiseen ja edullisten taidehankintojen tekemiseen.
Vuonna 2017 Porin Taidelainaamosta tehtiin yli 30 taidehankintaa.
Ripustusten vaihdoista, tiedottamisesta ja toiminnan suunnittelusta vastasi Porin Taiteilijaseuran taidelainaamotyöryhmä. Taidelainaamossa ei ole päivittäin yhdistyksestä paikalla vakinaista henkilökuntaa. Asiakaspalvelun hoitaa Kirjaston
kahvilan henkilökunta. Porin Taidelainaamo tavoittaa myös sellaista yleisöä, joka käy harvoin muissa taidenäyttelyissä.
Vuodessa kirjaston kahvilassa ja samalla taidelainaamossa on n. 35 000 – 40 000 asiakaskäyntiä.
Viikkarin kyläjuhla
Porin Taiteilijaseura osallistui usean porilaisen kulttuuritoimijan yhteistyössä järjestämään Viikkarin kyläjuhla-tapahtumaan 20.5. Kyläjuhlat juhlittiin aurinkoisena kevätpäivänä Sibelius-puistossa ja muualla Porin viidennessä kaupunginosassa. Kaiken ikäistä väkeä oli runsaasti liikkeellä ja tunnelma oli hyväntuulinen.
Porin Taiteilijaseura ja NYTE ry toteuttivat yhteistyössä kyläjuhlille Viikkarin Veispuukin. Veispuukki oli yleisölle ilmainen
työpaja, jossa taiteilijaseurojen jäsenet piirsivät nopeita muotokuvia yleisöstä. Porin Taiteilijaseurasta muotokuvia olivat piirtämässä Jonna Lepistö ja Henna Inkinen. Tea Söderlund osallistui Viikkarin Kyläjuhlien suunnitteluun ja toteuttamiseen kyläjuhlatoimikunnan jäsenenä.
Kuvataiteen päivä 10.7.2017
Kymmenkunta Porin Taiteilijaseuran jäsentä osallistui Kuvataiteen päivän tapahtumiin P-galleriassa sekä Porin Taidegraafikoiden Paja & Galleriassa. Tapahtuma käynnistyi Taidegraafikoiden gallerialla Juuso Leppälän alustuksella, jonka
jälkeen taiteilijat jalkautuivat kaupungille tekemään luonnosmaisia kaupunkikuvia piirtäen, maalaten, valokuvaten ja
videokuvaten. Graafikoiden pajalla pidettiin iltapäivällä palautekeskustelu.

JÄSENEDUT
Kaikki Porin Taiteilijaseuran toiminta on yleisön lisäksi jäsenistölle suunnattua toimintaa. Vuonna 2017 jäsenille tarjottiin mahdollisuutta osallistua juhlavuoden tapahtumiin esimerkiksi hakemalla Mininäyttelyaikaa tai tarjoamalla teoksia
Taidelainaamon juhlaripustukseen.
P-gallerian näyttelytilan vuokra on aina jäsenille edullisempi. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää galleriatilaa myös kokoontumiseen. Taidelainaamon ripustuksissa jäsenet voivat tuoda teoksiaan esille maksutta.
SKjL:n jäsenyyden kautta jäsenetuihin kuuluu mm mahdollisuus vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon osallistumalla SKjL:n kokouksiin. Jäsenemme voivat myös osallistua SKjL:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin sekä valtakunnallisiin näyttelyihin.

PORTAIT-TYÖHUONE
Yhdistys ylläpiti ja vuokrasi Antinkadulla sijaitsevaa Portait-työhuonetilaa yhdistyksen taiteilijoille. Työhuoneella työskenteli vuonna 2017 viisi taiteilijaa. Portait-työhuoneella sijaitsee myös yhdistyksen lähiarkisto ja varasto.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Kevätvuosikokous
Kevätvuosikokous pidettiin 25.3. Porin kirjaston kahvilassa. Kokoukseen osallistui 7 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Riitta Lehto-Toivanen ja sihteerinä Tea Söderlund. Kokous hyväksyi vuoden 2016 toiminta- ja
tilikertomuksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle vuoden 2016 tileistä.
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Syysvuosikokous
Syysvuosikokous pidettiin 11.11. Porin kirjaston kahvilassa. Läsnä oli 12 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Heli Piittala-Virtanen ja sihteerinä Marko Lampisuo. Kokous vahvisti vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja
talousarvion.
Kokous päätti vuoden 2018 jäsenmaksuksi 40 € ja liittymismaksuksi 50 € (sis.ensimmäisen vuoden jäsenmaksun).
Vuonna 2018 puheenjohtajana jatkaa Anna Halls. Varapuheenjohtajaksi valittiin Annemaria Silvola. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Olga Krok ja Pasi Vainionpää. Varsinaisina jäseninä jatkavat edelleen Marko Lampisuo ja Tea
Söderlund. Hallituksen varajäseniksi valittiin Anne Kimiläinen ja Heli Piittala-Virtanen.
Galleria- ja näyttelytoimikuntaan, joka toimii myös vuosijurynä, varsinaisiksi jäseniksi valittiin Marko Lampisuo, Tea Söderlund ja Arja Tigges. Vuosijuryn varajäseniksi valittiin Ari Koivisto, Olga Krok ja Henna Inkinen. Toiminnantarkastajiksi
valittiin Juha Niemi ja Harri Savolainen.

TIEDOTUS
Yhdistyksen kotisivut toimivat osoitteessa www.porintaiteilijaseura.fi. Sivuilta löytyi ajankohtaista tietoa yleisölle ja jäsenille yhdistyksen toiminnasta, P-galleriasta, jäsentaiteilijoista ja residenssitoiminnasta sekä Porin Taidelainaamosta.
Yleisölle yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin myös Facebookissa ja Instagramissa.
Yhdistyksen sisäistä tiedotusta hoidettiin nettisivujen lisäksi jäsenkirjein, sähköpostin välityksellä, Facebookin sisäisen
ryhmän kautta ja tarvittaessa kokoontumalla sekä puhelimitse. Yhdistyksen jäsenet saivat vuoden aikana 2 jäsenkirjettä sekä viikoittain tietoa sähköpostitse ja Facebookissa. Tiedotusta lisättiin erityisesti sosiaalisessa mediassa.
Taidemaalariliiton ja Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n kanssa vaihdettiin jäsenkirjeitä. Yhdistys tiedotti vaihtuvista näyttelyistä ja tapahtumista kolmen viikon välein sekä muulloinkin tarpeen mukaan tiedotusvälineille sekä jäsenistölle. P-gallerian näyttelyiden julisteita levitettiin julkisille ilmoitustauluille sekä valikoituihin taidekohteisiin. Pgallerian näyttelyistä julkaistiin materiaalia Facebook-tapahtumasivuilla sekä Instagramissa.
Näyttelyhauista ja näyttelyistä tiedotettiin kahdesti vuodessa ilmestyvässä Helsingin Taiteilijaseuran julkaisemassa Pienessä galleriaoppaassa sekä valtakunnallisesti suoraan taiteilijoille, taideyhdistyksille ja liitoille. Taide-lehden näyttelykalenterissa oli tieto kulloisestakin näyttelystä.
Yhdistyksen graafisesta ilmeestä vastasi Tea Söderlund. Tea Söderlund suunnitteli myös 70-vuotisjuhlavuoden logon ja
vastasi tapahtumien yhtenäisestä ulkoasusta suunnitellen kutsukortit ja julisteet kaikkiin juhlanäyttelyihin.
EDUSTUKSET
Yhdistystä edustivat yleisesti hallituksen puheenjohtaja Anna Halls ja varapuheenjohtaja Pasi Vainionpää. Yhdistyksen
kansainvälisestä toiminnasta vastasi puheenjohtaja Anna Halls.
Kirsi Jaakkola toimi kuluneena vuonna Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton hallituksessa.
Yhdistystä edusti Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n kevätkokouksessa ja syyskokouksessa Kirsi Jaakkola.
Kirsi Jaakkola oli Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön neuvottelukunnassa STS:n edustajana.
Raija Kuisma toimi kuluneena vuonna Suomen Taiteilijaseuran edustajistossa.
Raija Kuisma oli vuonna 2017 Suomen taideakatemian säätiön hallituksen jäsen.
Tea Söderlund toimi Porilaiset Kulttuurijärjestöt ry:n hallituksessa puheenjohtajana ja Konttuuri-projektin ohjausryhmän puheenjohtajana sekä Viikkarin kyläjuhlatoimikunnan jäsenenä.
Annemaria Silvola oli kuluneena vuonna Porilaiset Kulttuurijärjestöt ry:n hallituksen jäsen.
Porin Taidemuseon alaisuudessa toimivan Poriginal Gallerian näyttelyjuryssä vuonna 2017 oli mukana Porin Taiteilijaseuran hallituksen jäsen Henna Inkinen.
Tapio Haapala oli Satakunnan taidetoimikunnan jäsen kaudella 2017-2018.
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