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YLEISTÄ                                                                                                         

Vuosi 2018 oli Porin Taiteilijaseura ry:n 71. toimintavuosi. 
Porin Taiteilijaseura edisti sääntöjensä edellyttämällä ta-
valla vuoden 2018 aikana kuvataidetoimintaa erityisesti 
Porin ja Satakunnan alueella. Yhdistys toimi yhdyssitee-
nä kuvataiteilijoiden ja taideyleisön välillä, sekä paikalli-
sena kuvataiteilijoiden etujärjestönä.

YHTEIST YÖ JA VERKOSTOT
Yhdistys kuuluu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto 
ry:seen (SKjL) ja sen kautta toimii valtakunnallisella ta-
solla Suomen Taiteilijaseuran edustajistossa ja Kuvasto 
ry:ssä vaikuttaen näin koko maan taiteilijoiden asioihin. 
Yhdistys oli aktiivisesti mukana Satakunnan hyvinvointi- 
ja kulttuuriyhdistysten tuki ry:n toiminnassa ja hallituk-
sessa. Yhdistyksellä oli yhteistyötä muun muassa Porin 
kulttuuriasiainkeskuksen, Porin kaupunginkirjasto - Sa-
takunnan maakuntakirjaston, Porin taidekoulun, Porin 
lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriver-
koston ja Taiteen edistämiskeskuksen Länsi-Suomen Po-
rin sivutoimipisteen kanssa.

Yhdistys piti yllä suhteita tiedotusvälineisiin, paikallisiin 
taideyhdistyksiin, Porin kulttuurilautakuntaan, Taiteen 
edistämiskeskuksen Länsi-Suomen Porin sivutoimipis-
teeseen, Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan las-
tenkulttuuriverkostoon, Porin taidekouluun, Porin Saski-
at ry:seen ja Promenadi-Pori ry:seen. 

TALOUS
Yhdistys sai vuonna 2018  toiminta-avustusta Porin kau-
pungin kulttuuritoimelta 3300 € ja Satakunnan Taidetoi-
mikunnalta erityisavustusta 5000 €.  Lisäksi toimintaa ra-
hoitettiin jäsenmaksuilla ja  galleriavuokrilla.

HALLINTO JA JÄ SENISTÖ
Porin Taiteilijaseuran hallitus vuonna 2018

Puheenjohtaja: Anna Halls

Varapuheenjohtaja: Annemaria Silvola

Varsinaiset jäsenet: Marko Lampisuo, Tea Söderlund, 
Pasi Vainionpää, Olga Krok

Varajäsenet:  
Heli Piittala-Virtanen ja Anne Kimiläinen

Toimihenkilöt

Yhdistyksen hallituksen sihteeri: Marko Lampisuo

Näyttelysihteerit: Olga Krok ja Anne Kimiläinen

Rahastonhoitaja: Tea Söderlund 

Taidelainaamovastaavat: Ari Koivisto, Timo Lintula ja 
Pasi Vainionpää.

Toiminnantarkastajat: Juha Niemi ja Harri Savolainen
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Työntekijät

P-gallerian työntekijöinä toimivat Tapio Pajunen palkka-
tukityöllistettynä sekä Hanna-Saara Silvola ja Kirsimarja 
Nummi työkokeilijoina. Työntekijät valvoivat P-gallerian 
näyttelyitä, auttoivat taiteilijoita näyttelyiden ripustami-
sessa ja suorittivat muita annettuja työtehtäviä. 

Työryhmät

Vuosijuryyn kuuluivat varsinaisina jäseninä Marko Lam-
pisuo, Tea Söderlund ja Arja Tigges, varajäseninä Ari Koi-
visto, Olga Krok ja Henna Inkinen sekä Anne Kimiläinen 
näyttelysihteerinä. Vuosijury käsitteli P-gallerian näytte-
lyhakemukset ja kokosi tarjonnan pohjalta näyttelyka-
lenterin vuodelle 2019.

Taidelainaamovastaavina toimivat Ari Koivisto, Timo 
Lintula ja Pasi Vainionpää. Työryhmä vastasi mm. ripus-
tusten vaihdosta sekä Taidelainaamon tiedottamisesta. 

Jäsenistö

Yhdistykseen otettiin vuonna 2018  viisi uutta jäsentä: 
Eve Alasaarela, Anni Hurmila, Maria Leppänen, Hanna 
Valtokivi ja Mikko Ängeslevä. Porin Taiteilijaseurassa oli 
vuoden 2018 lopussa 95 jäsentä. 

TOIMINNAN LINJAUK SIA

Vuonna 2018 Porin Taiteilijaseuran hallitus teki linjauksia 
tasa-arvon ja kestävän kehityksen edistämiseksi yhdis-
tyksen toiminnassa.

Porin Taiteilijaseuran hallitus päätti että yhdistyksessä 
on arvioitava hallituksen ja työryhmien kokoonpanoja 
siten, että eri sukupuolet ja ikäryhmät ovat niissä tasa-
puolisesti edustettuina. Myös yhdistyksen näyttelytoi-
minnassa huomioidaan ikä- ja sukupuolijakauma. Porin 
Taiteilijaseura ei rajaa toimijoita pois yhdistys- tai näyt-
telytoiminnasta sukupuolen, seksuaalisen suuntautumi-
sen, alkuperän, kielen, uskonnon, uskonnottomuuden, 
iän tai vammaisuuden perusteella.

Porin Taiteilijaseura tuottaa pääasiassa tapahtumia ja 
palveluita, ei tavaraa. Yhdistys esittää P-galleriassa mie-
lellään kantaaottavaa taidetta, joka edistää kestävän ke-
hityksen periaatetta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-ar-
voa tai nostaa esiin kestävän kehityksen esteenä olevia 
ilmiöitä. Yhdistys suosii hankinnoissaan ja tarjoiluissaan 
paikallisia toimijoita, luomutuotteita sekä reilun kaupan 
tuotteita.

EU:n tietosuoja-asiat on huomioitu ja Tea Söderlund on 
valittu tietosuojavastaavaksi. 

P- GALLERIAN 
NÄY T TELY T JA K ÄVIJÄT
Porin Taiteilijaseuran ylläpitämälle P-gallerialle vuosi 
2018 oli sen seitsemäs kokonainen näyttelyvuosi. Vuo-
den aikana P-galleriassa vieraili yhteensä n. 2700 näytte-
lyvierasta. 
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Gallerian erinomainen sijainti toi Porin kesätapahtumien 
aikaan jälleen paljon festivaaliyleisöä ja lisäsi taiteilija-
seuran valtakunnallista tunnettavuutta entisestään.

P-gallerian näyttelyt vuonna 2018

05.01.-21.01. | Janni Härmälä (Helsinki)

26.01.-11.02. | Kirsi Jaakkola (Kankaanpää)

16.02.-04.03. | Sirkka-Liisa Unkila (Pori)

09.03.-25.03. | Riikka-Liina Martiskainen (Vantaa) 

06.04.-22.04. | Sirpa Limnell, Pirkko Rajahalme, Anniina 
Palonen ja Terttu Koivusaari (Pori)

27.04.-13.05. |  Porin taidekoulun Extrat 2017-2018 

18.05.-03.06. | Porin taidekoulun aikuisopiskelijoiden 
päättötyönäyttely

08.06.-01.07. | Anni Hurmila (Kankaanpää)

06.07.-22.07. | A Needle’s Eye: Mateas Pares, Päivi Rintanie-
mi, Ella Varvio ja Jaakko Veijola

27.07.-12.08. | llona Tala (Huittinen)

17.08.-02.09. | Rauman Taidegraafikot

07.09.-23.09. | Raija ja Kari Kuisma (Pori)

28.09.-14.10. | Tea Söderlund (Pori)

19.10.-04.11. | Timo Lintula (Pori)

09.11.-25.11. | Päivi Setälä (Pori)

30.11.-16.12. | Arja Tigges ja Raili Rostiala-Laaksonen (Pori)

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 etujärjestö-
nä sekä lähentää taiteilijoita ja taideyleisöä. Vuonna 2018 
yhdistyksen toimintaa tehtiin yleisölle tutuksi ennen kaik-
kea galleriatoiminnan muodossa mutta muutakin toimin-
taa järjestettiin.

Porin Taidelainaamo 

Porin Taiteilijaseuran ylläpitämä Porin Taidelainaamo toimi 
Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjaston 
Porin pääkirjaston kahvilassa. Taidelainaamossa oli 7 ripus-
tusta, joista kaksi oli kuukauden taiteilija -ripsutusta: Mylly-
KONSTi 6.3.–29.3. sekä Tiina Stenman 2.–30.11.

Porin Taidelainaamo on maakunnan taiteilijoiden yhteinen 
esittäytymis- ja myyntifoorumi. Suurelle yleisölle Taidelai-
naamo tarjoaa helposti saavutettavan tilan kuvataiteeseen 
tutustumiseen ja edullisten taidehankintojen tekemiseen.  
Vuonna 2018 lainaamossa tehtiin keskimäärin 4 hankintaa 
(ostoja/lainauksia) kuukaudessa. 

Ripustusten vaihdoista, tiedottamisesta ja toiminnan 
suunnittelusta vastasi Porin Taiteilijaseuran taidelainaamo-
työryhmä. Taidelainaamossa ei ole päivittäin yhdistyksestä 
paikalla vakinaista henkilökuntaa. Asiakaspalvelun hoitaa 
Kirjaston kahvilan henkilökunta. Porin Taidelainaamo ta-
voittaa myös sellaista yleisöä, joka käy harvoin muissa tai-
denäyttelyissä. Vuodessa kirjaston kahvilassa ja samalla 
taidelainaamossa on n. 35 000–40 000 asiakaskäyntiä.

Teosmyyntinäyttely  
PEEÄRRÄ 20.–22.4.2018 Raumalla

Rauman Taiteilijaseuran järjestämä PeeÄrrä -teosmyyntiti-
laisuus järjestettiin Rauman Kansalaisopistolla 20.–
22.4.2018. Porin Taiteilijaseura ja Porin Taidegraafikot jär-
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jesti tilaisuuteen yhteisen teoskuljetuksen. Teokset 
Raumalle kuljettivat Juuso Leppälä ja Marko Lampisuo. Ta-
kaisin Poriin teokset toimittivat Anna Halls ja Heli Piittala-
Virtanen. Tapahtumaan osallistui 42 taiteilijaa, joista noin 
puolet oli porilaisia. Esillä oli 430 taideteosta, joista 47 myy-
tiin. Tapahtumassa vieraili runsaasti yleisöä. Rauman Taitei-
lijaseura ehdotti, että Porin Taiteilijaseura järjestäisi vastaa-
van tapahtuman vuonna 2020.  Päätet t i in  pyrk iä 
järjestämään teosmyyntitilaisuus ehdotuksen mukaisesti 
vuonna 2020. Tuolloin voidaan hyödyntää olemassaolevaa 
graafista aineistoa ja raumalaisten järjestäjien saamaa ko-
kemusta.

POP-UP LAB / My Little Pori 25.4-28.4.2018

Porin Taiteilijaseura osallistui yli 30 muun toimijan kanssa 
poikkitaiteelliseen ja -tieteelliseen POP-UP LAB -tapahtu-
maan Porin keskustassa Itäpuisto 1-3:ssa. Tapahtuman 
tuottajana toimi Harri Sippola. Yhdistys toteutti koetilaan 
My Little Pori -putiikin kahdeksi päiväksi. Putiikissa oli esillä 
poriaiheista taidetta yhdeksältä jäsentaiteilijalta. Tapahtu-
ma oli oivallinen tilaisuus tavata muita kulttuurialan toimi-
joita ja tuoda taiteilijaseuran toimintaa näkyväksi uudelle 
yleisölle.

Maalauskurssi 15.6.–17.6.2018

Caroline Ward-Raatikaisen vetämälle akvarellimaalaus-
kurssille osallistui 8 taiteilijaa. Teoriaosuudet pidettiin Po-
rin Taidemuseon tiloissa ja ulkomaalauskohteina toimivat 
Kirjurinluoto ja Raatihuoneen puisto. Ward-Raatikainen oli 
innostava ja kannustava opettaja. Ohjelmassa oli teoriaa ja 
teknisiä kokeiluja sekä käytännön maalaamista sopivassa 
suhteessa. 

Kesänäyttely, A Needle´s Eye 7.7.–22.7.2018

Laura Köönikkä kuratoi Porin Taiteilijaseuran kutsumana 
yhdistyksen P-galleriaan A Needle´s Eye -kesänäyttelyn. 
Näyttelyyn osallistuivat taiteilijat Mateas Pares, Päivi Rinta-
niemi, Ella Varvio ja Jaakko Veijola. Taiteilijat eivät ole Porin 
Taiteilijaseuran jäseniä vaan kuraattorille annettiin täysin 
vapaat kädet rakentaa kiinnostava näyttely, joka käy vuo-
ropuhelua Porin superviikkojen muiden tapahtumien (Pori 
Jazz, Suomi Areena, Asuntomessut) kanssa. Näyttely oli 
tyylikäs, huolella toteutettu ja tavoitti uudenlaista yleisöä. 
Näyttely sai erityisen paljon mediahuomiota (mm Satakun-
nan Kansan ennakkojuttu ja kritiikki, Porin Radion haastat-
telu ja YLE Radion haastattelu).

 

Näyttelyn yhteydessä Laura Köönikkä veti taiteilijaseuran 
jäsenille suunnatun Group Crit -portfoliokritiikkitilaisuu-
den. Tapahtumaan osallistui 15 taiteilijaa, joista osa oli mu-
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kaan kutsuttuja yhdistyksen ulkopuolisia porilaisia taiteili-
joita. Tilaisuus koettiin haastavana, hyödyllisenä ja jopa 
hauskana. Se oli hyvä tapa sanallistaa omaa taiteen teke-
mistä, harjoitella esiintymistä ja taiteensa esittelyä. Kuraat-
torilta ja kollegoilta saatu palaute koettiin rohkaisevana ja 
uusia ajatuksia herättävänä.

Näyttelymatka Turkuun 15.9.2018 

Matka toteutettiin Top liikenteen bussilla. Samu Raatikai-
nen esitteli oman näyttelynsä Ars Nova -museossa. Lisäksi 
vierailtiin Raatikaisen ja Caroline Ward-Raatikaisen työhuo-
neilla.

Porin Taiteilijaseuran vuosinäyttely 2019: 
Rauman Taidemuseo  
12.10.2019 - tammikuu 2020

Vuosinäyttelyn 2019 järjestelyt aloitettiin vuonna 2018. 
Näyttelyajasta sovittiin Rauman taidemuseon intendentin 
Janne Kosken ja amanuenssi Hanna Kasken kanssa. Yhteis-
työ kuraattori Marketta Hailan kanssa alkoi. Taiteilijaseuran 
jäsenille suunnattu  portfoliohaku käynnistyi. Näyttelyn 
tuottajana toimi Marko Lampisuo.

Porin Taiteilijaseuran vuosinäyttely on usein järjestetty pie-
nimuotoisesti yhdistyksen omassa P-Galleriassa. Vuonna 
2019 yhdistyksellä on harvinaislaatuinen tilaisuus esitellä 
jäsentensä taidetta museotasoisessa näyttelyssä Rauman 
taidemuseon tiloissa. Vuosinäyttelyn kuraattorina toimii 
Marketta Haila. Kuraattori valitsee näyttelyn taiteilijat ja 

teokset Porin Taiteilijaseuran jäsenten laatimien portfolioi-
den pohjalta. Käytössä on Rauman taidemuseon kaikki 
vaihtuvien näyttelyiden tilat. Näyttelyllä ei ole varsinaista 
teemaa, sillä kokonaisuus pohjautuu kuraattorille esitel-
tyyn materiaaliin. 

Joulunäyttely 
Joulu päin Peetä 18.–23.12.2018

Päin P:tä -näyttelyssä kävi 46 henkilöä. 

18.12. pidettiin jäsenilta, johon osallistui toistakymmentä 
jäsentä. 

JÄ SENEDUT
Kaikki Porin Taiteilijaseuran toiminta on yleisön lisäksi jäse-
nistölle  suunnattua toimintaa. Vuonna 2018 jäsenille tar-
jottiin mahdollisuutta osallistua taidelainaamon näyttelyi-
hin sekä Joulupee-pop up näyttelyyn jouluviikolla. 

P-gallerian näyttelytilan vuokra on aina jäsenille edulli-
sempi. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää galleriatilaa myös 
kokoontumiseen. Taidelainaamon ripustuksissa jäsenet 
voivat tuoda teoksiaan esille maksutta.  

SKjL:n jäsenyyden kautta jäsenetuihin kuuluu mm. mah-
dollisuus vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon 
osallistumalla SKjL:n kokouksiin. Jäsenemme voivat myös 
osallistua SKjL:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin sekä val-
takunnallisiin näyttelyihin. 

Portait-työhuone

Yhdistys ylläpiti ja vuokrasi Antinkadulla sijaitsevaa Por-
tait-työhuonetilaa yhdistyksen taiteilijoille. Työhuoneella 
työskenteli vuonna 2018 viisi taiteilijaa. Portait-työhuo-
neella sijaitsee myös yhdistyksen lähiarkisto ja varasto.
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SÄ ÄNTÖMÄ ÄR ÄISE T 
KOKOUK SE T
Kevätvuosikokous

Kevätvuosikokous pidettiin 24.3. Porin kirjaston kahvilassa. 
Kokoukseen osallistui 11 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Arja Tigges ja sihteerinä Marko 
Lampisuo. Kokous hyväksyi vuoden 2017 toiminta- ja tili-
kertomuksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle vuo-
den 2017 tileistä.  

Syysvuosikokous

Syysvuosikokous pidettiin 10.11, Porin kirjaston kahvilassa. 
Läsnä oli 12 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Anna Halls ja sihteerinä Annemaria Silvola. Ko-
kous vahvisti vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion.

Kokous päätti vuoden 2019 jäsenmaksuksi 40 € ja liittymis-
maksuksi 50 € (sis.ensimmäisen vuoden jäsenmaksun).

Vuonna 2019 puheenjohtajana aloittaa Annemaria Silvola. 
Varapuheenjohtajaksi valittiin Anna Halls. Hallituksen var-
sinaisiksi jäseniksi valittiin Olga Krok, Pasi Vainionpää, An-
ne Kimiläinen ja Hanna Valtokivi. Hallituksen varajäseniksi 
valittiin Maria Leppänen ja Heli Piittala-Virtanen.

Galleria- ja näyttelytoimikuntaan, joka toimii myös vuosiju-
rynä, varsinaisiksi jäseniksi valittiin Maria Leppänen, Hanna 
Valtokivi ja Marko Lampisuo. Varajäseniksi valittiin Tea Sö-
derlund, Ari Koivisto ja Pasi Vainionpää.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Juha Niemi ja Harri Savolai-
nen.

TIEDOTUS
Yhdistyksen kotisivut toimivat osoitteessa www.porintai-
teilijaseura.fi. Sivuilta löytyi ajankohtaista tietoa yleisölle ja 
jäsenille yhdistyksen toiminnasta, P-galleriasta, jäsentai-
teilijoista ja residenssitoiminnasta sekä Porin Taidelainaa-
mosta. Yleisölle yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin myös 
Facebookissa ja Instagramissa.

Yhdistyksen sisäistä tiedotusta hoidettiin nettisivujen li-
säksi jäsenkirjein, sähköpostin välityksellä, Facebookin si-
säisen ryhmän kautta ja tarvittaessa kokoontumalla sekä 
puhelimitse. Yhdistyksen jäsenet saivat vuoden aikana 2 
jäsenkirjettä sekä viikoittain tietoa sähköpostitse ja Face-
bookissa. Tiedotusta lisättiin erityisesti sosiaalisessa medi-
assa. 

Taidemaalariliiton ja Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto 
ry:n kanssa vaihdettiin jäsenkirjeitä. Yhdistys tiedotti vaih-
tuvista näyttelyistä ja tapahtumista kolmen viikon välein 
sekä muulloinkin tarpeen mukaan tiedotusvälineille sekä 
jäsenistölle. P-gallerian näyttelyiden julisteita levitettiin 
julkisille ilmoitustauluille sekä valikoituihin taidekohteisiin. 
P-gallerian näyttelyistä julkaistiin materiaalia Facebook-ta-
pahtumasivuilla sekä Instagramissa. 

Näyttelyhauista ja näyttelyistä tiedotettiin valtakunnalli-
sesti suoraan taiteilijoille, taideyhdistyksille ja liitoille. Tai-
de-lehden näyttelykalenterissa oli tieto kulloisestakin 
näyttelystä.

Yhdistyksen graafisesta ilmeestä vastasivat Anne Kimiläi-
nen ja Tea Söderlund. 

EDUSTUK SE T
Yhdistystä edustivat yleisesti hallituksen puheenjohtaja 
Anna Halls ja varapuheenjohtaja Annemaria Silvola. Yhdis-
tyksen kansainvälisestä toiminnasta vastasi puheenjohtaja 
Anna Halls. Seuran jäsen 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 Suomen Taiteilijaseuran edustajana.  
Raija Kuisma toimi kuluneena vuonna Suomen Taiteilija-
seuran edustajistossa. 

Raija Kuisma oli vuonna 2018 Suomen taideakatemian sää-
tiön hallituksen jäsen. 

Tea Söderlund toimi Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuri-
yhdistysten tuki ry:n hallituksessa puheenjohtajana ja 
Konttuuri-projektin ohjausryhmän puheenjohtajana sekä 
Viikkarin kyläjuhlatoimikunnan jäsenenä.

Annemaria Silvola oli kuluneena vuonna Satakunnan hy-
vinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry:n hallituksen jä-
sen.

Porin Taidemuseon alaisuudessa toimivan Poriginal Galle-
rian näyttelyjuryssä vuonna 2018 oli mukana Porin Taiteili-
jaseuran jäsen Sirpa Ojala.

Tapio Haapala oli Satakunnan taidetoimikunnan jäsen kau-
della 2017-2018.


