Helsingin Taiteilijaseuran syyskokous 2017
Kutsu Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 2017
Aika:

Tiistai 12.12.2017 klo 17.00

Paikka: Annantalon auditorio, Annankatu 30, Helsinki

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
5. Jäsenmaksun suuruus 2018
6. Talousarvio vuodelle 2018
7. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Anitta Ruotsalainen pj.
Juhani von Boehm (erovuorossa)
Ritva Harle
Satu Kalliokuusi vpj.
Nella Keskisarja (erovuorossa)
Ilari Kähönen
Riikka Mäkikoskela
Tuula Paalimäki (erovuorossa)
Hanna Uggla (erovuorossa)
8. Valitaan jäsen henkilökohtaisista syistä hallituksesta eroavan Satu Kalliokuusen tilalle
9. Näyttelytoimikunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Jari Järnström
Saija Koponen
Ilari Kähönen (erovuorossa)
Merja Winqvist (erovuorossa)
10. Muut mahdolliset asiat
11. Kokouksen päättäminen

Virallisen osuuden jälkeen pientä tarjoilua Annantalolla.
Lämpimästi tervetuloa!

_______________________________________________________________________________
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvää kuluvaa aikaa kaikille!
Olemme lähestymässä seuramme syyskokousta. Toivotan kaikki tervetulleiksi kokoukseen, jossa
käsittelemme ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Kokouksessa valitaan myös
luottamushenkilöitä hallitukseen ja toimikuntiin erovuoroisten tilalle. Hallituksemme uudistuu neljän uuden
valittavan jäsenen voimalla. Kokous järjestetään tuttuun tapaan Annantalon auditoriossa 12.12. kello 17.
Olemme juhlineet tänä vuonna monipuolisten näyttelyiden sarjalla seuramme 50‐vuotista taivalta.
Onnistuneet näyttelyt kertovat kasvavasta ja elinvoimaisesta toiminnastamme. Juhlan jälkeen on arjen
vuoro ja ensivuodeksi on ajateltu perustoimintojen vahvistamista unohtamatta kuitenkaan, että
tarvitsemme jatkuvasti keskustelua uusien asioiden löytämiseksi.
Kesällä joukkoomme tuli uusi järjestösihteeri. Hän on aktiivisesti tehnyt taloushallintomme päivitystyötä,
joka on vienyt paljon aikaa jäsentiedottamiselta. Jäsenkirjeet ilmestyvät pian taas normaaliin tapaan.
Taloutemme tulee palvella toimintaa ja henkilökunnan tarpeet tulee huomioida siinä missä ajamme myös
jäsenistön etua. Kaikki toimipisteet ovat meille tärkeitä. Talous ja sen hallinta on vaatinut myös kuluvan
vuoden aikana hallitusjäseniltä omaa panosta. Vankka talous ja sen hallinta on seuramme voimavara.
Talouden tasapainottaminen on tärkeää sisäistä työtä.
Osallistuin SKjL:n järjestämään seminaariin. Siellä pohdittiin pitkään yhdistysten ukkoutumista ja
mummoutumista. Yhteinen huoli oli, miten saada nuoret taiteilijat kiinnostuneiksi ja osallistumaan työhön
yhteisten asioiden hyväksi. Moni yhdistys oli jo tehnyt korjausliikkeitä esimerkiksi muuttaen kriteereitä
jäseneksi pääsemiseksi ja hallitustyöhön pyydettiin suoraan nuoremman sukupolven edustajia.
Hallituksen on osattava katsoa vuosien päähän toimintaedellytysten turvaamiseksi ja tarkoitus on tehdä
mahdollisimman kestäviä ratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen. Uuden kehittämiseen tarvitaan uutta voimaa ja
tuoreita näkökulmia. Taiteilijaseura on jäsenistönsä näköinen. Toivon, että seuramme kuva ulospäin olisi
asioihin nopeasti reagoiva ja erityisesti mahdollistava uusille tapahtumille. Seuramme kaipaa myös
kansainvälisiä kontakteja, joiden luomisessa nuoret taiteilijat ovat olleet edelläkävijöitä koulutuksen myötä.
Hyvä jäsen, tule vaikuttamaan ja asetu ehdolle hallitustyöskentelyyn. Se ei ole tähtitiedettä, vaan
yleishyödyllistä työtä taiteen esille saattamiseksi. Olet asiantuntijana mukana rakentamassa seuramme
tulevaisuutta nuorille sukupolville.
Tapaamisiin,
Anitta Ruotsalainen, pj

P.S. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 ovat nähtävillä seuran kotisivuilla Jäsen ‐osion alla noin
viikkoa ennen kokousta!

