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KUTSU Helsingin Taiteilijaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2018
Aika
Paikka

Tiistaina 24.4.2018 klo 17.00
Annantalo, auditorio, Annankatu 30, Helsinki

HTS‐Cafe klo 16:00‐17:00
KOKOUKSEN ESITYSLISTA
1

Kokouksen avaus

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

4

Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

5

Työjärjestyksen hyväksyminen

6

Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2017, tilintarkastajien lausunto sekä
tilinpäätöksen vahvistaminen

7

Päätetään tili‐ ja vastuuvapaudesta

8

Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt

9

Pätevyysvaatimukset seuran jäseneksi hyväksymiselle

10

Taidelainaamon ja Rantakasarmin gallerian näyttelytoimikunta: valitaan jäsenet seuraavalle
kaksivuotiskaudelle erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa: Susanna Iivanainen ja Heli Kuparinen (2016‐2018)
Jäävät jäsenet: Juhani von Boehm ja Nina Hackman (2017‐2019)

11
12

Muut kokoukselle esitetyt asiat
Hallitus esittää, että jatkossa vuosikokouskutsut toimitetaan vain sähköisesti.
Keskustelua

13

Kokouksen päättäminen

Lämpimästi tervetuloa!

_______________________________________________________________________________
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Hyvää kuluvaa aikaa kaikille!
Sääntömääräinen kevätkokouksemme lähestyy. Kokouksessa käydään läpi esityslistan mukaan tilipäätös ja
toimintakertomus. Postitus‐ ja paperikulujen vuoksi hallitus on päättänyt tuoda jäsenistön päätettäväksi myös, että
sääntömääräisiin kokouksiin lähetettäisiin tulevaisuudessa sähköiset kutsut. Lisäksi valitsemme kaksi edustajaa
Taidelainaamon näyttelytoimikuntaan. Hallitus on varannut myös aikaa keskustelulle niin kokouksessa kuin ennen sitä.
Kokouksessa kuulet myös puheenjohtajan ajatuksia nykyisestä tilasta.
Hallitus tuo ilolla jäsenistölle kohtaamispaikaksi HTS‐Cafen. Se on tapaamismuoto, joka toteutuu eri yhteyksissä ja
tiloissa. Nyt avautuva HTS‐Cafe houkuttaa kahvitarjoilulla ennen kokousta, mutta myös mahdollisuudella vaikuttaa
seuramme toimintaan. HTS‐Cafessa sinulla on mahdollisuus osallistua jäsenpalveluidemme kehittämiseen, tuoda
ajatuksiasi esille ja saada apua vaikka somettamisessa. Tule kokemaan uusia mahdollisuuksia vaikuttaa seuran
toimintaan!
Elämme aikaa, jossa suurena puheenaiheena on galleriavuokrista luopuminen. Seuramme saama avustus Taikelta on
liittojen gallerioita pienempi ja Taike ei edellytä meiltä galleriavuokrista luopumista, mutta meidän on seurattava
aikaamme ja reagoitava siihen, kuinka järjestögalleriat ratkaisevat asian. Tällä on iso vaikutus näyttelytoimintaan.
Hallituksessa on alkanut jo aktiivinen keskustelu asian tiimoilta ja hallitus järjestää alkusyksynä seminaarin yhdessä
näyttelytoimikunnan ja taidelainaamon näyttelytoimikunnan kanssa, jossa työskennellään näyttelylinjauksiemme
eteen. Hallitus ja toimikunnat ottavat ilolla vastaan kaikki jäsenistön ajatukset yhteisen toimintamme kehittämiseen.
Tule HTS‐Cafeehen kertomaan ajatuksia ja ideoita! Kukaan meistä ei keksi pyörää yksin, vaan tarvitsemme toisiamme
tulevaisuuden rakentamista varten.
Alkanutta vuotta on seurannut myös keskustelu uudesta aktiivimallista. Meidän taiteilijoiden kannalta sitä on sanottu
epäoikeudenmukaiseksi, koska tulonmuodostuksemme on epäsäännöllistä ja pienissä osissa eri tahoilta tulevaa.
Suomen Taiteilijaseura on esittänyt, että aktiivimallin soveltamisessa huomioitaisiin kuvataiteilijan työn
monimuotoisuus. Lue tiedote kokonaisuudessaan Suomen Taiteilijaseuran sivuilta:
http://artists.fi/ajankohtaista/uutiset/suomen‐taiteilijaseura‐tyottomyysturvan‐aktiivimalli‐voi‐jopa‐estaa‐taiteilijan‐
tyollistumista/
Aktiivimallin soveltamisohjeet ovat vielä muotoutumassa, kun ensimmäinen jakso päättyy. Seuramme hallitus käy
myös keskustelua siitä, miten se voisi tulla vastaan ja tarjota jäsenistölle työkokeilua.
Suuri huolenaihe hallituksessa on ollut jäsenmaksujen maksamatta jättäminen. Säännöissämme sanotaan, että
maksamatta jättämisestä seuraa erottaminen. Hallituksemme joutui tekemään tämän raskaan päätöksen
kolmenkymmenen jäsentaiteilijan kohdalla. Harmillista se on sen vuoksi, että osalle heille tulisi kuitenkin jatkuvasti
tuloja taidelainaamosta. Seurassamme on ollut tapana, että aina voi antaa tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi
maksuaikataulun ja jäseneksi on päässyt takaisin ilman erillistä hakemusta, kun on suorittanut puuttuvat erät. Elämme
vahvassa muutoksessa seuran kehittämisessä ja näen yhdessä hallituksen kanssa tulevaisuuden hyvänä. Paikallisessa
yhdistyksessä toimintamme voimistuu vain sillä, että puhallamme yhteen ja toimimme toistemme parhaaksi.
Tervetuloa kevätkokoukseen 24.4. kello 17 ja sitä ennen HTS‐Cafeen äärelle kello 16‐17 Annantalolle!
Anitta Ruotsalainen, PJ

P.S. Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase vuodelta 2017 ovat nähtävillä seuran kotisivuilla Jäsen ‐osion alla
noin viikkoa ennen kokousta!

