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Uutiskirjeessä näyttelypalkkiosopimuksen
etenemisestä ja kysely seksuaalisesta
häirinnästä sekä ahdistelusta
Kerromme tässä uutiskirjeessä iloisen uutisen näyttelypalkkiosopimuksen etenemisestä.
Eduskunnan sivistysvaliokunta esittää ensi kertaa, että asian edistämiseen tulisi varata
riittävä määräraha jo valtion ensi vuoden budjettiin.
Kohu seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta on nyt ulottunut kansainväliseen
kuvataidemaailmaan. Suomen Taiteilijaseuran julkaisema taiteilija-lehti kysyy nyt
ammattikuvataiteilijoilta, esiintyykö myös suomalaisessa kuvataiteessa seksuaalista
häirintää ja ahdistelua. Nimettömään kyselyyn voi vastata maanantaihin 13.11. saakka.
Seuran puheenjohtajavaali lähestyy. Muistutamme, mitä tehtävä edellyttää ja mitä se
tarjoaa kuvataiteilijalle.

Eduskuntatalo. Kuva Joanna Moorhouse / Eduskunta.

Sivistysvaliokunta esittää
näyttelypalkkiosopimukselle määrärahaa
valtion ensi vuoden budjettiin
Eduskunnan sivistysvaliokunta esittää valtiovarainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa,
että opetus- ja kulttuuriministeriölle tulisi varmistaa riittävä määtäräha kuvataiteilijoiden
näyttelypalkkiokokeilun jatkamiseksi ja kehittämiseksi.
Valiokunta kannattaa tänä vuonna aloitetun näyttelypalkkiokokeilun jatkamista.
Lue lisää

Miksi näyttelypalkkio on tärkeä ja miten
STS ajaa asiaa?
Suomen Taiteilijaseura ajaa Suomeen näyttelypalkkiosopimusta, joka takaa kuvataiteilijalle
palkkion tai korvauksen museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Sopimus on
päätavoitteemme hallituskaudella 2015-2019.
Kuvataiteilijoiden tekemälle ilmaiselle työlle julkisesti tuetuissa museoissa täytyy tulla
loppu. Näyttelyn pitäminen on kuvataiteilijan työtä, ja työelämän pelisääntöjen täytyy olla
tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset myös 3 000 suomalaiselle ammattikuvataiteilijalle.
Lue lisää sivuiltamme

#NotSurprised-kampanjan tunnukseksi on noussut iskulause, jonka mukaan vallan väärinkäyttö ei ole yllätys.

Taiteilija-lehden kysely seksuaalisesta
häirinnästä ja ahdistelusta
Kansainvälinen #MeToo-kampanja on tuonut esiin seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun
laajuuden kulttuuri- ja taidealalla. Kuvataiteen alalla on myös paljastunut vakava
ahdistelutapaus, jossa useat naiset syyttävät Artforum-lehden entistä kustantajaa
seksuaalisesta ahdistelusta. 5 000 taidealan ammattilaista on allekirjoittanut Not Surprised
-kampanjan vetoomuksen, jossa tunnustetaan että seksuaalinen ahdistelu ja häirintä on
vakava ongelma taidemaailmassa.

STS:n julkaisema Taiteilija-lehti kysyy, kohtaavatko suomalaiset ammattikuvataiteilijat
työssään seksuaalista häirintää tai ahdistelua?
Lue lisää ja vastaa kyselyyn

Suomen Taiteilijaseuran
puheenjohtajavaali lähestyy
Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtajan kausi päättyy vuodenvaihteessa, ja on aika valita
puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Valinnan tekee seuran edustajisto 8.
joulukuuta. Puheenjohtajakausi alkaa tammikuussa 2018.
Seuran puheenjohtajalla on näköalapaikka koko suomalaisen kuvataiteen kehitykseen ja
tulevaisuuteen. Puheenjohtaja on ammattikuvataiteilijoiden keulakuva ja äänitorvi, joka
edustaa kuvataiteilijoita niin kotimaisella kuin kansainvälisellä kentällä.
Lue lisää

Ajankohtaista STS:n ilmoitustaululla:
useita työtilaisuuksia, residenssejä ja
koulutusta
Julkaisemme kotisivuillamme kootusti tiedot ajankohtaisista ilmoituksia kuvataidealan
työpaikoista ja -tilaisuuksista sekä mm. koulutuksista, näyttely-, apuraha-, projekti- sekä
residenssihauista.
Tällä hetkellä ilmoitustaululla on paljon uusia hakuilmoituksia. Esimerkiksi Kainuun uuden
sairaalan taiteilijapankki on juuri avautunut, ja taiteilijat voivat liittyä siihen 8. joulukuuta
saakka. Pietarin taiteilijahuoneiston työskentelyjaksot ovat nyt haettavissa ja Helsingin
Oulunkylästä voi hakea ateljeeasuntoa.
Julkaisemme vain ammattimaisia ja ammattikuvataiteilijoille suunnattuja ilmoituksia, ja
aiemman linjauksemme mukaisesti tiedotamme taiteilijoille vain niistä
kuvataidekilpailuista, joissa käytetään STS:n kilpailusääntöjä.
Katso kaikki ilmoitukset STS:n Ilmoitustaululta:
Apurahat
Ateljeet
Koulutus
Muut
Näyttelyhaut
Projektit ja hankkeet
Residenssit
Taidekilpailut

Tapahtumat
Työpaikat
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