
 
 
 
 
Kurkistaessa yhdistyksen 40- vuotiseen menneeseen huo-
maa, että stadilainen luovuus on puhjennut kukkaan.  
 

 
 
1979 Helsingin Taiteilijaseura perusti harrastajajaoston 
HarJa. Seura halusi luoda toimivan yhteyden aktiivisiin kuva-
taiteen harrastajiin. 1980 jaoston jäsenmäärä oli jo noin 450. 
1990-luvun alkuun saakka HarJan hallitukseen kuului myös 
seuran taiteilijajäseniä ja seuran näyttelysihteeri toimi jaoston 
sihteerinä. Myöhemmin jaosto toimi itsenäisemmin ja sillä oli 
oma hallitus. HarJan jäsenet osallistuvat aktiivisesti seuran 
kurssitoimintaan, järjestävät kuvataidekursseja, kritiikki-iltoja, 
ulkomaanmatkoja, näyttelykäyntejä ja omia taidenäyttelyitä. 
Taiteilijaseuran harrastajajaosto HarJa sai käyttöönsä Mänty-
mäen mökin. Kuuluisalla Mäntymäen alueella sijaitsi 1800-lu-
vulla kaupungilta vuokratulla tontilla Tallberg-niminen huvila. 
Mäntymäen pohjoisreunassa on vanha puutalo, Mäntymäen 
Mökki, joka alun perin oli Mäntymäen pumppuaseman vartio-
tupa ja vartijan työsuhdeasunto.  
 

 
 

 
 

 
 
 
1993 esim. HS kirjoitti ”Tupa täynnä taidetta. Kukapa ei halu-
aisi itselleen punaista mökkiä luonnon helmassa keskellä kau-
punkia? Helsingin taiteilijaseuran harrastajajaosto Harja on 
onnistunut vuokraamaan Helsingin kaupungilta aiemmin 
asuntokäytössä olleen Mäntymäen mökin Töölönlahden tun-
tumasta”. IS julkaisi varsinkin jouluisin enkelitaloksi muuntau-
tuneen taiteilijatalon juttuja…  
 
1999 HTS n harrastaja jaosto itsenäistyi Helsingin Taideyh-
distykseksi. Suhde seuraan säilyi kuitenkin sillä kurssi- ja jy-
rytys asiantuntemus hankittiin HTS sta. Toiminta jatkui enti-
sellään Mäntymäen Mökissä, jäsenmäärä kasvoi ja Mökki kävi 
pieneksi yhdistyksen vuosinäyttelyille, joten hakeuduttiin tila-
vampiin kuten Kanneltalo ja Sinin Huvila.  
 



 
 
2000- luvun alussa innostus omatoiminäyttelyn tuottamiseen 
laantui. Elettiin taiteellisen laman ruuhkavuosia. Yhdistyksen 
aktiivinen talkoohenkisyys hukkui jäsenistön työurien syöve-
reihin. Suhde taiteeseen kuitenkin säilyi aktiivisena. Mökin sii-
vous, lumen luonti, puutarhan hoito tuli hoidettua varsinaisen 
yhteisö toiminnan lomassa. Aika ajoittain podettiin vapaaeh-
toisaktiivien resurssipulaa. Mutta Helsingin Kaupungin asetta-
mat korotuskriteerit, johti lopulta Mäntymäen Mökin vuokraso-
pimuksen irtisanomiseen 2004. 
 
 

 
 
 
2005 Yhdistyksen galleria toiminta siirtyi Lauttasaareen Meri-
pellontielle kivijalka liikehuoneistoon. Yhdistyksen resurssit 
markkinoida ja ylläpitää galleriatoimintaa hiipui entisestään ja 
samalla pula omatoimi näytteilleasettajista kasvoi, päädyttiin 
2006 luopua Helsingin Taideyhdistyksen galleriatoiminta. 
2005 sai alkunsa yhdistyksen tuottamina pienten ryhmien gal-
leria teemanäyttelyt mm. Gallerioista Fogga, Mondo, 4- 
KUUS, Ava, Saraste, Saima, Dixi, Hopeinen Sivellin, Rööpe-
rin Taidesalonki, Stoa, Papu Galleria ja CraftCorner.  
 
 

 
 
 
2006 vuokrattiin toimistotila Karjalatalosta.  Verkostumisen 
myötä toimistotila koettiin tarpeettomaksi jo muutaman vuo-
den kuluttua. Joten siirryttiin arkistokaappi vuokraajiksi Karja-
latalossa, jossa säilytetään yhdistyksen asiakirja arkisto. 2008 
alkaen kokoukset ja tapaamiset järjestettiin pääasiassa kirjas-
toiden työtiloissa.  
 

 
 

 
 
 
Myös yhdistyksen omatoimi verkkotuotanto kotisivu julkaisu, 
sähköinen viestintä, taidekirja kuvitus ja kustannus oli jo hy-
vässä vauhdissa. Monen muun taideyhteisön tavoin siir-
ryimme verkkoon. Talkoohenkisyys, kiinteiden kulujen mini-
malisointi ja jäsenten osaamisen hyödyntäminen mahdollistaa 
gallerianäyttelyiden kustannustuen.   
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
2003 siirryimme rohkeasti vuosinäyttelyiden suuressa suosi-
ossa, keskustan suurelle areenalle Sanomatalon Mediatorille. 
Joka toimi foorumina taiteen esilletuomiseen 2013 asti, jolloin 
Mediatorin toimintakaava muuttui. 2014 alkaen on Kulttuuri-
keskus Kaapeli toiminut vuosinäyttelyjen foorumina. Taiteen 
esille tuominen Suomen suurimmassa kulttuurikeskuksessa 
on kasvattanut yhdistyksen mainetta visuaalisen kulttuurin 
vaalijana.  
 
 
 

 
 
 
Yhdistyksen hallitus kokoonpanoissa on aina ollut niitä, jotka 
aktiivisesti touhuaa, tekee ja ennen kaikkea osaa innostaa 

jäsenistön toimimaan yhteisön tuottamissa jutuissa. Ketään 
erikseen nimeämättä, olemme kiitollisia jokaisesta saadusta 
vapaehtois panoksesta. Toiminta- ja pöytäkirjaprotokollat ovat 
tietysti yhdistyksen ydin ja vaatii tekoja ja vastuuta sekin.  
 
 

 
 
 

 
 
 
Jäsenistöä kiinnostaa räätälöidysti ”juttu” millä juuri hän ha-
luaa tulla nähdyksi tai osalliseksi ja sitä kunnioitamme.  Taide- 
luennot, tapaamiset, kritiikit, kurssit, retket, jne. ovat toiminta-
suunnitelmien perusta. Verkostuminen toi mukanaan toteu-
tusvastuun mutta myös näkyvyyden kasvua. Yhdistys on py-
synyt ajan hengessä, tyyliin …nyyttikestit vaihtui taidetarina 
flow kerrontaan.... Yhdistyksellä on hyvä suhde taiteeseen ja 
on ansainnut  paikkansa visuaalisen kulttuurin vaalijana.  
 
 
 

 
 



 
 
Koemme taiteilijajäsenemme luovuuden helmiksi, joille yhdis-
tys toimii eräänlaisena liittymänä taiteen foorumeille. Yhdis-
tyksen tavoite on säilyä edelleen ryhmäonnistujana.  
 

 
 
 

 
 
… yhteisö missä toimitaan stadilaisen luovasti ja tehdään asi-
oita omalla tavalla. Yhteisö, jonka taide alojen ammattilaiset 
ja harrastajat tavoittelee yhdessä tekemisen flow ilmiötä.  
 

 
 
 
 

Jäsenistölle räätälöidyt perinteiset taide kokemukset, siinä 
missä uudet reitit taiteen esilletuomiseen on toiminnan ydin. 
Luomme jäsenyydelle lisäarvoa, tuottamalla teoksien esille-
tuomiseen laadukkaita mahdollisuuksia.  
 

 
 
Yhdistyksen olemassaolon tarkoitus on missiota konkreetti-
sempi, ja se on ”kimpassa onnistumisen ominaisuus”. Se on 
myös määre sille, miksi olemme olemassa ja toiminut jo 40 
vuotta.  Yhdistyksen visuaalisen rytmin on omaksunut suuri 
joukko innostuneita jäseniä luomassa ryhmäenergiaa. 
 

 
 

 
 
Yhdistyksen tärkein voimavara on jäsenistö. Upeat tyypit, 
jotka kaiken ohessa kukin tahollaan tekee omaa taidetta. Yh-
teisötoimintamme rakentuu pala palalta. Moni taiteilijajäsen, 
arkkitehti, graafikko, opettaja, ekonomisti tai visualisti, on va-
paaehtoisella toiminnalla jakanut ideoinnin ja osaamisen yh-
distyksen hyväksi hyvin aktiivisesti… tyyliin että ”vapaaehtoi-
suus on välittämistä” myös taiteen polulla. 
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