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YLEISTÄ  
Helsingin Taideyhdistyksen toiminnan keskeinen ajatus 
on ” Taide kuuluu kaikille- onnistumme yhdessä”. 
Tuolta pohjalta olemme asettaneet tavoitteeksemme 
edistää pääkaupunkiseudulla eri kuvataidelajien har-
rastusta ja saada kuvataiteista kiinnostuneet ihmiset 
toimimaan yhdessä taiteiden ymmärryksen, harrastuk-
sen ja arvostuksen lisäämiseksi.  
 
Pyrimme eri tavoin matalalla kynnyksellä lisäämään 
pääkaupunkiseudun asukkaiden kiinnostusta kuvatai-
teisiin.  Luomme jäsentaiteilijoillemme mahdollisuuk-
sia kehittää osaamistaan, ja  osallistumistaan näyttelyi-
hin sekä fyysisissä tiloissa että verkossa.  
 
Yhdistys aktivoi Suur-Helsingin alueen jäsenkuntaansa 
osallistumaan kulttuuritoimintaan välittämällä ajan-
kohtaista tietoa kulttuuritapahtumista ja osallistumalla 
aktiivisesti erilaisiin kaupungin kulttuuritapahtumiin 
kuten juhlaviikot, Kuvataiteen päivä, Taiteiden yö jne. 
Tarjoamalla jäsenilleen vertaistukea ja virikkeitä sekä 
mahdollisuuden kuulua sosiaaliseen yhteisöön visuaa-
lisen kulttuurin keskellä yhdistyksellä on merkittävä 
rooli  jäsentensä henkisen vireyden ja aktiivisuuden yl-
läpitäjänä. 
 
Tuomalla näyttelyitä kirjastoihin, sairaaloihin ja julkisiin 
tiloihin jäsentaiteilijat ovat tarjonneet myös ulkopuoli-
sille satunnaiskatsojille mahdollisuuksia mielen avarta-
miseen ja taide-elämysten kokemiseen. 
Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ajan ilmiöitä seu-
raten ja soveltaen. Yhdistyksen toiminta perustuu va-
paaehtoisuuteen ja talkoohenkisyyteen. 
 
 
 
 
 

NÄYTTELYT 
Galleria 4 - KUUS  29.04. – 26.05 
Vuosinäyttely Kaapeli Puristamossa 14. 08. - 03.09. 
Kolmatta näyttelypaikkaa   etsitään 
 
RETKET 
Yhteinen museokäynti Didrichsenin Taidemuseoon. Tu-
tustuminen Eila Hiltusen 100-vuotisnäyttelyyn  ”Mate-
ria  ja  runous”. Tammikuun puolivälin tienoilla. 
Näyttelykäynti  Sirkka-Liisa Longan  80-vuotisnäytte-
lyssä   Galleria  G 12  Annankadulla. Näyttely on auki 
29.01. – 16.02.   Taiteilija kertoo tauluistaan ja työsken-
telystään.  Päivämäärä avoin. Kevätretki Mäntyharjun 
Salmelaan touko -  kesäkuussa  Yhteinen tutustumis-
käynti johonkin myöhemmin määriteltävään kohtee-
seen tai  näyttelyyn. 
 
KOULUTUS JA JÄSENILLAT 
Yhteinen osallistuminen Helsingin  Työväenopiston  il-
maisluentoon keväällä  tai  syksyllä Vertaistyhmä Visu-
aali  kokoontuu keväällä ja määrittelee toimintansa jat-
kon. Kritiikki-ilta   maalis- huhtikuu. Taitelijatapaamiset   
Vuosi- ja syyskokousten yhteydessä taideluennot 
Maalauskurssi Annalassa elo- syyskuu. Ohjaajana Paula 
Pitkänen. Pikkujoulu nyyttikestein joulukuussa 
Uusien jäsenten ja hallituksen yhteinen tapaaminen 
joko erillisenä tai yhdistettynä johonkin muuhun yhdis-
tyksen toimintaan 
 
VERKKOTOIMINTA JA JÄSENVIESTINTÄ 
HTY n verkon ”kotisivu” esittelee yhdistyksen toimin-
taa, ylläpitää jäsenten luettelointia ja linkitystä. Media-
toimitus tuottaa verkkonäyttelyjä, taiteilija esittelyjä, 
kuvataidekilpailun, ajankohtaisuuksia ja ilmoituksia. 
Facebookseinällä on ajankohtaisia taidemaailman ta-
pahtumia, videoita ja linkkijakoja. Jäsenviestintä toimii 
sähköposti ketjuna yhdistyksen DNA welho ope-
roimana.  
 
 

 
 
 


