T O I M I N TA K E R T O M U S

2020

Kuvittajat ry Me rakastamme kuvitusta
Kuvittajat ry edistää kuvituksen asemaa ja
tukee kuvittajia ammatissaan. Kattavasti
kuvitusalaa edustavan ammatillis-aatteellisen
yhdistyksen jäsenistöön kuuluu 600 kuvittajaa.
• Toimimme kuvitusalan asiantuntijana, edistäjänä
ja edunvalvojana.
• Viestimme alasta aktiivisesti ja julkaisemme
laadukasta Kuvittaja-lehteä.
• Galleria Kuvitus on maan ainoa kuvitustaiteeseen
erikoistunut näyttelytila ja sen podcast ainutlaatuinen
ikkuna kuvitustaiteen maailmaan.
• Jaamme vuosittain Kopiosto-korvauksista
100 000–200 000 euroa apurahoina. Vuonna 2020
jaoimme poikkeustilanteeseen reagoiden apurahoja
yli 300 000 euron edestä.
• Vuoden kuvittaja -palkinto jaetaan vuosittain ja
palkittua esitellään näyttelyllä.
• Tiiviin ammattiyhteisön lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen
koulutusta, residenssejä, virkistystä ja lakineuvontaa
kuvitustyössä menestymisen tueksi.
• Mestarikurssit, Kuvittaja-klubit, seminaarit ja juhlat tuovat
kollegat ja kuvitusalan asiantuntijat yhteen.
• Kuvittajat ry seuraa ja edistää kuvituskoulutusta ja on
yhteydessä alan oppilaitoksiin.
• Kotimaisten ja kansainvälisten kuva-alan järjestöjen
kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.
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VUODEN 2020 ERITYISTEEMAT
NÄKYVYYS, VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

PITKÄN TÄHTÄIMEN TEEMAT

Kuvittajat ry on Suomen johtava kuvitustaiteen

Kuvittajat ry on sitoutunut viisivuotistrategiaan 2018–

asiantuntija ja yhdistys tekee jatkuvaa työtä kuvi-

2022, jonka pääkohdat ovat:

tusalan näkyvyyden kehittämiseksi. Pyrimme myös

· Kuvitustaiteen näkyvyyden edistäminen.

oman vakuuttavuutemme ja asiantuntemuksemme

· Vaikuttaminen ja vuoropuhelu taiteiden, tieteiden

lisäämiseen ja esilletuomiseen. Vuonna 2020 teimme

ja teollisuuden kanssa.

kuvitusalan edunvalvontatyötä kulttuuripoliittisissa,

· Suomalaisen kuvituksen kansainvälistymisen

tekijänoikeudellisissa ja sopimusjuridisissa kysymyk-

edistäminen.

sissä. Yksittäisiin epäkohtiin puututtiin suorilla kan-

· Alan monipuolisuuden esiintuominen.

nanotoilla ja lausunnoilla yksin tai muiden järjestöjen

· Jäsenistön tarpeiden edistäminen alan kehitystä

kanssa.

seuraten ja vuorovaikutusta kehittäen.

JÄSENTEN AKTIVOINTI

Vuonna 2020 Kuvittajat ry:n tavoitteena oli innostaa jäseniään yhä enemmän mukaan yhdistyksen
toimintaan. Tavoitteena on sitouttaa jäseniä yhdistystoimintaan ja kehittää avoimen osallisuuden käytäntöjä. Pandemiatilanne valitettavasti esti lukuisat
suunnitellut tapaamiset, mutta toisaalta toiminnan
siirtyminen verkkoon mahdollisti yhä laajemman ja
maantieteellisesti kattavamman osallistumisen matalammalla kynnyksellä. Jäsenistö on yhdistyksen sydän ja jäsenistöltä saatavaa palautetta yhdistys on
aina pitänyt toiminnan keskeisenä mittarina.
KORONAN YLI

Vuosi 2020 sai yllättäen uuden erityisteeman koronakriisin myötä. Yhdistyksen henkilökunta siirtyi etätyöhön, hallitus etäkokouksiin ja jäsentapahtumat ja
-koulutukset verkkoon. Galleria Kuvitus joutui ajoittain valtakunnallisten ohjeistusten myötä siirtymään
verkkonäyttely- ja sitä tukevaan podcast -toimintaan
ja live-lähetyksiin. Jäsenistölle tilanne tuli keväällä
2020 shokkina ja Kuvittajat ry onnistui lievittämään
toimeen
tulohuolia ylimääräisellä Kopioston keräämistä tekijänoikeuskorvauksista jaetulla 150 000 euron kriisiapurahapotilla.
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JÄSENET, HALLITUS JA
HENKILÖKUNTA
Kuvittajat ry:n muodostavat 600 jäsenen valtuuttama

EDUSTUKSET

yhdeksän hengen hallitus ja yhdistyksen toimistossa
työskentelee neljän hengen henkilökunta. Yhdistyk-

Kuva-alan järjestöjen Kuvaryhmä:

sen toimitilat ja galleria sijaitsevat Helsingin Kalliossa

Heli Halme - Asta Boman-Björkell

osoitteessa Hämeentie 28.
Kopioston Kuvaryhmän neuvotteluryhmä:
JÄSENET

Heli H
 alme - Asta Boman-Björkell

Kuvittajien jäsenmäärä oli tammikuun 2021 lopussa

Kopioston Lainauskorvaustyöryhmä:

599 henkilöä. Hallitus hyväksyi vuoden aikana ennä-

Heli Halme - Asta Boman-Björkell

tykselliset 81 uutta jäsentä.
Suomen Kirjataiteen komitea:
HALLINTO

Liisa Kallio - Ossi P
 irkonen

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Jani Ikonen ja va-

Forum Artis:

rapuheenjohtajana Maija Hurme. Sihteerinä toimivat

hallituksen varajäsen Asta Boman-Björkell

Terhi Ekebom ja Antti Kyrö. Hallitukseen kuuluivat lisäksi Emma Kantanen, Janne Korsumäki, Ilona Par-

Tekijäfoorumi:

tanen, Ossi Pirkonen ja Anna Emilia Laitinen. Hallitus

yhteyshenkilö Heli Halme - Asta Boman-Björkell

kokousti vuoden 2020 aikana 10 kertaa. Kuvittajat
ry:n sääntömääräisen kevät- ja syyskokoukset toteu-

EIF (European Illustration Forum):

tettiin poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen samana

yhteyshenkilö Anna Emilia Laitinen

ajankohtana 29.9. yhdistyksen toimitiloissa Hämeentie 28:ssa 16. huhtikuuta ja etäosallistumismahdolli-

NVK (Nordisk Visuell Kommunikation):

suudella.

yhteyshenkilö Heli Halme - Asta Boman-Björkell.

HENKILÖKUNTA

Kumppanuudet ja tapahtumayhteistyö 2020

Toiminnanjohtajana toimi Heli Halme syyskuun 2020

Helsinki Design Week, Ornamo ja Grafia -yhteistyö

loppuun saakka ja lokakuusta 2020 alkaen Asta

Goethe-Institutt Finnland ja Suomen kääntäjien ja

Boman-Björkell. Tuottajana ja kuraattorina toimi


tulkkien liitto

Veera Pekkinen, Kuvittaja-lehden päätoimittajana


Institut Finlandais, Pariisi

Henna Hietamäki ja jäsensihteerinä Emilia Alm. Sih-

Mikkelin kuvitustriennale

teeritöiden ohessa Alm tekee myös graafista suunnit-

Tallinnan kuvitustriennale

telua. Yhdistyksen kirjanpitäjänä toimi Anu Reinikai-

Muumimuseo, Tampere

nen JK-tileistä ja tilintarkastajana toimi Tilintarkastus

Yhteyshenkilönä kaikissa tuottaja/kuraattori Veera

Turpiainen Oy:stä Janne Turpiainen. Harjoittelijoina

Pekkinen.

toimivat vuoden aikana Elli Koivisto (Pekka Halosen
akatemia 5 kk) ja Susanna Virtanen (Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, 6 kk).
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JÄSENEDUT JA -PALVELUT
Kuvittajat ry:n jäsenenä tulee osaksi alan ammattiyh-

sä, museoissa, kirjakaupoissa ja painotaloissa. Lisäk-

teisöä ja pääsee kiinni ammatillisiin palveluihin, ver-

si kortti on mahdollistanut ilmaisen sisäänpääsyn ja

kostoitumaan ja ajankohtaisen viestinnän ja tiedotuk-

osallistumisen Suomen Taideyhdistyksen piirustusiltoi-

sen piiriin. Lisäksi jäsen saa monia hyödyllisiä etuja.

hin Helsingin Taidehallissa.

JÄSENEDUT

APURAHAT

Jäsenetuja ovat Kuvittaja-lehti, jäsenkirje joka toi-

Kuvittajat ry jakoi vuonna 2020 kuvittajille poikkeuk-

nen viikko, mahdollisuus hakea apurahoja ja Galleria

sellisen paljon, yhteensä noin 335 000 euroa, apu-

Kuvituksen maksuttomia näyttelyaikoja, mahdollisuus

rahoina. Kaikki apurahat on rahoitettu Kopiosto ry:n

portfoliosivuun, residensseihin hakemiseen ja koulu-

keräämistä tekijänoikeuskorvauksista.

tuksiin ja kilpailuihin osallistumiseen. Lisäksi jäsenet
saavat kutsut kuvittajien pikkujouluihin, kevätjuhlaan,

KRIISIAPURAHAT

kevätseminaariin, gallerian avajaisiin, muihin avajaisiin ja Kuvittajaklubeihin. Jäsenet hyväksytään myös

Perinteisten projekti- ja kuluapurahojen lisäksi koro-

suljettuun, aktiiviseen Kuvittajat ry Pro -keskustelu-

napandemian iskujen pehmennykseen jaettiin huhti-

palstaan Facebookissa.

kuussa kuvittajille kriisiapurahaa 150 000. Kriisihaussa
poikkeuksellisen suuri osa hakijoista sai apurahan:
hakemuksia tuli 134 kappaletta ja apuraha myönnet-

AMMATILLISET JÄSENPALVELUT

tiin 106 hakijalle. Lähes kaikki hakemukset tulivat amAmmatillista tukea tarjotaan jäsenetuna saatavan op-

mattitekijöiltä, joiden tuloihin koronavirus on vaikutta-

paan ja jäsenneuvonnan muodossa ja lisäksi jäsenillä

nut merkittävästi

on oikeus lakiapuun sopimus- ja tekijänoikeusasioissa 1h/vuodessa ja jatkoaikaa voi anoa hallitukselta.

PROJEKTIAPURAHAT

Vuonna 2020 juridiset palvelut on ostettu varatuomari Henri Niemiseltä Asianajotoimisto Kasanen &

Projektiapurahoja taiteelliseen työskentelyyn jaet-

Vuorinen Oy:stä.

tiin 50 000 euroa. Hakemuksia tuli 72 kappaletta ja
apuraha myönnettiin 22 hakemukselle. Apurahoja haettiin ja myönnettiin valtaosin kirjankuvitushankkeille.

JÄSENKORTTIEDUT

Muita myöntökohteita olivat esimerkiksi kuvitusnäytKuvittajien jäsenkortti oikeuttaa lukuisiin ammatinhar-

telyt ja muutama kokeellisempi kuvitustaiteen hanke.

joittamista tukeviin alennuksiin. Vuonna 2020 jäsenet

Apuraharaadissa toimivat Karri Flinkman, Mira Mallius

saivat alennusta mm. taidetarvike- ja kehystysliikkeis-

ja Pinja Meretoja.
KULUAPURAHAT

Kuluapurahoja jaettiin 135 500 euron edestä ammatillisiin kuluihin, kuten työvälineisiin, ohjelmiin ja työhuoneisiin. Kaikki 210 kuluapurahahakemusta hyväksyttiin. Raadissa toimivat Kuvittajat ry:n jäsenet Stina
Ericsson ja Jukka Laukkanen.
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TAPAHTUMAT
Kuvittajat ry järjestää monipuolisia tapahtumia ja am-

ERICA JACOBSONIN PAINOTYÖPAJA

matillista koulutusta mm. seminaareja ja kansainvälisten tekijöiden vetämiä mestarikursseja. Keväällä 2020

Mikkelin kuvitustriennalen ulkomainen vieras, ruotsa-

Kuvittajat ry:n koulutustapahtumat siirtyivät verkkoon.

laiskuvittaja Erica Jacobson piti Grafian ja Kuvittajien

Siirtymä etätoimintaan sujui yllättävän hyvin!

jäsenille painomenetelmiin keskittyvän etätyöpajan
Zoomin kautta lauantaina 7.11. Kurssille osallistui 10

LISK FENGIN MESTARIKURSSI

Kuvittajat ry:n ja 10 Grafian jäsentä.

Neljä opetuskertaa sisältänyt mestarikurssi järjestet-

MONIMUOTOISUUS LASTENKIRJAKUVITUKSESSA

tiin 22.-29. huhtikuuta 14:lle osallistujalle. New Yorkissa

-WEBINAARI

vaikuttava, kiinalaisyntyinen Feng on lastenkirjakuvitustyön lisäksi työskennellyt monille tunnetuille asiak-

Kuvittajat ry ja Goethe-Institut Finnland järjestivät

kaille, kuten The New Yorker, Apple ja Chanel. Feng

marraskuussa englanninkielisen webinaarin, jossa kä-

toimii opettajana arvostetussa Rhode Island School of

siteltiin DRIN-projektin esiin nostamia kysymyksiä siitä

Designissa. Kurssilla keskusteltiin kuvittajuuden haas-

heijastavatko lastenkirjat monimuotoista arkeamme

teista ja voimavaroista sekä tehtiin tarinallisuuteen ja

vai onko osa nuorista lukijoista niissä näkymättömiä.

tunteisiin liittyviä harjoituksia. Lisäksi toteutettiin avoin

Webinaarissa aiheeseen tarttuivat kuvittajat Jenny

yleisöluento verkkotallenteena.

Lucander, Sanna Pelliccioni ja Elina Warsta, Warda

Ahmed ja Jasmina El Boumraoui (El Boum).

VÄRIHAHMOTUSTA DIGITAALISESTI
KUVITTAJA-KLUBI

Kuvittaja Anna Sailamaa ohjasi Värihahmotusta digitaalisesti -verkkokoulutuksen ammattikuvittajille 13.5.

Kuvittaja-klubi

Osallistujamäärä oli 25 henkilöä. Kurssilla tehtiin väri-

Muchenikovan emännöimällä etätapaamisella tee-

hahmotuksen harjoituksia digitaalisilla työkaluilla. Työ-

malla A Day of an Illustrator sekä henkilökunnan ja

pajassa kerrattiin mm. simultaanisen kontrastin mer-

hallituksen organisoimalla etäpikkujouluklubilla.

kitystä Josef Albersin tehtävien avulla sekä tutkittiin
Betty Edwardsin ideoimalla väriharmoniaharjoituksella värin peruskäsitteitä.
ANIMAATION KÄYTTÖ KUVITUKSESSA

Kuvittaja Tero Juuti ohjasi Animaation käyttö kuvituksessa -verkkokoulutuksen ammattikuvittajille 20.5.
Osallistujamäärä oli 25 henkilöä. Kurssin aloitti luento
animaation käytöstä kuvituksessa. Kurssilla käytiin läpi
yleisesti liikkuvaa kuvaa, esim. käyttöä eri medioissa,
tavallisimpia formaatteja, eri työtapoja ja työkaluja
sekä sitä miten kuvia valmistellaan animointia varten.
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aktivoitui

2020

lopussa

Anna

VIESTINTÄ JA JULKAISUT
Kuvittaja-lehden rinnalla podcast, verkkosivut, jäsenkirje ja sosiaalinen media auttavat meitä levittämään
tietoa kuvitusalan kuulumisista.
KUVITTAJA-LEHTI

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän laadukkaaseen
journalismiin ja visuaaliseen ilmeeseen panostava
Kuvittaja-lehden päätoimittajana toimi vuonna 2020
Henna Hietamäki ja graafisena suunnittelijana Anna
Mattsson. Toimitusneuvostoon kuuluivat hallituksesta Jani Ikonen, Antti Kyrö ja Ossi Pirkonen. Lehden
painosmäärä oli 1000 kpl, irtonumerohinta 9,50 e ja
vuositilauksen hinta 36 e. Painotalona toimi 
Waasa

liosta peritään 35 euron kertaluontoinen liittymismak-

Graphics.

Milena

su. Kuvittajat ry:n blogissa kirjoitetaan vaihtelevasti ja

Huhta, Aliina Kauranne, Anja Reponen ja Aino-Maija

vapaamuotoisesti kuvitusalan tapahtumista, näytte-

Metsola. Klassikko- ja Ulkomaan vieras -artikkeleissa

lyistä ja otetaan kantaa kuvitusta koskeviin kysymyk-

esiteltiin Adam Korpak, Venäjän tuoreita kuvitustuu-

siin. Blogia jaetaan eteenpäin sosiaalisessa mediassa.

Lehden

kansihenkilöinä

olivat

lia, Ruotsista Söderbeg Agentur ja sen kuvittajia, mm.
Erica Jacobson ja ranskalainen Icinori-kaksikko. Ilmi-

SOSIAALINEN MEDIA

öinä käsiteltiin kuvitusnäyttelyiden järjestämistä, koronan vaikutusta kuvittajien työhön, kuvituksen verk-

Sosiaalisessa mediassa kerrottiin järjestön omista

kokursseja ja kuvituskoulutuksen tilannetta Suomessa.

tapahtumista ja uutisista sekä laajemmin kuvitusalaa koskevista ajankohtaisista asioista. Kuvittajien
Instagram-tilillä oli seuraajia vuoden lopussa noin


PODCAST

4390 (n. 3150 vuonna 2019) ja Galleria Kuvituksen
Galleria Kuvitus aloitti oman podcastin maaliskuussa

Instagram-tilillä noin 2050 (n. 1450 vuonna 2019).


2020, kun galleria jouduttiin fyysisesti sulkemaan ja sen

Kuvittajat ry:n Twitter-tilillä oli seuraajia 770 (700


näyttelyt vietiin verkkoon. Galleria Kuvitus P
 odcast jäi py-

vuonna 2019). Facebookissa yhdistys ylläpitää kolmea

syväksi toimintamuodoksi ja on saanut kiittävää palau-

sivua: 1) Kuvittajat ry:n avoin Facebook-sivu on suun-

tetta kuvitusalan ainoana suomenkielisenä p
 odcastina.

nattu kaikille kuvittajille ja kuvituksesta kiinnostuneille.

Podcastissa kuullaan Galleria K
 uvituksessa näyttelyitä

Sivun seuraajia oli vuoden lopussa n. 2800 (n. 2500

pitävien kuvittajien ajatuksia mm. työstä, toimeentulosta,

vuonna 2019) 2) Galleria Kuvituksen Facebook-sivu,

taiteesta ja elämästä. P
 odcastin teknisestä tuotannosta

seuraajia n. 970 (n. 800 vuonna 2019) 3) Kuvittajat Pro

ja käsikirjoittamisesta ja juontamisesta vastaa yhdistyk-

on ainoastaan jäsenille suunnattu ryhmä sisäistä tie-

sen tuottaja ja kuraattori Veera Pekkinen. Podcastin kes-

dotusta ja keskustelua varten ja jäseniä oli n. 400 (n.

kimääräinen kuuntelijaluku per jakso on 180 kuuntelijaa.

350 vuonna 2019).

VERKKOSIVUT (WWW.KUVITTAJAT.FI)

JÄSENKIRJEET

Yhdistyksen verkkosivut toimivat sekä jäsentiedotus-

Järjestön jäsenille lähetettiin joka toinen viikko sähköi-

kanavana että kuvituksesta tietoa etsiville tahoille ja

nen jäsenkirje, joka sisälsi ajankohtaisia kuvitusalan

niiltä löytyy myös Kuvittaja-lehden verkkolehti. Osana

uutisia, tietoa apurahoista, koulutuksista, näyttelyistä

verkkosivustoa toimii jäsenten portfoliosivusto. Portfo-

ja muista jäseniä kiinnostavista tapahtumista.
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GALLERIA KUVITUS
Galleria Kuvitus on Suomen ainoa kuvitustaiteeseen

Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvitta-

keskittynyt galleria ja se toimii Kuvittajat ry:n toimiti-

jaryhmälle, joka on edistänyt ja edustanut alaa mer-

lojen yhteydessä. Näyttelyn pitäminen on yhdistyksen

kittävällä tavalla. Suuruudeltaan 10 000 euron arvoi-

jäsenille maksutonta, eikä kuvittajilta peritä myyntipro-

nen palkinto ja Vuoden kuvittajan palkintonäyttely

visiota. Näyttelyajat jaetaan syyskuussa järjestettä-

rahoitetaan Kopiosto ry:n keräämistä tekijänoikeus-

vän avoimen näyttelyhaun ja sitä seuraavan jurytyk-

korvauksista. Palkintoraatiin kuuluivat vuonna 2020

sen kautta. Näyttelyvalinnat tekee vuosittain vaihtuva

kuvittaja Linda Bondestam, kuraattori Tero Kuitunen,

raati, johon kuuluu yksi hallituksen edustaja ja kutsutut

visuaalisen viestinnän muotoilun lehtori Penni Osipow,

alan ammattilaiset - 2020 raadin muodostivat Viivi

Vuoden kuvittaja 2019 Matti Pikkujämsä sekä suunnit-

Prokofjev, Kaarlo Stauffer ja Liisa Kallio. Näyttelyiden

telija Laura Väinölä. Tämän vuoden raati painotti ajan

kuratoinnista, tiedotuksesta, yleisötyöstä, podcastista

hermolla olevaa omaperäisyyttä.

ja gallerian kehittämisestä vastaa Veera Pekkinen (TaM).
Vuoden kuvittaja -palkintonäyttely järjestettiin seGallerian kolmantena toimintavuotena siellä järjes-

kin toista kertaa. Näyttelytilana toimi vuonna 2021

tettiin yhteensä 8 näyttelyä, joiden taiteilijat olivat:

yhdistyksen oma galleria Galleria Kuvitus. Aliina

Erika Kallasmaa, Ninni Kairisalo, Liisa Kallio, Kati


Kauranteen monimediainen yksityisnäyttely oli esil

Närhi, Miila Westin, Aliina Kauranne, Ville Salervo ja

lä 25.9.–30.10.2019. Näyttelyn kävijämäärä oli n. 300

Reka Kiraly. Kaikki kuvittajat vierailivat myös gallerian

hlö, vaikka näyttelyn kävijämäärää jouduttiin pan-

omassa podcastissa. Miila Westinin näyttely Galleria

demian vuoksi rajoittamaan. Näyttelyn kuratoi Veera

Kuvituksessa oli osana Helsinki Design Weekin viral-

Pekkinen. Näyttelyn toteutusta tukivat Artek, Artek


lista ohjelmaa. Lähialueiden toimijoiden välistä yhteis-

2nd & Cycle, Postbar ja MuFilosofia.

työtä edisti Ville Salervon näyttely osana Kallio kipinöi
-tapahtumaa.
Gallerian voittoa tavoittelematon toiminta seuraa
yhdistyksen strategiaa, jossa ollaan sitouduttu mm.
ekologisuuteen. Joulukuussa 2020 galleria julkaisi
verkkosivuillaan ekologisesti kestävämmän toiminnan
strategian.

VUODEN KUVITTAJA -PALKINTO
JA PALKINTONÄYTTELY
Vuoden Kuvittaja 2020 julkistettiin tiedotteen ja palkinnonsaajasta tehdyn videon välityksellä verkossa
22.5.2020. Vuoden Kuvittajaksi raati valitsi Helsingissä
asuvan ja työskentelevän taiteen kandidaatti Aliina
Kauranteen (s. 1992, Hausjärvi). Kauranne on kuvittaja, graafinen suunnittelija ja videotaiteilija, jonka tuore,
persoonallinen ja kreisi kuvitustyyli yhdistää liikkuvaa
kuvaa, ääntä ja 3D-mallinnusta. Kuvittajat ry jakoi
Vuoden kuvittaja -palkinnon nyt toista kertaa.
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

MUU TOIMINTA

Koronakriisi vähensi vuoden 2020 kansainvälistä toi-

Residenssit ja oppilaitosyhteistyö värittivät nekin osal-

mintaa, mutta joitain yhteistöitä pääsimme sittenkin

taan vuotta 2020.

tuottamaan myös kansainvälisesti.
KOTIMAAN RESIDENSSIT
INSTITUT FINLANDAIS PARIISI

Kansainvälisten

resitenssien

toteutettiin

peruuntumista

lähiresidenssi

paik-

Vuonna 2019 aloitettu vieraileva taiteilija -yhteistyö

kaamaan

toteutettiin

instituutin kanssa toteutettiin keväällä 2020, kun insti-

Kemiönsaaren Taalintehtaalla, johon valittiin kuvit

tuutin kahviossa esitettiin Laura Merzin suurikokoinen

taja Jutta Kivilompolo. Lisäksi aloitettiin Tampereen

teos. Yhteyshenkilönä toimi Veera Pekkinen.

Muumimuseon kanssa kuvittajille suunnatun uuden

kotimaan taiteilijaresidenssin valmistelutyö.

TALLINNAN KUVITUSTRIENNAALI
OPPILAITOSYHTEISTYÖ

Kuvittajat ry osallistui 6. Tallinnan kuvitustriennaalin
järjestämiseen. 3.11.–30.12.2020 Viron kansalliskirjas-

Kuvittajat ry:n toimintaa esiteltiin Torkkelin lukion,

tossa esillä olleessa kuvitustriennaalissa oli mukana 79

Stadin ammattikoulun, Lahden muotoiluinstituutin ja


kuvittajaa 20:sta maasta. Suomesta triennaalissa ovat

Aalto-yliopiston eri opiskelijaryhmille.

mukana kuvittajat Lena Frölander-Ulf, Satu Kettunen,

TALOUS

Jenny Lucander, Hannamari Ruohonen ja Camilla
Pentti. Triennaalista valmistettiin painettu näyttelykatalogi. Yhteyshenkilönä toimi Veera Pekkinen.

Vuonna 2020 Kuvittajat ry:n varsinaisen toiminnan
tuotot olivat yhteensä 550 000 euroa (vuonna 2019
420 000 euroa). Jäsenmaksuja ja Kuvittaja-lehden ti-

ATEENAN JA ROOMAN RESIDENSSIT

lausmaksuja yhdistys sai yhteensä 65 000 euron edesKuvittajien Ateenan ja Rooman residenssit eivät to-

tä ja lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi toi-

teutuneet vuonna 2020 maailmantilanteen johdosta.

minnalle 36 000 euron yleisavustuksen.
Vuonna 2020 Kopioston tilittämiä tekijänoikeuskorvauksia saatiin poikkeuksellisesti jopa 630 000. Näistä
siirrettiin vuosina 2021 ja 2022 käytettäväksi 420 000.
Yhdistyksen suurimmat kulut olivat apurahat, joita
jaettiin ennätyksellisesti 338 000 euron arvosta (vuonna 2019 180 000 euron arvosta).
Apurahojen ulkopuolisia kuluja oli 298 000, josta
henkilöstökulut olivat noin puolet, 156 000 
euroa.
Kuvittaja-lehden kokonaiskustannus oli 59 000 ja

Galleria


Kuvituksen 36 000. Yhdistyksen

muita

merkittäviä kuluja ovat Vuoden kuvittaja -palkinto ja
-palkintonäyttely, Mestarikurssi ja muut koulutukset ja
tapahtumat, jäsentoiminta ja lakipalvelu sekä taloushallinto ja tilavuokra.

Kuvitukset: Lille Santanen
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