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TOIMINTA
KAUNO ry:n toiminta-ajatuksena on olla sidoksena vakiintuneissa Lahden Taiteilijaseura
ry:n, Lahden Taidegraafikot ry:n ja Lahden valokuvataide ry:n toiminnoissa, sekä edistää
yhdistysten uusia keskinäisiä toimintamuotoja ja strategista kumppanuutta muiden
toimialojen kanssa.
Teemme päĳäthämäläisten taiteilĳoiden työtä ja taidetta tunnetuksi paikallisesti,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
Parannamme ammattikuvataiteilĳoiden asemaa. Tuemme taiteilĳoita avustuksilla ja
edistämme taiteilĳoiden työtilaisuuksia.
Koordinoimme ja kehitämme kuvataiteen alaa sekä lisäämme kuvataiteen saatavuutta ja
saavutettavuutta alueella.
Ylläpidämme yleisölle maksutonta galleriatoimintaa päijäthämäläisen kulttuurielämän
rikastamiseksi. Laaja, korkeatasoinen ja monipuolinen näyttelytoiminta mahdollistaa
yleisölle myös muualla toimivien taiteilĳoiden näyttelyiden tavoittamisen.
Tuemme taidekasvatuksen toteuttamista alueella.
Välitämme taiteilĳoita ja taiteen asiantuntĳuutta laaja-alaisesti erilaisiin projekteihin
yhteistyökumppaneiden tarpeisiin vastaten.
Toimimme verkostoissa, rakenteissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa.
Sitoudumme yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja
ekonomisesti kestävän kehittämisen periaatteisiin.
Suunnittelemme toimintamme ottaen huomioon paikallisten kuntastrategioiden
lisäksi kansalliset taiteen ja kulttuurin ohjelmat. Johdamme omaa strategiaamme
käytäntöön asettamalla tavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet vuosittain, ja seuraamme
systemaattisesti näiden toimenpiteiden viemistä käytäntöön.
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STRATEGISET TAVOITTEET
2020–2022

VÄLITTYVIÄ MERKITYKSIÄ
Kirkastamalla viestintäämme vahvistamme tietoutta ja ymmärrystä taiteesta ja taiteilijoista
luomassa merkityksiä ja mahdollisuuksia
Järjestämissämme näyttelyissä ja tapahtumissa näyttäytyy kuvataiteen koko kirjo. Toteutamme
yleisötyötä moninaisille lähestymistavoille tilaa raivaten.
Koulutus- ja jäsenpalveluna kehitämme taiteen ja asiantuntijuuden välittäjärakennetta
viestinnällisestä näkökulmasta.
Laadimme ja viemme käytäntöön viestintästrategian sekä ilmeuudistuksen tuodaksemme
toimintamme lähemmäksi ja läpinäkyvämmäksi.

ALTISTUSTA INHIMILLISYYDELLE
Taiteen tehtävä on olla ihmisiltä ihmisille.
Teemme työtämme mielessämme sosiaaliset vaikutukset.
Puramme eriarvoisuutta ja viemme taiteen sinne missä ihmiset ovat.

KESTÄVÄÄ YHTEISTYÖTÄ
Olemme mukana ratkaisemassa yhteiskunnallisesti viheliäisiä ongelmia. Vahvistamme
alueellista luovan talouden ekosysteemiä.
Tuomme kumppanuuksiimme kestävän kehityksen näkökulmat.
Lahden kaupungin avustuksen varassa toimiessamme suhtaudumme vastuullisesti lakiin
kulttuuritoiminnan järjestämisestä kunnissa.

55

JÄSENYHDISTYKSET
Lahden Taiteilijaseura ry
Lahden Taiteilijaseura on vuonna 1954 perustettu ammattikuvataiteilijoiden järjestö,
jonka tehtävänä on tarjota jäsenilleen taiteilijan ammatissa tarvittavia palveluita. Lahden
Taiteilijaseura ry kehittää taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia, kouluttaa jäsenistöään
ja sillä on tärkeä tehtävä olla yhdistävänä taustavoimana paikallisille kuvataiteilijoille
muun muassa viestimällä kuvataiteen kentällä ajankohtaisista asioista. Seura järjestää
kuvataidetapahtumia ja näyttelyjä Lahden kaupungissa ja eri puolilla Suomea.
Lahden Taiteilijaseuran palvelujen kehittämiseen ja hoitamiseen on palkattuna työntekijä
Taidelainaamon hoitajaksi.
Tärkeimpänä jäsenpalveluna LTS ylläpitää Uuden Kipinän tiloissa Taidelainaamoa.
Teosvälitys edistää alueella toimivien kuvataiteilijoiden mahdollisuutta hankkia tuloa omassa
ammatissaan. Uuden Kipinän tiloissa toimii myös LTS:n ylläpitämä Mediapaja.

Lahden Taidegraafikot ry
Lahden Taidegraafikot on vuonna 1981 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tavoitteina
on edistää ja ylläpitää Lahdessa ja muualla Päijät-Hämeessä toimivien taidegraafikoiden
ammatillisia toimintaedellytyksiä. Yhdistys toimii myös paikallisena taidegrafiikkaan
erikoistuneena asiantuntijatahona tavoitteenaan taidegrafiikan tunnettavuuden ja
saatavuuden lisääminen, sekä taidegrafiikan teknisen osaamisen ylläpitäminen.
Yhdistyksen tärkein taiteilijoilleen ja päijäthämäläisille asukkaille tarjoama palvelu
on taidegrafiikan paja. Lahden Taidegraafikot tarjoaa monipuolisesti taidegrafiikan
kursseja, jotka sopivat sekä harrastelijoille että ammattikuvataiteilijoille. Kuvataiteilijoiden
ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen lisäksi grafiikan paja työllistää paikallisia
taiteilijoita muun muassa kurssien ohjaajiksi.
Taidegraafikoiden paja on monipuolisen laitekantansa ansiosta ainutlaatuinen kokonaisuus
Suomen mittakaavassa. Kurssi- ja muulla toiminnallaan yhdistys vahvistaa ja kehittää
kulttuuriympäristöä, jossa se toimii, sekä luo päijäthämäläisille uutta elävää taidetoimintaa,
jolla on merkitystä ja kiinnostavuutta myös valtakunnallisesti.
Yhdistyksen omien kurssien lisäksi pajaa käyttävät myös muut taidegrafiikan opetusta
tarjoavat tahot, kuten esimerkiksi Harjulan opisto.
Lahden Taidegraafikot tarjoaa jäsenpalveluna kaikille Kauno ry:n taiteilijajäsenille
taidegrafiikan välitystoimintaa ja tukee näin taiteilijoiden tulonmuodostusta. Uuden Kipinän
tiloissa sijaitsevan grafiikanmyymälän myyntikokoelma koostuu yli 500 teoksesta noin 30
yhdistyksen taiteilijalta. Myymälässä on lisäksi myynnissä kansainvälistä pienoisgrafiikkaa.
Myymälätoiminta toteutetaan Kauno ry:n ja Lahden Taiteilijaseuran työntekijöiden ja
vapaaehtoisten yhteistyönä.
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Lahden valokuvataide ry
Lahden valokuvataide on 1982 perustettu yhdistys, joka kokoaa yhteen päijäthämäläiset
valokuvaajat ja valokuvataiteilijat. Se pyrkii edistämään valokuvataiteen paikallista
näkyvyyttä mm. järjestämällä Valokuvailtoja ja tuomalla Lahteen valokuvanäyttelyitä ja
luennoitsijoita eri puolilta Suomea.
Lahden valokuvataide ry:n valokuvailtoja on järjestetty vuodesta 2008 lähtien.
Valokuvailtojen vierailijat ovat eripuolilla Suomea vaikuttavia henkilöitä, jotka työkseen ja/ tai
taiteensa kautta toimivat valokuvan parissa. Tällä toiminnalla pyritään lisäämään valokuvaa
koskevaa keskustelua. Tilaisuudet järjestetään tällä hetkellä Lahden kaupunginkirjaston
auditoriossa ja ne ovat avoimia kaikille lahtelaisille. Yhdistys järjestää vuosittain Galleria
Uuden Kipinän Kenno-tilassa neljä kutsunäyttelyä.
Tavoitteena on säännöllisesti esitellä mahdollisimman monipuolisesti suomalaista
valokuvaa.
Yhdistys järjestää Kaunon jäsenille 1-2 koulutusta vuodessa tavoitteena syventää
taiteilijoiden ilmaisua ja antaa uusia ideoita omaan työskentelyyn.
Valokuvataide ry toimii synergisessä yhteistyössä LAB ammattikorkeakoulun,
Muotoiluinstituutin visuaalisen viestinnän valokuvauslinjan kanssa.
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KUMPPANUUDET JA VERKOSTOT
LAB ammattikorkeakoulu
Lahden kaupungin sivistystoimiala
Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva
Lahden kaupungin kulttuurikeskus
Lahden kaupungin tekninen- ja ympäristötoimiala
Lahden kaupungin työllisyyspalvelut
Lahden peruskoulujen kuvataideopetus/kuvataideopettajat
Lahti City ry
Kulttuurikortteli: Kaupunginkirjasto, Kansantalo, Vapaa akatemia, Aatetila ry ja
Päijät-Hämeen Elokuvakeskus ry:n Kino Iiris
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen Yhdistysfoorumi
Taide- ja kulttuuriosuuskunta Vaste
Päijät-Hämeen näkövammaiset ry
Suomen kuvataidejärjestöjen liitto
Teemme jatkuvaa yhteistyötä Lahden kaupungin sivistystoimen kulttuurikeskuksen kanssa
sekä perustoiminnassa että erillisissä kumppanuushankkeissa. Tuotamme sivistystoimialan
tavoitteiden mukaista palvelua galleriatoiminnalla, yleisötyöllä ja erillisprojekteissa.
Olemme myös vakiinnuttaneet alueelliseen hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen
sisältyvää kulttuurihyvinvoinnin näkökulmaa perustoimintaamme. Kaupunginavustuksen
saajana Kauno ry:tä velvoittaa kuntien kulttuuritoimintaa ohjaava laki sekä myös AVI:n
kunnalle asettama ohjaus (ESAVI/33662/2021); “Terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisevää
päihdetyötä koskevia päätöksiä tehdään ja toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla, kuten
[…] kulttuuritoimen palveluissa”. Lahdessa ja Päijät-Hämeessä ammattimainen elävän
kuvataidekulttuurin koordinointi pitkälti ulkoistettu Kauno ry:lle jäsenyhdistyksineen,
poislukien museoalan toiminta. Velvoitteeseen vastaamiseksi ei kuitenkaan ole lisätty
yhdistykselle kohdistettua resurssia.
Teemme rohkeaa ja uudistavaa yhteistyötä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
(Päijät-Sote) kanssa, joka tuottaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Päijät-Hämeen
alueella. Kumppanuushankkeita, projekteja ja toimintamalleja Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän kanssa: Tukeva porras, Vuoksi, Kumppari, Kintterön terveysmetsän
veistospuisto, lastensuojelun Laatumaakari -peli, “Tänään mulla on kolme asiaa”
-projekti/ psykoosipalvelut, “Mikä voi mennä vikaan” -projekti psykiatrisen osastojakson
kokeneiden nuorten kanssa/ Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja Kanervikon koulun
(psyk.sairaalakoulu), tukihenkilötoiminta ja yleisötyö erityisryhmille, sekä taiteilijoiden
välitystoiminta ja asiantuntijapalvelut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omille projekteille.
Kehitämme ratkaisuja kuvataiteilijoiden työllistymisen ja tulonmuodostuksen haasteisiin
yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.
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UUSI KIPINÄ
Ulospäin näkyvin toimintamme tapahtuu Galleria Uudessa Kipinässä, jossa on neljä näyttelytilaa. Gallerian ohjelmistosta vastaa näyttelytoimikunta. Vuonna 2022 Galleria Uuden
Kipinässä järjestetään noin 60 näyttelyä, joissa on esillä taidetta noin 100:lta taiteilijalta.
Uuden Kipinän toimitiloissa toimii myös Lahden Taiteilijaseuran Taidelainaamo ja Mediapaja, Lahden Taidegraafikoiden grafiikan myymälä sekä Kipinä Puoti. Tiloissa sijaitsevat
jäsenyhdistysten toimistot. Tiloja vuokrataan jäsenyhdistysten ja jäsenten yleisötapahtumiin.
Vuokraamme tiloja myös yrityksille ja yksityiskäyttöön. Tarjoamme tiloja maksutta pienillä
resursseilla toimivien kumppaniemme sellaisiin tilaisuuksiin, joiden tarkoitus on purkaa eriarvoisuutta ja esteitä kokea taidetta ja kulttuuria.
Yhteinen toimitilamme mahdollistaa kohtaamisia, uusia yhteistyökuvioita sekä keskusteluja
taiteesta ja kehittämistyöstä. Uudesta Kipinästä jäsenyhdistysten taiteilija saa tukea taiteilijana toimimiseen.

Näyttelykävijälle/Taiteen saavutettavuus näyttelytoiminnassa
Galleria Uuden Kipinän näyttelyt ja yleisötyö ovat julkista maksutonta kulttuuripalvelua.
Se täydentää taidemuseotoimintaa ja on merkittävässä osassa ajankohtaisen nykytaiteen
esittelyä toimialueella. Mahdollistamme lahtelaisille kouluille ja varhaiskasvatukselle edellytyksiä toteuttaa taidekasvatusta. Olemme mukana Lahden kaupungin kulttuurikasvatusohjelman Kulttuurikortti toiminnassa, jossa yhdeksäsluokkalaiset pääsevät tutustumaan
kaupungin kulttuuritarjontaan omatoimisesti ja edullisesti. Galleria Uusi Kipinä on ainoa
maksuton kulttuurikorttikohde. Olemme mukana myös varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelmassa. Näyttelytilat mahdollistavat myös poikkitaiteellisen yhteistyön, esimerkiksi kirjaston
luovan kirjoittamisen ryhmän kirjoituskokoontumiset.
Järjestämme joka näyttelyjaksolla Teoksen takana -tapahtuman, jossa näyttelyiden taiteilijat
ovat tavattavissa kertomassa teoksistaan ja tekniikoistaan. Näyttelyiden ohessa järjestämme myös työpajatoimintaa erilaisille kohderyhmille.
Avoimuus ja helposti lähestyttävyys ovat näyttelytoimikunnan määrittelemiä kehittämiskohteita näyttelytoiminnassa.
Uusi Kipinä on sekä sosioekonomisesti että fyysisesti esteetön. Erityisryhmille tarjottava
yleisötyö on maksutonta. Palvelemme kouluryhmiä, lapsiperheiden ja nuorisotyön tukea
saavia, ikääntyneitä, kehitysvammaisia, liikuntarajoitteisia ja psykososiaalisia palveluja käyttävää yleisöä. Päijät-Hämeen alueen vammaispalvelujen arjen tuen palvelut hyödyntävät
Uutta Kipinää osana toimintaansa. Otamme erityisryhmien tarpeet huomioon asiakaspalvelussa ja tiedotuksessa. Vastaanotamme ajanvarauksella vierailuja aukioloaikojen ulkopuolella. Esittelemme galleriassa myös outsider-insider-taiteilijoiden taidetta.
Järjestämme vuosittain Sokeiden viikolla kuvailutulkkaus -tapahtuman yhteistyössä Päijät-Hämeen näkövammaiset ry:n kanssa. Kuvailutulkkausta järjestetään myös tilauksesta.
Kuvailutulkkaus pyrkii välittämään taidenäyttelyn teokset sanallisesti niin, että näkövammainen voi päästä osalliseksi visuaalisesta kokemuksesta. Kuvailutulkkauksesta hyötyvät myös
muut ryhmät, kuten autismin kirjon henkilöt, maahanmuuttajat ja ikäihmiset. Kuvailutulkkaus
mahdollistaa uusien kävijäryhmien merkityksellisen kohtaamisen kuvataiteen kanssa.
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Teemme yhteistyötä Homebase Lahti- projektin kanssa. Toipuville päihdekuntoutujille järjestetään taidetyöpajoja kuukausittain vuonna 2022 mikäli koronatilanne sallii.
Teoksen takana -keskustelutapahtumaa järjestettiin poikkeusaikana verkkotapahtumana,
mikä mahdollisti uudenlaisten yleisöjen osallistumisen tapahtumaan. Virtuaalisia näyttelykierroksia pääsevät toteuttamaan myös innokkaat TET-jaksoa suorittavat koululaiset itse.

Näyttelypalvelu
Tärkeimpiin asiakkaisiimme kuuluvat näytteilleasettajat, joten panostamme erityisesti heidän asiakaskokemukseensa. Näyttelytoimintamme on muotoiltu palvelupaketeiksi, joissa
taiteilija saa näyttelyvalvonnan, näyttelytilan, tiedotuksen, valaistussuunnitelman, avajaistarjoilun, teosvälityksen, markkinoinnin sekä puolivuosittain suunnitellun, painetun sekä
kutsuvieraslistoille postitetun näyttelykalenterin. Palvelulupauksemme on esittää ja tukea
moniäänistä kuvataidetta.

Koronapandemian vaikutukset näyttelytoimintaan/
Karanteenigalleria
Koronaviruksen aiheuttama pandemia on vaikuttanut merkittävällä tavalla yhteiskuntaamme. Taide- ja kulttuurikenttä on yksi koronaviruksen aiheuttaman kriisin pahimmista kärsijöistä. Moni jo valmiiksi haavoittuvaisessa asemassa oleva kulttuurialan toimija on menettänyt työtilaisuuksia ja toimeentuloa.
Reagoimme poikkeustilanteeseen luomalla keväällä 2020 Karanteenigallerian alustaksi taiteilijoiden taiteelliselle toiminnalle. Karanteenigalleria on toiminnan kehittämistä perinteisestä galleriatoiminnasta kohti ketterämpiä toimintaideoita. Tällaisia ovat ympäristöön sijoittuvat
taidesisällöt, joissa voidaan ottaa huomioon turvavälit, sekä aiempaa laajemmat digitaaliset
sisällöt, jotka myös tavoittavat uusia yleisöjä. Karanteenigalleria -projektiin osallistuvilla taiteilijoilla on käytössään Facebook-sivun ja -ryhmän lisäksi, Instagram ja YouTube-kanava.

Taiteen välitystoiminta
Uudessa Kipinässä toimii Lahden Taidelainaamo, grafiikan myymälä ja Kipinä Puoti. Päijäthämäläiset voivat hankkia laadukasta taidetta läheltä. Yhdistykset välittävät myös ammattitaiteilijoiden osaamista erilaisiin tarpeisiin, kuten toteuttamaan julkisia teoksia, työpajoja tai
taiteen asiantuntijoita kehittämis- ja tutkimusprojekteihin.
Näyttelytoiminta ja taiteen välitystoiminta tukevat toisiaan ja mahdollistavat kustannusvaikuttavaa asiakaspalvelua, viestintää ja markkinointia. Pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksena yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta myynti ja taidelainaukset ovat kasvaneet
pikkuhiljaa vuosittain. Tavoitteenamme on myynnin kasvattaminen edelleen. Taiteen välitys
turvaa sekä yhdistysten että yksittäisten taiteilijoiden toimintakykyä.
Uusi Kipinä ja Grafiikan paja välittävät merkittäviä tila-, ja laiteresursseja paikallisille taiteilijayhteisöille, esimerkiksi taide- ja kulttuurialan osuuskunnille, muille kulttuuriyhdistyksille
sekä kollektiiveille taidealasta riippumatta. Välitämme taiteilijoille myös osaamista ja tietoa
tarjoamalla koulutusta ja alaa koskevaa viestintää.
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TAIDE JA ALUEKEHITYS
Kuvataiteen toimialan kehittäminen
Olemme Päijät-Hämeen maakunnan ammattikuvataiteilijoiden taustarakenne – välittäjäorganisaatio. Strateginen kärkemme on Välittyvät merkitykset – taiteen toimiala kumppanina.
• Tavoitteenamme on tehdä yhdistyksen ja taiteilijoiden rooli läpinäkyväksi ja
lähestyttäväksi ulospäin suuntautuvan tiedottamisen keinoin. Julkaisemme 2022 uudet
nettisivut, ja niihin sisältyen 8-10 blogijulkaisua.
• Vuonna 2022 on asemoidumme Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmisteluun
ja alueelliseen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen verkostotyöhön. Verkosto
muodostuu kuntien, Päijät-Soten ja Päijät-Hämeen maakuntaliiton sekä toisaalta
järjestökentän ja muiden organisaatioiden edustuksista.
• Kulttuuri- ja taidekenttä ei ole kyennyt muodostamaan vielä alueellista
yhteistyörakennetta, ja tästä on saatu palautetta Hyvinvointialueen vapaaehtoisen
valmistelun ryhmältä. Kauno kutsuu 9.3.2022 koolle järjestöverkostoa ja
kuntien kulttuuritoiminnasta vastaavia tahoja keskustelemaan tilanteesta ja
järjestäytymistarpeesta.
• Kontaktoimme vuosina 2022–2023 Päijät-Hämeen alueen kuntien kulttuuritoiminnasta
vastaavat tahot ja tarjoamme asiantuntijuuttamme sekä välineitä taiteen
mahdollisuuksien hyödyntämiseen monialaisessa yhteistyössä.
Organisaationa edustamme kolmatta ja neljättä sektoria, sisältäen jäsenyhdistystemme
jäsenten kautta myös pk-yrittäjiä ja osuuskuntia. Hahmotamme paikallisen kuvataiteen ekosysteemin. Luotsaamme toimintaamme proaktiivisesti huomioiden yhtälailla taiteen ammattilaiset kuin myös ne toimintaympäristöt, joissa taiteilijat toimivat. Kehitämme toimialueemme
taiteilijoiden tasavertaisia mahdollisuuksia toimia ammatissaan. Tällä hetkellä lahtelaiset
taiteilijat saavat työllistymiseen ja ammatin harjoittamiseen paremmin tukea kuin muiden
Päijät-Hämeen kuntien taiteilijat. Toimenpiteenämme on vahvistaa kuntayhteistyön rakennetta ja tavoittaa toiminnassamme koko Päijät-Hämeen alueen taiteilijat.
Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on, että kuvataiteen toimiala tunnistetaan ja tunnustetaan merkitykselliseksi osaksi alueen kasvua ja uudistumista, arvopohjaista vetovoimaa,
innovatiivisuutta, rakenteellista päätöksentekoa, suunnittelua ja strategioita. Tavoitteeseen
yltäminen edellyttää kaikilta osapuolilta osaamisen kehittämistä, konventioiden ylittämistä ja
näkökulmien uudistumista.

Taide sosiaalisissa konteksteissa
Olemme valtakunnallisesti tunnustettu asiantuntija taiteen käytöstä sosiaalisissa konteksteissa ja taiteen hyödyntämisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Asiantuntijuuttamme olemme jakaneet muun muassa korkeakouluille, järjestöille, hankkeille, säätiöille
ja järjestöille taide-sote -integraatiota koskevissa suunnitteluissa ja puheenvuoroissa. Asiantuntijamme valmentavat, konsultoivat ja osallistuvat ohjausryhmiin paikallisesti ja kansallisesti. Ansiostamme Lahti on soten ja taiteen välisen yhdyspinnan kehittämisessä ja sote-taide integraatiossa laajaa huomiota saanut malliesimerkki toimialoja ylittävästä taloudellisesta
ja vaikuttavasta yhteistyöstä. Päijäthämäläinen yhteistyömallimme kestää myös taidepoliittista tarkastelua. Toiminta on kuitenkin Päijät-Hämeen mittakaavassa pienimuotoista ja
pistemäistä, eikä täytä alueellisen yhdenvertaisuuden kriteerejä.
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Olemme kehittäneet Tukeva porras -hankkeessa 2013-2015 taiteilijoita sosiaalisiin konteksteihin työllistävän yhteisöntaiteilijakonseptin. Konsepti palkittiin vuonna 2015 Hämeen
Taidetoimikunnan taidepalkinnolla. Toimintamalli on implementoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Vuoksi – toimintamalliksi Vuoksi – hankkeessa
2016-2019 OKM:n & STM:n rahoittamana. Alueella on n. 30 taiteilijaa, joilla on erityisosaaminen toimia yhteisöntaiteilijoina sote-palveluissa.
Vuonna 2022 olemme Phhyky:n vammaispalvelujen päiväaikaisen toiminnan yhteistyökumppani vammaispalvelujen asiakkaana olevien taiteilijoiden työskentelyedellytysten edistämisessä. Yhteistyössä on muun muassa kehitetty Studio Viis -ateljeetilat ammatillisesti
toimiville outsider-insider-kuvataiteilijoille. Vammaispalveluissa työskentelee yksi jäsentaiteilijamme yhteisöntaiteilijana.
Toimimme Päijät-Soten psykoosipalvelujen kumppanina taidetoiminnassa psykiatrisessa
osastohoidossa. Psykoosiosastoille on juurrutettu Vuoksi -hankkeessa yhteisöntaiteilijakonsepti, jota rahoitetaan nykyään osastojen budjetista. Pilotoimme mielenterveyden tukea tarvitsevien nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistävän taidetoimintakokeilun “Mikä voi
mennä vikaan?”, jonka tavoitteena on tuoda nuorten ääni kuuluviin sekä taidetoiminnan että
mielenterveyden tuen suunnitteluun. Kokeilu on suunnattu avohoidossa oleville osastojakson kokeneille nuorille. Yhteistyökumppaneina projektissa on Tulevaisuuden sote-keskus
-hanke, Kanervikon koulu (psyk.sairaalakoulu), Sosiaalialan osaamiskeskus Verso ja Perhekeskus. Kokeilu rahoitetaan Onni ja Hilja Tuovisen säätiön avustuksella. Näissä projekteissa toteutamme myös koulutusmateriaalipaketin Taide&osallisuus yhteistyössä Päijät-Soten psykoosi-linjan, Lut Lahti / Lab:n kanssa sekä valmennusta esimiehille ja suunnittelijoille
taiteen soveltavan käytön edistämiseksi taiteen saavutettavuudeksi.

Kulttuurihyvinvointi – taiteen paikka hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä
Roolimme Päijät-Hämeen alueen ammattimaisen kuvataiteen ja kulttuurihyvinvoinnin
koordinoinnissa tulee kasvamaan ja tätä on ennakoitu jo vuodesta 2018. Tulevaisuudessa
kunnat saattavat saada hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosaa ja
Aluehallintovirasto yhdessä Valviran kanssa ovat antaneet alueelle ohjeistuksen hyte- sekä
ehkäisevästä päihdetyöstä, jotka koskevat kunnan hallinnoimia tai olennaisesti avustamia
palveluja.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä meillä on vahva yhteistyö julkisten sosiaali- ja terveysalan tuottajan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (Päijät-Sote) kanssa. Olemme mukana maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintatyössä. Otamme kantaa,
että taiteen saavutettavuus ja moninaisuus tulisi turvata koko Päijät-Hämeen alueella ja
taiteen hyvinvointivaikutukset tulisi kirjata hyvinvoinnin järjestäjän ja tuottajan strategiaan
samalla tavalla kuin liikunta.
Yhdistyksemme puheenjohtaja on tiiviissä ja vastavuoroisessa dialogissa alueelliseen
Hyte-työryhmään ja Hyvinvointialueen vapaaehtoisen valmistelun työryhmään. Yhdistyksen
toiminnanjohtaja edustaa kaikkia taiteen ja kulttuurin alojen kolmannen sektorin toimijoita
Päijät-Hämeen Yhdistysfoorumissa, jonka tavoitteena on järjestöneuvottelukunnan perustaminen. Järjestöneuvottelukunta edustaa 3.sektoria hyvinvointialuevalmistelussa. Edustamme näissä verkostoissa myös muita taiteen ja kulttuurin alojen kolmannen ja neljännen
sektorin toimijoita, sillä Päijät-Hämeessä ei ole kulttuurihyvinvoinnin koordinointia, eikä
alueellista Taikusydän yhteyspistettä.
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Tukihenkilötoiminta
Autamme Päijät-Hämeen kehitysvammaisten tukihenkilötoiminnasta vastaavia tahoja kohtauttamaan vapaan kentän taiteilijoita lakisääteisten vammaispalvelujen piirissä olevien
asiakkaiden kanssa. Näissä asiakkaissa on Kaarisillasta ammattiin valmistuneita taiteilijoita, jotka vapaa-ajallaan kaipaavat saman alan kollegiaalista tai harrastuneisuuden tukea.
Roolimme on mahdollistaa yksityishenkilöiden välistä kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. Tukihenkilötoiminta murtaa taiteen kentän ja ns outsider-insider-taiteen välistä muuria. Tukea
tarvitsevat ammattimaisesti toimivat taiteilijat voivat myös hakea Kaunon jäsenyhdistysten
jäseniksi.

Taide ja ympäristö
Prosenttiperiaatteen tavoitteita ovat visuaalisesti parempi ympäristö, rakennetun ympäristön
ja rakennusten käytön mielekkyys, uudenlaisten taiteen kohtaamismahdollisuuksien luominen ja taiteilijoiden työtilaisuuksien lisääminen. Taiteellisesti arvokas ympäristö on välittömässä sidoksessa sijaintipaikkakuntansa vetovoimaisuuteen sekä asukkaiden turvallisuuden kokemukseen. Taiteilijoiden työ on yhteiskunnallinen voimavara. Prosenttiperiaatteessa
julkisen uudisrakentamisen tai korjausrakentamisen rakennuskustannuksista varataan noin
yksi prosentti (0,5-2%) rakennuksen tai sen ympäristön taiteelliseen parantamiseen.
Edistämme prosenttiperiaatteen toteutumista alueella tapahtuvissa uudis- ja korjausrakennushankkeissa. Alueen taiteilijoiden kynnystä osallistua kilpailuihin, myydä rakennus- ja
korjaushankkeisiin integroitua taidetta ja myydä myös yksittäisiä valmiita teoksia tai pienprojekteja yrityksille ja julkisiin tiloihin tahdotaan edelleen madaltaa. Vahvistamme paikallisia
rakenteita, neuvontapalvelua ja taiteilijoiden välittäjäkäytänteitä. %-periaatteen toteuttamista
tehdään ymmärrettävämmäksi ja helpoksi potentiaalisille taiteen tilaajille.
Osoitamme dialogisella kumppanuusyhteistyöllä ja käytännön esimerkeillä, ettei prosenttiperiaate ole ylimääräinen menoerä, vaan mahdollista toteuttaa taloudellisesti, kannattavasti,
lisäarvoa tuottaen, ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden perusoikeutta turvaten.

Taidetta työmaa-aitoihin
Lahden kaupungilla tehdään syksyllä 2021 työmaa-aitamanuaali, jonka ohjeistuksessa
myös neuvotaan, miten aitoihin saa hankittua taidetta. Kaupungintalon työmaa-aidat toimivat pilottihankkeena 2021–2023. Kierrätetyille vanerisille työmaa-aidoille tehdään vaihtuvia
maalauksia, joista osa toteutetaan osallistavin keinoin. Ensimmäinen teos valmistuu loppuvuonna 2021 ja eri teoksia valmistuu yhteensä kuusi. Projektilla tuodaan Kaunon ja Lahden
kaupungin yhteistyötä näkyväksi katukuvassa. Maalauksia toteuttavat Kaunon jäsentaiteilijat ja Inspis ry. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Lahden kaupungin taidekoordinaattori
Anu Miettinen. Keväällä 2022 järjestämme uuden luonnoshaun.

RV7 Keskussairaala - Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Järjestimme Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa Kauno ry:n jäsenyhdistysten taiteilijoille yhteistyön käynnistävän tilaisuuden RV7 -hankkeesta vuonna 2019. RV7 on osa
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Keskussairaalan uudisrakentamista, joka jatkuu myöhemmin seuraavilla vaiheilla, kunnes sairaala on kattavasti saatettu nykyaikaiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Projektissa toimii vuonna 2020–2022 neljä yhdistysten jäsentaiteilijaa.
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Kintterön terveysmetsän Veistospuisto
Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ovat suunnitelleet Kintterön Terveysmetsä -konseptin. Se sisältää metsään rakennettavia reittejä ja rakenteita sekä toimintakonseptin, jonka tarkoitus on hyödyntää systemaattisesti luonnossa liikkumisen terveysvaikutuksia. Lahden Taiteilijaseura perusti 2019 esteettömän puuveistospuiston Kintterön
terveysmetsän Elämyskeidas -alueelle. Puistossa on teoksia yhdeksältä paikalliselta taiteilijalta.
Veistokset sijoittuvat Likolampea ympäröivälle kilometrin mittaiselle esteettömälle reitille.
Veistospuisto on kaikille avoin. Veistospuiston vieressä sijaitsevien psykiatrian osastojen
potilaat voivat käyttää veistospuistoa osana kuntoutumista. Terveysmetsän alueelle on
suunnitteilla myös portti ja Lahden kaupungin luonnonsuojelun valvoja Asko Riihelä suunnittelee virtuaalimetsää sairaalan aulaan.
Tavoitteena on jatkossa kartuttaa puiston teoskokoelmaa ja ylläpitää terveysmetsän sisäänkäyntiä elävänä ja muuttuvana sekä johdattaa ihmisiä taiteen keinoin kulkemaan syvemmälle luonnonsuojelualueelle. Tavoitteena on myös paikallisen ympäristötaideperinteen
elvyttäminen. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymä. Vuonna 2022 veistospuiston teoskokoelmaa kartutetaan uusilla teoksilla,
mikäli siihen saadaan rahoitus.
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TAITEELLA ARJEN YLÄPUOLELLE
Valtakunnallisesti tunnettu lahtelainen elävä
kuvataidekulttuuri on osa Lahden vetovoimaisuutta
matkailukohteena ja sivuuttamaton osa kaupungin keskustan
imagoa.
Tapahtumat
Päijät-Hämeen Kuvataiteen päivä 10.7.2022
Teosvälitys 7. - 13.11.2022
Iiriksen AaVeet

Audiovisuaalisen taiteen, installaatioiden ja musiikin kokeellinen tapahtuma Kino Iiriksessä.

Kuukauden taiteilijat ja Laikku-ikkunagalleria

Lahden pääkirjastolla sekä Uuden Kipinän tiloissa sijaitsevat kuukauden taiteilijaseinät ja
Laikku-ikkunagalleria tarjoavat vaihtuvia katsauksia taiteilijajäsentemme tuotantoon.

Pimeesti taidetta

Lahden Taidelainaamo kutsuu yleisön Galleria Uuteen Kipinään tarkastelemaan taidetta
taskulampun valossa.

Grafiikan kurssit

Lahden Taidegraafikot järjestävät grafiikan tekemiseen perehdyttäviä kursseja omalla
pajallaan.

Kutsunäyttelyt

Lahden valokuvataide ry kutsuu neljä kertaa vuodessa suomalaisia valokuvauksen
kärkinimiä Galleria Uuteen Kipinään.

Ltg-kutsunäyttelyt

Galleria Uuden Kipinän syyskaudelle 2022 on varattu kolme näyttelyaikaa laadukkaille
taidegrafiikan kutsunäyttelyille.

Valokuvaillat

Lahden valokuvataide ry järjestää maksuttomia keskustelutilaisuuksia, joiden puhujina on
valokuvauksen kentällä vaikuttavia henkilöitä.

VTRY-festarit

Lahden valokuvataide ry järjesti marraskuussa 2021 Climate Utopias kuvataidefestivaalin
osana Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -vuotta. Tavoitteena on jatkossa järjestää
festivaali joka toinen vuosi.

Taidelinja- työhuonevierailut

Lahden Taiteilijaseura ry järjestää kaikille avoimia tapahtuma jossa vieraillaan lahtelaisten
kuvataiteilijoiden työhuoneilla.
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Kaupunkikeskusta
Kehittääksemme Kulttuurikorttelia, teemme yhteistyötä Kaupunginkirjaston, Kansantalon,
Vapaa akatemian, Aatetila ry:n ja Päijät-Hämeen Elokuvakeskus ry:n Kino Iiriksen
kanssa. Kortteleihin on keskittynyt myös julkisia sosiaalisia palveluja ja tämä näkyy laajaalaisuutena asiakasrakenteessa.
Toimimme yhteistyössä Keskustan kehittämisyhdistys Lahti City ry:n kanssa elävän
ydinkeskustan kehittämiseksi, kuvataiteen ammattilaisten työtilaisuuksien edistämiseksi ja
mahdollistaaksemme toimijoiden välistä dialogista monialaista yhteistyötä, joka voi luoda
toimintaympäristöstöön uutta ja ennalta arvaamatonta.

Laitamilla
Tuemme taiteilijoiden pienprojekteja, joissa kuvataidetta viedään lähikuntien asukkaiden
saavutettavaksi, sekä sellaisia soveltavan taiteen pienprojekteja, joissa kuvataiteen keinoin
etsitään uusia ratkaisuja lähiyhteisöjen haasteisiin.
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HALLINTO
Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolme Lahden Taiteilijaseura ry:n, kaksi
Lahden Taidegraafikot ry:n ja kaksi Lahden valokuvataide ry:n edustajaa. Kokouksissa ovat
läsnä puhevaltaisina myös Kauno ry:n työntekijät ja tarvittaessa muut asiantuntijat. Kauno
ry:n yleiskokouksissa ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenjärjestöjen valitsemat edustajat,
kaksi kustakin yhdistyksestä. Yleiskokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikilla jäsenyhdistysten jäsenillä.

Työntekijät ja luottamustoimihenkilöt
• osa-aikainen toiminnanjohtaja (75%)
• osa-aikainen näyttelykoordinaattori (80%)
Työntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä Lahden Taiteilijaseuran taidelainaamonhoitajan
kanssa jakaen työvuorot ja osallistuen toistensa työtehtäviin.
Kauno ry:n palkkioita saavia luottamustoimihenkilöitä ovat puheenjohtaja ja hallituksen sihteeri. Rahastonhoitajan tehtävät kuuluvat toiminnanjohtajan toimenkuvaan.

Lisäksi vuonna 2022 työllistetään:

Palkkaamme projekteihin jäsenyhdistysten kuvataiteilijoita. Lisäksi käytämme jäsenistön
asiantuntijoita erilaisissa kehittämistehtävissä, palkattuina kouluttajina ja yhteistyöverkostoissa toimiessamme.
Otamme työharjoittelijoita, työkokeilijoita ja kesätyöntekijöitä mahdollisuuksien ja tarpeen
mukaan. Työharjoittelijoita koulutetaan heidän tulevaisuuden suunnitelmiaan edistäviin
tehtäviin. Oppilaitoksista tulevilla harjoittelijoilla ja työssäoppijoilla on mahdollisuus suorittaa
tutkinnon ammattiosaamisen näyttöjä työharjoittelussaan. Näyttelyiden valvontaan palkataan tarvittaessa tilapäistyöntekijöitä. Tilapäistyövoiman palkkaamisessa otetaan huomioon
myös osatyökykyiset. Vuonna 2022 konseptoimme erityistä tukea tarvitsevien työkokeilu-mallin.

Näyttelytoimikunta
Näyttelytoimikunta koostuu Kaunon jäsenyhdistysten nimeämistä edustajista ja siihen
kuuluu kolme Lahden Taiteilijaseura ry:n, kaksi Lahden Taidegraafikot ry:n ja kaksi Lahden
valokuvataide ry:n edustajaa. Näyttelytoimikunta kokoontuu näyttelykoordinaattorin johdolla.
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TALOUS
Toimimme pääasiassa Lahden kaupungin avustusten varassa. Muita tuloja ovat Taiteen
edistämiskeskuksen harkinnanvarainen vuosittain haettava toiminta-avustus, myyntiprovisiot, sekä hanke- ja projektikohtaiset kohdeavustukset ja sponsorituki. Olemme yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja kuvataiteen tuottamisesta saatavaa toimeentuloa. Tuotamme yhdessä
jäsenyhdistyksiemme kanssa yleisölle maksutonta kuvataidekulttuuria, jolla turvaamme
toimialueemme ihmisten lakiin kirjattua perusoikeutta taiteeseen ja kulttuuriin iästä, terveydestä ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Yhdistys ei peri jäsenyhdistyksiltään
jäsenmaksuja.
Myyntimme näyttelyistä on noin vuosittain 10000€, (provisio 30%) ja hoidamme osamaksumyyntejä ilman erillistä korvausta. Myyntiä siirtyy näyttelyistä myös Taidelainaamon ja grafiikan myymälän lukuun, jotka ovat yhdistysten voittoa tavoittelematonta toiminta-avustuksen
turvin tuotettua toimintaa.

AVUSTUSTEN JAKAMINEN
Jaamme Lahden kaupungin myöntämästä toiminta-avustuksesta jäsenyhdistyksillemme
Lahden Taiteilijaseura ry:lle, Lahden Taidegraafikot ry:lle ja Lahden valokuvataide ry:lle
toimintaan suhteutetut toiminta-avustusosuudet. Lisäksi jaamme omasta Lahden kaupungin
toiminta-avustusosuudestamme 25% jäsenyhdistysten taiteilijajäsenille pienprojektirahoja ja
työhuonevuokratukea.
Pienprojektirahoituksella tuetaan paikallisten taiteilijoiden ammatillisia projekteja. Pienprojektirahaa myönnetään projekteista aiheutuviin osoitettaviin kuluihin, ei työskentely- tai opintomatka-avustuksina. Jaetut summat ovat suuruudeltaan 50–500 € ja ne ovat suhteutettuja
projektien kokonaiskustannuksiin. Myönnämme pienprojektiavustuksia myös kouluttautumiseen jäsenyhdistystemme maksullisilla kursseilla sekä Lahden alueella järjestettävien taidetapahtumien tuotantoon tarkoitettuja erityisavustuksia. Myönnetyn avustuksen käyttö on
selvitettävä. Vuonna 2022 pienprojekteja esitellään nettisivustollemme, jotta voimme tehdä
laajemmin näkyväksi taiteilijoiden monipuolista työtä.
Työhuonevuokratukisumma suhteutuu hakijoiden lukumäärään ja työhuoneen neliövuokran hyväksyttyihin enimmäiskuluihin. Koska tuki jaetaan Lahden kaupungin myöntämästä
toiminta-avustuksesta, sitä myönnetään ainoastaan Lahdessa sijaitsevien työhuoneiden
kuluihin.
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Näyttelykalenteri 2022
22
19.1.–6.2.2022
Iiris Pessa, Anna Pekkala, Sofia Guridi (25.1.–6.2.), Iiris Pessa
9.–27.2.2022
Tuuli Kerätär, VTRY: Kaisa Syrjänen, Tiina Kemppinen, Silja Puranen
2.–20.3.2022
Susanna Autio & Petra Kallio & Aino Toivettula, Marika Schroderus, Seppo Alanissi,
Sari Torvinen & Susana Nevado
23.3.–10.4.2022
Petri Silvonen, Zeynep Kaynar, Bridget Allaire, Ulla Svärd
13.–30.4.2022
Susanna Vuorio, VTRY: Emma Sarpaniemi, Markku Alhonen, Maija Pilvikki Kimanen
4.–22.5.2022
Raija Marttinen, Inka Hannula, Marja Jalonen, Taidekollektiivi Rubuzak
25.5.–12.6.2022
Marianne Siri, Matilda Palmu, Helena Tuura, Venla Kivelä
15.6.–3.7.2022
Miska Mio, Taika Oja, Liina Aalto-Setälä, Sampo Laaksonen
6.–24.7.2022
Lotta Blomberg, Toivo Heinimäki, Rasmus Mäkelä, Timo Höyssä
27.7.–14.8.2022
Risako Yamanoi, Hilda Kahra, Petra Aaltola, Taneli Ilomäki
17.8.–4.9.2022
LTG: Marjatta Hanhijoki, Mikko Kallavuo, Maarit Rantala, Marika Hyvärinen
7.–25.9.2022
Ilona Romunen, Anni Kristiina, Tapio Mömmö, TES (Tea Söderlund, Eetu Henttonen,
Sami Luusalo)
28.9.–16.10.2022
Riikka Anttonen, Marika Kotiranta, LTG: Jaana Paulus, Jarmo Koponen
19.10.–6.11.2022
Vespa Laine, VTRY, Jari Huhta, Deniz Hartikainen
7.–13.11.2022
TEOSVÄLITYS
16.11.–4.12.2022
Miina Aho, Susanna Selin, Elisa Marin, Pasi Siipola & Tiina Tanskanen
8.–31.12.2022 (suljettu 19.–26.12.)
Jyri Ala-Ruona, Juuso Joutsi, Anna Kuokkanen, Joonas Hyvönen
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