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Kansi: Antti Salokannel,  

Vannetta pyörittävä tyttö Viipurin taidemuseon pihalla, mezzotinta ja konekaiverrus 2020.



 Viipurin Taiteilijaseura

V
iipurin Taiteilijaseura on aktiivinen ja aikaansa seuraava ammatti-
taiteilijoiden yhdistys, joka on perustettu 1930 Viipurissa. Seuran 
noin sata karjalaistaustaista taiteilijajäsentä ovat hajaantuneet  

ympäri Suomea, mutta vuosinäyttelyt kokoavat jäsenet yhteen ja esittele-
vät tuoreinta taiteellista tuotantoa kuvataiteen eri aloilta. Jäsenistä vielä 
muutama on syntynyt luovutetussa Karjalassa, mutta yhä enemmän  
mukana on toisen ja kolmannen polven karjalaisia. 
 
 
YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS 
 
Valtakunnallisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataiteita ja 
kasvattaa kiinnostusta niitä kohtaan. Se pyrkii valvomaan sukujuuril-
taan karjalaisten, viipurilaisuuden ja karjalaisuuden perintöä arvostavi-
en kuvataiteilijoiden ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä lujittamaan 
jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Näyttelytoiminta on yhdistyk-
sen tärkein yleisölle suunnattu toimintamuoto. Näyttelyitä järjestetään 
vuosittain eri puolilla Suomea. Yhdistys voi myös mm. järjestää kursseja 
ja seminaareja, luento- ja esitelmätilaisuuksia, tehdä aloitteita sekä 
antaa lausuntoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös harjoittaa 
kustannustoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisää-
döksiä sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Viipurin Taitei-
lijaseura on aktiivisesti rakentanut järjestäytynyttä yhteistoimintaa eri 
puolilla Suomea toimivien taiteilijajärjestöjen kanssa. Seuran aloitteesta 
syntyi jo vuonna 1938 perustettu valtakunnallinen Suomen Kuvaama -
taiteilijain Liitto, eli nykyinen Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry. 
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JÄSENEKSI HAKEMINEN  
 
Taiteilijaseuran jäsenyysehdoista saa lisätietoa yhdistyksen kotisivuilta, 
www.viipurintaiteilijaseura.fi tai seuramme toimihenkilöiltä.  
 
 
TERVETULOA KANNATTAJAJÄSENEKSI! 
 
Viipurin Taiteilijaseuralla on myös kannattajajäseniä, Viipurin Taiteilijaseuran 
ystäviä. Kannatusjäsenyydestä on monia etuja: kutsut vuosinäyttelyiden avajai-
siin, retkille, työhuonevierailuille, museokäynteihin ja muihin VTS:n järjestä-
miin tilaisuuksiin. Lisäksi kannatusjäsenten kesken arvotaan vuosittain  
Viipurin Taiteilijaseuran jäsentaiteilijan lahjoittama taideteos. VTS antaa  
uudelle kannatusjäselle liittymislahjaksi kirjan Viljo Kojo – karjalainen  
kulttuurivaikuttaja sekä matrikkelin ”Viipurin Taiteilijaseura 1930 – 2005”. 
 
Kannatusjäsenmaksu on 30 euroa vuodessa. Ainaisjäsenyys on 500 euroa. 
 
Kannattajajäseneksi voit liittyä lähettämällä sähköpostia 
sihteerille sihteeri@viipurintaiteilijaseura.fi tai yhdistyksen kotisivuilla  
olevalla lomakkeella. 
 


