
Luovien alojen yhdistys Pro Mylly ry

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Hyväksytty vuosikokouksessa 29.3.2021

HALLINTO

Luovien alojen yhdistys Pro Mylly ry:n (jatkossa Mylly) hallitus päättää ja hoitaa vuosikokouksen

välisenä aikana oman toimivaltansa puitteissa toimintasuunnitelmassa hyväksyttyjä asioita ja jakaa

tehtäviä hallituksen jäsenten hoidettavaksi. Hallituksen varsinaisilla jäsenillä oli oikeus kokouspalkkioon

300 € / vuosi. Hallintoa ja operatiivisia tehtäviä on hoidettu myös talkootyönä.

Myllyn ylintä päätösvaltaa käyttää yleinen kokous, joka sääntöjen mukaan kokoontuu kerran vuodessa.

Myllyn hallituksen vuoden 2020 kokoonpano vuosikokoukseen saakka oli seuraava: Heli Ek

puheenjohtaja, Nina Venäläinen varapuheenjohtaja, Maijariitta Karhulahti sihteeri, Kristiina Korpela

varajäsen, Aleksi Heino varajäsen.

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.4.2020 etäkokouksena. jossa valittiin uusi hallitus. Vuoden

2020 toiminnantarkastajaksi valittiin Pia Julkunen ja varatoiminnantarkastajaksi Taina Laitinen. Hallitus

järjestäytyi kokouksessa 28.04.2020. Myllyn uuden hallituksen kokoonpano oli seuraava: Maijariitta

Karhulahti puheenjohtaja, Tiina Tanskanen varapuheenjohtaja, Nina Venäläinen sihteeri, Tarja Wallius

varsinainen jäsen, Nina Kaartinen varsinainen jäsen, Sinikka Kosonen varajäsen ja Iita Sillanpää

varajäsen.

Myllyn hallitus kokoontui toimintakertomuskautena yhteensä 13 kertaa. Alkuvuonna hallitus kokoontui 5

kertaa (kokoukset 1-5/2020) ja loppuvuonna uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen ja kokoontui 9

kertaa (kokoukset 7-13/2020).  Kokoontumiset toteutettiin pääasiassa etäyhteydellä.

Vuonna 2020 tilitoimisto- ja rahastonhoitopalvelut ostettiin Tilitoimisto Tiliärrät Oy:ltä

MYLLYN JÄSENYYS

Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi vuonna 2020 20 €/vuosi ja opiskelijajäseniltä

10 €/vuosi. Vuodella tarkoitetaan tässä yhteydessä vuosikokousten välistä aikaa.

Myllyn toimijat ja jäsenet vuoden 2020 aikana

Anya Productions Ky

Ars Libera Kuopion kuvataiteilijat ry



Mirva Liimatta, kuvataiteilija, graafinen suunnittelija

Leo Kosonen, kuvataiteilija

Anja Sollas, kuvataiteilija, korumuotoilija

Tiina Tanskanen, kuvataiteilija

Pasi Siipola, kuvataiteilija

Sinikka Kosonen, kuvataiteilija

Maijariitta Karhulahti, kuva- ja tekstiilitaiteilija

Tarja Wallius, tekstiilitaiteilija

Kristiina Korpela, kuvataiteilija

Heli Ek, kuvataide

Ulla Remes, kuva- ja yhteisötaiteilija

Marita Rautiainen

Nina Kaartinen, korumuotoilija

Raili Pärjälä, kuvataide

Antti Raatikainen, kuvataiteilija

Elsie  Komulainen, kuvataide

Johanna Metelinen, teatteriohjaaja

Aleksi Heino, kuvataiteilija

Johanna Mattila-Turunen/Osuuskunta Konsti X, tekstiilisuunnittelu

Nina Venäläinen, kuvataiteilija

Markus Tapio Pitkänen. kuvataiteilija

Samu Kaivola, äänisuunnittelija

Katri Suonio, kuvataiteilija

Iita Sillanpää, valokuvaaja

Armand Gaishi, kuvataiteilija

Marita Porrassalmi, journalisti, käsityöläinen

TALOUS

Myllyn talous perustui pääasiassa jäsenmaksuihin ja saatuihin avustuksiin. Mylly sai Kuopion

kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta toiminnan yleisavustusta 6 100 euroa. Lisäksi Mylly

sai avustuksia kahteen hankkeeseen. Suomalais-Norjalaiselta kulttuurirahastolta 1500 € sekä Kuopion

kaupungilta 1000 € kansainvälisen näyttelyvaihtotoiminnan järjestämiseen Kuopion

ystävyyskaupunkien Tanskan Svendborgin ja Norjan Bodon kanssa. Kuopion kaupungin myöntämälle

rahalle tehtiin siirtohakemus vuodelle 2021, jolloin Myllylle myönnettiin näyttelyvaihtoon 500 €.

Pohjois-Savon Rahasto myönsi Myllylle 10 000 € Portfolio- ja teoskuvauskoulutuksen järjestämiseen.

Avustus päätettiin nostaa ja hanke käynnistää vuonna 2021.

HENKILÖKUNTA



Vuonna 2020 Myllyllä ei ollut palkattua vakinaista henkilökuntaa. Juhlanäyttelyn pystytyksen

assistentille maksettiin palkkana 200 €. Myllyn jäsenille on maksettu produktiotukia ja palkkiota Myllyn

näyttelyistä ja tapahtumien toteuttamisesta.

Vuosina 2015-2019 Myllyllä on ollut palkkatuella palkattuja tuottajia, sekä hankerahoituksella palkattuja

hankekoordinaattoreita.

TALKOOT

Myllyn tapahtumat vuonna 2020 toteutettiin tapahtumiin osallistuvien jäsenten muodostamista

työryhmistä talkootyönä.

TAPAHTUMAT MYLLYSSÄ

Vuonna 2020 Mylly juhli 10 vuotis juhlavuotta. Juhlavuoden aikana Mylly yhdistyksenä sekä Myllyn

toimijat itsenään toteuttivat juhlavuoden ohjelmaa teemalla 10 vuotta - 10 hyvää tekoa. Juhlavuoden

ideointia toteutettiin talkootyönä hallitusjohtoisesti. Juhlavuoden koordinointia vuodesta 2019 jatkoivat

Maijariitta Karhulahti ja Nina Venäläinen. Lisäksi työryhmään liittyi Sinikka Kosonen.

Keväällä 2020 puhjennut koronaviruspandemia ja sen tuomat kokoontumisrajoitukset muuttivat Myllyn

toimintasuunnitelmaa ja tapahtumien toteutusta.

Juhlavuoden aikana toteutettiin seuraavat tapahtumat:

8.3.2020 Pakkasjuhla. Mylly osallistui Kuopion kaupungin toteuttamaan Pakkasjuhlaan Sinikka

Kososen, Heli Ekin ja Nina Venäläisen suunnittelemalla Ämpärimylly -työpajalla. Tapahtumaan

osallistui noin 400 kävijää.

6.6.-15.8.2020 Mylly X juhlanäyttely Kauppakeskus Apajassa Kuopiossa. 10-vuotis juhlanäyttely

järjestettiin kahdessa osassa: kesällä ikkunanäyttelynä Kauppakeskus Apajassa Kuopiossa ja syksyllä

Siilinjärven kirjaston näyttelytila Artsissa. Kauppakeskus Apajan näyttelyyn osallistuivat seuraavat

taiteilijat: Kristiina Korpela, Katri Suonio, Leo Kosonen, Sinikka Kosonen, Tiina Tanskanen, Nina

Kaartinen, Tarja Wallius ja Ulla Remes. Näyttelyyn osallistujille maksettiin näyttelypalkkio sekä matka- ja

pysäköintikuluja. Näyttely saavutti tuhansia katsojia.

2.10.-29.10.2020 Mylly X juhlanäyttely Siilinjärven kirjaston näyttelytila Artsissa. Siilinjärven

kirjaston näyttelyyn osallistuivat seuraavat taiteilijat: Anja Sollas, Heli Ek, Elsie Komulainen, Aleksi Heino

ja Samu Kaivola. Näyttelyyn osallistujille maksettiin näyttelypalkkio sekä matkakuluja. Näyttely saavutti

noin 300 kävijää.



17.10.2020 Taiteilijatapaaminen Siilinjärven kirjaston näyttelytila Artsissa. Mylly X Siilinjärven

näyttelyn taiteilijat järjestivät taiteilijatapaamisen näyttelyn yhteydessä. Tapahtumassa kuultiin Samu

Kaivolan ääniteos. Tapahtumaan osallistui 10 henkilöä.

1.9.2020 - POP UP Galleria Kauppakeskus Apajassa. Mylly käynnisti pop up -galleriatoiminnan

Kauppakeskus Apajan vapaana olevassa liiketilassa. Galleria vaihtaa paikkaa aina tyhjillään olevan

liiketilan mukaan. Taiteilijat vastaavat itse näyttelynsä järjestämisestä tilaan. Vuonna 2020 näyttelyitä

järjestivät seuraavat taiteilijat: Sinikka Kosonen syyskuu, Heli Ek lokakuu, Kristiina Korpela marraskuu,

Leo Kosonen joulukuu. Näyttelyt ovat saavuttaneet tuhansia katsojia.

Koronavirusepidemian ja resurssipulan takia Mylly ei toteuttanut seuraavia tapahtumia:

Myllyn juhlavuoden ohjelmaan liittyneet Taidekätköily ja Myllyn historiapyöräily sekä 10-vuotis

juhlatapahtuma. Taidekätköily -tapahtuma siirrettiin toteutettavaksi vuonna 2021. Samalla Myllyn

karttasovelluspalvelun "Meen.fi" uudelleenkäynnistäminen siirtyi.

Mylly ei järjestänyt Avoimet ovet -tapahtumaa, joulutapahtumaa eikä Torstai-kahvit

-verkostoitumistapaamisia vuonna 2020. Lisäksi Mylly ei osallistunut Design Week Kuopio ja Kuopio

Juhlii -tapahtumiin.

Koska yhteisiä tapaamisia ei voitu järjestää, kiitoksena kuluneesta vuodesta Mylly tarjosi jäsenilleen

10 € lahjakortin ravintola Samruaihin, Kuopioon.

TOIMINTA, MARKKINOINTI JA VERKOSTOITUMINEN

Myllylle laadittiin strategia vuosille 2021-2023.

Strategiaa työstettiin kolmessa hallitukselle pidetyssä työpajassa syys-lokakuun aikana. Osana

strategian laadintaa toteutettiin jäsenkysely Myllyn jäsenille. Myös jäsenkyselyn tulokset vahvistivat

työpajoissa esiin nousseita strategian painopisteitä. Strategiassa painotetaan nykyisten toimitilojen

kehittämistä, näyttelytoimintaa, viestintää, jäsenten sitouttamista toimintaan ja työntekijän

palkkaamista. Strategian laati Myllyn varapuheenjohtaja Tiina Tanskanen Humanistisen

ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon opinnäytetyönä.

Mylly tiedottamisen hoiti toimikautena 2020 yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri sekä hallituksen jäsen

Nina Kaartinen.



Ulospäin Myllyn ajankohtaisista asioista, myllyn jäsenten toiminnasta sekä juhlavuoden tapahtumista

tiedotettiin Myllyn www-sivuilla, Facebook-sivuilla, Instagram-tilillä, lehdistötiedotteilla, Kuopion

kaupungin Kuopion Seinä -tapahtumasivulla sekä Savon Median tapahtumakalenterissa. Sisäinen

viestintä tapahtui Myllyn jäsenkirjeillä sekä Myllyn sisäisessä Facebook-ryhmässä.

Puheenjohtaja Maijariitta Karhulahti osallistui Saimaa Ilmiö - Savonlinna Euroopan

Kulttuuripääkaupungiksi hankkeen tapaamiseen Kuopiossa 30.11.2020 sekä Kuopion kaupungin

järjestämään Kannattava tapahtuma -webinaarikoulutukseen 10.12.2020.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Vuonna 2020 Myllyllä oli seuraavia yhteistyökumppaneita: Kuopion kaupunki, Kuopion kuvataiteilijat ry

sekä Kuopion Pysäköinti Oy .

MYLLYN TOIMITILAT

Myllyn tavoitteellista toimintaa vuosina 2016–2019 on rasittanut toimitilojen epävarmuus.

Helmikuussa 2019 Kuopion kaupunki tarjosi Myllylle tiloja Harjulan sairaala-alueella sijaitsevasta Syrjälä

kiinteistöstä osoitteesta Niuvantie 4. Tilat soveltuivat Myllylle ja toistaiseksi voimassa oleva

vuokrasopimus kirjoitettiin alkamaan maaliskuusta 2019. Tiloihin muutti tuolloin 7 toimijaa, vuoden

2020 lopussa tiloissa oli 8 toimijaa. Myllyllä on mahdollista vuokrata tiloista lisää huoneita tarpeen

mukaan. Vuonna 2020 tilatiedusteluja on tullut tasaisesti.

Myllyn vuokralaiset vuonna 2020 Tiina Tanskanen/Pasi Siipola (1.3.2019-), Mirva Liimatta (1.3.2019- ),

Sinikka Kosonen (1.3.2019-) , Kristiina Korpela (1.3.2019-), Heli Ek (1.3.2019-), Antti Raatikainen

(15.6.2019-), Elsien Komulainen (10.10.2019-30.11.2020-), Iita Sillanpää (1.5.2020-28.2.2021) ja Leo

Kosonen (1.12.2020-) Myllyllä oli vuokrattuna vuoden 2020 lopussa 8 työhuonetta ja 2 varastotilaa.

Toinen varastotila on Myllyn arkistona ja toinen vuokrattu Sinikka Kososelle. Hallitilaa käytetään

yhdistyksen kokoustilana.

Vuokralaiset huolehtivat tilojen siivouksesta talkoilla.

MEEN.FI

Meen.fi on Myllyn ylläpitämä kaupunkien kulttuuri- ja ulkoilureittien navigointiin ja sisältötuotantoon

keskittyvä palvelu. Mobiilisovelluksen ja pelillistämisen kautta pyritään lisäämään taiteen

saavutettavuutta ja kohtaamista uusissa kohderyhmissä. Palvelu valmistui pilotointivaiheeseen 2016

loppuvuonna. Meen.fi on ollut staattisena, mutta vuoden 2020 aikana palvelu oli tarkoitus käynnistää

uudelleen osana Taidekätköily -tapahtumakokonaisuuden toteutusta. Tapahtuman siirtyessä myös

Meen.fi -palvelun käynnistäminen siirtyy seuraavaan vuoteen.



TULEVAISUUDEN VALMISTELU

Tulevaisuudessa Mylly tulee systemaattisesti hakemaan rahoitusta työntekijän, toiminnanjohtajan,

palkkaamiseen. Toiminnanjohtajan tehtäviin tulee kuulumaan Myllyn vuokraustoiminta, tiedotus ja

viestintä, tapahtuma- ja näyttelytuotanto yhteistyössä työryhmien kanssa sekä Myllyn toiminnan

kehittäminen.

Kolmivuotisen strategian painopisteet vuodelle 2021 ovat:

- Työryhmätyöskentelyn ajatusta vahvistetaan: jokaiselle projektille nimetään työryhmä

- Kartoitetaan näyttelymahdollisuuksia kotimaassa ja ulkomailla

- Yhteisöllisyys: lisätään yhteistä toimintaa ja virkistystoimintaa

- Haetaan rahoitusta työntekijän palkkaan

- Uudet nettisivut valmistuvat, tiedotus myös sivujen valmistumisesta

Vuonna 2021 Mylly työskentelee tavoitteellisesti toimintasuunnitelmansa ja strategiansa mukaan

Kuopion luovien alojen verkoston vahvistamiseksi, eri luovien alojen toimijoiden yhteistyön ja

vuorovaikutuksen lisäämiseksi sekä palvelee jäseniään, tarjoamalla työtilaisuuksia,

esittäytymismahdollisuuksia sekä ammattitaidon kehittämismahdollisuuksia. Vuonna 2021 Mylly

järjestää yhteisnäyttelyn KYS:n aulagalleriaan, toteuttaa Taidekätköily -näyttelykokonaisuuden Kuopion

kaupunkikeskustaan sekä pyrkii käynnistämään näyttely- ja taiteilijavaihdon Myllyn ja Kuopion

ystävyyskaupunkien, Tanskan Svendborgin ja Norjan Bodøn, luovien alojen keskusten ja toimijoiden

välillä. Matka pyritään toteuttamaan ja avustusten hakemista näyttelyvaihdon järjestämiseen jatketaan.

Tällä hetkellä Myllyllä on käytössä tilat, joissa on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Mylly pyrkii

rakentamaan uusista tiloistaan toimivan luovien alojen keskuksen ja hankkimaan lisää jäseniä. Harjulan

sairaalan, KYSin, Itä-Suomen Yliopiston Kuopion kampuksen ja kasvavan Savilahden alueen läheisyys

myös avaa mahdollisuuksia monenlaiselle uudelle yhteistyölle.


