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Näyttelytoiminnan periaatteet 

Hakeminen 

Taidenäyttelytilaa voi hakea verkkokirjaston Artsi-sivulta löytyvällä tulostettavalla lomakkeella, jonka voi toimittaa 

joko postitse tai s-postilla kirjastoon. Hakemuksessa pyydetään tietoja suunnitellusta näyttelystä ja näyttelyn 

järjestäjästä. Hakuaika on vuosittain 15.11. saakka. Hakemukset käsitellään marras-joulukuun aikana ja valinnasta 

ilmoitetaan hakijalle postitse tai s-postilla. Artsin vastuuhenkilönä toimii kirjastotoimenjohtaja, joka käy 

näyttelyhakemukset läpi ja laatii näyttelykalenterin. 

Soveltuvat näyttelyt 

Taidenäyttelytila Artsiin soveltuvia näyttelyitä ovat erilaiset taidenäyttelyt, valokuvanäyttelyt ja esimerkiksi käsityö- 

ja tekstiilinäyttelyt. Näyttelyiden tarjonnassa pyritään monipuolisuuteen. Mainostamiseen tarkoitetut näyttelyt tai 

taidemyyntinäyttelyt eivät sovellu Artsiin. Väkivaltaiset, rasistiset tai muutoin ihmisarvoa loukkaavat näyttelyt eivät 

myöskään sovi Artsiin. Näyttelyyn töitä valitessa kannattaa ottaa huomioon, että yleisen kirjaston asiakaskunta on 

hyvin laaja pienistä lapsista ikäihmisiin saakka, ja esimerkiksi lapsiryhmät käyvät säännöllisesti katsomassa Artsin 

näyttelyitä. 

Yksityis- ja yhteisnäyttelyt 

Jos yksityinen henkilö haluaa pitää Artsissa näyttelyn, hänen tulisi kuulua alan ammattiliittoon tai vastaavaan 

järjestöön tai seuraan. Kirjasto pyrkii tukemaan taideharrastustoimintaa tarjoamalla alueen taideseurojen 

harrastelijoille mahdollisuuden yhteisnäyttelyiden pitämiseen. Myös esimerkiksi kansalaisopiston opintopiirien 

oppilastöiden näyttelyt ovat mahdollisia. Yhteisnäyttelyllä tulee aina olla nimettynä vastuuhenkilö. 

Tiedottaminen 

Kirjasto tiedottaa tulevista näyttelyistä Artsin näyttelykalenterissa verkkokirjastossa, kunnan verkkosivujen 

tapahtumakalenterissa ja Savon Sanomien tapahtumakalenterissa. Näyttelykalentereita on jaossa myös kirjaston eri 

toimipisteissä. Kirjastoon paperimuodossa toimitetut näyttelyjulisteet (3 kpl) laitetaan esille kirjastoon ja 

Kasurilantien varrella olevalle kirjaston ilmoitustaululle. Näyttelyjuliste kannattaa toimittaa myös sähköisesti 

osoitteeseen kirjasto@siilinjarvi.fi verkkosivuille laitettavaksi. Lisäksi toivotaan lyhyttä esittelyä näyttelyn 

järjestäjästä. 

Näyttelyn järjestäjän tehtävät 

Koska Siilinjärven kunta tarjoaa taidenäyttelytilan maksuttomasti käyttöön, näyttelyn järjestäjä vastaa itse 

käytännön asioista kuten näyttelyn pystyttämisestä ja purkamisesta annettuina päivinä kirjaston aukioloaikoina, 

mahdollisista avajaisista, näyttelyjulisteiden levityksestä ja tiedottamisesta muilta osin kuin yllä on kerrottu. 

Teosten myynti 
Näyttelyn teosluettelossa voi olla esillä teosten hinnat, mutta kirjasto ei hoida töiden myyntiä. Näyttelyn järjestäjän 

kannattaa laittaa yhteystietonsa esille mahdollisia yhteydenottoja varten. 

Vastuukysymykset 

Kirjasto ei vakuuta näyttelyaineistoa eikä vastaa siitä. Näyttelytilan mahdollisesta valvonnasta huolehtii näyttelyn 

järjestäjä itse. Mahdollisista näyttelytilalle tai kalustolle aiheuttamistaan vahingoista näyttelyn järjestäjä joutuu myös 

vastaamaan.       03/2019 
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