
JÄSENHAKEMUS
Toimin aktiivisesti ammattikuvataiteilijana ja haluan liittyä Tampereen Taiteilijaseura ry:n 
varsinaiseksi taiteilijajäseneksi.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Sukunimi:      Etunimet:

Entinen nimi:      Taiteilijanimi:

Syntymäaika:     Syntymäpaikka:

Kotikunta:      

Lähiosoite:      

Postinumero ja postitoimipaikka:

Puhelin, sähköposti:

WWW-sivut:

Ammatti:      

Taiteenala(t):  TAIDEMAALARI   TAIDEGRAAFIKKO
   KUVANVEISTÄJÄ   MEDIATAITEILIJA
   VALOKUVATAITEILIJA  PERFORMANSSITAITEILIJA
   MUU, MIKÄ:

KUVATAITEEN AMMATTIKOULUTUS

Oppilaitos ja koulutusaika (liitteenä kopio koulun päästötodistuksesta):

Kuninkaankatu 2 / 33210 Tampere
010 420 2040 / info@tampereen-taiteilijaseura.fi 
www.tampereen-taiteilijaseura.fi



JÄSENYYDET KUVATAITEEN AMMATTILIITOISSA

  TML  STG  KVL  V  Muu ry
  (X=varsinainen jäsen, K=kokelasjäsen)

Jäsenyydet taiteilijajärjestöissä:

Päiväys ja allekirjoitus:

LIITTEET: 
1. Ansioluettelo sekä selvitys tulevista näyttelyistä, projekteista ja suunnitelmista 
2. Todistusjäljennös (ulkomaisten oppilaitosten osalta myös selvitys koulutuksen vastaavuudesta Suomessa). 
Todistusjäljennöstä ei tarvita, jos hakija on ammattiliitossa varsinaisena jäsenenä.
3. Taiteellisen toiminnan esittely: noin 10 teoksen/teoskokonaisuuden kuvat viimeisen 3 vuoden aikana valmistuneista 
teoksista korkeatasoisin valokuvin/tulostein A4-portfoliossa.
4. Mitä odotat Taiteilijaseuralta?         

TAMPEREEN TAITEILIJASEURA RY:N JÄSENKRITEERIT 1.11.2005

SÄÄNNÖT: 
Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Pirkanmaalla vakinaisesti asuva ammattikuvataiteilija. Jäseneksi hyväksymiseen 
vaaditaan kaksi pistettä, joista toisen voi saada 

1. PISTE 
1. varsinaisesta jäsenyydestä Suomen Taiteilijaseuraan kuuluvassa kuvataiteen ammattiliitossa, 
2. loppuun suoritetusta seuran määrittelemästä kuvataiteen ammattikoulutuksesta, 
3. osallistumisesta viimeisen 10 vuoden aikana seuran johtokunnan määrittelemään merkittävään jurytettyyn näyttelyyn tai
4. palkituksi tulemisesta merkittävässä taidekilpailussa. 

2. PISTE
Toisen pisteen johtokunta myöntää aktiivisesta taiteellisesta toiminnasta ansioluettelon (sisältää selvityksen tulevista 
suunnitelmista) ja teoskuvien perusteella. Johtokunta voi erikoistapauksessa hyväksyä seuran jäseneksi ilman muodollisia 
kriteereitä taiteilijan, jolla on erittäin pätevää näyttöä kuvataiteilijana. Seuran johtokunta hyväksyy uudet jäsenet seuraan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

AMMATTILIITON VARSINAINEN JÄSENYYS:
Suomen Taiteilijaseuraan kuuluvan kuvataiteen ammattiliiton varsinaisten jäsenten ei tarvitse liittää hakemukseen 
todistuskopiota kuvataiteen ammattikoulutuksesta.  

KOULUTUS:
Seuran määrittelemä loppuun suoritettu kuvataiteen ammattikoulutus, esim. korkeakoulu- tai amk-aste. Jos hakija 
on valmistunut ulkomaisesta taideoppilaitoksesta, on koulutuksen vastaavuudesta annettava suomenkielinen 
selvitys.
 
JÄSENHAKUMENETTELY:
Jäseneksi haluava toimittaa Tampereen Taiteilijaseuran toimistoon täytetyn jäsenhakemuslomakkeen, ansioluettelon 
ja taiteellisen toiminnan esittelyn A4-portfoliossa. Esittely sisältää korkeatasoisia valokuvia/tulosteita 
teostietoineen viimeisen 3 vuoden aikana valmistuneista noin 10 teoksesta/teoskokonaisuudesta. Kuvien on 
oltava hyvätasoisia. Valokuvien/tulosteiden on oltava kiinni kansiossa A4-sivulla, jossa on myös tiedot kuvassa olevasta 
teoksesta (nimi, tekotapa, koko ja vuosi). Portfoliot siirretään jäseneksi hyväksymisen jälkeen toimiston kuva-arkistoon, 
jonka pohjalta tehdään esim. valintoja erilaisiin näyttelyprojekteihin. Kukin jäseneksi hyväksytty taiteilija huolehtii jatkossa 
itse siitä, että hänen kuva-aineistonsa on ajan tasalla).
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