
Galleria Uusikuva toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 

- toiminnan aloitusmahdollisuus 1.9.2016 
- galleria toimii Kotkan kaupungin omistamassa tiloissa satamakadulla 
- omistaja ei peri tilojen käytöstä vuokraa 
- toimintaa voi jatkua toistaiseksi, kunnes tila myydään 
- galleria Uusikuva liittyy kiinteästi tulevaan Kotkan kantasatamaan ja sen kulttuuritarjontaan 

 
Toiminta 
 

- näyttelytoiminta, esillä korkealaatuista taidetta, noin 40 taulua esillä 
- taidelainaamo, noin 60 taulua esillä, aina korkeintaan 3 kuukauden ajan, mahdollisesti yhteistyössä 

Kaakon taiteen kanssa 
- tapahtumia ja tilaisuuksia, kuten avajaisia, esittelytilaisuuksia, yksityistilaisuuksia (ristiäiset, häät, 

syntymäpäivät, merkkipäivät, cocktailit, jne.), konsertit, luennot, koulutukset, jne. 
- tarjoilut yhteistyössä jonkun pitopalveluyrittäjän kanssa 
- galleriamyymälä, jossa myydään korkealaatuisia taiteeseen liittyviä tuotteita (solmiot, huivit, 

palapelit, kirjat, postikortit, posterit).  
- tuotteet mahdollisesti yhteistyössä muiden taidekauppojen kanssa 
- digi-teknologia käyttöön mahdollisimman monipuolisesti, mahdollisesti yhteistyössä esim. 

ammattikorkeakoulun kanssa (internet, some, verkkokauppa, taidekirjasto, jne.) 
- vahva yhteistyöverkostointi (jäsenkunta, Kymi sinfonietta, Repin instituutti, Vellamo, Kotkan 

kaupunki, työvoimatoimisto, ravintoloitsija, media, galleristit ry, Porvoon taidetehdas) 
- Tavoite: meidän galleriamme! 

 
Organisaatio 
 

- taustaorganisaatio on perustettava aatteellinen yhdistys 
- yhdistyksen etuna mahdollisuus saada julkista tukea 
- yhdistyksen haitta: moni haluaa mahdollisesti puuttua gallerian toimintaan, ristiriidat 
- käytännön johtamista ja organisoimista varten palkataan galleristi (esim. Micke Baumberger) 
- näyttelyjen laadun ja monipuolisuuden varmistamiseksi tarvitaan asiantuntija (Olavi Heino) 
- aputyövoima tilojen valvontaan, myymälään ja siivoukseen 
- painopiste työllistymisessä, työllistämistuet selvitettävä 
- etsitään taloudellisia tukijoita (yrityksiä, taiteen ystävät) 

  



Talousarvio vuodelle 2017 
 
Kulut   kk vuosi 
  

- vuokrat         0          0 
- galleristin palkka sivukuluineen 4000 48000 
- muu palkkakulut sivukuluineen 2500 30000 
- toimistokulut    500   6000 
- markkinointi    500   6000 
- vakuutukset    100   1200 
- kirjanpito    200   2400 
- tapahtumakulut  1000 12000 
- muut kulut    500   6000 
- siivous, korjaukset    400   4800 
- kulut yhteensä  9700               116400 

 
Tuotot 

 
- jäsenmaksut (200 x 30 e)    6000 
- sponsorituki (5 x 2000 e)  10000 
- tilaisuuksien tuotto   18000 
- taulumyynnin provisio (30 % hinnasta) 10000 
- taidelainaamo nettotuotto    3000 
- galleriakauppa nettotuotto  10000 
- palkkatuki ja työllistämistuet  30000 
- toiminnalliset tuotot yhteensä  87000 
- julkiset tuet (tarve)   30000 
- tuotot yhteensä                          117000 

 


