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Puheenjohtajan ajatuksia

Hyvät taideystävät!
Vuosi on alkanut lumisissa kauniissa talvimaisemissa.
Kylmyydestä ja lumesta huolimatta korona on edelleen
kiusanamme ja vaikuttaa tapaamisten laatuun ja määrään.
Yritämme Taideyhdistyksessä pitää toiminnan kuitenkin
mahdollisimman normaalina ja järjestää niin, että kaikki
halukkaat pääsevät osallistumaan tavalla tai toisella
taidetoimintaan. Syksyllä kokeilimme ensimmäisen kerran
taidekurssin järjestämistä etäyhteyksin. Kurssi onnistui
loistavasti olosuhteet huomioiden. Todennäköisesti
järjestämme vastaavia kursseja myös tulevaisuudessa. Tule
kertomaan kevätkokoukseen toiveitasi ja ideoitasi tulevasta
toiminnasta.
Nautinnollisia lumisia talviretkiä voi käyttää inspiraation
lähteenä. Kokoaisimmeko yhteisen valokuvanäyttelyn
talvisista aiheista?
Muistathan poiketa Taidemökillä katsomassa
Vuosinäyttelyä.
Terveisin Tarja

Tarja Perkko
puheenjohtaja

Toivomme kaunista ja lämmintä kevättä lämpimän talven
jälkeen.
Tarja

AJANKOHTAISTA
Kevätkokous

Taideyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään sunnuntaina 14.3.2021 klo 16.00.
Kokoukseen voi osallistua etänä ilmoittamalla siitä etukäteen yhdistyksen sihteerille.
essi.h.peuraniemi@gmail.com
Kevätkokous on jäsenille tarkoitettu yleiskokous, jossa on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.
Kokouksessa keskustellaan järjestettävistä kursseista, tapahtumista esim. Taidemökin kesä ja Taidemökin
Puodin toiminnasta sekä näyttelyistä.
Paikka: Taidemökki, Pappilantie 1b, Kirkkonummi
Tervetuloa!

Jäsenmaksu ja jäsenkortti 2021
Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 40 euroa. Jäsenmaksun tulee olla maksettu
1.3.2020 mennessä. Lähetämme kaikille postitse laskun ja jäsenkortin. Voit halutessasi maksaa
jäsenmaksun suoraan yhdistyksen tilille Tilinro: FI98 4055 2020 1499 87
Maksussa tulee ilmetä jäsenen nimi ja jäsenmaksu 2021.
Jos saat jäsenpostia tai jäsenmaksulomakkeen etkä ole enää yhdistyksen jäsen, ole ystävällinen ja
ilmoita siitä yhdistyksen sihteerille.

TULEVIA TAPAHTUMIA JA NÄYTTELYITÄ
Pääsiäismökki
Pääsiäismökki järjestetään tänä vuonna 27.3. - 3.4.2021 välisenä aikana.
Avoinna: arkisin klo 12-18,
la-su klo 11-16
Jos haluat osallistua pääsiäismökkiin, ilmoittaudu Arja Rantaniemelle.
p.046 810 3525 arja.rantaniemi@kolumbus.fi
Tuotteet ja teokset tuodaan Taidemökille 20. -21.3.2021 klo 11-16.

Taidemökin Puoti
Taidemökin puoti jatkaa kevätkaudella kesään
saakka. Se on avoinna lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 11-16. Puodissa myydään
jäsenten taidetta, taidekäsitöitä ja käsitöitä.
Yhdistys ottaa myydyistä tuotteista 15%
provision. Osallistuminen edellyttää
valvontavuorojen ottamista.
Jos haluat osallistua puotiin, ole yhteydessä
Tarja Perkko p.050 5444649

Taidenäyttely ”Villit ja vapaat” 19.4. – 23.4.2021 ja
viikonloppuisin 9.5.2021
näyttely jatkuu mahdollisesti kasvikirppikseen asti eli 23.52021
Jo perinteeksi muodostunut taidenäyttely lapsille järjestetään jälleen tänä keväänä huhtikuussa.
Viime syksyn näyttely sai innostuneen vastaanoton lapsilta ja paljon kiitosta myös muilta
näyttelyvierailta.
Tavoitteena on tänäkin vuonna tarjota erityisesti lapsille reipas ja raikas näyttely, jossa sekä uudet ja
vanhat jäsenet voivat ”näyttää villit kyntensä”.
Kierrätysmateriaalit, esinekoosteet ja kaikki hyviksi koetut perinteisemmätkin tavat toteuttaa taidetta
ovat tervetulleita.
Omat työsi näyttelyyn voit tuoda viikonloppuna 10.-11.4. klo 11-16.
Näyttely on avoinna:
- arkisin klo 9.00 – 13.00 tai sopimuksen mukaan
- viikonloppuisin puodin aukioloaikoina

Lasten kuvataideleirit
Lasten kuvataideleiri: KUVAKARUSELLI
7.6. - 11.6.2020
klo 10 - 14.30
7-13-vuotiaille
Herätä piirroksesi eloon luomalla niistä animaatiohahmoja. Kuvataideleirillä tekeminen painottuu
piirtämiseen, maalaamiseen ja valokuvaamiseen taiteen, leikin ja liikkeen keinoin. Teemme
animaatioita apunamme leiriläisten omat kännykät/tabletit.
Leirin hintaan 120 € sisältyy tarvikkeet ja opetus. Omat eväät mukaan.
Ilmoittautuminen: info@kirkkonummentaideyhdistys.fi
Lasten kuvataideleiri: SATUMETSÄ
14.6. - 18.6.2020
klo 10 - 14.30
7-13-vuotiaille
Kuvataideleiri Satumetsä ammentaa inspiraatiota luonnosta ja sen taianomaisesta tunnelmasta.
Leirillä hyödynnämme taiteen tekemisessä luonnonmateriaaleja ja mielikuvituksen ehtymätöntä
varastoa. Käsittelemme metsäaihetta monipuolisin tekniikoin. Teemme pienen retken lähimetsään,
jossa tutkimme ympäristöä piirtäen ja maalaten.
Leirin hintaan 120 € sisältyy tarvikkeet ja opetus. Omat eväät mukaan.
Ilmoittautuminen: info@kirkkonummentaideyhdistys.fi

Näyttelyt Taidemökin huoneissa
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus järjestää näyttelyitä taidemökillä.
Asiasta voi tiedustella Tarja Perkolta. p. 050 544 4649 tperkko@gmail.com
Tilavaraukset voi sopia Katri Hiir-Salakan kanssa. p. 040 580 4026 katri.hiirsalakka@gmail.com

OSOITTEENMUUTOS
Muista ilmoittaa, jos osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu. Kiitos.
ILMOITUKSET JÄSENTIEDOTTEESEEN
Julkaisemme mielellämme jäsenten näyttelymainoksia, kirjoituksia, kuvia tms.
MUU TIEDOTTAMINEN
Yhdistys tiedottaa myös sähköpostitse ja facebookin kautta. Käy tykkäämässä FB-sivulla.
Essi Peuraniemi p.040 8205953 info@kirkkonummentaideyhdistys.fi

www.kirkkonummentaideyhdistys.fi
https://facebook.com/KirkkonummenTaideyhdistys
Yhdistyksen tilinumero:
AKTIA FI98 4055 2020 1499 87

Taidemökillä tavataan!

