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Taideyhdistyksen logo, Ritva Salmen linoleikkaus 80 -luvulta

AJANKOHTAISTA
Puheenjohtajan ajatuksia
Taideyhdistyksen uusi hallitus on järjestäytynyt 50 -vuotis juhlavuonnaan kolmannen korona
vuoden alkaessa.
Hallituksessa jatkaa monta tuttua jäsentä ja pari aivan uutta. Yhdistyksen voi siis todeta voivan hyvin
ja uudistuvan edelleen, iästään huolimatta. Kaikki eivät ehkä minuakaan tunne tai enää muista,
joten esittäydyn muutamalla sanalla. Olen ollut aiemmin taideyhdistyksen toiminnassa aktiivisesti
mukana, mm. hallituksessa n. kymmenen vuotta sitten. Työkiireet ja politiikka veivät kuitenkin niin
paljon aikaa, että pidin taukoa, kunnes jäin eläkkeelle ja luottamustehtävätkin sopivasti vähenivät.
Koin, että on hyvä hetki palata rakkaan harrastuksen pariin, maalaamaan ja samalla myös
osallistumaan yhdistyksen toimintaan.
Toimintaa pyrimme jatkamaan koronan ehdoilla mahdollisimman
monipuolisesti. Pääsiäismökin ajankohta osuu huhtikuun alkuun ja sen
järjestämisestä päätetään ennen seuraava tiedotetta.
Kylmävahamaalauksen kurssille, josta tiedotettiin viime marraskuussa,
odotetaan sopivaa hetkeä. Tällä hetkellä työn alla on juhlajulkaisu ja
suunnitteilla on muutakin juhlavuoteen liittyvää ’tuotantoa’, jolla
merkittävä etappimme saisi näkyvyyttä. Tärkeimpiä juhlatapahtumia on
tarkoitus viettää elokuussa Kirkkonummipäivien yhteydessä. Toivon
hartaasti, että pääsemme juhlimaan rajoituksista vapaana.
Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Maija

Taideyhdistyksen hallitus vuonna 2022
Puheenjohtaja

Maija Lounamaa p. 050 569 0000, maija.lounamaa@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Essi Peuraniemi p. 040 8205953

Sihteeri

Taru Peräsalo p. 0400 769340, sihteeri.kity@gmail.com

Varsinaiset jäsenet

Ulla Haanperä
Katri Hiir-Salakka
Meri Kukkavaara
Marjaana Orkoneva
Tarja Perkko
Susanna Westman

Varajäsen

Jäsenhakemukset ja jäsenmaksut, jäsentiedote
Taru Peräsalo p. 0400 769340, sihteeri.kity@gmail.com

Taidemökin varaukset ja Taidepuoti
Tarja Perkko p. 050 544 4649, tperkko@gmail.com

Tiedotus
Meri Kukkavaara p. 040 540 5940, merikukkavaara@gmail.com

Yhdistyksen nettisivut
Taru Kaukovalta taru.kaukovalta@tetrasys.fi

Jäsenmaksu ja jäsenkortti 2022
Vuoden 2022 jäsenmaksu on edelleen 40 € ja sen voit maksaa suoraan yhdistyksen tilille
FI98 4055 2020 1499 87.

Eräpäivä on 2 viikkoa jäsentiedotteen postituksesta.
Jäsenkortin voi noutaa Taidemökiltä.
Maksaessasi muista laittaa pankkisiirron viestikenttään jäsenen nimi ja jäsenmaksu 2022.
Jos et ole maksanut jäsenmaksua, etkä enää halua olla yhdistyksen jäsen, ilmoita eroamisestasi
sähköpostilla sihteeri.kity@gmail.com
Jäsenkortilla saa alennusta taiteilijatarvikkeista mm. seuraavista liikkeistä:
o
o
o
o

Farbe, 20 %
Helsingin Kaapelitehdas, B tai C rappu, 2. krs
Vikholm Juha, kehystystyöt ja taiteilijantarvikkeet, 10-15 %
Kauppakatu 3, 08100 Lohja
Artway taiteilijatarvike ja kehystyspalvelu, 15 %
Meritie 10, 03100 Nummela
Tempera, 15 %.
Uudenmaankatu 16, 00120 Helsinki

TULEVIA TAPAHTUMIA JA KURSSEJA
Kirkkonummen Taideyhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi lähestyy
Tänä vuonna Kirkkonummen Taideyhdistys täyttää 50 vuotta. Juhlan
kunniaksi tullaan järjestämään näyttelyitä ja tapahtumia. Toivomme
jäsentemme innostuvan osallistumaan niihin. Tarkempia tietoja esim.
näyttelyihin osallistumisesta ilmoitetaan seuraavassa jäsentiedotteessa
maaliskuussa.
Suunnitelmissa on myös juhlajulkaisun tekeminen. Jos sinulla on ideoita
tai ajatuksia sen sisältöön liittyen tai haluat kertoa omia kokemuksia ja
muistoja menneiltä vuosilta niin ota yhteyttä. Etsimme myös edelleen
juhlajulkaisulle taittajaa. Löytyisikö jäsenistöstä taittotaitoista henkilöä, jolla
on taitto-ohjelma käytössään tai vaihtoehtoisesti vinkkiä sopivasta
taittajasta. Voit ottaa yhteyttä:
Maija Lounamaa 050 569 0000 tai Anu Miller 045 609 4645

Retki Ateneumiin MODERNI NAINEN -näyttelyyn
Sunnuntaina 27.2.2022 klo 14 (kokoonnutaan Ateneumin
pääsisäänkäynnillä)
Moderni nainen tarkastelee naistaiteilijoiden roolia ja asemaa
1900-luvun modernismin vuosikymmeninä. Näyttely pureutuu
naisen rooliin aikakauden yhteiskunnallisten, poliittisten ja
kulttuuristen muutosten keskellä.

o

Yhdistys maksaa opastuksen + museolipun niille joilla ei ole museokorttia

o

Ilmoittautumiset sihteeri.kity@gmail.com, ti 22.2. mennessä.

o

Ateneumin pääsisäänkäynti on Kaivokadulla Rautatientorin puolella, Kaivokatu 2. Esteetön
sisäänkäynti on Ateneuminkujan puolella.

o

Ateneumin neuvonta: puh. 0294 500 401, ainfo@ateneum.fi

o

Koronapassi tarkistetaan yli 16-vuotiailta museovierailta /
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ajankohtainen ohjeistus.

Menovinkkejä
DIDRICHSEN:

Per Stenius 12.2. – 8.5.2022

Sinebrykoffin museo:

Jarmo Mäkilä 9.12.2021 – 24.4.2022

Kaapelitehdas, Valokuvataiteen museo:
Piktorialismi, valokuvataiteen synty 28.1. – 24.4.2022
Helsinki Comtemporary: John Körner 4.2.- 27.2.2022

Näyttelyt Taidemökin huoneissa
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus järjestää näyttelyitä taidemökillä. Pienen Taidepuodin rinnalla
vapaissa huoneissa voi järjestää näyttelyn maksutta. Ehtona kuitenkin on, että näyttelyn järjestäjä
valvoo Pientä Taidepuotia 2-3 päivänä 4-6 viikon näyttelyjaksonsa aikana. Muut viikonlopun päivien
valvonnat hoitavat Pienen Taidepuodin osallistujat. Jos näyttely on avoinna muina ajankohtina,
näyttelyn järjestäjä valvoo itse ko. aikana. Yhdistys ottaa myydyistä tuotteista ja teoksista15 %
provision.
Asiasta voi tiedustella Tarja Perkolta. p. 050 544 4649 tperkko@gmail.com

Tilan vuokrat, hinnasto:
Jäsenten järjestämät näyttelyt:
o 2 isoa huonetta 50 €/ viikko
o 2 isoa huonetta ja keittiö näyttelytilana 75 €/ viikko
o iso huone käyttöön 25 €/ viikko
o yksityistilaisuus keittiössä 15 € /vrk
Isoja huoneita vuokrataan jäsenille myös työskentelyä varten. Tilavarauksissa huomioidaan näyttely- ja
myyjäistapahtumien aikataulut. Taidemökille tulee varauskalenteri, josta voi katsoa vapaita aikoja.
Tilavarauksia hoitaa Tarja Perkko p. 050 544 4649 tperkko@gmail.com

Kevätkokous 13.3.2022 klo 17.00
Merkitse kalenteriisi jo nyt.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouskutsu tulee myöhemmin.
TERVETULOA

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.
Taru Peräsalo p.0400 769340 sihteeri.kity@gmail.com
www.kirkkonummentaideyhdistys.fi
https://facebook.com/KirkkonummenTaideyhdistys
Yhdistyksen tilinumero:
AKTIA FI98 4055 2020 1499 87

Taidemökillä tavataan!

