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TAIDEYHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2021
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri

Varajäsen

Tarja Perkko p. 050 544 4649
puheenjohtaja@kirkkonummentaideyhdistys.fi
Taru Peräsalo p.0400 769340
Essi Peuraniemi p.040 8205953
info@kirkkonummentaideyhdistys.fi
Ritva Fredriksson
Katri Hiir-Salakka
Sari Kienanen
Marjaana Orkoneva
Maija Lounamaa
Terttu Peltonen

JÄSENHAKEMUKSET, -MAKSUT sekä JÄSENTIEDOTE
Kirjanpitäjä
Raija Vuorinen
Essi
Peuraniemi p.040 8205953 info@kirkkonummentaideyhdistys.fi
Rahastonhoitaja
Arja Rantaniemi p.046 810 3525
arja.rantaniemi@kolumbus.fi
TAIDEMÖKIN
VARAUKSET
Katri Hiir-Salakka p. 040 580 4026 katri.hiirsalakka@gmail.com
TAIDEMÖKIN PUOTI
Tarja Perkko p. 050 544 4649 puheenjohtaja@kirkkonummentaideyhdistys.fi
YHDISTYKSEN NETTISIVUT
Taru Kaukovalta taru.kaukovalta@tetrasys.fi

AJANKOHTAISTA
Hei kaikki yhdistyksen jäsenet!
Toivotan kaikille aurinkoista ja hyvää kesää!
Terveisin Tarja
Puheenjohtaja

Jäsenmaksu ja jäsenkortti 2021
Jos olet unohtanut maksaa jäsenmaksusi 2021, sen (40 €) voi maksaa suoraan yhdistyksen tilille
FI98 4055 2020 1499 87

Maksussa tulee ilmetä jäsenen nimi ja jäsenmaksu 2021.
Jäsenkortin voi halutessaan noutaa Taidemökiltä Puodin aukioloaikoina.
Jäsenkortilla saa alennusta taiteilijatarvikkeista mm. seuraavista liikkeistä: Farbe 20 % (Kaapelitehdas) ja
Vikholm Juha (Lohja) kehystyöt ja tarvikkeet 10-15%.

Taideyhdistyksen Galleria nettisivuilla
Taideyhdistykset nettisivuilla on Galleria, johon yhdistyksen jäsenet
voivat osallistua 20€/kalenterivuosi. Jokainen osallistuja lähettää kolme
hyvälaatuista kuvaa valmiiksi rajattuna osoitteeseen
info@kirkkonummentaideyhdistys.fi. Jokaisessa kuvassa tulee olla tekijän
nimi, teoksen nimi, tekniikka, koko kork. x lev., Lisäksi mukaan tulee liittää
tekstitiedostona pieni esittely itsestä, taideopinnoista, yhdistysten
jäsenyyksistä ym., tekniikoista ja työskentelytavoista, joita käytät sekä
yhteystiedot. Galleriaan on mahdollista luoda myös linkki esim. omille
kotisivuille.

TULEVIA TAPAHTUMIA JA KURSSEJA
Taidemökin kesä
16.7. – 22.8.2021
pe klo 12-18 ja la-su klo 11-16
Taidemökin kesän aikana ripustetaan Puotiin uusi myyntinäyttely. Siellä
on myynnissä yhdistyksen jäsenten teoksia; maalauksia, grafiikkaa,
keramiikkaa, käsityötaidetta, käsitöitä, kortteja, koruja ja paljon muuta.
Osallistuminen edellyttää valvontavuorojen ottamista.
Taidemökin Puotiin tulevat teokset tuodaan Taidemökille 10. –
11.7.2021 klo 11-16.
Tule mukaan Taidemökin kesään myymään teoksiasi tai tuotteitasi.
Ilmoittaudu ja kysy lisää Tarja Perkolta 050 5444649 tai Marjaana
Orkonevalta 041-5272888. Tule tutustumaan ja tekemään löytöjä!

Kesänäyttely ”Kesämieli”
16.7. – 22.8.2021
pe klo 12-18 ja la-su klo 11-16
Kesänäyttely ripustetaan kahteen galleriahuoneeseen Taidemökillä. Voit
osallistua näyttelyyn erilaisilla teoksilla mm. maalauksilla, grafiikalla,
veistoksilla, esinekoosteilla ym.
Näyttelyyn osallistuvat teokset tuodaan Taidemökille 10. – 11.7.2021
klo 11-16.
Taidenäyttelyn osallistujat valvovat kukin yhden valvontavuoron.
Uudet osallistujat valvovat yhdessä konkareiden kanssa.

Valtakunnallinen maalaustapahtuma
10.7.2021 klo 10 -15 Taidemökillä.
Tervetuloa maalaamaan ja piknikille Taidemökille yhdessä muiden
kanssa.
Ota mukaan omat maalausvälineet ja eväät. Aloitamme yhdessä
aamukahvilla. Voit liittyä seuraan myös myöhemmin ja viipyä haluamasi
ajan. Piknikvieraat ilman maalausvälineitä ovat myös tervetulleita!

Taidenäyttely ”Villit ja vapaat”
lapsille ja lapsenmielisille 28.8. – 19.9.2021
Näyttely ripustetaan kahteen galleriahuoneeseen Taidemökillä. Voit
osallistua näyttelyyn erilaisilla teoksilla mm. maalauksilla, grafiikalla,
veistoksilla, esinekoosteilla ym.
Näyttelyyn osallistuvat teokset tuodaan Taidemökille 21. – 22.8.2021 klo
11-16.
Myydyistä teoksista maksetaan provisio Kirkkonummen
Taideyhdistykselle.

Elävän mallin piirustus/maalaus
29.8.2021 klo 10 -15 Taidemökin pihapiirissä.
Tule piirtämään tai maalaamaan yhdessä muiden kanssa.
Mallina toimivat kurssilaiset. Ota mukaan omat maalausvälineet ja eväät.

Sekatekniikkakurssi
tulossa syksyllä viikolla 38 pe-su 24.-26.9.2021
Alustavat kellonajat:
pe klo 17-20
la-su klo 10-15
Ilmoittaudu heti! Kurssin hinta 60€ jäseniltä ja 85€ muilta.
Kurssin opettajana toimii Kuvataiteilija Seija Sainio.
Kurssien ilmoittautumiset ja tiedustelut:
info@kirkkonummentaideyhdistys.fi

Tutustu OmaTaidekoulun tarjontaan veloituksetta
https://omataidekoulu.fi
jos haluaa liittyä sähköpostilistalle ja pysyä näin helposti kärryillä
kaikesta, mitä on tarjolla, niin se onnistuu helposti esimerkiksi lataamalla
maksuton kukkamaalauskirja tässä
osoitteessa https://omataidekoulu.fi/kukkamaalaus-lataa-kirja/ tai
pesutekniikkakurssi https://omataidekoulu.fi/pesutekniikka/.
Nina Rantapuu/ OmaTaidekoulu

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!

