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Ajankohtaista
Puheenjohtajan ajatuksia
Juhlavuosi etenee mukavissa merkeissä.
Toiminta Taidemökillä on aktiivista ja mökki on buukattu jäsenten näyttelyille lähes jatkuvasti.
Kasvikirppiskin saatiin pidettyä, vaikka vähän huolestutti, onnistuisiko kirppis ollenkaan, kun kevät
oli kovin myöhässä. Vielä paria viikkoa ennen tapahtumaa viherpeukaloaktiivien pihoilta olivat lumet
vasta sulaneet. Nopeasti perennat kuitenkin nousivat ja myytävää kertyi ihan kivasti.
Nyt kesä on kuitenkin parhaimmillaan ja toiminta mökillä jatkuu. Ihastuttava Huussikirppis avautuu
ja kesän perinteinen myyntitapahtuma Taidemökin kesä toteutetaan entistä laajempana.
Kuvataiteen päivää vietetään kaikille avoimena maalaustapahtumana
heinäkuussa.
Juhlakirjakin ansaitsee pari sanaa. Tekstit ovat parhaillaan haastateltujen
entisten puheenjohtajien tarkastettavana. Pientä säätöä niin kuin aina,
mutta vaikuttaa siltä, että malli, jossa yhdistyksen 50 vuotista taivalta
kuvataan tarinoiden muodossa, on toimiva.
Elokuussa Kirkkonummipäivien aikaan odottavatkin sitten juhlavuoden
päätapahtumat Taidemökillä ja kirjaston Porkkalasalissa. Niitä odotellessa
nautitaan kesästä ja kierretään vaikkapa katsomassa, mitä kaikkea
tiedotteeseen listatut menovinkit tarjoavat.
Maija

Kesän tapahtumia
Kuvataiteen päivä Helene Schjerfbeckin syntymäpäivänä 10.7
Taidemökillä järjestetään 10.7.2022 sunnuntaina maalaustapahtuma
kaikille halukkaille. Voit tulla myös ilman omia varusteita.
Koko Suomi maalaa klo 11 – 16
Tervetuloa

Taidemökin kesä 16.7. - 21.8.2022
Kesän perinteinen myyntitapahtuma keskittyy nyt jäsenten tuotteisiin –
koko mökki on Taidemökin kesäpuodin myyntipisteenä.
Samalla järjestetään yhdistyksen taloudellisen tilanteen turvaamiseksi
taidearpajaiset.
Jos sinulla on töitä, jotka haluaisit luovuttaa yhdistykselle taidearpajaisten
myyntivoitoiksi, tuo ne Taidemökille kesäkuun aikana.
Ilolla vastaanotamme akvarellit, akryylityöt, keramiikat ja muut taideesineet. Ja tervetuloa toki myös ostoksille.
Jos haluat osallistua Taidemökin kesään, niin ilmottaudu Tarja Perkolle
puh 050 5444649 – myös puotilaiset ilmoittautukaa!
avoinna perjantaista sunnuntaihin.
Pe klo 12 – 18, la - su klo 11 – 16

Kirkkonummen Taideyhdistyksen 50vuotisjuhlavuosi on nyt
Tänä vuonna Kirkkonummen Taideyhdistys täyttää 50 vuotta. Kuten jo
aiemmin on ollut esillä, on vuosinäyttelyiden teemana nyt

Juhlan kunniaksi
Sinä Kirkkonummen Taideyhdistyksen jäsen: tuo juhlanäyttelyn
aiheeseen sopiva/sopivat työt 1 – 2 kpl suoraan Fyyriin (kirjastolle)
24.8.2022 klo 10 – 13 välisenä aikana.
Jos et pääse tuomaan töitäsi tuolloin, niin sovi poikkeusjärjestelyistä
erikseen. (Taidemökille tuomisesta edellisenä vkl).
Meri ja Tarja huolehtivat tarvittavista siirroista, ja siirtävät Taidemökkiin
valitut työt kirjastolta eteenpäin.
Työt voivat olla uusia tai yhdistyksen pitkän toiminnan aikana
valmistuneita. Aiheen käsittely on vapaa.
Juryttäjäksi on valittu Suomen Kuraattorien Yhdistyksen Itha O'Neill, joka
valitsee kirjastoon sopivan kokonaisuuden. Muista töistä ripustetaan
Taidemökin huoneisiin oma näyttely, jossa teosten koko ja työstötapa ovat
vapaammat. Taidemökin näyttely myös kestää pidemmän ajan.
Näyttelyiden avajaisia vietetään perjantaina 26.8.2022
Fyyrin Porkkalasali on varattu 24.8.2022 – 24.9.2022.
Taidemökin näyttely 24.8.2022 – syyskuun loppuun.
Yhteyshenkilöt:
Meri Kukkavaara 040 540 5940
Maija Lounamaa 050 569 0000

Kesän näyttelyitä

Vesi ja väri
Ritva Fredrikssonin ja Sari Kienasen
yhteinen akvarellinäyttely Vesi ja väri
Taidemökillä 17.6. - 10.7.2022

Tervetuloa !
Avoinna
perjantaisin klo 14 – 18
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11-16
Juhannuksena suljettu

Elollista ja elotonta
Outi Häggin näyttely kirjastotalo Fyyrissä
28.6. - 16.7.2022

Muita tapahtumia

Pian se taas alkaa: kesäkuun puolesta välistä alkaen kesän loppuun
niin kauan kuin kelejä riittää eli säiden salliessa.
Jäsenet voivat osallistua Huussikirppiksen aukioloaikoina omatoimiseen
kirpputorimyyntiin Taidemökin piha-alueella.
Tervetuloa osallistumaan ilman osallistumismaksua.

Menovinkkejä kesään
Salon Veturitalli:

Hans-Christian Berg

14.5. - 4.9.2022

Tampere,
Sara Hilden:

Anna Retulainen

12.2. - 21.8.2022

Katja Syrjä

10.6. - 28.8.2022

Anssi Kasitonni

11.6. - 28.8.2022

Turku,
Turun taidemuseo:
Helsinki,
Taidehalli:

Ennakkotietoa syksyn tapahtumista
Anna Penttilän näyttely Taidemökillä 3.10. - 31.10.2022

Anna Penttilän taidetta ja mahdollisesti myös musiikkia melkein koko
lokakuun ajan Taidemökillä.

Masalan Pisara-ravintolassa marraskuun ajan
Kirkkonummen Taideyhdistyksen jäsenten näyttelyä varten on varattu
Masalan Pisara-lounasravintolan seinätilat marraskuun ajaksi.
Halukkaiden näytteilleasettajien hakemuksia otetaan vastaan:
sihteeri.kity@gmail.com
Näyttelytila on sopiva noin 3-4 henkilölle.
Lounasravintola on avoinna arkipäivinä.

Jäsenmaksu ja jäsenkortti 2022
Jäsenmaksun maksaminen on edellytys toimintaan osallistumiselle.
Olethan maksanut ja noutanut jäsenkorttisi Taidemökiltä.
Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksua, etkä enää halua olla yhdistyksen jäsen, ilmoita
eroamisestasi sähköpostilla sihteeri.kity@gmail.com
Jäsenyydestä on hyötyä - jäsenkortilla saat alennusta taiteilijatarvikkeista mm. seuraavista liikkeistä:
Farbe, 20 %
Helsingin Kaapelitehdas, B tai C rappu, 2. krs
o Vikholm Juha, kehystystyöt ja taiteilijantarvikkeet, 10-15 %
Kauppakatu 3, 08100 Lohja
o Artway taiteilijatarvike ja kehystyspalvelu, 15 %
Meritie 10, 03100 Nummela
o Tempera, 15 %.
Uudenmaankatu 16, 00120 Helsinki
o kannattaa näyttää jäsenkorttia myös muissa taidetarvikeliikkeissä, mm
Taiteilijatarvikevälityksessä Erottajankatu 9 B, 00130 Helsinki
o

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

Varajäsen

Susanna Westman

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

Meri Kukkavaara

p. 040 540 5940,

Tiedotus
merikukkavaara@gmail.com
Yhdistyksen nettisivut
Taru Kaukovalta

Yhdistyksen tilinumero

FI98 4055 2020 1499 87.

taru.kaukovalta@tetrasys.fi

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 ym varausten kuukausivuokrista 25 % alennus
o yksityistilaisuus keittiössä 15 € /vrk
Isoja huoneita vuokrataan jäsenille myös työskentelyä varten. Tilavarauksissa huomioidaan näyttelyja myyjäistapahtumien aikataulut. Taidemökille tulee varauskalenteri, josta voi katsoa vapaita aikoja.
Tilavarauksia hoitaa Tarja Perkko p. 050 544 4649 tperkko@gmail.com

Pöytäkirjat
Hallituksen kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä jäsenille myyntisyvennyksen MÖKKIKANSIOssa.

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 FBsivulla.
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!

