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Ajankohtaista
Kesää on vielä paljon jäljellä ja edessä ovat myös elokuiset 50-vuotisjuhlamme. 
Tämä tiedote keskittyykin juhla-aiheeseen. Tiedotteen ohella saat myös kutsun näyttelyihimme

Näyttelyihin osallistumisesta on alla tarkentuneita tietoja.

50-vuotisnäyttelyiden teema on 
Juhlan kunniaksi

Hyvä Kirkkonummen Taideyhdistyksen jäsen: 
tuo juhlanäyttelyn aiheeseen sopiva/sopivat työt 1 – 3 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.

Näyttelyihin tarjottavien töiden enimmäismäärää on kasvatettu 
kolmeen / osallistuja.

Jos työsi on suurikokoinen, ota siitä kuva ja mitat ja lähetä tiedot 
Merille viimeistään 23.8.2022 osoitteella 
merikukkavaara@gmail.com

”Juhlan kunniaksi”.näyttelyyn voit tuoda myös veistoksia tai keramiikkaa. 
Käsitöitä voidaan viedä esille taidemökille (ei Fyyriin). 

Mikäli haluat työsi vain Taidemökin näyttelyyn, niin työt tulee tuoda mökille 
sunnuntaina 21.8.2022. (Ovet ovat avoinna klo 11-16 ). 

Fyyrin Porkkalasali on varattu 24.8.2022 – 24.9.2022.
Taidemökin näyttely 24.8.2022 – syyskuun loppuun. 

Yhdistyksen myyntiprovisio on 15 % sekä Fyyrissä että Taidemökillä 
myydyistä töistä.

Töiden merkintä:

Töihin tulee merkitä:
tekijän nimi, työn valmistumisvuosi, teoksen koko, tekniikka, hinta ja 
yhteystiedot

Näyttelyiden avajaisia vietetään perjantaina 26.8.2022

Yhteyshenkilöt: 
Meri Kukkavaara  040 540 5940
Tarja Perkko         050 544 4649
Maija Lounamaa   050 569 0000 



50-vuotisjuhlajulkaisu

Kirkkonummen Taideyhdistyksen juhlajulkaisu tuore historiikki, joka 
sisältää tarinoita ja kuvia vuosien varrelta mielenkiintoisessa ja hauskassa 
paketissa.  

Nouda oma kappaleesi mökiltä (ja kuittaa, että olet ottanut omasi).

Muita tapahtumia
Huussikirppis jatkaa kesän loppuun lauantaisin
niin kauan kuin kelejä riittää eli säiden salliessa.

Taidemökin kesä 16.7. - 21.8.2022
Taidemökin kesä jatkuu 21.8.2022 asti.

Taidearpajaisissa voit voittaa 10 euron arvalla hienon työn kotiin viemisiksi. 
Tule tarkistamaan tilanne ja tekemään löytöjä.

avoinna perjantaista sunnuntaihin. 
Pe klo 12 – 18, la - su klo 11 – 16 



Tulevia tapahtumia

Anna Penttilän näyttely Taidemökillä 3.10. -  31.10.2022

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

 

Masalan Pisara-ravintolassa marraskuussa Essi Peuraniemi



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: 

o 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

Taideyhdistyksen hallitus vuonna 2022

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

Varapuheenjohtaja Essi Peuraniemi p. 040 8205953

Sihteeri Taru Peräsalo sihteeri  .kity@  gmail  .com

Varsinaiset jäsenet Ulla Haanperä
Meri Kukkavaara
Marjaana Orkoneva
Tarja Perkko

Varajäsen Susanna Westman

Jäsenhakemukset ja jäsenmaksut, jäsentiedote
Taru Peräsalo 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

Yhdistyksen tilinumero  FI98 4055 2020 1499 87. 
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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 näyttely- 
ja 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 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!
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