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Ajankohtaista
Puheenjohtajan palsta
Syksyinen tervehdys kaikille yhdistyksen jäsenille!
Hyppäsin puheenjohtajan tehtävään vauhdissa
kesken vuoden Maijan jäätyä pois tehtävästä.
Haluan kiittää häntä omasta ja yhdistyksen
puolesta puheenjohtajana toimimisesta tänä
juhlavuonna.
Syksy on jo pitkällä eikä minun pestini
puheenjohtajana kestä kuin hetken, mutta
toivottavasti näemme 2.11. Fyyrissä ja voimme
yhdessä ideoida Taideyhdistyksen tulevaa
toimintaa ensi vuodelle ja tulevaisuuteen.
Ilokseni voin todeta, että olemme saaneet yhdistykseen uusia jäseniä.
Uudet jäsenet ovat yhdistykselle voimavara ja mahdollistavat toiminnan
kehittämisen ja jatkuvuuden. Jatkossa meille yhdistyksenä voisikin asettaa
tavoitteeksi ja haasteeksi miettiä keinoja, kuinka tavoittaa uusia taiteesta ja
sen tekemisestä eri muodoissaan kiinnostuneita ihmisiä. Minkälainen
toiminta saisi myös nuoret liikkeelle ja osallistumaan? Mikä innostaisi
nykyisiä jäseniämme ja minkälaisia toiveita heillä on? Tule keskustelemaan
ja vaihtamaan ajatuksia. Nähdään Fyyrissä!
Essi Peuraniemi

Kirkkonummen Taideyhdistyksen 50-vuotisjuhlien yhteenveto
Kesä oli hellettä ja juhlia tulvillaan ja nyt on aika tehdä yhteenvetoa siitä,
missä olemme ja mihin suuntaamme.

Miten sujui vuosi 2022, kuinka jatkamme ensi vuoteen, millä
kokoonpanolla ja mitä uusia ideoita sinulla on toimintaa ajatellen. Kaikesta
tästä sinulla on mahdollisuus tulla keskustelemaan jo ennen syyskokousta
keskiviikkona 2.11.2022 klo 17.00 alkaen kirjastotalo Fyyriin.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille jäsenille.
Tervetuloa mukaan

Syyskokous
Kirkkonummen Taideyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään
Taidemökillä keskiviikkona 16.11.2022 klo 18.00.
Asialistalla sääntömuutos pykälään 2 – yhdistys järjestää myyjäisiä.
Sääntömuutos on hyväksyttävä kahdessa yleiskokouksessa.
Kokouksen ohella kahvitarjoilu ja hyvää seuraa
Tervetuloa

Kurssit
Neulahuovutuskurssi Taidemökillä lauantaina 19.11.
Lauantaina 19.11. Taidemökillä pidetään neulahuovutuskurssi klo 13–16.
Kuivaa villa huovutetaan neulalla, työtapa on siis erilainen kuin veden
kanssa huovutettaessa.
Huovasta saa tehtyä vaikka pieniä eläimiä, tonttuja, koristeita... tai sitä voi
myös huovuttaa tasona pieneksi tauluksi.
Työpajaan mahtuu 8 osallistujaa, ja sen hinta on 25€/hlö. Hinta sisältää
huovutusneulan ja villan materiaaliksi, villaa saa myös kurssilta jonkin
verran mukaan.
Kurssin vetää taideterapeutti, käsityöläinen Leena Tiitta.
Ilmoittaudu sähköpostilla:
Meri Kukkavaara:
merikukkavaara@gmail.com

Näyttelyt
Essi Peuraniemi – Sekalaisia aiheita sekatekniikalla 3.11 – 30.11.2022
Masalassa Pisara-ravintolassa.
Voit tutustua näyttelyyn ja samalla vaikka käydä lounaalla Pisaran
aukioloaikoina ma – pe klo 10.30 – 13.30
Ravintola & Catering Pisara
Eteläinen Salmitie 1
02430 Masala

Syksyn ja alkutalven näyttelykutsuja
UKJ:n Maan kuvat näyttely 2022
UUDET MAAN KUVAT 2022
UKJ järjestää Uudet Maan Kuvat-näyttelyn Helsingin Kaapelitehtaan
Puristamossa 28.11. - 12.12.2022. Näyttelyn kuratoi kuvataiteilija Tero
Annanolli. Näyttelyn avajaiset pidetään 28.11. klo 18.00
Ilmoittautumisohjeet: Jyrytys on kaksi vaiheinen. Kaikki taiteilijat voivat
tarjota näyttelyyn 1-3 ripustuskuntoista teosta vuosilta 2020-2022.
Tekotapa on vapaa.
1.Vaihe: Lähetä kuvajyrytykseen teoskuvat sähköpostilla, postilla tai online
hakemuksella kotisivujemme kautta osoitteesta https://www.ukj.fi/uudetmaan-kuvat-2022/ Maksa kuvajyrytykseen jyrytysmaksu 30 € UKJ:n tilille:
Danske Bank FI15 8000 1001 813584, viite: 25771 ja toimita hyväkuntoiset
teoskuvat ja muut pyydetyt liitteet sunnuntaihin 13.11. klo 24:00
mennessä.
2. Vaihe Toiseen vaiheeseen valittujen taiteilijoiden ja teosten nimet
julkaistaan UKJ:n kotisivulla ja facebook sivulla tiistaina 20.11.2022.
Lisätietoja: https://www.ukj.fi/uudet-maan-kuvat-2022/

Kirkkonummen Taideyhdistyksen vuosinäyttely 2022
Yhdistyksen vuosinäyttely järjestetään pitkästä aikaa kirjaston tiloissa –
näyttelyaika Fyyrissä on 11.1.2023 – 4.2.2023
Vuosinäyttelyyn tarjottavan teoksen tulee olla valmistunut kahden edellisen
vuoden aikana (2021-2022). Näyttelyllä ei ole erillistä teemaa, joten aihe ja
sen käsittely on vapaa.
Kuratoitavaan näyttelyyn työt tulee tuoda
maanantaina 9.1.2023 klo 17 -19 välisenä aikana.
Työt tulee hakea näyttelyn päätyttyä pois
lauantaina klo 4.2.2023 klo 14-15.

Taidemökin näyttelyt vuonna 2023
Ensi vuonna Taidemökki on varattu ensisijaisesti näyttelyille neljän
kuukauden ajan:
maaliskuu, elo-,syys- ja lokakuu.
Nyt kannattaa aloittaa oman näyttelyn suunnittelu.
Näyttelytilan varaukset Tarja Perkolta tai Taru Peräsalolta.

Menovinkkejä syksyyn

Salon Veturitalli:

Uberhund Taiteen kiehtovat koirat

Sinebrykoffin museo:

Kirsikkapuun alla – japanilaisia puupiirroksia 6.10. – 15.1.2023

AMOS-REX

Hans Op de Beeck: Hiljainen paraati 21.9.2022 – 26.2.2023

HAM:

Viggo Wallensköld

9.9. - 12.3.2023

Taidehalli:

Hannu Väisänen

5.11.2022 – 8.1.2023

24.9. - 8.1.2023

Taidemökin joulumyyjäiset - Joulumökki
Joulumökin suunnittelukokous 12.11.2022 lauantaina klo 16.00
Joulumökin myyjäiset alkavat 26.11.2022 lauantaina
Ilmoittautumiset:
Tarja Perkko p. 050 544 4649, tperkko@gmail.com

Jäsenmaksu ja jäsenkortti 2022
Jäsenmaksun maksaminen on edellytys toimintaan osallistumiselle.
Jos jäsen ei ole kahteen vuoteen maksanut jäsenmaksuaan (vuodet 2021, 2022), tullaan hänet
poistamaan jäsenluettelosta automaattisesti.
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
Varapuheenjohtaja

Essi Peuraniemi

p. 040 8205953

Puheenjohtaja

Maija Lounamaa

p. 050 569 0000

Sihteeri

Taru Peräsalo

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

Jäsenet

Ulla Haanperä
Meri Kukkavaara
Marjaana Orkoneva
Tarja Perkko
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 taru.perasalo@gmail.com tai sihteeri.kity@gmail.com
www.kirkkonummentaideyhdistys.fi
https://facebook.com/KirkkonummenTaideyhdistys
Yhdistyksen tilinumero:
AKTIA FI98 4055 2020 1499 87

Taidemökillä tavataan!

