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Ajankohtaista

Kirkkonummen Taideyhdistyksen vuosinäyttely 2022

Kirkkonummen Taideyhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoden viimeisen 
jäsentiedotteen ilmestymisajankohtana eletään jo lähes uuden vuoden 
vaihtumista. Yhdistyksemme vuosinäyttely 2022 on kuitenkin vielä 
tulossa. Tammikuiselle vuosinäyttelylle on jatkossa pysyvä varaus 
Fyyrin Porkkalasalissa. 

Näyttelyaika Fyyrissä on nyt 11.1.2023 – 4.2.2023

Yhteiseen vuosinäyttelyymme tarjottavan teoksen tulee olla valmistunut 
kahden edellisen vuoden aikana (2021-2022). Näyttelyllä ei ole erillistä 
teemaa, joten aihe ja sen käsittely on vapaa. 

Vuosinäyttelyä ei ennakkotiedoista huolimatta jyrytetä, vaan sen 
halutaan olevan läpileikkaus jäsenten töistä. Voit tuoda kolme teosta - 
jokaiselta näyttelyyn tarjoavalta jäseneltä otetaan joka tapauksessa 
vähintään yksi työ näyttelyyn.

Työt tulee tuoda Fyyriin 9.1.2023 illalla klo 17 jälkeen tai 
10.1.2023 aamulla klo 9-10 välisenä aikana.

Työt tulee hakea näyttelyn päätyttyä pois lauantaina klo  4.2.2023 klo 
14-15 tai maanantaina 6.2.2023 aamulla klo 10 mennessä. 

 Tervetuloa avajaisiin 11.1.2023 klo 17-19



Kirkkonummen Taideyhdistyksen syyskokouksen satoa 

Syyskokouksen päätöksellä jäsenmaksu pysyy 40 eurossa myös ensi 
vuonna.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023 valittiin Meri Kukkavaara.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Tarja Perkko.

Hallituksen muut jäsenet:

Ritva Fredriksson
Ulla Haanperä
Virpi Nurmi
Leena Paunonen
Taru Peräsalo 
Arja Rantaniemi
Renja Färm varajäsen 

Taidemökin näyttelyt vuonna 2023

Ensi vuonna Taidemökki on varattu ensisijaisesti näyttelyille 
maalis-, touko-, elo-,syys- ja lokakuun ajan.  

Nyt kannattaa aloittaa oman näyttelyn suunnittelu. 
Otathan yhteyttä heti vuoden alussa, joko oman tai kaverin kanssa 
pidettävän näyttelyn tiimoilta.

Näyttelytilan varaukset  Tarja Perkolta tai Taru Peräsalolta. 

Tammikuun jäsentiedotteessa tullaan ilmoittamaan alustavasti tiedossa 
olevat kurssit, näyttelyt ja muut menot.

Toivomme aktiivista taide- ja käsityöelämää myös ensi vuonna.

Hyvää ja toimeliasta uutta vuotta 2023



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

Yhdistyksen tilinumero  FI98 4055 2020 1499 87. 

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 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!
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