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Perustettu vuonna 1976

”Lover”
Eveliina Hänninen
2021 vuosinäyttelyn stipendin saaja

45
Vuotta Yhdessä
Puiden väriloisto havahduttaa vuoden nopeasta kulusta. Olosuhteisiin nähden vuosi on ollut kuitenkin tapahtumarikas. Koronarajoituksista huolimatta meillä oli mahdollisuus pitää vuosinäyttely –
virtuaalisena, ja tästä mahdollisuudesta kiitos Pirkkalan kulttuurituottajalle! Vuosinäyttelyn juryttäjänä toimi Matti Kuronen. Näyttelyyn tarjottiin 42 tekijältä 111 teosta, joista valittiin 34 tekijältä 55
teosta. Iso kiitos vielä kaikille näyttelyyn töitä tarjonneille, ja onnittelut stipendin saajalle nuorelle
taiteilijalle Eveliina Hänniselle.
Koronatilanteen pahentuessa keväällä päätimme myös siirtää vuosikokouksen nettiin. Nämä uudet
toteutukset tuottivat aluksi haasteita mutta pyrimme ottamaan näistä tulevaisuudessa opiksi.

Kesällä avautui lisää juryttämättömiä näyttelymahdollisuuksia Rönnvikin viinitilalle, sekä Anian koululle. Tästä haluamme kiittää molempia tahoja yhteistyöstä.
Marras- joulukuulle on suunnitteilla Pirkkalan taideyhdistyksen kolmas Pop -up taidemyyntitapahtuma. Olosuhteiden salliessa taidemyynnin yhteydessä olisi tarkoitus juhlistaa Pirkkalan taideyhdistyksen 45 vuotista taivalta. Tarkemmasta ajankohdasta ja sijainnista tiedotamme jäseniä sähköpostitse,
sekä nettisivuilla.
Myös uudet nettisivut ovat vielä suunnitteilla. Toivon mukaan saisimme uudet sivustot käyttöön
vuoden vaihteessa.
Vuosi 2022 on Pirkkalan kunnan juhlavuosi, Pirkkalan kunta täyttää silloin 100 vuotta. Juhlavuoden
kunniaksi Pirkkalan taideyhdistyksen vuosinäyttely on varattuna ajalle 13.5 – 4.7.2022 Galleria2:een.
Näyttelyn teema on ”Ajassa”. Vuosinäyttelyn aikana järjestetään myös yleisölle ”Taidekieppi”tapahtuma, jossa he voivat suunnistaa muihin Pirkkalan taideyhdistyksen näyttelykohteisiin. Tervetuloa tuomaan näyttelyyn töitä tarjolle!
Tahtoisin jo tässä vaiheessa kiittää hallitusta kuluneesta vuodesta. Päivi, Ulla-Maija, Leena, Pike, Heli
ja Piko - yhteisellä panostuksella olemme selviytyneet (ainakin tähän asti) tästä vauhdikkaasta vuodesta. Kiitos!
Syysterveisin Suvi

Pirkkalan taideyhdistyksen järjestämä
suuri maalaustapahtuma Pirkkalan Suupantorilla 10.7.2021.

Päivän aikana syntyi katuliiduilla monipuolinen yhteisteos.

SYYSKOKOUS

POP–UP
taidemyynti tulossa
marras –
joulukuulle!

-kutsu
Ti 23.11.2021 Klo 18.00
Golf Pirkkala

Ilmoitathan kiinnostuksestasi osallistua
lokakuun loppuun mennessä, osoitteeseen
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com

Vaittintie 95, Pirkkala
Tarvitsemme lisää innokkaita tekijöitä
hallitukseen.
Tervetuloa syyskokoukseen ehdolle!

Taideluento

Tervetuloa uudet jäsenet:
Minna Iso-Lähteenmäki, Leena Jääskeläinen, Tuula
Räisänen, Paula Heinänen, Jerna Tammipuro, EevaMaija Walin, Minna Sallinen

8.12.2021
Klo 17.30
Pop –up tiloissa

-ripustusvalmius
Jukka Tuominen
-siveltimet työvälineenä
Heli Manner

Uudet taiteilijajäsenet:
Tiina Chambers, Pirjo Salminen, Minna IsoLähteenmäki, Tarja Seppälä

Puheenjohtaja / ig vastaava
Suvi Malek
suvi.malek@gmail.com

Varapuheenjohtaja /
fb vastaava
Päivi Aejmelaeus
paivi.eme@gmail.com

Sihteeri

Rahastonhoitaja
Leena Hulkkonen
leena.hulkkonen@kolumbus.fi

Näyttelyvastaava
Pirkko Lindfors
69piko@gmail.com

Jäsenrekisterivastaava
Ulla-Maija Ranta
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com Pirkko Syysjoki
pike.syysjoki@gmail.com
Fb vastaava
Heli Manner
heli@mannertaidetarvikkeet.fi

TIEDOTE
Jäsenrekisteri– ja näyttelyvastaavat ovat vaihtuneet!
Näyttelyvaraukset vastaisuudessa hoitaa Pirkko Lindfors, ja
osoitteen muutokset ilmoitetaan Pirkko Syysjoelle.

Kesänäyttely
ja
Retki Rönnvikiin
Tänä kesänä Pirkkalan taideyhdistyksen vuotuinen taidenäyttely pidettiin Rönnvikin viinitilalla Pälkäneen Laitikkalassa kesäkuun alusta elokuun lopulle.
Rönnvik on ollut hyvin suosittu matkailukohde jo yli neljännesvuosisadan ajan. Siellä on aiemminkin ollut yhdistyksemme
näyttely. Nyt ehkä myös koronan aiheuttamien yleisötilaisuuksien puuttuminen osaltaan vaikutti siihen, että näyttely herätti
niin paljon kiinnostusta yhdistyksemme jäsenten keskuudessa, että teosten lukumäärää taiteilijaa kohden jouduimme jopa
rajoittamaan. Kolmeltakymmeneltäkuudelta taiteilijalta oli esillä lähes sata teosta, maalauksia ja veistoksia.
Rönnvikin tallinvintti sopii erittäin hyvin kesäisen taidenäyttelyn pitoon. Tila on iso, mutta haasteita ripustukseen toi seinätilan vähäisyys, mikä myös rajoitti teosten lukumäärää. Sabrina Suomisen ideoilla ja johdolla ripustuksessa talkoili useita
yhdistyksemme jäseniä. Aikaa kului kuusi tuntia ja rautalankaa meni paljon.
Lopputulos oli varsin onnistunut ja sitä kehuttiin kovasti. "Mielenkiintoa herättäviä taideteoksia" kirjoitti eräskin näyttelyvieras. Kaiken kaikkiaan kävijöistä n. 1700 kirjoitti nimensä vieraskirjaamme. Useat teokset myös löysivät uuden kodin.
Elokuun 15. päivänä yhdistys järjesti kesäretken Rönnvikiin tutustuaksemme näyttelyyn, viinitilaan ja sen toimintaan. Tilan
vanha emäntä Eila Rönni otti meidät aluksi vastaan ja kertoi hauskasti tilan historiasta.

Näyttelytilassamme tallinvintillä pruuvasimme ja maistelimme tilan viinejä ja naapuritilan Heikkilän juustolan juustoja. Pirkko
Lindfors kertoi juustoista ja oman juustolansa perustamisesta ja sen historiasta 26 vuoden ajalta. Viinitilan yritystoimen vetäjä Mervi Ruohonen kertoi viineistä ja kuljetti maistelun päätteeksi valmistustiloissa.
Näyttelyyn tutustumisen jälkeen söimme ravintolassa maittavan ja runsaan lounaan seisovasta pöydästä, jonka anti oli
koottu seudun lähiruokatuotteista.
Tulo- ja vielä paluumatkallakin bussimme poikkesi vielä Laitikkalassa Suttisen
marjatilalla kahvilla ja ostoksilla.
Näyttely purettiin elokuun viimeisenä sunnuntaina.

Pirkko L.

