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Jäsenmäärä 383

Kuulumisia syyskokouksesta 24.11.2013
Pirkkalan taideyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2013 Palvelukeskus
Pirkankoivussa. Kokoukseen osallistui 15 jäsentä. Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja
taloussuunnitelman vuodelle 2014. Hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2014 valittiin Tuija Virta.
Kaudelle 2014 - 2015 hallitukseen valittiin uusina Lea Toimela Tampereelta ja Sanna Elovaara
Lempäälästä. Hallituksen valittiin uudelleen yksivuotiskaudeksi jatkamaan Kaarina Rakkolaisen jättämää
hallituspaikkaa Päivi Ilveskoski Tampereelta, Liisa Heinonen Tampereelta, Tea Ivalo Pirkkalasta ja Vappu
Kiili Tampereelta.
Kokouksessa käsiteltiin hallituksen esittämä sääntöuudistus, jonka syyskokous hyväksyi. Yhdistyksen
päivitetyt säännöt lähetettiin patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröintiin, jonka rekisteröinnin jälkeen
uudistetut säännöt astuvat voimaan. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Sunnuntaina 23.3.2014 klo 16 Palvelukeskus Pirkankoivu, Iitan kammari, Lehtimäentie 2 C,
Pirkkala. Käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä muut jäsenten esille tuomat asiat,
jotka on toimitettava hallitukselle 30 vrk ennen vuosikokousta.
TERVETULOA!

KAHVITARJOILU!

Hallitus

VUOSINÄYTTELYKUTSU 2014
Vuosinäyttely pidetään 17.2. - 6.3.2014 Galleria 2:ssa,
Suupantori 2, Pirkkala. Vuosinäyttelyllä ei ole teemaa.
Juryttäjänä toimii kuvataitelija, graafikko Janne Laine.
Teosten vastaanotto Galleria 2:een
perjantaina
14.2.2014 klo 17.00-19.00. Teokset vuosilta 2012 - 2014.
Jurytysmaksu on 10 euroa / teos, korkeintaan 3 teosta /
taiteilija. Diptyykki- ja triptyykkisarjojen jurytysmaksut:
ulkomitoiltaan korkeintaan A5 -kokoisten (21 cm x 15 cm)
tai tätä pienempien teosten sarjat hyväksytään yhdellä
jurytysmaksulla. Tätä isommista koostuvan sarjan osalta
jurytysmaksu on joka teoksesta erikseen 10 euroa / kpl.
Jurytys on lauantaina 15.2.2014, jonka jälkeen näyttelyyn
osallistumattomien teosten poishaku klo 15 - 17.
Jurytyksen tuloksia voi tiedustella puhelimitse sihteeriltä
ja rahastonhoitajalta.
Ripustus alkaa lauantaina klo 15. Ripustusapua
tarvitaan!! Halukkaat voivat ilmoittautua hallituksen
jäsenille.

Avajaiset sunnuntaina 16.2.2014 klo 17.00
Vuosinäyttelyn purku ja teosten poishaku torstaina
6.3.2014 klo 19 - 20. Poishakemattomista teoksista
lähetetään 10 euron säilytyslasku.
Teosten
vakuuttamisesta näyttelyyn huolehtii kukin taiteilija itse.

Heidi Piipon veistos ”I used to be a lunatic” vuoden 2013
kesänäyttelystä.

HALLITUS v. 2014
Puheenjohtaja
Tuija Virta
Mustimäenkuja 18
33950 PIRKKALA
puh. 040 - 5920234
tuija.e.virta@gmail.com
Varapuheenjohtaja ja
CV-kansioiden ylläpito
Päivi Ilveskoski
Amurinkuja 22 A 6
33230 TAMPERE
Puh. 050 - 3547097
paivi.ilveskoski@elisanet.fi
Sihteeri
Tea Ivalo
Pirttimäki 1 C 1
33960 PIRKKALA
Puh. 040 - 5309133
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com
Rahastonhoitaja
Vappu Kiili
Härmälänsaarenkatu 8 A 9
33900 TAMPERE
puh. 040 - 8379474
vappu.kiili@luukku.com
Jäsenrekisterin ylläpito
Liisa Heinonen
Hämeenpuisto 43-45 A 16
33200 TAMPERE
Puh. 050 - 3535635
liisa.heinonen@heinoset.net
Näyttelyvastaava
Lea Toimela
Vernissaraitti 7 as 16
33270 TAMPERE
Puh 0400 - 905907
lea.toimela@luukku.com
Jäsenlehden toimitus
Sanna Elovaara
Vanattaran pysäkkitie 5
37560 LEMPÄÄLÄ
puh. 044 - 5199477
artsanna@gmail.com

Muut toimijat:
Kotisivut: Tuula Malvisalo
puh. 0400 - 789 287
Julisteet: Pirjo Leppälä
puh. 040 - 747 6622
Jäsenlehti: Ulla-Maija Ranta
puh. 050 - 527 4913
Yhdistyksen kotisivut:
www.pirkkalantaideyhdistys.com
Uudet kotisivut::
www.pirkkalantaideyhdistys.fi
Yhdistyksen sähköpostiosoite:
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com
- jäsenasiat
- näyttelykutsut
- pyynnöt omien kotisivujen linkittämiseksi yhdistyksen kotisivuille
- lehteen liittyvät jutut, ideat, kuvat
- näyttelytiloja koskevat tiedustelut
- muut yhdistystä koskevat asiat

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Taide jättää vahvan muistijäljen ja vaikuttaa pintaa syvemmälle.
Työyhteisöjen luovuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi on etsitty kiivaasti
ratkaisuja. Mitäpä jos vastaus löytyisikin taiteesta?
Tulkaa mukaan lisäämään osaltanne luovuutta ja hyvinvointia osallistumalla
tarjoamiimme tapahtumiin joita tänä vuonna on tarjolla monipuolisesti, laadukkaasti
ja runsaasti.
Palaan viimevuoteen kiittääkseni hallituspaikasta luopuvia Kaarinaa ja Katia
yhdistykselle tehdystä arvokkaasta työstä sekä esitelläkseni uudet hallituksen
jäsenet Sanna Elovaaran ja Lea Toimelan. Sanna on monille tuttu henkilö
Pirkkalan taidekoulusta. Hän opiskelee siellä neljättä vuottaan ja harrastaa sen
lisäksi valokuvausta ja kitaran soittoa. Monipuolisen kuvantekijän lempiaiheet
liittyvät luontoon, musiikkiin, muotokuviin ja hevosiin. Lealla on pitkä kokemus mm.
Tampereen
kaupungin
näyttelytilojen
valvonnasta.
Hän
harrastaa
vapaaehtoistyöntekoa Punaiselle Ristille ja myös monipuolista liikuntaa. Taide on
ollut aina hänen sydäntä lähellä ja mieleisemmäksi tekniikakseen hän nimeää
akvarellimaalauksen.
Tänä vuonna siirrymme entistä enemmän sähköpostiviestintään ja
sääntöuudistuksen myötä myös vuosi- ja syyskokousilmoitukset siirtyvät osittain
(niille jäsenille joille on sähköpostiosoite) myös sen avulla ilmoitettavaksi. Kotisivuuudistus on myös toteutumassa, jolloin saamme kokouksistamme kaiken tiedon
päivitettyä suoraan niille. Pitäkää siis huolta että sähköpostiosoitteenne pysyvät
ajan tasalla jäsenrekisterissämme.
Toivotan teille kaikille menestyksekästä vuotta 2014!
Tuija

Uusia jäseniä: Jukka Vanhala
Uusia taiteilijajäseniä: Rauno Saarnio ja Pirjo Koivula

YHDISTYKSEN VAKITUISET NÄYTTELYTILAT
Palvelukeskus Pirkankoivu, Taidekäytävä, Lehtimäentie 2 C - mahdollisuus
järjestää avajaiset
Pirkkalan Terveyskeskus, Lentoasemantie 60 - taiteilijajäsenille
Näiden kahden näyttelypaikan ripustus- ja purkuajankohdat ovat täsmennetyt Pirkkalan
kunnan Perusturvaosaston toivomuksesta:
▪ näyttely vaihtuu kuukauden vaihtumista lähimpänä sunnuntaina
▪ ripustus klo 17 - 19 välillä ja purku klo 17 mennessä
▪ terveyskeskuksen henkilökunnalla oikeus poistaa tiloihin sopimattomaksi
katsomansa teos
▪ seiniin ei saa kiinnittää uusia nauloja, ripustus kiskoihin
▪ terveyskeskuksen näyttelyn kesto 2 kk

Pirkkalan Vapaa-aikakeskus, Koulutie 9
Pirkkalan palvelukoti Toivionrinne, Karjalantie 2
▪ näyttelyn kesto 2 - 3 kk
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry, Kalevantie 1, Tampere
TAYS, naistentautien poliklinikka, Tampere - taiteilijajäsenille
Varaa näyttelyaikasi näyttelyvastaavalta tai pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com.
Näyttelyvaraus on vahvistettava tai peruttava viimeistään 1 kk ennen näyttelyn
sovittua alkamisajankohtaa. Muussa tapauksessa vahvistamaton näyttelyaika
siirtyy varauslistassa seuraavalle!

Syysnäyttely 6. - 22.9.2014
Haiharan Taidekeskuksen Tallin tiloissa
Näyttelyn juryttää kuvataiteilija Tuomo Rosenlund.
Näyttelyllä ei ole teemaa ja siihen saa tarjota enintään
4 teosta vuosilta 2012 - 2014 / taiteilija. Jurytysmaksu
on 5 euroa / teos. Diptyykit ja triptyykit: maksu on
A5-kokoa suuremmilla teossarjoilla kullekin osalle
erikseen 5 euroa / kpl.
Teosten tuonti Haiharaan keskiviikkona 3.9. klo 15 18. Jurytys tapahtuu torstaina 4.9. klo 12 - 16, jonka
jälkeen aloitetaan näyttelyn ripustus.
Näyttelyyn
osallistumattomien teosten poishaku torstaina klo 16 18. Jurytyksen tuloksia voi tiedustella puhelimitse
sihteeriltä ja rahastonhoitajalta. Ripustusapua
tarvitaan - tervetuloa ripustamaan, ilmoittautuminen
hallituksen jäsenille.
Syysnäyttelyn avajaiset ovat perjantaina 5.9.2014
klo 16. Olette sydämellisesti tervetulleita!
Näyttelyn purku maanantaina 22.9.2014 klo 17 - 18.
Teoksista, joita ei ole ajallaan poishaettu, lähetetään
10 euron säilytyslasku. Teosten vakuuttamisesta
näyttelyyn huolehtii kukin taiteilija itse.
Näyttelyyn osallistujilta toivotaan osallistumista myös
näyttelytilojen valvontaan viikonloppuisin klo 12 - 18,
mahdollisuuksien mukaan. Vapaaehtoiset valvojat
voivat
ilmoittautua
yhdistyksen
sihteerille.
Syysnäyttelyn valvontapäivät ja -ajat:
●
●
●
●
●
●

6.9.2014 klo 12 - 15 ja klo 15 - 18
7.9.2014 klo 12 - 15 ja klo 15 - 18
13.9.2014 klo 12 - 15 ja klo 15 - 18
14.9.2014 klo 12 - 15 ja klo 15 - 18
20.9.2014 klo 12 - 15 ja klo 15 - 18
21.9.2014 klo 12 - 15 ja klo 15 - 18

Kesäretki sunnuntaina 15.6.2014
Lähde Mänttään tutustumaan uuteen Serlachiusmuseo
Göstaan,
joka
sai
merkittävän
arkkitehtuuripalkinnon
Espanjassa
joulukuussa.
Uudessa Göstassa vanhat tekijät lyövät kättä uusien
tekijöiden kanssa. Varaamme opastetun kierroksen
Göstaan, missä on esillä nykytaidetta.

Kesänäyttely 18.6. - 13.7.2014
Lahdessa Galleria Uuden Kipinän Kulmatilassa

Näyttelyn juryttää kuvataiteilija Eeva-Kaisa Jauhiainen
hyvänlaatuisista A4 -kokoisista teoskuvista (tuloste tai
valokuva). Näyttelyllä ei ole teemaa..
Näyttelyyn saa tarjota enintään 3 teosta vuosita 2012 2014 / taiteilija. Jurytysmaksu on 10 euroa / teos.
Diptyykki-ja triptyykkisarjat: ulkomitoiltaan suuremmilla
kuin A5-kokoisilla (21 cm x 15 cm) teossarjoilla
jurytysmaksu on kullekin osalle erikseen 10 euroa / kpl.
Jurytysmaksu maksetaan tilille FI81 1457 3000 1028
22 viitenumerolla 1 00007.
Näyttelyyn tarjottavien teosten koko joudutaan
kuljetusteknisistä syistä rajaamaan maksimikokoon 80
cm x 80 cm x 50 cm (korkeus x pituus x syvyys).
Teoskuvien taakse tulee merkitä: taiteilija nimi ja osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä teoksen mitat,
nimi, valmistumisvuosi ja tekniikka.
A4-kokoiset teoskuvat (tuloste,valokuva) toimitetaan
jurytysmaksukuitin kanssa 31.3.2014 mennessä
osoitteeseen Vappu Kiili, Härmälänsaarenkatu 8 A 9,
33900 Tampere. Näyttelyyn hyväksytyille taiteilijoille
ilmoitetaan 31.5.2014 mennessä sähköpostitse /
puhelimitse teosten tuontiajasta ja -paikasta, josta
teokset yhteiskuljetetaan Lahteen 20 euron korvausta
vastaan.

Tervetuloa kesänäyttelyn avajaisiin 17.6.2014
klo 18 - 20 osoitteeseen Galleria Uusi-Kipinä,
Kymintie 1, Lahti. Lehdistötilaisuus 17.6.2014 klo 12.
Kesänäyttelyn purku Lahdessa tapahtuu sunnuntaina
13.7.2014, jonka jälkeen teokset kuljetetaan takaisin.
Taiteilijoille ilmoitetaan myöhemmin aika ja paikka,
josta teokset voi noutaa.

ILMOITUSASIAA JÄSENISTÖLLE!!!

Paluumatkalla käymme Taide-Nuuttilassa Virroilla,
missä tutustumme Mr. Leonardo da Vilhun alias Risto
Vilhusen taiteeseen.

Jäsenlehtiä ilmestyy tänä vuonna vain 2, seuraava numero on
jaossa syksyllä, mahdollisesti lokakuussa. Jäsenlehden
postituksessa tullaan siirtymään jakeluun sähköpostin kautta
(lehden pdf-versio) niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet
sähköpostiosoitteensa. Paperiversio tullaan yhä postittamaan
sähköpostiosoitteettomille. Säästämme täten sekä ympäristön
resursseja että yhdistyksen käytössä olevia varoja antoisampiin
tarkoituksiin.

Matkan hinta on 30 euroa, lisäksi paikan päällä
maksettavat pääsymaksut 2 * 5 euroa + mahdollinen
kolmen ruokalajin lounas Göstassa noin 15 euron
hintaan. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, haluatko
nauttia tämän lounaan. Lähtö Tampereen keskustorilta Vanhalta kirkolta klo 10 ja paluu noin klo 19.30.

Yhdistyksen kotisivu-uudistus on parhaillaan loppuvaiheessa.
Uudet kotisivut astuvat käyttöön helmikuussa. Vanhoja kotisivuja
(www.pirkkalantaideyhdistys.com) ei tämän jälkeen enää
päivitetä. Vanhoilta kotisivuilta ohjataan uusille kotisivuille
vuoden verran, jonka jälkeen vanhat kotisivut poistuvat käytöstä.
Uusien sivujen käyttöönastumisesta informoidaan sähköpostitse.

llmoittautumiset 15.5. mennessä Liisa Heinoselle:
liisa.heinonen@heinoset.net tai puh. 050 3535635.
Kolmekymmentä ensimmäistä mahtuu mukaan.
Matkan maksu 30 euroa on maksettava viimeistään
9.6. yhdistyksen tilille FI81 1457 3000 1028 22
viitenumerolla 1 00010.

Kotisivujen www-osoite pysyy liki samana kuin ennenkin, vain
loppu muuttuu eli yhdistyksen uusi kotisivuosoite on
www.pirkkalantaideyhdistys.fi.
Käyttäjille kotisivu-uudistus
näkyy sivuston muuttuneen ulkonäön lisäksi myös siten, että
uudet sivut sisältävät aivan kaikille aukenevien sivujen lisäksi
vain hallituksen jäsenille hallinnollisiin tehtäviin käytettävän
extranet -osuuden.

Painos 430 kpl
Läh. Pirkkalan Taideyhdistys ry.
Pirttimäki 1 C 1, 33960 Pirkkala

Taideyhdistyksen hallitus 2014

Vuoden 2014 hallitus. Ylhäällä vasemmalta Sanna Elovaara, Päivi Ilveskoski, Tea Ivalo ja Vappu Kiili. Alhaalla vasemmalta Tuija
Virta, Lea Toimela ja Liisa Heinonen.

Uusi näyttelypaikka Pirkkalassa
Pirkkalan Taideyhdistys on saanut uuden näyttelypaikan
Pirkkalan palvelukoti Toivionrinteessä, Karjalantie 2, Pirkkala.
Tila soveltuu pienimuotoisiin näyttelyihin. Sisääntulon lähellä
olevalla käytävällä on 4 metriä ripustuskiskoa (kuva 1),
ruokasalin ja takkahuoneen takana olevassa käytävässä on
ripustuskiskoa 5 metriä (kuva 2 ). Käytävät ovat hyvin valoisat.
Toivionrinteessä toivotaan pitkiä näyttelyaikoja, 2 - 3 kk, sekä
mielellään enemmän esittäviä teoksia, ei ainakaan kovin rajuja
abtrakteja. Tarkemmat tiedot saa näyttelyvastaavalta.

Yhdistyksemme järjestämät taideluennot
Luentosarja jatkuu syksyllä, 11.10.2014 lauantaina klo 14
- 15 Pirkkalan Vapaa-aikakeskuksen auditoriossa.
Aiheena
on
Jugendin
kuvataide
Euroopassa,
luennoitsijana Anne Paldanius.

Kuva 1. Palvelukoti Toivionrinteen sisääntulon lähellä oleva
käytävä. Teokset Vappu Kiilin.

Kauppakatu 15
Puh. (03) 212 2014
Kuva 2. Palvelukoti Toivionrinteen ruokasalin ja takkahuoneen
takainen käytävä. Teokset Vappu Kiilin.

