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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Pirkkalan Taideyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 22.11.2015 klo 16
Palvelukeskus Pirkankoivun Iitan kammarissa ( Lehtimäentie 2 C, Pirkkala). Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen 15 § mukaiset asiat. Käsiteltäviksi halutuista asioista pyydetään ilmoittamaan
hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

TERVETULOA!

KAHVITARJOILU!

Taideyhdistyksen hallitus

VUOSIKOKOUSKUULUMISIA
Kevään vuosikokouksessa 22.3.2015 myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle ja muille
tilivelvollisille sekä hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus.

VUOSINÄYTTELY 2016
Taideyhdistyksen vuosinäyttely pidetään 15.2.-3.3.2016 Galleria 2:ssa, Suupantori 2, Pirkkala.
Näyttelyn juryttää kuvataiteilija Sauli Iso-Lähteenmäki. Näyttelyyn saa tarjota enintään 5 teosta
vuosilta 2014-2016 / taiteilija, jurytysmaksu on 5 euroa / teos. Näyttelyyn tarjotut teokset eivät saa
olla
Pirkkalan Taideyhdistyksen jurytetyissä näyttelyissä aikaisemmin esillä olleita. Diptyykki- ja
triptyykkisarjat: ulkomitoiltaan suuremmilla kuin A5-kokoisilla (21 cm x 15 cm) teossarjoilla jurytysmaksu
on kullekin osalle erikseen 5 euroa / kpl.
Teosten vakuuttamisesta näyttelyyn huolehtii taiteilija itse. Teosten tuonti Galleria 2:een perjantaina
12.2.2016 klo 17-19. Jurytys tapahtuu lauantaina 13.2.2016. Näyttelyyn osallistumattomat teokset
voi hakea pois noin tuntia ennen näyttelyn avajaisia.

Avajaiset sunnuntaina 14.2.2016 klo 17
Näyttelyluettelo julkaistaan Taideyhdistyksen kotisivuilla heti sen valmistuttua ja jurytystuloksista tietoa saa
myös puhelimitse. Näyttely puretaan torstaina 3.3.2016 klo 19-20.
Näyttelyyn osallistujilta toivotaan osallistumista myös näyttelytilan (Galleria 2) lauantaivalvontaan klo 12-15.
Vapaaehtoiset valvojat voivat ilmoittautua yhdistyksen sihteerille. Galleria on nykyisin avoinna kirjaston
aukiolon mukaan, ja kirjasto huolehtii ovien sulkemisesta.

SYYSNÄYTTELY 4.11.-29.11.2015
Taideyhdistyksen syysnäyttely 2015 pidetään Galleria & Kahvila DADA:ssa, Pispalan valtatie 50.
Näyttelyn juryttää ja suunnittelee kuvataiteilija Lars Holmström. Teokset vuosilta 2013-2015, enintään 3 teosta
/ taiteilija, muut teosehdot ja jurytysmaksut kuten vuosinäyttelyssä. Teosten tuonti Galleria Dadaan sunnuntaina
1.11.2015 klo 14-17. Ulosjurytettyjen teosten poishaku tiistaina ennen avajaisia klo 15-17.

Avajaiset tiistaina 3.11.2015 klo 17. Näyttelyn aukioloajat: ti-pe klo 13-19, la-su klo 13-17
Näyttelyn purku ja teosten poishaku sunnuntaina 29.11.2015 klo 17 alkaen.

Läh. Pirkkalan Taideyhdistys ry.
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Jakelu: 380 (digi- ja paperiversiot)

In memoriam
Helvi Tiura
1914–2015

Pirkkalan Taideyhdistyksen perustaja- ja kunniajäsen
Helvi Tiura nukkui pois 100 vuoden iässä 23. kesäkuuta
Pirkkalassa. Yhdistys ja ystävät kunnioittivat Helvin
muistoa
ruusuin
Pirkkalan
Vanhan
kirkon
siunaustilaisuudessa. Helvi Tiuran monipuolisesta
toiminnasta yhdistyksessä ja hänen taiteestaan kerrottiin
muistotilaisuudessa.
Helvi oli toiminut rahastonhoitajana,
johtokunnan jäsenenä. Hän oli mukana
perustetun Pirkkalan Taideyhdistyksen
ensimmäisellä nelivuotisella kurssilla sekä
tuntiopettajana.

sihteerinä ja
vuonna 1979
Taidekoulun
oppilaana että

Maalaukset olivat Helvin näkyvin tuotanto. Hän osallistui
niillä moniin yhdistyksen vuosinäyttelyihin ja sai niistä
arvostusta.

Yhdistys pyysi Helviltä näyttelyn vuonna 2008 Pirkankoivuun. Hän
valitsi maalaukset ja huoneentaulut ja sai apua järjestelyissä. Talon
avajaisvieraille Helvi luki runoja.
Pirkkalan Taideyhdistys muistaa kiitollisena Helvi Tiuraa.
Taija Valkamo

Retrospektiivinen 40-vuotisjuhlanäyttely
VOIPAALAN TAIDEKESKUKSESSA
10.6.-28.8.2016
Juryttäjänä
toimii
kuvataiteilija
Pia
Feinik.
Ensimmäinen jurytys tapahtuu sähköisten teoskuvien
perusteella, toinen Voipaalan Taidekeskuksessa
paikan päällä.
Juhlanäyttelystä lisää tietoa myöhemmin yhdistyksen
kotisivuilla sekä Facebookissa.

Pirkkalan Taideyhdistys Facebookissa.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Sanonta ”Elämä ei ole koskaan pelkkä kävely aukean
niityn poikki” on koettu Taideyhdistyksessäkin.
Vuosi 2015 on kääntynyt loppupuolelleen. Taideyhdistys
niin kuin koko taidemaailma on elänyt tapahtumarikasta
vuotta. Ongelmitta ei ole selvitty, mutta suurimmat
kompastuskivet on selätetty ja katse käännetään kohti
40-vuotisjuhlavuotta ja juhlanäyttelyä Voipaalan
Taidekeskuksessa.

Yhdistyksen Facebook-sivuilta löydät paljon erilaista tietoa
itse yhdistyksemme tapahtumista ja asioista, sekä myös
muista mielenkiintoisista ilmiöistä ja aiheista taiteen parista.
Jos olet aktiivinen Facebookin käyttäjä ja haluaisit tuottaa
sisältöä yhdistyksemme Facebook sivuille, niin ota yhteyttä
Jukkaan, jukkis.tuominen@gmail.com

Syyskokous on perinteisesti Pirkankoivun Iitan
kammarissa sunnuntaina 22.11.2015 klo.16.00. Uuden
hallituksen valinta on syyskokouksen tärkein päätös,
ilman sitä Taideyhdistys ei elä. Jäsenet ovat tervetulleita
ja
toivottuja
osallistumaan
ja
vaikuttamaan
Taideyhdistyksen toimintaan ja toiminnan vireään
jatkuvuuteen.

Kauppakatu 15

Hallitus ei halua olla saareke, aavan meren keskellä,
vaan se kaipaa siltoja ja yhteyksiä mantereeseen.
Yhteydenotoillasi, palautteillasi ja osallistumisellasi
varmistat oman Taideyhdistyksesi rakentavan ja
mielekkään toiminnan.

Yhdistyksen
jäsenille - 10%

Puh. (03) 212 2014

Hyvää syksyä jokaiselle.
Lämpimin ja rohkaisevin terveisin
Lea

Kiitos ihanille asiakkaille 30 vuodesta! Marraskuussa tulee täyteen
30 vuotta yhteistyötä Taideyhdistyksen jäsenten kanssa.

