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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN
Pirkkalan Taideyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 23.11.2014 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 myönnettiin tili- ja
vastuuvapaus vuoden 2013 hallitukselle ja muille
tilivelvollisille sekä hyväksyttiin vuoden 2013
toimintakertomus.

VUOSINÄYTTELY 2015
TEEMANA MELANKOLIA
Taideyhdistyksen vuosinäyttely pidetään 16.2. 5.3.2015 Galleria 2:ssa, Suupantori 2, Pirkkala.
Näyttelyn juryttää kuvataiteilija Jarmo Kallinen. Näyttelyyn
saa tarjota enintää 4 teosta vuosilta 2013 - 2015
/ taiteilija, jurytysmaksu on 5 euroa teokselta. Näyttelyyn
tarjotut teokset eivät saa olla
aikaisemmin esillä
olleita
Pirkkalan Taideyhdistyksen jurytetyissä
näyttelyissä . Diptyykki- ja triptyykkisarjat: ulkomitoiltaan
suuremmilla kuin A5-kokoisilla (21 cm x 15 cm)
teossarjoilla jurytysmaksu on kullekin osalle erikseen
5 euroa / kpl.

Haiharan syysnäyttelyn upeaa ripustusta, juryttäjä Tuomo
Rosenlundin käsialaa

Teosten vakuuttamisesta näyttelyyn huolehtii taiteilija
itse. Teosten tuonti Galleria 2:een perjantaina 13.2.2015
klo 17.00-19.00. Jurytys tapahtuu lauantaina 14.2.2015.
Näyttelyyn osallistumattomat teokset voi hakea pois
noin tuntia ennen näyttelyn avajaisia.

Avajaiset sunnuntaina 16.2.2014 klo 17.00
Näyttelyluettelo julkaistaan Taideyhdistyksen kotisivuilla
heti sen valmistuttua ja jurytystuloksista annetaan
informaatiota myös puhelimitse. Näyttelyn purku
tapahtuu torstaina 5.3.2015 klo 19 - 20.
Näyttelyyn osallistujilta toivotaan osallistumista myös
näyttelytilan (Galleria 2) lauantaivalvontaan klo 12 - 16,
mahdollisuuksien mukaan. Vapaaehtoiset valvojat
voivat ilmoittautua yhdistyksen sihteerille.

Minna Nurmen teos ”Minä olen vahva”

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:
Julisteet: Pirjo Leppälä
puh. 040 - 747 6622
Jäsenlehti: Ulla-Maija Ranta
puh. 050 - 527 4913
ullamr@hotmail.com

Yhdistyksen 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
Syksyn tullen moni meistä alkaa selailla lehdistä ja netistä itselleen sopivia
harrastuksia ja tapahtumia. Yksi hakee uusia kokemuksia, toinen uutta
tietoa tai entisen syventämistä ja kolmas hyvää seuraa harrastuksen
parissa. Pirkkalan taideyhdistys tarjoaa tätä kaikkea, tule rohkeasti
mukaan toimintaan!
Nyt on aika siirtää myös puheenjohtajan viestikapula seuraavalle
viestinviejälle. Tämä on ollut mielenkiintoinen ja rikastuttava sukellus
pirkanmaalaiseen taide-elämään ja mielenmaisemaan. Tästä voisin
tehdä teoksen; kaksikin.
Kiitos kuluneista neljästä toiminnan vuodesta ja toivotan omasta ja
vaihtuvan hallituksen puolestan onnea ja menestystä merkittävän sekä
perinteikkään taideyhdistyksen
peräsimessä. Jätän uuden
puheenjohtajan palstan seuraajalleni hyvillä mielin, sillä yhdistys on
kaikinpuolin hyvässä iskussa. Toimintabudjetti lähes kaksinkertaistunut,
uudet toimivat kotisivut, sähköpostitukseen siirtynyt viestintä ja laadukkaat
näyttelypaikat, hauskoja matkoja unohtamatta.
Uusi hallitus valitaan syyskokouksessa Pirkankoivun Iitan kammarissa
23.11.2014 klo 16. Tervetuloa vaikuttamaan!
Sydämellisin terveisin
Tuija
Uudet jäsenet: Airi Lappalainen, Erna Oesch, Liisa Kapanen, Tuula
Piispanen, Pentti Saarinen, Astrid Mustonen , Sanna Perenius ja Jonna
Heikkinen.
Uudet taiteilijajäsenet: Eija Laine-Hellstén, Aarto Uurasjärvi, Kaarina
Rakkolainen, Ulla Toijanniemi, Soile Sarlen, Ulla Roivainen, Raimo
Haverinen, Päivi Aejmelaeus, Riitta Oittinen, Lea Toimela, Juha Isometsä,
Jukka Tuominen, Tuula Malvisalo, Pirkko Kapanen ja Veera Viidanoja.

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!

TAMPEREEN TAIDEMESSUT 2014

KESÄN 2015 TAIDEMATKA

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus,
Ilmailunkatu 20. D - halli. Bussi no.14

Taideyhdistys tekee taidematkan 22. 24.5. 2015 (perjantaista sunnuntaihin)
Tallinnaan ja Padiseen.

Avoinna 14. - 16.11.2014:
pe. klo 10 - 18, la. klo 9 - 17,
su. klo 10 - 17
Pirkkalan Taideyhdistys ry:n osaston
numero on D 531. Yhdistyksen
jäsenistä osallistuu messuille 10
henkilöä:
Terttu Hollo
Sari Rouhento
Soile Sarlen
Vappu Kiili
Jaana Pärssinen
Marja Helo-Auer
Jaana Ristimäki-Anttila
Elina Makkonen
Eija Laine-Hellstén
Elisabet Pakkala

ILMOITUSASIAA JÄSENISTÖLLE!
YHDISTYS ON SIIRTYNYT
PÄÄSÄÄNTÖISESTI SÄHKÖPOSTIJA KOTISIVUTIEDOTUKSEEN.
Vuonna 2015 jäsenlehtiä ilmestyy vain 1.
Seuraava numero on jaossa kevättalvella,
mahdollisesti
helmi-maaliskuussa.
Jäsenlehden
postituksessa
tullaan
siirtymään jakeluun sähköpostin kautta
(lehden pdf-versio) niille jäsenille, jotka
ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa
tästä lehdestä lähtien.
Paperiversio tullaan yhä postittamaan
sähköpostiosoitteettomille. Säästämme
täten sekä ympäristön resursseja että
yhdistyksemme käytössä olevia varoja
antoisampiin tarkoituksiin.
Yhdistyksen kotisivut ovat uudistuneet, ja
niitä
päivitetään
reaaliaikaisesti.
Yhdistyksen uusi kotisivuosoite on:
www.pirkkalantaideyhdistys.fi

Tallinnassa
vieraillaan
perjantaina
upeassa taidemuseo Kumussa oppaan
opastamana ja lauantaina tutustutaan
Kadriorgin puistoon sekä siellä sijaitsevaan
vanhassa barokkityylisessä palatsissa
olevaan ulkomaisen taiteen museoon.
Padise, joka sijaitsee noin 50 km
Tallinnasta, tarjoaa lauantai-iltapäivänä
opastettua tutustumista keskiaikaiseen
luostariin ja sen toimintaan, lounaan
Padisen kartanossa ja sen jälkeen
tutustumisen taiteilija Eeva Raadkivin
Määrä Mäen meistripajaan.
Taidematkan hinta on 340 Euroa /henkilö.
Hinta
sisältää
kokoaikaisen
bussikuljetuksen,
päivälaivakyydit,
sisäänpääsymaksut, opastukset Kumussa
ja Padisessa sekä yöpymiset kahden
hengen huoneissa Radisson Blue Hotel
Olympiassa aamiaisineen. Padisen lounas
sisältyy myös matkan hintaan.
Lähtö Pirkkalan Vapaa-aikakeskukselta
22.5.2014 klo 07.45, laiva Viking XPRS
Hki-Tall 11.30 - 14.00.
Paluu sunnuntaina 24.5.2014 Viking XPRS
Tall-Hki klo 16.30 - 19.00, josta bussilla
Pirkkalaan.
Tule mukaan ja ota ystäväsikin matkaan.
Ilmottautumiset
helmikuun
loppuun
mennessä Liisa Heinoselle, puh. 050
3535635, liisa.heinonen@heinoset.net tai
Lea Toimelalle, puh. 0400 905907,
lea.toimela@luukku.com.
Kuvassa Padisen keskiaikaisen luostarin raunioita

Painos 100 kpl
Läh. Pirkkalan Taideyhdistys ry.
Pirttimäki 1 C 1, 33960 Pirkkala

Taiteilijaesittelyssä Urpo Jokiniemi
Urpo Jokiniemi on eläkkeellä oleva maanviljelijä/taiteilija Hämeenkyröstä. Kuvassa oleva
Urpon maalaus on tilaustyö, jonka maalaamiseen kului yli puoli vuotta. Maalaus onkin kooltaan
hyvin suuri, 124 cm x 250 cm. Työn tilaaja oli lisäksi edellyttänyt listaamiensa aiheiden löytyvän
maalauksesta.

Itseään taiteilijana Urpo kuvaa seuraavasti: ”Sanotaan, että taiteilijat ovat herkkiä, mutta minusta
voisi sanoa, että olen yliherkkä. Sitä olen hävennyt lähes koko elämäni. Nyt vanhemmiten se
ei enää haittaa muuta kuin laulamista!”
Urpon taiteellisuus pantiin merkille jo koulussa. Hänen ollessaan 12-vuotias opettaja määräsi
eräällä vesivärimaalaustunnilla hänet antamaan arvosanat muiden oppilaiden maalauksiin.
Koulun jälkeen Urpo toimi unelma-ammatissaan maanviljelijänä, ja taiteellinen puoli pysyi
piilossa 45-vuotiaaksi asti. Silloin, vihdoin hän sai irrotettua maanviljelyksestä aikaa sen verran,
että - kuten Urpo ilmaisee - ”tuli tehtyä taulu vuodessa”. Sittemmin hän kävi kuvataiteen
iltakursseja ja lopuksi opiskeli Pirkkalan taidekoulussa Leo Mäntylän ja Mikael Härkäsen
ohjauksessa vuosina 1989-1993.
Lypsykarjasta luopumisen jälkeen v. 1992 hän aloitti maalauksen työkseen. Näyttelyitä Urpolla
on ollut jonkin verran, ja näiden seurauksena hän on saanut tilaustöitä. Urpo kokee, ettei ole
koskaan ollut ns. tuottelias taiteilija, sillä tilaustyöt ovat rajoittaneet uusien näyttelyiden
aikaansaamista. Urpon maalauksia on Suomen lisäksi Ruotsissa, Saksassa, Espanjassa,
Kanadassa ja USA:ssa.

Kauppakatu 15
Yhdistyksen
jäsenille - 10%

Puh. (03) 212 2014

Pirkkalan Taideyhdistyksen 100vuotisonnittelut ja kiitokset Helvi
Tiuralle. Helvi on taideyhdistyksen
pioneereja
jäsennumerolla
4,
Pirkkalan taidekoulun perustajia,
taidekoulun ensimmäisiä oppilaita ja
on toiminut siellä myös opettajana.

