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PIRKKALAN TAIDEYHDISTYS RY
Perustettu 1976
Jäsenmäärä 382

VUOSIKOKOUSKUULUMISIA
Pirkkalan Taideyhdistys ry:n vuosikokous 2013 pidettiin 24.3.2013 Palvelukeskus
Pirkankoivussa. Paikalla oli 12 jäsentä. Vuosikokous hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2012 hallitukselle.

ENNAKKOTIETOA SYYSKOKOUKSESTA
Syyskokous pidetään 24.11.2013 klo 16 Palvelukeskus Pirkankoivun Iitan kammarissa.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöuudistusta. Käsiteltäviksi haluttavat asiat
tulee toimittaa hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

KUTSU KESÄNÄYTTELYYN

”ENEMMÄN KUIN TOSI”
5. - 23.8.2013 Nokian Taidetalo,
Souranderintie 7, Nokia

Tämän vuoden kesänäyttely pidetään
Nokian Taidetalolla 5. - 23.8.2013 teemalla
”Enemmän kuin tosi”. Juryttäjänä toimii
Johanna Havimäki.
Teosten tuonti jurytykseen on torstaina 1.8.
klo 11 - 13 Nokian Taidetalolle, jurytysmaksu
on 5 euroa teos, max. 4 teosta/ taiteilija.
Teosten tulee olla vuosilta 2011 - 2013.
Jurytyksen tuloksia voi tiedustella Vapulta
(040 - 8379474) ja Liisalta (050 - 3535635)
Näyttelyn ripustus ja ulosjurytettujen teosten
nouto perjantaina 2.8. klo 11 - 16.
Näyttelyssä olleet työt on haettava pois
näyttelyn päätyttyä perjantaina 23.8. klo 16 17. Pois hakemattomista teoksista peritään
10 euron säilytysmaksu.
Avajaiset sunnuntaina 4.8.2013 klo 13.
Huom. Nokian Taidetalolla on ripustusjärjestelmä, joka vaatii EHDOTTOMASTI
LENKKIRUUVIT teosten taakse ylänurkkiin.
Millään muulla ripustustavalla varustettuja
töitä ei hyväksytä näyttelyyn! Katso
ripustusohjeet kotisivuiltamme.

Alla kuvia vuosinäyttelyn avajaisista 17.2.2013.
Ylemmässä kuvassa avajaisissa esiintyinyt huilisti Sara
Heino. Taustalla Sami Tiaisen valokuvateos ”Portaalit”.
Alakuvassa vuosinäyttelyn stipendiaatti Maija Mustikka ja
teoksensa ”Kevättä ilmassa”.
Kuvat: Kaarina Havia
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Kotisivut: Tuula Malvisalo
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- jäsenasiat
- näyttelykutsut
- pyynnöt omien kotisivujen linkittämiseksi yhdistyksen kotisivuille
- lehteen liittyvät jutut, ideat, kuvat
- näyttelytiloja koskevat tiedustelut
- muut yhdistystä koskevat asiat

Näin keväällä saamme nauttia inspiroivista valontäyteisistä päivistä ja luonnon
heräämisestä uuteen kesään. Taideyhdistyskin tarjoaa uutta ja mielenkiintoista
toimintaa, tule mukaan!
"Enemmän kuin tosi" teemalla avautuu kesänäyttelymme elokuussa Nokian
Taidetalossa. Juryttäjäksi saimme kuvataiteilija Johanna Havimäen. Hän on tullut
tunnetuksi mm. nahka- ja turkisvaatteista valmistetuista eläinveistoksistaan.
Järjestämme syyskuussa Pirkkalan Vapaa-aikakeskuksen auditoriossa
jäsenillemme ilmaisen luennon aiheesta "Amerikan taide; abstrakti,
ekspressionismi ja uusdada". Luennoitsijana näyttelykoordinaattori Anne
Paldanius. Toivomme runsasta osanottoa. Seuraava luento järjestetään
marraskuussa ja luennon aiheen voivat valita n. 10 vaihtoehdosta syyskuun
luennolle osallistuvat.
Järjestämämme mehiläisvahamaalauskurssi I sai kiitosta osakseen ja niinpä
suunnitteilla on myös mehiläisvahamaalauskurssi II, jonka opettajana toimii Inka
Yli-Härsilä. Osallistujiksi voivat tulla myös aloittelijat, heille järjestetään ekstra
opetusta ennen II kurssin aloitusta. Tule rohkeasti mukaan, kurssi on edullinen ja
innostava.
Kun jotain uutta aloitetaan niin jotain vanhaa ja perinteikästä myös joudutaan
lopettamaan. Pirkan Opisto nykyisellään käsittää Nokian, Lempäälän ja Pirkkalan
sekä Vesilahden toimipisteet. Niinpä taideopintoja suoritetaan laaja-alaisesti eri
kunnissa. Pirkkalan toimipisteen opettajilta tuli toivomus että perinteistä IV
vuosikurssin lopputyönäyttelyn stipendiä ei jaeta lopputyönäyttelyn avajaisissa
vaan mietitään yhdessä joku uusi tapa ja perinne kuvataideopiskelijoiden ja
Pirkkalan Taideyhdistyksen välille.
Vuosinäyttelymme onnistui hienosti. Kiitos siitä kuuluu juryttäjälle, talkooväelle ja
kaikille teille, jotka toitte teoksianne jurytettäväksi. Vuosinäyttelyn stipendiaatiksi
näyttelyn juryttäjä Pia Feinik valitsi Maija Mustikan. Onnittelumme vielä kerran
Maijalle! Teoksia tarjottiin näyttelyyn 169 kpl 68:lta taitelijalta, ja paljon upeita töitä
jäi jälleen näyttelyn ulkopuolelle. Poisjääneistä teoksista olisi saanut koottua
toisen hyvän näyttelyn.
Vuosikokous pidettiin 24.3.2013. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja edelliselle hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Seuraava jäsenkirje ilmestyy syksyllä ennen syyskokousta. Kotisivuiltamme saa
ajankohtaista tietoa tapahtumista.
Odotellaan kesää, nautitaan siitä ja nähdään kesänäyttelyssä.

Ystävällisin terveisin,
Tuija

YHDISTYKSEN VAKITUISET NÄYTTELYTILAT
Palvelukeskus Pirkankoivu, Taidekäytävä, Lehtimäentie 2 C - mahdollisuus
järjestää avajaiset
Pirkkalan Terveyskeskus, Lentoasemantie 60 - taiteilijajäsenille
Näiden kahden näyttelypaikan ripustus- ja purkuajankohdat ovat täsmentyneet 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 liikuntatalo, Koulutie 9
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!

Työtilalle tarvetta?
Taideyhdistys kartoittaa jäsenistön työtilatarvetta. Anian
koulun taideluokan vapauduttua edelliseltä vuokralaiselta
taideyhdistyksellä olisi mahdollisuus vuokrata tilaa
väliaikaisesti. Mikäli riittävä määrä työtilan vuokrauksesta
kiinnostuneita löytyy, taideyhdistys voi toimia päävuokralaisena ja vuokrata tilaa edelleen omakustannushintaan.
Kuukausivuokran suuruus riippuu tilan käyttäjien määrästä,
mutta pyrimme siihen, että kuukausivuokra olisi maksimissaan 50 - 70 euroa taiteilijaa kohden. Jos olet
kiinnostunut tilan vuokraamisesta, ota yhteys Tuijaan, puh.
040 - 5920234 .

TALKOOTYÖTÄ TARJOLLA

Taideluentoja
Anne Paldanius pitää luennon Amerikan taiteen
abstraktista ekspressionismista Pirkkalan
Vapaa-aikakeskuksen auditoriossa 5.9.2013 klo
18-19. Luento on jäsenillemme maksuton.
Syksylle on tulossa toinenkin luento, jonka aihe
annetaan ensimmäisen esitelmätilaisuuden
kuulijoiden valittavaksi. Tervetuloa!

SKjL
Skjl:n teemanäyttely MUOTOKUVA 18.10.2013 19.1.2014 Lahden Taidemuseossa. Kaikille
suomalaisille tai Suomessa asuville taiteilijoille
avoimen nykymuotokuvan eri ulottuvuuksia
käsittelevän teemanäyttelyn haku 31.5.2013 klo
16 mennessä (saman päivän postileima riittää).

Sopimus kunnan kanssa koskien Galleria 2:n
valvontaa
Kunta on lähestynyt Pirkkalan taideyhdistystä koskien
Galleria 2:n lauantaivalvontaa. Tarkoitus on, että vakituisen
työntekijän lauantaivapaapäivinä yhdistyksen jäsenet
valvoisivat näyttelyä ja siten mahdollistaisivat osaltaan
yhdistyksen toiminnan jatkumisen mahdollisimman
monipuolisena kunnan maksaessa yhdistykselle korvausta.
Tule mukaan toimimaan yhdistyksen hyväksi! Erityisesti
taiteilijan ammatista kiinnostuneille valvontavuorot ovat oiva
tilaisuus tutustua näyttelykäytäntöihin. Valvontavuorot ovat
lauantaisin klo 12-16. Valvojille annetaan tarkat käytännön
ohjeet. Ilmoittaudu Tuijalle, puh. 040 - 5920234.

HUOM. JÄSENISTÖ!!
Yhdistys on siirtymässä sähköisen jäsenkirjeen käyttöön. Jo
nyt voit valita jäsenkirjeesi paperiversion sijaan sähköisenä.
Sähköinen jäsenkirje ei katoa muiden paperien joukkoon eikä
kuormita luontoa! Lisäksi yhdistys säästää samalla rahaa
muuhun jäsenistölle tarjottavaan toimintaan, josta voit lukea
pian lisää.

Mehiläisvahamaalauskurssi II
6.10.2013 klo 11 - 14.30
Keväällä pidetty mehiläisvahamaalauskurssi
saa jatkoa! Alkeiskurssin käyneille pidetään klo
11 mehiläisvahamaalauksen jatkokurssi, hinta
20 euroa / henkilö.
Alkeiskurssia käymättömien on mahdollista tulla
ennen kurssin alkua klo 10 oppimaan perusteet
ja päästä sitten mukaan jatkokurssille.
Preppauksen hinta on 15 euroa / henkilö.
Paikkana
on
Fantastisen
Norsun
tilat
Tampereella, osoite Näsilinnankatu 34 A 31, 7.
krs (Taiteen ja hyvinvoinnin tila Amelie).
Opettajana
toimiii
Inka
Yli-Härsilä.
Ilmoittautumiset 22.9.2013 mennessä Vapulle
(vappu.kiili@luukku.com).

Temperamaalauskurssi
Temperamaalauskurssi ei saanut riittävästi
kannatusta ja toisaalta emme saaneet
toimintaan haettua apurahaa, joten kurssi ei
toteudu ainakaan vielä. Mahdollisesti
palaamme asiaan tulevaisuudessa.

Yhdistyksellä on joistain teistä puutteellisia tai virheellisiä tietoja.
Päivitättehän kaikki yhteystietonne jäsenrekisterinhoitajalle Liisa
Heinoselle mahdollisimman pian! On ikävää jäädä paitsi jostain vain
siksi, että esim. sähköposti ei tule perille. Kerro viestissä toimivan

sähköpostiosoitteesi lisäksi nimesi (saamme silloin tällöin
postia osoitteesta, jossa ei ole nimeä, ja jos vielä viestistä
unohtuu nimi, ei tiedetä edes keneltä viesti tulee..),

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

Taiteilijaesittelyssä Anne Lehtinen

Anne Lehtinen on monipuolinen
nainen, joka taiteentekemisen lisäksi
toimii myös galleristina omassa
Tampereen Aleksis Kivenkadulla
toimivassa Taidekellarissaan.
Annelle taiteen tekemisessä itse
prosessi on tärkeä osa kokonaisuutta.
Häntä inspiroi Picasso ja italialainen
estetiikka, ja taiteeseensa hän saa
vaikutteita ympäri maailmaa. Tällä
hetkellä hän on alkanut tauon jälkeen
maalata kubistisia teoksia. Hän tekee
niiden tiimoilta yhteistyötä miehensä
Maurin kanssa: Anne maalaa teoksen
ja Mauri veistää sille kehykset.
Anne on käynyt Pirkkalan taidekoulun

Anne Lehtinen kubististen teostensa kanssa.

vuosina 1993-1997, jonka jälkeen hän

on opiskellut useilla Pirkkalan kansalaisopiston, Oriveden opiston sekä Tampereen työväenopiston kursseilla. Hän on
osallistunut useisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin näyttelyihin ja työskennellyt taiteilijaresidensseissä Berliinissä, Prahassa
ja Italian Pioppissa. Annen teoksia on julkisissa kokoelmissa, mm. Pirkkalan seurakunnalla ja vanhainkodilla.
Taideyhdistyksen väelle Anne vinkkaa, että kannattaa kysyä näyttelyaikaa Taidekellarista tai piipahtaa muuten vain.
Toukokuussa Taidekellarissa on esillä Annen omia maalauksia.
Teksti: Kati Valkonen
Kuva: Satu Lehtinen

Tampereen Taidemessut 2014
Taideyhdistys suunnittelee osallistumista
Tampereen Taidemessuille lokakuussa
2014. Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuutta esitellä teoksiaan. Alustavasti
hinta taiteilijaa kohden on 60 - 100 euroa.
Kyselyt ja alustavat ilmoittautumiset
Vapulle, puh. 040 - 8379474.

Uusia jäseniä:
Maija-Liisa Mustikka, Cheryl Barck,
Erja Mikkola, Sirkka Korhonen, Katri
Palolampi, Merja Lemmetti ja Pirkko
Kapanen.

Kauppakatu 15
Puh. (03) 212 2014

