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Puheenjohtajan mietteitä
Heti aluksi haluan toivottaa koko jäsenistöllemme hyvää ja luo-

misrikasta Uutta Vuotta 2017.
Kiitokset koko jäsenistöllemme menneestä juhlavuodesta 2016
sekä kiitokset edelliselle hallitukselle 2016. Kiitokset kaikille,
jotka auttoivat tavalla tai toisella yhdistyksemme toiminnassa
menneenä vuonna. Kiitokset myös uudelle hallitukselle ensimmäisestä kokouksesta, oli mukavaa huomata, kuinka uuden
hallituksen jäsenet olivat jo etukäteen miettineet omaa rooliaan
yhdistyksemme hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa.
Toivoisin, että yhdistyksemme pystyisi vastaamaan meidän
kaikkien toiveisiin sekä jossain määrin myös ehkä unelmiimme. Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain tuttua, jotain turvallista,
jotain erilaista.
Tulemme jossain vaiheessa tämän vuoden aikana tekemään jäsenistöllemme kyselyn. Kyselyyn voimme kommentoida omista
toiveistamme ja odotuksistamme. Toivon, että saamme paljon
vastauksia ja tietoa siitä, mitä odotuksia ja tulevaisuudenvisioita
meillä itse kullakin on yhdistyksestämme. Kaikki uudet ideat ja
kehityskohteet ovat tervetulleita.

Markku Tuominen

Markku Tuominen kuoli Pirkkalan terveyskeskuksen vuodeosastolla vaikean sairauden murtamana 6.1.2017. Hän oli syntynyt
4.2.1945 Tampereella.
Markku Tuominen toimi taideyhdistyksemme hallituksessa vuonna 2015 ja sinä aikan
myös rahastonhoitajana. Hän toimi vielä viime kesänä aktiivisesti, ollen maalaamassa yhdistyksessä toteutettua tinttamareskia Pirkkalan kunnan Muinaismarkkinoille.
Hän kävi taidekoulun jatko-opintoinen.
Opettajien arvion mukaan Markku oli kuvan
tekijänä oman tiensä kulkija, varma perspektiiviosaaja, kokeileva ja ennakkoluulotonkin
– unohtamatta teoksissaan huumoriakaan.
Markku Tuominen oli aina muita kannustava
ja yhteisöllinen sekä yhteiskunnallisesti aktiivinen henkilö.

Mitä muuta vuonna 2017? Vuosinäyttely Galleria kakkosessa
sekä kesänäyttely Tampereen Saskioissa, ehkä joitain mielenkiintoisia luentoja, pikkujouluja unohtamatta. Ja kukapa tietää,
millaista yllätysohjelmaa on luvassa? Kuten jo aikaisemmin olen
sanonut, niin meillä on iso, perinteikäs sekä ennen kaikkea toimiva yhdistys, joka pystyy toteuttamaan suhteellisen isojakin
toiveita. Uutena asiana päätimme, että Galleria kakkosen valvonnasta korvaamme jatkossa matkakorvauksen sekä ruokarahan.
Uusi hallitus esittäytyy myös tässä julkaisussa, tutustukaa rooleihin ja olkaa yhteyksissä, olkaa aktiivisia näyttelyvarausten
suhteen ja järjestäkää omia näyttelyitä paikoissamme. Harvalla
yhdistyksellä on tarjota näin monta näyttelypaikkaa, käyttäkää
tämä etu hyödyksenne.
Juhlavuotemme meni, mutta eikö jokainen vuotemme voisi olla
tavalla tai toisella juhlavuosi. Aina on aihetta juhlaan.

				

- Jukka Tuominen
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