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PIRKKALAN TAIDEYHDISTYS RY
Perustettu v. 1976

KUTSU

VUOSIKOKOUKSEEN

Sunnuntaina 27.3.2011 klo 16
Palvelukeskus Pirkankoivu, Iitan kammari, Lehtimäentie 2 C, Pirkkala

Käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä muut jäsenten esille tuomat asiat,
jotka on toimitettava johtokunnalle 30 vrk ennen kokousta.


Johtokunta

    

Kuulumisia syyskokouksesta 28.11.2010
Pirkkalan Taideyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidettiin
28.11.2010
Palvelukeskus
Pirkankoivussa.
Syyskokoukseen osallistui 11jäsentä.
Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2011. Jäsenmaksu nostettiin 17 Euroon, muut
jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.
Taidehdistyksen

johtokunnan

puheenjohtajaksi

valittiin

Marja-Liisa Hietalahti. Uusiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin
Tuija Virta Pirkkalasta ja Vappu Kiili Tampereelta sekä
uudelle 2-vuotiskaudelle erovuorossa ollut Tuula Heisvaara.
Erovuorossa ollut Kaija Riikonen-Schumacher valittiin
uudelleen 1 vuodeksi Kirsti Korven jäädessä pois
johtokunnasta. Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.
Johtokunnan ulkopuolella avustavissa tehtävissä toimivat
Tuula Malvisalo, Pirjo Leppälä ja Ulla-Maija Ranta .

KIITOKSET
Kirsti Pitkäselle ja Kirsti Korvelle
Arvokkaasta työpanoksesta
Taideyhdistyksen johtokunnassa



Vasemmalla: Riitta-Liisa Oulujärven "Sirkusponi vapaalla", pronssi
Oikealla: Yrjö Kalvesin "Minä en kiroile", luonnonkivi + metalli

Taideyhdistyksen syysnäyttely "Ilonkorjuu"

20.2. - 10.3.2011
Galleria 2, Suupantori 2 (Uusi kirjasto)
Teosten vastaanotto: pe 18.2. klo 16 - 18 (Galleria 2)
Teokset: 3 kpl/taiteilija, hintatieto mukaan,
ei aiemmin näyttelyssä olleita, ajalta 2009 - 2011
Jyrytysmaksu: 5 Euroa / teos

Nokian Taidetalolla onnistui upeasti, nimensä mukaisesti.
Syysnäyttelymme juryttäjänä toimi Elina Ruohonen, kiitokset
hänelle! Teoksia näyttelyyn tarjottiin 48 tekijältä yhteensä
115, näistä näyttelyyn jurytettiin 66 teosta 41 tekijältä.
Näyttelyymme tutustui vieraskirjan mukaan 230 kävijää.

Teosten jurytys: la 19.2. klo 9 - 15
Juryttäjä:Tuula Lehtinen
Näyttelyn pystytys: la 19.2. jurytyksen jälkeen
Avajaiset: su 20.2. klo 14
Näyttelyyn osallistumattomien töiden poishaku:
Galleria 2:sta jurytyksen jälkeen alkaen klo 16
Näyttelyteosten poishaku näyttelyn päätyttyä:
to 10.3. klo 19 - 20
Aikataulu myös kotisivuillamme (www.pirkkalantaideyhdistys.com)

Kaikki jäsenet mukaan töitään tarjoamaan!
Marja Helo-Auerin "Prinsessaleikki", öljy pleksille

JOHTOKUNTA V. 2011

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Puheenjohtaja
Marja-Liisa Hietalahti
Paunintie 29
33980 PIRKKALA
puh. 040 - 727 0080
liisa.hietalahti@dnainternet.net

Varapuheenjohtaja,
jäsenrekisteri
Tuula Heisvaara
Kullaantie 6 A 3
33960 PIRKKALA
puh. 040 - 548 0210
tuula.heisvaara@kolumbus.fi

Sihteeri
Eeva Lanteri-Sali
Haapatie 16
33960 PIRKKALA
puh. 050 - 539 8925
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com

Rahastonhoitaja
Vappu Kiili
Härmälänsaarenkatu 8 a 9
33900 Tampere
puh. 040 - 8379474
vappu.kiili@luukku.com

Näyttelysihteeri
Tuija Virta
Mustimäenkuja 18
33950 Pirkkala
puh. 040 - 5920234
tuija.e.virta@gmail.com
Anneli Mäkelä
Heikkiläntie 131
33980 PIRKKALA
puh. 040 - 744 7197 (iltaisin)
anneli.makela@gmail.com
Kaija Riikonen-Schumacher
Satamakatu 16 D 83
33200 TAMPERE
puh. 050 - 463 7023 (iltaisin)
kaija.riikonen@dnainternet.net

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:

Onnea alkavalle vuodelle!
Taas aloitetaan valkoisesta. On pieni haikeus yhden vuoden mentyä taas,
taskussa kuitenkin uudet suunnitelmat. Kiitos Kirsteille yhdistyksemme eteen
tehdystä työstä! Mennyt vuosi oli tapahtumia täynnä ja selvisimme siitä
mielestäni ihan kiitettävästi. Saimme kauan suunnitellun Pietarin matkankin
tehtyä ja paljon muuta.
Tuleva vuosi on 35-vuotisjuhlavuosi, joka tuo tullessaan monenmoisia
haasteita. Toimintasuunnitelmassamme on mm. kolme merkittävää näyttelyä.
Ensimmäinen juhlanäyttely pidetään Pirkkalassa Galleria 2:ssa, ja juryttäjäksi
on
lupautunut
taidegraafikko
Tuula
Lehtinen.
Juhlavuoden
kesänäyttelypaikaksi on varmistunut Galleria Saskia Tampereelta ja
juryttäjäksi Elina Parjanen. Saskian jurytetystä näyttelystä ”Rajaton” valitaan
teokset myös suunnitteluasteella olevaan Saksan Bremenin näyttelyyn, joka
on tarkoitus toteuttaa syyskuussa. Aika näyttää, onnistummeko saamaan
kaikki palaset kohdalleen ja toteutuuko Saksan näyttelymme. Seuraavassa
jäsenkirjeessä asiasta tarkemmin.
Kaikenlaista suunnitelmaa jäi muhimaan vielä
ulkopuolellekin.
Talkooapua tarvitaan edelleen
loppuunsaattamiseksi.

toimintasuunnitelman
kaiken suunnittelun

Muistin virkistämiseksi vielä: Näyttelyissämme on edelleen esillä jäsentemme
yhteinen CV-kansio. Jokaiselle on varattu A- nelosen kokoinen kaksipuolinen
tasku esittelyä varten. Halutessaan oman esitteen voi lähettää
allekirjoittaneelle. Näyttelypaikoissammekin on vielä vapaita aikoja. Ota
yhteyttä näyttelyvastaavaan ja varaa oma näyttelyaikasi.
Nähdään vuosinäyttelyssä

Marja-Liisa

Taiteilijajäseneksi hakeminen
Taideyhdistyksen taiteilijajäseneksi voi päästä henkilö, joka on liittynyt yhdistyksen varsinaiseksi
jäseneksi ja sen lisäksi hankkinut taiteilijan ammattiin valmistavan koulutuksen tai osallistunut
viiteen paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen näyttelyyn, jotka on juryttänyt
valtakunnalliseen taiteilijain ammattiliittoon kuuluva taiteilija; ks. säännöt, 5§ kohta 5.2.
Taiteilijajäsenyyttä haetaan johtokunnalle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, johon on
liitettävä
tarpeelliset
todisteet
osoittamaan
jäsenyyskriteereiden
täyttyminen.
Taiteilijajäsenyyden saavuttamisen toteaa yhdistyksen johtokunta, minkä jälkeen jäsenestä tulee
taitelijajäsen 20 Euron taiteilijajäsenmaksun maksettuaan.
Johtokunta toimittaa
taiteilijajäsenelle Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n jäsenkortin. Lisäksi taiteilijajäsen saa
kunniakirjan ja Pirkkalan Taideyhdistys ry:n historiajulkaisun Taiteen aikamatka 1976 - 2006.

www.pirkkalantaideyhdistys.com

Yhdistyksen sähköpostiosoite:
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com
Tähän osoitteeseen voit lähettää:
- jäsenasiat
- näyttelykutsut
- pyynnön omien www-sivujen
linkittämiseksi yhdistyksen
kotisivuille
- lehteen liittyvät jutut, ideat, kuvat
- näyttelytiloja koskevat tiedustelut
- muut yhdistystä koskevat asiat

Uusia taiteilijajäseniä:
Sirkkaliisa Virtanen, Tuija Virta, Maija-Liisa Tenhunen, Meri-Kaarina Rahkomaa

:::::::::: Esittelykansio ::::::::::
Juhlavuoden 2011 näyttelyissämme on nähtävillä myös taideyhdistyksen jäsenten
esittelykansio. Jos haluat
tietosi esittelykansioon, toimita itsestäsi ja teoksistasi
paperiversiona A4-kokoinen, enintään kaksipuoleinen esite / ansioluettelo
osoitteeseen:
Marja-Liisa Hietalahti, Paunintie 29,33980 Pirkkala
::::: tietoja otetaan jatkuvasti vastaan :::::

PIRKKALAN TAIDEYHDISTYKSEN
MATKALLA PIETARISSA 23. - 26.9.2010
Aikaisin torstaiaamuna runsaan 30 hengen seurue lähti bussilla
Tampereelta Pirkkalan kautta kohti Pietaria. Matka taittui
mukavasti ja myös rajamuodollisuudet sujuivat hyvin. Bussi ja
kuljettaja Juhani Caven sekä tulkki Johanna Kepponen
olivat mukanamme koko matkan ajan ja heidän osaamisensa sekä
kokemuksensa edesauttoivat asioiden sujumista.
Matkalla saimme ihailla Karjalan maisemia ja kiinnostusta
maisemaan lisäsi se tosiasia, että monen matkalaisen vanhemmat
tai isovanhemmat ovat syntyneet ja asuneet näillä seuduilla.
Terijoen Kuokkalassa poikkesimme taiteilija Ilja Repinin (18441930) viehättävään, tolstoilaishenkiseen ateljeekotiin, jossa
saimme hyvän käsityksen taiteilijan elämästä ja työskentelystä.
Pietari on upea suurkaupunki, jossa monet vanhat, arvokkaat
rakennukset ovat kunnostettuja ja avoinna yleisölle. Aurinko
paistoi ja oli lämmintä, mikä sai kaiken näyttämään vielä
kauniimmalta. Eremitaasissa meillä oli asiantunteva opas, jolta
saimme tietoa ja taustaa rakennukselle ja teoksille. Eremitaasi on
valtava ja kokoelmat niin suuret, että siellä olisi mainiosti voinut
viettää monta päivää.
Toiveenamme oli tutustua erityisesti impressionisteihin ja
modernismiin yleensä. Tuotantoa tämän kauden mestareilta, kuten
Manet, Monet, Renoir, Cezanne, Gauguin, Matisse, Picasso jne.
olikin hyvin edustettuna. Picasson valloittavaa keramiikkaa, joka
valitettavasti puuttui taannoisesta, muuten niin hienosta Helsingin
Picassonäyttelystä, oli myös esillä parissa vitriinissä.
Venäläisen taiteen museossa näimme laajasti mm. Ilja Repinin
teoksia, johon hyvänä pohjana oli syyskuinen luento Pirkkalassa
sekä käynti taiteilijan ateljeekodissa matkalla Pietariin.
Venäläisten vanhojen mestareiden maalaukset ovat äärettömän
taitavasti maalattuja ja monet niistä valtavan kokoisia. Lisäksi
esimerkiksi Valentin Serovin teokset
tarkkuudessaan ja
realistisuudessaan
kuvaavat
viehättävästi
omaa
aikaansa.Varsinaisen kuvataiteen lisäksi tutustuimme oppaan
johdolla myös Pietari-Paavalin linnoitukseen ja kuulimme sen
kappelissa ortodoksimunkkien upeaa laulua sekä kävimme
Mariiski-teatterissa katsomassa tarunomaisen ja lumoavan
Shurale-baletin.
Matka oli monipuolinen ja hieno elämys. Elämyksellistä oli
myös paikallinen ravintolakulttuuri gruusialaisessa ravintolassa.
Tulkkimme pääsi käyttämään osaamistaan
ja huumorilla
selvittiin. Ruoka oli sitäpaitsi hyvää ja juomat halpoja!
Kiitos kaikille matkalla olleille mukavasta matkasta ja erityisen
lämmin kiitos matkaa järjestäneille!
-Teksti ja kuvat (alla ja takasivulla) Leena Vainio -

YHDISTYKSEN VAKITUISET NÄYTTELYTILAT
*********************************************************
Pirkkalan Terveyskeskus, Lentoasemantie 60
Palvelukeskus Pirkankoivu, Taidekäytävä, Lehtimäentie 2 C
(vaihtuu kuukausittain, mahdollisuus järjestää avajaiset)
Pirkkalan liikuntatalo, Koulutie 9
Pirkanmaan Muistiyhdistys r.y., Kalevantie 1, Tampere
Taiteilijajäsenille: TAYS, naistentautien poliklinikka, Tampere
Varaa näyttelyaikasi ---- Vielä on vapaita aikoja vuodelle 2011
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com
Näyttelysihteerit, puh (iltaisin) ja, puh (iltaisin)

TAPAHTUMAKALENTERI
HELMIKUU

Jurytetty 35-v. juhlavuosinäyttely
20.2. - 10.3.2011

MAALISKUU

Yhdistyksen vuosikokous 27.3.2011

KESÄKUU
HEINÄKUU

Juhlavuoden kesänäyttely "Rajaton",
Galleria Saskia, Tampere 30.6. - 17.7.2011

ELOKUU

Monotypiakurssi Anian koululla
elokuun aikana

SYYSKUU
LOKAKUU

Juhlavuoden syysnäyttely Bremenissä,
Saksassa

MARRASKUU Syyskokous
JOULUKUU
Yhdistyksen pikkujoulujuhla

SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN
LIITTO RY TIEDOTTAA
SKjL:n kevätnäyttely UNIKUVIA
11.2. - 3.4.2011 Saarijärven museossa
Kutsunäyttely taiteilijajäsenille, haku on päättynyt
Näyttelyn kuraattorit: Kalle Lampela ja Tuomas Korkalo
SKjL:n vuosinäyttely
9. - 28.8.2011 Kaapelitehtaan Puristamo, Helsinki
Avoin kaikille, haku alkaa helmikuussa
Maakunnallinen näyttely SPIRAALI
9.9. - 13.11.2011 Taidemuseo Harkko, Raisio
SKjL:n Länsi-Suomen jäsenyhdistysten taiteilijoille
Avoin haku alkaa huhtikuussa
SKjL:oon liittyvät toiveet voi esittää Matti Kuroselle, yhdistyksemme
jäsenelle SKjL:n hallituksessa, ma.kur@hotmail.com

Pirkanmaan taidesuunnistus 16. - 17.4.2011
www.taidesuunnistus.net - Huom. Ilmoittautuminen
15.12.2010 - 31.1.2011
Taideyhdistyksemme ei tällä kertaa osallistu tapahtumaan

JÄSENASIAA
Tarkistathan yhdistyksen kotisivujen jäsenluettelosta nimesi. Muista
ilmoittaa osoitteesi ja yhteystietosi muutokset, jotta pystymme
pitämään sinut jatkuvasti ajan tasalla taideyhdistyksen toiminnasta,
näyttelymahdollisuuksista ja saat oikeaan osoitteeseen myös
jäsenmaksulaskusi.
Mikäli et halua nimeäsi näkyviin kotisivuillamme oleviin jäsentietoihin,
ilmoita siitä pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com tai puh. 0400 - 789
287 / Tuula Malvisalo
Jäsenrekisteristä tullaan poistamaan ne, jotka eivät ole kahteen
vuoteen maksaneet jäsenmaksujaan. Tästä syystä jäsenrekisteristä
poistetun on haettava yhdistyksen jäsenyyttä uudestaan.
Kun aiot asettaa teoksiasi näytteille yhdistyksemme käytössä
oleviin näyttelytiloihin, varmistathan ensin, että vuosittaiset
jäsenmaksusi on myös menneillään olevalta vuodelta maksettu.
Näyttelyvaraus yhdistyksen vakituisiin näyttelytiloihin on
vahvistettava viimeistään 2 viikkoa ennen näyttelyn alkua. Muussa
tapauksessa vahvistamaton näyttelyaika siirtyy varauslistassa
seuraavalle taiteilijalle.
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Painos 410 kpl
Läh. Pirkkalan Taideyhdistys ry.
Haapatie 16, 33960 Pirkkala

Taideyhdistyksen kauden 2011- 2012 johtokunnan jäsenet
Ylhäällä vasemmalta:
Anneli Mäkelä,
Marja-Liisa Hietalahti,
Eeva Lanteri-Sali,
Kaija Riikonen-Schumacher
Alhaalla vasemmalta:
Vappu Kiili,
Tuija Virta,
Tuula Heisvaara

Pietarin matkalaiset ja Pietarin näkymiä Eremitaasista ja ulkoa

Ilonkorjuunäyttelyn antia: Ylhäällä oikealla Rrauno
Saarnion "Salattu hymy", keskellä oikealla Katri
Nahkurin "Salaiset haaveet" ja yllä Marja-Liisa
Tikkasen "Hyvä olo". Vasemmalla pietarilaishepo.

Taideyhdistyksen jäsenille
kehykset ja kehystys -20%
Keltinkatu 4-6, 33530 TAMPERE

