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PIRKKALAN TAIDEYHDISTYS RY
Perustettu v. 1976

SYYSKOKOUSKUTSU
Pirkkalan Taideyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 24.11.2011 klo 18
Palvelukeskus Pirkankoivun Iitan kammarissa
(Lehtimäentie 2, Pirkkala)
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat.
Kahvitarjoilu!
Lämpimästi tervetuloa!
Johtokunta

35-vuotisjuhlanäyttely "" 30.6. - 17.7.2011
Yhdistyksen juhlavuoden jurytetty kesänäyttely pidettiin Galleria Saskiassa.
Juryttäjänä toimi kuvataiteilija Elina Parjanen. Jurytettäviksi tarjottiin 212
teosta kaikenkaikkiaan 81 tekijältä. Näistä juryttäjämme valitsi Saskian
valoisille seinille ja veistosjalustoille 70 taiteilijalta 126 teosta.
Avajaisten ohjelman, "Fadon mystiikkaa rajattomassa ympäristössä" esittivät
fadolaulajatar Anita De Coteau ja kitaristi Juha Venäläinen.
Yläkuvassa Hillevi Aholan akvarelli "Allit tiskihanskat tanassa" ja alhaalla keskellä Sanna Elovaaran
akryylimaalaus "Välähdyksiä". Avajaiskuvissa alhaalla vasemmalla: fadomusiikin tunteenpaloa Anita De
Coteaun ja Juha Venäläisen tulkitsemana, oikealla juryttäjä Elina Parjanen Helena Frankberg-Lakkalan
"Shakkipelin" äärellä (intarsia/savi

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

JOHTOKUNTA V. 2011
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:
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

Moro
Syyskokouksen aika on marraskuun lopulla. Silloin valitaan uusi johtokunta
seuraavalle kaks´vuotiskaudelle, ja puheenjohtaja vuodelle 2012. Jos olet
kiinnostunut johtokuntatyöskentelystä yhdistyksemme eteen, tai puheenjohtajuudesta, ota yhteyttä johtokunnan jäseniin ja tule ehdolle.
Yhteisnäyttelymme on tältä vuodelta pidetty. Kiitos osallistuneille!
Nyt keskitymme jo tulevaan vuoteen.
Alkuvuodesta on jyrytetty vuosinäyttelymme Pirkkalassa ja kesällä näyttely
Bremenissä.
Bremenin näyttelypaikka on BLG, jossa sijaitsee Suomen konsulaatti.
Sihteerimme Eeva ja näyttelysihteerimme Tuija kävivät tutustumassa
paikkaan, ja totesivat näyttelypuitteet varsin kiinnostavaksi. Näyttelypaikan
saaminen näin arvovaltaisesta paikasta on yhdistyksellemme kunnia-asia.
Näyttelytilat ovat kuitenkin rajalliset, ja johtokunta on tehnyt päätöksen valita
taiteilijajäsenten teoksista näyttelykokonaisuuden.
Teokset tullaan
juryttämään Saskian ”Rajaton” näyttelyssä mukana olleista teoksista. Monta
asiaa on vielä avoinna, mutta eiköhän kaikki saada loppuun viedyksi.
Kotisivuillamme olevasta linkistä voi seurata näyttelyn suunnittelua ja
toteutusta.
Alkuvuodesta sähköpostiini tuli runonpätkä, jonka haluan nyt tähän lopuksi
laittaa.
Kun minä kättelin vanhan ystävän
ja lähdin jatkamaan matkaa
miksi en kääntynyt takaisin
ja kätellyt vielä kerran
paremmin, todemmin
ei olisi muodostunut mielikuvaa erosta.
Nyt minä en pääse irti siitä.

Syysterveisin

Marja-Liisa

Uusia taiteilijajäseniä:
Marjo Kotiranta, Riitta Nurminen, Kirsti Sipilä,
Jaana Pärssinen, Tarja Koski, Helena Karhumäki
JÄSENASIAA - JÄSENMAKSUMUISTUTUS
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi vuodelle 2011?? 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.
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,
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com tai puh. 0400 - 789 287 / Tuula Malvisalo

ilmoita

siitä

JÄSENET ja TAITEILIJAJÄSENET!
ENSI KESÄNÄ BREMENIIN!
Taideyhdistyksen tulevan kesän näyttely "Limitless"
järjestetään Bremenissä, Saksassa. Näyttelyaika on
29.6.-27.7.2012, näyttelypaikkana Suomen konsulaatti,
Präzident-Kennedy-Platz 1.
Näyttelyteokset valitaan menneen kesän 2011 Saskian
näyttelyyn jurytettyjen taiteilijajäsenten teosten joukosta.
TAAITEILIJAJÄSEN: Jos siis haluat osallistua
Saskiassa, näyttelyssä "Rajaton" olleilla teoksillasi
Bremenin näyttelyn jurytykseen ja näyttelyyn,
ennakkoilmoittaudu sähköpostitse 15.11.2011 mennessä:
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com. Sähköpostittomat tai
asiasta tarkemmin kysyvät: ota yhteys johtokunnan jäseniin

YHDISTYKSEN VAKITUISET NÄYTTELYTILAT
Palvelukeskus Pirkankoivu, Taidekäytävä, Lehtimäentie 2 C
(vaihtuu kuukausittain, mahdollisuus järjestää avajaiset)
Pirkkalan liikuntatalo, Koulutie 9
Pirkanmaan Muistiyhdistys r.y., Kalevantie 1, Tampere
Taiteilijajäsenille:
Pirkkalan Terveyskeskus, Lentoasemantie 60
TAYS, naistentautien poliklinikka, Tampere
Varaa näyttelyaikasi
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com
Näyttelysihteeri Tuija Virta, puh. 040 - 5920234
Näyttelyvaraus on vahvistettava viimeistään 2 viikkoa ennen
näyttelyn alkua. Muussa tapauksessa vahvistamaton
näyttelyaika siirtyy varauslistassa seuraavalle taiteilijalle.

Kesänäyttelyantia eli seinällä Maila Malmin teos "Pirkkalaispatsaat"
materiaalina vanhat farkut, edessä Minna Nurmen pronssiveistokset
"Kuolema iltapäivällä" ja "Tuomittu"

TAPAHTUMAKALENTERI
MARRASKUU Syyskokous 24.11.2011
HELMIKUU
MAALISKUU

Vuosinäyttely 20.2. - 8.3.2012
Galleria 2, Pirkkala

KESÄKUU
HEINÄKUU

Juhlavuoden kesänäyttely Saksassa
"Limitless" 29.6. - 27.7.2012, Bremen

SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN
LIITTO RY TIEDOTTAA
SKjL:n syyskokous
26.11.2011 Tampereella
SKjL:n teemanäyttely "SOTA VAI RAUHA"
20.2. - 3.6.2012
Etelä-Karjalan Taidemuseo, Lappeenranta
SKjL:n jäsenyhdistysten kaikille taiteilijoille avoin
haku päättyy 28.10.2011
SKjL:oon liittyvät toiveet voi esittää Matti Kuroselle, yhdistyksemme
jäsenelle SKjL:n hallituksessa, ma.kur@hotmail.com

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
täyttymisen.
Taiteilijajäsenyyden saavuttamisen toteaa yhdistyksen
johtokunta, minkä jälkeen jäsenestä tulee
taitelijajäsen maksettuaan 20 Euron taiteilijajäsenmaksun. Johtokunta toimittaa taiteilijajäsenelle
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n jäsenkortin. Lisäksi taiteilijajäsen saa kunniakirjan ja
Pirkkalan Taideyhdistys ry:n
historiajulkaisun
Taiteen aikamatka 1976 - 2006.

:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: Esittelykansio :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::
Yhdistyksemme näyttelyissä 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 ::::
:::: tietoja otetaan jatkuvasti vastaan ::::
:::: tietoja otetaan jatkuvasti vastaan ::::

Painos 410 kpl
Läh. Pirkkalan Taideyhdistys ry.
Haapatie 16, 33960 Pirkkala

Kesänäyttelyn teoksia: vasemmalla Ulla Roivaisen akryylimaalaus "Vesielämää" ja
oikealla Meri-Kaarina Rahkomaan kartonkigraafinen "Rajatapaus"

Keskellä ylimpänä Marja-Liisa
Pitkäsen valokuva-canvas
"Sateenkaaren alla", puolivälissä
Marianne Nykäsen grafiikka/
viivasyövytysteos "Silloin ennen"
ja alimpana Maija Tepon puupiirros
"Pino"
Alavasemmalla Liisa Pennosen
öljymaalaus "No" ja alaoikealla
Marita Henrikssonin keramiikkateos
"Älä jätä minua, päivieni valo"

TAIDEYHDISTYKSEN JÄSENILLE
KEHYKSET JA KEHYSTYS -20%
Avoinna ma-pe klo 9 -16.30, la suljettu, Puh 0400 734 583
Keltinkatu 4 - 6, 33530 TAMPERE

