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Kuulumisia syyskokouksesta 24.11.2011
Pirkkalan Taideyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2011 Palvelukeskus Pirkankoivussa.
Kokoukseen osallistui 15 jäsentä. Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2012.
Jäsenmaksu 17 euroa, myös muut jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Tuula Rajamaa. Johtokunnassa jatkavat Tuula Heisvaara, Vappu Kiili ja Tuija Virta. Uusiksi jäseniksi valittiin Soile
Sarlen ja Kati Valkonen sekä uudelle 2-vuotiskaudelle Eeva Lanteri-Sali. Johtokunnan ulkopuolella avustavissa
tehtävissä toimivat Tuula Malvisalo, Pirjo Leppälä ja Ulla-Maija Ranta.
Syyskokouksessa valittuun johtokuntaan on tullut muutoksia poisjääntien myötä. Johtokunta järjestäytyy uudelleen
1.2.2012 pidettävän ylimääräisen kokouksen jälkeen. Uudesta johtokunnasta tulee tietoa yhdistyksen www-sivuille
välittömästi kokouksen jälkeen.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen
Keskiviikkona 1.2.2012 klo 18.00, Pirkkalan liikuntatalo, Koulutie 9, Pirkkala
Asia: Syyskokouksessa valittuun johtokuntaan tulleiden muutosten vuoksi valitaan kaksi jäsentä johtokuntaan
sekä puheenjohtaja. Tervetuloa! Kahvitarjoilu!

Yläkuvassa vuosinäyttelykutsun taustakuva, Kirsti Sipilän akryylimaalaus "Naamion takaa"

TAIDEYHDISTYKSEN VUOSINÄYTTELY 20.2. - 8.3.2012
Pirkkalan Galleria 2:ssa, avajaiset su 19.2.2012 klo 14.00
Tarkemmat tiedot vuosinäyttelystä sivulla 2

KUTSU

VUOSIKOKOUKSEEN

Sunnuntaina 25.3.2012 klo 16.00, Palvelukeskus Pirkankoivu, Iitan kammari, Lehtimäentie 2 C, Pirkkala
Käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä muut jäsenten esille tuomat asia, jotka on toimitettava
johtokunnalle 30 vrk ennen kokousta.

     Johtokunta

JOHTOKUNTA v. 2012

JOHTOKUNNAN TERVEISET

Puheenjohtaja
valitaan ylimääräisessä
kokouksessa

Varapuheenjohtaja
Tuija Virta
Mustimäenkuja 18
33950 PIRKKALA
puh. 040 - 5920234
tuija.e.virta@gmail.com

Sihteeri
Johtokunnan kutsumana sihteerinä
johtokunnan ulkopuolelta
Marja-Liisa Mäensivu
Takamaantie 24 A 4
33960 PIRKKALA
puh. 050 - 5536884
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com

Rahastonhoitaja sekä
jäsenrekisterinhoitaja
Vappu Kiili
Härmälänsaarenkatu 8 A 9
33900 TAMPERE
puh. 040 - 8379474
vappu.kiili@luukku.com

Näyttelyvastaava
Tuula Heisvaara
Kullaantie 6 A 3
33960 PIRKKALA
puh. 040 - 5480210
tuula.heisvaara@kolumbus.fi
Eeva Lanteri-Sali
Haapatie 16
33960 PIRKKALA
puh. 050 - 5398925
els@els.cc
Kati Valkonen
Koivutie 24 A 1
33960 PIRKKALA
puh. 050 - 3308989
posti@kativalkonen.fi

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

Sydämelliset kiitokset edelliselle puheenjohtajalle Marja-Liisalle, sekä Annelille ja
Kaijalle ansiokkaasta toiminnasta Pirkkalan Taideyhdistyksen johtokunnassa.
Mennyt vuosi 2011 oli työntäyteinen taideyhdistyksen johtokunnalle.
Kesänäyttelymme Galleria Saskiassa oli lämminhenkinen hieno kokonaisuus
fadomusiikkiesitysten kera.
Saimme myös järjestettyä näyttelyn Saksan Bremeniin tämän vuoden heinäkuuksi.
Tervetuloa matkalle ja näyttelyn avajaisiin kanssamme. Seuratkaa nettisivuiltamme
matkan järjestelyjen etenemistä.
Syyskokouksessa valittuun johtokuntaan on tullut muutoksia poisjääntien myötä.
Johtokunta järjestäytyy uudelleen 1.2.2012 pidettävän ylimääräisen kokouksen
jälkeen. Uudesta johtokunnasta tulee tietoa nettisivuille välittömästi kokouksen
jälkeen.
Tullaan tutuiksi myös vuosinäyttelyssä. Tervetuloa mukaan näytteilleasettajaksi ja
myös näyttelyvieraaksi!
Näyttelyssämme on esillä jäsentemme yhteinen cv-kansio. Jokaiselle on varattu
A4-kokoinen kaksipuoleinen tasku esittelyä varten. Uusia ja päivitettyjä esittelyitä
voi lähettää Tuula Heisvaaralle.
Yhdistyksen näyttelypaikoissa on vielä vapaita aikoja, tule rohkeasti mukaan!
Hyvää ja samalla värikästä uutta vuotta 2012!
Toivottaa
Pirkkalan taideyhdistyksen johtokunta

VUOSINÄYTTELY 20.2. - 8.3.2012
Yhdistyksen vuosinäyttely pidetään 20.2. - 8.3.2012. Paikkana on Galleria 2,
Suupantori 2, Pirkkala.
Teosten vastaanotto tapahtuu Galleria 2:ssa perjantaina 17.2. klo 17-19.
Jurytysmaksu 5 euroa / teos. Kukin voi tarjota näyttelyyn enintään kolme
ripustusvalmista teosta (ks. ripustusohjeet taideyhdistyksen www-sivuilta), joiden
tulee olla vuosilta 2010 - 2012.
Juryttäjänä toimii Sami Kärppä. Jurytyksen tulos valmistuu lauantaina 18.2. klo 15
mennessä ja tiedon saa klo 15 -17 soittamalla Tuija Virralle 040 - 5920234 tai Kati
Valkoselle 050 - 3308989. Näyttelystä karsiutuneet teokset on haettava pois
samana päivänä klo 15 -18. Ripustus tapahtuu klo 15:sta eteenpäin, ja halukkaat
voivat ilmottautua ripustusavuksi teoksia tuodessaan tai johtokunnan jäsenille.
Tarjotkaa rohkeasti teoksianne mukaan, muistattehan, että yksi näyttelyyn
osallistuva palkitaan aina stipendillä! Jokaiseen teokseen selkeästi merkittynä
tekijän nimi, teoksen nimi, tekniikka ja hinta, jos teos on myynnissä. Jos ripustus tai
töiden merkinnät eivät ole kunnossa, voi tämä olla ulosjuryttämisen syy.
Vuosinäyttelyn avajaiset järjestetään sunnuntaina 19.2. klo 14 -16. Tervetuloa!
Näyttelyssä olleiden teosten nouto näyttelyn päättyessä torstaina 8.3. klo 19 - 20.
Huomioithan, että teoksia ei voi hakea galleriasta tätä aiemmin.
Uusia taiteilijajäseniä: Kaija Vuohelainen, Sinikka Pyykönen, Eeva Lanteri-Sali

NÄYTTELYMATKA BREMENIIN 27.6. - 1.7.2012
Taideyhdistyksen
Rajaton
-näyttelyyn
Bremenissä,
Saksassa, järjestetään bussimatka 27.6.-1.7.2012, mikäli
matkalle ilmoittautuu vähintään 22 henkilöä.
Näyttely on jatkoa viimekesäiselle Rajaton-kesänäyttelylle
Galleria Saskiassa Tampereella. Näyttelyyn saivat tarjota
teoksiaan kaikki seuran taiteilijajäsenet, ja sekä Tampereen
näyttelyn että Bremenin näyttelyn jurytti / juryttää Elina
Parjanen. Jokaiselta Saskian näyttelyyn päässeeltä ja
Bremenin jurytykseen ilmoittautuneelta taiteilijajäseneltä on
mukana ainakin yksi teos.
Näyttely on avoinna 29.6. - 27.7.2012
Suomen
konsulaatissa, osoitteessa Präzident-Kennedy-Platz 1.
Matkalle ilmoittautumisessa ovat etusijalla näyttelyyn
hyväksytyt taiteilijat, seuraavaksi muut seuran jäsenet, ja
jos tilaa jää, myös seuraan kuulumattomat voivat lähteä
mukaan. Matkan hinta on 350 euroa yhdistyksen jäsenille
ja 420 euroa ei-jäsenille. Hinta sisältää bussi- ja
laivamatkat sekä majoitukset. Teosten kuljetuksesta
peritään lisäksi 30 euron maksu kaikilta näyttelyyn
osallistuvilta ja jurytysmaksu 10 euroa/ jurytykseen tarjottu
teos.
Ilmoittautuminen
15.2.
mennessä
yhdistyksen
sähköpostiin pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com. Matka ja
teosten jurytys- ja kuljetusmaksut maksetaan 29.2.2012
mennessä yhdistyksen tilille FI81 1457 3000 102822.
Viestikenttään maininta "Bremen". Lisätietoja Eeva LanteriSalilta, puh. 050 - 5398925

:: Esittelykansio ::
Yhdistyksen näyttelyissä on nähtävillä myös taideyhdistyksen jäsenten
esittelykansio. Jos haluat tietosi esittelykansioon, toimita itsestäsi ja
teoksistasi paperiversiona A4-kokoinen, enintään kaksipuoleinen
esite / ansioluettelo Tuula Heisvaaralle, osoitteeseen Kullaantie
6 A 3, 33960 Pirkkala. Tietoja otetaan jatkuvasti vastaan .

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 teos, jonka se
katsoo tiloihin sopimattomaksi
- seiniin ei saa kiinnittää uusia nauloja, ripustus kiskoihin

Pirkkalan liikuntatalo, Koulutie 9
Pirkanmaan Muistiyhdistys r.y., Kalevantie 1, Tampere
TAYS, naistentautien poliklinikka, Tampere
taiteilijajäsenille

Varaa näyttelyaikasi -- Vielä on vapaita aikoja vuodelle 2012
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com tai näyttelyvastaavalta.
Näyttelyvaraus on vahvistettava viimeistään 2 viikkoa ennen näyttelyn
alkua. Muussa tapauksessa vahvistamaton näyttelyaika siirtyy
varauslistassa seuraavalle taiteilijalle.

TAPAHTUMAKALENTERI
HELMIKUU

Ylimääräinen jäsenkokous 1.2.2012
Ilmoittautuminen Bremenin matkalle
viimeistään 15.2.2012
Jurytetty vuosinäyttely 20.2. - 8.3.2012
Galleria 2, , Pirkkala

MAALISKUU

Teosten nouto vuosinäyttelystä 8.3.2012
Yhdistyksen vuosikokous 25.3.2012

KESÄKUU
HEINÄKUU

Näyttelymatka Bremeniin 27.6. - 1.7.2012
Jurytettu näyttely "Rajaton "Bremenissä
29.6. - 27.7.2012

SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN
LIITTO RY TIEDOTTAA
SKjL:n kevätnäyttely UNIKUVIA
SKjL:n teemanäyttely "SOTA VAI RAUHA"
20.2. - 3.6.2012
Etelä-Karjalan Taidemuseo, Lappeenranta
Haku SKjL:n vuosinäyttelyyn 6.12.2012 - 27.1.2013
Hyvinkään taidemuseossa alkaa heinäkuussa 2012
SKjL:oon liittyvät toiveet voi esittää Matti Kuroselle, yhdistyksemme
jäsenelle SKjL:n hallituksessa, ma.kur@hotmail.com

Pirkanmaan taidesuunnistus 21. - 22.4.2012
www.taidesuunnistus.net , ilmoittautuminen 31.1.2012 mennessä
Taideyhdistyksemme ei tällä kertaa osallistu tapahtumaan

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. uusitut 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.

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 meneillään olevalta vuodelta maksettu.
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Painos 410 kpl
Läh. Pirkkalan Taideyhdistys ry.
Takamaantie 24 A 4, 33960 Pirkkala

Esittelyssä Ulla
Ulla Toijanniemi on koulutukseltaan rakennuspiirtäjä,
ja hänen taideinnostuksensa alkoi ehkä hieman
erikoisella tavalla: "Vuonna 1988 rynnättiin
työelämässä tietokonemaailmaan. Tuntui, että kaikki
käsin tehty katoaa. Silloin virisi ajatus taidekouluun
pyrkimisestä." Kuitenkin työelämän kiireissä kului
vielä vuosia, ennen kun ajatus konkretisoitui, mutta
viimein vuonna 1996 Ulla aloitti taideopinnot
Pirkkalan Taidekoulussa. Käsin piirtäminen ja
maalaaminen antoi uutta väriä elämään.
Taidekoulun jälkeen Ulla tuli mukaan myös Pirkkalan
taideyhdistyksen toimintaan. Vuosina 2002-2007 Ulla
toimi yhdistyksen sihteerinä.
Vuosien varrella Ulla on harjoitellut useiden
opettajien opastuksessa eri tekniikoita niin
taidekoulussa kuin kansalaisopistossakin. Tällä
hetkellä hän on Taidekoulun viidennellä, syventävällä
luokalla, ja on innostunut: "Opetuksessa tutustutaan
tänä vuonna nykytaiteeseen ja voisi myös sanoa
uusiin materiaaleihin ..hauskaa!"
Tekniikoiden suhteen Ulla on kaikkiruokainen. Eniten
kuitenkin kiinnostaa öljymaalaus. Kalligrafiakin
kiinnosti vuosina 2007-2008.

Kuvassa Ulla on omassa näyttelyssään Pirkankoivussa
vuonna 2011. Kuvan teos on munatemperamaalaus
"Siivet" vuodelta 2000.

Esittävä
taide
on
lähinnä
sydäntä.
Tulevaisuudessa Ulla odottaa saavansa
edelleen luoda taidetta ihmisten katseltavaksi
ja koettavaksi.
Teksti: Kati Valkonen, kuva: Tuija Virta

Ritva Luukkaselle Pirkkala-palkinto

Jäsenesittely

Pirkkalan kunta myönsi vuoden 2011 Pirkkalapalkinnon
Ritva
Luukkaselle.
Hän
on
kansainvälisestikin
tunnettu ja arvostettu
kivimosaiikkitaiteilija, joka viime vuonna vietti 35vuotistaiteilijajuhlaansa.

Lehdessä aletaan julkaista jäsenten esittelyitä.
Haluatko sinä olla jo seuraavassa lehdessä
teoksinesi?

Ritva
Luukkanen
on
taideyhdistyksemme
pitkäaikainen jäsen. Sydämelliset onnittelumme
hänelle!

TAIDEYHDISTYKSEN JÄSENILLE
Kehykset ja kehystys -20%
Avoinna ma-pe klo 9 - 16.30, la suljettu. Puh 0400 734 583
Keltinkatu 4-6, 33530 TAMPERE

Kerro itsestäsi, taiteen tekemisestäsi ja liitä
mukaan hyvälaatuinen kuva (jossa mielellään
sekä sinä että joku teoksesi) ja lähetä sähköpostia
osoitteeseen posti@kativalkonen.fi, josta myös
lisätiedot

