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SYYSKOKOUSKUTSU
Pirkkalan Taideyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
sunnuntaina
25.11.2012 klo 16 Palvelukeskus Pirkankoivun Iitan kammarissa (Lehtimäentie 2,
Pirkkala). Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15§:n mukaiset asiat ja valitaan
uusi hallitus. Käsiteltäviksi haluttavista asioista pyydetään ilmoittamaan hallitukselle
viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
Tervetuloa!

Kahvitarjoilu!
Taideyhdistyksen hallitus

BREMENIN KESÄNÄYTTELY JA AVAJAISET 29.6.2012
Taideyhdistyksen kesänäyttely ”Rajaton” vietiin
kuluneena kesänä Saksaan, jossa se oli esillä
Suomen Bremenin kunnia- konsulaatissa, BLGLogistiikkakeskuksen tiloissa 2. - 27.7.2012.
Avajaisissa 29.6. oli paikalla sankoin joukoin
konsulaatin
kutsuvieraita
ja
Bremeniin
asettuneita suomalaisia sekä taideyhdistyksen
bussimatkalaisia. Avajaisvieraita viihdyttivät
Bremenin teatterin taiteilijat Varia Sjöström ja
Tero Valtonen.

Näyttelyn avajaistunnelmissa vasemmalta Sirpa Furtenbacher
konsulaatista, Suomen kunniakonsuli Detthold Aden, Pirkkalan
pormestari Helena Rissanen, Eeva Lanteri-Sali, näyttelyn juryttäjä Elina
Parjanen, Tuija Virta ja ex-kunniakonsuli Hans-Heinrich Pöhl..
Taustalla Marjo Kotirannan öljyvärimaalaus ”Nuoret kotkat”.

Suomen kunniakonsulin Detthold Adenin,
Pirkkalan pormestari Helena Rissasen ja
Bremen-projektivastaava Eeva Lanteri-Salin
pitämät
avajaispuheet
ovat
luettavissa
osoitteessa www.rajaton.info, josta löytyy lisää
valokuvia avajaisista sekä näyttelyteoksista.
Näyttelyn teokset olivat Galleria Saskiassa
pidetyn kesänäyttelyn 2011 teoksien joukosta
juryttaja Elina Parjasen Bremeniin valitsemia.

Marjatta Mustosen öljyvärityöt hehkuvat rinnan konsulaatin puutarhan
kanssa, vasemmalla ”Uusi alku” ja oikealla ”Meduusa.
Suomalaiskaihon tunteita pakahduttavaa tulkintaa, näyttelijä-laulaja
Varia Sjöström ja pianotaiteilija Tero Valtonen.

HALLITUS v. 2012
Puheenjohtaja
Tuija Virta
Mustimäenkuja 18
33950 PIRKKALA
puh. 040 - 5920234
tuija.e.virta@gmail.com
Varapuheenjohtaja ja CVkansioiden ylläpito
Tuula Heisvaara
Kullaantie 6 A 3
33960 PIRKKALA
puh. 040 - 5480210
tuula.heisvaara@kolumbus.fi
Sihteeri
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
Päivi Ilveskoski
Amurinkuja 22 A 6
33230 TAMPERE
Puh. 050 - 3547097
paivi.ilveskoski@elisanet.fi
Jäsenlehden toimitus
Kati Valkonen
Koivutie 24 A 1
33960 PIRKKALA
puh. 050 - 3308989
posti@kativalkonen.fi
Bremen -projektivastaava
Eeva Lanteri-Sali
Haapatie 16
33960 PIRKKALA
puh. 050 - 5398925
els@els.cc
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
● jäsenasiat
● näyttelykutsut
● pyynnöt omien www-sivujen
linkittämiseksi yhdistyksen
kotisivuille
● lehteen liittyvät jutut, ideat, kuvat
● näyttelytiloja koskevat tiedustelut
● muut yhdistystä koskevat asiat

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Värikkäitä syysterveisiä Pirkkalasta!
Matka Bremeniin ja avajaiset siellä oli lämminhenkinen, mutta myös
juhlallinen tilaisuus. Meitä matkalaisia oli kolmisenkymmentä, ja
tilaisuuteen saapui myös runsas joukko bremeniläisiä taiteen ystäviä.
Avajaisjuhlassa pitivät puheet pormestari Helena Rissanen,
kunniakonsuli Detthold Aden sekä Eeva Lanteri-Sali. Meille esiintyi
viehättävästi suomalaisia tangoja laulanut Varia Linnéa Sjöström ja
häntä pianolla säesti Tero Valtonen, molemmat Goethe-Teatterista,
Bremenistä.
Suuret kiitokset tapahtumissa mukana olleille, taiteilijoille ja erityisesti
ahkerille ripustajille. Meille jäi upeita muistoja, mutta myös valokuvia,
joihin voitte tutustua netissä http://www.rajaton.info/ sivuilla.
Syyskokous on sunnuntaina marraskuun 25. päivä klo 16
Pirkankoivussa. Silloin valitaan uudet jäsenet hallitukseen
seuraavalle kaksivuotiskaudelle ja puheenjohtaja vuodelle 2013. Jos
toiminta hallituksessa kiinnostaa, ota yhteyttä nykyisen hallituksen
jäseniin tai yhdistyksen sähköpostiin.
Onnittelut vielä lehden välityksellä vuosinäyttelyn ja taidekoulun
lopputyönäyttelyn stipendien saajille, Tatu Lahnajärvelle ja Helena
Karhumäelle.
Nyt hallituksessa mietitään, mitä kaikkea toimintasuunnitelma
vuodelle 2013 voisi sisältää. Yhdessä voimme saada ensi
vuodestakin tapahtumarikkaan.
Helmikuussa 2013 on jurytetty vuosinäyttelymme Pirkkalassa
Galleria 2:ssa ja elokuussa kesänäyttely. Kaikenlaista suunnitelmaa
jää muhimaan vielä toimintasuunnitelman ulkopuolellekin, ja
talkooapua tarvitaan aina kaikkien suunnitelmien totteuttamiseksi.
Nähdään pian, vaikkapa syyskokouksessa!

Tuija

Uudet jäsenet: Pirjo Koivula, ja uudet taiteilijajäsenet: Vappu Kiili
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, haku 3 kk etukäteen
Pirkkalan liikuntatalo, Koulutie 9
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry, Kalevantie 1, Tampere
TAYS, naistentautien poliklinikka, Tampere - taiteilijajäsenille
Varaa näyttelyaikasi näyttelyvastaavalta tai pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com. Näyttelyaika on
vahvistettava tai peruttava viimeistään 1 kk ennen näyttelyn sovittua alkamisajankohtaa. Muussa
tapauksessa vahvistamaton näyttelyaika siirtyy varauslistassa seuraavalle!

KURSSITOIMINTAA
Mehiläisvahamaalauskurssi

Markus Salmela in memoriam
Tutustuin Markukseen Helsingin Puu-Käpylässä 1970luvun lopussa, kun hän tuli Puu-Käpylän pelimanneihin
soittamaan kontrabassoa. Markuksen pääasiallinen
instrumentti oli piano, mutta hän hallitsi myös monia
puhaltimia ja soitti esim. kitaraa ja sähköbassoa. Hän
tarttui mielellään ennakkoluulottomasti uusiin asioihin
niin työssä kuin vapaa-ajallaan.
Markus oli suurten linjojen mies ja samalla myös
suurpiirteinen. Hänet usein kutsuttiinkin tehtäviin, jotka
vaativat luovaa ongelmanratkaisua. Kun ongelma oli
ratkaistu, Markus oli jo kaukana ottamassa vastaan
uusia haasteita. Pääasialliselta koulutukseltaan Markus
oli kemian diplomi-insinööri, mutta hän ehti tehdä
mittavan työuran monilla muillakin aloilla.
Kuvataide ja musiikki olivat Markukselle lapsesta asti
tärkeä ilmaisukanava niissä asioissa, joita hän ei
päässyt työssään toteuttamaan. Musiikin teoriaa Markus
opiskeli Helsingin yliopistossa jo nuorena ja kuvataiteen
opintoja myöhemmällä iällä mm. Taideteollisessa
korkeakoulussa. Markus oli myös mukana talkoissa, kun
Espoon nykytaiteen museota Emmaa perustettiin.
Säveltäminen oli Markukselle tärkeää ja hän jätti
jälkeensä runsaasti pianosävellyksiä, teatterimusiikkia ja
pelimannihenkisiä sävelmiä. Hänen rakkain musiikin
alueensa oli tango. Markuksen tangosävellykset
huokuivat samaan aikaan surumielisyyttä ja valoisuutta.
Soittoporukoissa olikin tapana vitsailla, että kun
Markuksella meni huonosti, niin sillon hän sävelsi
kauneimmat tangonsa.
Vuonna 2005 Markus palasi lapsuuden kaupunkiinsa
Tampereelle, jossa hän ehti vaikuttaa monipuolisesti
kulttuuripiireissä musiikissa, teatterissa ja erityisesti
kuvataiteen
parissa.
Pirkkalan
taideyhdistyksen
johtokunnassa hän oli mukana v. 2007. Hän piti
taideluentoja Pirkkala-opistossa ja oli mukana
järjestämässä taidematkoja taideyhdistyksessä.

Syyslomaviikolle suunniteltu mehiläisvahamaalauskurssi
ei
toteutunut
vähäisen
osallistujamäärän takia. Kurssia yritetään
mahdollisesti järjestää uudelleen myöhempänä
ajankohtana.
Kaipaamme
jäsenistön
mielipidettä siitä, oliko kurssille suunniteltu
ajankohta huono, ja kartoitamme, kannattaako
kurssia yrittää järjestää myöhemmin.

Temperamaalauskurssi
Kartoitamme ennakoivasti myös kiinnostusta
temperamaalauskurssille, jonka opettajana
toimisi Kati Valkonen. Kurssin ajankohta olisi
todennäköisimmin kevät-kesä 2013. Kurssilla
perehdyttäisiin keltuaistemperamaalaukseen.
Hallituksen
jäsenille
voi
ilmoittaa
kiinnostuksestaan. Kurssi järjestetään, mikäli
osallistujia on riittävä määrä.

"Esineestä asiaa" -kurssi
Eeva Lanteri-Sali opiskelee hyvinvointialojen
verkostojohtamista ja järjestää siihen liittyen
Koukkuniemessä ns. demo-hankkeen, jossa
testataan hoitotyön ja taiteen kohtaamista
kurssimuotoisessa toiminnassa. Taiteilijat ovat
tervetulleita
tuomaan
panoksensa
hankkeeseen. Tarkoitus on muistella mitä asioita
kätkeytyy tärkeän esineen ympärille. Kurssilla
maalataan ja piirretään ja taiteilijoiden osuus
onkin tehdä mukana ja tuoda esim. soveltuvia
tekniikoita esille, miten vanhukset voisivat
toteuttaa "Taidetuotoksensa" siitä tärkeästä
esineestä. Myös taiteiljat tuottavat näyttelyyn
yhden
teoksen.
Näyttely
pidetään
Koukkuniemessä ensin osastolla ja sitten
myöhemmin Pylvässalin aulassa. Kurssi alkaa
6.11.2012 klo 10.15 Koukkuniemessä. .
Lisätiedot ja imoittautumiset Eevalle nroon 050
53988925 tai els@els.cc

HUOM. JÄSENISTÖ!

Veneilykaverini Markus oli minulle läheinen ystävä ja
enemmän humanisti ja boheemi taiteilija kuin insinööri.
Markus menehtyi elokuun lopulla vaikean sairauden
murtamana. Kesällä hän kuitenkin ehti vielä nauttia
Ruoveden maisemista rakkaassa Alvari-veneessään.

Yhdistyksellä on joistain teistä puutteellisia tai
virheellisiä tietoja. Päivitättehän kaikki yhteystietonne
jäsenrekisterinhoitajalle Vappu Kiilille mahdollisimman
pian (vappu.kiili@luukku.com) ! On ikävää jäädä paitsi
jostain vain siksi, että esim. sähköposti ei tule perille.
Kerro viestissä toimivan sähköpostiosoitteen lisäksi
nimesi (saamme silloin tällöin postia osoitteesta, jossa
ei ole nimeä, ja jos vielä viestistä unohtuu nimi, ei
tiedetä edes keneltä viesti tulee..), kotiosoitteesi ja
puhelinnumerosi.
Mainitse
samalla,
haluaisitko
jäsenkirjeen 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 :)

Mikael Härkänen

Muistattehan tarkistaa myös, että jäsenmaksunne on
maksettu!

Painos 430 kpl
Läh. Pirkkalan Taideyhdistys ry.
Takamaantie 24 A 4, 33960 Pirkkala

Jäsenesittelyssä Jaana Pärssinen
Jaana Pärssinen valmistui viime keväänä kuvataiteilijaksi Helsingin Alfa-Art taideoppilaitoksesta.
Hän kokee olevansa taiteen tekemisen tiellä vasta
alussa, vaikka onkin harrastanut taidetta jollakin
tapaa koko ikänsä. Tällä hetkellä päällimmäisenä on
maalaaminen.
Öljyväri
monine
laseerauskerroksineen mahdollistaa erilaisten värimaailmojen
luomisen:
Värimaailmat vaihtuvat maalauksessa moneen
kertaan ennen kuin jätän sen rauhaan. On hauskaa
nähdä eri sävyjä ja yllättyä.
Jaana rakastaa värejä ja maalaa suunnittelematta,
ekspressiivisellä intohimolla. Musiikki on mukana
luomisprosessissa. Myös luonto eläimineen toimii
innoittajana.
Töissäni tarina ja tunnemaailma ovat läsnä omista
lähtökohdistani, mutta haluan, että myös katsoja
löytää jotakin, mikä on häntä lähellä. Siksi tarina on
viitteellinen eikä mitenkään liian alleviivattu.
Jaanan mielestä taiteen yksi tehtävä on tehdä
näkymättömästä näkyvää. Hän haluaa tuottaa
maalaamalla iloa ja tunnetta sekä itselleen että muille.
Teksti: Kati Valkonen

Kuvan öljyvärimaalaus ”Elokuu” on vuodelta 2012.

Hakuatko sinä olla seuraavassa
lehdessä teoksinesi?
Kerro itsestäsi ja taiteen tekemisestäsi, liitä
mukaan hyvänlaatuinen kuva jossa mielellään
sinä ja teoksesi) ja lähetä sähköpostina osoitteeseen posti@kativalkonen.fi, josta myös lisätiedot.

SKjL TIEDOTTAA
SKJL:n syyskokous 24. -2 5.11.2012
Tampereella. Tuija Virta ja Tuula Heisvaara
edustavat yhdistystämme kokouksessa.
Jäsenistön ideat ovat tervetulleita!
SKjL:n vuosinäyttely on avoinna 6.12.2012 27.1.2013 Hyvinkään taidemuseossa
SKjL:oon liittyvät toiveet voi esittää Matti
Kuroselle, yhdistyksemme jäsenelle SKjL:n
hallituksessa, ma.kur@hotmail.com

TAIDETARVIKKEET
Yhdistyksen jäsenille -10%

(03) 212 2014

