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PIRKKALAN TAIDEYHDISTYS RY
Perustettu 1976
Jäsenmäärä 382

Kuulumisia syyskokouksesta 25.11.2012
Pirkkalan taideyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 25.11.2012 Palvelukeskus
Pirkankoivussa. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä. Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja
taloussuunnitelman vuodelle 2013. Jäsenmaksu päätettiin korotettavaksi 19 euroon, kannatusjäsenmaksu
25 euroon ja ainaisjäsenmaksu 500 euroon. Taiteilijajäsenmaksu on edelleen 20 euroa. Vapaaehtoiselle
tukimaksulle ei määritelty suuruutta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tuija Virta. Hallituksessa jatkavat
Päivi Ilveskoski ja Kati Valkonen. Uusiksi jäseniksi valittiin 2-vuotiskaudelle Vappu Kiili, Liisa Heinonen, Tea
Ivalo ja 1-vuotiskaudelle Kaarina Rakkolainen. Hallituksen ulkopuolella avustavissa tehtävissä toimivat
Tuula Malvisalo, Pirjo Leppälä ja Ulla-Maija Ranta.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Sunnuntaina 24.3.2013 klo 16 Palvelukeskus Pirkankoivu, Iitan kammari, Lehtimäentie
2C, Pirkkala. Käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä muut jäsenten esille
tuomat asiat, jotka on toimitettava hallitukselle 30 vrk ennen vuosikokousta.
TERVETULOA!

KAHVITARJOILU!

Hallitus

TAIDEYHDISTYKSEN VUOSINÄYTTELY ”Idée Fixe”
18.2. - 7.3.2013, Galleria 2, Suupantori 2, Pirkkala
Teosten vastaanotto pe 15.2. Klo 17 - 19
Teokset: max 3 kpl / taiteilija, ripustusvalmiita teoksia vuosilta 2011 - 2013, ei
aiemmin näyttelyissämme olleita. Lue lisää
näyttelyn teemasta
puheenjohtajan
palstalta. Teosten hintatieto mukaan.
Jurytysmaksu 5 euroa/teos
Jurytys la 16.2. klo 17 - 19,
juryttäjänä Pia Feinik
Näyttelyn ripustus jurytyksen jälkeen
Näyttelyyn osallistumattomien teosten
poishaku Galleria 2;sta jurytyksen jälkeen
klo 19 - 20, tiedustelut ripustuksen
alkamisesta Tuija Virta tai Vappu Kiili, ja jos
itse et pääse, huolehdi joku toinen
hoitamaan teostesi poishaun.
Avajaiset su 17.2. klo 17 - 19
Näyttelyn purku ja teosten poishaku
näyttelyn päätyttyä to 7.3. klo 19 - 20
Katso ripustusohjeet kotisivuiltamme

Ylhäällä Päivi Aejmelaeuksen pupuveistos ”Elämä on ihanaa”

Huom. Teoksia ei ole vakuutettu näyttelyyn, kukin hoitaa
itse teostensa vakuuttamisen.
Huom. taiteilijajäsen, pyydä teoksia tuodessasi Skjl:n
jäsenkorttia vuodelle 2013

HALLITUS v. 2013
Puheenjohtaja
Tuija Virta
Mustimäenkuja 18
33950 PIRKKALA
puh. 040 - 5920234
tuija.e.virta@gmail.com
Varapuheenjohtaja ja
CV-kansioiden ylläpito
Päivi Ilveskoski
Amurinkuja 22 A 6
33230 TAMPERE
Puh. 050 - 3547097
paivi.ilveskoski@elisanet.fi
Sihteeri
Tea Ivalo
Pirttimäki 1 C 1
33960 PIRKKALA
Puh. 040 - 5309133
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com
Rahastonhoitaja
Vappu Kiili
Härmälänsaarenkatu 8 A 9
33900 TAMPERE
puh. 040 - 8379474
vappu.kiili@luukku.com
Jäsenrekisterin ylläpito
Liisa Heinonen
Hämeenpuisto 43-45 A 16
33200 TAMPERE
Puh. 050 - 3535635
liisa.heinonen@heinoset.net
Näyttelyvastaava
Kaarina Rakkolainen
Luolakatu 4 A 14
33710 TAMPERE
Puh. 040 - 8474434
Kaarinahavia@hotmail.com
Jäsenlehden toimitus
Kati Valkonen
Kantokyläntie 172
36640 ILTASMÄKI
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
- jäsenasiat
- näyttelykutsut
- pyynnöt omien kotisivujen linkittämiseksi yhdistyksen kotisivuille
- lehteen liittyvät jutut, ideat, kuvat
- näyttelytiloja koskevat tiedustelut
- muut yhdistystä koskevat asiat

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Värikästä ja elämän myönteistä Uutta Vuotta 2013 kaikille Pirkkalan
Taideyhdistyksen jäsenille!
Kun vuosi vaihtuu, niin muutoksia tulee luonnollisesti myös meidän
yhdistyksen hallituksen kokoonpanoon. Sydämelliset kiitokset Marja
Liisalle, Eevalle ja Tuulalle arvokkaasta toiminnasta Pirkkalan
Taideyhdistyksen hallituksessa.
Toivotamme myös tervetulleeksi uudet hallituksen jäsenet: Tea Ivalon,
Kaarina Rakkolaisen ja Liisa Heinosen.
Mennyt vuosi 2012 oli kansainvälinen ja hieman yllätyksellinenkin vuosi
toiminnassamme. Kesänäyttelymme ”Grenzenlos” Bremenissä ja
vuosinäyttely Galleria 2:ssa olivat rohkeita ja hienoja kokonaisuuksia.
Kiitokset näyttelyidemme jyryttäjille Elina Parjaselle ja Sami Kärpälle.
Vuoden 2013 vuosinäyttelymme Galleria 2:ssa jyryttää kuvataitelija Pia
Feinik. Näyttelyn aihe on arvoituksellinen, mutta aika väljät raamit antava
"Idée fixe”, eli päähänpinttymä. Aihe pitää sisällään ajatuksen, että
yksittäisen taiteilijan näyttelyyn tarjoamissa teoksissa voi olla yhdestä
aiheesta kumpuavaa toistoa, tai tekniikkaan liittyvä toiston olemus.
Tervetuloa vuosinäyttelyyn näytteilleasettajaksi ja näyttelyyn avajaisiin
tapaamaan tuttuja ja nauttimaan näyttelyn antimista. Näyttelyssämme on
esillä jäsentemme yhteinen cv-kansio. Jokaiselle on varattu A4-kokoinen
kaksipuoleinen tasku esittelyä varten. Uusia ja päivitettyjä esittelyitä voi
lähettää varapuheenjohtajalle postitse tai yhdistyksen sähköpostiin.
Yhdistyksen v. 2013 näyttelypaikoissa on vielä vapaita aikoja, tule rohkeasti
mukaan!
Huomasittehan että Nokialla Koskenmäen koulun galleriatiloihin on
mahdollista pystyttää oma näyttely. Tilan käytöstä vastaa Juha Isometsä ja
taideyhdistys toimii vain informaation levittäjänä.
Taideyhdistyksellä on tarkoitus järjestää mehiläisvahamaalaus- ja temperamaalauskurssit. Molempien kurssien materiaalit ja tekniikat ovat
mahdollisimman liuotinvapaita. Ilmoittautukaa yhdistyksen sähköpostiin,
paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tavataanhan vuosinäyttelyssä!
Tuija
Uudet jäsenet: Sami Tiainen
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 Perusturv aosaston 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

Pirkkalan liikuntatalo, Koulutie 9
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry, Kalevantie 1, Tampere
TAYS, naistentautien poliklinikka, Tampere - taiteilijajäsenille

Varaa näyttelyaikasi näyttelyvastaavalta tai pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com. Näyttelyvaraus on vahvistettava tai peruttava viimeistään 1 kk
ennen näyttelyn sovittua alkamisajankohtaa. Muussa tapauksessa vahvistamaton näyttelyaika siirtyy varauslistassa seuraavalle!

Uusi näyttelytila Nokialla, Koskenmäen
koululla, Ketolanmäenkatu 2, 37120 Nokia
Näyttelypaikkaa hoitaa ja varauksia vastaanottaa opettaja
Juha Isometsä,
puh. 050 - 3242158 tai sähköposti
juha.isometsa@nokiankaupunki.fi.
Näyttelyaika on yksi kalenterikuukausi kerrallaan ja
galleriatila on näytteilleasettajalle maksuton. Ei
myyntiprovisiota.
Tila on avoinna koulupäivien aikana klo 8.00 - 15.15.
Näyttelyllä on päivittäin n. 430 katsojaa. Tilassa on
kohdevalot ja TASC- ripustuskiskojärjestelmä. Juha
Isometsä
auttaa
tarvittaessa
ripustamisessa,
kantamisessa,
purkamisessa,
ihailemisessa
tms.
käytäntöön liittyvässä asiassa. Katso kuva takasivulla!!

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
taiteilijan ammattiliittoon kuuluva henkilö; katso. Pirkkalan
Taideyhdistyksen säännöt, 5§ kohta 5.2.
Taiteilijajäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselle osoitetulla
vapaamuotoisella hakemuksella, johon on liitettävä tarpeelliset
todisteet osoittamaan jäsenyyskriteereiden täyttyminen.
Taiteilijajäsenyyden saavuttamisen toteaa yhdistyksen hallitus,
minkä jälkeen jäsenestä tulee taiteilijajäsen 20 euron taiteilijajäsenmaksun tultua maksetuksi. Hallitus toimittaa taiteilijajäsenelle Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n jäsenkortin.
Lisäksi taiteilijajäsen saa kunniakirjan ja Pirkkalan
taideyhdistys ry:n historiajulkaisun Taiteen Aikamatka 1976 2006 niin kauan kuin kirjoja riittää.

Esittelykansio
Yhdistyksen
näyttelyissä
on
nähtävillä
myös
taideyhdistyksemme jäsenten esittelykansio. Jos haluat tietosi
esittelykansioon, toimita itsestäsi ja teoksistasi paperiversiona
A4-kokoinen, enintään kaksipuoleinen esite / ansioluettelo
Päivi Ilveskoskelle, osoite ,Amurinkuja 22 A 6, 33230 Tampere.
Esittelytietoja otetaan jatkuvasti vastaan.

HUOM JÄSENISTÖ!!
Yhdistyksellä on joistain teistä puutteellisia tai virheellisiä tietoja.
Päivitättehän kaikki yhteystietonne jäsenrekisterinhoitajalle Liisa
Heinoselle mahdollisimman pian! On ikävää jäädä paitsi jostain vain
siksi, että esim. sähköposti ei tule perille. Kerro viestissä toimivan
sähköpostiosoitteesi 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.

Pirkkala-opisto
on
vuodenvaihteessa
muuttunut
seutuopistoksi, Pirkan opistoksi. Katso kuvataidekurssit
osoitteessa www.pirkanopisto.fi

TAPAHTUMAKALENTERI
HELMIKUU
Vuosinäyttely 18.2. - 7.3.2013, Galleria 2,
Pirkkala
MAALISKUU
Näyttelyteosten poishaku vuosinäyttelystä
7.3.2013 klo 19 - 20
Vuosikokous 24.3.2013 klo 16 Palvelukeskus
Pirkankoivu, Iitan kammari, Pirkkala
Mehiläisvahamaalauskurssi 7.3.2013 klo 15 19, Anian koulu, Pirkkala

SkjL: näyttelyt keväällä
Skjl:n
2012
vuosinäyttely
Hyvinkään
taidemuseossa on auki 27.1.2013 asti.
Mukana mm. yhdistyksemme taiteilijajäsen
Anne Lehtinen
Skjl:n maakunnallinen näyttely Spiraali 27.1.
- 7.4.2013, Nelimarkka-museo, Alajärvi

Mehiläisvahamaalauskurssi
17.3.2013 klo 15 - 19 Anian koululla, Anian
rantatie 886, Pirkkala
Osallistumismaksu 20 euroa, sisältää kaikki
tarvikkeet kurssin aikana
Opettaja: Inka Ylihärsilä
Ilmoittautumiset yhdistyksen sähköpostiin tai
hallituksen jäsenille 28.2. 2013 mennessä
Menetelmä on liuotinaineeton, myrkytön ja
hajuton

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

Taidesuunnistus 20. - 21.4.2013
www.taidesuunnistus.net

Yhdistyksemme ei nyt osallistu tapahtumaan.
Mukana yhdistyksestämme mm. Kati Valkonen
Voit ilmoittautua 31.1.2013 mennessä.

Painos 430 kpl
Läh. Pirkkalan Taideyhdistys ry.
Pirttimäki 1 C 1, 33960 Pirkkala

Taiteilijaesittelyssä Arvo Parviainen
Tällä kertaa taiteilijaesittelyssämme
on
Arvo
Parviainen.
Arvolle on karttunut
ikää jo 76 vuotta. Hän
on käynyt 3-vuotisen
Imatran taidekoulun
iltakoulun 70-luvulla.
Työvuosinaan sähköalalla
Arvo
ehti
maalaamaan
vain
muutaman
teoksen
Arvo Parviainen ja akryylimaalaus
vuodessa, mutta nyt
”Kukka-asetelma” vuodelta 2010
eläkkeellä ollessaan
hän on alkanut tehdä taidetta enemmänkin, niin
että maalauksia on nurkat täynnä ja ostajiakin
taiteelle on löytynyt. Arvo on osallistunut useisiin
yhteisnäyttelyihin. Hänen tärkeimpiä aiheitaan
ovat maisemat, asetelmat ja kukat ja tekniikoista
läheisimmät ovat akvarelli-, öljy- ja akryylimaalaus.
Arvon sanoin "Taiteen tekeminen on jonkinlaista
terapiaa, maalatessa ajantaju katoaa."

3,3 m
3m

5m
Koskenmäen koulun
näyttelytila, lue lisää s. 3 Ripustukseen soveltuva
seinä, jossa TASC -ripustuskiskot ja perlonlangat. Tilan
korkeus 2,45 m

3,1 m

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

Taideyhdistyksen hallitus 2013

TAIDETARVIKKEET
Yhdistyksen jäsenille -10%

Vuoden 2013 hallitus. Ylhäällä vasemmalta: Päivi Ilveskoski, Tuija Virta,
Tea Ivalo; alhaalla vasemmalta: Liisa Heinonen, Kati Valkonen, Vappu Kiili.
Kuvasta puuttuu Kaarina Rakkolainen.

(03) 212 2014

