
Nokian Kuvataiteilijat ry      Jäsentiedoite 5/2017 
 

 
   Vasemmalta:  A. Arminen /Liverrys,  T. Voitila/Minullekko?, Kiitos!,  T. Korhonen/Elokuun aamu,  M. Liimatainen/Pelto 
 
 

Nokian kaupunki ja Nokian Kuvataitelijat ry kutsuivat viidennen kerran suomalaisten kuvataideyhdistysten 
jäseniä osallistumaan valtakunnalliseen pienoisgrafiikkanäyttelyyn. Näyttelyn avajaiset oli keskiviikkona 
15.11. klo 17.30 jossa palkittiin teos jossa pieni on erityisen kaunista. Valinnan teki tänä vuonna Suomi 
100 Nokia80  –juhla toimikunnan puheenjohtaja, sosiaalineuvos Tuomo Nenonen. Palkinnon sai Anna 
Arminen Joensuusta teoksellaan ”Hiljaisuus”. Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn! 
 

 
A. Arminen; Hiljaisuus, polymeerigravyyri 

 
 
 



TAIDELAINAAMO 
 
Taidelainaamoomme tehdään uusi kattaus tammikuussa 2018 ja uusia lainaamolaisia kutsutaan mukaan! 
Nokian Taidetalo sulkeutuu 10.12.2017. Mikäli haluat hakea teokset pois ennen joulutaukoa, se on 
mahdollista maanantaina 11.12.2017 klo 11 - 15. Uudet teokset voi tuoda sunnuntaina 14.1.2018( ja 
samalla voitte hakea vanhat pois) 
Tervetuloa mukaan lainaamotoimintaan, ilmoita osallistumisestasi liisa.pennonen@gmail.com. 
 
 
     NOKIAN KUVATAITELIJAT RY TÄYTTÄÄ 60-VUOTTA 2018 

 

        

”60 - vuotta taidetta” 
 Pidämme 6.4 - 29.4.2018 retrospektiivisen näyttelyn Nokian taidetalolla.  

 Teosten tuonti Nokian Taidetalolle keskiviikkona 28.3.2017 klo 15 - 18.  

 Avajaiset ovat perjantaina 5.4.2018. 

 Näyttely osallistuu myös Taidesuunnistus-tapahtumaan 28. - 29.4.2018.  

 Informoimme lisää näyttelystä mm. seuraavassa jäsentiedotteessa ja www.sivuilla. 

TERVETULOA MUKAAN! 
 
TAIDEARPAJAISET 
 
Taidearpajaiset on edennyt toteutus vaiheeseen. Suuret kiitokset taitelijoille, jotka ovat lahjoittaneet 
teoksia arpajaisiin. Muistakaa lähettää teoksestanne kuva ja teostiedot Tuijalle p. 040-5920234 tai 
noku.pj@gmail.com  

 

Otamme yhteyttä puhelimitse / sähköpostitse alkuvuodesta 2018 kerätäksemme teokset. 
  
Jos haluat mukaan arpojen myyntiin ota yhteys Iiroon kilpikari.iiro@kolumbus.fi 
 
Arpajaisten tuotolla tuemme muuta juhlavuoden toimintaa, jossa on otettu huomioon erityisesti lapset ja 
vanhukset. Lisäksi tuotolla on tarkoitus rahoittaa näyttelytilan vuokraa myöhemmin toteutettavaa 
näyttelyä varten. Informoimme lisää asiasta saatuamme asianmukaisen luvan järjestää arpajaiset.  
 
2018 TOIMINTAA 
 
Suunnitelmissa on lyhytaikaista taidepaja toimintaa lapsille ja vanhuksille yhteistyössä Nokian kaupungin 
kanssa. 
Suunnittelemme myös osallistumista vuoden 2018 Lasten Pirkkaset-kulttuurikuukauden tapahtuma 
hakuun yhdessä Nokian kulttuuritoimen kanssa. 
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Lasten Pirkkaset-kulttuurikuukausi on Pirkanmaan kuntien yhteinen lastenkulttuurifestivaali, joka 
järjestetään vuosittain helmikuussa. Kuukauden aikana on monenlaisia tapahtumia ympäri Pirkanmaata. 
Vuoden 2018 teema ”Sanoilla seikkailuun” kannustaa sekä lapsia että aikuisia tarttumaan kirjoihin ja 
tutkimaan tarinoita. 
 
FACEBOOK-SIVUT 
Yhdistyksen fb-sivujen tarkoituksena on esitellä jäsenistömme toimintaa. Mikäli Sinulla on siis tulossa 
näyttely tms. taiteelliseen toimintaasi liittyvää laita siitä tietoa ja kuvamateriaalia Fb-sivujen ylläpitäjälle: 
Toni-Petri Ruotsalainen: truotsalainen@gmail.com 
2018 vuoden alusta Facebook ylläpito siirtyy toistaiseksi Tuijalle, noku.pj@gmail.com 
 
NORDEAN TAIDEIKKUNA 
 
Meillä Nokian kuvataiteilijoilla on yhteistyökumppanina paikallinen Nordea, jonka ikkunassa on vaihtuva, 
Kuukauden Taiteilija -näyttely. 
Tilassa on vapaita kuukausia jäljellä. 

 Nordean ikkunassa on koukut, joihin ripustuslangat voi kiinnittää. 

 Ripustuksen hoitaa taiteilija. 

 Veistoksia varten ei ole jalustoja 

 Tee itsestäsi noin 10 rivin kertomus minkä haluat sinusta julkaistavan Nokian Uutisissa ja Nokun 
nettisivuilla kuvasi kanssa, toimita se hyvissä ajoin Iirolle: kilpikari.iiro@kolumbus.fi. Iiro hoitaa 
kuvauksen näyttelyn ripustuksen yhteydessä. 

 Ota yhteyttä Taideikkunaa hoitavaan Iiroon noin viikko ennen vuoroasi sopiaksenne ripustuksen 
ajankohdan ja valokuvauksen, Iiro puh 0400 913393 

 
KOTISIVUT www.nokiankuvataiteilijat.net 
 
Kotisivujemme päivittäjälle voi lähettää tulevien näyttelyjenne informaation tai julisteen osoitteeseen 
markku.kujansuu@gmail.com 
Lähetäthän ainoastaan hyvälaatuisia kuvia, ja kuvia joissa on teos, ei henkilöitä. 
Mikäli Sinulla on omat kotisivut, ilmoita osoite kotisivujen päivittäjälle. 
 
JÄSENMAKSU 
 
Muistuttaisimme maksamattomista jäsenmaksusta. 
Jäsenmaksu 20€ maksetaan tilille FI92 1158 3006 1042 12. Maksaessa käyttäkää viitenumeroa 1973. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Tuija 
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