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Nokian Kuvataiteilijat ry      Jäsentiedote 4/2019 

 
TAIDELAINAAMO 
 
Nokian uuden kirjasto- ja kulttuuritalon valmistumisen myötä Nokian Taidetalo siirtyy muuhun 
käyttötarkoitukseen ja joudumme lopettamaan taidelainaamo toiminnan toistaiseksi. Uutta tilaa 
lainaamotoiminnalle ei ole. 
22.10.2019 tiistaista alkaen lainaamossa olevia töitä voi hakea Nokian Taidetalolta sen aukioloajan 
puitteissa: 

maanantai Suljettu 
tiistai  10–16 
keskiviikko 10–18 
torstai  10–16 
perjantai 10–16 
lauantai Suljettu 
sunnuntai 11–15 

 
1.11.2019 mennessä pitää teoksien olla haettuna pois taidelainaamosta. 
 
Lainaamon pöydällä on lista henkilöistä joiden töitä sielä on esillä. Merkkaa siihen päivämäärä kun olet 
hakemassa töitäsi pois lainaamosta. 
 
Taidelainaamo asioissa ota yhteys Liisaan; liisa.pennonen@gmail.com. 

mailto:liisa.pennonen@gmail.com
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TEEMATON VUOSINÄYTTELY 3.4 – 26.4.2019 GALLERIA VILLA ARMAS, KANGASALA 
OSALLISTUU MYÖS TAIDESUUNNISTUKSEEN 2020 
 
Teosten tuonti Galleria Villa Armaaseen maanantaina 30.3.2020 Armas Branderin katu 8, Pikonlinna, 
Kangasala 
Teoksia voi tuoda max. 5 kpl ja jurytysmaksu on 5 € / teos. Näyttelyn juryttäjä ilmoitetaan myöhemmin. 
Näyttely osallistuu Taidesuunnistus-tapahtumaan 2020.  
 
TULE MUKAAN KUVATAITEILIJOIDEN YHDISTYSTOIMINTAAN 
 
Etsimme uusia henkilöitä 2020 hallituksen kokoonpanoon, tule rohkeasti mukaan ja voit verkottua ja 
vaikuttaa! 
 
Hallituksen yhteystiedot: 
Katriina Viitaniemi     noku.sihteeri@gmail.com  p. 0443798770 
Riitta-Liisa Oulujärvi     riittaliisa.oulujarvi@kotikone.fi p. 0400866725 
Iiro Kilpikari      kilpikari.iiro@kolumbus.fi  p. 0400913393 
Anne Suominen     mummosirkka@gmail.com  p. 0405670470 
Kaksi varajäsentä  
rahastonhoitaja Liisa Pennonen   liisa.pennonen@gmail.com p. 0405929747 
Tenho Olkinuora 
Puheenjohtaja Tuija Virta    noku.pj@gmail.com  p. 0405920234 
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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. 
Facebook ylläpito Iiro Kilpikari;  kilpikari.iiro@kolumbus.fi  puh. 0400 913393 
 
KOTISIVUT www.nokiankuvataiteilijat.net 
Kotisivujemme päivittäjälle voi lähettää tulevien näyttelyjenne informaation tai julisteen osoitteeseen 
markku.kujansuu@gmail.com 
 

 
Hinttalassa kesällä pidettyjen käsityöpajatapahtumien aarteita. Tapahtumia pyörittivät erittäin 
ansiokkaasti Katriina ja Mona 
 
NORDEAN TAIDEIKKUNA 
 
Meillä Nokian kuvataiteilijoilla on yhteistyökumppanina paikallinen Nordea, jonka ikkunassa on vaihtuva, 
Kuukauden Taiteilija -näyttely. Seuraava vapaa näyttelykuukausi on MAALISKUU 2020. 

• 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 
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