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AJANKOHTAISTA
Yhdistyksen uudistetut säännöt ovat nyt luettavissa Nokian Kuvataiteilijoiden 
kotisivujen etusivulla. Lukemaan pääsee suoraan tätä linkkiä käyttäen:
www.nokiankuvataiteilijat.net/etusivu/saannot/

Eveliina Anias-Nivala luopuu rahastonhoitajan tehtävistä, ja 1.10.2020 alkaen Nokian 
Kuvataiteilijat Ry:n rahastonhoitajana toimii Natalia Perepelkina.

Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 25 euroa. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen 
pankkitilille: IBAN FI92 1158 3006 1042 12, viitenumerolla 1973.

HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT
Tuija Virta    
puheenjohtaja    noku.pj(at)gmail.com   040 5920 234  
          
Mari Suso    
varapuheenjohtaja    mariran.and(at)hotmail.com 

Jonna Viljanen   
sihteeri     jonna.m.viljanen(at)gmail.com

Natalia Perepelkina   
rahastonhoitaja    natalia.perepelkina(at)icloud.com 040 5432 686

Nana Haveri    
jäsen     nanahaveri(at)gmail.com  044 5936 659

Eveliina Anias-Nivala   
jäsen     eveliina.anias(at)gmail.com

Anne Suominen   
jäsen      mummosirkka(at)gmail.com



Nokian Kuvataiteilijat Ry:n vuosinäyttely 2020, IHME JA KUMMA,  järjestettiin 
Galleria Villa Armaassa 3.8.–30.8.2020. Näyttelyn jurytti kangasalalainen kuvataiteilija 
ja kuvanveistäjä Ilkka Virtanen. Näyttelyssä oli jurytettävänä 78 teosta, joista 57 teosta 
osallistui näyttelyyn.

Avajaisten ohjelmaan kuului Ilkka Virtasen puhe, sellisti Tilhi Salosen soittoesitys, 
Nokian Kuvataiteilijoiden Ry:n uuden hallituksen esittäytyminen sekä kahvittelu 
herkullisen marjapiirakan kanssa!

IHME JA KUMMA vuosinäyttelyllä oli huikeat yli 200 kävijää!

Todella iso kiitos kaikille taidenäyttelyyn osallistuneille ja kävijöille!

VUOSINÄYTTELY 2020: IHME JA KUMMA

NoKu kysyi Jukka Tuomiselta, haluaisiko hän kirjoittaa meille jurytyksesta, sen 
perustavoitteesta ja ideologiasta. Tuominen kirjoittikin monipuolisen kirjoituksen, 
joka löytyy seuraavalta sivulta.

JURYTYS, SEN TARKOITUS JA IDEOLOGIA
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   Harmaa parta ja lasi viiniä: näyttelykokonaisuus

Minua pyydettiin kirjoittamaan muutama sana juryttämisestä. Olen itse juryttänyt jonkin 
verran näyttelyitä, mutta sitäkin enemmän ripustanut. Mielestäni jurytys ja ripustus 
kulkevat käsi kädessä, aina kulloisenkin tilan kanssa. Juryttäjiä voi olla yksi tai 
useampia, ja tavallisesti juryttäjä ei saa tarjota omia teoksiaan näyttelyyn. Joidenkin 
yhdistysten säännöt määräävät ulkopuolisen taidealan ammattilaisen juryttämään 
taidenäyttelyä, jotta saadaan kerättyä tarvittavia pisteitä esimerkiksi taitelijajäsenyyteen.

Ryhmätaidenäyttelyt yleensä jurytetään. Syy siihen on yleensä se, että näyttelystä halutaan 
saada yhtenäinen ja eheä kokonaisuus puolueettomilla silmillä. Teoksista on usein 
ylitarjontaa, ja ne ovat hyvin erilaisia. Vaatii taitoa ja rohkeutta rakentaa toimiva 
taidekokonaisuus tarjotuista ja läpäisseistä teoksista tavalla, joka tuo ne mahdollisimman 
hyvin esille.

Yleensä jurytykseen liittyy myös ripustussuunnittelu. Se on tilan, teosten ja vierailijoiden 
vuoropuhelu – tarina. Mielestäni hyvä ripustus on aina viimeistelty, ja siinä näkyy 
ammattimainen ote ja töiden kunnioittaminen. Teoksia on sopiva määrä tilaan, ne ovat 
oikealla korkeudella ja suorassa sekä teostiedot ja numerointi ovat helposti luettavissa. 
Valaistus kruunaa näyttelykokemuksen.

Mielestäni vierailijan tulee helposti pystyä hahmottamaan näyttelykokonaisuuden 
yleissilmäyksellä, jonka jälkeen on helpompaa lähteä seuraamaan näyttelyn punaista 
lankaa. Näyttelykokonaisuus rakentuu perinteisesti ryhmittelemällä teoksia ja tilaa. 
Teosryhmät voidaan rakentaa esimerkiksi värin, aiheen, tekniikan tai koon mukaan. 
Myös teosten  vuoropuhelu on tärkeää. Itse tykkään rikkoa jollain tapaa kokonaisuutta; 
jotain pysäyttävää, jotain erilaista, mutta se ei saa olla kuitenkaan itse päätarkoitus. 

Moni hyvä työ jää usein jurytyksen ulkopuolelle, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
teokset olisivat huonoja. Syystä tai toisesta ne eivät vain mahtuneet kyseisen näyttelyn ja 
juryttäjän tarinaan ja kokonaisuuteen.
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Nokian Kuvataiteilijat Ry:n tavoitteena on järjestää jäsenilleen sekä jurytettäviä että 
juryttömiä taidenäyttelyitä.

Jurytettävät näyttelyt edustavat sekä takaavat korkean laatuisia näyttelyitä, joiden arvoa 
nostaa laadukkaiden teosten lisäksi nimekkään juryttäjän luoma eheä näyttelykokonaisuus. 
Tämän avulla NoKu kannustaa, inspiroi ja auttaa taiteilijoita töiden esittämisessä ja 
saavuttamaan taidokkuudellaan tunnustusta.

Juryttömillä näyttelyillä haluamme mahdollistaa kaikentasoisten teosten osallistumisen 
monipuolisesti näyttelytoimintaan. Raaditon näytteillepano madaltaa myös kynnystä 
osallistua toimintaan ja samalla ylläpitää jäsenten ja Nokian Kuvataiteilijat Ry:n arvokasta 
sosiaalista kanssakäymistä.

Tervetuloa siis rohkeasti jurytettäviin ja juryttömiin näyttelyihimme!

NÄYTTELYTOIMINTA NOKUSSA

TULEVAT NÄYTTELYT

Joulukuussa järjestetään vuoden 2020 loppuhuipennuksena 
myyntinäyttely Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virran 
yläkerran pop up -näyttelyseinällä. Projektin järjestäjänä ja 
vastaavana toimii Mari Suso.

Joulun myyntinäyttely

Myyntinäyttely on jurytön ja osallistuminen on täysin maksutonta.
Tervetuloa mukaan NoKun viimeiseen vuoden 2020 tapahtumaan!

Kirjasto- ja kulttuuritalo Virran yläkerran pop up -näyttelyseinä on 8 metriä pitkä ja 2,5 metriä 
korkea, ja siinä on tauluripustusjärjestelmänä ripustuskiskot. Hyvin rajallisen pinta-alan vuoksi 
joudumme rajaamaan teosten enimmäiskooksi 30 cm x 30 cm, kehysten kanssa. 
Jokainen jäsen saa tuoda näyttelyyn yhden (1) myynti- ja ripustus kuntoisen teoksen.
Jotta kaikki teokset saataisiin näytille, teoksia tullaan tarvittaessa vaihtamaan näyttelyn aikana.

Teokset, jotka eivät ole ripustettavissa, joudutaan valitettavasti hylkäämään.

Tiedotamme tapahtumasta ja siihen osallistumisesta tarkemmin sähköpostitse
ja sosiaalisessa mediassa.
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Taidekauppa on digitaalinen taidemyymälä, joka sijaitsee Nokian Kuvataiteilijat Ry:n kotisivuilla
(www.nokiankuvataiteilijat.net/taidekauppa). Sen tarkoituksena on mahdollistaa jäsenistölle 
kaupankäynti digitaalisessa ympäristössä, jossa voi niin myydä kuin ostaa teoksia omasta sijainnista 
riippumatta. Kaupankäynti tapahtuu suoraan ostajan ja teoksen tekijän välillä.Teosten myynnistä ei 
peritä provisiota.

GALLERIA-taidemyymälän nimi vaihtuu ”TAIDEKAUPAKSI”. Nimenmuutoksella halutaan selkeyttää 
digitaalisen kauppatoiminnan keskittyvän myynti- ja lainausmahdollisuuteen. Nokian Kuvataiteilijat 
Ry:n hallitus järjesti 16.9.2020 etäpalaverin, jossa päädyttiin digitaalisen Taidekaupan olevan 
vuoden 2020 loppuun asti jäsenille täysin maksuton. Taidekaupan toiminnasta vastaa 1.10.2020 
alkaen Mari Suso (mariran.and@hotmail.com).

Kannustamme kaikkia jäseniä rohkeasti tutustumaan ja osallistumaan Taidekauppaan!

Taidekaupassa on nähtävissä teoksia, joihin voi käydä halutessaan tutustumassa.

Teokset on ryhmitelty seuraavasti:
  – akvarellit	 	 – valokuvat
	 	 – grafiikat	 	 – veistokset
  – piirrokset	 	 – öljy-	ja	akryylimaalaukset
  	 	

Halutessasi mukaan TAIDEKAUPPAAN toivoisimme sinun toimivan seuraavan ohjeistuksen mukaisesti:

 – Lähetä teoksestasi hyvälaatuinen kuva JPG-tiedostona yhdessä teostietojen kanssa Mari  
 Susolle osoitteeseen: mariran.and(at)hotmail.com.

 Hyvässä teoskuvassa on korkea resoluutio ja huolellinen rajaus. Tämä mahdollistaa terävän  
 ja tarkan lopputuloksen, jossa näkyvät teoksen yksityiskohdat. Valokuvaaminen ulkona 
 päivänvalossa antaa valokuvalle tasaisen valaistuksen, jossa väripigmentit tallentuvat 
 todenmukaisesti. 

 Hyvälaatuisen valokuvan saat, kun valitset käyttämästäsi kamerastasi parhaan kuvalaadun  
 ja suurimman kuvakoon.

TAIDEKAUPPA
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PUUHA-KERHOT

 Teostiedot:
 – teoksen nimi
 – valmistustekniikka
 – koko
 – valmistusvuosi
 – myyntihinta
 – taiteilijan nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero tai sähköpostiosoite), joiden avulla   
   asiakas voisi ottaa teihin yhteyttä.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä tai tarvitset apua teosten hyvälaatuisten kuvien valokuvauksessa, 
ota rohkeasti meihin yhteyttä, autamme sinua mielellämme!
 
Yhteyshenkilö:
Tuija Virta
040 5920 234
noku.pj(at)gmail.com

Nokian kaupunki järjestää 1.–6.-luokkalaisille nokialaisille maksutonta PuuHa-kerhotoimintaa.
Nokian Kuvataiteilijat Ry osallistuu toimintaan järjestämällä taide- ja askartelukerhoja, joissa 
projektivastaavana ja järjestäjänä toimii Nana Haveri. Hän järjestää yhdessä Mari Suson kanssa 
taide- ja askartelukerhoja Alhoniityn, Kankaantaan, Myllyhaan, Siuron sekä Viholan kouluissa.

Taide- ja askartelukerhojen aikataulu:

 Kankaantaan koulu (vk 39–43)
 Keskiviikko klo 13.15–15.15
	 Nana	Haveri

 Alhoniityn koulu (vk 40–45)
 Torstai klo 13.00–15.00    
	 Nana	Haveri      

 Siuron koulu (vk 44–48)
	 Tiistai klo 14.15–16.15
 Mari	Suso

Lisätietoja löydät osoitteesta
www.nokiankaupunki.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/puuha-iltapaivat/
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TAIDEIKKUNA
Valitettavasti Nordean ja Nokian kuvataiteilijat Ry:n välinen yhteistyö päättyi lokakuussa 
2020. Pahoittelemme tulevien taidenäyttelyiden peruutumista. 

Kiitämme kaikkia vuosien varrella osallistuneita taiteilijoita!

KOTISIVUT
Yhdistyksen kotisivujen ylläpitäjänä toimii Nana Haveri (nanahaveri(at)gmail.com).
www.nokiankuvataiteilijat.net

SOSIAALINEN MEDIA
Yhdistyksemme Facebook-sivuilla ja Instagram-tilillä esittelemme jäsenistömme toimintaa ja 
tapahtumia.

Jos sinulla on tulossa taidenäyttely tai muuta taiteeseen liittyvää toimintaa, laitathan siitä 
tietoa ja kuvamateriaalia Facebook-sivujen ja Instagram-tilin ylläpitäjälle:
Nana Haveri (nanahaveri(at)gmail.com).

Facebook:
https://www.facebook.com/nokuva

Instagram:
@nokiankuvataiteilijat_ry
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JÄSENESITTELY

Jäsenesittely koostuu vapaamuotoisesta tekstiosuudesta ja valitsemistasi valokuvista. 
Tekstiosuudessa toivomme sinun esittelevän itsesi taiteilijana ja taidesuuntautumisesi.
Toimita jäsenesittelysi ja kuvamateriaali sähköpostitse Facebook-sivujen sekä Instagram-tilin 
ylläpitäjälle: Nana Haveri (nanahaveri(at)gmail.com).

Toiveesta esittely julkaistaan myös Nokian Kuvataiteilijat ry:n kotisivuilla, Facebookissa ja 
Instagramissa.

Nokian Kuvataiteilijat ry:n 2020 vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus, joka toivoo mahdollisuutta 
esittäytyä koko jäsenistölle, tutustua jäseniin ja samalla myös tutustuttaa jäsenet toisiinsa. 
Jäsenesittelyn tarkoituksena on vahvistaa verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia. 



Hei. Olen Kaija Tiilikainen Lempäälästä. 
Entinen nokialainen ja tamperelainen. 
Syntyisin Tornionjokilaaksosta. 

Innostuin taiteen tekemisessä vasta n. 50 v. täytettyäni. 
Sen jälkeen olen osallistunut aika moneen näyttelyyn
kotimaassa ja pariin ryhmänäyttelyyn myös Saksassa. 
Grafiikka on ollut lempilajini viime aikoina. Siinä riittää 
haasteita ja uuden opetteluakin. Aiheet monesti tulevat
lapsuuden maisemista. 

”Taide pitkä. Elämä lyhyt ”…

KAIJA TIILIKAINEN

8


