
 

NOKIAN KUVATAITEILIJAT ry 
 

JÄSENTIEDOTE 2/2021 
 
 

UUSI HALLITUS 
  
Yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuun alussa valittiin uusi hallitus.  
Edellinen puheenjohtaja Tuija Virta kiiteltiin ja hyvästeltiin ja hänen tilalleen valittiin Mari Suso. 
Varapuheenjohtaja Petra Hietalahti 
Sihteeri Nana Haveri 
Rahastonhoitaja Natalia Perepelkina 
muut jäsenet: Jonna Viljanen, Katri Mononen ja Una Haveri 
 
Lisäksi hallituksen jäsenistä koottiin some-ryhmä miettimään ja kehittämään some-toimintaa, 
Taidekaupan mainostusta ja kotisivujen sisältöä.  
Laitamme mielellämme jäsenten omien näyttelyiden mainoksia NoKun Facebookiin ja Instagramiin. 
Seuraathan jo meitä somessa! #nokiankuvataiteilijat 
Nana Haveri toimii edelleen some-ryhmässä ja hänelle voit lähettää näyttelymainoksiasi 
nana.haveri@gmail.com 
 

 

KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN PARLAMENTTI 
 
Katriina Viitaniemi ja Mikko Salonen edustavat yhdistystämme Nokian kulttuuri- ja 
kansalaistoiminnan parlamentissa.  
Katriinalle saa lähettää ideoita toimintaan ja muuta postia aiheeseen liittyen 
katriina.viitaniemi@luukku.com 
 



 

JÄSENMAKSU 
 
Osa jäsenistämme on jo maksanut 2021 jäsenmaksun, kiitos teille aktiivisuudesta!  
Lasku lähti ihan kaikille, myös heille jotka ovat jo maksun suorittaneet.  
Lasku taisi lähteä myös muutamille kunniajäsenille. Pahoittelut siitä! 
 
Vuosikokous vahvisti 2021 jäsenmaksuiksi 25€.  
Olemme lähettäneet sähköpostissa jäsenmaksun eli LASKUn 30.3.2021. 
Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen pankkitilille 
IBAN FI92 1158 3006 1042 12, viitenumerolla 1973 
Kannattaa katsoa myös roskapostikansio, jos laskua ei näy. 
 
Pidäthän osoitetietosi ajan tasalla! Muutoksista voit ilmoittaa yhdistyksen jäsenkirjurille Natalia 
Perepelkinalle natalia.perepelkina@icloud.com 
 

SKJL:N JÄSENEDUT 
 
Nokian Kuvataiteilijat ry kuuluu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoon. Seuran jäsenenä olet oikeutettu 
kaikkiin jäsenetuihin. 
Skjl on päivittänyt jäsenkortilla saatavien etujen listaa. 
Jäsenkortilla on mm. mahdollisuus päästä ilmaiseksi tai alennettuun hintaan taidemuseoiden 
näyttelyihin sekä saada alennusta taidetarvikemyymälöiden tuotteista ympäri maata.  
Tampereella alennuksia tarjoaa Arteljee Oy Hallituskatu 11. www.arteljee.fi  
Katso lisää etuja: https://www.skjl.fi/liitto/kuvataidejarjestot/jasenpalvelut/ sivun ihan alalaidassa. 
 

JÄSENKORTTI SÄHKÖISENÄ 
 
Liitto tarjoaa jäsenkorttinsa vuonna 2021 jäsenyhteisöjensä taiteilijajäsenille ensimmäisen kerran 
paperisen lisäksi myös vaihtoehtoisesti sähköisessä muodossa.  
Tästä lähetettiin kaikille jäsenille kysely aikaisemmin keväällä. Sähköisen jäsenkortin tilanneet voivat 
nyt ladata applikaation seuraavien ohjeiden mukaan. Perinteiset paperiset kortit lähetetään viikolla 14. 
 
Näin otat sähköisen jäsenkortin käyttöön: 
  
1. Lataa puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta (App Store ja Google Play) 
applikaatio nimeltään Gruppo ID. 
  
2. Klikkaa lataamasi Gruppo ID:n "Rekisteröidy" -painiketta. 
Käytä rekisteröityessäsi samaa sähköpostiosoitetta, johon saat yhdistykseltäsi tulevan jäsenpostin. 
  
3. Sinulle lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen linkki. 
Avaa linkki, luo itsellesi salasana ja viimeistele rekisteröityminen. 
  
4. Avaa lataamasi Gruppo ID -sovellus, klikkaa "Kirjaudu" -painiketta ja syötä luomasi salasana. 
Liiton vuoden 2021 jäsenkortti tulee näkyviin. 
  
Mikäli palvelu ei tunnista sähköpostiosoitettasi, varmista ensin sihteeriltä, että olemme saaneet  ja luovuttaneet 
oikeat tietosi eteenpäin liitolle. Mikäli rekisteröityminen ei vieläkään onnistu, ota yhteyttä Gruppo Softwaren 
asiakaspalveluun tuki@gruppo.fi tai 050 402 3099. 



 

TAIDEKAUPPA 

Taidekauppa toimii yhdistyksen kotisivuilta 
http://www.nokiankuvataiteilijat.net/taidekauppa/  Taidekaupassa voit myydä teoksiasi, kun 
jäsenmaksu on maksettu. Lähetä hyvälaatuinen kuva  

teostietoineen (tekniikka, koko, vuosi, grafiikassa sarjanumero, kehystetty/kehystämätön, hinta) 
osoitteeseen noku.pj@gmail.com 
Ilmoita yhteystiedoksesi puhelinnumero ja/tai s-postiosoite. Yhdeltä jäseneltä voi olla enintään viisi 
teosta samanaikaisesti myynnissä.  
Teoksia voi ja kannattaakin vaihtaa pitkin vuotta. Yhdistys ei peri provisiota kaupoista vielä tänäkään 
vuonna. 
 

 

KUUKAUDEN TAITEILIJA / FOOD & CAFE FRIDA 
Food & Cafe Frida -kahvilan osoite: Välikatu 14, 37100 Nokia. Käy tutustumassa! 
 
Hae paikkaa lähettämällä vapaamuotoinen näyttelyhakemus kuvien kera yhteyshenkilö Nana Haverille 
sähköpostiosoitteeseen nana.haveri@gmail.com 
 
Saapuneiden hakemusten perusteella Food & Cafe Frida valitsee kuukauden taiteilijan. 
 
Huomioithan seuraavat asiat: 
– Näyttely kestää yhden kuukauden kerrallaan. 
– Näyttelyseinällä (5m) on koukkuripustusjärjestelmä, 10 koukkua 
– Taideteosten ripustuksen suorittaa kyseisen kuukauden taiteilija. 
– Käytettävissä esiteteline, koko A4. Voit tuoda myös käyntikortteja ym. 
– Food & Cafe Frida ja Nokian Kuvataiteilijat Ry eivät vakuuta ripustettavia teoksia. 
– Mahdollisista avajaisista taiteilija sopii Food & Cafe Fridan kanssa: frida.nokia@outlook.com 
 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 
HUHTIKUU: Kuukauden taiteilija Tuula-Kaija Tiilikainen 
TOUKOKUU: Kuukauden taiteilija Kati Sturniolo 
KESÄKUU: Kuukauden taiteilija Tuija Virta 
HEINÄKUU: Suomen kuvataiteen päivän tapahtuma  
ELOKUU: Yhteisnäyttely Hinttalassa, toivottavasti onnistuu 
JOULUKUU: Myyntinäyttely Kirjasto- ja Kulttuuritalo Virran pop up-seinällä 
 

 

 

 



JÄSENESITTELYT 
 
Nokian Kuvataiteilijat Ry:n 2021 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. 
Esittely koostuu vapaamuotoisesta tekstiosuudesta ja valitsemistasi valokuvista. 
Tekstiosuudessa toivomme sinun esittelevän itsesi taiteilijana ja taidesuuntautumisesi. 
Toimita jäsenesittelysi ja kuvamateriaalisi sähköpostitse Nana Haverille (nana.haveri@gmail.com). 
Voit vastailla esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

• asuinpaikkasi ja suhteesi Nokiaan 
• nykyinen ammatti 
• oletko käynyt kursseja tai alan kouluja 
• kauanko olet tehnyt taidetta 
• minkälaista taidetta teet 
• mikä taiteen teossa innostaa 

 
 
 
Esittely julkaistaan jäsentiedotteessa, Nokian Kuvataiteilijat ry:n kotisivuilla sekä halutessasi myös 
Facebookissa ja Instagramissa. Liittenä on Katri Monosen ja Petra Hietalahden esittelyt. 
 
 
TERVETULOA ESITTÄYTYMÄÄN SEKÄ UUDET ETTÄ PIDEMPÄÄN JÄSENINÄ OLLEET! 
 
 
 

 
 
 

Hyvää kevättä toivoo NoKun hallitus! 
 
Huomaa kuvan taustalla Tuula-Kaija Tiilikaisen Kuukauden taiteilija -näyttely kahvila Fridan seinällä. 
	


