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VUOSIKOKOUS TERVEISET 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Taidetalolla 19.2.2018. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja 
hallitus teki kokoukselle yhdistyksen sääntömuutos ehdotuksen. Ehdotusta muokattiin vielä 
vuosikokoukseen osallistujien voimin ja hyväksyttiin yksimieliseti. Sääntömuutos ehdotus vaatii toisen 
yleiskokouksen katselmuksen ennenkuin se voidaan lähettää patentti - ja rekisterihallitukseen 
hyväksyttäväksi.  



Kokouksessa NoKun hallitukseen valittiin neljä varsinaista jäsentä; varapuheenjohtaja Riitta-Liisa 
Oulujärvi, Iiro Kilpikari, Marjaleena Erkkilä ja Anne Suominen. Kaksi varajäsentä sihteeri Katriina Viitaniemi 
ja rahastonhoitaja Liisa Pennonen. Tuija Virta jatkaa puheenjohtajana. 
 

 

60 - vuotta taidetta juhlanäyttely 
 
 

• Pidämme 6.4 - 29.4.2018 retrospektiivisen näyttelyn Nokian taidetalolla. 

• Näyttely korvaa perineisen vuosinäyttelyn 

• Teosten tuonti Nokian Taidetalolle keskiviikkona 28.3.2017 klo 15 - 18.Teoksia voi tuoda max. 3 kpl 
jurytysmaksu 5 €/ kpl 

• Näyttely osallistuu myös Taidesuunnistus-tapahtumaan 28. - 29.4.2018 

• Näyttelyn purkupäivä 2.5.2018 klo 15-18 
 
 

AVAJAISET SUNNUNTAINA 8.4.2018 KLO 13 ALKAEN 
TERVETULOA! 

 
Nokian kaupunginjohtajan Eero Väätäisen juhlapuhe 

SKjL:n Voipaala mitallin luovutus, kuvataitelija Anne Lehtelä 
2018 kunniajäsenien kukitus 

Musiikista huolehtii Velikullat Duo Petri Saari ja Rami Mäkelä 
Tarjoilua 

 
 
TAIDELAINAAMO 
 
Seuraavan kerran vaihdamme ripustusta 2.5 keskiviikkona. Tervetuloa klo 15-18 tuomaan uudet teokset 
lainaamoon samalla kun haette juhlanäyttelyssä olleet teoksenne pois. 
Taidelainaamo asioissa ota yhteys Liisaan; liisa.pennonen@gmail.com. 
 
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 siirtyi Iirolle 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 
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NORDEAN TAIDEIKKUNA 2018 
 
Meillä Nokian kuvataiteilijoilla on yhteistyökumppanina paikallinen Nordea, jonka ikkunassa on vaihtuva, 
Kuukauden Taiteilija -näyttely. 
Tilassa on vuodelle 2018 vapaita kuukausia jäljellä. kesäkuusta lähtien. 

• 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 

 
 
 
TAIDEARPAJAISET 
 
Jos haluat mukaan arpojen myyntiin ota yhteys Anneen, p. 03-3421227 . Arpajaismyynti listoja voi hakea 
Annen kampaamosta Nokialta osoiteesta Koivukatu 1.  Arpojen myyntiä mm. Juhlanäyttelyn avajaisissa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Juhlanäyttelyä ja kevättä odotellessa  

Terveisin Tuija  
 
 


