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Nokian Kuvataiteilijat ry      Jäsentiedote 1/2020 
 
TULE MUKAAN KUVATAITEILIJOIDEN YHDISTYSTOIMINTAAN 

VUOSIKOKOUS KERHOLASSA 17.2.2020 KLO 18:00 ANTIN KAMMARI II krs. 
Souranderintie 13 
 
Nokian Kuvataiteilijoiden vuosikokous pidetään Kerholassa 17. helmikuuta kello 18 - 20. Olette lämpimästi 
tervetulleita osallistumaan ja vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Vuosikokouksessa mm. vahvistetaan 
yhdistyksen toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2019 ja valitaan uusi hallitus vuodelle 2020. 
 
Etsimme uusia henkilöitä 2020 hallituksen kokoonpanoon, tule rohkeasti mukaan ja voit verkottua ja 
vaikuttaa! 
 
 

    
 
 

Nokian Kuvataitelijat ry hakee Vuosinäyttelyyn 2020 sopivaa kuvaa näyttelyjulisteeseen 

 
Näyttelyjulisteen kuvan aihe ja väritys on vapaa. Kuvan aihe voi olla mm. teoskuva tai maisema, tarjoa 
omaa kuvaa tuotannostasi ja NoKu voi käyttää sitä vuosijulisteeseen. Lähetä 15.3.2020 mennessä yksi 
oma ehdotuksesi jpg tiedostomuodossa sähköpostiosoitteeseen noku.pj@gmail.com 
 
2020 vuosikokouksessa valittava hallitus saa ensitöikseen päättää vuosinäyttelyn 2020 julisteeseen 
päätyvän kuvan ja palkita julisteeseen päätyvän työn. 
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IHME JA KUMMA 

VUOSINÄYTTELY 3.4 – 26.4.2019 GALLERIA VILLA ARMAS, KANGASALA 
 
Teosten tuonti Galleria Villa Armaaseen maanantaina 30.3.2020 klo 15 - 18 Armas Branderin katu 8, 
Pikonlinna, Kangasala 
Teoksia voi tuoda max. 5 kpl ja jurytysmaksu on 5 € / teos. Näyttelyn juryttää kangasalalainen 
kuvataiteilija, kuvanveistäjä Ilkka Virtanen. Näyttelyyn osallistumattomat työt voi hakea ke 1.4. klo 15-18 tai 
perjantaina avajaisten yhteydessä.  
 

NÄYTTELY OSALLISTUU MYÖS TAIDESUUNNISTUKSEEN 25-26.4.2020 
 

Näyttelyn avajaiset ovat perjantaina 3.4.2020 klo 18, TERVETULOA! 
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2019 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 
 
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 
 
 
 
NORDEAN TAIDEIKKUNA 
 
Meillä Nokian kuvataiteilijoilla on yhteistyökumppanina paikallinen Nordea, jonka ikkunassa on vaihtuva, 
Kuukauden Taiteilija -näyttely. Seuraava vapaa näyttelykuukausi on TOUKOKUU 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 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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