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TE 03/2020

UUDET SÄÄNNÖT
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi Nokian Kuvataiteilijat Ry:n uudet säännöt, 
ja ne tulivat voimaan 04.05.2020. Yhdistyksen uudet säännöt julkaistaan myöhemmin 
luettavaksi Nokian Kuvataiteilijoiden kotisivuilla (www.nokiankuvataiteilijat.net).

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 

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

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

Anne Suominen   
jäsen      mummosirkka(at)gmail.com

Nana Haveri    
jäsen      nanahaveri(at)gmail.com

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



TAIDEMYYMÄLÄ
Galleria on digitaalinen taidemyymälä, joka sijaitsee Nokian Kuvataiteilijat Ry:n kotisivuilla:
www.nokiankuvataiteilijat.net/galleria/. Taidemyymälän toteutuksesta ja toiminnasta vastaa
Eveliina Anias-Nivala.

Myymälän 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.

Taidemyymälään osallistumisesta veloitetaan vuosimaksu, jolla katetaan yhdistyksen 
kotisivujen ja Galleria-taidemyymälän ylläpidon käyttökustannukset. Vuoden 2020 
Galleria-taidemyymälän vuosimaksu on 15 €. Nokian Kuvataiteilijat Ry:n 3/2020 kokouksessa 
päätettiin, että jokainen Galleria-taidemyymälään liittynyt jäsen saisi vuosimaksulla alustavasti 
asettaa myyntiin viisi teosta.

Taidemyymälässä on jo nähtävissä teoksia, joihin voi käydä halutessaan tutustumassa. 
Teokset on ryhmitelty seuraavasti:

  - akvarellit  - valokuvat
  - grafiikat	 	 - veistokset
  - piirrokset  - öljy- ja akryylimaalaukset
    

Halutessasi mukaan GALLERIA-taidemyymälän toimintaan toivoisimme sinun toimivan seuraavan 
ohjeistuksen mukaisesti:

1) Suorita Galleria-myymälän vuosimaksu:

 Laskutustiedot:
 - vuosimaksu: 15 €
 - tilinumero: FI92 1158 3006 1042 12
 - viite: GALLERIA 2020

2) Lähetä teoksestasi hyvälaatuinen kuva JPG-tiedostona yhdessä teostietojen kanssa 
     Eveliina Anias-Nivalalle osoitteeseen: eveliina.anias(at)gmail.com.

 Hyvässä teoskuvassa on korkea resoluutio ja huolellinen rajaus. Tämä mahdollistaa terävän  
 sekä 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.
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PUUHA-KERHOT
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:

 Viholan koulu (vk 35–38)    Myllyhaan koulu (vk 35–38)
 Tiistai klo 14.15–16.15     Keskiviikko klo 13.15–15.15
 Nana Haveri       Mari Suso

 Kankaantaan koulu (vk 39–43)   Siuron koulu (vk 44–48)
 Keskiviikko klo 13.15–15.15    Tiistai kello 14.15–16.15
 Nana Haveri      Mari Suso

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

Lisätietoja löydät osoitteesta
www.nokiankaupunki.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/puuha-iltapaivat/

 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
0405920234
noku.pj(at)gmail.com
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VUOSINÄYTTELY 2020
GALLERIA VILLA ARMAS, KANGASALA

Valitettavasti IHME JA KUMMA -vuosinäyttelyn ajankohta jouduttiin siirtämään 
koronavirusepidemian vuoksi elokuulle.

Ilmoitamme tarkemmasta ajankohdasta myöhemmin. 
Pahoittelemme ajankohdan muuttumisesta.

IHME JA KUMMA -näyttely osallistuu myös Taidesuunnistukseen 29.–30.8.2020!

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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TAIDEIKKUNA
Nokian Kuvataiteilijoilla ja paikallisella Nordea-pankilla on yhteistyöprojekti nimeltään Taideikkuna. 
Yhteistyönä järjestetään kuukausittain vaihtuva Kuukauden Taiteilija -näyttely pankin ikkunassa.

Nordean Taideikkunaa hoitaa Iiro Kilpikari, jonka tavoittaa puhelinnumerosta 0400 913 393 tai 
sähköpostiosoitteesta	kilpikari.iiro(at)kolumbus.fi.

– Nordean ikkunoissa on koukkuripustusjärjestelmä, joihin  
   ripustuslangat voidaan kiinnittää.

– ripustuksen hoitaa taiteilija

– veistoksia varten ei ole jalustoja

Huomioithan, että:

Laadi itsestäsi noin 10 rivin pituinen kuvaus, joka julkaistaan
valokuvasi kanssa Nokian Uutisissa. Toimita kirjoittamasi kuvaus
Iirolle ajoissa sähköpostitse osoitteeseen: kilpikari.iiro(at)kolumbus.fi. 

Ota yhteyttä Iiroon puhelimitse noin viikko ennen vuoroasi 
sopiaksenne ripustuksen ja valokuvauksen ajankohdasta.

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

www.nokiankuvataiteilijat.net
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MUISTOKIRJOITUS
Kullervo Tirronen

Tutustuin Kullervo Tirroseen joskus kahdeksankymmenluvulla, kun liityin 
Nokian Kavataiteilijoihin. Yhdistyksen toiminta oli hiipunut ja mietittiin 
jopa lopettamista. Kullervo valittiin puheenjohtajaksi, ja huomasin pian, 
että tässä on toiminnan mies ja idealinko. Nokian Kuvataiteilijoiden 
toiminta virkistyi ja näyttelyitä pidettiin useita vuosittain. 

Kullervo itse maalasi ja teki veistoksia erityisesti kierrätysmateriaalista. 
Yhdessä kävimme muutaman vuoden Valimoinstituutissa tekemässä 
pronssiveistoksia. Minulla on Kullervon tekemä lintuveistos, joka 
mielestäni kuvastaa Kullervoa: lintu siivet levällään lentää uudesta 
uuteen ja lopuksi taivaan sineen.

Hyvää matkaa Sinulle.
     

        Iiro Kilpikari


