JÄSENTIEDOTE 05/2020

Hyvää joulua
&
Onnellista uutta vuotta

2021!

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

040 5920 234		

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

AJANKOHTAISTA
Olethan muistanut maksaa vuoden 2020 jäsenmaksun?
Jos se vahingossa unohtui, ei hätää! Ymmärrämme, että tämä vuosi on ollut haastava.
Unohtuneen 2020 jäsenmaksun voit suorittaa helposti käyttäen näitä tilitietoja:
Jäsenmaksu: 25 euroa
Yhdistyksen pankkitili: IBAN FI92 1158 3006 1042 12
Viitenumero: 1973
Teidän tukenne on meille todella tärkeää, sillä ilman teitä Nokian Kuvataiteilijat Ry:n toiminta olisi
mahdotonta!
Halutessasi voit tukea taiteellista toimintaamme myös tekemällä haluamasi suuruisen lahjoituksen
suoraan yhdistyksemme tillille. Kirjoitathan maksun viestikenttään ”Lahjoitus”.

VUOSIKOKOUS 2021
Vuosikokous 2021 järjestetään maaliskuun toisena viikkona (vk 10).
Tiedotamme vuosikokouksesta tarkemmin seuraavassa jäsentiedotteessa ja Nokian
Uutiset -paikallislehdessä. Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle uusi hallitus
vuodelle 2021, joten jos olet kiinnostunut hallitustoiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä!
Vuosikokouksen järjestämisessä noudatamme hallituksen sen hetkisiä ohjeistuksia ja
suosituksia.

KATSE MENNEESEEN JA TULEVAAN
Nokian Kuvataiteilijat Ry:n puheenjohtaja Tuija Virta ja varapuheenjohtaja Mari Suso
kirjoittivat lyhyesti Nokian Kuvataiteilijat -yhdistyksen toiminnan tarkoituksesta sekä katsauksesta
menneeseen ja tulevaan. Teksti on luettavissa myös Nokian Kuvataiteilijat Ry:n kotisivuilla osoitteessa www.nokiankuvataiteilijat.net.

NOKIAN KUVATAITEILIJAT

ESITTÄYTYY:

”Yhdistyksen tarkoituksena on ollut olla yhdyssiteenä kuvataidetta harrastavien henkilöiden,
kuvataiteilijoiden ja kuvataidejärjestöjen kesken sekä välittää tietoa jäsenilleen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on järjestänyt valtakunnallisen pienoisgrafiikkanäyttelyn
kerran vuodessa yhdessä Nokian kaupungin kanssa, jurytetyn vuosinäyttelyn, juryttämättömiä
kesänäyttelyjä, pop-up-myyntinäyttelyjä, sekä retkiä taidenäyttelyihin ja erityyppisiä
taidekursseja.
Yhdistys on ylläpitänyt taidelainaamotoimintaa ja verkkokauppaa. Lisäksi yhdistys on välittänyt
tietoa sähköpostitse, kotisivuilla ja facebookissa mm. muiden paikallisten taideyhdistysten /
taiteilijaseurojen, Nokian kaupungin kulttuuritoimen, taidetarvikekauppojen ja gallerioiden
tapahtumista, ilmoituksista, taidematkoista, taidekauppapalveluista, galleria- ja näyttelypaikoista,
näyttelyn avajaisista, kuvataidekilpailuista ja residenssitoiminnasta.”
											
pj Tuija Virta

”Yksilölle taiteen tekemisen ilo – tuo käsillä tekemisen meditatiivisen retken itseen, värien
kokemisen terapeuttista riemua, onnistumisen suloista mannaa ja parhaimmillaan kestävää
mielenrauhaa. Taiteen näkeminen ja kokeminen ruokkivat sielua ja mielikuvitusta.
Yhdessä tekeminen ja samoista asioista kiinnostuneiden Nokian kuvataiteilijoiden kanssa
keskustelu ja pohdinta tuovat elämään värikästä sisältöä ja uusia näkökulmia omiin tekemisiin.
On rikkautta nähdä muiden paikallisten toimijoiden teoksia, seurata heidän kehitystään ja saada
arvokasta palautetta omasta työstä tai konkreettista apua johonkin pulmaan.
Haluamme jatkossakin tehdä, luoda ja kehittää toimintaa jäsenten toiveiden mukaisesti ja tuottaa
lisää suuria määriä taiteen tekemisen iloa Nokialle, paikallisesti, yhdessä!”
											
Vpj Mari Suso

JOULUN MYYNTINÄYTTELY – PERUTTU!
Joulukuussa järjestetään vuoden 2020 loppuhuipennuksena
joulun myyntinäyttely Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virran
yläkerran pop up -näyttelyseinällä. Projektin järjestäjänä ja vastaavana toimii Mari Suso.
Valitettavasti Pirkanmaa on lähellä siirtymistä koronaviruksen leviämisvaiheeseen, jonka vuoksi
alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi uusia suosituksia, jonka takia Nokian kirjasto- ja
kulttuuritalo Virta siirtyy 2.–21.12.2020 välisenä aikana ainoastaan lainaustoimintaan.
Tämän vuoksi fyysinen joulun myyntinäyttely on muuttunut verkkonäyttelyksi, joka on
nähtävissä sekä NoKun kotisivujen etusivulla, Facebookissa että Instagramissa!
Teosten julkaisu toimii suositun joulukalenterin tavoin, jolloin jokaisena päivänä esitellään
yksi teos.
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Kiitos kaikille osallistujille!

TAIDEKAUPPA
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. Taidekaupan toiminnasta vastaa Mari Suso (mariran.and@hotmail.com).
Nokian Kuvataiteilijat Ry:n 7/2020 kokouksessa päätettiin Taidekauppaan olevan täysin maksuton
vuonna 2021. Osallistuminen on rajoitettu niin, että jokainen jäsen saa asettaa myyntiin 5 teosta.
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.
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!

PUUHA-KERHOT
Nokian kaupunki järjesti 1.–6.-luokkalaisille nokialaisille maksutonta PuuHa-kerhotoimintaa.
Nokian Kuvataiteilijat Ry osallistui toimintaan järjestämällä taide- ja askartelukerhoja, joissa
projektivastaavana ja järjestäjänä toimi Nana Haveri. Hän järjesti yhdessä Mari Suson kanssa
taide- ja askartelukerhoja Alhoniityn, Kankaantaan, Myllyhaan, Siuron sekä Viholan koulussa.
Taide- ja askartelukerhot ovat nyt päättyneet, iso kiitos kaikille osallistujille!
Lisätietoja löydät osoitteesta
www.nokiankaupunki.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus/puuha-iltapaivat/

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

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

JÄSENESITTELY
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.
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.

KATRIINA VIITANIEMI
Pienestä pitäen paperit, värit ja kaikenlainen käsillä
tekeminen on vetänyt. Kankaanpään Taidekoulua kävin
16-vuotiaana, myöhemmin Lappeenrannan Käsi- ja
Taideteollisuuskoulun. Olen työskennellyt mm. graafisella
alalla ja toimittajana sekä osa-aikaisena yrittäjänä.
Teen mm. paperimassa-, öljyväri-, sekatekniikka-, huovutusja silkkitöitä sekä kankaanpainomalleja. Vaihtelen ja
yhdistelen materiaaleja tehtävän työn mukaan. Viime
vuosina paperimassa on ollut suosiossa.
Nokian Kuvataiteilijoiden jäsen olen ollut vuodesta -09;
hallituksessa ja sihteerinä useita vuosia.
Paitsi taidetöitä aikaa kuluu myös l-asioihin:
- lukeminen (seikkailuja)
- laulaminen (kirkossa, virsiä)
- lenkkeily (metsässä, hissukseen)
- lavatanssi (tanssiseuran tunneilla)
- laiskottelu (kotona, sohvalla)

