
HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Tuija Virta    
puheenjohtaja   noku.pj(at)gmail.com    040 5920 234   
         
Mari Suso    
varapuheenjohtaja   mariran.and(at)hotmail.com 

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

Anne Suominen   
jäsen     mummosirkka(at)gmail.com

JÄSENMAKSUT

Olethan muistanut maksaa vuoden 2020 jäsenmaksun? 
Jos se vahingossa unohtui, ei hätää! Ymmärrämme, että vuosi 2020 oli 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”.

 
JÄSEN

TIEDO
TE 1 / 2021



Yhdistyksen hallitus ehdotti 18.1.2021 Nokian kaupungin kulttuuri- ja kansalaistoiminnan parla-
mentin varsinaiseksi jäseneksi Katriina Viitaniemeä. Parlamentissa Viitaniemi edustaa kuvataide, 
käsityö ja visuaaliset taiteet -kategoriaa.

AJANKOHTAISTA

VUOSIKOKOUSKUTSU

Nokian Kuvataiteilijat Ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 1.3.2021 klo 18–21 
Kerholan 2. kerroksessa, Antin Kamarin kokoushuoneessa.

Kutsumme lämpimästi kaikkia jäseniä osallistumaan ja vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. 
Teidän äänellänne on konkreettista vaikutusta! Etsimme vuoden 2021 hallitukseen uusia 
persoonia, ja jos olet kiinnostunut ja haluat verkostoitua sekä vaikuttaa, ota rohkeasti yhteyttä!

Vuosikokouksessa tullaan muun muassa
- vahvistamaan yhdistyksen vuoden 2020 toimintatarkastuskertomus ja tiliasiakirjat
- valitsemaan vuoden 2021 hallitus
- nimeämään vuoden 2021 toiminnantarkastajat ja Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton edustajat.

Valitettavasti Pirkanmaan koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa kokoontumisrajoitus Nokian 
kaupungin Kerholan tiloissa on alle 10 henkilöä. Tämän vuoksi kokoukseen pääsee 
osallistumaan hallituksen lisäksi ainoastaan 4 henkilöä. Pyydämmekin kokoukseen 
osallistumaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka haluavat asettua ehdolle hallituksen jäseniksi.

Osallistujilta pyydetään hengityssuojainten käyttöä, turvavälien noudattamista sekä 
etukäteisilmoittautumista puheenjohtaja Tuija Virralle puhelinnumeroon 040 5920 234.



Nokian Kuvataitelijat Ry aloitti onnekkaana yhteistyön Food & Cafe Frida -kahvilan kanssa!

Kuukauden taiteilija -projektin vastaavana toimii Mari Suso ja yhteyshenkilönä Nana Haveri.
Näyttelyn ripustuspaikka sijaitsee Food & Cafe Frida -kahvilassa, osoitteessa Välikatu 14, 37100 
Nokia.

Ensimmäinen kuukauden taiteilija -näyttely alkaa jo maaliskuussa 2021!
Hae paikkaa lähettämällä vapaamuotoinen näyttelyhakemus Nana Haverille 
sähköpostiosoitteeseen nana.haveri(at)gmail.com.

Saapuneiden hakemuksien perusteella Food & Cafe Frida valitsee kuukauden taiteilijan. 
Heillä on oikeus kieltäytyä vastaanottamistaan hakemuksista ja hyväksyä myös Nokian 
Kuvataiteilijat Ry:n kuulumattomia jäseniä. Tästä kuitenkin ilmoitetaan yhdistykselle etukäteen. 
Food & Cafe Frida ja Nokian Kuvataiteilijat Ry eivät vakuuta ripustettavia teoksia.
Halutessaan taiteilija vakuuttaa teokset itsenäisesti.

Huomioithan seuraavat asiat:
 – Näyttely kestää yhden kuukauden kerrallaan.
 – Näyttelyseinällä on koukkuripustusjärjestelmä.
 – Ripustuspäivä on kuukauden ensimmäinen maanantai.
 – Purkupäivä on kuukauden viimeinen lauantai.
 – Taideteosten ripustuksen suorittaa kyseisen kuukauden taiteilija.
 – Apua ripustukseen voi pyytää tarvittaessa Nana Haverilta (044 5936 659).
 – Käytettävissä esiteteline, koko A4.
 – Avajaisista ja mahdollisista tarjoiluista taiteilija sopii erikseen Food & Cafe Fridan kanssa.

KUUKAUDEN TAITEILIJA



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.

Taidekauppa on maksuton vuonna 2021, ja jokainen jäsen saa asettaa myyntiin 5 teosta.

Aloitamme Facebookissa maksullisen mainontakokeilun, jolla pyritään tuomaan sekä 
Taidekaupan että siellä olevien teosten näkyvyyttä Facebook-seinillä. 
Tule siis rohkeasti mukaan Taidekaupan toimintaan!

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!

TAIDEKAUPPA



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

Jäsenesittely koostuu vapaamuotoisesta tekstiosuudesta ja valitsemistasi valokuvista. 
Tekstiosuudessa toivomme sinun esittelevän itsesi taiteilijana ja taidesuuntautumisesi.
Toimita jäsenesittelysi ja kuvamateriaalisi 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.

TERVETULOA ESITTÄYTYMÄÄN SEKÄ UUDET ETTÄ PIDEMPÄÄN JÄSENINÄ OLLEET!

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. 


