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TEEMATON VUOSINÄYTTELY 26.4 – 26.5.2019 NOKIAN TAIDETALO
TAIDESUUNNISTUS 27.4.-28.4.2019

Teosten tuonti Nokian Taidetalolle sunnuntaina 14.4.2019 klo 12 – 15
Teoksia voi tuoda max. 3 kpl ja jurytysmaksu on 5 €/ teos. Jurytysmaksun voi myös 
maksaa tilille IBAN FI92 1158 3006 1042 12. Näyttelyn juryttää kuvataitelija, 
taidegraafikko Pälvi Hanni.
Näyttely osallistuu Taidesuunnistus-tapahtumaan 27.4 - 28.4.2019 ja se on avoinna 
myös Nokia viikon aikana. Nokia-viikko on kaikkien nokialaisten kaupunkifestivaali 
18.-26.5.2019. 

TERVETULOA TAIDEKARAOKEEN JA NÄYTTELYN LOPETTAJAIS JUHLIIN 
SUNNUNTAINA 26.5.19 
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Näyttelyn purkupäivä on 26.5.2019. Koska näyttelyn ensimmäinen aukiolo 
viikonloppu on Taidesuunnistus viikonloppu järjestämme avajaisten sijaan ”Näyttelyn
lopettajais juhlat” 26.5.2019 aikaisemmasta tiedoituksesta poiketen jo klo 13:30 
lähtien. 

Taidekaraoke tarjoaa avoimen foorumin taiteen tekijöille ja ystäville. Taidekaraokessa kerrotaan 
koskettavia, jännittäviä, hauskoja ja sykähdyttäviä tarinoita teoksista, joita paikalle saapuneet 
ovat tuoneet mukanaan. Tarinat ja yhteinen keskustelu avaavat teosta ja syventävät 
elämystä. Sirkkaliisa Virtanen juontaa ja jakaa tarinavuoroja sekä jututtaa tarinankertojia. 
Tarinoihin sopivasta musiikista, jolla siirrytään tarinasta toiseen ja jonka aikana läsnä olevat 
voivat tutkiskella teoksia, vastaa Tarja Inkovaara. Aluksi jaetaan karaokelaput niille, joilla 
on teoksia mukanaan. Lappuihin kirjoitetaan oma nimi sekä teoksen ja sen tekijän nimi. 
Tarinavuorot jaetaan palautettujen karaokelappujen mukaan. Paikalle voi tulla myös ilman teosta 
pelkästään kuuntelemaan tarinoita tai osallistumaan teoksista syntyvään keskusteluun. Samalla 
voit vielä tutustua näyttelyyn joka on viimeinen NoKun vuosinäyttely Taidetalolla. Näyttelyyn 
osallistuneet teokset saa noutaa klo 15.

VUOSIKOKOUS KUULUMISET

Nokian Taiteilijoiden vuosikokous pidettiin Nokian Kerholassa 25. helmikuuta. 
Vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen toiminnantarkastuskertomus, tilinpäätös 
ja vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2018. Vuosikokouksessa 
hallitukseen valittiin yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet (4/2). 
Puheenjohtajaksi valittiin Tuija Virta. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Anne 
Suominen, Katriina Viitaniemi, Riitta-Liisa Oulujärvi ja Iiro Kilpikari. Kahdeksi 
varajäseniksi valittiin Liisa Pennonen ja Tenho Olkinuora.

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

JÄSENMAKSU 2019

Vuosikokous päätti säilyttää jäsenmaksun ennallaan. Jäsenmaksu on 20 euroa. 
Jäsenmaksun voit maksaa yhdistyksen tilille IBAN FI92 1158 3006 1042 12.
Käytä viitenumeroa 1973
Laskun eräpäivä on 29.3.2019
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Vuosinäyttelyyn osallistumisen edellytyksenä on maksettu jäsenmaksu vuodelta 
2019.
Kunniajäseniltä maksua ei peritä. 

TAIDELAINAAMO

Seuraavan kerran vaihdamme ripustusta sunnuntai 14.4.2019 klo 12 - 15. 
Tervetuloa osallistumaan!
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 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 kesäkuu 2019.

 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
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Nokian uuden kirjasto- ja kulttuuritalon valmistumisen myötä Nokian Taidetalo siirtyy
muuhun käyttötarkoitukseen. 

Sivu | 4


