Nokian kuvataiteilijat ry
JÄSENTIEDOTE 2/2022

Hyvää kevättä!
Alkaneen toimintavuoden vuosikokouksessa Nokian kuvataiteilijat ry:n organisaatiossa tapahtui muutoksia.
Uusi hallitus yhteistietoineen on lueteltuina alla.
Puheenjohtaja
Jonna Viljanen,
040 8219 114
noku.pj@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Maija-Liisa Tenhunen
mltenhunen@gmail.com
Sihteeri
Katriina Viitaniemi
044 3798 770
noku.sihteeri@gmail.com

Varajäsen
Mika Pöllänen
burialoftheuniverse@gmail.com
Varajäsen
Riitta-Liisa Oulujärvi
riittaliisa.oulujarvi@kotikone.fi

Vuosikokouksessa hallituksen
jäseneksi valittu Leo Harjapää
ilmoitti myöhemmin, että hän ei
ole käytettävissä.

Rahastonhoitaja,

Jäsenluettelon ylläpito, jäsenmaksutiedustelut,
kannatusmaksut,
Pitkäniemi-näyttelytilan yhteyshenkilö

Natalia Perepelkina
040 5432 686
natalia.perepelkina@icloud.com

JÄSENASIAT
Jäsenmaksu: 25€ tulisi maksaa yhdistyksen tilille IBAN FI92 1158 3006 1042 12, viitenumerolla 1973.
Jäsenmaksu tulee olla maksettuna, mikäli tuot yhdistyksen näyttelyihin teoksiasi. Jos jäsenmaksusi ei ole vielä
näytelytöitä tuodessasi maksettu, voit maksaa sen tasarahalla käteisenä töiden tuonnin yhteydessä.
Jäsenkortit jaetaan Nokian Taidetalolla huhtikuun yhteisnäyttelyn töiden tuonnin yhteydessä. Ilmoita muusta
käytännöstä sihteerille sähköpostitse (noku.sihteeri@gmail.com). Kirjoita aihekenttään Jäsenkortti.
Jäsenesittelyjä voi lähettää osoitteeseen noku.pj@gmail.com. Jäsenesittely julkaistaan jäsentiedotteessa sekä
verkkosivuillamme. Lyhyehkön kirjallisen esittelyn lisäksi liitä esittelyyn muutama teoskuva ja halutessasi kuva
itsestäsi.

NÄYTTELYTOIMINTA

1. Koskenmäen koululla järjestettävän näyttelyn teema on Leikki. Näyttelyssä ei ole osallistumismaksua.
Näyttelyyn tulee tuoda kaksi työtä, jotka ovat esillä huhti- ja toukokuun. Näyttelyssä ei ole jyrytystä,
mutta tilavastaava voi harkintansa mukaan poistaa näyttelystä työn, jonka hän katsoo olevan
epäsopiva alakoulun ympäristöön. Muuttuneiden järjestelyjen vuoksi aiemmin mainittua
etukäteisilmoitusta ei tarvitse tehdä.
Osoite: Ketolanmäenkatu 2.
Töiden tuonti: la 2.4. klo 12–15.
Töiden nouto: 31.5. klo 18–20
2. Nokian Taidetalon alakerta on yhdistyksen käytössä toukokuun loppuun saakka.
Huhtikuussa avautuvasta yhteisnäyttelystä tiedotamme pian tarkemmin.
3. Maaliskuussa Nokian Taidetalo on käytettävissä jäsenten näyttelyille.
Valvonnasta vastaa näyttelynpitäjä. Aukioloaika: ti-pe 12-18, la-su 12-16, ma suljettu.
Ota yhteyttä Maija-Liisa Tenhuseen sopiaksesi näyttelyajasta maaliskuulle (mltenhunen@gmail.com).
4. Taidesuunnistus 2022 kohteemme on Nokian Taidetalon yhteisnäyttely. Taidesuunnistus järjestetään
23.-24.4.-22. Lisätietoa: www.taidesuunnistus.net
5. Hinttalan kesänäyttelystä 2022 kerromme lisätietoja myöhemmin.
6. Food & Cafe Frida kahvilan Kuukauden taiteilijan näyttelytila
Maaliskuu: Una Haveri, huhtikuu: Mirva Kujala, Toukokuu: Mirka Välimäki.
Otathan yhteyttä noku.pj@gmail.com, jos olet aiemmin sopinut näyttelystäsi edellisen tilavastaavan
kanssa, tai haluaisit pitää näyttelyn tilassa.
7. Kataja Kahvila-Konditorian näyttelytila on edelleen käytössämme. Näyttelystä voi sopia
kahvilanpitäjän kanssa suoraan. Seuraava vapaa kahden kuukauden näyttelyjakso alkaa tämän
vuoden joulukuussa. Kataja Kahvila-Konditoria: 03 3413911
8. Vuosinäyttely 2022 Tampereen Haiharan taidekeskuksen Tallissa 3.9.-25.9.22.
Töiden tuonti: 31.8.
Näyttelyn purku: 26.9.
Näyttelyssä on jury. Kukin taiteilija voi tuoda enintään viisi teosta ehdolle. Jyrutysmaksu on 7€/ teos.
Tiedotamme näyttelystä myöhemmin tarkemmin.

Nokialla 8. maaliskuuta 2022
Hallitus

