
Nokian Kuvataiteilijat r.y.

JÄSENTIEDOTE 1/2023

VUOSIKOKOUSKUTSU

Nokian Kuvataiteilijat Ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään 

9.2.2023 klo 18.00 Kerholan Polónin salissa, Souranderintie 13 (2. krs.), Nokia.
Kutsumme lämpimästi kaikkia jäseniä osallistumaan ja vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan.
 Vuosikokouksessa tullaan muun muassa:
• Vahvistamaan yhdistyksen vuoden 2022 toimintatarkastuskertomus ja tiliasiakirjat.
• Valitsemaan vuoden 2023 hallitus.
• Nimeämään vuoden 2023 toiminnantarkastajat ja Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton edustajat.
• Tiedottamaan vuoden 2023 näyttely- ja yhteistyöhankkeista.

Etsimme vuoden 2023 hallitukseen uusia toimijoita.
 Hallituslaisena pääset muun muassa:
• Verkostoitumaan sekä Nokian Kuvataiteilijoissa kuin yhteistyökumppaneidemme keskuudessa.
• Vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan.
• Oppimaan uutta muun muassa näyttelyiden toteuttamisesta, jurytyksestä ja ripustuksesta.

NÄYTTELYTOIMINTA

1.  VUOSINÄYTTELY 
 Nokian Taidetalo
 Souranderintie 7, Nokia
 Teema   Teematon Vuosinäyttely 
 Jury   Pirkko Tefke, Kirsti Salonen 
 Teostiedot  5 €/ teos  |  max 3 teosta/taiteilija | max 2020 vuoden teos
  teosmaksu tilille IBAN FI92 1158 3006 1042 12 ja viestikenttään ”Vuosinäyttely 2023”
 
 Näyttely auki yleisölle 18.4–7.5.2023
    ti–pe   klo 11–17
    su  klo 11–16
    ma ja la   suljettu

 Töiden tuonti   ma 17.4.  klo tarkentuu myöhemmin
          työt, jotka eivät mahtuneet näyttelykokonaisuuteen on haettava pois tarkentuu myöhemmin 
 Töiden poishaku  su 7.5.   klo tarkentuu myöhemmin

 Näyttelyn avajaiset pe 18.4.   klo 18
    Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Hiomo-sali
    Härkitie 6, Nokia | sisäänkäynti Välikadun puolelta
              Avajaisissa palkitaan 50-vuotta jäsenenä olleet jäsenemme.

65
Yhdistyksemme täyttää
tänä vuonna 65-vuotta.



2. KESÄNÄYTTELY/ JOULUINEN NÄYTTELY 
 Näyttelyistä tiedotetaan myöhemmin. Näyttelyissä ei ole jurya. 

3. KUUKAUDEN TAITEILIJA | JÄSENTEN YKSITYISNÄYTTELYT
 Food & Cafe Frida
 Välikatu 14, 37100 Nokia
 Kuukauden taiteilija- näyttelytilan yksityisnäyttelyn varauksista ota yhteyttä Natalia Perepelkinaan: 
 natalia.perepelkina@icloud.com. Kesäkuussa on ensimmäinen vapaa kuukausi.

4. KAHVILA KATAJA | JÄSENTEN YKSITYISNÄYTTELYT
 Välikatu 19, 37100 Nokia
 Yksityisnäyttelystä voi sopia kahvilanpitäjän kanssa suoraan. Kataja Kahvila-Konditoria: 03 3413 911.

5. PITKÄNNIEMEN NÄYTTELYTILA | JÄSENTEN YKSITYISNÄYTTELYT
 Yksityisnäyttelytilan vaaruksista Pitkänniemen näyttelytilassa ota yhteyttä Natalia Perepelkinaan: 
 natalia.perepelkina@icloud.com. Lisätietoja näyttelytilasta kuullaan Vuosikokouksessa.

JÄSENASIAT

Huomiothan, että näyttelyissä edustat Nokian Kuvataiteilijoita sekä paikkaa, jossa näyttelysi on esillä. 
Ripustus täytyy olla kunnossa. Teippiviritysten vuoksi ripustuksesta alas tippuva taulu on pahimmassa ta-
pauksessa vaarallinen. Vuonna 2022 jouduimme puuttumaan liian moneen teippiviritykseen sekä vinksal-
laan olevaan ripustukseen. Jatkossa työ voidaan näistä syistä karsia pois näyttelystä. 
 
• Näyttelyihin tuotujen töiden tulee olla ripustusvalmiita. Työn taakse tulee teipata lappu, jossa on teos-

tiedot sekä taiteilijan yhteystiedot. 
• Jäsenmaksu tulee olla maksettuna, mikäli tuot yhdistyksen näyttelyihin teoksiasi. Jos jäsenmaksusi ei 

ole vielä näytelytöitä tuodessasi maksettu, voit maksaa sen tasarahalla käteisenä töiden tuonnin yhtey-
dessä (käteismaksu mahdollisuus ei koske Fridaa eikä Katajaa).

• Teoksista, joita ei haeta pois sovittuna aikana, peritään säilyttämismaksu: ensimmäinen säilytysviikko 
        10 €, seuraavat viikot 20 €/ vko. 

Jäsenesittelyt
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.
• Jäsenkansio on esillä yhteisnäyttelyissämme. Jäsenesittelysi saa olla max kaksipuoleinen A-4. Voit lisätä 

siihen, CV:n, teoskuvia, yhteystietosi ja mieluusti myös kuvasi.

Sosiaalisen median kanavamme:  
• Facebookissa toimii jäsenille oma ryhmä Nokian Kuvataiteilijat jäsenryhmä, jossa tiedotamme ajankohtai-

sista asioista.
• Instagramissa käytämme nimeä nokiankuvataiteilijat_ry ja Facebookissa Nokian Kuvataiteilijat Ry. 
• Tiedotamme mielellämme jäsentemme taidenäyttelyistä yms. somessa. Viestitä somessa tiedotettavista 

asioista: noku.pj@gmail.com.
• Somessa saa mielellään käyttää tägäilyjä: #nokiankuvataiteilijat ja @nokiankuvataiteilijat_ry.

Nokialla  tammikuu 2023  Hallitus


