Janakkalan Kuvataideyhdistys ry

JÄSENTIEDOTE 2/2019

www.janakkalankuvis.net

Hei, hyvä Janakkalan kuvataideyhdistyksen jäsen!
Kuvataideyhdistyksen toiminta on tänäkin vuonna alkanut aktiivisesti kurssien merkeissä. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat vaihtuneet vuosikokouksessa, ja hallituksen kokoonpanokin vähän muuttunut.
Tästä tiedotteesta löydät tämän vuoden tulevat kurssit ja tapahtumat sillä
tarkkuudella kuin ne on tähän mennessä voitu muotoilla. Tästä löydät myös
oleelliset yhteystiedot sekä tiedot jäsenmaksun maksamisesta.
Tulethan mukaan iloiseen porukkaan ja aktiiviseen toimintaan!
Tavataanko 10.7. suurena maalauspäivänä Laurinmäellä?
Kevätterveisin Raija Niemi, puheenjohtaja

■ Jäsenmaksuohjeet 2019
●
●
●
●

Saajan tilinumero: FI91 5078 0840 0802 42
Saaja: Janakkalan kuvataideyhdistys ry
Eräpäivä: 30.4.2019
Summa: 25,00 €

● Viitenumero (=jäsennumerosi) ___________ Muista käyttää viitenumeroasi!

■ Yhdistyksen hallitus 2019
● Puheenjohtaja, Raija Niemi, 050-3642954 raija.e.niemi@gmail.com
● Taloudenhoitaja, varapj. Seppo Ylitalo, 0500 154902 seppoylitalo@gmail.com
● Sihteeri Raija Torttila, 050-3371362 torttilar@gmail.com
● Jäsenrekisterin hoitaja, Tiina Hiidenkari, 0400 487680 tiina@iso-hiidenkartano.fi
● Muut jäsenet: Paula Jalassola-Huttunen, Elise Lindroos, Raija Ranta-Porkka, Jokke
Toikka, Pentti Väänänen
● Varajäsenet: Monica Boucht, Harri Turunen
Kun haluat kysyä yhdistyksen tapahtumista tai ehdottaa uutta toimintaa, ota yhteyttä
puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin.

■

ÄITIENPÄIVÄNÄYTTELY 7.5.-2.6. Kyterinhovissa

Ripustamme taas kerran äitienpäivänäyttelymme Kyterinhovin vanhustentalolle.
Osoite on Pelipihanpolku 1, Turenki (n. 500 m keskustasta Lammintietä vasemmalla)

* Töiden tuonti ja ripustus maanantaina 6.5. klo 15.
HUOM! Kokoonnumme klo 15 yhtaikaa ulko-ovelle ja menemme yhdessä sisään.
* Näyttelyyn toivotaan enintään 3 ripustusvalmista työtä.
* Töiden tuojia pyydetään osallistumaan ripustukseen.
* Purku ja töiden poishaku 31.5. klo 16.



■ KESÄLEIRI

1.-2.6. Leppäkoskella

* Perinteinen kesän maalausleiri la-su 1.-2.6. klo 10-16
* Tukikohtana Leppäkosken Voiman talo.
* Opettajana TaM, kuvataiteilija Maikki Haapala.
Maikki on akvarellitaiteilija, joten leiri sopii erinomaisesti
akvarellisteille, myös kaikki muut tekniikat ovat tietenkin ok.
Tilaa Voiman talolla ja ympäristössä on runsaasti.
Omat tarvikkeet ja eväät mukaan! (Akvarellipaperia voit
ostaa paikanpäältäkin.)

* Kurssimaksu on 45 euroa.
* Ilmoittaudu Raija Niemelle: 050-3642954 raija.e.niemi@gmail.com

■ Suuri Maalaustapahtuma 10.7. Laurinmäellä
* Osallistumme Helene Schjerfbeckin syntymäpäivän kunniaksi valtakunnalliseen maalaustapahtumaan keskiviikkona 10.7. klo 11–16
* Paikka: Laurinmäen museoalue ja Keltaisen talon ympäristö Janakkalan kirkonkylän liepeillä.
Osoite: Hakoistentie 373, Janakkala
* Ohjaajaksi on lupautunut Anne Vilkuna. Tekniikka on vapaa.
* Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton!



Pop up -näyttely maalaustapahtuman töistä 11.–19.7.

* Pystytämme Suuren Maalaustapahtuman töistä ex-tempore näyttelyn pääkirjaston Idaaulaan ajalle 11.–19.7.
* Kirjasto tarjoaa näyttelytilan meille maksutta!
* Tarkemmat tiedot sovitaan maalaustapahtumassa

■ TULOSSA:

Kesäinen taideretki ...

* Taideretki on tulossa todennäköisesti heinäkuun lopulla
* Kohde ja tarkempi ajankohta ym. ilmoitetaan myöhemmin Janakkalan Sanomissa ja kuvataideyhdistyksen FaceBook-sivulla. Seuraa ilmoitteluamme!

■ MAALAUSPÄIVÄ Koveronkulmalla 3.8.
* Yhteinen vapaamuotoinen maalauspäivä järjestetään pitkästä aikaa Heikin ja Outin pihapiirissä Koveronkulmalla
* Aika: lauantai 3.8. klo 10 alkaen.
* Keittoruoka ja päiväkahvi-tee luvassa talon puolesta. Muuten omat eväät ja tarvikkeet.
* Ilmoita tulostasi Heikille puh. 040-7706153 tai heikki@juutila.com

■ KESÄN TÖIDEN NÄYTTELY

3.-27.9. Osuuspankilla Turengissa
* Ripustus ja avajaiset ma 2.9. klo 15 alkaen.
* Purku ma 30.9.

■ Ennakkotietoa syksyyn ...

* Syksyn jäsentiedote tulee elokuun lopulla, siinä tiedot kursseista ym.
* Vuosinäyttely 9.11.–4.12.

