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Hyvä Janakkalan kuvataideyhdistyksen jäsen!
Hyvää alkanutta vuotta ja kiitos osallistumisesta viime vuoden toimintaan!
Tervehdin teitä kaikkia toiveikkaana erikoisen ja hämmentävän koronavuoden jälkeen. Toivotaan, että pysymme terveenä ja virkeinä
kulkiessamme kohti kevättä ja iloisempia aikoja. Vuonna 2021 tiedossa on jälleen toimintaa ja elämyksiä Janakkalan kuvataideyhdistyksen jäsenille ja taiteen ystäville. Tavoitteena on, että jäsenillä on
tilaisuuksia osallistua kursseille ja mahdollisuus saada töitään esille
vuoden mittaan järjestettävissä näyttelyissä. Kursseillamme ammattitaitoiset opettajat ja innostavat kurssitoverit voivat antaa taideharrastuksellesi uutta voimaa.
Yhdistyksemme vuosikokous pidetään 13.4.2021 klo 18 työhuoneella, os. Paturintie 2, Turenki. Toivottavasti voimme silloin jo kokoontua. Muussa tapauksessa kokous pidetään Meet-kokouksena
sähköisesti. Kokouskutsu ilmoitetaan Janakkalan Sanomissa noin
kaksi viikkoa ennen kokousta. Seuratkaa myös verkkosivuja ja Facebook-sivujamme. Saatte halutessanne vuosikokouksen asialistan
ja mahdollisuuden osallistua kirjeellä tai sähköisesti, jos normaali
kokoontuminen estyy. Vuosikokous on kaikille jäsenille avoin.
Tässä jäsenkirjeessä on tavoitteellinen suunnitelma kevään ja kesän tapahtumista ja kursseista niin pitkälle kuin niitä on tähän saakka sovittu. Mahdollisista peruutuksista ilmoitetaan kuvataideyhdistyksen verkkosivuilla ja Facebookissa sekä seuraavissa jäsenkirjeissä.
Ohjelma loppuvuoden osalta tarkentuu kevään ja kesän mittaan.
Terveisin, Raija Niemi, pj

■ PIIRUSTUSKURSSI
*
*
*
*
*

27.-28.3.

Aika: la-su 27.-28.3. klo 10-16
Paikka: Woiman talo, Leppäkoski
Ohjaa taiteilija Kukka Pitkänen
Hinta 40 e (omat tarvikkeet mukaan)
Ilmoittaudu 20.3. mennessä Raija Niemelle:
raija.e.niemi@gmail.com tai tekstarilla 050-3642954

■ VUOSIKOKOUS 13.4.2021 klo 18
● Janakkalan kuvataideyhdistyksen vuosikokous pidetään työhuoneella osoitteessa
Paturintie 2 Turenki, tiistaina 13.4. klo 18 alkaen.
● Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
● Mikäli pandemiatilanne ei salli kokoontumista työhuoneelle, pidämme kokouksen
verkossa Meet-yhteyden avulla. Voit myös pyytää kokouksen asialistan etukäteen ja
kommentoida ehdotuksia sähköpostilla. Ota yhteyttä puheenjohtaja Raija Niemeen
(raija.e.niemi@gmail.com tai 050-3642954).
● Asialista ja ohjeet ovat myös nettisivulla ja Facebookissa 2 vk ennen kokousta
● TERVETULOA MUKAAN!



Vuosinäyttelyssä marraskuussa Janakkalan kirjastolla oli esillä 29 eri taiteilijan tuotantoa,
yhteensä 59 työtä. Kiitokset taiteilijoille ja juryttäjälle, kuvataiteilija Rasmus Försterille.
Kuvissa vuosinäyttelyn ripustajia 3.11.2020. Vuoden taiteilijaksi valittiin Kaija Järvinen.
Virtuaali-avajaisissa esiintyi viulisti Linda Suolahti.

■ MAALAUSKURSSI 15.–16.5.
*
*
*
*
*
*

Aika: la-su 15.–16.5. klo 10–16
Paikka: Tarinmaan VPK:n talo, Janakkala kk
Ohjaa: kuvataiteilija Rasmus Förster
Hinta 40 e
Maalausta omilla tekniikoilla ja tarvikkeilla
Ilmoittaudu 7.5. mennessä Raija Niemelle:
raija.e.niemi@gmail.com tai tekstarilla 050-3642954

■ LEENA TURKAN MUISTONÄYTTELY

4.–31.5. Turengin kirjastolla

* 30 vuoden ajan yhdistyksemme vahvana sieluna toiminut Leena Turkka poistui keskuudestamme viime vuoden keväällä. Toukokuulle olemme järjestämässä näyttelyä Leenan
taiteesta pääkirjastolle Turenkiin.
* Tarvitsemme sinun apuasi! Jos sinulla on Leenan maalauksia, grafiikkaa tai keramiikkaa, jota haluaisit lainata näyttelyyn, niin ota yhteyttä Heikki Juutilaiseen:
hessujuutila@gmail.com tai puh.040-7706153. Lähetä lähiaikoina teoksista valokuvat ja
mitat, sen jälkeen sovimme jatkosta. KIITOS!

■ KESÄKAUDEN TAPAHTUMIA ALUSTAVASTI…
*
*
*
*
*
*
*

Kuvataideyhdistyksen näyttely "Valoa kohti" Hämeenlinnan kirjastossa 7.–20.6.
Kesäleiri kesäkuussa Tarinmaan VPKn talolla …
Suuri Maalaustapahtuma 10.7. Laurinmäen museoalueella …
Pop-up maalauspäivä Heikin ja Outin pihapiirissä elokuussa …
Kesän töiden näyttely loppukesällä …
Syksyn kursseissa mm. grafiikkaa (puupiirros)…
Vuosinäyttely 2.11.–6.12.

Tiedot tarkentuvat seuraavassa jäsentiedotteessa sekä kotisivulla ja facebookissa!

