Janakkalan Kuvataideyhdistys ry

JÄSENTIEDOTE 2/2021

www.janakkalankuvis.net

Hei, kaikki kuvislaiset!
Taas katsomme toiveikkaasti kohti tulevaa valon aikaa. Kesän tapahtumia
toteutamme siinä määrin kuin on koronarajoitusten puitteissa mahdollista.
Olemme pitäneet 13.4. vuosikokouksen, jossa mm. vuoden toimintasuunnitelma on hyväksytty. Päivitetty ohjelma löytyy verkkosivuiltamme ja
facebookista. Vuosikokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Vahvistettiin myös talousarvio ja jäsenmaksun
suuruus vuodelle 2021.
Tulin taas valituksi puheenjohtajaksi seuraaviksi kahdeksi vuodeksi.
Kiitän saamastani luottamuksesta. Varapuheenjohtajana jatkaa Seppo Ylitalo. Hallitukseen valittiin 7 henkilöä ja 2 varajäsentä eikä henkilövaihdoksia
edelliseen tapahtunut.
Vaikka kurssitoiminnasta joudumme jonkin verran tinkimään, näyttelytoimintamme on tänä vuonna vilkkaampaa kuin aiemmin. Pidämme toukokuussa Leena Turkan muistonäyttelyn,
ja kesäkuussa saamme töitämme esille Hämeenlinnan kirjaston näyttelysaliin. Tässä kirjeessä
on ohjeet näyttelyyn osallistumiselle. Kesän töiden näyttelylle haemme paikkaa syyskuulle ja
vuosinäyttelyhän on ihan must-juttu marraskuussa.
Tervetuloa mukaan toimintaan! Nautitaan kesästä, piirretään ja maalataan!
Kevätterveisin, Raija Niemi pj

■ Jäsenmaksuohjeet 2021
●
●
●
●

Saajan tilinumero: FI91 5078 0840 0802 42
Saaja: Janakkalan kuvataideyhdistys ry
Eräpäivä: 30.6.2020
Summa: 25,00 €

● Viitenumero 302575 Muista käyttää tätä viitenumeroa!
(Huom! jos et maksa omalta tilliltäsi, niin laita viitenumeron sijasta jäsenen nimi
viestikenttään.)

■ Yhdistyksen hallitus 2021 ja yhteystiedot
Huom! uudet sähköpostiosoitteet
● Puheenjohtaja, Raija Niemi, 050-3642954 puheenjohtaja@janakkalankuvis.net
● Taloudenhoitaja, varapj. Seppo Ylitalo, 0500 154902 info@janakkalankuvis.net
● Sihteeri Raija Torttila, 050-3371362 sihteeri@janakkalankuvis.net
● Jäsenrekisterin hoitaja, Monica Boucht, 050-3831437, rekisteri@janakkalankuvis.net
● Muut jäsenet: Paula Jalassola-Huttunen, Elise Lindroos, Raija Ranta-Porkka, Jokke
Toikka, Pentti Väänänen
● Varajäsenet: Tiina Hiidenkari, Harri Turunen
Kun haluat kysyä yhdistyksen tapahtumista tai ehdottaa uutta toimintaa, ota yhteyttä
puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin.



Leena Turkan muistonäyttely on pääkirjastolla avoinna toukokuun loppuun saakka.

■ Näyttelymme Hämeenlinnan kirjastolla 8.–20.6.
* Tuo enintään kaksi ripustusvalmista työtäsi Hämeenlinnan kirjaston aulaan 7.6. klo 17–18
(Jokaiselta pyritään valitsemaan ainakin yksi työ (käytettävissä olevan tilan mukaan)
* Näyttelymaksua 10 € varten saat maksuohjeet töitä tuodessa (viitenumero 302070)
* Näyttelyn jyryttää taiteilija Kukka Pitkänen
* Töiden poishaku maanantaina 21.6.

■ Suuri maalaustapahtuma Laurinmäellä 10.7.
* Laurinmäen museoalueella Janakkalan kirkolla vapaata ulkoilmamaalausta Helene Schjerfbeckin syntymäpäivän kunniaksi lauantaina 10.7.
* Lisätietoja myöhemmin kotisivulta ja Facebookista

■ Pop Up -maalauspäivä Löyttymäessä 7.8.
* Vapaata maalausta maalaisidyllissä Anja Kivistön kesäpaikassa
* Osoite: Patotie 63, Löyttymäki, Janakkala
* Lisätietoja myöhemmin kotisivulta ja Facebookista

■ Muita kesän tapahtumia:
*
*
*
*
*

Taideretki ehkä 31.7. kohteena ehkä laivaristeily Hämeenlinna–Visavuori
Piirustuskurssi 25–26.9. opettajana Kukka Pitkänen, paikka Voiman talo Leppäkoskella
Kesän töiden näyttely kenties syksyllä (uutta paikkaa etsitään)
Syksyllä pyritään järjestämään ilmainen kurssi jäsenille!
Vuosinäyttely marraskuussa

Lisätietoja kesän tapahtumista yhdistyksen kotisivulla www.janakkalankuvis.net
sekä Facebookissa

Kuvissa Leena Turkan taidetta vuosilta 1989, 1992 ja 2004.

