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Hyvät kuvataiteilijat
Tänä vuonna käymme näyttelyissä, kouluttaudumme
ja järjestämme koulutusta. Pidämme kolme erilaista
näyttelyä ja osallistumme taidetapahtumiin Heinolassa
ja Lahdessa.

Heinolan Taide 2012 –yhteisnäyttely
Heinolan Taide 2012 –juliste ja kutsukortti

Tekemisen ja onnistumisen iloa on siis tulossa kuten
myös kokemisen iloa ja elämyksiä…

Näyttelyn jurytuksesta ja aikataulusta ilmoitetaan
myöhemmin.
Heinolan Taide –yhteisnäyttelyyn voivat osallistua
vain yhdistyksen jäsenet.

Koulutusta:

Jäseniltä toivotaan julisteeksi/kutsukortiksi sopivia
ehdotuksia.

Kollaasikurssi 4.6.-8.6. Teollisuustalo, Reumantie 4
Lasten taidekurssi ”Taiteesta väriä ja voimaa”
11.6.-15.6., Maaherrankatu 1 b

Yhdistyksen kesänäyttelyt Heinolan kirjastossa:
Lasten taidekurssin näyttely 2.7.-13.7.
Kollaasinäyttely 16.7. – 10.8.

Osallistutaan tapahtumiin:
Art Häme 12 –näyttely Lahdessa 27.8. – 9.9.
Kuvataiteilijat osallistuu yhteisöllisellä tilateoksella,
joka tullee olemaan Art Häme 12 –näyttelyssä
ilmeisesti veden päällä eli pikku-Vesijärvi Lahdessa.
Kinder-munien sisältämistä erilaisista muovikoteloista
pujotellaan rautalankaan hurjan pitkä ”kotelo-mato” tai
”kotelo-nauha”. Teoksen nimi ja muoto varmistuu
teoksen valmistuttua. Teosta valmistetaan kurssien
aikana ja kokeillaan Kymijoen rannalla.
Heinolan harrastemessut HOBBY 2012 Heinolan
lukiossa 2.9. klo 12 – 17.
Kuvataiteilijat ovat mukana Hobby 2012-messuilla.
Järjestämme messujen aikana taidetyöpajan lapsille.
Joulukuussa (8.12.) on perinteinen ”Wanhan ajan
joulu” tapahtuma, jossa yhdistyksen toiminnan tueksi
myydään joulukortteja ym. taidetta. Joulukorttien
maalausilta pidetään sitä ennen.
Pankaa ajankohdat muistiin. Tapahtumista ja
koulutuksesta lisätietoja puheenjohtajalta tai
sihteeriltä. Netissä on yhdistyksen kotisivut
osoitteessa www.heinolan-taide.net.

Halukkaat yhdistyksen jäsenet voivat lähettää elokuun
loppuun mennessä julisteeksi sopivia maalauksia tai
valmiiksi skannattuja kuvia Heinolan Taide 2012 –
yhteisnäyttelyä varten. Julisteesta painetaan myös
kutsukortit. Yhdistyksen hallitus valitsee lähetetyistä
ehdotuksista sopivimman.
Ehdotukset puheenjohtaja Sirpa Svahn-Kumpulaiselle,
sirpa.svahn-kumpulainen@wippies.fi tai sihteeri Raija
Vikmanille, raijavikman@phnet.fi. Maalaukset
toimitetaan yhdistyksen toimistoon os. Maaherrankatu
1 b, 18100 Heinola.
Julkaisutoiminta
Yhdistyksen julkaisusarja on aloitettu. Julkaisusarjaan
liitetään yhdistyksen omat julkaisut sekä jäsenten
omakustanteet ja muut sponsoroidut taidekirjat.
Hallitus hyväksyy julkaisusarjaan tulevat teokset.
Yhdistyksen nimen ja logon käyttö erilaisissa
materiaaleissa
Jäsenet voivat käyttää yhdistyksen nimeä ”Heinolan
Kuvataiteilijat ry” omissa painotöissään. Yhdistyksen
logon käyttö sallitaan hallituksen luvalla.

Mikäli haluatte painattaa kortteja ym. puheenjohtajan
kautta, niin ottakaa ajoissa yhteyttä Sirpaan.
Painatustyö vie aikansa.

Yhdistyksen hallitus:
Puheenjohtaja Sirpa Svahn-Kumpulainen,
sirpa.svahn-kumpulainen@wippies.fi,
puh 050-3075821
www.pieniakertomuksia.net
Varapuheenjohtaja Orvo Rantala, puh. 050-5492965
Hallituksen jäsenet:
Marja-Leena Karinen, 0400-760554
Riitta Johansson, puh. 040-5768821
Tiina Enqvist. puh. 044-5859424
Varalla:
Marjatta Peltonen, puh. 0400-906808
Irene Voutilainen, puh. 045-1131381
Sihteeri Raija Vikman, puh. 045-6522262
raijavikman@phnet.fi, puh. 045-6522262

Jäsenrekisterivastaava:
Ilmoittakaa Tiina Enqvistille osoitteenmuutokset
ym. muuttuneet tiedot jäsenrekisteriin:
tiina.enqvist@heinola.fi.

Naivistit Iittalassa:
KAIKKIEN AIKOJEN NAIVISTIKESÄ!
Mukana valtakunnallisessa naivistisen taiteen
suurkatselmuksessa ovat maamme eturivin naivistit,
yleisön rakastamat konkarit ja uudet komeetat. Yksi
näyttelyn taiteilijoista on Kikka Nyrén Lahdesta.
Näyttelyt ovat avoinna 26.5.-26.8.2012 joka päivä klo
10-19.
Lisätiedot: puh. 040 456 0842 /
info(at)naivistitiittalassa.fi

Näyttelyitä Heinolassa
Galleria Lambert, WPK-talo, Kauppakatu 4, Heinola
27.5. – 2.9.2012
Panu Patomäki: VEISTOKSIA
Heinolan taidemuseo, Kauppakatu 4, Heinola
27.5.-2.9.2012
Carita Järvisen pukukokoelma: COCO JA YVES
Heinolan kaupunginmuseo, Kauppakatu 14, Heinola
27.5.-2.9.2012
Ru Runebergin hopea-lasiesineitä: ÖTÖKÄT II

Yhdistyksen kirjanpito ja maksuliikenne
Tytti Haapasaari toimi ansiokkaasti ja pitkään
yhdistyksen rahastonhoitajana. Kiitos Tytille.
Tytin lopettaessa rahastonhoitajan tehtävät jaetaan:
yhdistyksen kirjanpito on siirretty Tilitoimisto Saara
Pietiläiselle ja yhdistyksen maksuliikenteen hoitaa
Marjatta Peltonen, marjatta.peltonen@phnet.fi.

Yhdistyksen pankkiyhteys:
Helmi Säästöpankki
421200-177705
IBAN FI46 4212 0010 0777 05
Ovathan kaikki muistaneet hoitaa jäsenmaksut
yhdistyksen tilille?

Näyttelyitä, näyttelyitä, näyttelyitä….
Ilmoittakaapa näyttelyistänne, sekä omista että
yhteisnäyttelyistä, yhdistyksen sihteerille, jotta niistä
voidaan tiedottaa jäsentiedotteissa.
Myös toimintakertomukseen kerätään jäsenten
järjestämistä näyttelyistä ja osallistumisesta
yhteisnäyttelyihin.
Näyttelyistä seuraavat tiedot:
Mikä näyttely?
Missä?
Milloin?
Lisätietoja?

Oikein antoisaa taidekesää kaikille!
Terveisin Raija

