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Hyvät kuvataiteilijat
* Kotisivut uudistuneet. Yhdistyksellä on uudet
upeat kotisivut. Kiitos Maaritille!
* Virtuaaligallerioiden rakentaminen
käynnistynyt.
Pidimme kotisivukurssin Hotelli Kumpelissa.
Katsokaa uudistettuja kotisivuja osoitteessa
wwwheinolan-taide.net. Vuosinäyttelyn
Heinolan Taide -12 teoskuvat ovat nyt
kotisivujen uudistetussa virtuaaligalleriassa
vuosinäyttelyt.
Yhdistyksen kotisivuilta löytyy:
Etusivu / Vuosinäyttelyt /
Virtuaaligalleria / Ajankohtaista /
Jäsenkirjeet / Säännöt ja hallitus /
Julkaisu / Yhteydenottolomake.
Jäsenten teoksia on esillä Virtuaaligalleriassa (11
albumia aluksi). Yhdistyksen jäsenet voivat
luoda omat virtuaaligalleriansa eli ”albumit”.
Jäsenet voivat muokata omaa albumiaan, joka on
siis omalla nimellä. Yhdistys maksaa jäsenten
puolesta virtuaaligallerian vuosimaksun.
Yhdistyksen kotisivuja (www.heinolan-taide.net)
voi muuttaa vain kotisivujen hoitaja, joka on
Irene Voutilainen puh. 045-1131381,
irene.voutilainen[at]phnet.fi
Yhdistyksen kotisivut on tehty Hosting-palvelun
kautta ja yhdistys maksaa siitä vuosimaksun.
Irene siis hoitaa yhdistyksen omia kotisivuja.
Jokainen voi tehdä omat kotisivunsa Hostingpalvelun avulla, josta joutuu itse maksamaan
vuosimaksun palvelun tuottajalle. Hostingpalvelussa on runsaasti mallipohjia omia
kotisivuja varten. ”Hostingpalvelu.fi”
kotisivukone vaikutti helppokäyttöiseltä
vaihtoehdolta Maaritin esittelemänä.
Yhdistyksen vuosikokous oli 3.3.2013.
Vuosikokouksen pöytäkirja on uusilla
kotisivuilla.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Sirpa Svahn-Kumpulainen ja sihteeriksi Raija
Vikman.

Hallituksen jäseniksi valittiin
Orvo Rantala, varapuheenjohtajaksi
Orvokki Rosberg
Riitta Johansson
Tiina Enqvist (jäsenrekisteri)
Irene Voutilainen (kotisivut)
Marjatta Peltonen (maksuliikenne)
Varajäseniksi valittiin Marja-Leena Karinen ja
Helena Kontturi.
Yhdistykseen uusi jäsen
Raili Kangas hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi.
Tervetuloa Heinolan kuvataiteilijoihin!

Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmaksua korotettiin.
Jäsenmaksu on tänä vuotena 20 euroa. Oheisena on
jäsenmaksun maksamista varten tilillepanokortit.
Muistakaa laittaa viitenumero. Toivomme, että
jäsenmaksut hoidetaan määräaikaan mennessä,
Maaherankadun toimistotilan vuokra juoksee koko
ajan vaikka kaupungin avustus viipyy.
Jäsenmaksut ovat yhdistyksen toiminnan kannalta
erittäin tärkeä tulolähde.
Yhdistyksen pankkitilin numero:
FI46 4212 0010 0777 05

Yhdistyksen taidepalkinto
Vuosikokouksessa päätettiin käynnistää
TAIDEPALKINTO –lahjoitus. Lahjoitamme
vuosittain heinolalaiselle kuvataidetta merkittävästi
tukeneelle heinolalaiselle taidepalkinnon yhdistyksen
jäsenten lahjoittamana.

Yhdistyksen kesäkurssit lapsille ja aikuisille ensi
kesänä
Lasten taidekurssi II – jatkoa viime kesälle
”Taiteesta väriä ja voimaa II”
Jatkoa seuraa viime kesän lasten taideprojektille.
Tarkemmat tiedot kurssista ilmoitamme myöhemmin.
Kurssi on tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille
8 – 12-vuotiaille.
Kurssin opettaja on kuvataideopettaja kuvataiteilija
Sirpa Svahn-Kumpulainen (yhdistyksen
puheenjohtaja).

Jatkoa viime kesän kollaasikurssille on myös
suunniteltu, mutta tarkempi kurssiohjelma ja
aihe ilmoitetaan myöhemmin.
Lähettäkää kurssitoivomuksia sihteerille
Raija Vikman: puh. 045-6522262,
raijavikman[at]phnet.fi.

Toimintasuunnitelma 2013
Yhdistyksen toiminnan painopistealueet tulevat
olemaan vuonna 2013
koulutustoiminta; jäsenille ja lapsille sekä
nuorille
tiedotus- ja pr-toiminta; kotisivut uusitaan
ja tiedotusta laajennetaan kotisivuille
näyttelytoiminta; järjestämme Heinolassa
näyttelyitä sekä osallistumme
maakunnalliseen ja kansainväliseen
näyttelytoimintaan
yhdistyksen talous; kaupungin tuen lisäksi
järjestämme omatoimista varainhankintaa
Koulutustoiminta
Yhdistyksen kotisivujen ylläpitoa varten järjestetään
kotisivukurssi alkuvuodesta. Kurssin opettajana
toimii Maarit Jaatinen.
Kesäkuussa järjestetään jatkoa ”Taiteesta väriä ja
voimaa” projektille, joka on suunnattu lapsille ja
varhaisnuorille. Kurssin jälkeen julkaistaan
taidekirja ja pidetään taidenäyttely”. Kurssin
pääopettajana ja lasten projektin johtajana toimii
Sirpa Svahn-Kumpulainen (KM, FL, TaK),
Mikkelistä.

Näyttelytoiminta
Vuoden 2013 aikana järjestetään 2 – 3 taidenäyttelyä
sekä lisäksi Heinolan Taide –vuosinäyttely
yhteistyössä Taidemuseon kanssa.
Heinäkuussa pidetään Heinolan kirjastossa lasten ja
nuorten sekä aikuisten näyttelyt taidekurssien jälkeen.
Perinteinen ”Heinolan Taide” näyttely pidetään
joulukuussa Taidemuseossa.
Kesäkuussa pidämme laajan yhteisnäyttelyn ”Vuosien
varrelta”.
Osallistutaan ART Häme -13 –tapahtumaan sekä
kansainväliseen Jardin Galerie/Bridges -13 children’s
contest and exhibition -kilpailuun, jossa viime vuonna
heinolalaisen Aino Hakon maalaus palkittiin.
Yritetään löytää Heinolasta sopivia näyttelytiloja sekä
yhdistyksen jäsenten omia näyttelyitä että
yhteisnäyttelyitä varten. Yhdistyksen kehyslainaamoa
kehitetään ja laajennetaan.
Talous
Pidämme tiukasta taloudesta huolimatta yhdistyksen
toiminnan tason korkeana ja monipuolisena. Joten
joudumme tekemään runsaasti talkootyötä, johon
tarvitsemme yhdistyksen jäsenten tukea.
Toiminnan rahoitusta varten osallistutaan ”Wanhan
ajan joulu” myyjäisiin joulukuussa. Myyjäisiä varten
pidämme joulukorttien maalausillan sekä otamme
vastaan taidelahjoituksia. Haemme Heinolan
kaupungilta yhdistyksen, vuoden 2013 monipuoliseen
taidetoiminnan tukemiseen, avustusta 7.600 euroa.

Yhdistyksen omia taidekirjoja:

* Sateenkaaripaletti (15 euroa) ja
* Taiteesta väriä ja voimaa (5 euroa)
on vielä myytävänä ArtShop’issa Heinolassa.

Jäsenille järjestetään taidekurssi ja kesänäyttely.
Järjestämme myös ”vuosien varrelta” näyttelyn,
johon valitaan Heinolan Taide –yhteisnäyttelyissä
olleita jurytettyjä töitä vuosien varrelta.
Tiedotus- ja pr-toiminta
Toimintavuonna lähetetään 3-4 jäsenkirjettä tarpeen
mukaan. Yhdistyksen esite päivitetään ajan tasalle.
Yhdistyksen kotisivut päivitetään ja uudistetaan
tarkoituksenmukaisemmaksi palvelemaan
yhdistyksen tiedotusta. Koulutetaan jäseniä pitämään
omaa virtuaaligalleriaa netissä.
Perustamme yhdistykselle kuvataiteen tukemisesta
vuosittain jaettava ”Taidepalkinnon”, joka
myönnetään kuvataiteen hyväksi ansiokkaasti
toimineelle heinolalaiselle.

ArtShop Finland www.artshop.fi
Kauppakatu 16, 18100 Heinola, 0500-573607,
ma-pe klo 10-17
aki.heiskanen[at]artshop.fi
ArtShop on Heinolan monipuolinen taidetarvike-liike.
Valikoima on runsas ja taiteilijatarvikkeet ovat
nettohintaisia.
Lisäksi Heinolan Kuvataiteilijat ry:n jäsenet saavat 15% alennuksen omien töiden kehystämisestä.
Yhteistyö yhdistyksen ja ArtShopin kanssa on ollut
antoisaa. Liikkeessä on yhdistyksen taidekirjoja
myytävänä ja lisäksi olemme saaneet monipuolista
asiantuntija-apua ja palvelua.
Kuvataideterveisin Raija Vikman
045 652 2262
raijavikman[at]phnet.fi

