Akaan kuvataiteilijat ry jäsenkirje

marraskuu 2019

Syysnäyttely meni. Kiitos kaikille, jotka teitte sen mahdolliseksi. Syyskokous oli näyttelyn
purkamisen yhteydessä. Tässä kuulumisia sieltä.
Hallituksen jäsenet vuonna 2020 ovat Carita Ahlgren, Ulla Enkell-Valo, Anne Kivelä, Hilkka Salo, Ari
Sarkanen ja Anneli Vainonen sekä varajäsenet Helva Launonen ja Mari Pirkkanen. Kristiina Maijala
jatkaa puheenjohtajana.
Toimentarkastajaksi valittiin Martti Nykänen ja hänelle varalle Taisto Koistinen.
Päätimme nostaa jäsenmaksua 15 eurosta 20 euroon. Rahoitamme toimintamme jäsenmaksuilla,
jurytysmaksuilla ja kaupungin kohdeavustuksella (viime vuosina taidekurssin opettajan palkkaan
olemme saaneet avustusta). Sinä jäsen, joka et niin paljon ole mukana toiminnassa, olet
tukemassa toimintaamme maksamalla jäsenmaksun.
Toimintasuunnitelma on sama kuin aikaisemminkin. Pidämme ainakin kaksi näyttelyä ja
taidekurssin. Taidematkan kohde on jo selvillä: menemme syysnäyttelyn juryttäneen Hattulan
kuvataiteilijoiden puheenjohtajan ateljeeseen juhannuksen tienoilla.
Ajankohtaisissa asioissa puhuimme
• puupiirroskurssista. Se on Toijalan yhtenäiskoululla 16-17.11 kuvaamataitoluokassa klo 1015. Nyt on ilmoittautumisaika käynnissä 13.11 asti. Anneli ottaa ilmoittautumisia vastaan
a.vainonen@pp.inet.fi tai tekstiviestinä 0405734223. Kurssin hinta on jäseniltä 40 e ja eijäseniltä 45 e.
• Kevätnäyttelyn nimeksi valitsimme Hahmotuksia ja irtiottoja. Päätimme myös, että työt
tuodaan näyttelyyn jo sunnuntaina ja samalla voi maksaa jäsenmaksun käteisellä.
Päätimme myös, että kevätnäyttelyn yhteydessä mainostamme syysnäyttelyä, jossa ei ole
teemaa. Näin uusien jäsenien olisi helpompi tulla töineen mukaan.
Kevätnäyttelyn olen sopinut su 19.4- 24.5. 2020 Laaksolaan. Varmistin ajankohdan kahteen
kertaan, ettei käy niin kuin joskus, että Näpsä onkin varannut toukokuun eikä merkintää
löydy mistään. Nyt meillä on mahdollisuus osallistua Taidesuunnistukseen, jos niin
haluamme.
Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä erikseen sovittavana aikana.
•

40-vuotisnäyttelyn suunnitteluryhmään ilmoittautuivat Carita, Anneli ja Ari.

Lopuksi keskustelimme monipuolisesti siitä, miten saamme uusia jäseniä. Tietenkin keskustelu
piti sisällään, miten saamme vanhat jäsenet pidettyä tyytyväisinä. Meidän täytyy tehdä
toimintaamme tunnetuksi ja houkuttelevaksi sekä lisätä kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia
Akaassa. Tässä maistiaisia keskustelusta.
•

Päätimme aloittaa toimintamme tunnetuksi tekemisen alakoulun tasolta. Annamme
alakouluille stipendejä. Yläkouluille ja lukion päättäville stipendinsaajille kirjastipendin
lisäksi vuoden taidekurssille ja /tai meidän näyttelyihin osallistuminen kutsuttuina olisi
ilmaista.
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Laaksolaan ainakin yksi arkipäivä viikossa meidän näyttelyn ajan valvoja kaupungilta, jotta
koululaiset ja toiset arkena liikkuvat voisivat käydä tutustumassa näyttelyymme
Ehdotettiin myös, että otamme yhteyttä uuteen kaupunginjohtajaan
Ehdotettiin taidetapaamisia, yhdessä maalaamista, esitelmiä, kulttuurikahvilaa yms.
Ehdotettiin, että jäsen omaan näyttelynsä yhteyteen voisi laittaa mainoksen
yhdistyksestämme
Näyttelyn yhteydessä voisi olla musiikkiesityksiä, runoiltoja yms.
Kevät- ja syysnäyttely voisi näyttelyn loputtua jakaantua Toijalan ja Viialan kirjastoihin.
Tai sitten meillä voisi olla kirjastoissa nonstop näyttely, niin että joku kuvataiteilija aina
pitäisi näyttelyä kirjastossa.
Hallitusta voisi myös tehdä tunnetuksi laittamalla hallituksesta kuvan lehteen.
Olemme ehdottaneet ja saaneet Kansalaisopistoon kuvataidekurssin Toijalaan. Se on
täynnä. Hienoa!!
Voisimme tehdä enemmän yhteistyötä naapurikuntien taideyhdistysten kanssa. Esimerkiksi
yhteisiä kursseja ja taidematkoja.
Tuomo Rantanen ehdotti, että hänen veistosnäyttelyjensä yhteyteen voisi tuoda tauluja.
Hänellä on usein näyttelyjä ympäristökunnissa ilmaisissa tiloissa. Tästä lisää myöhemmin.
Taidekurssien hinta voisi olla jäseneltä esim. jäsenmaksun verran pienempi.

Hallitus valitsee ehdotuksista keinoja toteutettavaksi. Paras keino hankkia uusia jäseniä on
tietenkin henkilökohtaisesti kutsua taiteilevia tuttavia mukaan toimintaan. Siinäpä haaste meille
jokaiselle.
Syysnäyttelyssä kävi noin 230 ihmistä, jotka kirjoittivat nimensä vieraskirjaan. Suurin osa kävijöistä
on käynyt viikolla jonkun muun tapahtuman yhteydessä. Myös useita esikoululaisia ja koululaisia
Nahkialan koulusta kävi katsomassa näyttelyn.
Siispä Hahmotuksia ja irtiottoja taiteilemaan
Kristiina
Kristiina.maijala@pp.inet.fi
0408494522
PS. Muistutan vielä 15 e jäsenmaksusta, jos se on sinulta maksamatta.
Tilinumeromme on FI 39 5472 0420 0987 23.

PS. Akaan Lux oli 25.10. Kiitos teille, jotka olitte siinä mukana. Kun olemme yhdistyksenä mukana
toisten järjestämässä toiminnassa, teemme samalla yhdistystämme tunnetuksi.

