Riihimäen Kuvataiteilijat ry

Jäsenkirje 2/2014

Vuoden 2014 yhdistyksen hallitus:
Eija Puistomaa, pj, puistomaa@gmail.com
vain t.viestit 050 461 2430
Else Joutsi, vpj elsentaika@yahoo.com
Katja Luoto, sihteeri, galleriavastaava, riihimaen.kuvataiteilijat@gmail.com
puh. 0500 819 551
Paula Laitinen, taloudenhoitaja, galleria-avustaja paulala2011@gmail.com
Linda Majoinen, mediavastaava, galleria-avustaja media.rikuta@gmail.com
puh. iltaisin 040 737 0828
Jyri Hietamäki nettisivuvastaava villa.lasihelmi@elisanet.f
Erkki Tenhunen erkki.tenhunen@saunalahti.f
Matti Metsämaa (varajäsen) matti.metsamaa@pp.inet.f
Sinikka Elomaa (varajäsen) sinikkaelomaa0@gmail.com
Kiitos ja kumarrus kaikille nyt johtokunnasta poistuneille ahkerille jäsenille! Erityiskiitokset
poistuvalle puheenjohtajalle Juha Veltille, joka on luotsannut yhdistystä miltei 7 vuoden ajan. Juhan
puheenjohtajuuden aikana yhdistyksen toiminta ja jäsenmäärä on lisääntynyt joka vuosi, yhdistys
on mm. perustanut oman gallerian ja myöhemmin 16-kertaistanut gallerian tilakoon, järjestänyt
kaksi biennaalia taidemuseolla ja osallistunut moniin taidetapahtumiin.
JÄSENMAKSUT 2014: vuosijäsenmaksu 30 € maksetaan viitenumerolla 4569, maksun eräpäivä on
28.2.2014. Yhdistyksen tilinumero on FI67 2070 3800 0401 85.
GALLERIAN MAALAUSTALKOISSA tarvitaan apua 31.3. kello 10.00 alkaen, myös iltapäivällä voi
tulla. Tarkoitus on maalata valkoisella maalilla puhtaaksi kaikki seinät ja seisovat sermit, jotka sen
tarpeessa ovat sekä peittomaalata päädyn ns. punainen seinä. Tervetuloa heiluttamaan telaa vaikka
vain tunniksi! Ilmoittaudu sihteerille.
NÄYTTELYVALVOJIA kaivataan Tärinään: Eläin Rakas - yhteisnäyttely 8.3. - 28.3.2014 sekä
Hämeenlinnan taiteilijaseuran näyttely OUTO 5.4. - 27.4.2014 tarvitsevat vapaaehtoisia valvojia.
Ilmoittaudu sihteerille.
ELÄIN RAKAS -näyttelyyn ehtii vielä mukaan: tuo teoshakemuskuvat 25.2. mennessä Tärinälle tai
postita sihteerille kotiosoitteeseen. Avajaiset 8.3. lauantaina kello 14.00. Näyttely avoinna 8.3. 28.3.2014. Tarkemmat tiedot edellisessä jäsenkirjeessä 1/2014.
VUOSINÄYTTELY 2014: Samuli Parosen salissa Riihimäen Kirjastolla järjestetään perinteinen
vuosinäyttely 3.4. - 29.4. Jokainen yhdistyksen jäsen on oikeutettu osallistumaan näyttelyyn.
Teosten vastaanotto maanantaina 31.3. klo 16.00 -18.45. Vuosinäyttelyn osallistumismaksu on 10
euroa, joka maksetaan teosvastaanottajalle. Ehdolle voi tuoda 3 teosta / taitelijajäsen, teokset 2
viimeisen vuoden ajalta. Vuoden Baskeripään valitsee puheenjohtaja, hänet julkistetaan
vuosinäyttelyn avajaisissa perjantaina 4.4.2014. kello 17.00. Tervetuloa! Teokset hetaan pois
keskiviikon aikana 30.4.
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FEENIKS CAFÉn näyttelytila: Feeniks cafén näyttelyajat sovitaan Lindan kautta
media.rikuta@gmail.com tai puhelin iltaisin 040 737 08 28
RIKUTA.FI: Jyri Hietamäki huolehtii nettisivujemme muutoksista ja päivityksistä. Jyrille voi
ilmoittaa sähköpostitse omasta nettisivuosoitteesta tai sen muuttumisesta, mikäli haluat sen
julkaistuksi sivuilla. Jyri päivittää myös yhdistyksen jäsenten nimet nettisivuille. Mikäli et halua
nimeäsi julkaistavan yhdistyksen nettisivuilla, ilmoita myös siitä Jyrille: villa.lasihelmi@elisanet.f
PORTFOLIOKANSIOn päivittämisestä huolehtivat taiteilijat itse. Muistakaa pitää tietonne
ajantasalla, sillä kansiota selaillaan aktiivisesti. Uusille jäsenille tiedoksi: yhdistys pitää Galleria
Tärinällä esillä jäsentensä portfoliokansiota, jonne jokainen jäsen voi tuoda yhden CV-sivun sekä
yhden kuvasivun. Käytä tekstissä mieluiten times-fonttia ja jos laitat vain yhden kuvan, tee siitä A4kokoinen.
NUKKEKURSSI Tärinällä 8. - 9.3. / 15. - 16.3. / 22. - 23.3.2014. Valmistetaan luonne /

fantasianukke: tehdään massapää, joka maalataan ja valmistetaan kangasvartalo. Kurssin
ohjaaja on Marja-Liisa Luoto ja kurssin kokonaishinta on 60 €, materiaalit sisältyvät
hintaan. Ilmoittautumiset viimeistään 1.3.2014 sihteerille. Mukaan otetaan 5-8 henkilöä.
VIRSUlla näyttelytilaa: Hämeenaukio 1, Kaupungin vapaaehtoiskeskus. Maaliskuussa ensimmäinen
vapaa näyttelyaika (2kk). Käy paikanpäällä tai soita: Kari Snellman 019 758 43 99
Hyvää kevättä kaikille!

RIIHIMÄEN KUVATAITEILIJAT RY
www.rikuta.f

Tilinumero Nordea
FI67 2070 3800 0401 85
Y-tunnus 1485692-6

Eteläinen asemakatu 2 a
Matkakeskus Liikerata
11100 Riihimäki
Huom.! Gallerialla ei ole postitusosoitetta vaan hakemukset/yms. yhdistykselle tuleva posti tulee
lähettää osoitteeseen:
Katja Luoto/ RiKuta ry, Heiniläntie 101, 11710 Riihimäki

