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Puheenjohtajan terveiset

Paukkupakkasten keskellä on hyvä suunnata katse tulevaan kevääseen ja ke-
sään. Muistutan KAIKKIA jäseniä KEVÄTKOKOUKSESTA  lauantaina  24.03.2018 
klo 15 taidelainaamossa. Muista, että osallistumalla toimintaan voit vaikuttaa 
toimintaan.

 Vuosi 2018 selvittiin kunnialla ja juhlavuoden tapahtumat muodostivat koko 
vuoden toiminnallisen ytimen. Kiitokset kaikille osallistujille, tsemppaajille ja 
näyttelyvieraille.

Vuonna 2018 laitetaan vuosinäyttelyhakuja  eri puolille Suomea, vuotta 2019 
ajatellen. Esillä on ollut muun muassa Rauman taidemuseo, Porvoon taidehalli, 
Seinäjoen taidehalli, Haihatus Tampereella, Brinkkalan galleria Vanhalla Suurto-
rilla Turussa. Hakemukset lähtevät ja katsotaan mitä tulee tapahtumaan.

 Vuonna 2018 järjestämme maalausleirin kesällä, johon toivottavasti saamme 
ohjaajaksi seuran jäsenen Samu Raatikaisen. Ajankohtaa ja kurssipaikkaa ei ole 
vielä päätetty, ole kuulolla facebookin ryhmässä. Myös seuran kotisivuille tulee 
asiasta tietoa aikanaan.

Lokakuussa 2018 seura järjestää matkan Pietariin. Matkan hinta pyritään pitä-
mään mahdollisimman alhaalla, mutta tulee olemaan noin 300 €. Olga Krok on 
seuramme yhteyshenkilö ja hän hoitaa matkan järjestelyjä. Jos olet kiinnostu-
nut, ota yhteyttä: porin.taiteilijaseura@gmail.com

Itselläni on viimeinen puheenjohtajavuosi menossa, joten on hyvä aika muis-
tuttaa jäsenistöä P-gallerian tärkeydestä. Käy avajaisissa, näyttelyissä, seuraa 
asioita. Pee kutsuu kaikki mukaan!

 

       Terveisin

       Anna Halls
Porin Taiteilijaseura ry | P-galleria

Yrjönkatu 3, 28100 Pori  
Avoinna ke-pe 14-18, la-su 12–16 
Galleria on kiinni näyttelyvaihtojen aikana.

puh. 044 770 3773 
porin.taiteilijaseura@gmail.com 
www.porintaiteilijaseura.fi 
Tilinumero FI65 5700 8120 0532 98 
Y-tunnus 1530238-6

Porin Taidelainaamo

Porin kaupunginkirjasto
Gallen-Kallelankatu 12, 28100 Pori 
Taidelainaamo on avoinna kirjaston kahvilan avoin-
naoloaikojen mukaan. 
porin.taidelainaamo@gmail.com
taidelainaamo.porintaiteilijaseura.fi

Porin Taiteilijaseuran toimijat 2018

Puheenjohtaja  
Anna Halls | pts.puheenjohtaja@gmail.com

Varapuheenjohtaja  
Annemaria Silvola

Näyttelysihteerit 
Olga Krok ja Anne Kimiläinen

Hallitus 
Marko Lampisuo, Tea Söderlund,  
Olga Krok ja Pasi Vainionpää

Hallituksen varajäsenet 
Heli Piittala-Virtanen ja Anne Kimiläinen

Hallituksen sihteeri 
Marko Lampisuo

Jäsentiedotus ja jäsenrekisteri 
porin.taiteilijaseura@gmail.com

Vuosijury 
Marko Lampisuo, Tea Söderlund  
ja Arja Tigges

Vuosijuryn varajäsenet 
Ari Koivisto, Olga Krok ja Henna Inkinen

Taidelainaamovastaavat 
Pasi Vainiopää, Ari Koivisto ja Timo Lintula

05.01.-21.01.  |  Janni Härmälä (Helsinki)

26.01.-11.02.  |  Kirsi Jaakkola (Kankaanpää)

16.02.-04.03.  |  Sirkka-Liisa Unkila (Pori)

09.03.-25.03.  |  Riikka-Liina Martiskainen 
(Vantaa)  

06.04.-22.04.  |  Sirpa Limnell, Pirkko  
Rajahalme, Anniina Palonen 
ja Terttu Koivusaari (Pori)

27.04.-13.05.  |  Porin taidekoulun Extrat 
2017-2018 

18.05.-03.06.  |  Porin taidekoulun aikuisopis-
kelijoiden päättötyönäyttely

08.06.-01.07.  |  Anni Hurmila (Kankaanpää)

06.07.-22.07.  |  Porin Taiteilijaseura ry

27.07.-12.08.  |  llona Tala (Huittinen)

17.08.-02.09.  |  Rauman Taidegraafikot

07.09.-23.09.  |  Raija ja Kari Kuisma (Pori)

28.09.-14.10.  |  Tea Söderlund (Pori)

19.10.-04.11.  |  Timo Lintula (Pori) 

09.11.-25.11.  |  Päivi Setälä (Pori)

30.11.-16.12.  |  Arja Tigges ja Raili Rostiala-
Laaksonen (Pori)

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Porin Taiteilijaseuran sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään taidelainaa-
mossa, Porin pääkirjaston kahvilassa lauantaina 24.3.2018 klo 15.00. Kokoukses-
sa käydään läpi vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös. 
Tarjolla on kahvia ja pullaa. Tervetuloa!



JÄSENMAKSU 2018
Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2018 40 euroa. Maksa jäsenmaksusi maaliskuun lop-
puun mennessä yhdistyksen tilille: FI65 5700 8120 0532 98.  
Kirjoita viestikenttään jäsenmaksu 2018 ja oma nimesi.

Otathan huomioon, että vuonna 2011 yhdistyksen syysvuosikous päätti luopua 70-vuotta 
täyttäneiden jäsenmaksuvapautuksesta ja tämä astui voimaan vuonna 2012. Jos edun on 
saavuttanut ennen tätä, siitä ei tarvitse luopua.  
Jäsenmaksu koskee täten myös kaikkia vuoden 2012 jälkeen 70-vuotta täyttäneitä jäseniä.

SKjL-JÄSENKORTIT
SKjL:n jäsenkortit eivät ole vielä saapuneet painosta. Kortit voi noutaa valmistuttuaan 
P-galleriasta, ole kuulolla facebookin ryhmässä. 
Käy lukemassa SKjL:n kotisivuilla (www.skjl:fi) liiton tarjoamista eduista. 

Taidelainaamovastaavina toimivat ku-
luvana vuonna Pasi Vainionpää, Ari 
Koivisto ja Timo Lintula.

Kuukauden taiteilija

Jäsenemme voivat olla esillä taidelai-
naamossa yksin tai ryhmänä kuukau-
den taiteilijana hintaan 130€. Koko 
kirjaston kahvilassa sijaitsevan taide-
lainaamotilan saa kuukaudeksi oman 
näyttelyn käyttöön sillä periaatteella, 
että kaikki työt tulee olla ostettavissa 
tai vuokrattavissa taidelainaamon pe-
riaatteella. 

Kuukauden taiteilija huolehtii itse ri-
pustamisesta alkuopastuksen jälkeen. 
Yhdistys lähettää lehdistötiedotteet ja 

2018 TAPAHTUMIA TAIDELAINAAMON KUULUMISET
menovinkit lehteen ja pävittää taidelainaa-
mon netti- ja fb-sivut, mutta muuten kuu-
kauden taiteilija/taiteilijat vastaavat itse 
markkinoinnista. Taiteilijat seuraavat myös 
itse teosten mahdollista menekkiä ja tuo-
vat tarvittessa täydennysteoksia tilalle. 
Aiheesta voit kysellä lisää taidelainaamo-
vastaavilta. 

Lähetä hakemus:

porin.taidelainaamo@gmail.com. Laita ot-
sikoksi Kuukauden taiteilijaksi taidelai-
naamoon.

Haettevissa oleva aika kuukauden taiteili-
jaksi on 2.11.-30.11.2018. Haun deadline on 
30.6.2018.

Tapio Pajunen on uusi galleriatyöntekijämme,  
poikkea morjestamaan Tapiota ja tutustu samalla näyttelyyn.

VUODEN 2018 AIKATAULU  
(alustava, muutokset mahdollisia):

Talvisalonki 19.1–2.3.

Kuukauden taiteilija 6.3.-29.3. (MyllyKONSTi)

Kevätsalonki 6.4.–1.6.

Kesänäyttely 1.6.–31.8.

Syyssalonki 31.8.–2.11.

Kuukauden taiteilija 2.11.–30.11. 
(haun deadline 30.6.)

Joulunäyttely 30.11.2018.–11.1.2019

MAALAUSKURSSI | Pori, kesäkuu 2017

Ajankohtaa ja kurssipaikkaa ei ole vie-
lä päätetty, ole kuulolla facebookin ryh-
mässä.

Pietarin matka
Seuramme järjestää kulttuurimatkan Pie-
tariin lokakuussa 2018. Suunniteltu mat-
kan kesto on 3 yötä Pietarissa. Matka to-
teutetaan Porista lähtevällä linja-autolla, 
joka on myös Pietarissa koko matkan ajan 

ryhmämme käytettävissä. Matkan aikana 
on tarkoitus tutustua Pietarin taiteilijalii-
ton toimintaan, vierailla Pietarin Repin 
instituutin maalaustaiteen, kuvanveiston 
ja arkkitehtuurin akatemiassa sekä tutus-
tua Pietarin arkkitehtuuriin ja museoihin. 
Matka on tarkoitettu ensisijaisesti Porin 
Taiteilijaseuran jäsenille, mutta mahdolli-
suuksien mukaan voidaan ottaa muitakin 
kulttuurimatkailusta kiinnostuneita.

Sirkka-Liisa Unkila on nukkunut pois sunnuntaina.  
Suru-uutinen tavoitti meidät kesken hänen kauniin ja herkän näyttelynsä.

The Founding of  
Saint Petersburg 
by Alexey Venetsianov, 
1838


