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PUHeenJOHTAJAn TerVeiseT

Hyvät seuran jäsenet, on tullut aika kutsua koolle seuran  SYYSVUO-
SIKOKOUS  LA 10.11. klo 15 Porin pääkirjaston kahvilassa eli tai-
delainaamossa. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikal-
le. Kokouksessa valitaan 2019-20 hallitus ja muutoksia toivotaan!! 
Puheenjohtajuus vaihtuu ja sihteeriys vaihtuu ja uusi näyttelysihtee-
ri on hakusessa. 

Hallituksessa toimiminen tuo paljon mahdollisuuksia luoda sen tyyp-
pistä taiteilijatoimintaa mitä itse kaipaat. P-gallerian tila on muun-
tuva ja näyttelytoiminnan sekä muiden tilaisuuksien järjestäminen 
antaa hyvän mahdollisuuden erilaisiin tuottajan ja koordinaattorin 
tehtäviin. Näyttelysihteerin tehtävissä oppii galleriatyötä käytännös-
sä ja saa kontakteja. 

Olemme toistaiseksi onnistuneet toteuttamaan galleriatoiminnan 
niin, että kaksi näyttelysihteeriä jakaa tehtävät ja erilaisilla palkkatuki-
ratkaisuilla olemme pystyneet hoitamaan valvonnan lähes kokonaan. 
Galleriatoiminta on seuran kulmakivi, mutta siihen kulmakiveen voi-
daan kirjoittaa myös jotain muutakin. Ehkä juuri sitä, mitä sinä hyvä 
jäsen haluat.

Syksyn muita asioita:

JOULUNÄYTTELY PEESSÄ JÄSENILLE 18.12. alkaen!  Teema on kai-
kille tuttu ja ideana on, että Pee olisi runsas ja värikäs ja ehkä vähän 
hullukin. Mutta tasokkaasti!! Saa olla kaupallista ja saa olla epäkau-
pallista. Jos haluat tehdä vaikka tonttuperformanssin, niin siitä vaan!! 
Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita tiistaina 18.12. avajaisiin. Ot-
takaa yhteyttä: porin.taiteilijaseura@gmail.com niin tiedetään tulee-
ko mukaan 5 vai 55 jäsentä!
   

   Syyskokouksessa nähdään! 

   Anna, peejii

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  
aukioloaikojen 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

4.1.-20.1.  |  Caroline Ward-Raatikainen (Turku)

25.1.-10.2.  |  Sanni Saari (Tampere)

15.2.-3.3.  |  Liisa Hilasvuori, Sanna Pajunen (Pori)

8.3.-24.3. |  Minna Salonen (Ilmajoki)

29.3.-14.4.  |  Olga Krok (Pori)

26.4.-12.5.  |  Tiina Stenman (Pori)

17.5.-2.6.  |  Porin taidekoulun päättötyönäyttely

7.6.-30.6.  |  Taru Aromäki (Helsinki)

5.7.-21.7.  |  PTS kesänäyttely

26.7.-11.8.  |  Heli Innala (Sastamala)

16.8.-1.9.  |  Keramos ry (Rauma)

6.9.-22.9.  |  Mervi Patala (Turku)

27.9.-13.10.  |  Kari Kärkiluoma (Kokemäki)

18.10.-3.11. |  Anne Kimiläinen (Pori)

8.11.-24.11.  |  Annina Cerón (Pori)

29.11.-15.12.  |  PTS Joulunäyttely

sYYskOkOUskUTsU 
Porin Taiteilijaseuran sääntömääräinen syysvuosikokous pidetään taidelainaamossa, 
Porin pääkirjaston kahvilassa lauantaina 10.11. 2018 klo 15.00. Kokouksessa valitaan 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäseniä hallitukseen sekä toimijoita muihinkin 
tärkeisiin tehtäviin. Tule mukaan vaikuttamaan. Jos olet kiinnostunut hallituspaikasta 
tai muista tehtävistä yhdistyksessä, ilmaise kiinnostuksesi mielellään jo ennen kokousta 
laittamalla viestiä seuran hallitukselle osoitteeseen porin.taiteilijaseura@gmail.com.

Syyskokouksessa tarjolla on kahvia ja pullaa. Tervetuloa!

VUODen 2019 näYTTeLYT:



Porin Taiteilijaseuran (PTS) vuosinäyttely pidetään Rauman taidemuseossa 12.10.2019 alkaen. 
Näyttely päättyy vuoden 2020 puolella. Näyttelyn kuraattorina toimii PTS:n hallituksen kutsu-
mana Marketta Haila. Kuraattori valitsee näyttelyn taiteilijat ensisijaisesti PTS:n jäsentaiteilijoi-
den lähettämien portfolioiden perusteella. 
Portfoliohaku käynnistyy NYT ja päättyy 16.12.2018. 
• Portfoliot lähetetään ensisijaisesti sähköisenä, yhtenä pdf-tiedostona (max koko 10 Mt)  
suoraan kuraattorille osoitteeseen marketta@bubobase.fi 
• Portfolion voi toimittaa vaihtoehtoisesti tulostettuna paperisena versiona.  
Tulostetut portfoliot toimitetaan P-galleriaan (Yrjönkatu 3, 28100 PORI)

Portfolion sisältö: 
- hakijan yhteystiedot (e-mail, www-sivut, puhelin, osoite) 
- valikoitu ansioluettelo (max 3 sivua). Sisältää näyttely- ym tietoja viimeiseltä 10 vuodelta.  
- teoskuvia noin 5-15 kpl (teokset mieluiten viimeisen 5 vuoden ajalta)  
- kuvien yhteyteen teostiedot (nimi, vuosi, tekniikka, koko/kesto) 
Voit esitellä myös keskeneräisiä, mutta vuonna 2019 valmistuvia teoksia. 
Esittele mielellään teoskokonaisuuksia, sellaisia jotka voisivat täyttää esimerkiksi  
yhden huoneen taidemuseossa. 
Tilatoiveita tai muita ehdotuksia teosten esillepanosta voi esittää kuraattorille. 
Kuraattori valitsee näyttelyn taiteilijat tammikuussa 2019.  
Teosvalinnat tehdään kevään 2019 kuluessa. 
Lisätietoja vuosinäyttelystä: 
Marko Lampisuo (näyttelyn tuottaja/PTS): marko@lampisuo.fi  
Marketta Haila (näyttelyn kuraattori): marketta@bubobase.fi

Taidelainaamovastaavina toimivat kuluva-
na vuonna Pasi Vainionpää, Ari koivisto 
ja Timo Lintula.

kuukauden taiteilija
Jäsenemme voivat olla esillä taidelainaa-
mossa yksin tai ryhmänä kuukauden tai-
teilijana hintaan 130€. Koko kirjaston kah-
vilassa sijaitsevan taidelainaamotilan saa 
kuukaudeksi oman näyttelyn käyttöön sil-
lä periaatteella, että kaikki työt tulee olla 
ostettavissa tai vuokrattavissa taidelainaa-
mon periaatteella. 
Kuukauden taiteilija huolehtii itse ripusta-
misesta alkuopastuksen jälkeen. Yhdistys 

2019 TAPAHTUMiA

TAiDeLAinAAMOn kUULUMiseT
lähettää lehdistötiedotteet ja menovinkit leh-
teen ja päivittää taidelainaamon netti- ja fb-si-
vut, mutta muuten kuukauden taiteilija/taitei-
lijat vastaavat itse markkinoinnista. Taiteilijat 
seuraavat myös itse teosten mahdollista menek-
kiä ja tuovat tarvittessa täydennysteoksia tilalle. 
Aiheesta voit kysellä lisää taidelainaamovastaa-
vilta. 

 
Lähetä hakemus:
porin.taidelainaamo@gmail.com. Laita otsikok-
si kuukauden taiteilijaksi taidelainaamoon.
Haettavissa oleva aika kuukauden taiteilijaksi on 
marraskuu 2019. Haun deadline on 30.6.2019.

Kirsi-Marja Nummi on uusi galleriatyöntekijämme. Poikkea morjestamaan Kirsi-Marjaa ja  
tutustu samalla näyttelyyn. 

Kirsi-Marjan sopimus on 4.4.2019 saakka.

MAALAUskUrssi | Pori, kesäkuu 2019
Kurssin vetäjänä Caroline Ward-Raatikainen. 
Ajankohta ja paikka ilmoitetaan alkuvuodes-
ta. Ilmoittaudu mukaan, jos kiinnostaa. Kurs-
sista tiedotetaan face-ryhmässä ja seuran net-
tisivulla.

PieTArin MATkA
Seuramme järjestää kulttuurimatkan Pieta-
riin pääsiäisenä 2019. Suunniteltu matkan 
kesto on 3 yötä Pietarissa. Matka toteutetaan 

Porista lähtevällä linja-autolla, joka on myös 
Pietarissa koko matkan ajan ryhmämme käy-
tettävissä. Matkan aikana on tarkoitus tutus-
tua Pietarin taiteilijaliiton toimintaan, vierail-
la Pietarin Repin instituutin maalaustaiteen, 
kuvanveiston ja arkkitehtuurin akatemiassa 
sekä tutustua Pietarin arkkitehtuuriin ja mu-
seoihin. Matka on tarkoitettu ensisijaisesti Po-
rin Taiteilijaseuran jäsenille, mutta mahdol-
lisuuksien mukaan voidaan ottaa muitakin 
kulttuurimatkailusta kiinnostuneita.

The Founding of  

Saint Petersburg 

by Alexey Venetsianov, 

1838

HAkU VUOsinäYTTeLYYn 2019

TUOreiMMAT UUTiseT JA  

JäsenTieDOTTeeT LöYDäT OsOiTTeesTA 

www.porintaiteilijaseura.fi


