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

Puheenjohtaja
Annemaria Silvola
pts.puheenjohtaja@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Anna Halls
Näyttelysihteerit
Olga Krok ja Anne Kimiläinen
Hallitus
Anne Kimiläinen, Olga Krok, Pasi Vainionpää
ja Hanna Valtokivi
Hallituksen varajäsenet
Heli Piittala-Virtanen ja Maria Leppänen
Hallituksen sihteeri
Hanna Valtokivi
Jäsentiedotus ja jäsenrekisteri
porin.taiteilijaseura@gmail.com
Vuosijury
Maria Leppänen, Hanna Valtokivi ja
Marko Lampisuo
Vuosijuryn varajäsenet
Tea Söderlund, Ari Koivisto ja Pasi Vainionpää
Taidelainaamovastaavat
Pasi Vainiopää, Ari Koivisto ja Timo Lintula

KEVÄTKOKOUSKUTSU
Porin Taiteilijaseuran sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään taidelainaamossa,
Porin pääkirjaston kahvilassa lauantaina 30.3.2019 klo 15.00. Kokouksessa käydään
läpi vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Tarjolla on kahvia ja pullaa. Tervetuloa!

Porin Taiteilijaseura ry | P-galleria

Porin Taidelainaamo

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

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

puh. 044 770 3733
porin.taiteilijaseura@gmail.com
www.porintaiteilijaseura.fi
Tilinumero FI65 5700 8120 0532 98
Y-tunnus 1530238-6

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Kirjoitan tätä ensimmäistä puheenjohtajan kirjettäni aurinkoisessa pakkassäässä kotisohvalla istuen.
Kevät on tulossa!
Tammikuussa vaihdoimme pestejä
Anna Hallsin kanssa, hän siis jatkaa hallitustyötä varapuheenjohtajana, minun yrittäessäni täyttää hänen kenkiään
pj:na. Muita jatkajia ovat Anne Kimiläinen, Olga Krok, Pasi Vainionpää ja Heli
Piittala-Virtanen.
Hyvin toimivaan hallitusväkeen uusina saimme Hanna Valtokiven sihteeriksi ja Maria Leppäsen varajäseneksi. Kiitän hallitustyöskentelystä jättäytyneitä
Marko Lampisuota ja Tea Söderlundia ja
toivonkuitenkin yhteisen työmme seuramme hyväksi jatkuvan!
Tea istuu yhä rahakirstumme päällä ja
Markon iso työsarka on Rauman taidemuseolle syksyksi tuotettava vuosinäyttelymme. Marketta Hailan valitsemat 17
jäsentämme tehköön suurenmoisen invaasion Porin taiteilijaseuran nimissä
naapurikaupunkiimme!
Kuluvan vuoden toiminnasta haluan
nostaa esille seuraavat: Vuonna 2019
järjestämme jo perinteeksi muodostuneen maalausleirin kesäkuussa.
Kuvataiteen päivään 10.7. olemme osallistumassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lähempänä saatte toimikunnan terveisiä sähköpostitse.
Heinäkuussa 2019 pidämme P-galleriassa koko jäsenistölle avoimen näyttelyn työnimellä Kesäkukkii. Lisää infoa
toisaalla tässä kirjeessä ja myöhemmin
sähköpostitse ja fb-sivujen kautta.
Vuonna 2019 laitetaan vuosinäyttelyhakuja taas eri puolille Suomea vuodelle 2020. Hakemus on lähdössä ainakin

Vaasaan ja varmasti muuallekin, kun hakuaikoja saadaan selville.
Vuonna 2020 olemme myös lupautuneet
järjestämään raumalaisten viime vuonna
lanseeraamat Peeärrä-teosvälityspäivät
Porissa. Valmisteluja pitänee tehdä jo tämän vuoden aikana.
Ilokseni voin myös kertoa saaneemme
Olga Krokin kokopäiväiseksi työntekijäksi 3.8.2019 asti. Olemme myös tulleet
hyväksytyksi mukaan Porin kaupungin
nuorten työllistämistoimintaan. Work Pilots -sovelluksen kautta voimme ilmoittaa työtehtäviä. Kaupunki on antanut taiteilijaseurallemme 20 työllistämistuntia,
joita voidaan käyttää mm. P-gallerian valvontaan, siivoukseen ja kunnostukseen,
ikkunoiden pesuun, ripustusapuun huhtikuun loppuun mennessä.
On ollut ilo seurata jäsenistömme vilkasta ja tasokasta näyttelytoimintaa Suomessa ja ulkomailla. Myös omassa P-galleriassamme on jäsenistöämme ollut
esillä mukavasti. Saadaksemme kritiikkejä Peen näyttelyistä Satakunnan Kansassa, toivon teidän klikkailevan kuvataiteen
uutisia verkossa ahkerasti. Aktiivisuus on
nyt tarpeen!
Muistutan lopuksi teitä jäseniämme KEVÄTKOKOUKSESTA lauantaina
30.03.2019 klo 15 taidelainaamossa.
Tarjolla kahvia ja pullaa. Näkemisiin!
Iloisin yhteistyöterveisin
Annemaria Silvola
pts.puheenjohtaja(ät)gmail.com

p.s. Muistathan maksaa jäsenmaksusi,
jotta toimintamme voi jatkua vireänä.

Jäsenkirje 1/2019

Porin Taiteilijaseuran toimijat 2019

VUODEN 2019 NÄYTTELYT:

jäs

TAIDELAINAAMON KUULUMISET

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.

Jäsenmaksu 2019
Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2019 40 euroa. Maksa jäsenmaksusi maaliskuun loppuun mennessä yhdistyksen tilille: FI65 5700 8120 0532 98.
Kirjoita viestikenttään jäsenmaksu 2019 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.

Uusia jäseniä hallitukseen:
Maria Leppänen, s. 1982 Karviassa
Asuu ja työskentelee Eurajoen Luvialla
Olen hiljattain Luvialle Pirkanmaalta muuttanut kuvataiteilija. Viime
vuosina olen keskittynyt posliininmaalaukseen sekä maalannut ja
kirjonut vanhoille pitsiliinoille. Mutta piirtämistä ja veistämistäkään
en voi jättää mainitsematta. Uusissa työtiloissa Luvialla pääsen jälleen myös jatkamaan lempitekniikkaani temperamaalausta vuosien
tauon jälkeen. Olen pitänyt erilaisia taidepajoja eri ikäisille ihmisille. Haluaisin saada taiteen kaikkien saataville helposti lähestyttävällä tavalla, kohdaten tai osallistavin keinoin.

Hanna Valtokivi, Pori

Olen syntyisin Ulvilasta ja asunut eri puolilla maata kunnes
2000-luvun alussa päädyin SAMKiin töihin ja takaisin
Ulvilaan. Nykyisin asun ja työskentelen Porissa. Toimin
toistaiseksi sivutoimisena taiteilijana, sillä päätyöni on SAMKin
viestintäpalveluissa. Työskentelen myös SAMKin taideasioiden
koordinaattorina ja vedän Porin kampuksen Taidekäytävägalleriaa. Viime syksynä perustin oman studion (ja asunnon)
Porin Antinkadulle samaan taloon, missä sijaitsee taiteilijaseuran
Portaits-työtilat. Valtokivi Art Studio Pirtulinna on homman nimi.
Tarkoituksena on järjestää siinä pop-up näyttelyitä. Omaa taidetta
teen tällä hetkellä mieluiten sekatekniikalla. Seuraa minua https://
www.instagram.com/pirtulinna/

Taidelainaamovastaavina toimivat kuluvana vuonna Pasi Vainionpää, Ari Koivisto
ja Timo Lintula.
Kuukauden taiteilija
Jäsenemme voivat olla esillä taidelainaamossa yksin tai ryhmänä kuukauden taiteilijana hintaan 130€. Koko kirjaston kahvilassa sijaitsevan taidelainaamotilan saa
kuukaudeksi oman näyttelyn käyttöön sillä periaatteella, että kaikki työt tulee olla
ostettavissa tai vuokrattavissa taidelainaamon periaatteella.
Kuukauden taiteilija huolehtii itse ripustamisesta alkuopastuksen jälkeen. Yhdistys
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lähettää lehdistötiedotteet ja menovinkit lehteen ja päivittää taidelainaamon netti- ja fb-sivut, mutta muuten kuukauden taiteilija/taiteilijat vastaavat itse markkinoinnista. Taiteilijat
seuraavat myös itse teosten mahdollista menekkiä ja tuovat tarvittessa täydennysteoksia tilalle.
Aiheesta voit kysellä lisää taidelainaamovastaavilta.
Lähetä hakemus:
porin.taidelainaamo@gmail.com. Laita otsikoksi Kuukauden taiteilijaksi taidelainaamoon.
Haettavissa oleva aika kuukauden taiteilijaksi on
marraskuu 2019. Haun deadline on 30.6.2019.

2019 TAPAHTUMIA
PLEIN AIR 2019

05.07.-21.07. | PTS kesänäyttely

Caroline Ward- Raatikainen tulee vetämään maisemanmaalaustyöpajaa 1516.6.
Mukaan mahtuu noin 12-15 hlöä. Kurssi
on jäsenille ilmainen ja ulkopuolisilta veloitamme 50e.
Kurssi pidetään mahdollisesti Leineperin
ruukissa, mutta saattaa vielä muuttuakin.
Kurssiin kuuluu opetus, lounas ja kahvit.
Kaikki materiaalit tuodaan itse.
Kurssilla on vielä vapaita paikkoja.
Ilmoittaudu suoraan Annalle :
annahallsart@gmail.com

KESÄKUKKII P-galleriassa
- osallistumismaksu 20 euroa
- jokaiselta jotakin
- Ilmoittautumiset toukokuun loppuun
mennessä PTS-sähköpostiin
- ma 1.7. tuodaan työt klo 16–18
- ripustustuksesta vastaa jurytoimikunta
ja taidelainaamotoimikunta +
näyttelysihteeri Olga

