Näyttelykalenteri/kevätkausi 2021

Puheenjohtaja: Annemaria Silvola

08.01. – 24.01. | Heli Lundström

Varsinaiset jäsenet: Hanna Valtokivi, Mikael

Varapuheenjohtaja: Anna Halls
Korkee, Maria Leppänen, Pasi Vainionpää

Hanna Valtokivi

PUHEENJOHTAJAN
SANAT:

Näyttelysihteerit:

Hyvät ystävät!

30.04. – 16.05. | Sirpa Hannele Heinonen

Jonna Lepistö ja Anne Kimiläinen

21.05. – 06.06. | PorinTaidekoulun päättötyönäyttely

Taidelainaamovastaavat:

Elämme aikaa, jollaista kukaan meistä ei Toivottavasti pandemia hellittää ja voimme toteuttaa retket, juhlat ja yhteisnäytole aiemmin kokenut.
Sosiaalinen eristäytyminen jäytää joitakin telyt!

Ari Koivisto,Timo Lintula ja Pasi Vainionpää

meistä enemmän, joitakin vähemmän.

29.01. – 14.02. | Hanna Valtokivi
19.02. – 07.03. | Taidekollektiivi Rubozak

Varajäsenet:
Heli Piittala-Virtanen ja Petri Haavisto
Toimihenkilöt

12.03. – 28.03. | Marika Viskari
09.04. – 25.04. | Phaser Crane Collective

11.06. – 04.07. | Villanueva ja Nives

Yhdistyksen hallituksen sihteeri:

Rahastonhoitaja: Tea Söderlund

Vuosijury: Maria Leppänen, Riitta Lehto-

09.07. – 25.07. | Peen kesä

Toivanen ja Hanna Valtokivi

30.07. – 15.08. | Reeta Leinonen

Eero Karjalainen.

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Varajäseninä Tea Söderlund, Miia Ylikoski ja

Porin Taiteilijaseuran sääntömääräinen
kevätvuosikokous pidetään etäkokouksena
lauantaina 27.3.2021 klo 15.00.
Kokouksessa käydään läpi vuoden 2020
toimintakertomus ja tilinpäätös.
Ilmoittaudu kokoukseen

porin.taiteilijaseura@gmail.com
ja saat kokouslinkin sähköpostiisi.

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

Toivottavasti olette löytäneet netistä eri
Yhdistyksenä olemme joutuneet peru- instanssien etänä järjestetyt taidekurssit
maan kokoontumisia, lopettamaan näyt- ja -näyttelyt sekä itselle sopivat ulkoilupaikat ja saaneet siitä iloa elämäänne.
telyavajaiset ja rajaamaan galleriakävijöiKevään apuraha-ja residenssihaut ovat
den samanaikaista määrää.
käsillä. Hakekaa ja uskokaa tulevaisuuKuitenkin olemme pystyneet tarjoamaan
teen!
2020 -2021 turvallisen ja monipuolisen
kuvataidekattauksen kevään poikkeusti- Haasteet tekevät elämästä mielenkiintoilasulkua lukuunottamatta. P-galleria ja Po- sen ja niistä selviäminen tekee elämästä
rin Taidelainaamo ovat olleet keidas kult- merkityksellisen. (Joshua J.Marine)
tuuria kaipaaville porilaisille museoiden ja
kaupungin kulttuuripaikkojen ollessa sul- Merkityksellistä kevättä kaikille!
jettuina.
t.Annemaria, pj
Yksi uusista kokemuksistamme tulee olemaan kevätkokouksemme. Aiemmin
olemme jo kokoustaneet hybridinä, on
ollut mahdollista itse päättää tuleeko lähikokoukseen vai haluaako etäillä. Nyt
27.3.2021 klo15 osallistumme kaikki etänä omilta koneiltamme.
Ilmoittautukaa mukaan porin.taiteilijaseura@gmail.fi ja saatte osallistumislinkin sähköpostiinne ennen kokousta. Lähetämme
samalla materiaalia luettavaksenne kokouksen sujuvuuden taataksemme.
Olemme suunnitelleet peruutuksien uhallakin toimintaa kesäksi ja syksyksi 2021.

JÄSENKIRJE 2/2021

Porin Taiteilijaseuran
hallitus 2021

JÄS

KOTISIVUKURSSI

Kotisivukurssin pito on siirtynyt koronatilanteen takia. Kouluttaja Hanna Valtokivi
ottaa yhteyttä alunperin ilmoittautuneisiin
ja sopii henkilökohtaisen koulutusajan niille, joille kotikoulu-malli sopii. Mahdollisiin
uusiin kurssituksiin palataan, kun normaalit olot ovat palautuneet.

YHTEYSTIEDOT
AJANTASALLE

JÄSENMAKSU
2021
Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2021 40€.
Maksa jäsenmaksusi maaliskuun loppuun
mennessä yhdistyksen tilille: FI65 5700 8120
0532 98. Kirjoita viestikenttään jäsenmaksu
2020 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.

Taidelainaamon ohjelma
Tiukentuneiden koronarajoitusten vuoksi Kirjaston kahvila lyhentää tuntuvasti aukioloaan
(ma – pe 9 – 16, la suljettu, muutokset mahdollisia).
Kevään Kuukauden taiteilija -näyttely siirtyy marraskuulle ja lainaamossa tällä hetkellä esillä
oleva talvisalonki jatkuu kevätsalonkiin saakka, eli 9.4. asti. Muutokset ilmoitetaan.

GALLERIANVALVOJA
HAUSSA
Galleria-valvojamme Sallan määräaikainen pesti loppuu 2.5.2021. Ilmoittaudu
jatkajaksi,mikäli olet palkkatukityökelpoinen.

TULEVAA
TOIMINTAA
PANDEMIAN
SALLIESSA
ADRESSISUUNNITTELU

Ovatko yhteystietosi (osoite, sähköposti, puhelinnumero) muuttuneet? Ilmoita muutoksista
porin.taiteilijaseura@gmail.com.
HUOM! Ilmoita meille myös liittymisestä kuvataideliittoon (esim. Taidemaalariliitto). Tästä tulee
merkintä jäsenluetteloon ja sitä kysytään myös
erilaisissa tilastotiedoissa kuten SKjL.
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Adressisuunnitelmat saatiin kahdelta
jäseneltämme.
Raati päätyi Anne Kimiläisen kahteen
sinisävyiseen ehdotukseen.
Painatuksen valmistuttua, jaamme kuvia
adresseista.

- Plain Air-maalausviikonloppu kesäkuussa
- Taiteilijaseuran Kesänäyttely P-galleriassa
9.-25.7.2021
- Maskinpolttajaiset - jäsentapahtuma syksyllä
- Taiteilijaseuran taideretki myöhemmin
sovittavaan kohteeseen.

