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www. taideyhdistys .fi

Hei taideystävä!
Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 60-vuotta ja aloitamme juhlavuoden komeasti
Taiderannassa järjestämällä hieman reilummat ”avoimet ovet”. Jäsenille yhdistyksemme
tarjoaa mahdollisuuden myydä taideteoksiaan ilmaiseksi Taidekahvilassa (max.3 teosta/
jäsen). Teokset tulee tuoda Taiderantaan viimeistään pe 14.2.2020. Yhdistyksen
ulkopuoliset taiteilijat
voivat myös tuoda
teoksiaan myyntiin
Taidekahvilaan, heille
paikkamaksu on 10 €.
Toivomme myös että
taiteilija toimittaa
CV:n tai muuta infoa
itsestään, jotta
asiakkaat voivat

Tairetta,
Tawaraa &
Roinaa

tutustua taiteilijaan
teoksen takana.
Taidekahvilassa on
taidelehtiä ja
taidekirjallisuutta
asiakkaiden
käytettävissä.
Myyntipaikkoja on
rajoitetusti, joten
kannattaa varata
myyntipaikka
nopeasti!

Taideranta

Uittomiehenkatu 23, SASTAMALA

la 15.2.2020
klo 12-17

Varaa myyntipaikkasi
046 8950231
Hinnat 5-10 €
Paikkoja rajoitettu määrä

Yläkerrassa Taidekahvila

Järj. Vammalan seudun taideyhdistys ry

lahjoittaisitko taidettasi?
Yhdistys järjestää taidearpajaiset tapahtumassa joten jos sinulla on mahdollisuus lahjoittaa
teos tai teoksia arpajaisiin, niin suuri kiitos jo etukäteen!
sinustako yhdistysaktiivi?
Lisäksi juhlavuoden ylimääräiset järjestelyt vaativat ylimääräisiä resursseja, joten toivotaan
että jäsenet osallistuvat riemukkaasti tapahtumien, näyttelyiden yms järjestelyihin. Laitathan
viestiä Sarille mitä voisit/haluaisit tehdä (046 8950231 / vst.puheenjohtaja@gmail.com.
Yhdessä saamme aina enemmän aikaan! Myös www-sivut ja Fb-sivut tarvitsevat tekijäänsä.
työntekijäksi yhdistykselle?
Olemme palkkaamassa yhdistykselle osa-aikaista työntekijää 100 % palkkatuella. Jos tiedät
jonkun kulttuurialan tai kulttuurista kiinnostuneen työttömän, jota työ voisi kiinnostaa niin
yhteyttä voi ottaa 046 8950231 tai lähettämällä suoraan vapaamuotoisen hakemuksen
ansioluetteloineen 15.2.2020 mennessä: vst.puheenjohtaja@gmail.com . Voimme palkata
vain 100% palkkatuetun henkilön tällä hetkellä, joten hakijan täytyy itse selvittää
mahdollisuutensa palkkatukeen TE-palveluista. Asia päätetään vuosikokouksessa.

vaalit tulossa!
Nykyisen puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi lähenee loppuaan. Jos haluat tulla
mukaan hallitukseen niin ilmoitathan siitä meille ennen vuosikokousta. Hallituksen
jäsenmäärää voidaan mielellään suurentaa. Puheenjohtaja on lupautunut jatkamaan vielä
vuoden 2020 jos hänet valitaan, mutta viimeistään vuonna 2021 on jonkun muun aika astua
yhdistyksen johtohahmoksi. Jos haluat olla vaikuttamassa kuvataideasioihin Sastamalassa
niin kannattaa harkita puheenjohtajuutta. Ilmianna itsesi, jos yhtään mietityttää voisiko
puheenjohtajan paikka olla sinun! Tule mukaan vuoden 2020 hallitustyöskentelyyn,
perehdytämme tehtäviin. Aloittavalle taiteilijalle hallitustyöskentely on hyvää meriittiä.

vuosinäyttely
Toimintakalenteri julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla kun se on saanut vuosikokouksen
hyväksynnän. Vuosinäyttely järjestetään tuttuun tapaan Kulttuuritalo Jaatsilla huhtikuussa ja
osallistumme myös Taidesuunnistukseen. Teemana vuosinäyttelyyn on ”Transformaatio”.

Näyttelyyn tulevat työt toimitetaan Jaatsille ripustuskuntoisina viikolla 14. Vuosinäyttelystä
lisää jäsenkirjeessä, jonka lähetämme vuosikokouksen jälkeen, viikolla 10.
terveisiä nokian kirjastosta
Nokian uusi kirjasto avautuu 19.3.2020 ja esillä on kuvanveistäjä Ari Virtasen teoksia Martti
ja Sirkka-Liisa Helinin kokelmista. Kyseiset Virtasen teokset ovat julkisesti esillä ensimmäistä
kertaa. Lisätietoja kuvanveistäjä Ari Virtanen 0400 73 7647.

kuvataiteilijamatrikkeli
Yhdistys julkaisee 60-v juhlavuoden kunniaksi matrikkelin yhdistyksen taiteilijoista.
Tarkoituksena tehdä aikaa kestävä ja laadukas julkaisu. Matrikkeliin tulee myös pieni
historiikki ja Raimo Viitala-osio, ja se julkaistaan kesäkuussa Viitala-näyttelyn avajaisissa
Jaatsilla. Kaikki jäsenmaksun 2020 maksaneet pääsevät mukaan. Jos haluaa lunastaa
matrikkelista oman CV-sivun (sis.nelivärikuvan), siitä veloitamme 20€/taiteilija
lisäkustannusten vuoksi. Matrikkeli-luonnos on esittelyssä vuosikokouksessa. Lisätietoja
myös jäsenkirjeessä 2/2020. Edellinen matrikkeli on julkaistu 70-luvulla. Matrikkelin CVosioon ilmoittaudutaan 15.3.2020 mennessä vammalanseuduntaideyhdistys@gmail.com tai
www.sivulla olevan yhteydenottolomakkeen kautta. Myös 20€:n maksu maksetaan
15.3.2020 mennessä yhdistyksen tilille FI55 4456 1520 0403 37 (viesti:CV)
Kutsu
Vammalan seudun taideyhdistys ry:n vuosikokoukseen
Aika: la 29.2.2020 klo 15
Paikka: Taideranta, Uittomiehenkatu 23, Sastamala
VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA
1.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.

2.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Vahvistetaan kokouksen esityslista

4.

Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta ja toiminnantarkastajan lausunto

5.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.

Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi toimintakaudeksi

8.

Päätetään varsinaisen jäsenen, kannattajajäsenen, yhteisöjäsenen ja ainaisjäsenen jäsenmaksun suuruus kuluvaksi vuodeksi

9.

Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio kuluvaksi toimintakaudeksi

10.

Päätetään yhdistyksen pj:n, rahastonhoitajan, toiminnantarkastajan, hallituksen jäsenten sekä muiden aktiivisten palkkioista, matkakuluista,
päivärahoista, ja muista maksettavista korvauksista.

11.

Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi

12.

Valitaan yhdistyksen hallitukseen 4 jäsentä ja heille 2 varajäsentä

13.

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

14.

Muut kokoukselle esitetyt asiat

15.

Päätetään kokous

Hallitus

