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Vammalan seudun taideyhdistys ry

www.taideyhdistys.fi

Jäsenkirje 2/2020
Uusi toimikausi on käynnistynyt!
Hallitus toimikaudelle 2020:

Puheenjohtaja Sari Bamberg
Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Seija Telilä/varapuheenjohtaja, Toni Pietilä/sihteeri-rahastonhoitaja ja Kalle Hanhisuo.
Hallituksen varajäsenet: Antti Ahtee ja Tuomo Pietilä
Toiminnantarkastaja: Anneli Westergren, varalle Ari Virtanen
Hallitukselle voi jättää postia:
Taiderannan päädyssä sijaitsevaan postilaatikkoon tai sähköpostilla vst.jukebox@gmail.com

Yhdistyksen kokous päätti että sekä yhdistyksen hallintoa hoitavat että muut yhdistyksen
toimintaan osallistuvat voivat saada vapaaehtoistyöstään verottajan ohjeiden mukaisesti
maksettavat matkakulut, ateriakorvaukset tai päivärahat. Näitä voidaan maksaa budjetissa
esitetyn mukaisesti.

Vuosinäyttely on siirretty syksyyn 2020 koronaviruksen leviämisen
ehkäisemiseksi. Ilmoitamme tarkemmat ajat ja paikan myöhemmin.
Etukäteisinfoa näyttelystä:
* Näyttelyn osallistumismaksu 10 €/taiteilija .Se maksetaan yhdistyksen tilille ennen
töiden luovutusta. Näyttelyyn voi osallistua 1-3 teoksella. Valmistumisvuotta ei ole
määritelty. Teemana on transformaatio.
* Juhlimme yhdistyksen 60-vuotiasta taivalta ja hallitus toivoo että kaikki jäsenet
uskaltautuvat mukaan näyttelyyn. Tehdään yhdessä hieno juhlavuoden näyttely
ajankohdan ja paikan siirtämisestä huolimatta!
* Järjestämme myös juhlavat avajaiset, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita
seuralaisineen
* Taidesuunnistus on myös siirretty koronan vuoksi: 29.- 30.8. 2020 klo 11-17,
osallistumme siihen aiempien vuosien tapaan, vuosinäyttelyn yhteydessä.

Juhlavuoden julkaisu

Olemme tekemässä juhlavuoden kunniaksi yhdistyksen julkaisua. Julkaisuun on haettu
apurahaa ja mesenaatteja. Haluamme tehdä aikaa kestävän julkaisun, joka on käytössä
pitkään. Kaikki jäsenmaksun 2020 maksaneet jäsenet ovat mukana nimellään. Taiteilija
voi myös lunastaa oman CV-sivun, josta joudumme veloittamaan 20€. Jos varaat
itsellesi CV-sivun, maksathan sen viimeistään maaliskuun aikana yhdistyksen tililleviestikohtaan CV. . CV-sivun voi lunastaa vaikka ei ole ns.ammattitaiteilija. Sivulle laitetaan
myös nelivärikuva teostietoineen yhdestä ko.taiteilijan teoksesta. Virallisen CV:n asemasta
voi tehdä itsestään BIOGRAFIAN, eli elämänkerran suppeassa muodossa.
Julkaisuun tulee myös yhdistyksen pienimuotoinen historiikki. Puheenjohtaja vastaa
julkaisun toimittamisesta ja hän vastaa kaikkiin kysymyksiin ja yhteydenottoihin
vst.puheenjohtaja@gmail.com
Ilmoitamme julkistamispäivän myöhemmin-se on joko kesäkuussa Viitala-näyttelyn
avajaisissa Kulttuuritalo Jaatsilla (alkuperäinen suunnitelma) tai yhdistyksen
Vuosinäyttelyn avajaisissa syksyllä 2020.

Vammalan seudun taideyhdistys ry

www.taideyhdistys.fi

Taiderannan residenssi

Aloitamme Taiderannassa residenssi-toiminnan. Residenssi tulee olemaan avoimesti
kaikkien ammattitaiteilijoiden tai ammattilaisiksi tähtäävien haettavissa. Ajankohdat ovat
heinäkuu ja joulukuu. Tällöin Taiderannan alakerta on varattu residenssitaiteilijalle ja muut
eivät voi sitä käyttää. Pilottijakso järjestetään heinäkuussa 2020 ja residenssitaiteilijaksi on
tuolloin lupautunut kuvataiteilija Kalle Moisio. Hän järjestää yhteistyössä yhdistyksen
kanssa kaikille avoimen Open Studio-taiteilijatapaamisen residenssijaksonsa
loppupuolella.
Yhdistys tarjoaa residenssin taiteilijalle ilmaiseksi, jatkossa haemme apurahoja niin että
myös pieni työskentelyapuraha mahdollistuisi yhdistyksen taiteilijajäsenelle. Jos taiteilija
on toiselta paikkakunnalta, hänen tulee itse huolehtia asumisestaan residenssijakson
aikana. Tiedotamme residenssiasiasta lisää kun pilottijakso on ohitse. Pilotin aikana on
tarkoitus suunnitella ja kehittää residenssin toiminta-ajatusta, niin että se mahdollisimman
hyvin palvelisi taiteilijoita.

Yhdistyksen ammattitaiteilijoiden näyttely Hella-galleriassa lokakuussa
(hellagalleria.fi)

Ilmoittautumista on jatkettu 31.3.2020 saakka. Lähetä CV-tietosi
vst.puheenjohtaja@gmail.com
Näyttelyyn osallistumisen kriteerit: jäsenyys jossain visuaalisen alan valtakunnallisessa
liitossa tai verkossa olevassa kuvataiteilijamatrikkelissa
Näyttelyn järjestämiseen haetaan apurahoja, mutta taiteilijan tulee varautua pieneen
osallistumismaksuun.
Hella-galleria on Kauhajoen taideyhdistys ry:n ylläpitämä galleria.
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Kaikille oikein mukavaa ja valoisaa kevättä, tavataan kun Aika on!

Hallitus

