
Akaa Kuvataitelijat ry 
Jäsenkirje 1/2023     26.1.2023 
 
Tässä kirjeessä on Toijalan, Valkeakosken ja Hämeenlinnan näyttelyistä, Taidekaravaanin kahdesta 
kurssista ja kutsu kevätkokoukseen. Lasku Jäsenmaksusta on liitteenä. 
 
Näyttelyt 
Ensi viikolla meillä on Toijalan kirjastossa Ympäri väriympyrää – näyttelyn jurytys, rakentaminen ja 
avaaminen. Näyttelyn juryttää Mirkka Tiirinen to 2.2. klo 13 alkaen.  
 

• Työt tuodaan omaan tahtiin kirjaston näyttelyhuoneeseen ti 31.1 klo 14 -19 tai ke klo 10-16 
o Kertauksena vielä, että tuo 2-5 työtä, jotka on tehty korkeintaan kolme vuotta 

sitten. 
o Tarkista, että töissä on ripustusmahdollisuus, jos työ on ripustettava 
o Kirjoita työn taakse työn nimi, tekijä, tekotapa ja vuosi 
o Tee lopuksi vielä tee yksi lista, johon olet kirjoittanut samat tiedot kaikista 

jutytykseen tulevista töistä 
o Tule rohkeasti mukaan. Meillä aihe on aina väljä ja aiheeseen sopii monenlaisia 

töitä 
• Maksa 10 e jurytysmaksu yhdistyksen tilille FI39 5472 0420 0987 23 
• Näyttely rakennetaan to 2.2 klo 15 jälkeen. Tule rakentamaan näyttelyä. Minäkin olen 

tuohon aikaan töissä, mutta tulen töiden jälkeen paikalle. Hallituksen jäseniä on paikalla 
klo 15 jälkeen. 

• Näyttely puretaan la 4.3 ja viedään suoraan Valkeakosken kirjastoon. Hallituksen jäsenet 
ovat luvanneet hoitaa tämän siirron. Pyrimme siirtämään näyttelyn mahdollisimman 
samanlaisena. 

• Valkeakosken näyttely puretaan la 1.4. Vielä emme ole päättäneet mistä työt haetaan 
Akaassa. 

 
Hämeenlinnan kirjastoon olemme varanneet näyttelyhuoneen 3-17.4. Näyttelyn aihe on Valo. 
 
Kurssit 
Taidekaravaani lupasi kustantaa meille kolme kurssia tänä keväänä. Olemme nyt sopineet kaksi 
ensimmäistä. Kursseissa opettajan palkka maksetaan, tarvikkeet ja opetus kurssilaisille on ilmaista. 
Kurssit on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille yli 15-vuotiaille. Kursseille ilmoittaudutaan erillisen 
ohjeen mukaan. Kurssit ovat klo 11-15 Toijalan yhteiskoululla. Nyt on hyvä tilaisuus kutsua 
kuvataiteesta kiinnostunut ystävä/kaveri mukaan. 
 

• Ensimmäinen kurssi on jo su 12.2. Aiheena on piirustus ja opettajana on Mirkka Tiirinen. 
• Toinen kurssi on su 19.3. Aiheena on akryylimaalaus ja opettajana on Mari Järventausta-

Lindertz. 
 
Kevätkokous pidetään su 26.3 klo 18 Laaksolassa. Tervetuloa. 
 
Nähdään    Kristiina 
Kristiina123maijala@gmail.com 
 


