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Hei! 
 
Nyt olen vihdoin saanut kaikki syksyn päivämäärät ja tilat sovittua: taidematka, syysnäyttely, 
syyskokous ja puupiirroskurssi. Niistä kohta lisää. Tässä aluksi ilouutinen  
 

Olemme saaneet 40-vuotisjuhlanäyttelyn pitopaikaksi 
 Myllysaaren museon Valkeakoskella  

kesä-elokuuksi 2021. 
 

Kun Voipaalasta oli saatu kielteinen päätös, soitin sinne ja kysyin perusteluja. Voipaalassa halutaan 
yksittäisiä ammattitaiteilijoita. Minusta Myllysaaren museo on vielä parempi paikka. Sinne on 
ilmainen sisäänpääsy ja se on keskellä kaupunkia. En osannut edes odottaa, että saamme kolme 
kuukautta näyttelyaikaa. Voipaalassa sanottiin, että kesä on kaikkein halutuinta näyttelynpito 
aikaa, koska kesällä ihmiset liikkuvat eniten. Kesää emme olisi Voipaalasta saaneet missään 
tapauksessa. Nyt voimme aloittaa juhlanäyttelyn suunnittelun.  
 
Taidematka suuntautuu Riihimäelle la 24.8. Käymme Riihimäen taidemuseossa, jossa on kaksi 
näyttelyä: Suomen puupiirtäjien näyttely ja Boheemielämää näyttely taidemuseon omista 
kokoelmista. Lisäksi katsomme jotain muuta Riihimäellä olevaa näyttelyä. Matkan teemme omilla 
autoilla omakustanteisesti. Taidemuseoon pääsee museokortilla. Muuten pääsymaksu on 5e/2,5e.  
https://riihimaentaidemuseo.fi/ 
Ilmoittautuminen viimeistään ke 21.8 minulle. Ilmoita samalla onko sinulla auto käytössäsi.  
 
Syysnäyttelyn teema/nimi on Muurit. Nimi päätettiin kevätkokouksessa.  

• Näyttely on avoinna 21.9-20.10 Laaksolassa la ja su klo 11-15.  

• Töidentuonti on ma 16.9 klo 16.30-17.30. Jurytysmaksu 10 e. 

• Avajaiset ovat pe 20.9 klo 18. 

• Juryttäjää ei vielä ole sovittu eikä näyttelyn ripustusajankohtaa 

• Samat vaatimukset töiltä kuin aiemminkin eli enintään 5 työtä, jotka ovat korkeintaan 3 
vuotta vanhoja. Tarkistathan taulujen ripustusvalmiuden. 

• Samalla kun työt, niin varaa näyttelyn valvontavuoro. 

• Syysnäyttely on kaikille avoin. Voit kutsua tuttujasi osallistumaan siihen. 
 
Syyskokous on 20.10 klo 15 näyttelyn purkamisen jälkeen Laaksolassa. TERVETULOA! 
 
Taidekurssi meillä on 16-17.11 Toijalan yhteiskoululla (entisellä Lastumäellä) klo 10-15 molempina 
päivinä. Kevätkokouksessa toivottiin puupiirroskurssia ja nyt se sitten järjestyy. Opettajaksi on 
lupautunut Tuukka Peltonen. Hän opettaa puupiirrosta esim. Kankaanpään taidekoulussa ja 
Päivölässä. Päivölän kurssilla kävin häntä tapaamassa. Hän sanoi, että meidän kurssin 
tuntimäärällä pitää valita joko musta-valko tai värillinen puupiirros. Me hallituksessa valitsimme 
värillisen puupiirroksen. Kurssille mahtuu 15 kurssilaista. Kurssin hinta on 40 e jäseneltä ja 45 e ei-
jäseneltä. Tarvikelistan saa myöhemmin. 
 

https://riihimaentaidemuseo.fi/


Uudistuneet kotisivut pitäisi valmistua kohtapuoliin. Sinne tulee uutena ajankohtaista otsake, 
kuvia näyttelyistä ja jäsenkirjeitä noin vuoden ajalta. Kiitos Mia pitkäjänteisestä työstä. 
 
Olemme vuosia antaneet kirjastipendit lukion päättävälle ja yläkoulujen päättäville kuvataiteessa 
menestyville oppilaille. Nyt meiltä on kysytty halukkuutta antaa stipendejä myös alakoulujen 
päättäville menestyville oppilaille. Pyrimme antamaan stipendit. Tulomme ovat kuitenkin pienet ja 
alakouluja on Akaassa 7 kpl tällä hetkellä. Harkitsimme esimerkiksi lyijykynäpakkauksia, joissa on  
eri kovuuksien lyijykyniä. 
 
Muuta tiedotettavaa: 

Seija Kinnari järjestää maalaustapahtuman Suomen kuvataiteen ja Helene Schjerfbeck 
syntymäpäivänä 10.7 pihapiirissään. Sinne ovat kaikki tervetulleita.  

Lux Akaa on tänä vuonna Viialassa 25.10. Olemme lupautuneet mukaan 2-3 ryhmätyöllä. 
Ilmoittakaa Minnalle suoraan työnne. 
Minna.polus@gmail.com 
 

Paikka Viialassa on Kävelytien reitti Keskuskadulta Nordin tietä kohti ja sitä reunustava 

puistoalue kirkon läheisyydessä.  

Kuvia suunnitteluvaiheesta pyydetään lähettämään somea varten.  

Tukijoina Akaan kaupunki ja Akaan Seutu.  

Työt tehdään yhteistyönä ei yksilöinä.  

Teema on Ystävyys. 

 
Hyvää kesää kaikille ja mukavia taidehetkiä. Minun kesääni kuuluu näyttelyissä käynnit ja luonnon 
ihmettely. Ehkä sinullekin… 
 
Kristiina 
Kristiina.maijala@pp.inet.fi 
0408494522 
 

PS. Muistutan vielä 15 e jäsenmaksusta. Se on vielä usealta maksamatta. 
Tilinumeromme on FI 39 5472 0420 0987 23. 
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