
Jäsenkirje 1 / 2007

Hyvä VTYn jäsen!
Yhdistyksemme hallitus jatkaa 
toimintaansa entisellä kokoonpanolla. 
Puheenjohtajana toimii Reija Virtanen, 
varapj:na Marja-K. Melin ja sihteeri/
rahastonhoitajana Soile Hovila. 
Hallituksen jäseniä ovat Tiina Eloranta, 
Riitta Pesola ja Pirkko Saalasmaa.

Ota yhteyttä, kysy ja ideoi!
Ilmoittautuminen,
kurssi-, näyttely- ja matka-asiat:           
Reija Virtanen
p. 224 9122, nipukka@elisanet.fi 

Jäsen-, tiedotus- ja nettisivuasiat:            
Soile Hovila
p. 040 869 8506,  shovila@suomi24.fi

Postiosoite:
Vihdin Taideyhdistys ry
Nipukka 4, 03400 Vihti 

Yhdistyksessä tapahtuu

Virsta 500  -näyttely  2.-30.3.  Vihdin pääkirjastossa
Näyttely ripustetaan to 1.3. ja puretaan pe 30.3. klo 18. 
Näyttelyteosten tekotapa on vapaa. Ilmoittautuminen 21.2. 
mennessä puheenjohtajalle. Ilmoita näyttelyluetteloon tarvit-
tavat tiedot: tekijä, teoksen nimi, valmistusvuosi, tekotapa ja 
koko kehyksineen (leveys ensin). Öljy- ja akryylimaalausten 
ei tarvitse olla kehystettyjä. Teosten ripustussysteemi tulee 
kuitenkin olla etukäteen toteutettu ja reunat siistitty.

Huom! Halutessasi voit ilmoittaa myös teosten myyntihinnat. Hintaluettelo 
laitetaan esille, jos myyntinäyttelyitä koskeva sääntömuutos hyväksytään 
kevätkokouksessa.
Näyttelyn avajaiset pidetään pe 2.3. klo 17-18. Tervetuloa juhlimaan 
yhdessä 500-vuotista Vihtiä näyttelymme merkeissä!!
 
Kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään kevätnäyttelyn 
avajaisten jälkeen pe 2.3. klo 18  Vihdin pääkirjastossa. Kokouksessa 
käsitellään toiminta- ja tilikertomukset sekä ideoidaan yhdessä tulevaa 
toimintaa. 
Asialistalla on sääntömuutos liittyen myyntinäyttelyjen järjestämiseen. 
Sääntöjen 2. pykälässä todetaan: “Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoi-
tustaan: 1. järjestämällä taidenäyttelyitä, ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä... 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole taloudellisen ansion hankkiminen siihen 
osallistuville.” Tämä on estänyt laittamasta yhdistyksen näyttelyihin esille 
teosten myyntihintoja, vaikka niitä toistuvasti kysellään. Sääntömuutos 
vaatii kahden yleiskokouksen hyväksynnän. Syyskokous hyväksyi, että 
säännöistä poistetaan lause: “ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä”.

Tervetuloa!

 

Akvarellimaalaus-kurssi 31.3.-1.4.
Akvarellimaalaus–viikonloppu pidetään Taidetalo Siirilässä 31.3.-1.4. 
Päivittäinen kurssiaika on klo 10–15.30 sis. lounastauon. Ohjaajana 
toimii Iréna Kumpulainen. Omat tarvikkeet. Kurssimaksu 25€/2 päivää ja 
15€/yksi päivä suoritetaan tilille 529714-215017 tai Reijalle kurssin alussa. 
Ilmoittautuminen 24.3. mennessä Reijalle. Omat eväät tai kirkonkylän 
ravintolat. Kurssipaikkoja 20. 
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Tiedoksi
Kutsu Vihreä Huvilan näyttelyihin:

Veden taikaa - näyttelyyn toukokuussa 
voi tuoda vesiaiheisia töitä Huvilan gal-
leriaan, tekotapa vapaa, yhdistyksen 
jäsenet osallistumismaksu 10 €

Hulvatonta III näyttelyyn elokuulle ou-
toja, erikoisia, surrealistisia, toteutus 
vapaa, myös veistokset, yhd.jäs. 10€

Veistospuisto kesä - elokuu, teemalla 
KATSEET MENNEESEEN: veistoksia 
puusta, luonnonmateriaaleista, metal-
lista, savesta, kierrätysmateriaaleista... 
mobilet, ripustettavat, itse seisovat, 
“taulumaiset”... mutta säänkestävät 
teokset.
Yhdistyksen jäsenet osallistumismaksu 
20 € koko kesä. Teokset voivat olla 
myytävänä, josta provisio. 

Ota yhteyttä Marja Meliniin 040 843 
7296 tai mkm@vihreahuvila.net

Ennakkotietoa
Taide- ja viini-ilta 
Vihreässä Huvilassa
Taideyhdistys on suunnittelemassa 
Marja Melinin johdolla elokuulle il-
lanistujaisia, jossa tarjolla viiniä, 
värisoppaa ja herkkuja nyyttäriperiaat-
teella. Diaesitelmä taiteesta ja rentoa 
yhdessäoloa!

Ympäristötaidetta Taideraitille – osallistu työryhmään!
Vihdin kirkonkylässä pidetään 10.6.-15.9.2007 Wichtis ry:n järjestämä      
Taideraitti 2007 -ympäristötaidenäyttely. Taideyhdistys osallistuu näyttelyyn 
Marja Melinin vetämällä kokonaisuudella. 
Perustamme kaksi työryhmää, jotka ideoivat ja toteuttavat ympäristötai-
deteoksen kirkonkylän rantaan. Hallitus ehdottaa tanssilavan takaseinän 
maalausta (esim. Vihdin kansallispukuiset tanssijat romanttisessa maise-
massa) ja betoni-kiviveistosta aiheena hiidenkiuas tai vesihiisi. Kiinnostuneita 
pyydetään ottamaan yhteyttä Marja Meliniin gsm 040 843 7296. 

Näyttelykäynti EMMAan su 15.4.
Tutustumme yhdessä uuteen Espoon modernin taiteen museo EMMAan 
ja WeeGee-taloon su 15.4. Lähtö Vihdistä klo 10 yksityisautoin os. Aherta-
jantie 5, Tapiola. WeeGee-lippu 10€, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkiin 
talossa toimiviin museoihin: EMMAan, Espoon kaupunginmuseoon, Suomen 
Kellomuseoon, Leikkilinnaan ja Helinä Rautavaaran museoon. Lisäksi ben-
sakulut suoraan kuljettajalle. EMMAssa on esillä Raimo Utriainen - Soiva 
viiva (abstraktia kuvanveistoa), Igor ja Svetlana Kopystiansky (elokuva-, 
video- ja valokuvateoksia) ja Mari Sunna (maalauksia). Ilmoittautuminen 
10.4. mennessä Reijalle.

Muut näyttelyt
Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäke on vapaa. Varaa vuorosi Reijalta.
Syysnäyttely pidetään Vihdin seurakuntatalon srk-salissa syksyllä.

www.vihtiart.fi
Yhdistyksen nettiosoitteessa on esitelty toimintaamme sekä vihtiläisiä taiteili-
joita ja taiteen harrastajia pian vuoden ajan. Tietopalvelu on tuonut meille 
uusia jäseniä ja helpottanut tiedottamista. Tavoite kattavasta tietopankista 
vaatii kuitenkin vielä lisää osallistujia. Käy tutustumassa nettigalleriaan ja 
lähetä kuva-aineistosi tietoineen Soilelle. Myös paperi- ja diakuvat käyvät. 
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Kirjeen ohessa lasku jäsenmaksusta. Ammatinharjoittaja voi vähentää 
jäsenmaksun verotuksessa. 

 Valoisia talvipäiviä!
 Terveisin, Reija ja Soile


