KANKAANPÄÄN TAIDEYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
Kankaanpään Taideyhdistys ry on perustettu 7.1.1965 ja rekisteröity
23.2.1965.
Yhdistyksen hallinto vuonna 2012
Hallitus:
Antila Kaija, farmaseutti, puheenjohtaja
Anttila Maija, arkkitehti TkT, varapuheenjohtaja
Antila Marko, tuottaja/ohjaaja
Pajunen Marja, optikko
Räikkälä Katja, muotoilija AMK, yrittäjä
Frigård Marita, erikoissairaanhoitaja
Asiantuntija- ja harrastajajäseninä, jotka osallistuvat tarvittaessa hallituksen
kokouksiin mukana toiminnassa olivat Tuula Isotalo, Liisa Juhantalo, Kaija
Soini ja Matti Velhonoja
Toimihenkilöt
Rahastonhoitajana toimi Ulla Aalto. Jäsenasiainhoitajana on toiminut Katja
Räikkälä ja sihteerinä Pirjo Kivimäki
Matti S Antila ja Maija Anttila ovat hoitaneet tapahtumien ja matkojen digikuvaukset.
Toiminnantarkastajat
HTM Mikko Laukkonen ja toimistonhoitaja Liisa Termala varalla johtaja Kalevi
Holma ja varatuomari Kaino J Suominen.
Kokoukset ja palaverit
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.4.2012 taidekoulun auditoriossa.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Matti S Antila ja sihteerinä Pirjo Kivimäki. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Kokouksen päätteeksi Maija Anttila näytti ppt-esityksen syksyllä tehdyltä yhdistyksen Vilnan matkalta. Kuvaajina olivat toimineet Maija Anttila ja Matti S
Antila.
Hallitus on toimintavuonna kokoontunut neljä kertaa:
20.03.2012 Antila, Hiitolankatu 12
04.06.2012 Antila, Hiitolankatu 12
22.08.2012 kaupungintalon kahvio
24.10.2012 Anttila, Kappelinkatu 11
Varapuheenjohtaja Maija Anttila on osallistunut yhdistyksen edustajana lukuisiin yhteispalavereihin Kankaanpää taidekoulun, kaupunginmuseon ja Kankaanpään Taiteilijaseuran edustajien kesken.

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2012 oli 149 (edellisenä vuonna 136). Jäsenmaksu oli kaksitoista euroa.
Yhdistyksen jäsenluettelo on annettu Kankaanpään taidekoulun käyttöön. Yhdistyksen jäsenet ovat kutsuvieraita Taidekoulun näyttelyjen avajaisissa, vaikka avajaiskutsuja ei avajaisiin lähetettäisikään.
Yhdistyksen myöntämät stipendit sekä arpajaispalkinnot
Yhdistys jakoi keväällä 2012 kaksi viidenkymmenen euron stipendiä kuvaamataidossa hyvin menestyneille kankaanpääläisille koululaisille. Taideyhdistyksen 50 euron stipendit annettiin yläasteen oppilaalle Petra Taskiselle ja lukiolaiselle Julia Viidalle. Taidekoulusta valmistuneiden 500 euron stipendi annettiin Viljami Heinoselle.
Vuosikokouksessa 25.4.2012 vuoden 2011 jäsenten kesken arvotun taideteoksen voitti Sirpa Saunajoki. Hän sai työn yhdistyksen omasta grafiikan salkusta.
Toimintaa
Yhdistys järjesti 4.-7.6.2012 kesäkurssin 7 – 12 vuotiaille. Kurssille osallistui
21 nuorta ja kurssin vetäjänä toimi Katja Räikkälä ja apulaisina Marjut Silventoinen ja Viljami Heinonen. Taidekoulun tilat saatiin taas yhdistyksen käyttöön
ilman kustannuksia. Ohjelmassa oli maisemamaalausta Kirkkojärven rannalla,
kenkien tuunausta sekä tussi- ja betonitöitä.
Apurahat
Satakunnan taidetoimikunnalta anottiin apurahaa nuorten kesäkurssin järjestämiseen sekä yleisölle suunnattuun tutustumiskäyntiin paikallisten taiteilijoiden työhuoneilla ja ateljeissa. Apurahoja ei kuitenkaan tällä kertaa saatu.
Hallituksen pyöräretki
Tutustuttiin Liisa Juhantalon puutarhan ”keskiaikaiseen katuun” hallituksen ja
sidosryhmien yhteisellä retkellä 11.6.2012.

Taideyhdistyksen aktiiveita Juhantalon puutarhassa

Jäsenmatkat
Ulkomaan matka suuntautui tällä kertaa kauas Lähi-itään. Kävimme tutustumassa Istanbuliin 9.-13.5.2012. Matkaan lähdettiin lentäen keskiviikkona 9.5
klo 10.10. Perillä majoituttiin Hotelli Alkoclar Kebaniin, joka oli moderni ja hyvätasoinen hotelli aivan kaupungin ytimessä. Seuraavana päivänä nähtiin
sulttanien Istanbulin merkittävimmät nähtävyydet; Hippodromi, Sininen Moskeija, Top Kapin palatsi. Iltapäivällä tehtiin basaarikierros. Seuraavana päivänä ohjelmassa oli keisareiden Konstantinopoli; Hagia Sofian kirkkomuseo, Yerebatanin maanalaiset vesisäiliöt sekä taiteellisen nykyajan edustajana Istanbulin modernin taiteen museo. Viimeisenä päivänä käytiin Dolmabachen palatsissa, Bosporin risteilyllä ja vierailtiin upeassa Sakip Sabancin museossa.
Matka oli ikimuistoinen. Mukana oli 20 jäsentä.

Ryhmäkuva Istanbulista Dolmabachen palatsin portailta.

Taidetta ja arkkitehtuuria oli yhdistyksen syysretken teemana Helsingissä
15.9.2012. Ensimmäinen tutustumiskohde oli Kampissa sijaitseva hiljaisuuden kappeliin, joka oli rakennettu Helsingin designpääkaupunkivuoden näyttäväksi ja houkuttelevaksi kohteeksi. Kirkkosalissa voimme todella rauhoittua
ja hiljentyä. Kappelista kävelimme Ateneumiin Helene Schjerfbeckin näyttelyyn, joka oli laajin milloinkaan järjestetty taiteilijan taiteen näyttely. Opastettu
kierros antoi mieleenpainuvan kuvan Pohjoismaiden merkittävimpiin taiteilijoihin kuuluvan Schjerfbeckin töistä. Ateneumista jatkoimme bussilla Vuosaareen ja tutustuimme Aurikolahden alueeseen ja Uutelan kanavaan. Ruokailu
oli varattu Villa Solvikista, jossa nautimme kartanon pitopöydän antimista.
Matkalla oli mukana 26 jäsentä.

Tulossa Ateneumista Schjerfbeckin näyttelystä

Taideyhdistyksen retkeläisiä Vuosaaressa Uutelan kanavalla.
Pohjois-Satakunnan taideviikko 27.8.-2.9.2012
Pohjois-Satakunnan taideviikkoon osallistuttiin perinteisellä tavalla järjestämällä tiistai-iltana Montulla pidettyyn tykistöprikaatin iltahartauteen jälleen vaikuttavat elävät tulet. Perjantai-iltana järjestettiin vanhan perinteen mukainen
teetarjoilu musiikkiopiston piha-alueella Pienen yösoiton yhteydessä. Taideviikon yhteydessä vietettiin myös Satakunnan taidepäivää 31.8. Ohjelmassa
olleen Kankaanpää-esittelyn yhtenä osana oli myös Kankaanpään Taidekehän esittely, jonka asiantuntevasti hoiti taideyhdistyksen varapuheenjohtaja
Maija Anttila, samoin torstaina 30.8. järjestetyn taidepyöräilyn sekä lauantaina
1.9. järjestetyn taidekehäkävelyn. Kierroksiin osallistui yhteensä ennätykselliset 70 henkeä.
Myöhemmin syksyllä Ilon ja Valon Satakunta-tapahtuman yhteydessä pitivät
Taitelijaseura ja Liisa Juhantalo tapahtuman, johon taideyhdistyksen toimijat

Matti ja Kaija Antila järjestivät vielä kerran sykähdyttävän ulkotulivalaistuksen
Juhantalon muurille.
Myyntiesineet
Yhdistys on hankkinut taiteilija Hannu Ahosolalta 10 kpl pienoisveistoksia.
Veistos on nimeltään Taakankantajat. Jokainen teos on uniikki taideteos.
Myyntihinta on 240 €, joten se soveltuu mainiosti esim. kimppalahjaksi.
Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedotustoimintaa on hoidettu jäsenkirjeillä ja Kankaanpään Seudun yhdistyspalstalla julkaistuilla tiedotteilla.
Yleistä toimintavuodesta
Yhdistyksen toiminta on jatkunut vireänä ja hallituksen jäsenet ja hallitusta lähellä olevat aktiivit ovat tehneet jälleen hienoa työtä. Yhteistyö eri tahojen
kanssa on jatkunut hyvänä. Yhdistys on myös aktiivisesti osallistunut viime
vuonna taiteen ja kulttuuritoiminnan yllä leijuneiden uhkakuvien torjuntaan.
Keväällä lähetimme avoimen kirjeen Kankaanpään kaupunginvaltuustolle talouden tasapainottamissuunnitelmaan sisältyvän museon alasajon johdosta.
Kirjeen tärkein sanoma oli museon säilyttäminen, sen kehittämisen turvaaminen ja ammattitaitoisen ja innostuneen henkilökunnan työrauhan varmistaminen. Kirje julkaistiin myös Kankaanpään Seudussa 28.5. Syksyllä uhattuna oli
Satakunnan taidetoimikunta. Kankaanpään Taideyhdistys, Kankaanpään taiteilijaseura, SAMK, Kankaanpään Taidekoulu ja Kankaanpään kaupunginmuseo lähettivät yhteisen vetoomuksen eduskunnan sivistysvaliokunnalle/opetus- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäelle taidetoimikunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi.
Keväällä taideyhdistys talletti yhdistyksen omistamat taideteokset kaupunginmuseoon osaksi Kankaanpään kaupungin taidekokoelmaa. Taideteokset
olivat Liisa Rasinkankaan, Reima Nevalaisen, Maria Kyrön ja Viljami Heinosen maalaamia.
Kiitos
Taideyhdistys sai Eeva Puron muistorahastolta 1090 euron lahjoituksen käytettäväksi nuorten taiteilijoiden stipendeihin. Yhdistys kiittää lämpimästi Eeva
Puron omaisia saadusta lahjoituksesta.
Haluamme kiittää myös kaikkia jäseniämme tuesta ja osallistumisesta tapahtumiin kuluneen vuoden aikana.
Monet kiitokset hallituksen aktiivisille jäsenille ja asiantuntijajäsenille sekä työryhmille toiminnasta yhdistyksen hyväksi.
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Kaija Antila
Puheenjohtaja

Pirjo Kivimäki
Sihteeri

