KANKAANPÄÄN TAIDEYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
Kankaanpään Taideyhdistys ry on perustettu 7.1.1965 ja rekisteröity 23.2.1965.

Yhdistyksen hallinto vuonna 2014
Hallitus:
Anttila Maija, arkkitehti TkT, puheenjohtaja
Räikkälä Katja, muotoilija AMK, yrittäjä, varapuheenjohtaja
Antila Kaija, farmaseutti
Antila Marko, tuottaja/ohjaaja
Pajunen Marja, optikko
Frigård Marita, erikoissairaanhoitaja
Asiantuntija- ja harrastajajäsenet jotka osallistuvat tarvittaessa hallituksen kokouksiin: Tuula Isotalo, Liisa Juhantalo, Kaija Soini, Marja Vaajasaari ja Matti Velhonoja.
Toimihenkilöt
Rahastonhoitajana on toiminut palkkasihteeri Pirjo Pösö (8.4.2014 alkaen) sekä sihteerinä johdon
sihteeri Anne-Marja Kangas (4.2.2014 alkaen). Kirjanpidosta on huolehtinut Minna Väliaho.
Matti S Antila ja Maija Anttila ovat hoitaneet tapahtumien ja matkojen kuvaukset.
Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajina ovat toimineet HTM Mikko Laukkonen ja Liisa Termala.
Kokoukset ja palaverit
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin taidekoulun auditoriossa 17.3.2014. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Matti S Antila ja sihteerinä Anne-Marja Kangas. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen päätteeksi läänintaiteilija Marjo Heino kertoi taiteestaan ja työstään.
Hallitus on toimintavuonna kokoontunut kuusi kertaa:
04.02.2014 Kahvila-Konditoria Postelli
04.03.2014 Anttila, Kappelinkatu 11
08.04.2014 Anttila, Kappelinkatu 11
06.08.2014 Frigård, Peijarintie 18 Jämijärvi
30.09.2014 Isotalo, Kirkkokatu
27.11.2014, Kaupungin vierassauna, Kuusikonkatu 1
Toimintavuonna perustettiin seuraavat työryhmät:
*Syksyn matkat ja muut retket: Maija Anttila, Kaija Antila, Marita Frigård, Marja Pajunen
*Myyntiartikkelin hankinta: Katja Räikkälä, Anja Räikkälä, Kaija Antila
*Juhlavuoden 2015 suunnittelu ja rahoitus: Maija Anttila, Kaija Antila, Katja Räikkälä
*Torityöryhmä: Marja Pajunen, Maija Anttila, Asta Marjamäki, Pauli Pösö, Liisa Juhantalo
*Nettisivutyöryhmä: Katja Räikkälä, Marja Pajunen, Kaija Antila, Maija Anttila
Ryhmät toimivat aktiivisesti, minkä lisäksi lähinnä puheenjohtaja on edustanut yhdistystä lukuisissa
hankkeissa tai niiden valmistelussa, kuten Keskustan koulun prosenttitaidehanke, PohjoisSatakunnan yhteisötaiteilijahanke, Taideviikon valmistelu, Taiteen juhlavuoden 2015 valmistelu
yhdessä Kankaanpään taidekoulun ja musiikkiopiston kanssa.
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Jäsenet
Vuoden 2014 lopussa jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 181 (edellisenä vuonna 185). Jäsenmaksu oli 12 euroa. Yhdistyksen jäsenluettelo on annettu Kankaanpään Gallerian ja taidekoulun käyttöön. Yhdistyksen jäsenet ovat kutsuvieraita Gallerian ja taidekoulun näyttelyiden avajaisissa, vaikka avajaiskutsuja ei avajaisiin aina lähetettäisikään.
Yhdistyksen myöntämät stipendit, arpajaispalkinnot ja muistamiset
Kuvaamataidon 50 euron stipendit jaettiin Pohjanlinnan koulun oppilaalle Meeri Ihanamäelle ja
Kankaanpään yhteislyseon yo Iida Kulhualle. Taidekoulusta valmistuneelta Frida Moukulaiselta
hankittiin teos Muistijälki 500 eurolla.
Vuosikokouksen yhteydessä arvotun taideteoksen voitti Heli Saloharju.
Yhdistyksen sihteerinä kahdeksan vuotta toiminutta Pirjo Kivimäkeä kiitettiin hallituksen kokouksessa 4.2.2014 lahjoittamalla hänelle grafiikkataulu. Vuosikokouksessa 17.3.2014 muistettiin rahastonhoitajana neljä vuotta toiminutta Ulla Aaltoa grafiikanvedoksella.
Merkkipäiviään viettäneitä pitkäaikaisia puheenjohtajia Kaija ja Matti Antilaa muistettiin taululla ja
Kaija Soinia kukkasin.
Lisäksi on mm kankaanpääläisiä taiteilijoita kukitettu näyttelyiden avajaisten yhteydessä.
Toimintaa
Yhdistys järjesti 2.6.–5.6.2014 kesäkurssin 7-12 -vuotiaille lapsille. Osallistujia oli 23. Kurssin vetäjänä toimi Katja Räikkälä ja kurssi pidettiin Taidekoulun tiloissa.
Lauantai-toritapahtuma toteutettiin 7.6.2014 torityöryhmän ideoimana. Yhdistyksen teltassa oli
myynnissä kortteja, adresseja ja taide-esineitä. Esillä oli yhdistyksen historiaa ja Taidekehää esitteleviä tauluja sekä lasten kesäkurssilla valmistuneita töitä. Lisäksi esillä oli yhdistyksen jäsenkaavakkeita ja muutama jäsen saatiinkin lisää. Maija Anttila veti Taidekehän opastetun kierroksen kello 13.00, osallistujia oli mukana kuusi henkilöä.

Taideyhdistys esittäytyi lauantaitorilla 7.6.2014

Carita Ahlqvistin teoksia Kankaanpään Galleriassa

Vuonna 2013 uudelleen käynnistetyn Kankaanpään Gallerian näyttelytoiminta on ollut vilkasta ja
toimintaa on pyöritetty yhteistyössä Kankaanpään Taiteilijaseuran kanssa. Kutsuja kaikkiin näyttelyihin on levitetty sähköpostitse jäsenistölle. Galleria on tarjonnut nuorille taiteilijoille ja taideopiskelijoille tilaisuuden esitellä teoksiaan ja toiminta on ollut hyödyllistä myös taidekoulun kannalta. Gallerian valvojana on jatkanut Sinikka Nikula. Heinäkuun ajan Galleriaa hoiti taideopiskelija Anni
Hurmila suorittaen samalla työharjoitteluaan. Lastenlauantait kuuluivat heinäkuun ohjelmaan.
Taideyhdistyksen kutsunäyttelyinä Galleriassa järjestettiin tammikuussa Ilmajoen, Lapuan ja Seinäjoen arkkitehtuuria esittelevä Katse tilassa -näyttely yhteistyössä arkkitehti TkT Helena Teräväisen kanssa ja joulukuussa oli esillä Raimo Lehtosen Seitsemän veljestä.
Syksyn jäsenilta pidettiin taidekoululla 6.11.2014. Osallistujia oli 16. Kerrottiin tulevasta juhlavuodesta, katsottiin Ossi Somman työskentelystä kertova lyhytelokuva Somma sommarum ja kuultiin
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ja nähtiin Raimo Lehtosen esittely taideharrastuksestaan, kuvien synnystä ja tulevasta näyttelystään Galleriassa.
Juhlavuoden valmistelu
Yhdistyksen tulevaa 50v juhlavuotta 2015 suunniteltiin aktiivisesti. Juhlaseminaari järjestetään jo
tulevan vuoden tammikuulla. Puhujat varmistettiin hyvissä ajoin: taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö, Porin taidemuseon johtaja Esko Nummelin, taiteilija Kari Tykkyläinen ja FT Johanna Frigård. JUURET kesänäyttelyyn kutsuttiin 14 Kankaanpään taidekoulusta eri vuosikymmeninä
valmistunutta taiteilijaa. Taiteilijatapaamisia järjestettiin näyttelyn ideoinnin merkeissä syksyn mittaan kolme kertaa. Kuraattorina toimii kaupunginmuseon johtaja Eeva-Kaisa Haikonen. Yhteistyökumppaneita Taiteen juhlavuoden järjestelyissä ovat taidekoulu ja musiikkiopisto.
Lisäksi puheenjohtaja neuvotteli Suomi Areena tapahtuman saamisesta paikkakunnallemme, kun
vuoden 2015 teemana on Opetus ja kulttuuri. Kaupunki vastaa tulevan tapahtuman kuluista.
Apurahat
Kun Suomen Kulttuurirahastolta ei saatu anottua apurahaa Taideyhdistyksen 50v. juhlaseminaariin, JUURET-näyttelyyn taidekehällä ja juhlajulkaisuun, haettiin apurahaa Satakunnan rahastolta.
Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto myönsikin 5.5.2014 yhdistykselle 15.000 apurahan
kulttuurirahaston juhlavuoden apurahana. Puheenjohtaja Maija Anttila oli vastaanottamassa apurahapäätöksen 20.5.2014 Satakunnan rahaston vuosijuhlassa Porin Promenadikeskuksessa.
Koneen Säätiöltä haettiin syksyllä apurahaa yhdistyksen 50v juhlajulkaisuun, mutta apurahaa ei
saatu. Puheenjohtaja laati vielä lokakuussa avustusanomukset sekä Taiteen edistämiskeskukselle
että Satakunnan taidetoimikunnalle koskien JUURET 2015 näyttely- ja juhlajulkaisua/ Taideyhdistys 50v. Näiden päätökset siirtyivät seuraavaan vuoteen.
Jäsenmatkat
Retki Ellen Gallagherin näyttelyyn AxME Sara Hildenin taidemuseoon Tampereelle järjestettiin
lauantaina 11.1.2014. Osallistujia oli 27.
Kesämatka ”Taidetta ja kartanokulttuuria” Eurajoki/Vuojoen kartano - Rauma/Lönnströmin taidemuseo toteutettiin 14.6.2014. Matkalle osallistui 24 jäsentä. Ensin oli vuorossa Vuojoen kartanon
opastettu tutustumiskierros kartanoon ja puutarhaan sekä Orangeriaan. Tämän jälkeen oli vuorossa Keraamikko ja korutaiteilija Eila Minkkisen näyttelyyn tutustuminen Galleria Gyllichissa. Maittava
buffet-lounas nautittiin kierroksen päätteeksi. Seuraavaksi matkattiin Raumalle Lönnströmin taidemuseoon jossa esillä ALUE - Satakuntalaisen nykytaiteen näyttely. Paluumatkan kahvit nautittiin
Vesitornin kahvilassa jossa saattoi ihailla hienoja näköaloja.

Vuojoen kartanon Orangeria on kunnostettu arkkit.
Timo Tuomolan suunnitelmien mukaan.

ALUE näyttelyssä oli esillä monen Kankaanpäästä
valmistuneen, kuten tässä Hanna Luukkosen, töitä

Taidematka Tukholmaan järjestettiin 19.9.–21.9.2014. Matkalle osallistui 24 jäsentä. Matkalle lähdettiin uudella Viking Gracella. Aamiainen nautittiin Tukholman Scandic Malmen hotellilla, jossa
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huippuoppaamme Hellevi Roni oli vastassa. Hän toimi oppaana koko päivän ja vei matkalaiset
aluksi opastetulle kaupunkikierrokselle, keskittyen Tukholman julkiseen taiteeseen kaupunkikuvassa ja mm Kungsträdgårdenin metroasemalla. Moderna Museetin veistospuistoon ja kokoelmiin
tutustuttiin ja tarjolla oli myös lounasbuffet. Seuraavaksi ohjelmassa oli uusi yksityinen taidemuseo
Artipelag. Tutustuttiin arkkitehti Johan Nýrenin suunnittelemaan museorakennukseen ja esillä olleeseen Ingen människa är en ö -näyttelyyn. Tämän jälkeen oli vapaata aikaa Tukholmassa. Laiva
lähti illalla kohti Turkua ja sunnuntai-aamuna päästiin kotimatkalle.

Moderna Museetin pihalla ihaillaan Calderin teosta

Taideyhdistyksen ryhmä menossa Artipelagiin

Pohjois-Satakunnan taideviikko 18.8.–4.8.2014
Pohjois-Satakunnan taideviikkoon osallistuttiin perinteisellä tavalla. Tiistai-iltana 19.8. Tykistöprikaatin iltahartauteen Montulla järjestettiin elävät tulet. Torstaina 21.8.2014 Kankaanpään arkkitehtuuri- ja taidekierroksen vetäjänä toimi Maija Anttila, osallistujia oli 20. Perjantaina 22.8.2014 järjestettiin perinteinen tee- ja korpputarjoilu Wanhan pihassa Pienen yösoiton yhteydessä.

Taideyhdistyksen teetarjoilu on odotettu tapahtuma,
tarjoiluvuorossa Marja, Kaija ja Minna

Arkkitehtuuri- ja taidekierroksen 2014 osallistujia

Myyntiesineet
Taideyhdistyksen juhlavuoden 50-vuotismyyntiesine päätettiin hankkia Marjo Vanha-Patokoskelta.
Esine on design-lasimalja Virta, jota on kolmea eri väriä, toimitus tammikuussa 2015. Myyntihinnaksi päätettiin 85 euroa. Toiseksi juhlavuoden myyntiesineeksi hankittiin neljä Liisa Juhantalon
keraamista veistosta Meri laulaa, joiden myyntihinta on 90 euroa.
Myynnissä on edelleen 5 kpl Hannu Ahosolan pienoisveistosta Taakankantaja sekä suruadresseja
ja kortteja.
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Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedotustoimintaa on hoidettu jäsenkirjeillä pääasiassa sähköpostitse ja kirjeitse niille
joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Lisäksi Kankaanpään Seudussa ilmoitettiin yhdistystoimintaa –
palstalla matkoista ja kokouksista.
Taideyhdistyksen esitteen suunnittelun toteutti Maija Anttila ja monistetta jaettiin ahkerasti.
Yhdistyksen nettisivujen suunnittelu eteni ja yhdistykselle avattiin facebook-sivusto.
Juhlavuoden tiedottamista valmisteltiin yhteistyökumppaneiden ja mm. Kankaanpään Seudun
kanssa. SAMK Kuvataide järjesti Taiteen juhlavuoden graafisen ilmeen logo-kilpailun, jonka voitti
Miiro Valle. Työharjoittelunaan hän laati juhlavuoden esitteen, kutsut seminaariin ja vastaanotolle
sekä kirjekuoret. Esite ja seminaarikutsu postitettiin koko jäsenistölle ja niitä laitettiin esille eri toimipisteisiin.

Joulun alla postitettiin talkoilla juhlavuoden
esitettä ja kutsuja juhlaseminaariin 16.1.2015,
mukana Pirjo, Anne, Kaija ja Maija (kuvaaja)

Juhlavuoden logo on Miiro Vallen käsialaa

Yleistä toimintavuodesta
Yhdistyksen toiminta on jatkunut vireänä. Hallituksen jäsenet ja aktiivit ovat tehneet hienoa työtä.
Yhteistyö eri tahojen kanssa on sujunut hyvin. Tiivis yhteistyö Kankaanpään Taitelijaseura ry:n
kanssa on jatkunut galleriatoiminnan muodossa. Tapahtumiin on saatu sponsoriapua S-marketilta
ja Eurohamsterista.
Kankaanpään kaupungin kanssa on muodostunut hyvä yhteistyö yhdistyksemme juhlavuoden
2015 järjestelyissä ja sponsoroinnissa.
Toimiminen vahvasti Taidekaupungin puolesta on ollut motivoivaa.

Kiitos
Yhdistys kiittää kaikkia jäseniään tuesta ja osallistumisesta tapahtumiin kuluneen vuoden aikana.
Erityiskiitos osoitetaan hallituksen aktiivisille jäsenille, virkailijoille, asiantuntijajäsenille, työryhmille
sekä talkooväelle toiminnasta yhdistyksen hyväksi.

KANKAANPÄÄN TAIDEYHDISTYS RY

Maija Anttila
puheenjohtaja

Anne-Marja Kangas
sihteeri
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