
 

         KANKAANPÄÄN TAIDEYHDISTYS RY 
 
 
 
 
 

 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020  
 
Kankaanpään Taideyhdistys ry on perustettu 7.1.1965 ja rekisteröity 23.2.1965. 
 
Yhdistyksen hallinto vuonna 2020 
 
Hallitus: 
Anttila Maija, arkkitehti TkT, puheenjohtaja 
Pajunen Marja, optikko, varapuheenjohtaja 
Pösö Pirjo, palkkasihteeri 
Antila Kaija, farmaseutti 
Velhonoja Matti, lehtori 
Frigård Marita, erikoissairaanhoitaja, fysioterapeutti 
 
Asiantuntija- ja harrastajajäsenet jotka osallistuvat tarvittaessa hallituksen kokouksiin: Katja Räik-
kälä, Tuula Isotalo, Liisa Juhantalo, Marja Vaajasaari, Emilia Male ja Saija Mustaniemi. 
 
Toimihenkilöt 
Rahaston- ja jäsenasioiden hoitajana on toiminut palkkasihteeri Pirjo Pösö sekä sihteerinä johdon 
sihteeri Anne-Marja Kangas. 
 
Toiminnantarkastajat 
HTM Mikko Laukkonen ja Marja-Leena Teelmäki sekä varalla Riitta Lehtonen ja Markku Hämäläi-
nen.  
 
Kokoukset ja palaverit 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 16.4.2020 sähköpostikokouksena korona-pandemian vuoksi.  

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Matti S Antila ja sihteerinä Anne-Marja Kangas. Kokouk-
sessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
Vuosikokouksen yhteydessä arvotun taideteoksen voitti Leena Sivula. 
 
Hallituksen kokouksia on pidetty kuusi kertaa: 
2.1.2020, kaupungintalo 
27.2.2020, tekninen toimisto 
12.5.2020, etäkokous 
27.7.2020, Postelli 
21.9.2020, Pirjo Pösö 
1.12.2020, galleria 
 
Toimintavuonna perustettiin seuraavat työryhmät: 

 
Viestintätyöryhmä/Nettisivut:  
Saija Mustaniemi viestintävastaavana, Maija Anttila ja Marja Pajunen. 
 
Taidehankintatyöryhmä:  
Matti Antila, Kati Vainio, Matti Velhonoja ja Maija Anttila.  
 
Mehiläispesä/ muuntamohanketyöryhmä: 
Maija Anttila, Liisa Juhantalo, Emilia Male, Saija Mustaniemi, Heini Riitahuhta sekä kaupungin ja 
Vatajankosken sähkön edustus. 



 

Lahjaesineiden hankintaryhmä: 
Kaija Antila, Katja Räikkälä ja Anja Räikkälä. 
 
Galleriatyöryhmä: 
Maija Anttila ja Matti Velhonoja. 
 
Puheenjohtaja on edustanut yhdistystä lisäksi Kankaanpään kaupungin taidekehätyöryhmässä, 
Tapalan taidekilpailun palkintolautakunnassa ja Erityistaiteen yhteistyöryhmässä sekä SAMK:n 
Ecomuseo -hankeryhmässä.  
 
Jäsenet 
Vuoden 2020 lopussa jäsenmaksunsa suorittaneita jäseniä oli 163, uusia kolme, mutta vähennystä 
edelliseen vuoteen 12 jäsentä. Jäsenluettelon mukainen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 183, sillä 
jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä vasta, jos jäsenmaksu on maksamatta kahtena peräk-
käisenä vuotena. Jäsenmaksu oli 15 euroa. Yhdistyksen jäsenluettelo/ sähköpostiosoitteet on an-
nettu Kankaanpään Taidekoulun, kaupunginmuseon ja Kankaanpään Gallerian käyttöön. Yhdistyk-
sen jäsenet ovat kutsuvieraita näyttelyiden avajaisissa. 
 
Yhdistyksen myöntämät stipendit, teoshankinnat, arpajaispalkinnot, muistamiset 
 
Stipendit:  Kankaanpään Yhteislyseo Olga-Emilia Uusitalo ja Pohjanlinnan koulu Anni Vuoren-

maa, á 100€. 
Teoshankinnat: 

Tuomas Hallivuon kaksi grafiikanteosta yhteensä 700 € + kehystys. 
Muistamiset:  
 Merkkipäivämuistamiset Katja Räikkälä, Matti Velhonoja ja Saija Mustaniemi.  
 Taideteoksen julkistamistilaisuudessa 28.8.2020 Profil-Lista Oy:lle Juuret-kirja. 

Taiteilijat Ossi Somma ja Heini Riitahuhta kukitettiin teostensa vihkiäisissä.  
Suruadressit Kauko Juhantalon, Ilpo Möttösen sekä Ossi Somman omaisille. 

Arpajaisvoitot:  
Vuosikokouksessa Leena Sivula, syksyn jäsenillassa Kati Vainio. Lisäksi lahjoitettiin 
kehystetty grafiikan teos arvottavaksi Senioreiden piirikokouksessa Kankaanpäässä. 

  
Toimintaa 
 
Koronapandemian vuoksi tapahtumatoiminta oli suurelta osin tauolla. Kuvataidekurssia lapsille ei 
kesällä voitu järjestää eikä myöskään taidekehäkierroksia toteutettu. Kevään näyttelyretket ja pit-
källe valmisteltu taidematka Kööpenhaminaan peruttiin. Paljon kuitenkin saatiin myös aikaan: 
 
Opera Ophidia eli Oopperan käärme -teoksen luovutus ja käärmejuhla pidettiin 30.7.2020.  
Teoksen purku Helsingissä 16.6.2020 ja kokoaminen edelleen Kankaanpäässä onnistuivat 25 
henkilön talkooväellä yli odotusten. Liitteenä 1 Kankaanpään Joulun artikkeli hankkeesta.  
 
Kolmivuotinen Mehiläispesä/ muuntamohanke saatiin päätökseen ja Kukkiva Maa -teoksen vihkiäi-
set pidettiin 4.9.2020. Vihkiäiset pidettiin koulupäivän aikana yhteistyössä Keskustan koulun kans-
sa. Hankkeen loppuraportin laatiminen siirtyi vuodelle 2021. Kankaanpään Joulussa 2020 julkaistu 
artikkeli Kukkiva Maa on vuosikertomuksen liitteenä 2. 
 
Molemmista tapahtumista tehtiin video kaupungin youtube-kanavalle. Taideteokset on liitetty Kan-
kaanpään Taidekehään: Oopperan käärme numerolla 118 ja Kukkiva Maa numerolla 119. 
 
Kankaanpään Gallerian näyttelytoiminta on jatkunut edellisten vuosien tapaan ja toiminnasta on 
vastannut yhdistyksen puheenjohtaja. Koronaepidemian alkaessa galleria pidettiin suljettuna noin 
kolme kuukautta. Kahdelta kuukaudelta kaupunki ei perinyt vuokraa. Avajaisista luovuttiin muuta-
man kerran. Näyttelyitä voitiin kuitenkin järjestää 9 kpl ja kävijöitä oli yhteensä 1463. 
Kutsut kaikkien näyttelyjen avajaisiin on lähetetty sähköpostitse jäsenistölle. Gallerian valvojina on 
toiminut kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä, mutta myös talkootyötä on tarvittu. 
 



 

Petäjä-opiston vanhojen ikkunoiden kunnostuskurssi jatkui keväällä 2020 ja siihen osallistui tai-
deyhdistyksen jäseniä. Kurssilla kunnostettiin Gallerian etelänpuoleiset ikkunat/ ulkopuitteet. Ko-
ronatauon aikana kunnostettiin ikkunoiden karmit talkoilla ja talkootyötä jatkettiin sisäpuitteiden 
parissa koko syksyn kaupungin osoittamassa tilassa. Kolmen näyttelytilan ikkunat valmistuivat jou-
luksi.      
 

 
 
Syksyn jäsenilta pidettiin kaupunginmuseolla 9.11.2020 VIIVA -näyttelyyn tutustuen. Jäseniltaan 
osallistui ennätysmäärä, 40 yhdistyksen jäsentä. Näyttelyn esittelivät Kati Vainio ja Maija Anttila. 
Museolle järjestettiin bussikuljetus.  
 
Kankaanpää tutuksi -kurssille osallistui yhdistyksen toimihenkilöitä ja puheenjohtaja toimi luennoit-
sijana neljällä kurssikerralla. 
 

Apurahat 

Oopperan käärme -hankkeeseen saatiin Leader-rahoitusta hieman anotusta 3200€ poiketen eli 
2832€ teemahankkeen ”Mitä tehtäis” alatoimenpiteenä. Hankkeen mahdollisti yhdistyksen aktiivi-
nen talkoojoukko sekä Kankaanpään kaupungin tekninen apu.  
 
Mehiläispesä/ muuntamohankkeen rahoitus kerättiin kolmen vuoden aikana: SKR:n Satakunnan 
rahastolta 7000€, Taiteen edistämiskeskukselta 6000€, Kankaanpään kaupungilta ja Vatajankos-
ken sähköltä molemmilta 6.000€, jakaantuen vuosille 2019 ja 2020. Kertomusvuonna tuloutettiin 
lisäksi Satakunnan Ely-keskuksen/ Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n Leader-tuki kahdessa erässä, 
yhteensä 5.068€. Yhdistyksen omarahoitusosuudeksi hankkeessa jäi 3169€.   
 
Jäsenmatkat 
Vuoden ainoa taide- ja arkkitehtuurimatka Alajärvelle ja Seinäjoelle järjestettiin 22.8.2020, mukana 
oli 17 henkilöä. Matkalla tutustuttiin Villa Väinölään, Nelimarkka-museoon, Taide- ja kulttuuri- 
keskus Kalevan Navettaan. Kalevan Navetan Äärellä –ravintolassa nautittiin maittava lounas. 
 

    
 
 
 
 

Alajärvellä vierailimme Villa Väinölässä, 
jossa Helena Teräväinen esitteli meille 
Arkkitehtuurivalokuvia -näyttelynsä.  

Hilding Ekelundin suunnittelema Neli-
markka-museo oli kiinnostava niin 
arkkitehtuuriltaan kuin runsaiden 
kokoelmiensa vuoksi.  

Alajärvellä vierailimme Alvar Aallon suunnit-
telemassa Villa Väinölässä, jossa Helena 
Teräväinen esitteli meille Arkkitehtuurivalo-
kuvia -näyttelynsä.  

Seinäjoella tutustuimme uuteen 
taide- ja kulttuurikeskukseen Kale-
van navettaan arkkitehti Teemu 
Hirvilammin opastuksella.,  



 

     
Myyntiesineet 
Taideyhdistyksen myynti- ja lahjaesineet: 
Hannu Ahosolan pienoisveistos Taakankantaja, hinnat koosta riippuen 190–220 euroa. 
Talvikki Lehtisen keramiikka-astiat, Tuija-maljat, joiden myyntihinta: iso 150 euroa, keskikoko 130 
euroa ja pienin 90 euroa. 
Adresseja ja taidekortteja oli gallerian lisäksi myynnissä Taide&Kehys Räikkälässä, Kukkapuoti 
Unikossa, Anttilan Kukassa, Satakirjassa ja Postellissa. Myös yhdistyksen 40v. historiikkia ja JUU-
RET-kirjaa/ 50v. historiikkia on edelleen saatavana hintaan 15 euroa galleriasta ja Satakirjasta. 
 
Tiedottaminen 
Yhdistyksen sisäistä tiedotustoimintaa on hoidettu jäsenkirjeillä sähköpostitse ja kirjeitse vielä niille, 
joilla ei ole sähköpostiosoitetta.  
Yhdistyksen ja Kankaanpään Gallerian facebook-sivuja on päivitetty jatkuvasti. Tapahtumat julkais-
taan kaupungin nettisivuilla tapahtumakalenterissa. 
 
Yhdistyksen toiminta ja taidehankkeet ovat saaneet runsaasti huomiota tiedotusvälineissä: Kan-
kaanpään Seudussa, Satakunnan Kansassa, Satakunnan radiossa ja myös Ylen Lounais-Suomen 
uutisissa. Gallerian näyttelyistä uutisoidaan säännöllisesti Kankaanpään Seudussa, joistakin myös 
Satakunnan Kansassa.     
      

              
 
 
 
Yleistä toimintavuodesta 
Yhdistyksen toiminta jatkui koronaepidemiasta huolimatta vireänä. Hallituksen jäsenet ja aktiivit 
ovat tehneet hyvää työtä. Yhdistyksen talkoohenki on näyttänyt voimansa ja yhteistyö eri tahojen 
kanssa on sujunut hyvin.  
Toimiminen vahvasti Taidekaupunki Kankaanpään puolesta on ollut motivoivaa. 
 
Kiitos 

Yhdistys kiittää kaikkia jäseniään tuesta ja osallistumisesta tapahtumiin kuluneen vuoden aikana. 
Erityiskiitos hallituksen jäsenille, asiantuntijajäsenille, työryhmille sekä talkooväelle toiminnasta 
yhdistyksen hyväksi. 
 
 
 
KANKAANPÄÄN TAIDEYHDISTYS RY 
 
 
Maija Anttila   Anne-Marja Kangas 
puheenjohtaja  sihteeri 


