
JÄSENKIRJE 1/2017 
 
 
Parahin jäsen! 
 
Vuosi 2017 on alkanut uusine haasteineen ja mahdollisuuksineen. Taidekerhollamme on 
monipuolinen toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle, esim. Nuorten näyttely kesällä ja myös 
Suomen juhlavuoteen liittyvää toimintaa Taiteiden yönä. Toivomme, että voimme tarjota 
kaikille jäsenille mielenkiintoisia näyttelyitä ja taide-elämyksiä! 
Vaasan Taidekerho ry:n – Vasa Konstlubb rf:s toimintavuosi alkaa ja päättyy tammikuussa. 
Me hallituksessa toivomme, että jäsenet tulisivat joukolla vuosikokoukseen valitsemaan uutta 
hallitusta ja samalla  ohjaamaan yhdistyksen toimintaa haluttuun suuntaan. On aina suureksi 
avuksi saada palautetta jäseniltä! 
 
 

Vuosikokous maanantaina 30.1.2017 klo 19 Ateljé Tornissa. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!  

  
Vaasan Taidekerhon jäsenten jyrytetty vuosinäyttely 2017 pidetään 31.1. – 19.2.2017 
Ateljé Tornissa. Töiden vastaanotto on sunnuntaina 29.1.17 klo 14-18. Kaikki 
jäsenmaksun maksaneet jäsenet voivat tuoda 3 työtä, joista vähintään yksi työ otetaan 
mukaan. Kaikkien töiden tulee olla ripustusvalmiita ja varustettu taiteilijan nimellä ja 
puhelinnumerolla, työn nimellä, tekniikalla, hinnalla ja valmistumisvuodella. Ottakaa 
mielellään mukaan myös esim. keramiikkaa ja veistoksia! Osallistumismaksu 25 e 
maksetaan käteisellä töiden luovutuksen yhteydessä tai kuitti suorituksesta kerhon tilille  
FI90 4958 0010 0261 97. Tervetuloa mukaan! 
 
Taidekerhon ryhmät jatkuvat keväällä: Tiistaimaalarit, Talttaryhmä, Pastelliryhmä ja nyt 
myös Akvarelliryhmä. Katso enemmän kotisivuilta! 
Taidekerhon kotisivut löydät osoitteesta www.vaasantaidekerho.com . Sieltä voit hakea 
informaatiota toiminnasta, näyttelyistä, kursseista ym! Tervetuloa katselemaan! 
 
Jäsenkirjeet: Jatkossa lähetämme ainoastaan vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen postitse 
kaikille jäsenille, muut kirjeet lähetetään sähköpostitse kustannussyistä. Jäsenet, joilla ei ole 
sähköpostia, voivat lukea jäsenkirjeen kotisivulla esim. kirjaston yleisökoneelta tai Tornin 
ilmoitustaululta.  Kerholle on myös monistettuja kappaleita, jotka voit ottaa mukaan. 
 
Huom! Jäsenmaksu maksetaan Helmikuun loppuun mennessä kerhon tilille. 
Vuosimaksu on ollut 28 euroa aikuiset / 10 euroa opiskelijat. Vuosikokous päättää 
vuosimaksun määrästä, ja siitä ilmoitetaan kotisivullamme ja seuraavassa jäsenkirjeessä, 
kuten myös kerhon ilmoitustaululla. 
 
On käynyt ilmi, että jäsenrekisterissämme on jatkuvasti puutteita osoite- ja muissa 
yhteystiedoissa. Toivomme, että ilmoitatte toimistolle, jos nimenne, osoitteenne tai 
sähköpostiosoitteenne muuttuu! Tarkista että olet antanut oikean sähköpostiosoitteen tai että 
sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä, jolloin kirjeemme ei tule perille. Lähetä tiedot 
e-mail-osoitteella torniart@gmail.com tai Vaasan taidekerho ry, Pitkäkatu 66, 65100  VAASA. 
Kiitos! 
 
 
Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta! 
 

http://www.vaasantaidekerho.com/
mailto:torniart@gmail.com


Lämpimin terveisin 
 
Annika Östman, puheenjohtaja 


