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Vasa Konstklubb rf 
 
Vuoden viimeinen jäsenkirje, ole hyvä! 
 
Ensi vuoden yhteisnäyttelyt: 
Vaasan Taidekerhon vuosinäyttely 2018 jäsenille on elokuussa Ateljé Tornissa. Avajaiset 
on Taiteiden yönä. Töiden jättöpäivä on 29.7.2018 klo 15-18. Osallistumismaksu on 25 €:a. 
Pohjalaisten taideyhdistysten yhteisnäyttely on 5.6.-29.7.2018 Ateljé Tornissa. Töiden 
jättöpäivä on 3.6.2018 klo 15-18. Osallistumismaksu on 25 €:a. 
Kerhon sääntönä on, että töiden pitää olla ripustusvalmiita ja niissä pitää olla merkintä, 
josta käy ilmi taiteilijan nimi, puhelinnumero, teoksen nimi, tekniikka, vuosiluku ja hinta. 
Osallistumismaksu maksetaan joko käteisellä tai etukäteen kerhon tilille. 
 
Vuosikokous 
Vaasan Taidekerhon vuosikokous on 4.2.2018 klo 18.00 Ateljé Tornissa. Toivomme 
runsasta osanottoa. Kahvitarjoilu. 
 
Stipendium 
Margot Enströmin Stipendi tulee haettavaksi taidekerhon jäsenille. Pidä siis huolta, että 
jäsenyytesi on voimassa! 
Margot Enström, ent. taidekerhon puheenjohtaja, kuoli syksyllä 2016. Hän jätti perinnön 
taidekerholle tarkoituksena, että taidekerho perustaa hänen nimeään kantavan stipendin, 
joka jaetaan vuosittain ansioituneelle taidekerhon jäsenelle. 
Ensimmäinen hakuaika on marraskuussa 2018, viimeinen hakupäivä on 30.11.2018. 
Hakemuslomakkeita saa Ateljé Tornin kansliasta tai kotisivuilta jo keväällä 
https://vaasantaidekerho.com 
Margot Enströmin stipendiä voivat hakea kaikki taidekerhon jäsenet. Kerhon hallitus 
päättää stipendin saajasta. Stipendi on 1000 €:a. Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa. 
Stipendi luovutetaan aina vuosikokouksessa. 
Hakemuksessa on annettava tiedot taiteellisesta työskentelystä, näyttelyistä, mahdollisista 
taideopinnoista, mahdollisista projekteista sekä liittää mukaan teoskuvia. Hakemukset voi 
lähettää joko sähköpostitse tai jättää taidekerhon kansliaan marraskuun aikana. Jäseneksi 
katsotaan kaikki hallituksen hyväksymät ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 
edellisenä kalenterivuotena. 
 
Vaasan Taideyhdistys r.y. On marraskuussa 2017 myöntänyt taidekerholle 2000 €:n 
stipendin tunnustuksena työstämme nuorten taiteilijoiden hyväksi. Arvostamme tätä 
kovasti! 
 
Hallitus 
Tulevana vuotena tarvitsemme hallitukseen uusia jäseniä, koska monilla on vuoro jättää 
hallitus. Toivomme, että Sinulla on mahdollisuus auttaa galleriatoimintaamme eri tavoin. 
Tarvitsemme joukkoomme ihmisiä, jotka voivat olla avuksi markkinoinnissa, 
kuvankäsittelyssä ja muussa hyödyllisessä. Tarvitsemme Sinua! Ilman pirteää ja 
omistautunutta hallitusta ei Tornissa ole toimintaa. Ehkä Sinulla on aikaa tulla hallituksen 
jäseneksi? 
 
Rakennustyöt Tornissa 
Rakennustyöt ovat alkaneet Tornissa. Työtilaa korjataan ja avataan ikkuna talon 
takaosaan. Saamme myös hissin Fiilikseen menevien rappusten luo. Toiminta jatkuu 
täydellä teholla muissa tiloissa. 

https://vaasantaidekerho.com/


Kotisivut 
Enemmän tietoa kerhon toiminnasta, maksuista, näyttelyistä, taideryhmistä, kursseista, 
vapaista galleria-ajoista ym. saat kotisivuiltamme https://vaasantaidekerho.com 
Kotisivuja päivitetään jatkuvasti. Keväällä 2018 on peruutuksen vuoksi vapaita 
galleriahuoneita. Ota yhteyttä Carolaan! 
 
Jäsenmaksu 
Vuosikokouksessa päätetään vuoden 2018 jäsenmaksusta, joka tulee maksaa taidekerhon 
tilille helmikuussa. Tietoa kotisivulla ja Tornin ilmoitustaululla heti vuosikokouksen jälkeen. 
 
Hyvää Joulua ja luovaa uutta vuotta 2018! 
 
Annika Östman, puheenjohtaja 
 
P.S.Maksaessasi taidekerhon tilille, ole ystävällinen ja mainitse viestikentässä nimesi ja 
mitä maksu koskee. 
Toivomme, että lähetät meille ajankohtaisen osoitteesi, jos et ole jo sitä tehnyt. 
Osoitteemme on torniart@gmail.com 
Taidekerhon tilinumero on FI90 4958 0010 0261 97 
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