
 

    JÄSENKIRJE 1/2020 
 
 
 
Hyvää alkanutta vuotta! 
Yhdistyksemme on Virkkalan kulttuurinystävät ry:n jäsen, Uudenmaan kuvataidejärjestöt ry:n 
jäsen ja Lohjan Kesä ry:n jäsen. 
 
Lohjan taideyhdistyksen hallitus 
 
Järjestäytymiskokous oli 11.1.2020 ja hallituksen kokoonpano on seuraava: 
puheenjohtaja: Katja Närhi 
varapuheenjohtaja: Eero Rantalaiho 
sihteeri: Tiina Mattila 
rahastonhoitaja: Irma Pehkonen 
jäsenasiat: Marjis Romanainen 
varsinaiset jäsenet: Reima Peltonen, Pentti Salmela, Katriina Uusitalo ja Tarja Seewald 
varajäsenet: Taija Peistamo ja Irina Lindqvist 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2019 oli 153, uusia jäseniä liittyi 15 vuonna 2019. 
 
Kurssit keväällä 2020 
 
Elävän mallin piirustus jatkuu parillisten viikkojen lauantaina klo 10-12.30. 
Seuraava kerta on 25.1.Vetäjänä Hannu Lehtonen 
Ei ennakkoilmoittautumista, osallistumismaksu 10 € /krt. 
Hiiltä ja paperia voi ostaa opettajalta 
 
Akvarellikurssi 
Ohjaajana toimii Marjis Romanainen. 
Kokoontumiset lauantaisin 28.2, 28.3 ja 25.4 klo 10-13 10 €/krt. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset marjis.romanainen@gmail.com 
 
 
Maalauskurssi joka toinen sunnuntai klo 12-15 
Tekniikka vapaa, sopii myös aloittelijoille. Seuraava maalauskerta on 19.1, hinta 15 €/krt. 
Lisätietoja: katja.narhi@outlook.com tai 050-3688825 
 
Avoimet ateljeet 
Maanantaina: öljyvärimaalaus klo 10-14 
Tiistaina: kaikki tekniikat klo 10-14   
Ryhmät ovat itseohjautuvia ja kokoontumisista ja muista käytännön asioista sovitaan ryhmien 
sisällä. 
Sopimuksista informoidaan puheenjohtajaa 
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Tulevia tapahtumia 
 
Kevätnäyttely 13-29.3.2020. Teemana ”Voimaa Väreistä” 
Teokset tuodaan Kässälle perjantaina 13.3 klo 16-17.30. 
Avajaiset ovat tiistaina 17.3 klo 18.00. 
Sunnuntaina 29.3 on yhdistyksen kevätkokous klo 16. Kokouksen jälkeen Pekka Kainulainen on 
lupautunut pitämään esitelmän taiteeseen liittyen. Esitelmän jälkeen työt ovat noudettavissa klo 
17.15-18.00. Kokoukseen ja luennolle osallistuminen toivottavaa. Teoksia EI SAA noutaa ennen klo 
16, koska näyttely on avoinna siihen asti. 
Näyttelyyn voi jokainen yhdistyksen jäsen tuoda kolme teosta, joista vähintään yksi valitaan 
näyttelyyn. Teokset tulee varustaa teostietolapulla, joka kiinnitetään teoksen taustapuolelle siten, 
että sen voi tarvittaessa kääntää luettavaksi etupuolelta.  
 
HUOM! Ripustusmaksu 15 €  pitää maksaa  etukäteen yhdistyksen tilille: FI75 4006 1040 0746 96  
viestikenttään teksti: ”ripustusmaksu/oma nimi ja kuitti mukaan kun tuodaan teoksia 
näyttelyyn.  
Ripustusmaksua ei tarvitse maksaa, jos osallistuu näyttelyn valvojaksi yhdeksikin päiväksi. 
Näyttelyyn osallistuvilla tulee myös olla jäsenmaksu 2020 maksettuna. 
Myydyistä teoksista Lohjan kaupunki perii 10 % provision, jonka jokainen hoitaa itse. Yhdistys eikä 
Lohjan kaupunki vakuuta teoksia, vaan jokainen on vastuussa omista teoksistaan. 
Teokset tulee varustaa kunnollisella ripustuslangalla ja teostiedoilla, tekijä- ja yhteystiedoilla. 
Puutteellinen ripustus voi aiheuttaa hylkäämisen. 
Teokset tulee noutaa sovittuna aikana. Mikäli yhdistyksen tiloissa on edellisiä teoksiasi, tulisi ne 
myös noutaa sieltä pois. 
 
Kesänäyttely on 29.6-15.7.2020 
Lisätietoa näyttelystä myöhemmin keväällä. 
10.7 yhdistyksemme osallistuu jälleen suureen maalaustapahtumaan järjestämällä Kässän pihalla 
kaikille avoimen, ohjatun maalaustapahtuman. 
Samana päivänä yhdistys järjestää myös kirja -ja taidetarvike kirpputorin. Jäsenet voivat tulla 
myymään itselleen tarpeettomia, mutta ehkä toiselle hyvinkin tarpeellisia taidetarvikkeita. 
 
Kevätretki on suunnitteilla. Mahdollinen ajankohta on toukokuu. Retkestä lisää myöhemmin. 
 
Lohjan Taideyhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään sunnuntaina 29.3 klo 16 Kässän 
talossa, Tynninharjuntie 21, 08700 Virkkala. 
 
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN 15§ mukaan Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, ja vastuu-vapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 



 
 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. 
 
Ohessa on yhdistyksen vuoden 2020 jäsenkortti ja jäsenmaksulasku 22 €. 
Lasku tulee maksaa yhdistyksen tilille 28.2.2020 mennessä. 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsen poistetaan, jos jäsenmaksu on maksamatta kaksi vuotta. 
 
Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi Marjis Romanaiselle, marjis.romanainen@gmail.com tai puh 040 
7561380, jos et ole sitä vielä tehnyt. Yhdistyksemme on mukana ilmastotalkoissa vähentämällä 
paperisten kirjepostien määrää. 
 
Hyvää ja aurinkoista kevään odotusta! 
 
Maalaamisiin 
 
Katja Närhi,  
Lohjan Taideyhdistys ry:n puheenjohtaja 
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