
   JÄSENKIRJE 1/2022 

 

Hyvää alkanutta vuotta! 

Yhdistyksemme on Virkkalan kulttuurinystävät ry:n jäsen, Uudenmaan kuvataidejärjestöt ry:n jäsen 

ja Lohjan Kesä ry:n jäsen. 

 

Järjestäytymiskokous oli 9.1 2022 ja hallituksen kokoonpano on seuraava: 

puheenjohtaja: Katja Närhi 

varapuheenjohtaja: Eero Rantalaiho 

sihteeri: Tiina Mattila 

rahastonhoitaja: Irma Pehkonen 

jäsenasiat: Marjis Romanainen 

varsinaiset jäsenet:  

Tarja Seewald, Katriina Uusitalo, Mauri Knuutila, Raija Pikku-Pyhältö  ja Pentti Salmela 

varajäsenet:   

Taija Peistamo, Reima Peltonen ja Marja Savolainen 

Toiminnantarkastajat:  

Teuvo Aarnio   

Kirsti Eliasson 

Kunniajäseneksi valittiin Eero Rantalaiho. Onnittelut! 

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2020 oli 158, uusia jäseniä liittyi vuoden 2021 aikana 9. 

 

Kurssit keväällä 2022 

Vallitsevan korona tilanteen vuoksi ei Kässällä ole ohjattua toimintaa tammikuussa. 

Ilmoitamme kursseista mahdollisimman pian, mikäli kokoontumiset sallitaan helmikuusta lähtien.  

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. 

 



Tulevia tapahtumia 

1. KEVÄTNÄYTTELY 

Näyttelyn nimi on ”Elämä jatkuu”. Kevätnäyttely toteutetaan virtuaalisesti. Näyttely on tarkoitus järjestää 

maalis-huhtikuun aikana. Jäsenmaksu sekä osallistumismaksu 10 euroa tulee olla maksettuna ennen 

näyttelyyn osallistumista. 

Yhdistyksen tilinumero: FI75 4006 1040 0746 96 

Virtuaalisesta näyttelystä tulee lisätietoa ja tarkemmat osallistumisohjeet myöhemmin. Viimekeväinen 

näyttely sai paljon katsojia ja yhdistyksemme sai lisää näkyvyyttä. Siihen osallistuminen on helppoa, 

tarvitaan vain hyvät kuvat ohjeiden mukaiset teostiedot järjestäjälle.  

2. KESÄNÄYTTELY 

Kesänäyttely on 10 - 24.7.2022. 

Näyttelyn nimi on ”Puutarhajuhla”. Lisätietoa näyttelystä myöhemmin keväällä. 

3. SUURI MAALAUSTAPAHTUMA 

Yhdistyksemme osallistuu jälleen suureen maalaustapahtumaan järjestämällä Kässän pihalla kaikille 

avoimen, ohjatun maalaustapahtuman 10.7.2022 

4. SYYSNÄYTTELY 7 - 24. 10.2022 

 

Näyttelyn nimi on ”Syystalkoot”. Lisätietoa myös tästä näyttelystä myöhemmin. 

 

5.  KEVÄTKOKOUS 

Lohjan Taideyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on su 27.3.2022 klo 15.00  

Kokous tapahtuu teams-sovelluksen kautta. 

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. 

 

JÄSENMAKSU 2022 JA YHTEYSTIEDOT JÄSENREKISTERIIN 

Liitteenä on yhdistyksen vuoden 2022 jäsenkortti ja jäsenmaksulasku 22 €. Lasku tulee maksaa yhdistyksen 

tilille 28.2.2022 mennessä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsen poistetaan jäsenrekisteristä, jos jäsenmaksu 

on maksamatta kaksi vuotta. 

Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi osoitteeseen: taideyhdistyslohjan@gmail.com, jos et ole sitä vielä tehnyt 

tai sähköpostiosoitteesi on muuttunut. Yhdistyksemme on mukana ilmastotalkoissa vähentämällä 

paperisten kirjepostien määrää. 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi kokoontumisiin saattaa tulla muutoksia. Mutta toivotaan, että näyttelyt 

toteutuisivat.  

Hyvää ja aurinkoista kevään odotusta 

Maalaamisiin! 

Katja Närhi 

Lohjan taideyhdistys ry:n puheenjohtaja 


