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Kevät on siivouksen aikaa! Myös Galleria Tärinän takahuone kaipaa kipeästi raikkaiden siivoustuulien
puhallusta. Hae noutamattomat teoksesi pois Tärinältä. Myös Eläin Rakas -näyttelyn
pehmoleluaarteet tulisi hakea kotiin, ne ovat muovisäkeissä takahuoneessa.
TAKAHUONEEN SIIVOUS JA IKKUNANPESUTALKOOT järjestetään ma 2.6. kello 14-18.
Tuolloin on myös oivallinen tilaisuus teosten hakemiseen, jos normaalit aukioloajat eivät sovi.
Ilmoittaudu Katjalle.
Kaupungin perinteiset yleiset siivoustalkoot järjestetään 2. - 31. 5. Gallerian takatilan seinällä on
tiedote ja kartta, josta näkyy yhdistyksellemme määritelty alue. Tarkemmat ohjeet tiedotteessa.
VUOSINÄYTTELYstä noutamatta jääneet teokset voi hakea pois kirjaston pommisuojasta, kysy
kirjaston vahtimestarilta.
MAKSAMATTOMAT JÄSENMAKSUT vuodelle 2014 tulisi maksaa mahdollisimman pian
viitenumerolla 4569. Jos nyt vielä vuoden 2013 jäsenmaksukin on maksamatta, sen voi maksaa
käteisellä (30 €) Galleria Tärinän käteiskassaan.
MAANANTAITÄRINÄT Uudistuneet tärinät koetaan joka kuukauden toinen maanantai alkaen klo
17.30. Seuraavat pidetään ma 12.5. Tuolloin kuulemme ainakin terveisiä SKjL:n kevätkokouksesta ja
Seinäjoen Taidehallilta, jonne suunnittelemme vaihtonäyttelyä.
Ma 9.6. Tärinöiden aihe on vielä avoin.
Ma 14.7. Tärinöissä on mahdollisuus saada ammattimaista kritiikkiä ja kanssataiteilijoiden palautetta
öljy- ja akryylimaalauksista. Ovi/kahviraha 5 €. Ilmoittautuminen Katjalle 7.7. mennessä.
KOKENEITA APURAHANHAKIJOITA kaivataan avuksi tekemään yhdistykselle päteviä
hakemuksia. Ilmoittaudu Katjalle tai Eijalle, mikäli pystyisit toisinaan auttamaan yhdistystä tässä
erittäin tärkeässä asiassa.
TEOSVÄLITYSTILAISUUS Galleria Tärinällä järjestetään 13.-25.5. teosvälitystilaisuus. Kultakin
taiteilijalta max 10 teosta. Seinä/sermipaikat arvotaan. Esille toivotaan tällä kertaa vain taidetta, ei
käsitöitä eikä ”pöytätilaa” ole varattavana. Hinta 10 € jäseneltä, 20 € ei-jäseneltä, summa maksetaan
teosten tuonnin yhteydessä Katjalle. Vähintään kahden päivän valvonnalla valvoja saa vapautuksen
maksusta. Teosvälitys avoinna ma-to 16-19, pe-su 12-16.
Teokset myydään seinältä suoraan mukaan, maksaa voi valvojalle käteisellä tai noutaa
tilillepanokuitin tai -tulosteen esittämällä ja taiteilijan luvalla.
Teosten tuonti pe 9.5. klo 17-20, jokainen ripustaa itse omat työnsä. Teoksia voivat tuoda myös eijäsenet. Laita viestiä siis eteenpäin!
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IHMISKUVIA Kesän yhteisnäyttelyyn haetaan teeman mukaisia taideteoksia. Näyttely on avoinna
7.6.-27.7., avajaiset pe 6.6. kello 18.00. Lähiseutujen taiteilijaseurojen jäseniä kutsutaan mukaan
osallistumaan.
Näyttelyyn voi hakea max 5 teoskuvalla koossa A4 (video- ja ääniteokset mieluiten CD/DVDllä ja
installaatioista kaavakuva ja valokuva). 25.5. mennessä. Teokset juryttää Eija Puistomaa ja kuvat voi
lähettää suoraan Eijalle osoitteeseen Valtakäyrä 6 B, 11100 Riihimäki, puistomaa@gmail.com tai
tuoda Tärinälle aukioloaikoina.
Osallistumismaksu jäsenille 15 €, ei-jäsenille 20 €. Tosite maksusta ja yhteystiedot kuvien mukaan
hakemukseen. Riihimäen Kuvataiteilijat ry FI67 2070 3800 0401 85 viitenumerolla 44561.
Valituille ilmoitetaan 30.5. mennessä ja teokset toimitetaan ripustusvalmiina Tärinälle seuraavalla
viikolla.
MÄNTTÄ Kesän taideretkelle suuntaamme Mäntän kuvataideviikoille 10.8. sunnuntaina. Sitovat
ilmoittautumiset 10.7. mennessä Katjalle. Lisätietoja seuraavassa jäsenkirjeessä.
Eija Puistomaa, pj, puistomaa@gmail.com vain t.viestit 050 461 2430
Else Joutsi, vpj elsentaika@yahoo.com puh. 040 777 5953
Katja Luoto, sihteeri, galleriavastaava, riihimaen.kuvataiteilijat@gmail.com
puh. 0500 819 551
Paula Laitinen, taloudenhoitaja, galleria-avustaja paulala2011@gmail.com
puh. 040 723 6304
Linda Majoinen, mediavastaava, galleria-avustaja media.rikuta@gmail.com
puh. iltaisin 040 737 0828
Jyri Hietamäki nettisivuvastaava villa.lasihelmi@elisanet.f puh. 040 832 92 66
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