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Hyvää kevättä !
Vuosikokous valitsi uuden hallituksen, josta tiedot alareunassa.
Tämän kirjeen mukana on SkjL -jäsenkortti jäsenmaksun maksaneille. Maksumuistutuksen
saaneille kortti lähetetään sitten, jos ja kun jäsenmaksu näkyy tilillä.
Tärinällä on menossa RiKuTa:n Pääsiäismyyntinäyttely 1.4. klo 15 asti, johon liittyy Maija
Ahlqvistin teosesittely “Oodi jaloille”, sekä runonlausunta la 31.3. klo 12-13.
Pääsiäisen jälkeen huhtikuussa Tärinällä jäsenten Ikkunanäyttely. Ilmoittautumiset Paula
Laitinen puh. 040 7236304.
Toukokuun alussa tulossa Tärinälle kahdeksi viikoksi Hyrian kuva-artesaanien
lopputyönäyttely.
Vuosinäyttelymme 2018 huhtikuussa Samuli Parosen salissa. Jokaiselta osallistujalta
otetaan vähintään yksi uusi teos näyttelyyn. Näyttelyn osallistumismaksu on 10 e, mikä
maksetaan käteisellä töitä tuodessa . Työt tuodaan ti 3.4. kirjaston saliin klo 11.30-14 tai
illalla 16.30-19. Töiden taa valmiiksi teostiedot kahtena kappaleena. Ainoastaan muutenkin
ripustusvalmiit työt otetaan näyttelyyn. Näyttely rakennetaan hallituksen voimin. Avajaiset to
5.4. klo 13-15, näyttelyn purku vapun aattona ma. 30.4. klo 15 mennessä.
Avajaispäivän iltana 5.4. näyttelytilassa on klo 18 Riihimäki-seuran torstaitarinat. Muutenkin
huhtikuussa salissa on vielä viisi muuta tilaisuutta. Saamme ainakin yleisöä teoksillemme.
Ensi vuodeksi on suunnitteilla RiKuTa:n ja Riihimäen taidemuseon yhteistyössä järjestämä
RiKuTa:n jäsennäyttely museoon otsikolla “Paikallisväriä”. Haku julkistetaan ensi syksynä ja
hakumuodollisuudet alkavat alkuvuodesta, valmis näyttely sijoittuu 2019 syksyyn.
Teosten tulee olla korkeintaan kolmen vuoden takaa eli vuodesta 2017 eteenpäin.
Tekotavalla ei ole rajoituksia, myös videoita voi tarjota.
Aurinkoista tekemisen iloa kaikille !
Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2018 yhä 30 e ja se maksetaan viitteellä 47306,
eräpäivä oli 25.2.2018.
Tilinumero Nordea FI67 2070 3800 0401 85.
Galleria Tärinä, Eteläinen Asemakatu 2 , Matkakeskus Liikerata, 11130 Riihimäki.
www.rikuta.fi , Facebook: Galleria Tärinä
sähköposti: riihimaen.kuvataiteilijat(at)gmail.com
Hallitus:
Seija Koskela, puheenjohtaja, koskelanseija(at)gmail.com, p.040 584 5871, Sinikka Elomaa,
varapj, sinikkaelomaa0(at)gmail.com, p.050 3055133, Riitta Kotisaari-Mannila,
riitta.kotisaari(at)gmail.com, p.050 571 8438, Mirva Lähde, mirva.lahde(at)gmail.com, p.040
828 5970, Terhi Nikkinen, terhi.nikkinen(at)gmail.com, Jyri Hietamäki, nettisivuvastaava,
näyttelyn ripustukset, villa.lasihelmi(at)elisanet.fi, p. 040 832 9266, Jani Puuronen, ripustus,
jani.puuronen(at)hotmail.com, p.040 1328676, Eija Puistomaa, puistomaa(at)gmail.com,
Meeri Lindfors varajäsen, Heidi Halonen varajäsen.

