
 

RIIHIMÄEN KUVATAITEILIJAT       JÄSENKIRJE 3/2022 

 

Hyvä Riihimäen Kuvataiteilijoiden jäsen! 

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 6.3.2022 Galleria Tärinällä. Uudeksi hallitukseksi 

valittiin seuraavat henkilöt: 

Anne Ahonen, puheenjohtaja ja tiedottaja 

Noora Verho, varapuheenjohtaja, kotisivut, markkinointi ja somevastaava 

Heidi Halonen, sihteeri 

Paula Laitinen, taloudenhoitaja ja näyttelyvastaava 

Elisa Puuronen, galleriavastaava ja kotisivuvastaava 

Ulla Svärd-Kivinen 

Kirsi Virtanen 

Varajäsenet: 

Saara Laine, galleriavastaava ja näyttelyvastaava 

Ekaterina Kemppi 

Muut vastuuhenkilöt: Jani Puuronen kotisivut 

 

Kotisivuasiaa: 

Yhdistyksen kotisivuille on kirjoitettu lyhyt RiKuTan historiikki johon toivotaan yhdistyksessä pitkään 

olleilta jäseniltä täsmennystä tekstiin. 

Päivitämme jäsenlistan kotisivuillemme https://www.ri kuta.fi/yhdistys/jasenet/ jos haluat nimesi ja 

kotisivujesi (tai somen) näkyvän julkisessa listauksessamme lähetäthän suostumuksesi sähköpostitse: 

noora.verho2@outlook.com 

 

Kesän kursseja Galleria Tärinällä: 

Su 5.6.2022 klo 10-15. Kontaktivärjäystä kasveilla vetäjänä Anne Ahonen. Kurssille tarvitset vain kasveja ja 

akvarellipaperia. Osallistujamäärä 4-8 henkilöä. Osallistumismaksu Rikutan jäsenille 15€ ulkopuolisille 25€. 

Ilmoittautuminen 27.5. mennessä. Lisäinfoa ilmoittautuneille ennen kurssia. 

La 18.6.2022 klo 12-16. Luovaa maalausta pesutekniikan keinoin vetäjänä Anneli Kokkonen. Tällä Taso 1 - 

kurssilla prosessi on yhtä tärkeä kuin lopputulos, joka saattaa yllättää. Koemaalauksen jälkeen jokainen 

tekee 1-2 teosta, joista kehystää yhden mukaansa. Osallistujamäärä 4-10 henkilöä. Osallistumismaksu 

Rikutan jäsenille 35€ ja ulkopuolisille 45€. Hinta sisältää materiaalit ja opetuksen. Ilmoittautuminen 11.6. 

mennessä. Lisäinfoa ilmoittautuneille ennen kurssia. 

Sekatekniikkakurssi ti 9.8.2022 klo 15-21 (tekniikkaan perehdyttäminen) ja to 11.8 klo 15-21 (palaute ja 



 

lisäopetus). Vapaalle työskentelylle jää aikaa keskiviikko sekä torstai aamupäivä. Osallistujamäärä 4-10 

henkilöä. Osallistumismaksu Rikutan jäsenille 20€ ja ulkopuolisille 30€. Ilmoittautuminen 31.7. mennessä. 

Lisäinfoa ilmoittautuneille ennen kurssia. 

Ilmoittautuminen kursseille: riihimaen.kuvataiteilijat@gmail.com 

 

Näyttelytoiminta: 

Galleria Tärinällä on parhaillaan Pääsiäismyyntinäyttely jossa on myynnissä jäsentemme taidetta ja 

käsitöitä. Myyntinäyttely on avoinna ma-pe klo 12 – 18 ja pääsiäispyhinä klo 12 – 16. Osallistumme 

myyjäisillämme myös Riihimäen Pääsiäiseen. 

Yhdistyksemme osallistuu kansalliseen Kuvataiteen päivään 10.7.2022 pitämällä Galleria Tärinällä avoimet 

ovet sekä maalauspajan. Siitä lisätietoa ja täsmennystä lähempänä. 

Vuosinäyttelymme Riihimäen kirjaston Parosen salissa on elokuussa. Lisäinfoa tulee lähempänä. Samoin 

mahdollisista muista tulevista näyttelyistä ja kesän retkistä. 

 

Jäsenkorttiasiaa: 

Mikäli et ole vielä saanut vuoden 2022 jäsenkorttia, niin sen voi noutaa Galleria Tärinältä 

Pääsiäismyyjäisten aukioloaikana (muista kuitata että olet saanut kortin). Kortin saaminen edellyttää 

jäsemaksun maksamista. Jäsenmaksu on tänä vuonna 20€ ja maksetaan tilille Op FI25 5396 0220 3189 77 

viite 12344 (huom. uusi tili). 

Kaikesta yhdistyksemme toiminnasta on tietoa kotisivuilla: www.rikuta.fi 

 


