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Puheenjohtajan palsta
Hallituksessa on jälleen vipinää. Vuosi on vaihtunut ja vuosikokouksen hetki
lähestyy. Kokouskutsu onkin tämän tiedotteen tärkein osa. Vuosikokous on aina
merkittävä tapahtuma, sillä siellä kaikilla jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa ja
saada äänensä kuuluville. Siellä myös jaetaan risuja ja ruusuja tarpeen mukaan
sekä valitaan uusi hallitus ja puheenjohtaja.
Vuosikokouksen jälkeen postitamme jäsenmaksulaskut ja SKjL:n jäsenkortit.
Muistakaa käyttää ja näyttää korttia, kun käytte Helsingin kaupungin
taidemuseossa Tennispalatsissa – säästätte heti 10€. Valtion taidemuseossa
(Ateneum-Kiasma-Sinebrychoffin museo) myydään kortin haltijalle 14,- €
hintainen vuosilippu. Näillä lipuilla voi käydä kohteissa toistuvasti koko
seuraavan vuoden. Mitä useammin näissä näyttelyissä käytte, sitä enemmän
säästätte - ihan kuin osuuskaupassa.
Menneen vuoden suurin koitos on ollut juhlakirjan, historiikin ja matrikkelin
laatiminen. Käsikirjoitus on tätä kirjoitettaessa jo painossa. Tulossa on ja
painetaan kun kaikki yksityiskohdat on vielä kerran tarkistettu.
Kirjapaketti tullee Hankoon maaliskuun loppupuolella ja on jakelussa
ensimmäisen kerran 23. huhtikuussa avattavan 35 v Juhlanäyttelymme
avajaisissa.
Ennakkotilaajat, ketkä eivät päässeet avajaisiin voivat noutaa pakettinsa
Tian kirjakaupasta 24.4. jälkeen.
Sen jälkeen kirjaa saa myös ostaa 35,-€ hintaan Tian kirjakaupasta.
Osalle Perustaja- kunniajäsenille postitamme kirjan.
Postitamme ennakkotilatut ulkopaikkakuntalaisille, jotka eivät ole hakeneet
kirjaansa toukokuun 15 päivää mennessä.
Vuosi on alkanut vauhdikkaasti ja jatkuu samalla tavalla. Kulttuuritoimiston
nettisivuilta näkee, että jäsenkuntamme on ahkeroinut ja kaupungintalon ja
kirjaston galleriat ovat ahkerassa käytössä.

Kevätaurinkoa odotellen

Lauri Saarinen

Ordförandespalten
Det händer i styrelsen igen. Året har bytt och årsmötets tidpunkt närmar sig.
Inbjudan till mötet är den här bulletinets viktigaste del..Årsmötet är alltid en viktig
händelse, emedan alla medlemmar har där möjlighet att påverka och få sin röst
hörd. Där utdelas också ros och ris enligt behov, samt väljs en ny styrelse och
ordförande.

Efter årsmötet kommer vi att posta räkningarna för medlemsavgiften och SKjL:s
medlemskortet. Kom ihåg att använda och visa upp kortet då du besöker
Helsinfors stads konstmuseum, Tennispalatset – du sparar med detsamma 10 €.
I statens konstmuseum ( Ateneum-Kiasma-Sinebrychoff museum ) säljs till
kortägaren en årsbiljett å´ 14 €. Med det kan du besöka nämda platser
upprepade gånger under följande år. Ju oftare du besöker deras utställningar
dessto mera sparar du – precis som i ett andelslag.
Under det gångna året har den största utmaningen varit att färdigställa en
jubileumsbok, historik och matrikel. Manuskriptet är då detta skrivs redan i tryck.
Det är på kommande och trycks då alla detaljer ännu är kontrollerade.
Bokförsändelsen kommer till Hangö i slutet på mars och utdelas första gången
under vernissagen av 35-års Jubileumsutställningen som sker den 23 april.
Förhandsbeställare som inte kan delta i öppningstillfället kan avhämta sitt
bokpaket från Tias bokhandel efter den 24.4.
Efter det datumet kan man också köpa boken från Tias bokhandel för 35 € /st
Till en del grundare – hedersmedlemmar postar vi boken.
Vi postsänder även förhandsbeställda böcker till ej i Hangö bosatta medlemmar
som ej avhämtat sin bok före den 15 maj.
Året har börjat raskt och fortsätter i samma takt.. På kulturbyråns nätsidor kan
man se att våra medlemmar har varit strävsamma och att stadshusets och
bibliotekets galleri har varit i flitigt användning.
I väntan på vårsolen

Lauri Saarinen

Huom!
Vuosikokous
10.3.2013 Café pub Roxx
Klo. 13.00
Kahvitarjoilu + lisukkeet
Tervetuloa!

Obs!
Årsmöte
10.3.2013 Café pub Roxx
Kl. 13.00
Kaffebjudning + tilltugg
Välkommen!

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry
Vuosikokous 2013
Aika 10.3.2013, klo 13 alkaen
Paikka Roxx, Itäsatama

ESITYSLISTA
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkistajien lausunto
6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
9§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
10§ Kunniajäsen. Hallituksen esitys.
11§ Muut asia

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry.
Toimintasuunnitelma 2013-14
Tammi – Helmi - Maalis – Huhti
Vuosikokous
Hallituksen järjestäytyminen
Kotisivujen päivitys
Hallituksen kokoukset
Toiminta-avustuksien anominen
Jäsenlehti
Kuukausitapaamiset Alans´café kahvilassa. Kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 14.00
35-vuotis juhlanäyttely Hangon kaupungin Galleriassa, huhtikuun 22.4. alkaen
Touko - Kesä – Heinä – Elo
Hangonpäivät – Siluettipaja
Jäsenlehti / kotisivut
Tapaamiset kahvilassa
Syys – Loka – Marras - Joulu
Kuukausitapaamiset Alans´café kahvilassa. Kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 14.00
36-Vuosinäyttely Hangonkaupungin Galleriassa. 11.11 – 1.12.
Jäsenlehti / kotisivut
Tapaamiset, pikkujoulu
Alkuvuosi 2014
Hallituksen kokoukset
Jäsenlehti / kotisivut
Vuosikokouksen valmistelu ja vuosikokous

********

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry.
Verksamhetsplan 2013 -2014
Januari –Februari –Mars –April
Årsmöte
Styrelsens konstituerande
Uppdatering av hemsidorna
Styrelsemöten
Ansökande av verksamhetsunderstöd
Medlemstidning
Månatliga möten på Alans´café. Första måndagen i månaden kl 14.00
35-års jubileumsutställning i Hangö stads Galleri, börjande från 22 april
Maj –Juni –Juli –Augusti
Hangö Dagarna – Siluettverkstad
Medlemstidning / hemsidorna
Träffarna på café
September –Oktober –November –December
Månatliga möten på Alans´café. Första måndagen i månaden kl 14.00
36-års utställning i Hangö stads Galleri 11.11 - 1.12
Medlemstidning / hemsidorna
Träffar, julfest
Början av år 2014
Styrelsemöten
Medlemstidning / hemsidorna
Förberedande av årsmötet och årsmötet.

Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer ry
Toimintakertomus 2012
Hallituksen kokoonpano.
Puheenjohtajana toimi Lauri Saarinen, varapuheenjohtajana Leena Lehtimäki, varsinaisia jäseniä olivat
Heikki Kukkonen, Karin Lindqvist ja Veijo Niemi. Varajäseniä olivat Kerstin Berglund (sihteeri) ja Hanna Manner
(taloudenhoitaja).
Jäsenet:
Kunniajäseniä oli kahdeksan, kannatusjäseniä ja varsinaisia jäseniä oli yhteensä 101, joista uusia jäseniä oli
seitsämän.
Maksut:
Jäsenmaksut pysyivät ennallaan. Jäsenmaksu ja liittymismaksu olivat 25,00. Kannatusjäsenmaksu oli 15,00.
Artoteekin rahaliikenteestä pidätetään jäseniltä 15% yhdistykselle ja ei-jäseniltä 25%.
Yhdistyksen talous oli koko toimintavuoden vakaa. 35 v Juhlakirjan painattamiseen koottiin 1600,00 euroa.
Juhlakirjan ennakkotilaushinta oli 20,- euroa.
Hallinto:
Vuosikokouksessa valittu hallitus kokoontui 2012 kolme kertaa ja piti näistä kokouksista pöytäkirjaa. Lisäksi hallitus
kokoontui vajaalukuisena muutaman kerran hoitamaan tapahtumien organisointiin liittyviä kiireellisiä kysymyksiä.
Vuoden 2013 puolella hallitus kokoontui kaksi kertaa.
Hallitus tarkisti muutaman kerran kokouksesta poissa olevan jäsenen kannan puhelimitse.
Hallituksen kirjeenvaihto käydään pääosin hankoart.hanko@gmail.com sähköpostin kautta.
Hallitus tiedotti neljä kertaa asioita jäsenkunnalle. Tiedote lähetettiin sähköpostilla ja sen puuttuessa postin välityksellä.
Tiedotteet julkaistaan samanaikaisesti myös internet-sivustolla, www.hankoart.net.
Yhdistyksen arkistoa ja muuta omaisuutta säilytettiin toimistossa Pitkäkatu 6, jossa myös pidettiin lähes kaikki
kokoukset.
Näyttelyitä:
Kaupungintalon galleriassa oli 25.5.-13.6.2012 Kesänäyttely ja 4.11.-2.12.2012 Vuosinäyttely. Vuosinäyttelyssä oli
nuortenosasto, jonka kokosivat Heikki Kukkonen ja Marika Nousiainen.
Yhdistyksen järjestämien näyttelyiden lisäksi jäsenillä oli lukuisia yksityis- ja ryhmänäyttelyitä sekä Hangossa että
muilla paikkakunnilla.
Muita tapahtumia:
Yhdistyksemme ja kaupungin välillä solmittu sopimus yhteistyöstä Artoteekin ylläpitämiseksi jatkui. Artoteekista
vuokrattiin ja myytiin teoksia. Taiteilijoiden osuudet on tilitetty puolivuosittain.
Yhdistys osallistui Hangon päiviin järjestämällä siluetti-leikkauspajan kaupungin talon aulassa ja arpajaismyynnin
Vuorikadulla.
Yhdistyksen toimistotilasta jaettiin osa Leena Lehtimäen käyttöön, jolloin hän osallistui osuudellaan vuokranmaksuun.
Tiedotus:
Yhdistyksen lehteä julkaistiin neljä kertaa. Kielenkääntäjänä toimi Kerstin Berglund.
Paikallislehdissä (Hangonlehti, Etelä-Uusimaa ja Västra-Nyland) oli puolen tusinaa näyttelyitä ja toimintaamme
koskevaa kirjoitusta.
Internet-sivuja hankoart.net toimitettiin ja päivitettiin tarpeen mukaan. Tehtävää hoitivat Veijo Niemi ja Jukka Eronen.
Artoteekin kaupungin kulttuurisivuilla olevaa kuvastoa toimittaa ja päivittää edelleen kirjastossa Kristiina Merilahti.
Muu toiminta:
Yhdistys oli jäsenenä SKjL:ssä ja jäsenille jaettiin erilaisiin alennuksiin oikeuttava SKjL:n jäsenkortti.
Hangon kaupungilta anottiin ja saatiin 1000,- euron avustus, jonka eräänä käyttötarkoituksena oli tukea nuorisolle
suunnattua näyttelyä.
Taiteen harrastajat kokoontuivat joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina Alan´s Cafe’en tiloihin keskustelemaan.
Elokuussa järjestettiin elävän mallin piirustustilaisuus, jonka toteuttivat Kalle-Julle Mattas ja Tauno Kangro.
Tita Hilden järjesti yhdistyksen pöytäkirjat ja vuosikertomukset juhlakirjan toimituskunnan käyttöön. Lisäksi hän toimi
avustajana erilaisissa postitus- ja toimistotehtävissä sekä näyttelyiden järjestelyissä.
Yhdistyksen matrikkeli jäsenistä ja historiikki 35 vuoden ajalta koottiin ja toimitettiin vuoden loppuun mennessä.
Materiaalia työstivät Marketta Saarinen, Veijo Niemi, Björn Österman ja Kerstin Berglund. Puheenjohtaja Lauri
Saarinen osallistui työn organisointiin sekä perustajajäsenten tai heidän perikuntiensa haastatteluihin. Juhlakirjan
kokoaminen oli poikkeuksellisen suuri ponnistus ja se toteutettiin kokonaan talkoovoimin. Matrikkeliin osallistuivat
lähes kaikki jäsenet, yhteensä yli 80 jäsentä.
Yhdistys huomioi perustajajäsenensä Oiva Selroosin kuoleman. Hautajaisiin osallistuivat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja. Myös yhdistyksen hallituksessa aiemmin toiminut Heikki Pitkänen kuoli syksyllä 2012.

Hangon kaupungintalon Galleria
HANGON KUVATAITEILIJOIDEN
35-vuotis Juhlanäyttely 24.4 – 12.5. 2013
Töiden jättö 22.4 klo 10.00 – 12.00
Avajaiset 23.4.2013 klo 16.00 – 19.00
Näyttelyn purku 12.5.2012 klo16.00 – 17.00

Hangö stadshusgalleriet
HANGÖ BILDKONSTNÄRERNAS
35-års Jubileumsutställning 24.4 – 12.5. 2013
Inlämning av arbeten 22.4 kl 10.00 – 12.00
Vernissage 23.4.2013 kl 16.00 – 19.00
Nermontering av utställningen 12.5.2013 kl 16.00 – 17.00

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry

35-vuotis juhlanäyttely / 35-Års jubileumsutställning
Hangon kaupungintalon Galleria 24.4. - 12.5.2013 Hangö stadshusgalleriet
Nimi/namn
Osoite/adress
Taiteilijan tilille tulevat maksut / Betalning till konstnären konto
Puh./tel.
Töiden jättö / Inlämning av arbeten 22.4 klo/kl 10.00 – 12.00

Teoksen nimi / Verkets namn

Tek.vuosi
Tillk. år

Tekniikka / Teknik

Koko/storlek

Hinta/ Pris
Omist. / Ägare

1.
2.
3.
4.
5.
Hangon Kuvataiteilijoiden Tili no: FI62 4055 8440 0824 43 / HELSFIHH Hangö Bildkonstnärers bank-kontonr:


Kiinnitä täytetty lappu taulun taakse - Fäst en ifylld lapp bak på tavlan
Taiteilijan nimi / Konstärens namn

Taiteilijan nimi / Konstärens namn

Taiteilijan nimii / Konstärens namn

Teoksen nimi / Verkets namn

Teoksen nimi / Verkets namn

Teoksen nimi / Verkets namn

Tek.vuos i/ Tillk. år

Tek.vuosi / Tillk. år

Tek.vuosi / Tillk. år

Koko / Storlek

Koko / Storlek

Koko / Storlek

Hinta /Pris

Hinta /Pris

Hinta /Pris

Taiteilijan nimi / Konstärens namn

Taiteilijan nimi / Konstärens namn

Taiteilijan nimi / Konstärens namn

Teoksen nimi / Verkets namn

Teoksen nimi / Verkets namn

Teoksen nim / Verkets namn

Tek.vuosi / Tillk. år

Tek.vuosi / Tillk. år

Tek.vuosi / Tillk. år

Koko / Storlek

Koko / Storlek

Koko / Storlek

Hinta / Pris

Hinta / Pris

Hinta/ Pris

Näyttelyjä

Utställningar

Ilmoituksia / Anmälningar
Taidekahvi
Kahvikokoontumiset Alanín kahvilassa kuukauden ensimmäisenä maanantaina
klo 14.00 jatkuu ja yritämme kehittää tilaisuutta järjestämällä ohjelmaa.
Viimeksi syntyi ajatus että samanaikaisesti kun nautitaan kahvista voitaisiin
keskustella taideteoksesta.
Etukäteen sovittu henkilö / jäsen tuo 1-2 taideteosta ja kertoo sen historiaa ja
faktaa. Muut voivat keskustella ja kommentoida teoksesta. Taideteos voi olla
oma tekemä tai omassa hallussa oleva suosikki esine tai taideteos.
Björn Österman on lupautunut järjestämään vuorot keskuudestamme, niin että
meillä olisi useimmiten mielenkiintoisia ja vaihtelevia keskustelutilaisuuksia
taideteoksesta, taidekahvia nauttiessamme.
Björn toivoo että henkilöt jotka ovat kiinnostuneet näyttämään omia ”aarteita”
ilmoittautuisi Björnille email: bjornosterman@surfnet.fi
Konstkaffet
Våra kaffetillfällen på Alans´ cafe första måndagen i månaden kl 14.00 fortsätter
och vi försöker utveckla tillfället med program.
Vid ett kaffetillfälle föddes iden att samtidigt med njutningen av kaffet kunde vi
diskutera något konstverk.
En vidtalad deltagare / medlem uppvisar 1-2 konstverk berättar historien och
fakta kring verket. Vi andra kan diskutera och ha åsikter runt objektet. Verken
kan vara egna arbeten eller något favorit föremål eller konstverk som man är
ägare till.
För att ordna intressanta och varierande diskussionstillfälle har Björn Österman
lovat ordna turerna bland oss så att vi för det mesta har ett konstverk att bekanta
oss med under konstkaffet.
Björn önskar att den som är intresserad att visa sina ”skatter” skall meddela sig
till Björn per email: bjornosterman@surfnet.fi

