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Puheenjohtajan palsta
Merkkivuosi on mennyt historiaan ja katse suunnattu tulevaisuuteen. Hangon lehtiä lukiessa voi
aavistaa suurten kunnallisten päätösten olevan edessä. Ne voivat vaikuttaa yhdistyksenkin
toimintaympäristöön. Siihen voisi vähitellen alkaa varautua ainakin teoreettisella tasolla.
Näyttelytoiminta on ollut monipuolista ja lehdet ovat ansiokkaasti julkaisseet näyttelykuvauksia
-mitä ja missä. Julkisuus tuo lisää näyttelyvieraita ja sitähän näytteille asettajat toivovat.
Samalla lisääntyy kauppa. Maisemat ovat hankolaisten mieliaiheita, mikä tulikin todistetuksi taas
syksyn maisema-aiheisessa ryhmänäyttelyssä. Yhdistyksen omissa näyttelyissa käy myös paljon
kävijöitä, mutta myynti suurissa yhteisnäyttelyissä takkuaa verrattuna erikoisnäyttelyihin.
Artoteekissa eli taidelainaamossamme käy teosten lainaus ja myynti joten kuten, mutta voisi olla
parempikin. Mainoksia jaettiin Hankoon useita satoja, vaan suoraa kaupanviriämistä ei nähty. Olisiko
asiassa petrattavaa vai jätetäänkö laman syyksi? Auttaisiko asiaa, jos nimenä oli artoteekin sijasta
taidevuokraamo? Kehittämisessä on haastetta tuleville vuosille. Toiminta tuottaa jonkin verran tuloja
yhdistykselle, jonka talous on pysynyt vakaana.
Kuluvan vuoden tapahtumista on nostettava esiin Hangon ulkonäöstä huolehtiminen ja torin
kalakojujen maalaustalkoot Heikki Kukkosen johdolla. Hankkeesta tuli tehtyä videolevykin, jota Veijo
Niemi toimittanee halukkaille. Tulevan toimintakauden tarpeita on kartoittanut Kerstin Berglund,
ja niistä kuulemme vuosikokouksessa.
35-vuotisjuhlakirjaa riitti kaikille halukkaille. Jotkut ostivat niitä useita kappaleita ja käyttävät niitä
lahjoina. Hyvä ajatus - näin kirjalla lisätään tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta.
Viimeiset laatikolliset alkavat olla myynnissä Tian kirjakaupassa. Kun ne on myyty, kirjaan voi tutustua
vielä Hangon kirjastossa. Pakolliset kappaleet ovat toki Helsingin yliopiston arkistossa, jossa historian
tutkijat voivat tulevaisuudessa hahmotella meidän tekemisiämme. Kirja on olemassa
digitaalitallenteena kirjapainossa, jos sitä joskus halutaan käyttää. Mutta kaikella on hintansa.
Nyt edessä on vuosikous ja sääntöjen mukaan ainakin puoleen hallituksen hoitamiin tehtäviin vaihtuu
tekijät. Hallituksen jäsenen pesti on kaksi vuotta ja puheenjohtajan yksi vuosi.
Toivomme mahdollisimman paljon osallistujia edellisten vuosien tapaan. Vuosikokouksessamme ei
ole käytetty valtakirjoja, vaan kaikkien vaikuttajien on oltava itse paikalla äänestämässä.
Valmistautukaa toki henkilövalintoihin jo etukäteen. Sopikaa ehdokkuuksista, jolloin kokous hoituu
sujuvasti.
Omasta ja historiaan menevän hallituksen puolesta kiitän kaikkia aktiivisesta yhteistyöstä ja toivotan
menestystä tuleville näyttelyille.
Lauri Saarinen

Ordförandespalten
Jubilerumsåret har gått till historien och blickarna riktas mot framtiden. Då man läser
Hangötidningen kan man ana att stora komunala förändringar är framför. De kan inverka också
på föreningens verksamhetsmiljö. Det skulle vara bra att småningom börja förbereda sig, i alla
fall i teorin.

Utställningsverksamheten har varit mångskiftande och tidningarna har publiserat
utställningsskildringar – var och när- på ett meriterat sätt. Offentlighet hämtar mera
utställningsbesökare och det önskar väl utställarna. Landskap är hangöbornas favoritmotiv,
vilket bekräftades igen i höstens landskapsdominerade samutställning. Föreningens egna
utställningar har också många besökare, men försäljningen under stora samutställningar hostar
i jämförelse med specialutställningar.
Utlåning och försäljning vid Artotekets med andra ord vår taveluthyrning går så där, men kunde
också vara bättre. Många hundra reklamkort utdelades i Hangö, men någon försäljningsökning
märktes inte. Skulle det finnas något att bättra på eller skall vi skylla på ”laman”. Skulle det
hjälpa saken om namnet i stället för artotek skulle vara konstuthyrning ? Utmaningar finns för
utveckling inom de kommande åren. Verksamheten inbringar en del inkomster till föreningen,
vars ekonomi har förblivit stabil.
Av fjolårets verksamhet måste man lyfta fram omvårdnaden om Hangös utseende och
målningstalkona av torgets fiskbodar under ledning av Heikki Kukkonen. En videoskiva har
också gjorts av projektet, och intresserade kan erhålla den av Veijo Niemi.
Behov ( önskningar ) för nästa verksamhetsperiod är kartlagt av Kerstin Berglund och om dem
hör vi mera på årsmötet.
35-års jubileumsboken räckte till alla intresserade. Någon köpte flere exemplar och använde
dem som presenter. En bra tanke- på det sätt bidrar boken till mera kunskap om föreningen och
dess verksamhet. De sista boklådorna börjar komma till salu i Tias bokhandel. När de är
slutsålda kan man bekanta sig med boken i biblioteket. Obligatoriska exempel finns förvisso i
Helsinfors universitets arkiv, var historieforskarna i framtiden kan gestalta våra göranden. Boken
finns som en digital deposition i tryckeriet, om man i framtiden vill använda den. Men allt har
sitt pris.
Nu har vi framför oss årsmötet och enligt stadgarna byts hälften av styrelsens uppgifter till nya
personer. Styrelsemedlemmars arbetstid omfattar två år och ordförandens ett år.
Vi önskar möjligaste många deltagare till mötet, liksom tidigare år. Vid våra årsmöte har vi ej
använt fullmakter, utan alla som vill påverka skall vara på plats och rösta. Förbered er på
personalvalen redan på förhand. Kom överens om kandidater så framskrider mötet smidigt.
För egen del och för den till historiska styrelsen tackar jag alla för aktivt sammarbete och
önskar framgång till kommande utställningar.

Lauri Saarinen

Svar på frågeformuläret / Kyselykaavakkeen vastaukset
Vår förening Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer har möjlighet att arrangera
någon händelse för sina medlemmar, varför följande frågeformulär
görs för att utreda vad som skulle intressera dig att delta
Yhdistyksellämme Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer:illä on mahdollisuus
järjestää taidetapahtumia jäsenilleen, tämän takia tehdään seuraava kysely?
Mikä kiinnostaisi sinua osallistumaan?

1. Skolning
1. Koulutus

veckoslutskurs ( ej under sommaren )
viikonloppu tapahtuma ( ei kesäisin )

Levande modell
Porträtt teckning
Porträtt målning
Landskap
Perspektiv
Blommor
Djur
Stilleben
Akvarell
Akryl
Olja
Tempera
Collage
annat ? Alla Prima

2. Konstresor

med guidning

2. Taidematkoja

opastuksella

1-dags resa till närområden
Ekenäs - Karis
Bjärnå - Salo
Kimitoön
Helsingfors - Esbo
Tusby-området
Åbo
Tavastehus
annat ?
2-dagars resa
Tallin
Åland
Ruska resa
Vasa
annat ? St. Petersburg
Stockholm
Tartto

15
7
13
11
4
4
1
1
9
5
7
4
4
1

Elävä malli
Muotokuvan piirtäminen
Muotokuvan maalaus
Maisema maalaus
Perstektiivi oppi
Kukkia
Eläin
Asetelma
Akvarelli
Akryyli
Öljy
Tempera
Kollaasi
muuta

Resan bekostnas av var och en själv
Matkat maksetaan itse

2
4
3
8
7
10
6

8
2
1
1
1
1

1-päivänmatka lähiseutu
Tammisaari - Karjaa
Perniö - Salo
Kemiö
Helsinki - Espoo
Tuusula -seutu
Turku
Hämeenlinna
Muuta?
2 päivän matka
Tallinna
Ahvenanmaa
Ruska matka
Vaasa
Muuta? Pietari
Tukholma
Tartto

Föreningens styrelse tackar för ditt svar och kommer att inleda försöken att ordna
det alternativ som fått det mesta stöd. Andra alternativ kan förverkligas senare
Yhdistyksen hallitus kiittää vastauksestasi ja tulee aloittamaan valmistelut
suosituimmanvaihtoehdon toteutumiseksi.Muita vaihtoehtoja voidaan mahdollisesti toteuttaa
myöhemmin

Huom!
Vuosikokous
02.3.2014
Café pub Roxx
klo. 14.00
Kahvitarjoilu + lisukkeet
Tervetuloa
Obs!
Årsmöte
02.3.2014
Café pub Roxx
kl. 14.00
Kaffebjudning + tilltugg
Välkommen

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry
Vuosikokous 2014
Aika 02.3.2014, klo 14 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§ Muut asiat

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry.
Toimintasuunnitelma 2014-15
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
Touko - Kesä – Heinä – Elo
Kesänäyttely Hangonkaupungin Galleriassa 16.6 - 6.7. 2014
Hangonpäivät – Siluettipaja
Jäsenlehti / kotisivut
Tapaamiset kahvilassa
Syys – Loka – Marras - Joulu
Vuosinäyttely Hangonkaupungin Galleriassa
Jäsenlehti / kotisivut
Tapaamiset, pikkujoulu
Alkuvuosi 2015
Hallituksen kokoukset
Jäsenlehti / kotisivut
Vuosikokouksen valmistelu ja vuosikokous

********

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry.
Verksamhetsplan 2014 -2015
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
Maj –Juni –Juli –Augusti
Sommar utställning 16.6.- 6.7.2014
Hangö Dagarna – Siluettverkstad
Medlemstidning / hemsidorna
Träffarna på café
September –Oktober –November –December
Årsutställning i Hangö stads Galleri
Medlemstidning / hemsidorna
Träffar, julfest
Början av år 2015
Styrelsemöten
Medlemstidning / hemsidorna
Förberedande av årsmötet och årsmötet.

Hangon kaupungintalon Galleria
HANGON KUVATAITEILIJAT - HANGÖ BILDKONSTNÄRER ry

Kesänäyttely 16.6 – 6.7. 2014
Teemana ”Hankolaiset arjen toimissa”
(Tarkoittaa ihmisiä katukuvassa, veneilemässä, ravintolassa ym.)
Töiden jättö 16.6 klo 10.00 – 12.00
Avajaiset 18.6.2014 klo 16.00 – 18.00
Näyttelyn purku 6.7.2014 klo16.00 – 17.00
Näyttelyn osallistumismaksu on 25€
Kun työt tuodaan, laitathan nimesi valvontalistaan,
tai maksa 20€, jolloin joku muu hoitaa päivystyksen.

Hangö stadshusgalleriet
HANGON KUVATAITEILIJAT - HANGÖ BILDKONSTNÄRER ry

Sommarutställning 16.6 – 6.7. 2014
Tema “Hangöbor i vardagssysslor”
(betyder människor i gatubilden, ute med båten,på restaurang m.m)
Inlämning av arbeten 16.6 kl 10.00 – 12.00
Vernissage 18.6.2014 kl 16.00 – 18.00
Nermontering av utställningen 6.7.2014 kl 16.00 – 17.00
Deltagaravgiften till utställningen är 25 €
Då du lämnar in dina verk anteckna också ditt namn på
dejoureingslistan eller betala 20 €, då sköter någon annan din
dejourering
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IN MEMORIAM
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