
VISIITTINÄYTTELY 2020 

Järjestimme Riihimäen kuvataiteilijoiden kanssa Visiittinäyttelyn Galleria Tärinässä 7.10-24.10.2020. 

Näyttelyn jyrytti FM, taide-historioitsija Merja Ilola. Teoksia tarjottiin 168 kpl 88 taiteilijalta, joista esillä 

oli 64 kpl, 55 taiteilijalta. Teosten tekniikka ja materiaalit ovat taitelijoille vapaat.  Näyttely oli erittäin on-

nistunut. Kiitos osallistujille! 

 

SYYSKOKOUS 2020 

Pidimme syyskokouksen Riihimäen kuvataiteilijoiden Galleria Tärinässä lauantaina 24.10. Kokouksessa 

vahvistettiin vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma, sekä valittiin uusi hallitus. 

Vuoden 2021 hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin toiselle vuodelle: Anne Ahonen- Riihimäen Kuva-
taiteilijat, Eija Sandberg- Järvenpään Taideseura ja Tuula Siltasari- Järvenpään Taideseura ja varajäsenek-
si Maija Ahlqvist- Riihimäen kuvataiteilijat . Erovuorossa olevien tilalle valittiin ensimmäiselle vuodelle 
varsinaisiksi jäseniksi: Liisa Malmio- Local Artist, Jaakko Stick- Loviisanseudun Taideyhdistys, Katja Närhi- 
Lohjan Taideyhdistys  ja varajäseneksi Juha-Pekka Ikäheimo- Loviisanseudun Taideyhdistys. Puheenjohta-
jana jatkaa Vicky Maaranen-Nurmijärven Taideyhdistys. Syyskokouksen yhteydessä  saimme kuulla Merja 
Ilolan luennon aiheesta Goethen värioppi ja värien todellisuus.  
 
JULKILAUSUMA 
Olemme UKJ:ssa olleet jo pidemmän aikaa huolissamme kunnissa tapahtuvasta kulttuurin alasajosta ja 
taiteen tilasta maassamme. Haluamme tehdä julkilausuman, jossa nostamme epäkohtia  esiin. Keräämme 
nyt kaikilta jäseniltä omia havaintoja asiasta. Jos sinulla on noussut sama huoli ja haluat omalta osaltasi 
vaikuttaa julkilausuman sisältöön, laita viestiä UKJ:n varapuheenjohtajalle Tuula Siltasarille          
tuula.siltasari@gmail.com 14.3. mennessä. 
 
ETÄKEVÄTKOKOUS 2020 
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 17.4.2021 klo 13:00. kokous pidetään etänä Teams 

sovelluksen avulla. Ilmoittaudu kokoukseen kotisivujemme kautta. Saat ennen kokousta ilmoittamaasi 

sähköpostiin kokousmateriaalin ja kutsulinkin. Sinulla tarvitsee olla tietokone tai älypuhelin. Voit pitää 

kokouksen ajan kuva- ja ääniyhteyden mykistettynä. Käsitelemme vuoden 2020 toimintakertomuksen, 

tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon, sekä hyväksytään julkilausuma. Kaikki jäsenjärjestö-

jemme taiteilijat ovat tervetulleita mukaan kokoukseen. Ilmoittaudu kevätkokoukseen          

sähköpostilla posti.ukj@gmail.com 

tai kotisivujemme kautta https://www.ukj.fi/kevatkokous/  viimeistään 15.4.  

Lähetä ilmoittautumisen yhteydessä: 

• Nimi 

• Taideyhdistys 

• S. posti osoite 

• Puhelinnumero 

 

mailto:tuula.siltasari@gmail.com
mailto:posti.ukj@gmail.com
https://www.ukj.fi/kevatkokous/


TAIDEPUISTO 21 -YMPÄRISTÖTAIDENÄYTTELY KAPPELIN PUISTOSSA LOVIISASSA 

UKJ järjestää yhdessä Loviisanseudun Taideyhdistyksen kanssa Kappelin puistossa ympäristötaidenäyttelyn 

1.6.– 31.8.2021. Teema on avoin. Näyttelyyn voivat osallistua kaikki Suomessa näyttelyajan aikana olevat tai-

teilijat.  

AIKATAULU: 

Haku alkaa 1.3. ja päättyy 30.4. 

Taidepuisto-21 näyttelyyn valitut taiteilijat julkaistaan kotisivuillamme 18.5.2021 mennessä.  

Teosten pystytys on 28.-31.5.2021 

Teosten purku 1.-5.9.2021.  

Tarkemmat hakuohjeet ja hakemus julkaistaan kotisivullamme 1.3.2021 

 

LOVIISAN KAPPELIN TAIDENÄYTTELY 

UKJ:n jäsenillä on mahdollisuus hakea Loviisan Kappelin taidenäyttelyyn. Näyttely on avoinna 1.6.– 31.8.2021. 

Tiloissa on kesän ajan kuukausittain vaihtuva taidenäyttely. Jyryttäjänä toimii Airi Kallio. Tarkemmat hakuoh-

jeet ja hakemus julkaistaan kotisivullamme 1.3.2021 

  

VISIITTINÄYTTELY 2021 
UKJ järjestää yhdessä Hangon kuvataiteilijoiden kanssa Visiittinäyttelyn Hangon Kaupungintalon galleriassa 
ja kaupunginkirjaston galleriassa 10.-30.11.2021. Näyttelyyn voi hakea kaikki UKJ:n jäsenyhdistyksien taiteili-
jat. Juryttäjäksi saamme Kaj-Arid Söderholmin. Lisätiedot ja hakuohjeet julkaistaan myöhemmin kotisivullam-
me  
 
UKJ:n SIVUSTOT 
www.ukj.fi   ja  www.facebook.com/ukjry/  Julkaisemme mielellämme tietoja jäsenjärjestöjen  tapahtumista, 
kuin myös muista paikallisista taidetapahtumista. Ilmoita tiedot; posti.ukj@gmail.com 
 
Inspiroivaa ja iloista kevään odotusta 

Hallituksen puolesta, 

Vicky Maaranen          

vicky.maaranen@gmail.com   

044 5588025 

Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry 
Nylands Bildkonstföreningar rf 

mailto:vicky.maaranen@gmail.com

