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                            Jäsentiedote 05/2017 
                      6.9.2017     
Hyvä jäsen, 
 

NÄYTTELYTIEDOTE 
 
Vuotalossa pidettävää 2017-vuosinäyttelyä varten on laadittu seuraava ohjeistus. 
 

- 38. vuosinäyttelymme järjestetään 4. - 28.10.2017 Vuotalossa.  
Näyttelyn nimi on Arki ja unelmat 100-vuotiaassa Suomessa. 
 

- juryttäjänä taiteilija, TaM Tero Annanolli 
 

- Näyttelyn rakentaminen on maanantaina 2.10. seuraavasti: teosten jättö klo 12-13 ja pystytys alkaa 
klo 17, jolloin ripustajia tarvitaan paikalle. Näyttelystä pois karsitut työt noudetaan klo 19 jälkeen. 

 
- Avajaiset ovat tiistaina 3.10. klo 18. 

 
- Perinteinen kritiikki-ilta on torstaina 5.10. klo 18-20. 

 
- Näyttelyn purku on maanantaina 30.10. klo 9-12. 

 
- Näyttelyyn osallistumiskaavakkeet, sähköiset kutsukortit ja muu materiaali lähetetään tässä liitteenä. 

 
HUOM! Aikaisempiin käytäntöihin ilmoittautumisen ja maksamisen suhteen on tehty käytännön 
sanelemia muutoksia. Tutustu huolella näihin ohjeisiin: 

 
- Osallistumismaksu on 40 €, joka maksetaan 25.9. mennessä viitteellä 112079 seuran tilille Nordea 

IBAN FI08 1388 3000 3018 08. Jos maksu suoritetaan myöhemmin, se ei välttämättä näy seuran tilillä. 
Ota siinä tapauksessa kuitti tai printti maksusta mukaan esitettäväksi töiden jätön yhteydessä. 
 

- Ilmoittautuminen näyttelyyn osallistumisesta on tehtävä 25.9. mennessä Helga Tollanderille 
helga.tollander@gmail.com. Ilmoita tiedot niistä töistäsi, mitä olet näyttelyyn tarjoamassa liitteenä olevan 
teoskaavakkeen mukaisesti; teoksen nimi, valmistumisvuosi, koko (korkeus x leveys), tekniikka ja 
(mahdollinen) hinta. Kaavakkeen yläosan tuot edelleen töiden mukana Stoaan ja kuhunkin teokseen on 
entiseen tapaan kiinnitettävä kaavakkeen alaosan lipukkeet täytettyinä. 
Ennakkotoimia joudumme tekemään, koska näyttelyluetteloon tarvittavien tietojen kokoaminen näyttelyn 
pystytyksen yhteydessä on liian tiukkaa aikataulullisesti. Siksi pyrimme tekemään listaa mahdollisimman 
paljon jo etukäteen. On silti mahdollista antaa kaikki tiedot/täydentää teosten tietoja myös töiden jätön 
yhteydessä (varsinkin jäsenet, joilla ei ole sähköpostia), mutta ensisijaisesti toivomme, että toimit näiden 
ohjeiden mukaan.  
Jos sinulla on sähköposti, mutta excel-kaavakkeen täyttö ja lähetys sähköisesti ei onnistu, voit tietenkin täyttää 
sen käsin ja tuoda tarvittavan ilmoitusosan töiden jättöön. Siinäkin tapauksessa voit ilmoittaa etukäteen 
vapaamuotoisesti helga.tollander@gmail.com -osoitteeseen samat tiedot: 

1. Oma nimesi, osoitteesi, sähköpostisi (jos on), puhelinnumerosi 
2. jokaisesta teoksesta erikseen (1-4 kpl) työn nimi, tekovuosi, koko: korkeus x leveys, tekniikka ja hinta 
3. Sallitko töidesi mahdollisen julkaisun IHTS:n kotisivuilla, seuran Facebook-sivustolla tai Sutisessa 
4. Sallitko töidesi mahdollisen julkaisun esim. Vuosaari-lehdessä, Helsingin Uutisten kumppanisivuilla 

 
 
Tervetuloa osallistumaan näyttelyyn sekä avajaisiin tiistaina 3.10.! 
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 
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