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5.11.2017 

 
Viipurin Taiteilijaseuran 88. vuosinäyttely Raahessa, Myötätuuli-galleria 1.–23.2.2018 
Viipurin Taiteilijaseuran jäsenet ovat tervetulleita tarjoamaan töitään yhdistyksen jurytettyyn  
vuosinäyttelyyn Raaheen, Galleria Myötätuuleen. Myös seuraan kuulumattomat taiteilijat, joilla on 
karjalaisia sukujuuria, voivat hakea näyttelyyn. Töitä voi tarjota väljällä teemalla "Pohjoinen valo".  

Kukin taiteilija voi tarjota näyttelyyn 1–6 teosta, jotka ovat valmistuneet vuosina 2012–2017.   
Teosten pisimmän sivun maksimimitta 175 cm.  

Jurytys tapahtuu hyvätasoisten, A4-kokoisten paperikuvien perusteella. Kuvaan tulee merkitä tekijän 
ja teoksen nimi, teoksen tekotapa, valmistumisvuosi sekä mitat. Kuvasta tulee näkyä kuinka päin sitä 
katsotaan (nuolimerkintä). Teoskuvat, huolellisesti täytetty ilmoittautumislomake ja kuittikopio il-
moittautumismaksun maksusta on oltava perillä perjantaina 29.12.2017 Viipurin Taiteilijaseura ry, 
c/o sihteeri Anja Tyrväinen, Loutinkatu 43, 04400 Järvenpää.  

Juryn puheenjohtajana toimii Oulun taidemuseon amanuenssi Tarja Kekäläinen sekä juryn jäseninä 
VTS:n jäsenet Päivyt Niemeläinen ja Pilvi Ojala. Sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri. Jurytyksen tu-
los ilmoitetaan kaikille hakijoille. Mikäli toivotte, että kuvat palautetaan, liittäkää mukaan riittävillä 
postimerkeillä varustettu palautuskuori osoitteineen.  

Jury valitsee näyttelyn teoksista viisi, joista painatetaan kortit VTS:n korttisarjaan. Valittujen teosten 
taiteilijoille maksetaan teostensa kuvien käytöstä käyttökorvaus 100 e/kuva. 

Teosten yhteiskuljetus lähtee Helsingistä illalla 29.1.2018 ja paluukuljetus näyttelyn päätyttyä takaisin 
Helsinkiin. Teokset voi toimittaa myös suoraan galleriaan Raaheen joko itse tai postin/rahdin välityk-
sellä. Hyväksymiskirjeen mukana lähetetään tarkemmat ohjeet teosten toimittamisesta.  

Näyttelyn osallistumismaksut suoritetaan kahdessa erässä yhdistyksen tilille  
Nordea FI51 1133 3000 1023 60, viitenumero 1520 

1.  ilmoittautumismaksu jurytykseen 20 € kaikilta ilmoittautuneilta maksettava viimeistään 29.12.2017 
2.  näyttelyyn hyväksyttyjen jäsenten osallistumismaksu 50 € sekä ulkopuolisten hakijoiden  
osallistumismaksu 95 € maksettava viimeistään 23.1.2018. 

Näyttelymaksusta vähennetään 20 €, jos ei käytä yhteiskuljetusta. Yhteiskuljetusmaksu kattaa pienet 
veistokset.  

Näyttelyyn ilmoittautuminen edellyttää, että VTS:n jäseniltä vuoden 2017 jäsenmaksu 45 € on suori-
tettu. Taiteilija vastaa itse teostensa vakuuttamisesta. Näyttelystä myydyistä teoksista maksetaan 
myyntiprovisio; gallerialle 20 % ja VTS:lle 10 %. 

Näyttelyä koskeviin tiedusteluihin vastaa yhdistyksen puheenjohtaja.  
Hallitus vastaa avajaisista ja lehdistötilaisuudesta. Näyttelyn avajaiset 31.1.2018. 

 
Viipurin Taiteilijaseuran hallitus 

 
 
 

  
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Viipurin Taiteilijaseura ry. •  www.viipurintaiteilijaseura.fi     

Puheenjohtaja Tiina Herttua • pj@viipurintaiteilijaseura.fi • puh. 0400-848063 
Sihteeri Anja Tyrväinen • sihteeri@viipurintaiteilijaseura.fi • puh. 050-3056593 

 
 
 
 

Ilmoittautuminen VTS:n 88. vuosinäyttelyyn Raahessa, Galleria Myötätuuli 1.–23.2.2018 

Taiteilijan nimi …………………………………..…….…………….…………………………............ 

Lähiosoite   …………………………………………………………………………….…………......... 

Postinumero  ….…………………..   Postitoimipaikka   .…………………….…………….…………. 

Puhelin ……………………….........  Sähköposti ….………………………………………………… 

  
Nro Teoksen nimi Valm.vuosi Tekniikka Kork x lev x syv Hinta* 

1      

      

2      

      

3      

      

4      

      

5      

      

6      

       
 

* Merkitse, mikäli teos ei tule myyntiin.  

Lisätietoja:……………………………………………………………………………………………… 

Y-tunnus ………………………………       Jos olet alv-velvollinen, ilmoittamasi hinta sisältää alv:n.    

☐ Seuraan kuulumattoman selvitys karjalaistaustasta liitteenä 
☐ Liitteenä kuitti ilmoittautumismaksusta, 20 €  
☐ Jäsenmaksu 2017 suoritettu (ellei vapautettu)  
☐ Osallistun yhteiskuljetukseen Helsinki – Raahe - Helsinki 
☐ Toimitan itse Raaheen ja noudan näyttelyn päätyttyä Raahesta 
☐ Lähetän postissa/rahdilla perillekannettuna 
☐ Teoskuvien palautuskuori riittävä postimaksu maksettuna liitteenä 

Ilmoittautumislomake, liitteet ja hyvätasoiset paperikuvat on oltava perillä pe 29.12.2017 mennessä  
Viipurin Taiteilijaseura ry, c/o Anja Tyrväinen, Loutinkatu 43, 04400 Järvenpää 

 
 

Päiväys  ..../.....  2017          Allekirjoitus ………………………………………………………............ 


