
 
 

Olet tervetullut 

näytteilleasettajaksi 

Taidelaariin! 
 

Taidelaarin tila sopii monenlaisille näyt-

telyille, erityisesti kuva- ja valokuvatai-

teen näyttelytilaksi. Näyttelyn pitäminen 

Taidelaarissa on maksutonta. Näyttelytila 

varataan pääsääntöisesti näytteilleasetta-

jan käyttöön kalenterikuukaudeksi. Tar-

kemmat aikataulut sovitaan varaajan 

kanssa henkilökohtaisesti varauksen teon 

yhteydessä. 

 

Mikäli olet kiinnostunut tuomaan näytte-

lysi meille Sieviin, voit tarkistaa varausti-

lanteen joko vapaa-aikatoiminnan ohjaa-

jalta tai kirjaston henkilökunnalta. Yh-

teystiedot löydät tästä esitteestä kääntö-

puolelta. Sievin kunnan kotisivuilta löy-

dät myös ajantasaisen tiedon vapaista 

näyttelykuukausista. 

 

Hyvä tietää 
 

Näyttelyn esineistöä ei ole vakuutettu 

kulttuuripalveluiden puolesta. Emme 

myöskään vastaa mahdollisista varkauk-

sista tai ilkivallasta. 

 

Taidelaari on auki ympäri vuoden kirjas-

ton aukioloaikojen mukaan. Kulku näyt-

telytilaan tapahtuu kirjaston pääoven 

kautta kierreportaita pitkin alakertaan. 

Ryhmille ja liikuntarajoitteisille kirjaston 

henkilökunta voi avata ulko-oven suo-

raan Taidelaariin. Isommat ryhmät voivat 

tiedustella mahdollisuutta vierailuun 

myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuo-

lella. 

 

Halutessaan näyttelyä voi pitää auki 

myös muuna aikana, jos asiasta on 

sovittu etukäteen. Tällöin näyttelyn val-

vonta tulee järjestää itse ja käynti näytte-

lyyn tapahtuu kirjaston takana sijaitse-

vasta Taidelaarin ulko-ovesta.  

 

Taidelaaria voidaan hyödyntää myös eri 

toimijoiden kokoustilana läpi näyttely-

kausien. 

 

Taidelaarin mitat 
 

Pinta-ala:  190 m2   

Korkeus: 3 m (paikoitellen putkistot 

madaltavat tilaa)     

Pituus:  n. 15 m 

Leveys:  n. 11 m 

Muuta: Keskellä lattiaa on tolppia, 

vain yksi ikkuna ja ulko-ovi. 

 

Taidelaarista löytyy kolme kappaletta lii-

kuteltavia sermejä, joissa on ripustuskis-

kot valmiina. 

 

Taidelaarissa on yhdellä seinällä pysy-

väisnäyttely edesmenneen sieviläisen 

Aarre Alopaeuksen maalauksista. 
 

Kuva Taidelaarista tyhjänä 

  



 
 

Pystytys ja purku 
 

Näytteilleasettaja vastaa itse näyttelyn 

pystytyksestä, purusta, kuljetuksista sekä 

mahdollisista avajaisista ja niiden ku-

luista. Avajaisista sovitaan erikseen kult-

tuuripalveluiden tai kirjastopalveluiden 

henkilöstön kanssa. Kulttuuripalveluiden 

henkilöstö voi avustaa teosluettelon puh-

taaksikirjoittamisessa ja tulostamisessa 

muun työtilanteen salliessa. Näistä tulee 

sopia hyvissä ajoin erikseen.  

 

Taidelaarin varastosta löytyy jonkin ver-

ran työkaluja ja rekvisiittaa, joita näytteil-

leasettaja voi tarvittaessa lainaa. Taide-

laarin seinillä on ripustuskiskot, -siimat ja 

-koukut. Lisäksi tilassa on kolme liikutel-

tavaa sermiä, joista löytyy ripustuskiskot. 

Näytteille tuotava taide on helposti kulje-

tettavissa kirjaston alaoven kautta. Näyt-

telyn pystytyksestä ja purusta ja siihen 

liittyvästä alaovien avaamisesta sovitaan 

hyvissä ajoin joko kulttuuripalveluiden 

tai kirjaston henkilöstön kanssa. 

 

Tiedottaminen ja markkinointi 
 

Kulttuuripalvelut kustantaa näyttelystä ja 

mahdollisista avajaisista paikallislehti 

Sieviläiseen yhden yhteisilmoituksen. Il-

moitusta varten tiedot toimitetaan vapaa-

aikatoiminnan ohjaajalle. Näytteilleaset-

taja voi laatia halutessaan lehdistötiedot-

teen, minkä kulttuuripalvelut välittää 

alueen medialle. 

 

Vieraskirja 
 

Kulttuuripalvelut pitää Taidelaarin vie-

raskirjaa kirjaston palvelutiskillä. Lisäksi 

näytteilleasettaja voi tuoda oman vieras-

kirjansa. 

 

Kirjaston aukioloajat 
 

Talvikaudella: 

ma-to 11-19, pe 11-16, la 11-14 

Kesäkaudella: 

ma-to 11-19, pe 11-16 

 

Arkipyhän aattoina kirjasto 

palvelee klo 11-15. Muut poikkeusauki-

oloajat ilmoitetaan kirjaston kotisivuilla. 

 

Yhteystiedot 
 

Gallerian nimi: 

Taidelaari 

Osoite: Sievin kunnankirjasto, 

Haikolantie 19, 85410 Sievi 

 

Ajantasainen näyttelykalenteri: 

 

www.sievi.fi/taidelaari 

 

Yhteyshenkilöt: 

 

vapaa-aikatoiminnan ohjaaja (nuoriso- ja 

kulttuurityö) 

Marika Ahonniska 

puh: 044 4883 491 

e-mail: marika.ahonniska@sievi.fi 

 

kirjaston palvelutiski 

044 4883 238 tai 

sievinkirjasto@sievi.fi

 


