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Espoo-päivä vietettiin aurinkoisessa ja tuulisessa sääs-
sä lauantaina 27.8. ilmapallojen ja lippujen liehues-
sa. Päivän teema KOHTAAMINEN keräsi vierailijoita 
ikuistamaan kotipaikkansa tunnelmia yhteiseen 
TRIPTYYKKI-taideteokseen. 
Nurmijärven taideyhdistys oli mukana yhteisessä tem-
pauksessa.Kuvia innokkaista osallistujista
 ja lopputulos sisäsivuilla.

Ohjelmassa oli myös työnäytöksiä, maalausta runoili-
jan innoittamana, elävän mallin piirustusta sekä lap-
sille oma maalaustapahtuma. Oli myös taidearpajaiset, 
joiden voitot ilahduttivat vierailijoita. Repin-Instituu-
tin Paul Laane kertoi tulevasta kurssitapahtumasta 
syksyllä ja antoi vinkkejä omakuvan maalaamisesta. 

Päivä päätettiin yhteiseen illanistujaiseen juhlavuo-
den kunniaksi. Juhlassa esiintyi nuorekas musiikki-
yhtye Second in Paradise ja ikinuoret kuorotyttömme 
Hanne, Maritta ja Else-Maj ”Ladyt lavalla - encore” 
kajauttivat 40-v.kronikkalaulun läsnäolijoiden iloksi. 
(Laulun sanat omana tekstinään)  

Illan ohjelmassa oli tiukka Tietovisa, jossa ryhmät 
kisasivat 15 kysymyksen verran. Voittajaryhmä pal-
kittiin asianmukaisesti. Olympialaiset - 5-ottelu eri 
lajeissa: tikanheitto, renkaanheitto, naruhyppy, pus-
sihyppy ja vihellys -  jouduttiin ajanpuutteen vuoksi 
siirtämään seuraavaan kertaan. On aikaa harjoitella!
Taiderintamalla kisattiin pienryhmissä ”sokkopiirtä-
mällä” perusarttilainen. Teokset olivat hauskoja. 
 
Samalla löytyi perinteisen hattukilpailun parhaat tiu-
kan äänestyskierroksen jälkeen. Onnelliset voittajat 
yhteiskuvassa.

ESPOO-PÄIVÄ

Espoo-päivän JATKOT 27.8.2016
 Mäkkylän Taiteilijatalossa

Kuva: Hattu-kisan kolme parasta
vas. Elina Jounela, Gunnar Bauer 

sekä Milla Piirainen

 ”Ladyt lavalla - encore”
  Espoo-päivän vietosta lisää sivuilla 2-6
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ESPOO ART RY, YHTEYSTIEDOT

Osoite: Mäkkylänkuja 3,02650 ESPOO
espooart(at)gmail.com,www.espooart.fi
Y-tunnus: 1708817-6
FI71 1426 3000 1237 27
Viitenumero: 1012

Hallitus
Gunnar Bauer, pj,
 044 063 3006, bauer.gunnar(at)gmail.com

Maritta Laitinen, vpj,talous,
 jäsenrekisteri,osoitemuutokset, galleriasivut
 040 527 3268, mai.laitinen@kolumbus.fi

Jenny Eräsaari, sihteeri
 0447514589, jenny.erasaari@gmail.com

Helena Kääriäinen, kritiikki-illat
 040 8309889, helena.kaariainen@fimnet.fi

Milla Piirainen, näyttelyt, projektit, jäsentilaisuudet,
 046-5578193, piirainenmilla@hotmail.com
 

Liisa Heikkinen-Illukka, viestintä, valokuvaus
kurssi-ilmoittautumiset, uudet jäsenet,Arttu-lehti
 040 585 0804, liisa.illukka(at)wmail.fi 

Liisa Knuuti, erilaiset projektit
 050 570 4265, liisa.knuuti@pp.inet.fi

Else-Maj Koskimäki,näyttelyt, projektit,
 UKJ:n edustaja,
 041 501 6224, elsemajkoskimki@gmail.com

Teija Lemberg, mallimaalaus, EAn Facebook sivu
 041 462 2939, teija.lemberg@gmail.com

Petteri Pulli, mallimaalaus
 050 378 3782

Anne Kuntsi, erilaiset projektit,
 0400 787 886, anne.kuntsi@luukku.com

Espoo-päivä Mäkkylän Taiteilijatalolla
27.8.2016/kuvia

Maalausta runonlausujan innoittamana
Ritva Laine, Espoon kirjailijat

Myynnissä arpoja,
Espoo Arin 40-v.juhlakirjoja,taidetta ym.



3

ARTTU 3/2016

Espoo Art ry:n jäsenlehti 

Elävänmallin piirustus
Mallina Tytti

Ritva Laine esitti omia runojaan ja vierailijat
 loivat hienoja taideteoksia.
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Lasten maalaustapahtuma ja Triptyykin 
aloittaminen aiheena KOHTAAMINEN

-kotiseutuni paikka kartalla
-tekniikka vapaa ja kaikki vierailijat 

 voivat osallistua 
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Omakuva/Nurmijärven Taideyhdistyksen
 taiteilija 

Taiteilijoiden työhuoneet
avoinna vierailijoille

Paul Laane,
Man with glasses

 Repin-instituutin 
kuvataidekoulutuk-
sen MUOTOKUVA-
kilpailun voittaja.
Taiteilija Paul Laane
muotokuvansa
vieressä.
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ESPOO ART 40 v
suomalainen kansansävelmä (Rosvo Roope)

Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa
riemullisen tarinan, joll’ ei oo vertoa.
Se on laulu Espoo Artista ja arttilaisista,
jotka taiteen tiellä taivaltaen löysi toisensa.

Se kipinästä syttyi seitkytluvun alussa,
ja kohta yhteisnäyttelyitä nähtiin useita.
Sai Espoo Artti alkunsa näin vuonna seitkytkuus’
Oli taidepiiriin syttynyt nyt kirkas tähti uus!

Thorstorpin tilat kävi tutuks’ varsin monelle
ja näyttelyitä järjestettiin joka taholle.
Sitt’ Kilon Villan uumenissa kurssit pidettiin
ja maalaukset, kipsit, savet siellä muovattiin.

Viel’ Kilon tienoot muistavat nuo tuoksut tärpätin,
kun kurssilaiset pensseleineen kävi äksöniin.
Taas Hepoluhdan väriopit päähän päntättiin;
näin värit vaihtui kankahilla – juttu oli siin’.

Oli kurssitilat keskustassa Kauniaistenkin.
Siell’ kritiikit ja kurssit pyöri, mallii maalattiin.
Tuli Granin paikka tutuks’ meille kovin hyvin niin,
ett’ haikeana kamat sieltä pois me kärrättiin.

Vaan onni kulki Espoo Artin kantapäillä kai,
kun Mäkkylästä tyhjäks’ jääneet koulutilat sai.
Jäi Boställsskolan elämään ja sutit heiluu taas
ja Mäkkylänkin tienoot tietää – täällä osataan.

Oli tuparit ja virkamiehet tuli katsomaan.
Ne kestittiin kuin ystävät ja viini virtas näin.
Tää onhan kunnon porukka ja reilu sellainen;
ja taiteen laadust’ tingitä ei edes selvin päin!

Nyt keski-ikä lähenee kun nelkyt täytetään.
Oli Kaapelilla näyttely; sai suuren suosion.
Myös juhlakirja valmistui; nyt syksy lähestyy
Siis katseet uusiin haasteisiin, kyll’ meissä voimaa on.

Esitys: ” JATKOT”Ladyt lavalla ”encore”
 Maritta Laitinen, Hanne Rokkanen ja
  Else-Maj Koskimäki
Sanoitus: MLaitinen

Taiteilijatalo on täynnä persoonallisia ja 
taiteestaan nauttivia taiteilijoita, joiden taide 
inspiroi vierailijoita visuaalisesti.
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Kuninkaantiellä Kauklahdesta Kotkaan
Gunnar Bauer

Heinäkuussa löytyi aikaa vierailla eri taidenäyttelyissä 
Kuninkaantien varrella. Ensimmäisenä kohteena oli 
Kuninkaantien Taiteilijoiden järjestämä kesänäyttely 
Kauklahden vanhassa rautatieasemassa. Yhdistyksen 
useimmat jäsenet ovat harrastajataiteilijoita, jotka työs-
kentelevät omissa tiloissaan.  Yhteisiä tapahtumia ovat 
kurssit, kokoukset, retket ja näyttelyt. 
Mieleeni jäi erityisesti Tiina Hannikaisen teos Me yhdessä, 
kipsiä tarjottimella ja  Carola Welinin akvarelli vanamosta, 
Linnaea borealis. Vanamo on minulle rakas kasvi, joka 
myös on esiintynyt kesämökkimme tienoilla.

Puheenjohtajan palsta

Tiina Hannikainen ja 
Intiaaniprinsessa

Gumbostrand Konst & Formin galleria esittelee niin 
kotimaista kuin pohjoismaista nykytaidetta sen eri 
muodoissa. Gallerian tämän kesän kesänäyttelyssä 
oli nähtävänä sekä Heini Turusen GLOW-töitä että 
lisäksi Ryhmänäyttely Kesän eri taiteilijoiden teok-
sia, yhteensä 153 kappaletta, joista tässä muutama. 
Mieleenpantavaa oli, kuinka monta pientä punaista 
pilkkua löytyi teosten vierestä.  

Tiina Hannikainen,
 Me yhdessä

Carola Welin, 
Linnaea borealis

Gumbostrand Konst & Formin galleria esittelee niin 
kotimaista kuin pohjoismaista nykytaidetta sen eri 
muodoissa. Gallerian tämän kesän kesänäyttelyssä 
on nähtävänä sekä Heini Turusen GLOW-töitä että 
lisäksi Ryhmänäyttely Kesän eri taiteilijoiden teok-
sia, yhteensä 153 kappaletta, joista tässä muutama. 
Mieleenpantavaa oli kuinka monta pientä punaista 
pilkkua löytyi teosten vierestä. 

Heini Turunen, It takes Two to Tango

Christer Åberg, Kesäkala

Mirja Ilkka, Apila
Porvoon kulttuuri- ja kongressikeskuksessa vierai-
limme ryhmänäyttelyssä Salon de Porveaux jonka 
lähtökohtana oli rokokoo-ajan taide hassutteluineen 
ja leikkimielisyyteineen taustalla kuitenkin harmaa ja 
kolea arki.  
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Marika Kaarna, Ranta on täynnä

Kymmeniä kilometriä myöhemmin oli Merikeskus 
Vellamon vuoro Kotkassa ja siellä Repin-instituutin 
juhlanäyttely. Repin-instituutti on toiminut Kotkassa 
jo kymmenen vuotta ja keskittyy klassiseen maalaus-
tekniikkaan. Suurin osa opettajista tulevat Pietarista. 
Repin-instituutti järjestää syksyllä kurssin Mäkkylän 
taiteilijatalossa. 

Esillä olevien töiden joukosta usea jäi mieleen alla 
niiden joukoista Kristiina Elon varsin ison kokoinen 
It’s now or never sekä Asetelma. 

Kristiina Elo Its now or never

Maisemamaalauksista löytyi sekä rantoja, havupuita 
että talvista Langinkoskeakin.

Katarina Ögård, Flakanäs

Paul Laane, Man with glasses

Ja karamellina pohjalla Repin-instituutin kuvataide-
koulutuksen MUOTOKUVA-kilpailun voittaja.

Espoo-päivänä lauantaina 27.8. Repin-instituutti
 vieraili Mäkkylän Taiteilijatalossa. 

REPIN-INSTITUUTTI KURSSITTAA MÄKKYLÄSSÄ

 Repin-Instituutti aloittaa syksyllä ”Klassista taidetta 
visuaalisen alan ammattilaisille” -nimisen kurssin 
Mäkkylässä. Kurssi-ilta on torstaisin alkaen 22.9. klo 
17-20 ja päättyen 15.12. Lisäksi on tiivis viikonloppu 
29.10.-30.10. Espoo Art antaa kurssitilat tähän koulu-
tukseen.
Kurssin opettajina toimivat Paul Laane ja Tuomas 
Gustafsson sekä viikonloppuna tulee opettaja 
Pietarista.
Kurssi on avoin kaikille ja haku tapahtuu Kymen-
laakson kesäyliopiston kautta 31.8.16 mennessä. 

Vapaamuotoinen hakemus ja 1-3 kuvaa:
 raija.hellekari@kymenlaakso.fi. Katso lisätiedot 
Kymenlaakson kesäyliopiston tai Espoo Artin netti-
sivuilta.
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AJANKOHTAISTA

JÄSENTEN TÖITÄ ESILLE MÄKKYLÄÄN

 Jäsenillä on mahdollisuus saada töitään esille 
kirjstotilaan ja ala-aulaan. Tilaan sopii 20-30 työtä, 
koosta riippuen. Näyttelyajat ovat 2 kk jaksoissa
 keväällä ja syksyllä seuraavasti:                                                 
syys-lokakuu, pystytys ma 5.9., purku ma  7.11.       
marras-joulukuu, pystytys ma 7.11.
 purku ma 9.1.2017
Työt voi jättää esim. mallimaalaus- tai grafiikan 
työpaja-aikoina, jolloin ovet ovat auki, ala-aulasta 
vasemmalla olevalle käytävälle, Else-Maj´n työhuo-
neen oven eteen, ennen pystytyspäivää tekijäntiedoil-
la varustettuna. Työt voi noutaa samasta paikasta.
Taiteilijat vastaavat itse töistään.
Else-Maj Koskimäki pystyttää ja purkaa näyttelyn  
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä
elsemajkoskimki@gmail.com, p. 041 5016224

JÄSENTEN TÖITÄ ESILLE VILLA TAPIOLAAN

Laajalahdessa, Suotorpantie 14 sijaitsevassa Villa
Tapiolassa on myös mahdollista laittaa töitään esille.
Tilaan sopii 10-15 työtä koosta riippuen ja näyttelyai-
ka on ”joustava”. Yhteyshenkilönä on 
Else-Maj Koskimäki, ota yhteyttä,
elsemajkoskimki@gmail.com, p. 041 5016 224

KUVATAIDEKERHO

Silja Peltonen jatkaa  Boställsskolanin oppilaiden
kuvataidekerhon pitämistä Mäkkylässä.
 Hän aloittaa to 1.9. klo 13.45-15.30 ja jatkaa koulun
syylukukauden 2016 ajan.

CARBORUNDUM SYKSYLLÄ 2016

Carborundum iltapäivät jatkuvat edelleen joka 
toinen tiistai parittomina viikkoina. 
Ensimmäinen on viikolla 37, 13.9.2016  klo 12-16. 
Viimeinen on poikkeuksellisesti 29.11.2016 
Grafiikan työpajaan voi tulla myös ilman aikaisem-
paa kokemusta. Kertamaksu on 10 €. Ota mukaan 
keltaiset kumihanskat ja suojavatteet.
Terveisin Hanne Rokkanen

MALLIPIIRUSTUS

Mallipiirustukset jatkuvat taas syksyllä. Syksyllä 
mallipiirustusta järjestetään joka toinen viikko (pa-
rittomat viikot). Syksyn viimeinen mallipiirustusilta 
on ke 23.11.Piirustusillat ovat croquis–piirtämistä, 
eli piirretään nopeita asentoja. Piirustusillat pidetään 
keskiviikkoisin klo 18.00 – 20.30. Maksu on 7 euroa. 
Piirtämään voivat tulla kaikki halukkaat. 
Ensimmäinen piirustusilta on keskiviikkona 14.9. 

(viikko 37).TERVETULOA ! ”

ESPOOART JÄRJESTÄÄ LUKUVUONNA 2016-2017 
NELJÄ KRITIIKKI-ILTAA.
Syksyn ensimmäisen kritiikki-illan 20.9. kriitikoksi on 
lupautunut kuvataiteilija Jan Neva. Aloitamme illan 
Mäkkylän taiteilijatalolla klo 18; tilaisuus kestää 2-3 
tuntia. Mukaan mahtuu korkeintaan 15 taiteilijaa, 
kukin saa tuoda arvioitavaksi korkeintaan 3 teosta. 
Hinta on 10 euroa/taiteilija. Kritiikin lomassa pide-
tään pieni kahvi- ja hengähdystauko. Kritiikki-illat 
ovat perinteisesti olleet varsin suosittuja eikä ihme: 
niissä on mahdollisuus oppia valtavasti sekä omiin 
töihin kohdistuvista kommenteista että muiden teos-
ten kritiikkiä seuraamalla. Ilmoittaudu siis nopeasti! 
Ilmoittautumiset kritiikki-iltaan Helena Kääriäiselle 
helena.kaariainen@thl.fi tai 040 8309889. Mukaan 
mahtuu 15 ensimmäistä! 
Jan Neva on opiskellut kuvataiteita Imatran taide-
koulussa, Kuvataideakatemiassa ja Pietarin taide-
akatemiassa (Repin-Instituutti). Hänellä on ollut 
useita yksityisnäyttelyitä ja hänen töitään on nähty 
mm. Salmelassa kesällä 2015. Hän toimi 2015-2016 
Helsingin Yliopiston Piirustuslaitoksen johtajana ja 
opettajana; tämä rooli joutui katkolle kun Yliopis-
to, ainakin toistaiseksi, sulki Piirustuslaitoksen. Jan 
Nevan voimakkaat ja koskettavat työt ovat usein ih-
misaiheisia; niihin voi tutustua hänen kotisivuillaan 
http://www.janneva.com/

TEMPERAMAALAUKSEN VIIKONLOPPUKURSSI

Yksi parhaita temperamaalauksen tuntijoita, taiteilija 
Anne Sunila, pitää kurssin temperamaalauksen sa-
loista lauantaina 1.10 ja sunnuntaina 2.10, molempina 
päivinä klo 11-15 Espoo Artin kurssitilassa.  
10 ensimmäisenä ilmoittautunutta mahtuu mukaan.
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Liisa Heikkinen-Illukka (liisa.illukka@wmail.fi),
 puh.040 585 0804  ottaa vastaan Temperamaalauksen 
ilmoittautumisia 20.9. mennessä. Tulijoille lähete-
tään myöhemmin lista mukaan otettavista tarvik-
keista.
Kurssin hinta on 45 € koko viikonlopulta ja 30 €, jos 
osallistuu vain yhtenä päivänä. Kurssimaksu pitää 
maksaa 26.9 mennessä Espoo Artin tilille
 FI71 1426 3000 1237 27. 
 
KORUKURSSI 16.11.2016  klo18-21

Kurssilla käydään läpi korunteon perusasioita, kuten 
lukkojen, koruvaijereiden, stopparihelmien, solmu-
suojien, korupiikkien yms. käyttö ja kiinnitys. 
Kurssin aikana ehdit tehdä vaikkapa keskenään yh-
teen sopivat kaulakorun, rannekorun ja korvakorut.
Kurssin hintaan sisältyy runsaasti  korunosia, sie-
menhelmiä  ja  erilaisia  isompia  lasihelmiä,
korunsuunnitteluteline. Pihdit ja sivuleikkurit voit 
lainata opettajalta.
Kurssin yhteydessä voit ostaa lisää erilaisia korutar-
vikkeita.
Hinta: 35 € / hlö. Kurssin hinta sisältää ohjauksen ja 
materiaalit, kahvi ja tee tarjoiluun.
Ohjaaja: Milla Piirainen
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Sitovat ilmoittautumi-
set su13.11 mennessä osoitteeseen 
 piirainenmilla@hotmail.com / 046-5578193

PMCHydraulics,  Vantaa – näyttely 26.9.16 - 26.1.17
 Vantaalla avautuu yhdistyksemme uusi näyttely
 jälleen. Ripustuspäivä Vantaalla on ma 26.9. Edelli-
sen näyttelyn työt toimitetaan saman päivän aikana 
Mäkkylään. Töiden noudosta Mäkkylästä tiedotetaan
 sähköpostitse. 
Mäkkylässä uuden näyttelyn työt vastaanottaa 
Milla Piirainen perjantaina 23.9. klo 18-20
Lisätietoa:piirainenmilla@hotmail.com,
p.0465578193
 Nyt avattavan näyttelyn kesto on 4 kk. Heti miten 
siis kesän mentyä on uuden näyttelyn vuoro. Laita 
kalenteriisi jo tästä tieto, jos haluat olla mukana taas 
seuraavassa näyttelyssä. 
Syyskuussa alkavasta(syyskuu 2016-tammikuu 2017) 
tulevasta näyttelystä ilmoitetaan taiteilijoille  lähem-
pänä 26.9.2016 päivää.


