
1

ARTTU 1/2016

Espoo Art ry:n jäsenlehti 

Hyvää alkanutta vuotta 2016! 

Tämä vuosi on Espoo Art ry:n juhlavuosi, sillä vie-
tämme taideyhdistyksen perustamisen 40-vuotisjuh-
laa. Juhlanäyttelyn avajaiset on 26.4.2016 
Kaapelitehtaan Puristamolla Helsingissä ja samanai-
kaisesti julkaistaan Juhlakirja. Näyttelyn järjestelyistä 
ym. tulee tietoa lähempänä ko.ajankohtaa. 
Näyttely on auki 15.5.2016 asti. 

Muistan vielä kiireisen vuoden 2015, jolloin koko-
simme hallituksen jäsenistä työryhmän Juhlakirja-
projektia varten. Työryhmä kokoontui ensimmäisen 
kerran maaliskuun alussa ja vuoden aikana kokouk-
sia oli 11 kertaa Mäkkylän Taiteilijatalolla. Alkutyö 
saatiin valmiiksi joulukuun puolessa välissä ja työ-
ryhmä on luovuttanut 40-vuotisjuhlakirjan tiedot 
Jaakkoo -Taara OY YTJ:n myyntipäällikölle Reijo 
Kirjoselle.

Juhlakirjan kannen suunnitteli Silja Peltonen.
Nyt vain odotamme jännittyneinä 40-vuotisjuhlakir-
jan valmistumista huhtikuussa 2016.
Järjestämme juhlavuoden aikana taidetapahtumia, 
joista ilmoitetaan kevään 2016 aikana.
Virkistävää 40-vuotista juhlavuotta 2016 kaikille!

 Liisa Heikkinen-Illukka, hallituksen viestintä 

SISÄLTÖ

s. 2  Espoo Art ry:n yhteystiedot

s. 2-3  Kurssit ja taidetapahtumat keväällä 2016

s. 3  Visuaali-Vertaisarviointiryhmä

s.  4  Taidenäyttelyt: Maritta Laitinen ja
     Erja Siltanen

s.  5  Taidenäyttelyt: Liisa Knuuti ja 
    Sinikka Kurki

s.  6-7   Liisa Knuutin vierailu Galleria Foggassa
   Twins´art Tunnelmia ja Vastakohtia
  Leena Penttinen ja Liisa Illukka
  
s.  7  Espoo Art ry:n vuosikokous 22.3. klo 18
  Tervetuloa!

Aineiston kerääminen oli vaativaa, mutta kiinnosta-
vaa tutkimustyötä liittyen Espoo Art ry:n 
alkuaikojen historiaan, perustajajäseniin, kunniajä-
seniin, puheenjohtajiin, sponsoreiden hakemiseen. 
Juhlakirja kertoo myös Espoo Artin nykyisestä ja 
tulevasta toiminnasta. 
Yksi tärkeä tehtävä oli juhlakirjaan tulevien 
taideteosten valokuvaaminen.  Yhteistyön Olarin 
Kamerat ry:n kanssa tekivät Antti Lyyjynen, Erkki 
Illukka sekä Yrjö Venna Mäkkylän Taiteilijatalolla. 
Studiosalamat olivat myös kovassa käytössä, sillä 
taideteoksia oli yli 90.

Vas. Liisa Knuuti, Maritta Laitinen,Gunnar Bauer,
oikealla Irma Parviainen sekä Reijo Kirjonen
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ESPOO ART RY, YHTEYSTIEDOT

Osoite: Mäkkylänkuja 3,
02650 ESPOO
espooart(at)gmail.com
www.espooart.fi
Y-tunnus: 1708817-6
Pankkitili: 142630-123727 tai 
FI71 1426 3000 1237 27
Viitenumero: 1012 

Hallitus

Seppo Lintunen, puheenjohtaja
045 117 6050
seppolintunen2011(at)gmail.com

Gunnar Bauer, varapuheenjohtaja, kritiikki-illat
044 063 3006
bauer.gunnar(at)gmail.com

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

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

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

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

Teija Lemberg, mallimaalaus, Artin facebook sivu
041 462 2939
teija.lemberg(at)gmail.com

Irma Parviainen, hallituksen sihteeri
040 835 6238
irmaparviainen(at)elisanet.fi

Petteri Pulli, mallimaalaus
050 378 3782

Anne Kuntsi
0400 787 886
anne.kuntsi@luukku.com

ESPOO ARTIN KURSSIT JA TAIDETAPAHTUMAT  
KEVÄÄLLÄ 2016

Taidegrafiikan työpaja jatkuu 19.1. viikolla 3
 tiistaina  klo 12-16 Hanne Rokkasen järjestämänä.
Maksu 10 eur/kerta maksetaan paikan päällä. Työpaja 
on parittomien viikkojen tiistaisin ja ennakkoilmoit-
tautumista ei tarvita.
 Lisätietoja Hanne Rokkanen
 050-377 1453 tai hanne.rokkanen@gmail.com

Kevään mallimaalaus/piirustus jatkuu
 ke 20.1. alkaen
Mallimaalaus jatkuu keskiviikkoisin klo 18.00- 20.30. 
Keväällä  piirretään pitempää asentoa parittomina 
viikkoina ja croquis-piirustusta parillisina viikkoina.
Ensimmäinen piirustusilta on 20.1. (viikko 3), jolloin 
piirretään pitkää asentoa. Tämä jo ennakkoon tiedok-
si, jotta voit ottaa sopivat piirustus/maalausvälineet 
mukaan. Maksu edelleen 7 euroa/ilta,
maksetaan paikan päällä.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Lisätietoja 
teija.lemberg@gmail.com tai
 Petteri Pulli puh 050-3783782. 
Nyt kaikki innolla piirtämään! Piirustusillat ovat ol-
leet mukavaa, leppoisan rupattelun merkeissä tapah-
tuvaa omatoimista tekemistä, johon kuuluu tietysti 
myös kahvitauko.

HIIHTOLOMAVIIKOLLA MALLIMAALAUSTA
EspooArt järjestää kevään 2016 hiihtolomaviikolla 
(viikko 8) jälleen perinteisen mallimaalaustapahtu-
man.Mallimaalaus järjestetään tiistaina 23.2. ja 
torstaina 25.2. klo 12.00-16.00.
Tapahtumassa malli on koko päivän samassa asen-
nossa. Tapahtuma antaa siis hyvän mahdollisuuden 
piirtää/maalata muotokuvaa.
Maksu on 15 euroa/päivä. Voit ilmoittautua joko mo-
lemmiksi päiviksi, tai vain toiselle päivälle.
Tapahtuma vaatii ennakkoilmoittautumisen. Muista 
mainita ilmoittautuessasi, osallistutko molemmille 
päiville, vai vain toiselle päivälle (ilmoita kumpi päivä 
on kyseessä). 
Tapahtuman toteutuminen edellyttää vähintään 5 
ilmoittautunutta/päivä.
Ilmoittautumiset ottaa vastaan Liisa Illukka, 
liisa.illukka@wmail.fi
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 Li Xinshengin Kiinalainen tussimaalauskurssi  alkaa 
ma 15.2. ja ma 22.2. klo 10-15 Mäkkylän kurssitilassa. 
Maksu 30 €/maksu paikan päällä. 
Minimi osallistujamäärä on 8 henkilöä.
 Ilmoittautumiset, liisa.illukka@wmail.fi

ARTIN JÄSENTEN TÖITÄ ESILLE MÄKKYLÄÄN
Taiteilijatalon ala-aula ja kirjastotila voidaan käyttää 
jäsenistön näyttelytilana helmikuusta alkaen. 
Ripustusaika on jaksotettu neljään kahden kuukau-
den pituiseen jaksoon.
Helmi-Maaliskuu, pystytys pe 5.2. ja purku ti 5.4.
Huhti-Toukokuu, pystytys ti 5.4. ja purku ma 9.5.
Syys-Lokakuu, pystytys ma 5.9. ja purku ma 7.11.
Marras-Joulukuu, pystytys ma 7.11. ja purku 
loppiaisen jälkeen 2017.
Tiloihin mahtuu rajoitettu määrä töitä, enintään 
voi tuoda kolme teosta kerrallaan. Teokset tuodaan 
mallimaalausiltana tai taidegrafiikan työpajan aikana 
tai sopimalla jonkun kanssa, joka on paikalla. Työt 
merkitään tekstillä Mäkkylän näyttely sekä lisäksi 
teos- ja yhteystiedot, työn nimi, tekijä, puhelin ja 
sähköpostitiedot.
Jokainen taiteilija vastaa itse omista töistään koko 
toiminnan aikana.
Else-Maj Koskimäki vastaa näyttelyä koskevista 
asioista ja ripustuksesta. Hänet tavoittaa puheli-
mitse numerolla 041 5016224 tai sähköpostilla 
elsemajkoskimki(at)gmail.com

PMC-Polarteknik-näyttely päättyy su 28.2.2016. 
Näyttelyitä jatketaan entiseen tapaan. Uudet työt 
tuodaan Mäkkylään 24.2 arviointia varten. Teokset 
tulee olla ripustuskunnossa ja varustettuina teos, 
tekijä, hinta ja yhteystiedoilla.Ota mukaan päivitetty 
CV-tietosi ja 5 € maksukirjekuoressa. 
 Tiedusteluihin vastaa Gunnar Bauer, 044 0633006 
tai bauer.gunnar(at)gmail.com

Kritiikki-illat to 18.2. ja ma 4.4. 2016 

Pertti Summan kritiikki-ilta on 18.2. klo 18.
Samuli Heimonen pitää kritiikki-illan  4.4. Mäkkylän
Taiteilijatalolla klo 18.
Maksu on 10€/hlö. Voit tuoda kritiikkiin max 3 
teosta. Osallistujien määrä rajoittuu 15 henkilöön.
Ilmoittautumiset, liisa.illukka@wmail.fi

 
ESPOO ART RY:N JUHLANÄYTTELY 40V 

HELSINGIN KAAPELITEHDAS, 
PURISTAMO  27.4.-15.5.2016 AVAJAISET TI 26.4.

Juhlavuoden näyttely järjestetään Kaapelitehtaan
Puristamolla huhtikuun lopussa. 
Kuvataiteilija Markku Arantila juryttää yhteisnäytte-
lymme. Avajaisten yhteydessä julkistetaan 40-vuotis-
juhlakirjamme, johon lähes puolet jäsenkunnasta otti 
osaa. Kirja on myytävänä näyttelyn avajaisissa ja aika-
na myös ulkopuolisille. 

Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni arttilai-
nen osallistuisi tähän näyttelyyn. Kaapelitehtaan 
Puristamolla on runsaasti tilaa ja siksi päädyimme 
pitämään näyttelyn Helsingissä. 

Teokset tuodaan Kaapelitehtaalle maanantaina 25.4. 
aamulla ja näyttely puretaan sunnuntaina 15.5. illalla. 
Teoksia voi tarjota näyttelyyn enintään 3 kpl.
Näyttelyyn osallistumismaksut  ja muut tarkemmat 
tiedot ilmoitetaan maaliskuun alkupuolella. 
Avajaiset on tiistaina 26.4. klo 17.00 alkaen.

VISUAALI -vertaisarviointiryhmä

Inkeri Kotilainen käynnistää Visuaali -nimisen 
vertaisarviointiryhmän Mäkkylän tiloissamme vuo-
den 2016 alusta. Tarkoitus on tavata kuukausittain 
lauantaisin klo 12:00 alkaen tammikuussa 2016. 
Ensimmäinen kerta on la 16.1.2016 klo 12-15 Mäkky-
län taiteilijatalon kirjastohuoneessa. 
Tilaisuuksiin saa tuoda enintään yhden teoksen, 
mutta paikalle voi tulla myös ilman töitä. Kaikki läs-
näolijat voivat osallistua teosten arviointiin. 
Tilaisuudet ovat maksuttomia ja ne kestävät kahdesta 
kolmeen tuntiin. 

Asiasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys 
suoraan Inkeri Kotilaiseen, joka kertoo lisää tapahtu-
masta ja järjestelyistä. Inkeriä tavoittaa sähköposti-
osoitteella inkeri.kotilainen@luukku.com sekä 
puhelimitse numerolla 040 7000580.
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Maritta Laitisen ja Erja Siltasen näyttely
Vihergalleriassa vuoden 2015 lopussa

”Mai & Erja – grafiikasta keramiikkaan” -taidenäyt-
tely täytti Vihergallerian näyttelytilan marras- ja 
joulukuun ajan. Sain houkuteltua Valkeakoskelta 
taiteilijaystäväni mukaan yhteisnäyttelyyn, joka oli 
jo ainakin kolmas yhteinen vuosien varrella 
Vihergalleriassa. 

Keraaminen kuvanveisto on meille molemmille tär-
keä, kun kerran kuussa ajelen Valkeakoski-opistolle 
viikonloppukurssille. Yhteiset matkat olivat aiheina 
myös monissa töissä, mm. Afrikan matka.
  Erja Siltasen esille laittamista töistä valtaosa oli ke-
ramiikkaa ja näyttelyssä oli mukana  myös pienempiä 
uniikkeja keramiikkakoruja. Minulla oli esillä pää-
asiassa grafiikkaa varsin monin eri tekniikoin tehty-
nä sekä joitakin akvarelleja ja pastellitöitä. Keramiik-
kateoksiani oli myös jonkin verran. 

Näyttely Galleria Mondossa 24.11.-11.12.2015 
 Liisa Knuuti ja Sinikka Kurki
LIISA KNUUTI 
 Miksi maalaan
Maalauksieni lähtökohtana on useimmiten väri. Jo-
kin herkullinen väriyhdistelmä kiinnittää huomion ja 
siitä se lähtee. Väri etsii muodon useimmiten luon-
nosta, sillä luonto on täynnä kiinnostavaa kuvattavaa. 
En halua maalata luontoa sellaisenaan, vaan haluaa 
tehdä näkemäni pohjalta uuden kuvan. Olen kiin-
nostunut myös luonnon pienistä yksityiskohdista, 
joita yleensä ei havaita ensisilmäyksellä. Silmut, 
sipulit, siemenet ja juuret kantavat sisällään luonnon 
suuruutta ja kauneutta. Maalarille ne tarjoavat mie-
lenkiintoisia ja salaperäisiä muotoja. Minua kiinnos-
tavat myös vanhat kasvikirjat, joita olen kerännyt. 
Varsinkin 1600-luvun kuvissa on jännittävä tunnel-
ma, kasvit ovat niissä ikään kuin persoonia. Kasvien 
avulla voi ilmaista monenlaisia tunteita, myös ihmis-
elämän haurautta ja hetkellisyyttä. 

Halusimme tehdä näyttelystä ”joulubasaa-
rin” ja sen teeman mukaisesti teoksen sai heti 
mukaansa, jos niin halusi. Vihergalleria on 
hieno, kodikas ja selkeä tila Espoon Kehys ja 
Lasi –kehysliikkeen siipien suojassa. Siellä on 
aina ilo pitää näyttelyitä. Länsiväylän kulttuu-
ritoimittaja kirjoitti Länsiväylä-lehdessä nro 91 
(5.-6.12.2015) hyvän artikkelin näyttelystäm-
me, jonka ansiosta toivon myös Vihergallerian 
tulevan tutuksi niille, jotka eivät vielä paikkaa 
tunne. 
Maritta Laitinen

Erja Siltanen -Istuva

12.12.2015
Espoon kaupunki on myöntänyt 

vuoden nuoren taiteilijan
 kannustusstipendin 

graffititaiteilija Jussi TwoSevenille. 
Stipendi on 3000 euroa.

 Espoo Art ry onnittelee taiteilijaa!

Mai-Inspiraation lähteillä
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Yritän tavoittaa maalauksissani myös mystisyyttä, 
jota kautta voin kurkistaa näkymättömään muistojen 
ja tunteiden maailmaan.Perusasiat väri ja luonnon 
muodot pysyvät usein samana, mutta tekniikkani 
vaihtelee. Olen usein innostunut kokeilemaan uutta. 
Niin nytkin, kun pääsin perille siirtokuvien saloista.
Olen tässä näyttelyssä kulkenut siirtokuvien avulla 
salatuista puutarhoista Pälkäne-veden maisemiin. 
Siirtokuvina minulla on ollut omat valokuvani, joista 
siirrettyä kuvaa olen sitten jatkanut maalaamalla. 
Erityisesti minua on kiinnostanut valo, miten se on 
saanut parhaimmillaan kaikki värit hehkumaan.
Valon tutkiminen, miten se heijastuu veden pinnasta, 
pilvistä, lehtien lomasta on kiehtovaa. Siihen vaikut-
tavat vahvasti vuoden ja vuorokauden ajat ja erilaiset 
maisemat, joista innostavin on minulle ollut kesä-
paikkamme Pälkäneen järvinäkymä.

liisa.knuuti@pp.inet.fi, puh. 050 570 4265

SINIKKA KURKI
 Miksi maalaan
Idea Liisa Knuutin ja minun Galleria Mondon 
näyttelyyn syntyi viime talvena Alina Sinivaaran 
Väriverryttelyä - kurssilla. Huomasimme, että meillä 
on joitain yhteisiä piirteitä tekemisessämme. Otam-
me molemmat usein aiheemme luonnosta. Loppu-
tulokset ovat kuitenkin tietysti omannäköisiämme 
värimaailmaltaan sekä toteutukseltaan. Alina Sini-
vaara tuli näyttelymme kuraattoriksi, mistä olemme 
hänelle hyvin kiitollisia. 

Olen viime vuosina maalannut lähes yksinomaan 
akvarelleja. Minulle tuli kuitenkin pikkuhiljaa tarve 
tehdä jotain muutakin. Kokeilin ensin guasseilla. 
Sitten siirryin akryyleihin. Alina Sinivaara oli mitä 
parhain opas tähän akryylien kanssa työskentelyyn - 
osaava ja innostava. Akryyleillä maalaamisessa koen 
mukavaksi sen, että työtä pystyy muuttelemaan ja 
kehittelemään maalausvaiheessa lähes loputtomiin. 
Taulun tekeminen on jossain määrin ”kuin seikkai-
lu”, koska voi maalata useita kerroksia päällekkäin. 
Tämä on usein lopputuloksen kannalta ihan hyväkin 
juttu, koska ne alemmat värikerrokset antavat työl-
le lisäsävyja sekä syvyyttä. Tosin saahan sitä samaa 
akvarelleillakin aikaan. Akvarellieni maalaamisessa 
se suunnittelu heti työtä aloittaessani on kuitenkin 
huomattavasti tärkeämpää. En nyt kuitenkaan vallan 
akryylimaalariksi rupea. 
On mukava välillä herkistellä akvarelleilla sekä guas-
seillakin.
Näyttelyn työt maalasin reilun vuoden sisällä. Erään-
lainen yhteinen teemani oli Provencen luonto. Sen 
seudun värit, valo sekä paikoin hyvinkin karu luonto 
ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen. 
Sen kaiken ohella ihailen myös siellä (kuin myös tääl-
läkin) elottoman luonnon värejä ja muotoja - okraa, 
siennaa, umbraa eri sävyissään sekä jylhiä kallioita. 
Niinpä varsin monien näyttelyn töideni aiheet ovat 
lähtöisin kivistä sekä hehkuvista maalajeista. Siirto-
kuvia käytin Verdon-sarjan töissä sekä lätäkkötek-
niikkaa GEO-sarjassa.  

sinikka.kurki@elisanet.fi, puh.050 5588010

Sinikka Kurki

Liisa Knuuti
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LIISAN JA LEENAN 
JUHLANÄYTTELY,TWINS´ART 

Galleria Fogga,Pohjoisranta 8B

Liisa Heikkinen-Illukka ja Leena Penttinen ovat 
kaksoset, maatilan tyttöjä Kajaanista. Tyttöjen isä 
oli hyvä piirtämään ja sitä tytöt myös tekivät vapaa-
ajallaan, kun he asuivat kauempana kaupungin hu-
veista ja harrastuksista. Lukion opettaja ja äiti olivat 
kannustavia ja niin tytöt rohkaistuivat pyrkimään 
Ateneumiin.  Ensi kerralla se ei onnistunut, mutta 
tytöt eivät luovuttaneet. Liisa meni Helsingin käsi-
työopettajaopiston käsityökouluun ja  Leena töihin 
mainostoimistoon. 

Vas. Liisa, oikealla Leena
Toisella kerralla Ateneumiin pääsy onnistuikin, Liisa 
haki luonteelleen sopivaan kuvaamataidonopettajan 
oppiin ja Leena jatkoi graafisella puolella, johon oli 
jo mainostoimistossa tottunut.
Elämä vei kaksosia eri suuntiin. Liisa nautti työstään 
opettajana nuorten parissa Mäkelänrinteen lukiossa 
ja myöhemmin Mankkaan peruskoulussa. Liisa käytti 
paljon vapaa-aikaansakin innostuneiden nuorten 
ohjaamiseen milloin maalaamisessa, milloin valoku-
vien tekemisessä. Omalle taiteen tekemiselle ei jää-
nyt kovin paljon sijaa. Liisa alkoi kuitenkin työstää 
savikuppeja omaksi huvikseen.
Leena piti työstään graafikkona firmassa, jonka he 
olivat opiskelukavereiden kanssa perustaneet. Hän 
suunnitteli lehtien ja kirjojen kuvituksia ja taittoja, 
esitteitä ja julisteita.90-luvulla hän innostui keramii-
kan teosta. Oli hyvä ryhmä ja hyvä opettaja
 Arja Karjalainen.

Aika kului ja kumpikin pääsi eläkkeelle. Oli aika teh-
dä omaa taidetta. Liisa dreijasi savikuppeja, maalasi 
akvarelleja ja öljyilläkin. Liisa liittyi Espoo Artiin, 
jossa hän toiminut sihteerinä ja nyt hoitaa viestintää.  
Hanne Rokkasen opetuksessa Mäkkylän taiteilijata-
lolla hän löysi uuden ilmaisutavan, eli carborundum 
- taidegrafiikan syväpainomenetelmän.
Leena innostui keramiikasta ihan tosissaan. Afrik-
kalaisuus oli aina innostanut häntä ja löydettyään 
Hietalahden kirpputorilta afrikkalaisen soittimen 
alkoi hänen mieleensä nousta afrikkalaisia hahmoja. 
Kesämökin lähistöllä Mouhijärvellä oli paikka, jossa 
sai polttaa savitöitä ja Leena innostui myös rakutek-
niikasta. Hän keräili erilaisia muotteja ja efektejä, 
joilla sai ilmettä keramiikkatöihin. Nyttemmin hän 
on innostunut tekemään myös punaisia savitöitä, 
joita hän on maalannut.

Leena Penttinen

Leenalla on näyttelyssä useita jännittäviä
 keramiikkatöitä, joissa on afrikkalainen hahmo. 
Näiden lisäksi Leenalla on esillä raikkaita abstrakteja 
grafiikan lehtiä.
Ja nyt on kaksosten juhlavuosi, joulukuussa he täyttä-
vät 70 vuotta. Heidän yhteinen näyttelynsä 
Twins´art, tunnelmia ja vastakohtia Galleria Fogga,
 Pohjoisranta  8 B jatkuu 21.1.2016 asti.
Liisalta on esillä useita carborundumtöitä. Häneltä 
on myös öljy-ja akvarellimaalauksia. Useimmiten 
aiheena on luonto.  Vaaleat heleät värit ovat ominta 
Liisaa. Myös miljöö ja fantasia kiinnostavat häntä. 
Töissä näkyy rikas sisäinen maailma.



7

ARTTU 1/2016

Espoo Art ry:n jäsenlehti 

Liisan sanoin:
 ”Visuaalinen ilmaisu on kokemusten,

 mielikuvien ja tunteiden summa.
Ilmaisuni vaihtelee realismista 

useiden ismien kautta abstraktiin.
Tänä päivänä kaikki ismit,materiaalit

 ja oma tyyli ovat sallittuja. 
Taide aktivoi mieltä ja kehoa. 

Kuvailmaisu on väline oman persoonan 
ymmärtämiseen ja se jää jäljelle, 

kun sanat unohtuvat ja aika jättää. 
Taide ilahduttaa, ärsyttää, huvittaa

 tai tekee sanattomaksi.”

Liisa Knuuti  Voitko sen paremmin sanoa!

Liisa Illukka
Unisia polkuja, sekatekniikka

VUOSIKOKOUS 22.3.2016

Tänä vuonna pidämme vuosikokouksemme poik-
keuksellisesti 22.3. klo 18:00 alkaen Mäkkylässä. 
Kokouksessa käsittelemme sääntöjemme § 10 mukai-
set asiat. Nämä ovat mm tilinpäätöksen vahvistami-
nen, päätös tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä, 
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan kaksi
 tilintarkastajaa sekä näille varamiehet.

Hallitus kaipaa uutta verta ja tulevat projektiluontoi-
set tapahtumat tarvitsevat lisää tekijöitä ja toteuttajia. 
Sinä, joka olet kiinnostunut yhdistyksemme tulevai-
suuden suunnitelmista ja toiminnan  toteuttamisesta, 
ota yhteys yhdistyksemme tiedottajaan 
Liisa Heikkinen-Illukka.

 Mielellään helmikuun aikana.

Taiteilijatalon sisäänkäynti

Tällaiselta näytti Taiteilijatalon sisäänkäynti viime 
kesänä. Herättääkö näky ajatuksia tai viitteitä ovien 
takana olevasta kreatiivisuudesta ja luovasta energi-
asta?  Jos sinulle on ajatuksia tilanteen
parantamiseksi, kerro siitä ottamalla yhteyttä Liisa 
Heikkinen-Illukalle, liisa.illukka(at)wmail.fi. tai
puh. 040 5850804


