
1

ARTTU 1/2017

Espoo Art ry:n jäsenlehti 

 PUHEENJOHTAJAN
 PALSTA

Espoo Artin historiassa ensimmäiset 40 värikästä 
vuotta on takanapäin ja vielä useampi vuosi edessä.  
Jos minun pitäisi kerrata kolme tapahtumaa,  jotka 
ensimmäisinä tulee mieleen vuotta 2016 muistellessa 
niin näihin kuuluu ainakin tapaaminen tasaval-
lan presidentin puolison rva Jenni Haukion kanssa 
Mäntyniemessä, vuosinäyttelymme avajaiset Kaape-
litehtaan Puristamossa sekä yhteistyö Nurmijärven 
taideyhdistyksen kanssa, joka Espoo-päivänä synnytti 
vierailijoidemme ahkeroimana yhteismaalauksen 
Kohtaaminen, joka sittemmin oli esillä UKJ:n vuosi-
näyttelyssä joulukuussa. 

Vuosinäyttelymme yhteydessä julkistimme 40 v. 
juhlakirjamme ja kutsuimme pari ansiokasta jäsentä 
kunniajäseniksi, Else-Maj Koskimäki ja Maritta Laiti-
nen. Jäsenmäärämme kasvoi selvästi. Vuoden aikana 
kaksikymmentä uutta arttilaista liittyi joukkoomme. 
Teimme tiloissamme talkoovoimin suursiivousta 
sekä maalattiin seiniä ja kohennettiin ulko-ovien 
ilmettä.  Arttilaisten omia töitä oli esillä Mäkkylässä 
vuorovälein. 

Muita ilonaiheita oli mahdollisuus tutustua useaan 
näyttelyyn ja taiteilijaan niin pääkaupunkiseudulla 
kuin sen ulkopuolella. Sain myös tilaisuuden hiota 
omaa osaamistani lyijykynän ja pensselin käytössä 
Repin-instituutin opettajien hellässä opastuksessa 
instituutin ensimmäisellä kurssilla Mäkkylän taitei-
lijatalossa. Seuraavaan kurssiin voi jo hakea ja keho-
tan arttilaisia hakeutumaan ajoissa uudelle kurssille 
Mestareiden olkapäillä. 

Harjoituksia jatketaan vuonna 2017. Vuosikokous 
pidetään maanantaina 13.2  klo 18:00 alkaen Mäk-
kylän Taiteilijatalossa, jolloin käsitellään yhdistyk-

semme säännöissa § 10:ssä mainitut asiat, vahviste-
taan tilinpäätös, päätetään tili- ja vastuuvapauden 
myöntämisestä ja valitaan hallitukselle uudet jäsenet 
erovuorossa olevien tilalle.

Jo tammikuussa on seuraava PMC hydraulics -näyt-
telyn vaihtopäivä. Kevään ohjelmaan kuuluu myös 
kritiikki-iltoja ammattikuvataiteilijan johdolla, grafii-
kan työpaja parittomien viikkojen tiistaisin,
 Visuaalin vertaisarviointi ja Avoin Ateljee keski-
viikkoisin. Myös yhteistyö Mainostoimisto Stadion 
kanssa on tarkoitus jatkaa. Vuodelle 2017 suunnitel-
tu toiminta tarkentuu vuoden aikana ja lopullisista 
ohjelmakohdista ja aikatauluista päättää uusi hallitus. 
Ajankohtaiset yksityiskohdat päivitetään kehitteillä 
olevalle uudelle nettisivullemme. 

Koska tämä on viimeinen palstani Artussa
 puheenjohtajana haluan käyttää tilaisuutta hyväkse-
ni ja kiittää kaikkia jäseniä ja yhteistyökumppaneita 
mieleenpainuvista ja iloisista hetkistä vuoden 2016 
aikana. Samalla toivotan jo nyt keski-ikään päässeelle 
yhdistyksellemme ja sen uudelle hallitukselle
 menestystä ja onnea matkaan. 
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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
 044 7514589, jenny.erasaari@gmail.com

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

Milla Piirainen, näyttelyt, projektit, jäsentilaisuudet,
UKJ:n edustaja
 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@gmail.com

Else-Maj Koskimäki, näyttelyt, projektit,
 041 5016224, 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,
 040 0787 886, anne.kuntsi@luukku.com

POIMINTOJA UKJ:N VUOSINÄYTTELYSTÄ 

Uudenmaan Kuvataidejärjestöjen, UKJ vuosinäyttely 
pidettiin Kaapelitehtaan Puristamossa joulukuun 
loppuviikoilla. Usea arttilainen osallistui teoksillaan 
tähän kattojärjestömme näyttelyyn. Näyttelyn juryttä-
jänä toimi kuvataiteilija Jari Järnström. Kultturiminis-
teri Sanni Grahn-Laasonen avasi näyttelyn.
Näyttely oli varsin monipuolinen ja mielenkiintoi-
nen. Myös veistoksille oli annettu näkyvyyttä ja tilaa.
Ohessa muutama kuva avajaistilaisuudesta.
Näyttelyvieraita

 Kulttuuriministeri
 Sanni Grahn-Laasonen
 ja 
 Leena Mäki-Ketelä

 Hillevi Latvalahden, itsenäinen@kynnysmatto.fi

 Maila 
 Lyyjynen 
 taiteensa 
 edessä

 Tero
 Maksimaisen 
 Köyhä taiteilija
 ja Else-Maj
 Koskimäki
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 Sophie Schubakoff, Tahdon taivallus tiensä luo

 Nuorempi ja vanhempi kuvataiteilijasukupolvi
 Maaranen. KOHTAAMINEN-kotiseutuni paikka 

 kartalla -yhteistaideteos taustalla.

     Riitta Posti,
      Lohtu

     
     
     
     Sari Nikola,   
     Kiintopiste

ESPOON VISUAALIN TARINA

Olipa kerran kaksi siskosta, Aulikki (Schrey) ja Inkeri 
(Kotilainen). He olivat perustaneet vertaisarviointi-
ryhmä Visuaalin Helsingin Taideyhdistykseen ja vetä-
neet sitä ilolla monien vuosien ajan. Kävi kuitenkin 
niin, että yhteinen taival HTY:n kanssa päättyi ja sis-
kokset menettivät mukavan ryhmänsäkin. Yhdessä 
päätettiin tehdä asialle jotakin: hakeuduttiin Espoo 
Art -nimisen yhdistyksen piiriin.
Tytöt sopivat tapaamisen hallituksen kanssa, tarkoi-
tuksena esitellä formaattia:
 -tapaamiset kerran kuukaudessa 
-jokainen saa tuoda vertaisarviointiin 1-3 teosta, myös 
ilman teosta voi tulla mukaan
-kaikki osallistujat kertovat ajatuksiaan niistä 
-yritetään löytää hyvää sekä ”huonoa”
Kun Inkerin ”esitelmä” oli tullut päätökseen, oli halli-
tus vähän aikaa hiljaa. Sitten Gunnar lausahti: ”Mitäs 
tämä sitten maksaa?” ”Toiminta on ihan ilmaista”, sis-
kokset vakuuttivat. Niinpä hallitus päätti, että tätä ko-
keillaan näiden ennalta tuntemattomien henkilöiden 
johdolla kevään ajan ja päätetään sen jälkeen jatkosta.

Espoon Visuaali on nyt toiminut vuoden verran ja kä-
vijöitä on riittänyt. Vetäjiä on ollut alusta saakka kah-
den sijasta kolme: Heidi Kristina (Koskivirta), Aulikki 
ja Inkeri. Mitä on jäänyt käteen yhteiseltä taipaleelta: 
lämminhenkinen vuorovaikutus erilaisten ihmisten 
kanssa, moninaiset ajatukset taiteesta, erilaiset tekota-
vat, Kristinan suurenmoiset leipomukset ja toive siitä 
että yhteys näihin ihmisiin jatkuisi. 

Espoon Visuaali kokoontuu Mäkkylän Taiteilijatalossa
 kerran kuukaudessa, perjantaisin tai lauantaisin.
 Kevään aikataulu rakennetaan lähiaikoina. 
Tervetuloa mukaan! Ilmoittautumisia ei tarvita.

     Inkeri
     Kotilainen
     esittelee
     taidettaan.

     Lisää kuvia
     Visuaalista  
     seur.sivulla
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Arvo Heikkilä esittelee taidettaan.

Kahvi ja pulla maistuu kaikille taiteilijoille.

Yläkuva,
Mervi 
Sani taide-
teoksineen
 sekä 
alakuva
Matti
Heiskasen
taidetta

Vertaisarviointi sujuu hymy huulilla, mielipiteitä 
kuunnellen ja keskustelu antaa energiaa taiteen 
tekemiseen.

Heidi
Kristina
Koskivirta
 ja
omaa
taidetta

Aulikki Schrey kertoo taideteoksensa saloja...
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AJANKOHTAISTA KEVÄT 2017

  

   
  

REPIN INSTITUUTTI ESITTÄÄ
  9.2.-11.5.2017  torstaisin klo 17-20

     Mestareiden OLKAPÄILLÄ
KURSSI VISUAALISEN ALAN

 AMMATTILAISILLE
Miltä tuntuisi oppia taidetta Michelangelon tai

 Rembrandtin johdolla? ”Seisomme kaikki 
mestareiden olkapäillä” sanonta kertoo, kuinka 
nykyajan taiturimmekin ovat velkaa aiemmille

uranuurtajille. Kuten mestarit olivat joskus
 oppipoikia, niin mekin voimme oppia vanhoilta
 sekä nykypäivän taitureilta...ja tulla ehkä itsekin

 jonakin päivänä mestareiksi.
Mestarikopiointi oli entisaikoina vakiintunut

menetelmä tekniikoiden, estetiikan, sommittelun
ja havainnointikyvyn harjoittelussa.

Kurssilla emme vain kopioi, vaan opettelemme
tutkimaan mestareiden meille teoksissaan

jättämiä vihjeitä ja opetuksia, sekä rakennamme
vahvaa työmetodia, jota voimme hyödyntää

omassa kehityksessämme. Lisäksi oppilaat pääsevät
piirtämään ja maalaamaan omia teoksiaan 
valitsemiensa mestareiden tyylin mukaan.

 Kurssi soveltuu visuaalisten
alojen ammattilaisille ja opettajille sekä

edistyneemmille taideopiskelijoille. Tervetuloa!
 Paikka: Mäkkylän Taiteilijatalo
 Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo

 Opettajat: Paul Laane, Tuomas Gustafsson
 Lisätiedot: www.repininstituutti.fi

 
Repin -instituutin kuvataidekoulutus
 Keskuskatu 10, 48100 KOTKA
 www.repininstituutti.fi
 Yhteistyössä:• Repin-instituutin
                         kuvataidekoulutus
  • Espoo Art ry

Klassista taidetta Espoossa ”Mestareiden olkapäillä”  
9.2.-11.5.2017 torstaisin klo 17-20

Repin-Instituutti jatkaa Espoossa klassisen taiteen 
opetusta Mäkkylän kurssitilassa. Kurssin opettajina 
toimivat Paul Laane ja Tuomas Gustafsson. Kurssi 
on avoin kaikille ja siihen tulee hakea Repin-Ins-
tituutin www.repininstituutti.fi –sivujen ohjeiden 
mukaan! Hakuaika päättyy pe 26.1.17. Vapaamuo-
toiset hakemukset ja uusilta hakijoilta 1-3 työnäy-
tettä mukaan. Email: raija.hellekari@kymenlaakso.fi 
ja lisätietoja aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi.
Kurssille hyväksymisestä tulee tieto ennen kurssin 
alkua. Kurssin hinta on 260 euroa. 

ESPOO ART RY  VUOSIKOKOUS  MA 13.2.2017
  KLO 18.00 MÄKKYLÄSSÄ

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Mäkkyläs-
sä ma 13.2. klo 18.00. Kokouksessa valitaan yhdis-
tykselle uusi puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet 
seuraavalle toimintakaudelle. Hallitustehtävät on 
jättämässä useampikin entinen jäsen, joten uutta 
panosta tarvitaan! Vuosikokouksessa suunnitellaan 
myös tulevan ”Suomi 100v” –juhlavuoden toimin-
taa. Miten haluamme aiheen näkyvän yhdistyksem-
me vuodessa? Tule mukaan ja tuo uusia ideoita ja 
toiveita toimintavuodellemme. Uusia jäseniä liittyi 
20 viime vuoden aikana. Tervetuloa mukaan toi-
mintaan!

Mallipiirustus
Kevätkauden 2017 mallipiirustusillat on peruutettu 
toistaiseksi. Erittäin vähäisen osallistumisen vuoksi 
on katsottu hyväksi pitää näiden piirustusiltojen 
kohdalla ainakin taukoa. Jatkoa harkitaan uudel-
leen mikäli halukkaita osallistujia sitoutuu
 piirustusiltoihin runsaammin.  
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Taidegrafiikan Carborundum –työpaja
 tiistaisin klo 12-16 (parittomat viikot)
 tammi-huhtikuussa Hanne Rokkasen vetämä
 Carborundum –työpaja jatkuu. Ensimmäinen 
kokoontuminen on ti 17.1.  ja viimeinen 25.4. Työpa-
jaan voi tulla myös ilman aikaisempaa kokemusta. 
Kertamaksu on 10 euroa, joka sisältää tarvittavat 
välineet, värit ja paperit. Ota mukaan keltaiset kumi-
hanskat ja suojavaate. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Tervetuloa! 
Lisätietoja Hanne Rokkanen, puh 050-3771453 

Avoin Ateljee –maalausryhmä keskiviikkoisin
 klo 11-15  tammi-huhtikuussa
Seppo Lintusen organisoima Avoin Ateljee –maa-
lausryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Mäkkylän 
kurssitilassa maalaamaan. Ensimmäinen kerta  oli 
11.1. ja viimeinen 26.4. Lisätietoja maalausryhmästä 
ja kurssitilan maksusta saat Seppo Lintuselta, 
puh. 045-1176050 tai seppo.lintunen2011@gmail.com

Kritiikki-ilta tiistaina 7.2. klo 18.00
Vuoden ensimmäinen kritiikki-ilta on 7.2. 
ja kriitikkona on  taiteilija Aura Hakuri.
Aura Hakuri on taidemaalari ja performanssi-
taiteilija. Moni arttilainen tuntee hänet innostavana
opettajana.Tilaisuus kestää n 2,5-3 tuntia. Mukaan 
mahtuu 15 taiteilijaa. Jokainen saa tuoda arvioita-
vaksi  max 3 teosta. Hinta on 10 euroa/taiteilija.
 Maksu paikan päällä. 
Ilmoittaudu: helena.kaariainen@thl.fi tai
 puh. 040-8309889 /Helena Kääriäinen. 
Kritiikin lomassa pidetään kahvi-ja hengähdystauko.  
 Auralla on oma näyttely  Taidesalongissa
22.1.-8.2.2017, tiedoksi.

Visuaali-vertaisarviointiryhmä kokoontuu la 4.2. klo 
13-16 ja jatkaa kevätkaudella kerran kuukaudessa 
tapaamisia.
Uusista ajankohdista ilmoitetaan sähköpostitse.
Tilaisuus on maksuton ja kestää n 2-3 tuntia. 
Tilaisuuksiin saa tuoda 1-3 teosta, mutta paikalle 
voi tulla myös ilman työtä. Kaikki läsnäolijat voivat 
osallistua teosten arviointiin. 
Ei ennakkoilmoittautumista.
Inkeri Kotilaiseen, puh. 040-700 0580 tai
 inkeri.kotilainen@luukku.com

VedicArt –maalauskurssi 
Anne Kuntsi vetää kaikille avointa Vedic Art –maa-
lauskurssia, joka jatkuu kevätkaudella Mäkkylässä 
viikonloppuisin seuraavasti: 28.-29.1. ja 18.-19.3. ja 
22.-23.4. sekä mahdollisesti 20.-21.5.
Lisätietoja kurssista ja ilmoittautumiset:
 www.annekuntsi.fi  tai puh 0400-787886.

PMC Hydraulics  -näyttely  Vantaalla 26.9.16-26.1.17
tämän hetkinen näyttely päättyy 26.1.17.
Uusi näyttely kootaan jälleen seuraavalle 4 kkn
 jaksolle. Vaihtopäivä on to 26.1.Työryhmä hoitaa 
teosten kuljetukset ja ripustuksen. 
 Jos haluat olla mukana uudessa näyttelyssä, tuo 
teoksesi (max 3 kpl)  ke 25.1. klo 16-18.00 Mäkkylän 
Taiteilijatalolle. Milla Piirainen  ottaa työt vastaan. 
Kiinnitä teoslipukkeet taideteoksen  sekä etu-että 
takapuolelle.Etupuolen teoslipukkeessa näkyy tekijä, 
työn nimi, tekniikka ja hinta.Takapuolen teoslipuk-
keessa on lisäksi taiteilijan  yhteystiedot. 
Mukaan 5 euroa kirjekuoreen nimellä varustettuna.
Liite:PMC-ilmoittautumislomake ja teoslipukkeet
Jos et pääse tuomaan Mäkkylään taideteoksiasi 25.1. 
iltana, voit jättää työt jo aiemmin pakattuina ja 
laputettuina, ilmoittautumislomake täytettynä ja raha 
kuoressa(esim. kirjastotilan takaosaan).
Lisätietoja: 
Milla Piirainen, piirainenmilla@hotmail.com tai
puh.046 5578193

Mäkkylän Taiteilijatalon näyttelytilat
Jäsenillä on mahdollisuus saada töitään esille 
Mäkkylän Taiteilijatalon  kirjastotilaan ja ala-aulaan. 
Tilaan sopii 20-30 teosta (koon mukaan). 
Näyttelyajat 2 kk:n jaksoissa keväällä ja syksyllä.
Tässä seuraavat pystysajat(edellisen purku aina sama-
na päivänä kuin uuden ripustus) 
pystytys ma 9.1. – näyttely: tammi-helmikuu 2017
pystytys ma 6. 3.– näyttely maalis-huhtikuu 2017 
kesätauko
pystytys ma 4.9.– näyttely syys-lokakuu 2017
pystytys ma 6.11. – näyttely marras-joulukuu 2017
(6.11.-8.1.2018)
Teokset voi jättää Mäkkylään aikoina, jolloin ulko-
ovet ovat avoinna, mm. AvoinAteljee (ke 11-15) tai 
carborundum-työpaja (parittomat vkot ti 12-16) tai 
lasten kuvataidekerho (to 13.45-15.30). 
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Tule sisään pääovesta, ala-aulasta vasemmalle erilli-
nen käytävä, jossa Else-Majn työhuoneen ovi. Laita 
ovea vastapäätä olevalle seinustalle, jätä omat tietosi 
ja kiinnitä teostiedot kunkin teoksen  taakse.
Näyttelyn jälkeen työt voi noutaa samasta paikasta.   
Taiteilijat vastaavat itse töistään. 
Else-Maj  Koskimäki pystyttää ja purkaa näyttelyt 
Mäkkylän Taiteilijatalon näyttelytiloista
 Lisätietoa:   elsemajkoskimki@gmail.com tai
 puh. 041-5016224.

Jäsenten töitä VILLA TAPIOLAAN
Laajalahdessa, Suotorpantie 14, sijaitsevassa Villa 
Tapiolassa on mahdollista laittaa töitään esille.
 Marianne Palonen laittaa taidettaan esille Villa 
Tapiolaan.Villa Tilaan sopii 10-15 teosta (koon mu-
kaan). Näyttelyaika on ”joustava”. Yhteyshenkilönä 
toimii Else-Maj Koskimäki. Ota yhteyttä: 
puh 041-5016224 tai elsemajkoskimki@gmail.com
 
Lasten kuvataidekerho (Boställsskolan)
Silja Peltonen jatkaa Boställsskolanin oppilaiden 
kuvataidekerhon pitämistä Mäkkylässä. Kerho toimii 
koulun lukukausiohjelman mukaisesti torstaisin
 klo 13.45-15.30. Tämä lähinnä tiedoksi arttilaisille – 
ovet ovat silloin auki esim. töiden noutoja/tuomisia 
varten. 

Taiji-ryhmä Mäkkylässä (ma ja pe klo 18-21)
Hanna Westerling vetää Taiji-ryhmiä, jotka jatkavat 
syksyllä harjoituksiaan Mäkkylän kurssitilassa 
maanantai ja perjantai-iltaisin klo 18-21.
 Noin kerran kuukaudessa on lisäksi luentoja tai 
harjoituksia lauantaisin.
 Jos kiinnostuit asiasta, ota yhteyttä Hannaan, puh. 
050-5327873 tai hanna.westerling@gmail.com 

 
PopUp  -näyttely  4.-5.2.2017
 40+35 VÄRIKÄSTÄ VUOTTA
Else-Maj Koskimäki GALLERIA STADIO
Thurmanninaukio 10, Kauniainen
Avajaiset la 4.2.2017 klo 17- 20
TERVETULOA !
Juhlistan samalla 75-vuotiset !

NETTISIVUT UUDISTUVAT

Espoo Art ryn uudistetut nettisivut www.espooart.fi 
ovat jo nyt kaikkien nähtävillä. 
Käy katsomassa!

Sivujen uudistusprosessi jatkuu vielä kevään aikana 
ja jäseniltä toivotaan aktiivisuutta tässä.
Yleisilme on uudistunut ja etusivulta pääsee suoraan 
F-linkistä yhdistyksen facebook-sivuille.
 Jäsengalleria uudistuu täysin.

Entiset galleriasivut on poistettu. Sari Holmgren 
nimeä klikkaamalla näet, miten on kunkin taiteilijan 
kohdalla ajateltu tiedot kerättävän. Tämä on pitkä 
prosessi, mutta varmasti vaivan arvoinen. 
Jäsenille lähetetään erillinen pyyntö tietojen ja kuvi-
en toimittamisesta kevään alkupuolella. Näitä jäsen-
tietoja päivitetään myös sovituin välein. 
Ajankohtaista -osiosta näkyy tämän hetkiset ja tulevat 
tapahtumat ja niitä päivitetään jatkuvasti.
 Muutakin on tulossa ja lisäinfoa tulee myöhemmin.

Hallitus

 MYYTÄVÄNÄ
Martti Fredrikssonin jäämistöstä
 taiteilijatarvikkeita, maaleja, pensseleitä ym.
 Mäkkylän taiteilijatalon kirjastossa
 ke.25.1.2017 klo.16.00-20.00
 Marjatta Fredriksson
 p. 0503395705
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Ilmoittautumislomake PMC -näyttelyyn 
 
Taiteilijan nimi  Puhelin Sähköposti 
 
 
 

  

 
Teos Vuosi Tekniikka Mitat  Hinta 
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