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Puheenjohtajan palsta 

 

Elämme Suomi 100-juhlavuoden viimeisiä 

kuukausia. Vuosi huipentuu luonnollisesti 

Itsenäisyyspäivän juhliin niin Presidentinlinnan 

juhlissa kuin yksityisissä kodeissammekin. 

Vuosinäyttelymme ”Kuvasta runo – Runosta 

kuva” avataan Kaapelitehtaan Puristamossa 

sopivasti Itsenäisyyspäivän aattona 5.12. ja 

avajaistilaisuus on osa Suomi 100-ohjelmaa. 

Näyttelyn työryhmä on tehnyt kovaa työtä 

kaiken onnistumiseksi ja samoin omat 

kuvataiteilijamme  ja Espoon Kirjailijoiden 

runoilijat omilla tahoillaan. Uskon, että 

näyttelymme on jälleen hyvä katsaus 

arttilaisten korkeasta tasosta taiteen saralla.  

Seuraava vuosinäyttely onkin jo huhtikuussa ja 

siitä on tarkempaa tietoa tässä Artussa. 

Arttu nro 4/2017 on täynnä uutta tietoa kevään 

kursseista, kritiikki-illoista, taideluennosta, 

taideopastuksesta, piirustusilloista, juhlista sekä 

monesta muusta. Katso lisätietoa näistä kaikista 

Artun sisäsivuilta. Hallitus päätti siirtää 

perinteiset pikkujoulut näyttelykiireiden vuoksi 

tuonnemmaksi ja näin saimme uuden teeman 

”Uuden kuun juhla”. Lukekaapa tarkemmin 

mitä tuo pitää sisällään.  

Espoo Artin vuosikokous on helmikuussa 13.2. 

ja silloin valitaan uusi hallitus erovuoroisten 

tilalle. Tule paikalle vaikuttamaan yhdistyksen 

toimintaan ja tapaamaan muita jäseniä. 

Jäsenten esittelysivuille on tullut uusia 

päivityksiä ja nyt noin 1/4  jäsenistä on mukana 

tässä. Lisää odotamme ja uusia teosten 

kuvauspäiviä pyritään järjestämään keväällä. 

Tänä syksynä on jäsenten sähköpostitulva ollut 

melkoinen ja niinpä hallitus päätti, että 

jäsenten näyttelyinfot ja muut tapahtumainfot 

päivitetään yhdistyksen facebook- ja 

instagram-sivuille (lisätiedot Artussa); 

sähköpostilla hoidetaan muu viestintä. 

Nettisivut www.espooart.fi Ajankohtaista on 

niin ikään paikka, jossa kannattaa vierailla 

useammin.   

 

 

Kulunut vuosi on ollut varsin työntäyteinen ja 

tapahtumia paljon. Salmelaan teimme 

kevätretken toukokuussa isolla porukalla, 

olimme mukana Kuvataiteen päivässä 10.7. 

yhteistyössä Pikku-Auroran kanssa, 

osallistuimme Espoo Päivän tapahtumiin 

elokuun lopulla Avoimin ovin ja nyt on 

vuosinäyttelymme vuoro. Saimme runsaasti 

näkyvyyttä näissä kaikissa tapahtumissa.   

 

Toivotan teille kaikille sekä omasta että koko 

hallituksen puolesta hyvää loppuvuotta ja uusia 

virkeitä tuulia tulevalle vuodelle! Olkaamme 

yhtä energisiä ja tarmokkaita kuin tähänkin asti.  

Maritta 

 

 

 

 

 

Tämän Artun sisältö 

s.1      Puheenjohtajan palsta 

s.2      Yhteystiedot &  

s.2       Facebook ja Instagram-ohjeet 

s.2       Jäsenten esittelysivut 

 

 

 

http://www.espooart.fi/
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s.3-7   Ajankohtaista kevät 2018 

o mallipiirustus ja maalaus 

o kritiikki-illat 

o carborundum-työpaja 

o avoin ateljee 

o temperamaalauskurssi 

o vedic art-kurssi 

o vuosikokous 

o vuosinäyttely 

o Ateneum-käynti 

o Itsen luominen-kurssi 

o Visuaali-vertaisarviointiryhmä 

o Taijia Mäkkylässä 

o Symbolit taiteessa-luento 
 

Espoo Art, Mäkkylänkuja 3, 02650 ESPOO  

espooart@gmail.com 

Y-tunnus: 1708817-6 

Pankkitili Nordea: FI71 1426 3000 1237 27  

Viitenro :1012 

 

MARITTA LAITINEN , PUHEENJOHTAJA  

Talousasiat, jäsenrekisteri, os. muutokset, 

galleriasivut Tel. +358 40 527 3268 

mai.laitinen@kolumbus.fi 

 

LIISA KNUUTI , VARAPUHEENJOHTAJA  

Erilaiset projektit, Länsiväylä-nettisaitti  

Tel. +358 50 570 4265  liisa.knuuti@gmail.com 

 

JENNY ERÄSAARI, SIHTEERI  

Arttu-jäsenlehti, Fabebook-päivitykset 

Tel. +358 44 751 4589  

jenny.erasaari@gmail.com 

 

LIISA HEIKKINEN-ILLUKKA  

Viestintä, valokuvaus, uudet jäsenet  

Tel. +358 40 585 0804  liisa.illukka@wmail.fi  

 

RIITTA HURME  

Taideprojektit, Arttu-jäsenlehden avustaminen  

Tel. +358 50 566 6475  riitta.hurme@gmail.com  

 

PAULA JAATINEN  

EspooArt vuosinäyttelyt, erilaiset projektit  

Tel. +358 50 588 0122  

paula.jaatinen@parviainenark.fi  

 

HELENA KÄÄRIÄINEN  

Kritiikki-illat, jäsentilaisuudet  

Tel. +358 40 830 9889  

helena.kaariainen@fimnet.fi 

 

MILLA PIIRAINEN  

PMC-näyttelyt, Taiteilijatalon näyttelyt, UKJ:n 

edustaja Tel. +358 46 557 8193 

piirainenmilla@hotmail.com  

 

VEIKKO KUHMONEN  

Taiteilijatalo/t.huone pj, valokuvaus, 

mallimaalaus  

Tel. +358 40 524 0229  

veikko.kuhmonen@gmail.com  

 

ANNE KUNTSI  Erilaiset projektit  .  

Tel. +358 400 787 886  kuntsianne@gmail.com  

 

SIGNHILD KEMPE-JÄRVENSIVU  

Espoo Art Instagram-sivut, erilaiset projektit  

Tel. +358 500 814 075  

signhild.kempe@jarvensivu.com 

 

       FACEBOOK & INSTAGRAM 

Fb-päivitykset (www.facebook.com) 

hoitaa Aada Eräsaari –lähinnä Artin ja 

jäsenten  tiedottamiset tapahtumista, 

jäsenten näyttelyt yms.   

Näyttelyinfot lähetetään:  

aada.erasaari@gmail.com   

ei enää sähköpostiviestintää espooartin 

sähköpostiin eikä Liisa Heikkinen-Illukalle. 

 

Instagram-päivityksiä  

(www.instagram.com)  

hoitaa edelleen Signhild Kempe-Järvensivu 

signhild.kempe@jarvensivu.com .Hänelle 

voit lähettää tietoja tapahtumista, 

näyttelyistäsi ja kuvia töistäsi ja 

tapahtumista.  

mailto:veikko.kuhmonen@gmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:aada.erasaari@gmail.com
http://www.instagram.com/
mailto:signhild.kempe@jarvensivu.com
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Teoskuviin tiedot: tekijä, teoksen nimi, 

tekniikka ja miel. valm.vuosi. Ole aktiivinen 

omalta osaltasi, niin sivuillamme on elämää!! 

 

 

 

 

       JÄSENTEN ESITTELYSIVUT 

 

Jäsenluettelossa on esittelysivut valmiina nyt 

noin 1/4 jäsenien kohdalla. Lisää olisi 

toivomus saada. Keväällä järjestetään vielä 

1-2 teosten kuvauspäivää. Lisätietoa tästä 

myöhemmin. Mikäli sinulla on sopivat kuvat 

teoksista valmiina, talleta ne muistitikulle, 

laita teostiedot mukaan, kirjoita lyhyt teksti 

omasta tekemisestäsi ja laita postiin: Maritta 

Laitinen, Puutarhatie 11 B, 02710 Espoo. 

Kysy lisätietoja mai.laitinen@kolumbus.fi tai 

040-5273268 

 

 

AJANKOHTAISTA  KEVÄT 2018 

 

PIIRUSTUS/MALLIMAALAUSILLAT  2018 

Elävän mallin piirustus- ja maalausillat jatkuvat 

keväällä keskiviikkoisin klo 18-20. 

Ensimmäinen ilta on ke 17.1. ja jatketaan aina 

huhtikuulle ke 18.4. asti. Osallistumismaksu on 

7 €/ ilta. Maksu paikan päällä. 

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Illat ovat 

avoimia kaikille halukkaille, ei tarvitse olla 

yhdistyksen jäsen. Lisätietoja Veikko 

Kuhmonen, puh 040-5240229 tai 

veikko.kuhmonen@gmail.com  

 

 

KEVÄÄN KRITIIKKI-ILLAT 

Kevään 2018 kritiikki-illat jatkuvat kaksi kertaa 

Mäkkylän Taiteilijatalolla.  

Osallistumismaksu 10 €/hlö (maksu paikan 

päällä) ja arvioitavaksi voi tuoda 1-3 teosta. 

Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Maximi  15 henkilöä teoksineen. Voit tulla 

paikalle myös ilman teoksia, jolloin oviraha 5€.  

 

Ensimmäinen kritiikki-ilta pidetään ’ 

ti  6.2.2018 klo 18-20.30.  

Kevätkauden toinen kritiikki sijoittuu 

huhtikuulle.  

Helmikuun kriitikoksi on lupautunut 

kuvataiteilija, kuvaamataidon opettaja Maikki 

Haapala. 

Taiteilijauransa hän on aloittanut öljymaalarina 

ja piti muutaman näyttelynkin. Opettamisen 

myötä  akvarellista tuli uusi kiinnostava haaste . 

Tänään hän on profiloitunut akvarellistiksi värin 

puhtaus ja läpikuultavuus agendalla. Omia 

näyttelyitä on ollut parisenkymmentä, ryhmä- ja 

yhteisnäyttelyitä lisäksi. 

 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ja Akvart ovat 

hänen päivittäisiä työkenttiään.  

Palautteet ovat tärkein anti hänen kursseillaan, 

koulumaailmassa, mm. Steiner-koulussa, hän 

suolsi arvioita vuosittain sadoille oppilaille. Nyt 

Maikki Haapala valmistautuu antamaan 

palautteita meille 6.2 klo 18. Hänen töitään voi 

nähdä osoitteessa 

http://maikkihaapala.fi/galleria.html 

 

Kritiikkiin voi ilmoittautua sähköpostilla 

helena.kaariainen@fimnet.fi  

tai tekstarilla 040 8309889. 

 

AVOIN ATELJEE –MAALAUSRYHMÄ 

Maalausryhmä jatkaa kokoontumisia keväällä  

keskiviikkoisin klo 11-15  Seppo Lintusen 

organisoimana. Ensimmäinen on ke 10.1. ja 

viimeinen huhtikuun lopussa ke 25.4. 

mailto:mai.laitinen@kolumbus.fi
mailto:veikko.kuhmonen@gmail.com
http://maikkihaapala.fi/galleria.html
mailto:helena.kaariainen@fimnet.fi
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Ilmoittautumiset ja lisätiedot Sepolta puh 045-

1176050 tai seppo.lintunen2011@gmail.com  

 

 

CARBORUNDUM –TYÖPAJA  

Carborundum –työpajat jatkuvat keväällä  

parittomien viikkojen tiistaisin klo 12-16. 

Kevään ensimmäinen on ti 16.1. jatkuen aina 

huhtikuun loppuun 24.4. Kertamaksu on 10 € ja 

sillä saa kaikki työpajassa tarvittavat paperit, 

värit, painolaatat ja opetuksen. Ota mukaan 

omat suojavaatteet ja keltaiset kumihanskat. 

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Lisätietoja: 

Hanne Rokkanen, puh. 050-3771453 tai 

hanne.rokkanen@gmail.com  

 

 

TEMPERAMAALAUSKURSSI    

10.2. + 10.3.-11.3.2018 

Taiteilija ja opettaja Anne Sunila on yksi 

tunnetuimmista  temperamaalauksen  

osaajista. Hän pitää kurssin kaikille 

temperamaalauksesta innostuneille Mäkkylän 

taiteilijatalossa.  

 

Kurssi on kaksiosainen. 

10.2. lauantai klo 10-14 liitupohjustuksen 

esittely ja alullepano, liimaus, pohjustusaineen 

teko ja ensimmäinen pohjustuskerros 

10.3. lauantai klo 10-15 ja 11.3. sunnuntai klo 

10-15 

emulsion valmistamista, temperamaalausta jo 

tehdyille pohjille ja välivernissausta , lopuksi 

töiden arviointi 

 

Anne Sunila antaa kurssille ilmoittautuneille 

infoa ennakkoon valmistautumisesta. Näin 

kurssilla saadaan aikaan mahdollisimman 

paljon valmista. 

Kurssin hinta on 45 €.  

Mikäli et voi jostain syystä osallistua 

ensimmäiseen osaan (10.2.), hinta on 40 €.   

Sitovat ilmoittautumiset 30.12.2017 

mennessä: liisa.illukka@wmail.fi tai 040-

5850804. Kurssimaksu maksetaan Espoo Artin 

tilille  FI71 1426 3000 1237 27, viimeistään 

15.1.2018, viite 1012 tai maksutietoihin 

”temperakurssi”.  

 

 

”UUDEN KUUN JUHLA”   

la 20.1.18 klo 17.00 alkaen 

Joulukuun vuosinäyttelyn vuoksi pikkujoulut 

siirtyivät. Nyt onkin uusi teema!  Mäkkylän 

Taiteilijatalolla entiset kujeet ja reipasta 

yhdessäoloa ja toisiimme tutustumista sekä 

antoisia keskusteluja taiteesta tai sitten ihan 

muusta. Uudet  jäsenet myös rohkeasti 

mukaan.  

Tarjolla on iltapalaa ja pientä purtavaa sekä 

juotavaa. Ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua, 

mutta ei se olisi haitaksikaan: 

liisa.illukka@wmail.fi tai 040-5850804. 

Vähän lisätietoa - googlesta lainattua:  

”Uusi kuu : Uusi kuu edustaa kuun 

neitseellistä-aspektia. Uusi kuu on aikaa, jolloin 

voimme uudistaa, uudelleen rakentaa, aloittaa 

uusia projekteja, uusia suhteita, jälleensynnyttää 

ja vapauttaa asioita elämämme kaikilla tasoilla. 

Uuden kuun aikana on hyvä pistää alulle uusia 

ideoita, vaikka vielä ei ole ehkä aika 

työskennellä niiden eteen täydellä voimalla. 

Aivan kuin kukat tarvitsevat mullassaan 

vähävaloisen itämisen ajan, myös uusi kuu 

tarjoaa näkymättömän, valottoman puolensa 

ideoillemme kasvaa, kehittyä ja päästä täyteen 

voimaansa.” 

 

 

 

mailto:seppo.lintunen2011@gmail.com
mailto:hanne.rokkanen@gmail.com
mailto:liisa.illukka@wmail.fi
mailto:liisa.illukka@wmail.fi
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ATENEUM – OPASTETTU KÄYNTI  la 13.1. 

klo 11-12  Veljekset von Wright  

Espoo Artin ryhmälle on varattu opastettu 

tutustuminen tähän näyttelyyn. 

Näyttely on osa Suomi 100-ohjelmaa.  

Opastuksen kesto on noin tunti ja se alkaa 

museon sisäpihalta. Espoo Art maksaa 

opastuksen. Sisäänpääsymaksut jokainen 

maksaa itse. Museokortilla on vapaa pääsy, 

samoin Ateneumin vuosikortilla. Lippujen 

hinnat: normaali 15€, S-etukortilla 14€, 

alennettu sis.pääsymaksu 13€, alle 18-v. 0€.  

Ilmoittautumiset viimeistään 4.1.18. Ilmoita 

samalla mikäli sinulla on normaalihinnasta 

poikkeava etuus käytettävissä (eläkeläinen, 

museokortti, A-kortti) mai.laitinen@kolumbus.fi 

tai puh/tekstiviesti  040 5273268.  

Tilaisuus toteutetaan min. 15 hengen ryhmällä.  

 

Näyttelyn pääkuraattori, amanuenssi Anne-

Maria Pennosen sanoin:  

Uusia näkökulmia esiin nostava näyttely 

syventyy tutkimaan veljesten taide-, kulttuuri- ja 

tiedehistoriallista merkitystä. Koko kolmannen 

kerroksen täyttävässä näyttelyssä nähdään 

runsaat 300 teosta. Mukana on 

öljyvärimaalauksia, vesiväritöitä, grafiikkaa ja 

luonnoksia Ateneumin kokoelmista sekä 

suomalaisista ja ruotsalaisista julkisista ja 

yksityisistä kokoelmista. Esillä on myös Magnus 

von Wrightin täyttämiä lintuja 

Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.  

 

ESPOO ART RY  VUOSIKOKOUS  

ti 13.2.2018 klo 18.00 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 

pidetään Mäkkylän Taiteilijatalossa 

helmikuussa ti 13.2. klo 18 alkaen. Mikäli haluat 

kokouksen esityslistalle jonkin asian 

käsiteltäväksi, ilmoita tästä viimeistään 26.1.18 

puheenjohtajalle (mai.laitinen@kolumbus.fi) tai 

puh 040 5273268. Asialista ilmestyy nettisivulle 

ennen kokousta. Tervetuloa joukolla mukaan 

suunnittelemaan taas toimintaamme! 

 

 

MISTÄ SYMBOLIT KERTOVAT? – SYMBOLIT 

TAITEESSA  1.3.18 klo 18.00 

Liisa Väisänen on sanonut ”Suomessa ainut 

oppilaitos, joka opettaa symbolien lukua, on 

autokoulu.”  Emme ajattele symboleita, kun 

käsittelemme rahaa, painamme vihreää luuria 

tai katsomme maiden lippuja tai liikenne-

merkkejä. Symbolit ovat kiehtova osa 

kulttuuriamme ja historiaamme. 

Taideteoksetkin aukeavat uudella tavalla kun 

ymmärrämme symboleita.  

Tule kuuntelemaan lisää torstaina 1.3. klo 

18.00-20.00 Mäkkylän Taiteilijatalolle 

Ilmoittautumiset: mai.laitinen@kolumbus.fi  tai 

040-5273268 /Maritta Laitinen viimeistään pe 

17.2.18. 

Liisa Väisänen (s. 1964) on espanjassa asuva 

laaja-alainen kulttuurin, taiteen ja matkailun 

ammattilainen. Hän on koulutukseltaan 

filosofian maisteri kirjallisuustieteestä ja 

filosofian tohtori estetiikasta ja väitellyt 

islamilaisesta taidefilosofiasta Genovan 

yliopistossa sekä opiskellut muun muassa 

filosofiaa, taidehistoriaa, teatteritiedettä, 

kirjallisuutta, estetiikkaa ja teologiaa Kairon, 

Sorbonnen ja Helsingin yliopistoissa. Liisa 

Väisäsellä on Vatikaanin hyväksymä 

uskonnollisten kulttuurimatkojen diplomi ja 

matkailun teknisen johtajan tutkinto sekä 

matkailualan yrittäjätutkinto Italiassa.Oppaan 

tutkinnon hän on suorittanut Italiassa ja 

matkanjohtajan tutkinnon Espanjassa. 

Suomessa hänellä on lisäksi 

Teatterikorkeakoulussa opintosuorituksia 

dramaturgiasta. Teologiassa hänellä on 

käytännön teologian opintokokonaisuus 

Helsingin yliopistossa. 

 

 

 

mailto:mai.laitinen@kolumbus.fi
mailto:mai.laitinen@kolumbus.fi
mailto:mai.laitinen@kolumbus.fi
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PASTELLIN  PERUSTEET  2018 

(opettajana Ulla-Maija Vaittinen) 

 

Kurssilla käydään läpi harjoitustöiden kautta 
kuivapastellin ominaisuuksia. Opetellaan 
käyttämään liituja mahdollisimman monipuolisesti. 
Työstetään erilaisia paperilaatuja ja 
yhdistelmätekniikan mahdollisuuksia.  

Pastellimaalauksen perusteet 20 oppituntia; 
kurssin hinta 40,00 €/hlö 
Kurssipäivät:  la 24.2. ja su 25.2. klo 10-15 sekä la 
21.4. klo 10-15 
 
Kurssin sisältö 
La-su 24.2. -25.2. klo 10-15  
Pastellimaalauksen historia luento/kuvia 
- kuinka pastellimaalaus eroaa muista 
maalaustekniikoista  
- välineet ja niiden käyttö  
- erilaisten paperien- ja karhennuspohjien käyttö  
- liidun eri mahdollisuudet  
- omaan väripalettiin tutustuminen, 
harjoitustehtävä  
1. harjoitustehtävä, ristikointi tehtävä  
2. harjoitustehtävä, peukalointi ja lasurointi  
3. harjoitustehtävä, viiva kuvan rakentajana.  
4. harjoitustehtävä, pastelli yhdistettynä hiileen ja 
vesiväriin.  
5. harjoitustehtävä, vesihiontapaperin käyttö.  
 
La 21.4.2018 klo 10-15  
6. pastelliliidut ja yhdistelmätekniikat, itse 
karhennetut pohjat 
7. loppuarvio ja keskustelua 
 
Kurssin osallistujamäärä  minimi 6 ja maximi 12 
henkeä.  Ilmoittaudu viimeistään ma 5.2.2018 
liisa.illukka@wmail.fi tai 040-5850804 puhelimitse 
tai tekstiviestillä.  
Kurssimaksu 40 euroa Espoo Artin tilille: FI71 1426 
3000 1237 27, viestiin: pastellikurssi. Maksu tilille 
myös viimeistään 5.2.18.  

Kurssille ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat 

tiedot tarvittavista materiaaleista, papereista ja 

liiduista ym hyvissä ajoin ennen kurssin alkua, 

viimeistään helmikuun alussa. 

 

2018  VUOSINÄYTTELY  Kaapelitehtaan 

Valssaamossa  8.4.-27.4.2018 

Yhdistyksen seuraava vuosinäyttely on jo heti 

keväällä huhtikuussa. Näyttelyn jurytys- ja 

ripustuspäivä on pe 6.4. ja avajaiset la 7.4.  

Näyttelyllä ei ole erityistä teemaa, joten 

valmistautumisen voikin aloittaa jo nyt.  

Lisätietoja ilmoittautumisesta yms. 

myöhemmin.  

 

Samaan aikaan  Kaapelin Puristamossa on 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen ”Totta ja 

Tarua – Sanning och Saga” -näyttely, joka on 

yhdistyksen 20 vuotisjuhlanäyttely. SAYn 

avajaiset pidetään  su 8.4. Näin on 

mahdollisuus nauttia taiteesta kahtena 

avajaisiltana.  

 

 

VISUAALI-VERTAISARVIOINTIRYHMÄ 

Kevätkauden toiminta jatkuu noin kerran 

kuukaudessa tapahtuvin kokoontumisin. 

Ajankohdat ilmoitetaan ryhmäpostitse 

jäsenistölle. Tilaisuus on maksuton ja kestää n 

2-3 tuntia. Voit tuoda 1-3 teosta ja paikalle voi 

tulla myös ilman teoksia. Kaikki läsnäolijat 

voivat osallistua teosten arviointiin. Ei 

ilmoittautumista ennakkoon. Lisätietoja: 

inkeri.kotilainen@luukku.com tai 040-700 0580. 

 

Boställsskolan Kuvataidekerho 

jatkaa torstai-iltapäivisin Mäkkylässä Silja 

Peltosen vetämänä. Kerho kokoontuu 

kurssitilassa klo 13.45-15.30. Tällöin Mäkkylän 

pääovi on avoinna, joten voit hyödyntää tätä 

ajankohtaa esim. jos tuot teoksiasi Mäkkylään 

tai noudat niitä.  

 

 

 

mailto:liisa.illukka@wmail.fi
mailto:inkeri.kotilainen@luukku.com
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Taiji-ryhmä Mäkkylässä 

Hanna Westerlingin vetämä taiji-ryhmä 

kokoontuu kurssitilassa Mäkkylässä aina 

maanantaisin ja perjantaisin klo 18-21. Mikäli 

olet kiinnostunut taijista, ota yhteys Hannaan. 

Keväkaudella on suunnitteilla uusi peruskurssi.  

Lisätietoja: Hanna Westerlingin  puh 050-532 

7873 tai hanna.westerling@gmail.com. 

Ennen taiji-iltojen alkua n 17.30-18.30 on ulko-

ovi myös auki, joten tätäkin ajankohtaa voit 

hyödyntää, jos sinulla on asiaa Mäkkylän 

Taiteilijatalolle.  

 

ITSEN LUOMINEN –KURSSI  MÄKKYLÄSSÄ  
2018  

Itsen luominen –kurssi on iloinen kokemus 
siitä, kuka todella olet. Mukana tässä 
prosessissa ovat myös ainutlaatuinen musiikki, 
värienergiset  Aura-Soma tuotteet sekä kunkin 
päivän väriteeman mukaiset luomukset.  

www.annekuntsi.fi 

kuntsianne@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

     

 
Espoo Art ryn hallitus toivottaa  

kaikille jäsenille sekä  

100-vuotiaalle Suomelle  

Hyvää Itsenäisyyspäivää 

ja Rauhallista Joulua. 
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