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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
Kesä on hellinyt lämmöllä meitä kaikkia. Taitaa olla yksi niistä aurinkoisimmista kesistä pitkään 
aikaan. Syksyä varten ”akut on ladattu”. Niinpä syyskauden ohjelmakin käynnistyy Espoo Artissa. 

Kevään vuosinäyttely, teemanäyttely ”MAA” Galleria Dixissä ja Tukholman taideretki ovat 
takanapäin. Paljon hyvää taidetta oli tarjolla jäsenistömme taholta kuten myös Tukholman 
kolmessa näyttelyssä, jossa ehdimme käydä matkamme aikana. Ruotsalaisen akvarellistin Lars 
Lerinin näyttely on Tukholman Liljevalchs Konsthallissa vielä 9.9. asti.  Kiasmassa on nähtävänä 
vielä 2.9. asti upeita brittiläisen Grayson Perryn keramiikkatöitä ja muuta. Ja sokerina pohjalla 
ehkä tuo upo uusi Amos Rex –taidehalli, joka avataan 30.8. avajaisnäyttelyllä ”teamLab”. 

Taidetalolla toiminta alkaa pian. Aiemmasta infosta poiketen pidämme Espoo-Päivänä ”Avoimet 
Ovet – Öppet Hus” Mäkkylän taiteilijatalossa la 25.8. klo 12-17. Paljon hauskaa on tiedossa ja 
Sompasaari-yhtye musisoi sään salliessa pihapiirissä. Alkusyksystä jatkuvat perinteiset: kritiikki-
ilta, carborundum-työpaja, mallimaalaus ja Avoin Ateljee. Repin-instituutti tuo Klassisen taiteen 
täydennyskurssin Mäkkylään ja kuivapastellin jatkoa on luvassa sekä kollaasikurssi. Kaikista 
kursseista on tarkemmat tiedot tässä Artussa. Ei muuta kuin ilmoittautumaan mukaan! 

Yhdistyksen perinteiset pikkujoulut on su 25.11. ja tapahtuma alkaa fil.tri Liisa Väisäsen luennolla 
”Symbolit taiteen kielenä”. Luennon jälkeen jatkamme hauskanpitoa jäsenistön kesken. Tästä on 
ilmoittautumisohjeet Artussa. Tämä on oiva tilaisuus tutustua toisiimme ja erityisesti uudet 
jäsenet toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi mukaan 
toimintaan. Media-infona vielä kaikille: YLE 1 aloittaa to 13.12. 
Liisa Väisäsen 8-osaisen tv-sarjan ”Merkkien salat”. Pankaapa 
muistiin tämäkin.   

Seuraavat yhdistyksen vuosinäyttelyt ovat Kaapelitehtaalla 
huhtikuussa 2019 ja 2020.  Teemanäyttely ”Neljä elementtiä – 
VESI” on Galleria 46:ssa ensi vuoden syksyllä.  

Ole aktiivinen ja osallistu, näin saat parhaimman hyödyn 
jäsenyydestäsi! Nettisivuillamme www.espooart.fi kannattaa 
vierailla ”Ajankohtaista”-osiossa, johon päivitetään aina 
uusimmat tiedot kursseista ja tapahtumista. Jäsenten 
esittelysivuille toivotaan myös lisää jäsenten ”käyntikortteja”.  

Oikein hyvää ja aurinkoista syksyä kaikille! 

Maritta 
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MARITTA LAITINEN  
PUHEENJOHTAJA  
Talousasiat, jäsenrekisteri, os. 
muutokset, galleriasivut  
Tel. +358 40 527 3268  
mai.laitinen@kolumbus.fi 
  
LIISA KNUUTI  
Varapuh.joht. erilaiset projektit , 
Länsiväylä-nettisaitti  
Tel. +358 50 570 4265  
liisa.knuuti@gmail.com 
  
JENNY ERÄSAARI  
SIHTEERI , Arttu-jäsenlehti  
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 
  
SIGNHILD KEMPE-JÄRVENSIVU  
Espoo Art  Instagram-sivut, erilaiset 
projektit    
Tel. +358 500 814 075  
signhild.kempe@jarvensivu.com 

VEIKKO KUHMONEN  
Taiteilijatalo/ työhuonekunta pj, 
valokuvaus, mallimaalaus  
Tel. +358 40 524 0229  
veikko.kuhmonen@gmail.com   

HELENA KÄÄRIÄINEN  
Kritiikki-illat, jäsentilaisuudet  
Tel. +358 40 830 9889  
helena.kaariainen@fimnet.fi   
  
SIRKKA MOKKO 
Erilaiset projektit, talousasiat 
Tel. +358 40 523 1918 
sirkka.mokko@gmail.com 
  
MILLA PIIRAINEN  
Teema-näyttelyt, taiteilijatalon 
näyttelyt  
Tel. +358 46 557 8193  
piirainenmilla@hotmail.com 

Espoo Art 

Mäkkylänkuja 3 

02650 ESPOO 

www.espooart.fi 

espooart@gmail.com 

Y-tunnus: 1708817-6 

Pankkiyhteydet: 

Nordea: FI71 1426 3000 1237 27 

Viitenro :1012

Päivitykset (näyttelykutsut ym): 

jenny.erasaari@gmail.com

Postaukset (kuvia, laittakaa teoskuvia!): 

Signhild.kempe@jarvensivu.com
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ESPOO-PÄIVÄ  AVOIMET OVET –ÖPPET HUS  la 25.8. klo 12-17 
Espoo-päivä lähestyy ja Mäkkylän taiteilijatalossa tapahtuu paljon. Tule paikan päälle 
tutustumaan taiteilijoiden työhuoneisiin ja työnäytöksiin. Perustajajäsenen Anni Sundqvistin 
muistonäyttely nähtävissä aulassa ja kirjastossa. Talon muissa kerroksissa myös taidetta esillä. 
Osallistu maalaustapahtumaan, piirrä elävää mallia, tutustu taijin saloihin, osallistu 
taidearpajaisiin ja nauti kahvibuffet’n antimista. Lapsille omat piirustushetket, kasvomaalausta, 
ongintaa ja ilmapalloja. Sompasaari-yhtye vastaa musiikkitarjonnasta! Lämpimästi 
tervetuloa! (kts tarkemmin kutsusta) 

SYKSYN KRITIIKKI-ILTA  ma 10.9. klo 18-20.30 (Huom. aika muuttunut aiemmasta infosta) 
Espoo Art järjestää jäsenistölleen kritiikkitilaisuuksia 3-4 kertaa vuodessa. Syksyn ensimmäinen 
kritiikki-ilta on 10.9. klo 18-20.30 Mäkkylän Taiteilijatalolla. Kriitikoksi on lupautunut monille 
tuttu Alina Sinivaara. Mukaan mahtuu 15 taiteilijaa; jokainen saa tuoda arvioitavaksi 3 työtä. 
Osallistumismaksu on 10 euroa; sen voi maksaa paikan päällä. Lisäksi joukkoon mahtuu 
muutamia katselijoita, näistä aitiopaikoista laskutetaan 5 euroa. 
Alina Sinivaara (s. 1978, asuu Helsingissä) valmistui taidemaalariksi Vapaasta Taidekoulusta 
2007 ja taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2005. Hänen teoksiaan on 
ollut esillä useissa näyttelyissä, edellinen yksityisnäyttely oli tm-galleriassa huhtikuussa 2018. 
Sinivaaran teoksia on mm. Suomen valtion ja Paulon säätiön kokoelmissa. Kritiikki-iltaan voi 
ilmoittautua sähköpostitse helena.kaariainen@fimnet.fi tai soittamalla/tekstarilla Helenan 
numeroon 040 8309889. 
  
PIIRUSTUS/ MALLIMAALAUS -ILLAT 10.10.-28.11. 
Mallimaalausillat jatkuvat syksyllä loka- ja marraskuun ajan keskiviikkoiltaisin klo 18-20. 
Ensimmäinen ilta on ke 10.10. klo 18. Osallistumismaksu edelleen 7 e/ilta, maksu paikan päällä. 
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Illat avoimia kaikille halukkaille, ei tarvitse olla yhdistyksen 
jäsen. Lisätietoja: Veikko Kuhmonen, 040-5240 229 tai veikko.kuhmonen@gmail.com 
  
AVOIN ATELJEE -MAALAUSRYHMÄ 
Jatkaa kokoontumista syksyllä keskiviikkoisin klo 11-15. Aloitus ke 5.9. klo 11. Syyslomaviikolla 
(42) ei kokoonnuta ja syksyn viimeinen kerta on ke 28.11. Ryhmä on maalannut jo usean vuoden 
yhdessä, mutta mukaan mahtuu vielä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Seppo Lintunen, 
045-1176050 tai seppo.lintunen2011@gmail.com 
  
CARBORUNDUM –TYÖPAJA 
Syksyn ensimmäinen carborundum-työpaja on ti 28.8. klo 12-16. Työpajat jatkuvat aina 
parittomien viikkojen tiistaisin klo 12-16 marraskuun loppuun saakka. Kertamaksu 10 euroa, 
joka sisältää tarvittavat paperit, värit, painolaatat ja opetuksen. Ota mukaan omat suojavaatteet 
ja keltaiset kumihanskat. Lisätietoja Hanne Rokkanen, 050-3771 453 tai 
hanne.rokkanen@gmail.com. 
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PASTELLIKURSSI – YHDISTELMÄTEKNIIKAT  LA-SU 20.-21.10. + SU 4.11 
  
Ulla-Maija Vaittisen kuivapastellikurssi saa jatkoa keväästä. Nyt kokeillaan erilaisia 
yhdistelmätekniikoita kuivapastelliliitujen kanssa. Tarkemmat tiedot tarvittavista 
materiaaleista lähetetään ilmoittautuneille ennen kurssin alkua. 
Kurssipäivät ovat la 20.10. ja su 21.10. sekä la 4.11. Kaikkina päivinä klo 10-15 
Mäkkylän Taiteilijatalossa, os Mäkkylänkuja 3, Espoo 
Kurssin hinta 40 euroa/hlö 
Kurssille otetaan 10-15 henkeä. Ilmoittaudu ajoissa. 
Ilmoittautumiset viimeistään ke 10.10. piirainenmilla@hotmail.com tai 046-9455299 
Kurssimaksu suoritetaan Espoo Artin tilille FI71 1426 3000 123727, viite 1012. Maksu 
viimeistään to 18.10.18. 
  
PAPERIKOLLAASIKURSSI la22.9. klo 10-15 
  
Oili Niittysen opastuksella tutustutaan paperikoollasin saloihin. 
Kurssipäivä  lauantai 22.9. klo 10-15 
Mukaan mahtuu 8-15 osallistujaa. 
Kurssin hinta on 20 euroa/hlö, joka maksetaan paikan päällä käteisenä. 
Kurssin hintaan sisältyy ohjaus, paperit, liima, lakka ja yksi taulunpohja. Ota mukaan sakset, 
vanhoja kuvalehtiä, mainoksia tms kirjansivuja, lahjapaperia, puhelinluettelon sivuja, nuotistoa 
jne. Opettajalta on mahdollista ostaa taulunpohjia omakustannehintaan. 

TAIDELUENTO  & PERINTEISET PIKKUJOULUT SU 25.11. klo 15.30 alkaen 
  
Hallitus päätti yhdistää upean taideluennon ja perinteiset pikkujoulut Mäkkylän taiteilijatalolla 
siten, että sunnuntaina 25.11. klo 15.30-17.30 Liisa Väisänen kertoo aiheesta ”Symbolit taiteen 
kielenä”.  Luennon jälkeen n klo 17.30 aloitamme yhdistyksen pikkujoulun vieton. 
Tervetuloa kaikki mukaan! Ovimaksu 5 €/hlö, joka maksetaan paikan päällä. 
  
Luennon järjestelyjen vuoksi pyydän kaikkia halukkaita ilmoittautumaan ennakkoon tiistaihin 
20.11. mennessä: mai.laitinen@kolumbus.fi tai 040-5273268/ Maritta Laitinen. 
Illan aikana on tarjolla syötävää ja juotavaa ja hauskaa seuraa! 
  
Liisa Väisänen (s.1964) on Espanjassa asuva laaja-alainen kulttuurin, taiteen ja matkailun 
ammattilainen. Hän on koulutukseltaan fil.maist. kirjallisuustieteestä ja fil.tri estetiikasta ja 
paljon muuta. 
  
HUOM.  Mediainfo:  Liisa Väisäsen uusi 8-osainen televisiosarja ”Merkkien salat” on 
valmistunut ja se esitetään YLE 1:ssä. Sarjan ensimmäinen osa  nähdään to 13.12.  Siinä 
käsitellään symboleita ja merkityksiä arjessa ja maailmassa. 
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JÄSENTEN ESITTELYSIVUT 

Jäsenluettelosta pääset jäsenten “käyntikorttisivulle” klikkaamalla kyseisen henkilön 
nimeä. Jos haluat oman käyntikorttisivusi, ole aktiivinen. Katso sopivat kuvat (5 kpl), 
 talleta ne muistitikulle, laita teostiedot mukaan (teoksen nimi, tekniikka, vuosi ja 
koko). Kirjoita lyhyt taiteilijaesittely itsestäsi ja laita postiin: Maritta Laitinen, 
Puutarhatie 11B, 02710 Espoo. Voit laittaa aineiston myös sähköpostilla 
(mai.laitinen@kolumbus.fi), mutta katso, että kuvien koko ei ylitä n 1MB. Esittelysivujen 
perustamiskulut on 10 euroa; muita vuosittaisia maksuja ei peritä. Lisätietoja 
mai.laitinen@kolumbus.fi tai 040-5273268. Jos kaipaat teoksiesi kuvausta, ota yhteys 
Liisa Heikkinen-Illukka, 040-585 0804 tai liisa.illukka@wmail.fi 

ESPOO ARTIN VUOSINÄYTTELYT 2019 ja 2020 

Espoo Artin seuraava vuosinäyttely 2019 on huhtikuussa Kaapelitehtaan Valssaamossa. 
Näyttelytila on varattu 25.3.-16.4., joka tarkoittaa sitä, että näyttelytöiden tuonti ja 
näyttelyn ripustus on ma 25.3. , avajaiset ti 26.3. ja näyttelyn purku ma 15.4k. näyttelyn 
päätyttyä. Vuosinäyttelyille ei aseteta erityistä teemaa, vaan tekotavat ja aiheet ovat 
vapaat. Veistoksia yms toivotaan runsaammin mukaan.  Asiasta lisää myöhemmin 
vuodenvaihteessa.  
Vuoden 2020 vuosinäyttely on samoin Helsingin Kaapelitehtaalla. Puristamon 
näyttelytila on varattu ajalle 6.4.-26.4.2020. Tästä lisätietoja ensi vuoden puolella. 

MÄKKYLÄN TAITEILIJATALON NÄYTTELYT 

Taiteilijataloon kaivataan jälleen jäsenten töiden näyttelyitä. Milla Piirainen hoitaa 
näyttelyiden ripustuksen. Erityisesti uusille jäsenille tarjotaan nyt mahdollisuutta tuoda 
teoksiaan esille. Olkaa aktiivisia. Viikolla 36 on syksyn ensimmäisen näyttelyn ripustus. 
Näyttelyaika on n 4 kk. Teoksia voi tuoda hyvin merkittyinä ja u Mäkkylän Taiteilijatalon 
kirjastotilaan mm. niinä ajankohtina, kun talossa on kurssitoimintaa ja ovet avoinna. 
Lisätietoja: piirainenmilla@hotmail.com tai puh 046 557 8193 (mielellään ensin 
tekstiviesti asiasta). 
  
TEEMANÄYTTELY – NELJÄ ELEMENTTIÄ  - VESI  2019 

Espoo Artin seuraava galleriaan suunniteltu teemanäyttely on Galleria 46:ssa. Ajankohta 
on 26.10.-22.11.2019 ja teemana on VESI. Galleristi juryttää teokset ja teosten max.koko 
on 80x80cm. Teoksien ei suinkaan tarvitse olla neliöitä, vaan max.leveys on 80 cm kuten 
myös max. korkeus. Toimintaperiaate on sama kuin Galleria Dixin näyttelyssä. Galleristi 
haluaa jokaiselta osallistujalta 3 teosta ja työt tuodaan noin viikkoa ennen. Näyttelyn 
galleriamaksu jaetaan osallistujien kesken. 
Yhteyshenkilönä toimii Milla Piirainen, piirainenmilla@hotmail.com tai puh 046 557 
8193. Ennakkoilmoittautumisia voi jo nyt tehdä Millalle, mutta ensi vuoden keväällä 
tulee tarkemmat tiedot ja ohjeet kaikesta. Kevään ilmoituksessa on tarkat päivämäärät, 
jotka sitovat ilmoittautuneita. 
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KLASSISEN TAITEEN TÄYDENNYSKURSSI  Mäkkylässä  27.9.-20.12.2018  
2 op 

!  

Opiskele taitavaksi tekijäksi Repin-instituutissa! 

Repin-instituutin kuvataidekoulutus keskittyy klassisen maalauksen ja piirustuksen sekä 
anatomian, taidehistorian ja sommittelun opetukseen. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksessa 
pyritään antamaan opiskelijoille koulutusta visuaalisten alojen ammattilaisen välttämättömistä 
taidoista. 

Syksyllä 2018 Espoon Mäkkylän taiteilijatalossa toteutetaan KLASSISEN TAITEEN 
TÄYDENNYSKURSSI Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen ohjelmien pohjalta. Opetuksen 
aiheena ovat piirustus ja maalaus. Opetus on yksilöllistä ja se soveltuu visuaalisten alojen 
ammattilaisille ja opettajille sekä edistyneille taideopiskelijoille. 

Tervetuloa! 

Paikka: Espoo Art, Mäkkylänkuja 3, 02650 ESPOO 

Aika: 27.9.-20.12.2018 torstaisin klo 17.30-20.30 

Opettaja: Paul Laane 

Ohjelma: 

Piirustus 27.9.-1.11.2018 torstaisin klo 17.30-20.30.  
Välineet: piirustuspaperia A 2, piirustuslevy, lyijykynät, piirustuslehtiö, klipsejä sekä 
muistiinpanolehtiö. 

Maalaus 8.11.-20.12.2018 torstaisin klo 17.30-20.30.  
Öljyvärimaalaukseen tarvittavat välineet: kangas (vähintään A4 mutta mieluummin isompi) tai 
kangaspohjalehtiö, taustalevy (mikäli käytät kangaspaloja), erikokoisia pehmeitä ja kovempia 
siveltimiä (esim. sianharjas, härkä, näätä yms.), maalausnesteet, kangaspaloja pyyhkimistä varten, 
paletti sekä öljyvärit (erityisesti keltaokra, vermilion, ivory musta ja titaanivalkoinen). 

Osallistumismaksu: 250 euroa 

Haku Kymenlaakson kesäyliopistoon to 20.9.2018 mennessä:  
Raija Hellekari puh: 040 538 0213, email: raija.hellekari@kymenlaakso.fi 

Vapaamuotoiseen hakemukseen pyydämme liittämään työnäytteitä 1-3 kpl (HUOM.: ei koske 
aiemmin kursseillamme opiskelleita). 

Lisätiedot: 040-5955893, aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi 

Ilmoittautuminen kurssille on sitova. 

Yhteistyössä: Repin-instituutin kuvataidekoulutus ja Espoo Art ry 
http://repininstituutti.fi/sivut/klassista-taidetta-visuaalisen-alan-
ammattilaisille/ 
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