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Kohta hiljennymme jouluun. Taiteilijatalolla kurssit päättyvät ja toiminta hiljenee. Vuosi 2018 on 
ollut vilkas toimintavuosi ja paljon on tehty ja nähty yhdessä. Kiitokset kaikille yhdistyksen 
jäsenille aktiivisesta osallistumisesta! 

Yhdistyksen perinteiset pikkujoulut vietettiin 25.11. ja sitä ennen saimme kuulla loistavaa luentoa 
”Symbolit taiteen kielenä”, luennoitsijana fil.tri Liisa Väisänen. Aiemmin kertomani ”Merkkien 
salat” 8-osainen tv-sarja alkaa viimein tammikuun lopussa. Sarjassa Eila   Kannisen ja Liisa 
Väisäsen opastuksella saamme kuulla lisää kyseistä aiheesta ja sarjaa voi seurata sekä YLE1:llä 
että Teemalla kahtena eri iltana. 

Tämä on vuoden viimeinen Arttu ja samalla ensi vuoden ensimmäinen, koska Arttu sisältää 
pääosin kevään 2019 toimintaa. Yhdistyksen vuosikokous on 26.2. klo 18.00. Hallituksen jäseniä 
lopettaa ja uusia kaivataan! Tulkaa joukolla mukaan suunnittelemaan tulevaa! 

Perinteiset teemat jatkuvat: kritiikki-illat, carborundum-työpaja, mallipiirustus ja Avoin Ateljee. 
Uusia kursseja on luvassa ja toivon, että osallistutte niihin runsain joukoin. Korostan tässä vielä 
sitä, että ilmoittautumiset ovat varsin sitovia. Jos/kun peruutuksia tulee viimeisen 
ilmoittautumispäivän jälkeen, joudumme perimään peruutuskuluja, ellei sitten jonossa ole 
innokkaita tulijoita. 

Repin-instituutti jatkaa helmikuussa Klassinen muotokuva –kurssin merkeissä kuvataiteilija Paul 
Laanen opetuksella. Touko-kesäkuun vaihteessa on suunnitteilla ”Värit haltuun” –kurssi, 
kuvataiteilija Mikko Kirjavaisen johdolla. Kevätretki voisi ensi toukuun puolivälin jälkeen 
suuntautua vaikkapa Tallinnaan   – vaihtoehtoisesti yhden päivän matkana tai yöpymisineen 
kahden päivän matkana. Lisätietoja tulee myöhemmin. 

Hallitus kyseli jäsenistöltä ideoita/toiveita uusista kursseista. Saimme jonkin verran vastauksia ja 
niitä ryhdytään selvittelemään heti kevätkaudella ja kursseista infotaan nettisivuilla sekä 
ryhmäsähköpostina tarvittaessa. 
Seuraava yhdistyksen vuosinäyttely on Kaapelitehtaan Valssaamossa 27.3.-15.4.19. Tästä 
tarkemmin sisäsivuilla. Teemanäyttely ”Neljä elementtiä – VESI” on Galleria 46:ssa loka-
marraskuussa. Tästä myös lisätietoja Artussa ja myöhemmin keväällä. 

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”. 
Facebook- ja Instagram-sivuille toivotaan aktiivisia päivityspyyntöjä 
näyttelyistä ja kuvia omista teoksistasi. Lisäohjeet tarkemmin 
sisäsivuilla. 

Oikein Hyvää Joulua ja alkavaa vuotta 2019 teille kaikille! 
  
Maritta  
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

http://www.espooart.fi/
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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

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  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ESPOO ART RY  VUOSIKOKOUS – ti 26.2.2019 klo 18.00 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Mäkkylän Taiteilijatalossa helmikuussa ti 26.2. klo 18 
alkaen. Kokous vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen, puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan ja 
päätetään jäsenmaksusta. Mikäli haluat kokouksen esityslistalle jonkin asian käsiteltäväksi, ilmoita tästä 
viimeistään 15.2. puheenjohtajalle (mai.laitinen@kolumbus.fi) tai puh 040 5273268.   
Uusia hallituksen jäseniä tarvitaan eroavien tilalle!  Ole aktiivinen ja ilmoita kiinnostuksesi tai tee 
ehdotuksia! Tervetuloa joukolla mukaan suunnittelemaan taas toimintaamme! 
  
PIIRUSTUSILLAT  2019 
Elävän mallin piirustusillat jatkuvat kevätkaudella 2019 keskiviikkoisin klo 18 - 20. 
Ensimmäinen ilta on ke 23.1. ja viimeinen ke 17.4. Illan osallistumismaksu 7 € maksetaan käteisenä. 
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille halukkaille, yhdistyksen jäsenyyttä ei vaadita.  
Lisätietoja: Veikko Kuhmonen, puh 040-5240229 tai 
veikko.kuhmonen@gmail.com 
  
AVOIN ATELJEE –MAALAUSRYHMÄ 
Maalausryhmä jatkaa kokoontumisia keväällä keskiviikkoisin klo 11-15  Seppo Lintusen organisoimana. 
Ryhmä maalaa itsenäisesti – ei opetusta. Ensimmäinen on ke 9.1. ja viimeinen huhtikuun lopussa. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Sepolta puh 045-1176050 tai seppo.lintunen2011@gmail.com 
  
CARBORUNDUM –TYÖPAJA 
Carborundum –työpajat jatkuvat parittomien viikkojen tiistaisin klo 12-16. 
Kevään ensimmäinen on  ti 15.1. (vko 3) jatkuen aina huhtikulle, viimeinen kerta ti 23.4. Kertamaksu on 10 
€ ja sillä saa kaikki työpajassa tarvittavat paperit, värit, painolaatat ja opetuksen. Jos et ole ennen tehnyt – 
ei haittaa. Hanne opastaa paikan päällä. Ota mukaan oma essu tai muu suojavaate  ja keltaiset kumihanskat 
matkaan. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Lisätietoja: Hanne Rokkanen, puh. 050-3771453 tai 
hanne.rokkanen@gmail.com 

KEVÄÄN KRITIIKKI-ILTA HETI KALENTERIIN! 
Espoo Art järjestää kevätlukukaudella luultavasti vain yhden kritiikki-illan 12.3.2019 klo 
18-20.30 Mäkkylän Taiteilijatalossa. Entiseen tapaan kritiikkeihin pääsee mukaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä 15 taiteilijaa. Kritiikin hinta 10 euroa maksetaan paikan päällä. Arvioitavaksi 
saa tuoda 1-3 taideteosta. Ilmoittautua voi joko sähköpostilla helena.kaariainen@fimnet.fi tai puhelimitse/
tekstarilla 040 8309889. Kritiikissä on hieno mahdollisuus kuulla ammattitaiteilija neuvoja ja ohjeita oman 
työskentelyn kehittämiseksi. Erityisen kiinnostavaa on nähdä muiden arttilaisten töitä ja saada niistä uutta 
inspiraatiota. 

Maaliskuun kritiikki-illan tulee pitämään kuvataiteilija  Sirkku Ala-Harja. Hän on taidemaalari, joka 
työskentelee Harakan saaressa. Työmatkat hän kulkee soutaen tai jäiden ylitse; luonnolla on valtava 
merkitys hänen työskentelyssään. Sirkku maalaa pääasiassa abstrakteja maisemia, erityisesti tukemaan 
katsojaa hänen luontosuhteessaan. Maalaustyön ohessa hän on opettanut eri foorumeilla, mm. Espoon 
työväenopistossa, Kaapelitehtaan, Helsingin taiteilijaseuran ja Suomenlinnan kursseilla sekä erilaisten 
työyhteisöjen taidekerhoissa. Hän on osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin ja pitänyt parikymmentä 
yksityisnäyttelyä. Hänen maalauksiinsa voi tutustua hänen nettisivuillaan http://www.harakka.fi/sirkku/
index.html 
  
2019  VUOSINÄYTTELY  KAAPELITEHTAAN VALSSAAMOSSA  27.3.-15.4.2019 
Yhdistyksen seuraava vuosinäyttely on keväällä huhtikuussa. Näyttelyn jurytys- ja ripustuspäivä on ma 
25.3. ja avajaiset ti 26.3.  Näyttelyllä ei ole erityistä teemaa. Lue tarkoin ”Kaapelin info” 
ilmoittautumisohjeineen. Keramiikat, eri materiaaleista tehdyt veistokset ja installaatiot mukaan myös! 
 Töiden vastaanottoon, ripustukseen ja purkuun sekä näyttelyn valvontaan tarvitaan jäsenten aktiivista 
panosta. Ilmoittaudu mukaan! 
Lisätietoja tarkemmin liitteistä sekä tarvittaessa: mai.laitinen@kolumbus.fi tai 040-5273268 Maritta 
Laitinen. 
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Kiitos.      kurssitoiveista! Tällaisia tuli ja näin hallitus niitä lähti eteenpäin viemään:  

1.Kurssi taulujen kehystyksestä  / Pohditaan! 

2. Taidehistorian luentoja eri aikakausilta ja Taiteilijatapaamisia suomalaisten 
nykytaiteilijoiden kanssa / vuosikokouksen yhteyteen 26.2. klo 17-18 päätettiin järjestää 
luento/ tapaaminen. Keväämmälle järjestetään mahdollisesti toinen. Tutkitaan mahdollisuutta 
järjestää taiteilijatapaamisia keväällä nykytaiteilijoiden kanssa, joilla on näyttely - ja siellä 
näyttelyssä. 

3.Värioppia. Kysellään ehdotuksia ja tarjouksia, mahd kesän alussa. 

4. Pigmenttimaalaus. / Hautumaan!  

5.. (Japanilainen) puupiirros. Pohditaan pidemmän kurssin järjestämistä syksyllä 2019. 
Kysellään opettajia. Vähintään 5-6 kertaa, jotta on järkeä. 
6 Luovuus välillä kukkii ja välillä on ihan kadoksissa. Deadline on paras inspiraation lähde, 
mutta on niitä kuulemma muitakin keinoja ja ihan tekniikoitakin. Niistä olisi kiva kuulla ja oppia 
käyttämään. / Hautumaan! 
7.  Keramiikkakurssi / 2 ääntä - ei valitettavasti mahdollista meidän tiloissa. 

8. Sarjakuvakurssi / keväällä viikonloppukurssi, teema tarkentuu vielä. 

9. Aikoinaan järjestettiin Carborundum työpajan yhteydessä akvarelli 
painotekniikkakurssi, toivon että tämä järjestettäisiin uudelleen. / - Hanne Rokkasen 
jokaviikkoisessa carborundum-työpajassa mahdollinen. Hannen hieno työpaja on päiväsaikaan, 
mutta kysyjä tai muut voivat neuvotella aiheesta ja vaikka kertaluonteisesta ilta-tai 
viikonloppuajasta suoraan Hannen kanssa.  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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. 
Arvio osallistumismaksusta on noin 100 eur/hlö. 
Yhteyshenkilönä toimii Milla Piirainen, piirainenmilla@hotmail.com tai puh 046 557 8193. 
Ennakkoilmoittautumisia voi jo nyt tehdä Millalle, mutta ennen kesää tulee tarkemmat tiedot ja ohjeet 
kaikesta. Ilmoittautumiset ovat sitovia ja tarkat päivämäärät mahdollisten peruutusten osalta ilmoitetaan 
ennen kesää myös. Jonoonkin kannattaa jäädä, jos ei heti mukaan mahdu.   
 JÄSENTEN ESITTELYSIVUT 
Jäsenluettelossa on esittelysivut valmiina nyt noin 1/4 jäsenien kohdalla. Lisää olisi toivomus saada. 
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. Huom. Kuvat ja tekstit voit laittaa myös 
sähköpostilla, mutta varmista, että kuvatiedostot eivät ole kovin suuria (max n 1MB). 
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. 
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KLASSISET MUOTOKUVAT • Repin-instituurin kuvataidekoulutus 

7.2.–23.5.2019  - torstaisin klo17:30–20:30 

 Repin-instituutin kuvataidekoulutus keskittyy klassisen maalauksen ja piirustuksen 
sekä plastisen anatomian, taidehistorian, perspektiivin ja sommittelun opetukseen. 
Opetus toteutetaan samalla tavalla kuin Pietarin taideakatemiassa. Repin-instituutin 
kuvataidekoulutuksessa pyritään antamaan opiskelijoille koulutusta visuaalisten alojen 
ammattilaisen välttämättömistä taidoista. 
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Repin-instituutin kuvataidekoulutus keskit-
tyy klassisen maalauksen ja piirustuksen 

sekä plastisen anatomian, taidehistorian, 
perspektiivin ja sommittelun opetukseen. 
Opetus toteutetaan samalla tavalla kuin 
Pietarin taideakatemiassa. Repin-instituutin 
kuvataidekoulutuksessa pyritään antamaan 
opiskelijoille koulutusta visuaalisten alojen 
ammatti laisen välttämättömistä taidoista.

Espoossa järjestettävä Klassiset  muotokuvat 
-kurssi perustuu klassisiin opetusmenetelmiin 
esittävän kuvan rakentamisessa. Kurssilla kes-
kitytään realististen muotokuvien piirtämiseen 
ja maalaamiseen eri projektien kautta. Lisäksi 
oppilaat voivat lopputyönään työstää oma-

Repin -instituutin kuvataidekoulutus
 Keskuskatu 10,  48100 KOTKA

www.repininstituutti.fi

muotokuvat!
7.2.–23.5.2019

 torstaisin 
klo17:30–20:30

valintaisen muotokuva-aiheen. Kurssi soveltuu 
 visuaalisten alojen ammattilaisille ja opettajille 
sekä edistyneille taideopiskelijoille. Tervetuloa!

Paikka: Mäkkylän taiteilijatalo 
 Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo
Opettaja: Paul Laane
Hakuaika: Haku to 31.1.2019 mennessä
Lisätiedot: www.repininstituutti.fi

Repin Insituutti esittää

Yhteistyössä:
t� 3FQJO�JOTUJUVVUJO�

�LVWB�UBJEFLPVMVUVT

t� &TQPP�"SU�SZ

Klassiset
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Espoossa järjestettävä Klassiset muotokuvat -kurssi perustuu klassisiin opetusmenetelmiin 
esittävän kuvan rakentamisessa. Kurssilla keskitytään realististen muotokuvien piirtämiseen ja 
maalaamiseen eri projektien kautta. Projekteihin sisältyy muotokuvan rakentamista vaiheittain 
ensin piirtäen, sitten siirtymistä yksiväriseen alusmaalaukseen sekä lopulliseen värityöhön. 
Haastetta jaotellaan näin hallitavammaksi ja ymmärrettävämmäksi kokonaisuudeksi. Projekteja 
ovat mm. mestarikopiointi, muotokuvan maalaaminen valokuvasta sekä elävästä mallista - lisäksi 
loppuprojektina oppilas saa työstää opettajan avustuksella esimerkiksi itselleen tärkeästä 
henkilöstä muotokuvan. 
Kurssi soveltuu visuaalisten alojen ammattilaisille ja opettajille sekä edistyneille 
taideopiskelijoille.  

Paikka: Mäkkylän taiteilijatalo, Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo 
Opettaja: Paul Laane 
Osallistumismaksu  250 euroa. 
Haku to 31.1.2019  mennessä: puh. 040 595 5893, aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi 

Ilmoittautuminen on sitova. Vapaamuotoiseen hakemukseen pyydämme liittämään työnäytteitä 
1-3 kpl (HUOM.: ei koske aiemmin kursseillamme opiskelleita). Lisätiedot: 
www.repininstituutti.fi  

 
Materiaalit (piirtäminen) 
• Paperia: mahdollisimman laadukasta piirustuspaperia, koot A2, A3, A4 (min. 5kpl jokaista) 
(Esim. Strathmore, Canson, Fabriano tms.)  
• Lyijykyniä: laadukkaita merkkejä, kovuuksia väliltä 2H–2B (esim. Staedler, Tombow)  
• Hyvä teroitin 
• Hiilikumi (laadukas, ei halpaa sinistä)  
• Metallisia klipsejä  
• Artisti-teippiä (maalarinteippiä hätätapauksessa)  
• Mittatikku (ohut ja tukeva, esim. metallista tai puinen grillivarras/tikku)  
• Peili (pieni tai keskisuuri) 
• Plumb line/luotisuora (karhulankaa min. 50cm, jonka päähän kiinnitettynä pieni painava esine)  
• Kotelo, laatikko tms. materiaalien säilytykseen  
Materiaalit (maalaaminen) 
Maalauspohjia tai kangaspohjalehtiö (esim. Fredrix), noin A4–A3 kokoisia (Varmista että ne ovat 
valmiiksi pohjustettuja)  
• Siveltimiä, erilaisia: pehmeitä (härkä, näätä tai orava), kovempia (sianharjas), synteettisiä, eri 
kokoisia ja muotoisia 
• Tärpätti. Pitää olla hajutonta! Suosittelen vähän myrkyllistä Gamsolia  
• Rättejä pyyhkimiseen, paletti  
• Värit (vaadittavat):  
    • Valkoinen (titanium white ja/tai zinc white)  
    • Musta (ivory black ja/tai blue black... tai joku muu sinertävä, mustaa lähenevä väri, esim. 
Payne’s Grey tms.)  
    • Ruskea (Burnt Umber ja/tai Raw Umber) 
    • Keltainen (yellow ochre)  
    • Punainen (Vermillion ja/tai Cad. Red Light/Medium)  
    • Yksi lisäväri, saat päättää itse  
• Muita piirtämisessäkin tarvittavia: Mittatikku, peili, lyijykynä, teippiä, klipsejä, siirtopaperi, 
säilytysrasia 
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Espoo Art ry:n 43. vuosinäyttely 2019 
Kaapelitehtaan Valssaamo 
27.3. – 15.4.2019 

Vuoden 2019 näyttely ajoittuu jälleen keväälle. Näyttelyllä ei ole erikseen nimettyä teemaa ja se 
pidetään Helsingin Kaapelitehtaan Valssaamolla. Espoo Artin vuosinäyttelyn juryttää 
kuvataiteilija Alina Sinivaara. 

Näyttelyyn voi tarjota enintään 3 teosta. Kokoa ei rajoiteta, mutta työt tuodaan itse paikalle 
omin kuljetuksin. Teokset tulisi olla mahdollisimman uusia (vuosilta 2016-2019; ei aiemmin EA:n 
vuosinäyttelyissä olleita). Tavoitteena on valita vuosinäyttelyyn jokaiselta teos esille 
mahdollisuuksien mukaan. 

Tänä vuonna toivotaan erityisesti veistoksia, keramiikkaa ja installaatioita mukaan seinille 
asetettujen maalausten lisäksi. Näitä teoksia voit tuoda maalausten lisäksi max 3 kpl/tekijä 
pieneen lisähintaan. 

Teosten vastaanotto: ma 25.3.19 klo 9.00-10.30. Saamme avaimet vasta klo 9.00, joten 

teosten vastaanotto voi alkaa vasta silloin. Jurytys alkaa klo 10.30 (teokset siihen mennessä) ja 
ripustus jatkuu iltaan. 
osoite: Kaapelitehdas, Valssaamo,Tallberginkatu 1, Zodiakin ovi (!), vähän ennen päätyovea 
oikealla sivulla. 

Ilmoittautumislomake ja taiteilija-CV mukaan! 

Teosten taakse selkeät tiedot (tekijä, teoksen nimi, tekniikka, hinta). Seinille tulevat teokset 
tulee olla ripustuskunnossa! (mikäli ei ole, teos hylätään).Töissä tulee olle tukevat rautalangat 
takana, joista ne voidaan ripustaa. 

Veistoksille, keramiikalle on matalia pöytiä (mustia ja valkoisia) esillepanoa varten. Mikäli haluat 
teoksen omalle pöydälle/telineelle, tuo se mukanasi. 
Teoksia ottavat vastaan näyttelytoimikunnan jäsenet. Lisätietoja tarvittaessa; Maritta 
Laitinen(040-5273268) mai.laitinen@kolumbus.fi 

Avajaiset tiistaina 26.3.19 klo 17-19. 

Näyttelyn osallistumismaksu 40€/hlö, + 5 € veistoslisä/hlö 
Tilinumero: Nordea FI71 1426 3000 1237 27, Espoo Art ry, viite 1012. Maksu tilille 
viimeistään 22.3.2019. 

Näyttelyn purku on ma 15.4. klo 18-19.30. Töitä ei voi noutaa kesken näyttelyn. 

Näyttely on avoinna päivittäin 27.3.-15.4. ma-pe klo 12-18, la-su klo 12-16. 
  

!9

mailto:mai.laitinen@kolumbus.fi


ARTTU 3/18 - 1/19 ESPOO ART UUTISKIRJE

Valvontavuorot: ma-pe klo 12-15 ja 15-18, la ja su klo 12-14 ja 14-16. 
Varaa mielellään ennakkoon: mai.laitinen@kolumbus.fi tai 040 5273268 
tai viimeistään 25.3. töitä tuodessasi! Valvojia mielellään kaksi henkilöä/vuoro ainakin 
viikonloppuisin. 
HUOM Näyttely on auki vain jos valvojat ovat paikalla. Mikäli et halua/voi hoitaa omaa osuuttasi 
valvontavuoroista, yhdistys perii 10_euron kulukorvauksen. 

Mikäli haluat osallistua ripustusryhmän työskentelyyn ma 25.3. n klo 12.30 alkaen ja voit 
varautua pitkään iltaan, ilmoittaudu ennakkoon: mai.laitinen@kolumbus.fi tai 040 5273268 

Näyttelykutsu ja juliste valmistuvat alkukeväästä. Sähköinen kutsu lähetetään jäsenille, 
julkaistaan Artussa ja yhdistyksen nettisivuilla www.espooart.fi. Asiasta infotaan myös Espoo 
Artin sekä UKJ:n Facebook-sivuilla. Voit jakaa kutsua omilla kanavillasi halujesi mukaan. 
Painettuja kutsukortteja toimitetaan Mäkkylän Taiteilijataloon saataville maaliskuun alussa. 
Tästä erillinen ilmoitus myöhemmin. 

KAAPELITEHDAS / VALSSAAMO 

Teosten vastaanotto: ma 25.3. klo 9.00-10.30 
Muista oma CV mukaan! 
  

  

  
Espoo Art ry ei ole vakuuttanut teoksia  / Teoksiani saa kuvata/kuvan 
julkaista, tekijä mainiten   KYLLÄ ___     EI ___ 
                                                                            
Espoo Art 
Mäkkylänkuja 3                                                                                                                                             
ESPOO 
www.espooart.fi, 1708817-6                                                                          1                                                     
  

Taiteilijan nimi Puhelin Sähköposti

Teos Vuosi Tekniikka mitat (ei pakollinen) Hinta

1.

2.

3.
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Kaapelitehdas,Valssaamo                               
VEISTOKSET/Installaatiot 
  
Teosten vastaanotto: ma 25.3. klo 9.00-10.30 
Muista oma CV mukaan! 
  

  

  
Espoo Art ry ei ole vakuuttanut teoksia  / Teoksiani saa kuvata/kuvan 
julkaista, tekijä mainiten   KYLLÄ ___     EI ___ 
                                                                            
Espoo Art 
Mäkkylänkuja 3                                                                                                                               20.11.2018   
            
ESPOO  
www.espooart.fi  
1708817-6                                                                                                                                

Taiteilijan nimi Puhelin Sähköposti

Teos Vuosi Tekniikka mitat (ei pakollinen) Hinta

1.

2.

3.
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