
Arttu 3/19 
  
Puheenjohtajan palsta 
  
Kesästä on jäljellä muistot vain. Syksy saapui varsin sateisena. Mäkkylän taiteilijatalossa syksy on alkanut 
kuitenkin vauhdikkaasti ja tilat ovat ahkerassa käytössä. Hyvä niin. 
  
Uudessa Artussa (nro 3/2019) on katsaus syksyn toimintaan ja pientä raotusta myös jo kevätkauteenkin. 
Pikkujoulut vietetään la 14.12. uusin kujein. Tulkaa joukolla mukaan ja erityisesti uudet jäsenet 
toivotetaan tervetulleeksi. 
  
Kesän aikana jäsenet ovat pitäneet runsaasti näyttelyitä ja niistä on ollut tietoja Facebook-sivuillamme. 
Vielä kaikki eivät tätä kanavaa kuitenkaan käytä. Tehostusta yhdistyksen Facebook -sivujen käyttöön 
tarvitaan. Web-sivumme www.espooart.fi päivittyvät sitä mukaa kuin uutta tietoa tulee, joten muista 
käydä sivulla! 
 
Aivan pian eli lauantaina 26.10. klo 17-19 avataan Teemanäyttely VESI Galleria 4-kuussa 
Uudenmaankadulla. Näyttelykutsu on lehden sisäsivulla. Tervetuloa avajaisiin ja kuulemaan 
purjehduslegendan mietteitä tästä elementistä! 
  
Taideluentosarja alkoi lokakuun alussa. Esittelyn kohteena oli kaksi suomalaista 
taidemaalaria Helen Schjerfbeck ja Beda Stjernschantz. Uutta on luvassa 
marraskuussa. Itse kävin Helen Schjerfbeckin näyttelyn katsomassa Royal 
Academy of Artsissa Lontoossa ja sieltä matkasin aina 500kmn päähän 
Cornwallin rannikkoa St.Ivesiin, jossa hän asui pariin otteeseen 1887-1889 
vuosien aikana. St.Ives tuntuu olleen erilaisten taiteentekijöiden keskittymä jo 
tuolloin mm. Barbara Hepworth, Bernard Leach, Henry Moore ja monia muita. 
Schjerfbeck -näyttely tulee Lontoosta Ateneumiin 15.11. mutta ilmeisesti ei 
aivan samanlaisena. Lisäksi on sanottava, että Cornwallin maisemat ovat todella 
mahtavat ja kiehtovat!   
  
Espoo Artin 44. vuosinäyttely ”Vuodenajat – Årstider” on keväällä 
Kaapelitehtaan Puristamossa. Vuoden viimeisessä Artussa (nro 4/2019) tulee 
osallistumisohjeet. Näyttely on avoinna 8.4.-26.4.2020 ja avajaiset tiistaina 7.4. 
Näyttelyn juryttää kuvataiteilija Sirkku Ala-Harja. Täällä pohjoisella pallonpuoliskolla ei vuodenajoista ole 
pulaa, joten inspiraation aiheita pitäisi olla riittämiin. 
  
Toivotan kaikille antoisia lukuhetkiä Artun parissa ja hyvää syksyä ! 
  
Maritta 
  

http://www.espooart.fi/




TEEMANÄYTTELY NELJÄ ELEMENTTIÄ 
Maa – VESI – Ilma - Tuli 
Galleria 4-kuus 26.10.-22.11.2019 
  
Mukana 35 Espoo Artin taiteilijaa. AVAJAISET  26.10.19 klo 17-19, os. Uudenmaankatu 4-6, 00120 
Helsinki. Näyttelyn purku 22.11.19 klo 16-17 
  
Tervetuloa avajaisiin ja tutustumaan näyttelyyn myös muuna aikana! 

  
AJANKOHTAISTA – juhlat 
  
PIKKUJOULUT  la 14.12. klo 18.00 
Arttilainen, olet tervetullut taideseuramme pikkujouluun klo 18.00 alkaen. 
Kannattaa tulla ajoissa, sillä ohjelmaosuus alkaa n klo 18.15. 
Juhlapaikka on Mäkkylän taiteilijatalon kirjastotila. 
Luvassa on tarjoilua, mukavaa ohjelmaa ja mahdollisesti yllätysvieras. 
Olemme iloisia jos puet yllesi jotain punaista, mutta jos et voi tai tahdo, tule 
vapaasti 
sellaisena kuin haluat. 
Tuo mukanasi noin viiden euron hintainen paketti pukinkonttiin laitettavaksi. 
Ilmoittaudu tekstiviestillä Inkerille viimeistään 7.12. numeroon 040 7000580. 
t. inkeri ja milla 
  
  
AJANKOHTAISTA – kurssit, kritiikit, luennot 
  
CARBORUNDUM –TYÖPAJA parittomien viikkojen tiistaisin klo 12-16 
Työpajat jatkuvat syksyllä 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 
  
AVOIN ATELJEE –MAALAUSRYHMÄ 
Jatkuvat syksyn ajan keskiviikkoisin klo 11-15. Syyslomaviikolla (42) ei kokoonnuta ja syksyn viimeinen 
kerta on ke 27.11. Jos olet kiinnostunut asiasta, ota yhteyttä: Seppo Lintunen, 045-1176050 tai 
seppo.lintunen2011@gmail.com 
  
ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS syksyllä 2019 
Elävän mallin piirustusillat  alkavat ke 16.10. klo 18-20 ja jatkuvat Mäkkylän taiteilijatalossa syyskauden 
aina ke 27.11. asti. Piirrämme ilman ohjausta, yleensä 1 - 3 minuutin asentoja (croquis), kukin tuo omat 
piirustusvälineet mukanaan. 
llan osallistumismaksu 7 € maksetaan käteisenä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tilaisuudet ovat 
avoimia kaikille halukkaille, yhdistyksen jäsenyyttä ei vaadita.  
Lisätietoja: Veikko Kuhmonen, puh 040-5240229, veikko.kuhmonen@gmail.com ja Milla Piirainen,  046 
9455299, piirainenmilla@hotmail.com 
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ESPOO ARTIN seuraava kritiikki-ilta on 11.11. klo 18.00-20.30 Mäkkylän Taiteilijatalolla. 
Kriitikoksi on lupautunut taiteilija Pekka Hepoluhta, jonka taiteellisesta työskentelystä voi lukea hänen 
webbisivuiltaan. Hänellä on ollut 1980-luvulta lähtien kymmeniä näyttelyitä Suomessa ja ulkomailla, 
hänen töitään on lukuisissa julkisissa kokoelmissa ja hän on toiminut monissa taidealan 
luottamustehtävissä sekä mm. Vapaan taidekoulun taiteellisena johtajana. 
Eräässä näyttelyesitteessä hän kuvaa taiteellista työtään näin: 
”Lähtökohtani ovat yksinkertaiset; maalaan edessäni olevaa näkymää. Työhuoneella se on yleensä 
valkoinen pöytä, valkoinen seinä ja jokin purnukka. Ei mitään mielenkiintoista. Maalatessa tilanne 
muuttuu yllättävän monimutkaiseksi. Valo elää jatkuvasti, samoin katseeni työskentelyn edetessä. Valosta 
ja katseen reaktioista tulee keskeinen aihe ja katsomisesta seikkailua.” 
Kritiikkitilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostitse helena.kaariainen@fimnet.fi tai puhelimella/
tekstiviestillä 0408309889 (Helena Kääriäinen). Mukaan saa tuoda 3 työtä ja osallistumismaksu on 10 
euroa. Viiden euron hinnalla voi tulla paikalle pelkästään katsomaan. Erityisen tervetulleita ovat viime 
vuosien uudet jäsenet: mainio tilaisuus tutustua arttilaisiin ja saada uutta intoa omien ja toisten töiden 
katselemisesta ja kriitikon ohjeista.  
  
TAIDELUENTO-SARJA jatkuu  ti 19.11. klo 18-20 
Tuula Palmunen-Saari esittelee illan aikana kaksi varsin erilaista taiteilijaa. 
  
Ensimmäinen on Ellen Thesleff (1869–1954), joka on HAM:in esittelyä lainaten ”Suomen kultakauden 
valovoimaisimpia taiteilijoita. Hän oli maamme ensimmäisiä symbolisteja ja ekspressionisteja – värin, 
valon ja liikkeen kuvaamisen mestari. Thesleff oli tunnustettu taiteilija jo elinaikanaan. Hän 
oli kosmopoliitti, joka oli kotonaan niin Suomessa, Pariisissa kuin Firenzessä. Taidemaailman 
kansainvälinen verkosto oli hänelle turvapaikka, Suomessa tärkeä paikka oli kesäateljee Casa Bianca 
Ruoveden Muroleessa.” HAMissa voi nähdä hänen näyttelynsä vielä 26.1.2020 saakka. 
  
Toisena tutustumme ranskalaiseen taidemaalariin Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). Wikipedian 
mukaan hän kuvasi erityisesti Pariisin 1800-luvun lopun boheemielämää, sen kahviloita ja tanssijattaria. 
Häntä pidetään julistetaiteen suurena mestarina. Toulouse-Lautrec luetaan merkittävimpiin jälki-
impressionisteihin ja art nouveau –kuvittajiin. Hänen teoksensa esittävät lähes aina hänelle tuttuja ihmisiä 
Montmartren kaduilta, kahviloista, yökerhoista ja ilotaloista.Wikipedia mainitsee myös ”hän eli 
epäterveellistä elämää”. 
  
Ilmoittautumiset: mai.laitinen@kolumbus.fi tai 040-5273268. Voit tulla toki myös ilmoittautumatta. 
Kahvitarjoilu tauolla. Oviraha 10 e. 
  
VISUAALI- vertaisarviointiryhmä 
Syksyn visuaali kokoontuu perjantaisin 18.10. ja 22.11. sekä 13.12. klo 15-18 Mäkkylän taiteilijatalon 
kirjastotilassa. Visuaali-tapaamisissa keskustellaan osallistujien mukanaan tuomista teoksista siten, että 
jokainen saa vuorollaan antaa niistä omanlaisensa palautteen. Kukin osallistuja voi tuoda arvioitavaksi 
1-3 teosta, ilman teoksiakin voi tulla mukaan katselemaan taiteilijatoverien aikaansaannoksia ja 
keskustelemaan niistä. Ryhmään tuleminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista, ei myöskään kokemusta 
taideteosten arvioinnista. Ryhmän vetäjänä toimii Inkeri Kotilainen (p. 040 7000580) 
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TAIDEKAHVITTELIJAT   PE 8.11. JA PE 29.11. 
 Tutustumme vuoden mittaan Emman, Ateneumin ja Kiasman tarjontaan. Tapaamisen jälkeen 
kokoonnumme vuorossa olevan museon kahvilaan juttelemaan näkemästämme taiteesta ja 
”parantamaan maailmaa”. Tarkoituksena on taidekokemusten ohella tutustua yhteisömme (EspooArt) 
jäseniin ja iloita yhdessäolosta. Oman näyttelykäyntinsä voi suunnitella itselleen sopivaksi, saleissa voi 
käyskennellä yksikseen tai kavereiden kera. Ajatuksena on, että kukin katsoisi ensin näyttelyn ja 
kahvilakokoontuminen olisi sen jälkeen ennalta sovittuna aikana. Ilmoitettu tapaamisaika on siis 
kahvilatapaamisen alkamisaika. Tilaisuuksia on ollut jo kaksi. 
  
Seuraava Taidekahvittelijat –tapaaminen on pe 8.11. 
Lucas Cranach – Renessanssin kaunottaret 
Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40 
Kahvittelupaikka (klo 15.00): Café Ekberg, Bulevardi 9 
  
Syksyn viimeinen on pe 29.11. Tästä tarkemmat tiedot myöhemmin 
sähköpostitse. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Ryhmän vetäjänä 
toimii Inkeri Kotilainen 
(puh. 040-7000580) 
  
  
VEDIC ART KURSSIT MÄKKYLÄSSÄ 23.-24.11. ja 28.-29.12. 
Vedic Art sopii kaikille joita luovuus kiinnostaa. Aloittelijoille taikka ammattilaisille. Henkilölle joka kaipaa 
luovuuden lukkojen poistamista, intuition vahvistamista sekä oman totuuden löytämistä. Henkilölle joka 
haluaa sisäiseen kasvuprosessiin taiteen kautta sekä syvempää tietoisuutta. Kurssi perustuu ruotsalaisen 
kuvataiteilijan Curt Källmannin kehittämään 17 taiteen prinsiippiin. Intensiivi viikonloppukurssin hinta 
165,00 (sis. alv 24% 29,85) sekä kahvi/tee ta rjoilun. Arttilaisille 130,00. Lisätiedot www.annekuntsi.fi/
kuntsianne@gmail.com. 

KOE LUOVUUDEN FLOW LUOVAN MAALAUKSEN WORKSHOPISSA 30.11-1.12.2019 KLO 11-17 
Luovia taitoja ja luovaa ajattelua tarvitaan tasapainottamaan nykyelämää. Luovan maalauksen 
workshopissa Mäkkylän taiteilijatalossa herätellään luova ajattelu kuvataiteen tekemisen kautta. 
Workshop alkaa luovuuden käynnistävillä taideharjoituksilla jonka jälkeen maalataan ohjatusti mutta 
yksilöllisesti soveltaen. Aiempaa kokemusta taiteen tekemisestä ei tarvita. Päivien ohjelma painottuu 
omakohtaisen kokemuksen saamiseen käytännön harjoitusten myötä. Tehdään taidetta ilman 
suorittamista. Töitä ei kommentoida, arvioida, tulkita. Jokainen keskittyy omaan luovaan ilmaisuun. 
Kurssin päätyttyä jokainen saa kotiin upean taulun! La-Su 135,-. Hintaan sisältyy: piirustuslehtiö , kynät, 
kaikki maalaustarvikkeet , taulun pohja, maalaustelineet ja taustalevyt, kahvi/tee. Ilmoittautuminen ja 
tiedustelu Milla Piirainen,046-9455299 (jätä viesti) , piirainenmilla@hotmail.com 
  
NÄYTTELYT  2020 
  
Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n (UKJ) Uudet Maan Kuvat -näyttely järjestetään Helsingin 
Kaapelitehtaan Puristamossa 9.-23.12.2019. Juryttäjäksi tulee Taiteen tohtori, kuvataiteilija, tutkija, 
kuraattori Mika Karhu. 
Espoo Artin nettisivuilla www.espooart.fi Ajankohtaista-osiosta löytyy lisätiedot ja osallistumisohjeet (ks. 
liite Jäsenkirje 2.2019) . 
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ESPOO ARTIN 44. VUOSINÄYTTELY ”VUODENAJAT - ÅRSTIDER” 2020   
Näyttelyaika 8.4.-26.4.2020 
Vuoden 2020 vuosinäyttely on Helsingin Kaapelitehtaan Puristamossa. 
Näyttelytyöt tuodaan ma 6.4.klo 8.30-10.00, avajaiset ti 7.4. klo 17-19 ja näyttelyn purku su 26.4. klo 
16.00 näyttelyn päätyttyä. Näyttelyn juryttää kuvataiteilija Sirkku Ala-Harja. Keramiikkaa, veistoksia ja 
installaatioita mahtuu nyt hyvin varsin suureen Puristamotilaan. Juryttäjä on toivonut 
ennakkoilmoittautumista näyttelyyn. Tarkemmat tiedot  ilmoittautumisesta ja osallistumismaksuista 
vuoden vaihteen tienoilla. Lisätietoja mai.laitinen@kolumbus.fi 

JORVIN SAIRAALAAN näyttely 2020 
Espoo Art organisoi pienryhmänäyttelyn Jorvin sairaalaan syksyllä 2020. 
Näyttelyaika  6.9.-3.10.2020. Tästä lisätietoja myöhemmin ensi vuoden alkupuolella. 
  
TEEMANÄYTTELY NELJÄ ELEMENTTIÄ – Maa – Vesi – ILMA – Tuli 2020 
Näyttelyaika on kesäkuussa 2020. Vuoden vaihteen jälkeen asiasta tarkempia tietoja. 
  
MÄKKYLÄN TAITEILIJATALON NÄYTTELY 
Uusi näyttely ripustetaan vielä loppusyksyn aikana. Tästä tarkemmat ohjeet ja tiedot sähköpostitse 
jäsenille. Lisätietoja piirainen.milla 
  
JÄSENTEN ESITTELYSIVUT 
Jäsenluettelosta pääset jäsenten “käyntikorttisivulle” klikkaamalla kyseisen henkilön nimeä. Jos haluat 
oman käyntikorttisivusi, ole aktiivinen. Lähetä teoksistasi kuvat (koko noin 1MB) ja kirjoita lyhyt 
taiteilijaesittely itsestäsi (katso malleja toisilta). Lähetä aineisto sähköpostitse: 
veikko.kuhmonen@gmail.com tai mai.laitinen@kolumbus.fi 
Teoksista tiedot: teoksen nimi, tekniikka, vuosi ja koko. Esittelysivujen perustamiskulut on 10 euroa, 
muita vuosittaisia maksuja ei ole. Lisätietoja yllämainituilta henkilöiltä. 
  
FACEBOOK & INSTAGRAM – Espoo Art 
Fb-päivitykset (www.facebook.com) hoitaa Jenny Eräsaari. Tavoitteena on saada sivuille jäsenten 
näyttelykutsuja ja yhdistyksen tai jäsenten muita tapahtumia. 
Näyttelyinfot lähetetään: jenny.erasaari@gmail.com 

Instagram-päivityksiä (www.instagram.com) hoitaa Signhild Kempe-Järvensivu 
signhild.kempe@jarvensivu.com. Lähetä hänelle kuvia töistäsi, tietoja tapahtumista ja näyttelyistäsi. 
Teoskuviin tiedot: tekijä, teoksen nimi, tekniikka ja mielellään vuosi. Ole aktiivinen omalta osaltasi, niin 
sivuillamme on elämää! 
  
VUOSIKOKOUS  2020 
Espoo Art ryn vuosikokouksen ajankohdaksi on hallitus päättänyt tiistain 25.2.2020 klo 18.00, Paikkana 
Mäkkylän taiteilijatalo, Mäkkylänkuja 3.  Lisätietoja myöhemmin. 
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Espoo Art aloittaa yhteistyön Mainiokoti Kristiinan kanssa -  
kaikki mukaan! 

Mainiokoti Kristiina on Etelä-Leppävaarassa (Säterinkatu 14) sijaitseva vanhuksille lyhytaikaista hoivaa 
tarjoava hoivakoti. Vanhukset tulevat sinne, kun heillä on tarve hoivalle ja kuntoutukselle muutaman 
viikon ajaksi vaikkapa omaishoitajan loman tai putkiremontin takia. 

Espoo Art on suunnitellut yhdessä hoivakodin henkilökunnan kanssa erityisen taidelainaamoprojektin.  

Arttilaiset luovuttavat töitään kokoelmaksi, jota säilytetään Mainiokoti Kristiinassa. Aina kun hoivajaksolle 
tulee uusi vanhus, saa hän valita huoneeseensa mieleisensä maalauksen. Huoneisiin on asennettu 
ripustuskiskot. Lainaaminen ei maksa mitään eli koko toiminta perustuu meidän arttilaisten haluun 
tuottaa väriä ja virikkeitä näiden vanhusten elämään. Jakson päätyttyä työ palautuu lainaamoon ja 
aikanaan seuraavalle vanhukselle. 

 Tämän lisäksi Mainiokoti Kristiinan käytäville on asennettu ripustuskiskot, joiden avulla arttilaiset voivat 
pitää käytävillä taidenäyttelyitä asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan iloksi. Näyttelytoiminnasta 
tiedotetaan myöhemmin Espoo Artin sivuilla. 

Nyt alamme siis koota taideteoksia, jotka Mainiokoti Kristiina saa taidelainaamonsa käyttöön. Teosten 
omistus säilyy tekijällä ja ne voi halutessaan hakea takaisin.  Koska osalla vanhuksista saattaa olla 
liikunnan ja ymmärryksen puutteita, voi tauluille tapahtua vahinkoja. Töitä ei ole vakuutettu. Tähän 
tarkoitukseen lahjoitettaviksi kannattaa siis valita tauluja, jotka eivät helposti vaurioidu. Esimerkiksi 
herkkiä suojaamattomia kollaaseja tai kookkaita lasin takana olevia maalauksia ei tähän käyttöön 
kannata luovuttaa. Tuokaa mieluiten keskikokoisia töitä. Töiden taakse tulee merkitä teoksen nimi ja 
tekijän yhteystiedot mm. siltä varalta, että joku haluaisi ostaa työn omakseen. 

Projektin yhdyshenkilö on Helena Kääriäinen (helena.kaariainen@fimnet.fi, 040 8309889). Töitä 
vastaanotetaan Mäkkylän Taiteilijatalolla sunnuntaina 27.10. klo 16-18 ja maanantaina 28.10. klo 
17-19. Lisäksi niitä voi tuoda erikseen sopien milloin tahansa Helena Kääriäisen kotiin Etelä-
Leppävaaraan. 

Espoo Artin hallitus on tästä uudesta projektista erittäin innostunut. On hienoa, että voimme osaltamme 
virkistää ja ilahduttaa espoolaisia vanhuksia. Projektista laaditaan myös lehdistötiedote ja toivotaan, että 
projekti lisää tietoisuutta Espoo Artin toiminnasta.


