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Espoo Art ry / Mäkkylän taiteilijatalo 

Mäkkylänkuja 3 

02650  Espoo 

  

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2019 

1. Espoo Art ry:n perustiedot  

Taideyhdistys Espoo Art ry on perustettu vuonna 1976. Yhdistys toimii nykyisin Espoon kaupungin 

vuokralaisena Mäkkylän taiteilijatalossa, jossa yhdistyksellä on käytettävissä kurssitila. 

Taiteilijatalossa on vuokralaisina n 30 taiteilijaa, jotka kuuluvat joko Espoo Artin taiteilijoihin tai  

muihin pääkaupunkialueen taideyhdistyksiin. 

Vuosi 2019 oli yhdistyksen 43. toimintavuosi. Vuoden lopussa Espoo Artilla oli  201 jäsentä. 

Jäseneksi hyväksyttiin vuoden 2019 aikana  7 uutta taiteilijaa. Yhdistyksestä erosi 10 jäsentä 

ja kuoli 2 jäsentä. Espoo Artilla on 11 kunniajäsentä. Yhdistykseen kuuluu öljy-, akryyli- ja 

akvarellimaalareita, graafikoita, valokuvaajia sekä kuvanveistäjiä; osa  kuvataiteen 

ammattilaisia ja osa aktiivisia ja pitkäaikaisia kuvataiteiden harrastajia.  Espoo Art ry on  

Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n jäsenyhdistys. 

2. Hallitus 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Maritta Laitinen (valittu 2-v.kaudelle 2019-2020).  Hallituksen 

jäsen Jenni Eräsaari erosi.  Uudeksi jäseneksi seuraavalle 3-vuotiskaudelle valittiin Inkeri Kotilainen 

ja hallituksessa  jatkavat  Sirkka Mokko, Riitta Hurme, Signhild Kempe-Järvensivu, Veikko 

Kuhmonen, Liisa Heikkinen-Illukka, Liisa Knuuti,  Helena Kääriäinen ja Milla Piirainen.  

Hallituksessa oli 9 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 6  kertaa: 5.2., 

16.4., 20.5., 19.8.- 14.10. ja 16.12. Lisäksi  jäsenten välillä on pidetty yhteyttä sähköpostitse ja 

puhelimitse. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.2.2019.  

3. Tiedotus ja nettisivut 

Yhdistyksen nettisivuja kehitettiin edelleen. 64 jäsenellä on oma käyntikorttisivu  jäsenluettelossa.   

Espoo Artin kotisivu www.espooart.fi  ja tiedotuslehti Arttu ovat viralliset yhdistyksen 

tiedotuskanavat.  Kotisivujen ylläpitäjä  vaihtui. Sari  Holmgren lopetti ja Veikko Kuhmonen on 

sivujen uusi ylläpitäjä. Arttu ilmestyi 4 kertaa vuonna 2019 (1. nro 3/2018-1/2019). Jenny Eräsaari 

taittoi lehdet.  Arttu jaettiin jäsenistölle sähköpostitse ja postitse niille jäsenille, jotka eivät ole 

ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. UKJ-taideyhdistyksen jäsenjärjestöt saavat myös lehden. 

Jäsenlehti on luettavissa yhdistyksen nettisivulla. Yhdistys tiedottaa jäsenilleen lisäksi 

ryhmäsähköpostilla ajankohtaisista yhdistyksen tapahtumista ja kursseista.  

Yhdistyksen toiminnasta ja jäsenten yksityisnäyttelyistä on ollut mahdollista tiedottaa yhdistyksen 

Facebook-sivujen kautta tai omin kontaktein.   

Yhdistyksen Facebook-sivujen ylläpitäjänä toimi Jenny Eräsaari:  

http://www.facebook.com/pages/Espoo-Art-ry. Facebook -sivut koostuu kuvista ja tiedotteista,  

erilaisista tapahtumista ja näyttelyistä.  Vuoden lopussa perustettiin Facebook-sivulle  arttilaisten 

oma keskustelufoorumi, jota ylläpitää Inkeri Kotilainen. 

Yhdistyksen Instagram-sivujen ylläpitäjänä toimii Signhild Kempe-Järvensivu. Instagram-sivuille 

jäsenet voivat lähettää teoskuviaan, näyttelykuvia sekä tapahtumakutsuja. 

 

 

http://www.espooart.fi/
http://www.facebook.com/pages/Espoo-Art-ry
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4. Kurssit, koulutustoiminta, kritiikki-illat ja taideluennot  

4.1. Kevätkausi, tammi-kesäkuu 2019 

1. Piirustus ja mallimaalausillat keskiviikkoisin 23.1.-17.4. vetäjänä Veikko Kuhmonen (mallit Teija 

Lemberg) 

2. Taidegrafiikan carborundum-työpaja  joka toinen tiistai  15.1.-23.4. vetäjänä Hanne Rokkanen  

3. Avoin Ateljee –maalausryhmä kokoontui työskentelemään keskiviikkoisin Seppo Lintusen 

organisoimana 9.1. alkaen huhtikuun loppuun.  

4. Repin-instituutin kurssi ”Klassiset muotokuvat”, opettaja Paul Laanen johdolla työskenteli torstaisin 

7.2.-23.5. 

5. ”Värit haltuun” –maalauksen tiiviskurssi pidettiin 3.-6.6. opettajana Miko Kirjavainen 

6. Espoo Artin kurssitilassa työskenteli lisäksi: Boställsskolanin oppilaiden kuvataidekerho torstai-

iltapäivisin, vetäjänä Silja Peltonen, VedicArt –kursseja, vetäjänä Anne Kuntsi , Osuuskunta Lillith- 

lastenkursseja/ Jenny Eräsaari, sekä Taiji-ryhmän kurssit, vetäjänä Hanna Westerling. 

4.2. Syyskausi, elo-joulukuu 2019 

1. Taidegrafiikan työpaja  joka toinen tiistai 27.8.- marraskuun loppuun, vetäjänä Hanne Rokkanen  

2. Mallipiirustus  keskiviikkoisin  16.10.-27.11. vetäjänä Veikko Kuhmonen ja Milla Piirainen (mallit 

Teija Lemberg)  

3. Avoin Ateljee –maalausryhmä kokoontui keskiviikkoisin 11.9.-27.11. vetäjänä Seppo Lintunen  

4. Repin-instituutin ”Klassiset maalaukset” Mäkkylässä (Kymen kesäyliopisto, Kotka), opettaja Paul 

Laane, perjantai-iltaisin 6.9.-13.12.  

5. Repin-instituutin ”Valo,varjo, valöörit”-kurssi, opettaja Paul Laane, torstai-iltaisin 5.9.-12.12. 

6. Repin-instituutin ”AkvarelliAteljee”- 4 viikonlopun kurssi, opettaja TM Irina Rebnitskaya, loka-

joulukuu 2019 

7. Luovuuden Workshop-kurssi 30.11.-1.12. / Milla Piirainen 

8. Espoo Artin kurssitilassa lisäksi: VedicArt –kursseja Anne Kuntsi, Taiji-ryhmän kurssit sekä 

Boställsskolan kuvataidekerho (kuten kevätkaudella)   

4.3. Kritiikki-illat ja taideluennot 

Vuoden aikana järjestettiin 3 kritiikkitilaisuutta, koordinoijana Helena Kääriäinen 

12.3. kriitikkona Sirkku Ala-Harja  

19.9. kriitikkona Vappu Rossi 

11.11. kriitikkona Pekka Hepoluhta 

Visuaali – vertaisarviointiryhmä kokoontui Mäkkylässä  kuukauden välein Inkeri Kotilaisen    

organisoimana sekä kevät-  että syksykaudella  

Taideluennot 2019 

Kuvataiteilija Jan Neva kertoi ”Taiteilijaelämää Pietarissa” vuosikokousta ennen 26.2. 

ArsSanan Tuula Palmunen-Saari luennoi 9.10. taiteilijoista Helene Schjerfbeck ja Beda Stjernschantz 

sekä  19.11.  taiteilijoista Ellen Thesleff ja Henri Toulouse-Lautrec Mäkkylän taiteilijatalossa.  

 

 

 



3 

 

5. Muut tapahtumat 2019 

5.1. Inkeri Kotilaisen organisoimana aloitettiin Taidekahvittelijat –ryhmän kokoontumiset. Tilaisuus on 

avoin kaikille. Jäsenille ilmoitetaan taidemuseo (Emma, Ateneum, Kiasma tai joku muu) ja siellä 

oleva näyttely. Näyttelyn voi käydä katsomassa oma aikataulun mukaan ja ryhmä kokoontuu 

sovittuna iltapäivänä läheiseen kahvilaan keskustelemaan näyttelystä.  

5.2. Yhdistyksen kevätretki 15.5.-16.5. suuntautui Tallinnaan. Matkan vetäjänä Maritta Laitinen. 

Osallistujia 23 henkeä. Taidematkan kohteena olivat: Kumu-taidemuseo, Kadriorgin linna ja 

kokoelmat, HeliosHall, Navitrolla galleria, KGB-museo ja Eestin mieslaulajien kuoroesitys Eestin 

konserttihallissa. Yöpyminen hotelli Virussa ja yhteinen illallinen vanhassa kaupungissa. Matka 

Eckerö-Linen aluksella.   

5.3.  Espoo-päivänä ”Avoimet Ovet – Öppet Hus”   Mäkkylässä lauantaina31.8. Päivän aikana 

työhuoneiden ovet avoinna.  Muutamia työnäytöksiä, yhteismaalausta,  kasvomaalausta, 

taidearpajaiset,  taiji-esitykset, sekä tarjolla kahvia, mehua ja leivonnaisia. Kurssitilassa ja 

taidehuoneissa oli myös pop-up –myyntiä. Mäkkylän taiteilijatalossa ja  piha-alueella vieraita 

viihdytti lisäksi hanuritaiteilija Anna-Liisa Väkeväinen ja Espoon Kansantanssijat tanhusivat yleisön 

iloksi hanurin säestyksellä. Päivän aikana yleisöä liikkui talossa ja piha-alueella arviolta noin 120 

henkeä.  

5.4. Jäsenistön perinteiset pikkujoulut järjestettiin 14.12.  Osallistujia oli reilut 30 henkeä.  

6. Näyttelyt 2019 

6.1. Yhdistyksen  43. vuosinäyttely oli  Kaapelitehtaan Valssaamossa  27.3.-15.4.19.  Näyttelyn jurytti  

kuvataiteilija Alina Sinivaara. 83 jäsentä toi kaikkiaan 232 teosta ehdolle näyttelyyn. Näyttelytilan 

seinillä oli esillä kaikkiaan 136 teosta ja veistoksia/keramiikkaa 23 kpl.  Näyttely oli onnistunut ja 

vierailijoita kävi avajaisissa reilut 200 henkeä ja koko näyttelyn aikana vieraskirjamerkintöjä oli 

reilut 700, joten kokonaisarvio on noin 1000 kävijää. Vastuuhenkilöt Maritta Laitinen ja Liisa 

Knuuti.  

6.2.  Gallerioissa järjestettävien teemanäyttelyiden sarja jatkui. Yksi näyttely vuodessa ja osallistujat 

jakavat gallerian vuokran. Arviolta n 30-35 ensimmäistä otetaan mukaan. Kukin galleristi juryttää 

oman näyttelynsä. Teemana neljä elementtiä: Maa (2108), Vesi (2019), Ilma (2020), Tuli (2021). 

Vuoden 2019 Vesi –näyttely pidettiin Galleria 4-Kuussa, Helsingissä 26.10.-22.11.2019. 

Vastuuhenkilönä Milla Piirainen.  

6.3. Espoo Art osallistui UKJ:n Taidepuisto19 -ympäristötaidenäyttelyyn, joka oli Kässän Talon puistossa 

4.7.- 30.8.2019 Lohjalla. 

6.4. UKJ:n ”Uudet Maan Kuvat”  –näyttely pidettiin Kaapelitehtaan Puristamossa 9.-23.12.2019 , johon 

yhdistyksemme jäseniä osallistui.  

6.5.  Mäkkylän taiteilijatalossa on jäsenten mahdollisuus pitää omia näyttelyitä, koordinoijana Milla 

Piirainen. Näyttelyiden ripustusajankohdista ilmoitetaan sähköpostitse jäsenistölle.     

6.6. Koy Espoon Säterinportin kanssa on jatkettu  yhteistyötä. Espoo Artin taiteilijoiden teoksia on esillä  

toimiston alakäytässä ja 2. kerroksessa. Näyttely vaihtuu  neljän kuukauden välein, yksi taiteilija 

kerrallaan.  Näyttelyn ovat pitäneet: Liisa Knuuti, Leeni Wallén, Jenny Eräsaari, Veikko Kuhmonen, 

Maritta Laitinen, Riitta Hurme ja Else-Maj Koskimäki. Näyttelytoimintaa koordinoi Liisa Knuuti ja  

Maritta Laitinen. Halukkaat voivat ilmoittautua mukaan.  

6.7. Kaunialan sairaalan 1.krs ruokalan seinille on toivottu vaihtuvia näyttelyitä. Espoo Art on lupautunut 

tähän projektiin mukaan. Ensimmäinen näyttely on ns puheenjohtajien näyttely, jossa mukana ovat 

Gunnar Bauer, Liisa Knuuti, Veikko Kuhmonen ja Maritta Laitinen. Näyttely päättyy helmikuun 

(2020) lopussa. Luonto- ja ihmisläheisiä aiheita on toivottu teoksilta. Näyttelyaikoja koordinoi 

Maritta Laitinen. Näyttelyt vaihtuvat 3 kuukauden välein. Uusia näyttelyitä varten kootaan 2-4 

hengen ryhmiä. 

6.8. Vanhusten hoivakodin  Mainiokoti Kristiinan kanssa on aloitettu pitkäaikainen yhteistyö 
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”taidelainaamo” . Espoo Art ry:n  ja Mäkkylän taiteilijatalon taiteilijat lahjoittivat reilut 60 teosta 

Mainiokoti Kristiinan taidelainaamoon. Jokainen asukas voi hoitojaksolle tullessaan valita oman 

huoneensa seinälle taidelainaamosta itselleen mieluisan teoksen ja se palautuu hoitojakson päätteeksi 

lainaamoon. Projekti on otettu Kristiinassa hyvin vastaan ja tammikuun 2020 aikana aloitetaan 

lisäksi kahden kerroksen vaihtuvat näyttelyt käytävillä. Vaihtoväli noin 4 kuukautta ja yksi taiteilija 

/kerros. Vastuuhenkilönä Helena Kääriäinen.  

7. Kunniajäsenet 

Vuoden 2019 aikana nimitettiin kaksi kunniajäsentä  – Liisa Knuuti ja Veikko Kuhmonen.  

Molemmat ovat toimineet varsin pitkään ja aktiivisesti yhdistyksen hyväksi niin hallituksessa kuin 

hallituksen puheenjohtajina. Hallitus hyväksyi heidät yksimielisesti kunniajäseniksi  kokouksessa 

5.2.19  ja kunniakirjat ojennettiin vuosinäyttelyn avajaisten yhteydessä 28.3.  Kunniajäseniä oli 

vuoden 2019 lopussa 11 henkilöä.  

8. Mäkkylän taiteilijatalo 

 Mäkkylän taiteilijatalon siivousta hoiti edelleen Sivina Oy, Leppävaaran osasto, sopimuksen 

mukaisesti noin kuuden viikon välein. Yhteisten tilojen siivouskuluihin osallistuvat myös 

työhuonekuntalaiset. Mäkkylästä vapautuvien työtilojen jonotuslistaa pitää Veikko Kuhmonen.  

9.   Yhteydet Espoon kaupunkiin 

Espoo Art pitää yhteyttä Espoon kulttuuritoimen edustajiin ja hallituksen jäsenet osallistuvat  tarpeen 

mukaan kaupungin järjestämiin keskustelu- ja infotilaisuuksiin. Kulttuuritoimen tulosyksikön 

tilaisuudet ”Yhdistysfoorumi” ja ”Kumppanuusfoorumi” on kutsuttu koolle kevään ja syksyn aikana 

keskustelemaan ja kartoittamaan yhteistyömahdollisuuksia eri yhdistysten välillä. Puheejohtaja ja 

hallituksen jäseniä on osallistunut näihin. Yhteistoimintaa eri kulttuurialojen edustajien ja yhdistysten 

kanssa pyritään lisäämään vuosittain.       

Espoon kaupungin edustajat Mika Rantala, Leppävaara-alue, proj.joht. sekä Tiina Piironen ja Teija 

Patrikka vierailivat Mäkkylän taiteilijatalossa vuoden 2019 aikana  ja perehtyivät yhdistyksen 

toimintaan ja mm tilatarpeisiin. Mäkkylän alue on Skanska Oy:n aluesuunnittelun alla ja tontilla 

olevat koulu ja päiväkoti siirtynevät syksyllä 2021 Leppävaaraan. Mäkkylän taiteilijatalo on myös 

purkulistalla.  

Yhdistys tarvitsee uudet toimi- ja kurssitilat samoin n 30-40 taiteilijaa tarvitsevat uudet työtilat. 

Mäkkylän taiteilijatalo on ollut myös monen muun kurssittajan käytössä, jotka haluaisivat jatkaa 

yhteistyötä kanssamme. Yhdistyksen työryhmä (Laitinen, Kuhmonen, Knuuti, Bauer) on aktiivisesti 

mukana jatkokeskusteluissa ja –suunnitelmissa kaupungin edustajien kanssa. 

Vuodenvaihteen tienoilla Aurorakoti-kiinteistöt Träskändan alueella on esitetty kaupungin taholta 

uudeksi vaihtoehdoksi, johon kaavaillaan erilaisia toimijoita Espoo Art ry:n lisäksi. Hanke vaikuttaa 

varsin hyvältä. Alueella on mahdollisuus monimuotoiseen toimintaan kaikkina vuodenaikoina. 

Lasten Kulttuurikeskuksen läheisyys lisää vielä yhteistyömahdollisuuksia.  

 

Espoo  27.1.2020  

 

Espoo Art ry  hallitus 

 

Maritta Laitinen (pj)   Liisa Knuuti (varapj)    Sirkka Mokko 

Riitta Hurme    Liisa Heikkinen-Illukka    Helena Kääriäinen 

Veikko Kuhmonen   Milla Piirainen     Inkeri Kotilainen 

Signhild Kempe-Järvensivu 


