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Mäkkylänkuja 3 

02650  Espoo 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

Vuosi 2020 on Espoo Art ry:n 44. toimintavuosi. Yhdistyksen sääntöjen mukaan 
toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle hyväksytään yhdistyksen vuosikokouksessa 25.2.2020. 
Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan tarpeen mukaan vuoden 2020 aikana. 
 
1. Espoo Art ry:n tavoitteet  
 
Yhdistyksen tavoitteena on tarjota jäsenilleen mahdollisuus kehittää itseään kuvataiteilijana ja 
osallistua näyttelyihin Espoossa, Uudellamaalla ja valtakunnallisesti. Jäsenistöä aktivoidaan 
toimintaan kuvataiteiden alueella ja kehittämään yhteistyötä eri taiteilijoiden ja eri kulttuurialojen 
kesken.  
 
2. Kokoukset 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu yhdistyksen sääntöjen § 10 mukaan. Hallitus pitää myös 
säännöllisesti yhteyttä keskenään sähköpostitse ja puhelimitse tarpeen mukaan. 
 
3. Talous 
 
Jäsenmaksut ovat yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde sekä Espoon kaupungin toiminta-avustus. 
Vuodelle 2020 on saatu Espoon kaupungin kulttuurilautakunnalta 2500 euron suuruinen toiminta-
avustus.  Tarpeen mukaan voidaan hakea kuluvana vuonna kohdeavustusta, mikäli tähän 
ilmaantuu tarvetta ja sopiva toiminta- tai yhteistyön kohde.  
 
Vuosinäyttelyn osallistumismaksut pyritään pitämään edelleen jäsenille kohtuullisina. Ammatti-
taiteilijoiden vetämien kurssien osallistumismaksut pyritään pitämään myös kohtuullisina ja muut 
yleisö- ja jäsentapahtumat organisoidaan omin voimin ja kustannuksia säästäen.   
 
Yhdistyksen jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous. Vuoden 2020 jäsenmaksuksi 
hallitus ehdottaa  38 €. 
 
Espoo Art ry on vuokrannut omat kurssitilat Mäkkylän taiteilijatalosta Espoon kaupungilta. Tilan 
vuokrat  katetaan jäsenmaksuilla ja kaupungin avustuksella.  Espoo Art on allekirjoittanut 
Mäkkylän taiteilijatalon vuokrausjärjestelyistä sopimuksen Espoon kaupungin kanssa siten, että 
yhdistys pitää jonoa yllä halukkaista vuokralaisista ja tilojen vapauduttua esittää jonossa olevista 
sopivat vuokralaiset Espoon kaupungille. Jokainen työhuonevuokralainen tekee kuitenkin oman 
vuokrasopimuksensa kaupungin kanssa. Yhdistys voi antaa kurssitilaa myös yhdistyksen 
ulkopuolisten tahojen käyttöön perien käytöstä pientä kulukorvausta.  
 
Yhdistys on tietoinen, että nykyinen Mäkkylän taiteilijatalo on entinen koulurakennus, joka on 
purku-uhan alla siinä vaiheessa, kun viereisten rakennusten koulu- ja päiväkotitoiminta siirtyy 
toisaalle. Arvio aikataulusta on syksy 2021. Yhdistys on valmis etsimään Espoon kaupungin 
alueelta uusia toimintatiloja ja valmis neuvotteluihin kaupungin kanssa tarjolla olevista 
vaihtoehdoista siinä vaiheessa. Kaupungin edustajien kanssa on jo käyty alustavia neuvotteluja 
Aurorakodin mahdollisesta yhteiskäytöstä muiden toimijoiden kanssa. Neuvottelut ovat vielä 
alkuvaiheessa. Yhdistyksen työryhmä on käynyt tutustumassa paikan päällä Aurorakodin tiloihin ja 
todennut ne varsin käyttökelpoisiksi. Kurssitilan tarve on välttämätön  ja mahdollisesti toisen tilan 
löytyminen, joka soveltuisi kuvanveisto/keramiikkatilaksi, olisi erinomainen asia. Työhuoneita 
Aurorakodin tiloista löytyy runsaasti. Tilojen vuokraamiseen ja käyttöön vaikuttaa kaupungin 
perimien vuokrien suuruus varsin olennaisesti. Yhdistys on halukas olemaan mukana aktiivisesti 
Aurorakodin projektin kehittämisessä muiden ja kaupungin kanssa.   
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4. Tiedottaminen ja julkaisutoiminta 
     
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenlehti Artussa sekä kotisivulla www.espooart.fi  Arttua 
julkaistaan tarpeen mukaan, noin 3-4 kertaa vuodessa. Arttu-lehden ja kotisivujen välityksellä 
informaatio yhdistyksen toiminnasta leviää myös muille kuvataidejärjestöille ja yhdistysten 
järjestämien kurssien opettajille sekä Espoon kaupungin kulttuuriasioista vastaaville tahoille. 
Vuosi- ja  teemanäyttelyistä tiedotetaan medialle mahdollisimman laajasti.  
 
Yhdistyksellä on omat Facebook-ja Instagram-sivut, joita jäsenet voivat käyttää myös omien 
teosten esittelyyn sekä tiedottaa omista näyttelyistään. Jäsenistölle lähetetään tiedotteita tarpeen 
mukaan ryhmäsähköpostilla.  
 
Espoo Art on näkynyt Länsiväylä-lehden nettisivuilla ja saanut palstatilaa painetussa Länsiväylä-
lehdessä varsin hyvin. Yhdistys on saanut näkyvän paikan espoolaisessa taidepiirissä ja tätä 
yhteistyötä eri tahojen kanssa jatketaan. 
  
5. Kotisivu, www.espooart.fi  
 
Kotisivu on yhdistyksen tärkein ajankohtainen tiedotuskanava. Sivut ovat julkiset ja nettisivujen 
kautta pääsee yhdistyksen Facebook- ja Instagram-sivuille. Useimmat uudet jäsenet hakeutuvat 
yhdistykseen nettisivujen kautta. Hallitus käsittelee kokouksissaan uudet jäsenhakemukset. 
Jäsenten esittelysivut perustettiin vuonna 2017, johon jäsen voi halutessaan saada linkin omille 
kotisivuilleen ja lyhyen esittelyn omasta työskentelystään ja teoskuvia. .  
 
6. Espoo Artin 44. vuosinäyttely 2020 ja Teemanäyttely ”ILMA” 
 
Vuoden 2020 vuosinäyttely järjestetään Helsingin Kaapelitehtaan Puristamossa 8.4.-26.4.2020. 
Espoossa ei ole riittävän isoa näyttelytilaa yhdistyksen vuosinäyttelyille.  Näyttelyn  juryttää 
kuvataiteilija Sirkku Ala-Harja. Osallistuminen on kaikille jäsenille avoin ja osallistumisesta peritään 
jurytysmaksu.   
 
Vuoden Teemanäyttely Neljä Elementtä ”Ilma” järjestetään AVA-Galleriassa 22.6.-12.7.2020. 
Mukaan otetaan 29 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. Galleristi juryttää näyttelyn ennakkoon 
kuvajurytyksenä.  
 
Yhdistyksen jäseniä kannustetaan myös osallistumaan UKJ ryn vuosinäyttelyihin sekä UKJ:n 
jäsenyhdistysten omiin avoimen haun näyttelyihin.   
 
 7. Kurssit  
 
Kurssien järjestäminen on tärkeä osa 2020  toimintaa kuten aiempinakin vuosina.  Kursseja 
järjestetään mahdollisuuksien ja jäsenten toiveiden mukaan. Mäkkylän taiteilijatalossa on lähes 
150 erilaista tapahtumaa, kurssipäivää ja kurssi-iltaa sekä viikonloppukurssija alkavalle keväälle.  
Kevätkaudelle on sovittu  mm. seuraavat kurssit:  
 

 Mallimaalaus ja piirustus keskiviikkoiltaisin 22.1.-8.4.  
 Avoin Ateljee –maalausryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 8.1.- huhtikuun loppuun.   
 Carborundum-työpaja joka toinen viikko tiistaisin 14.1.- pääsiäiseen asti 
 Kritiikki-ilta 9.3. kriitikkona Metta Savolainen 
 Vuosikokouksen alussa kuvataiteilija Pertti Summan luento 25.2. 16.30-17.30 
 Repin-instituutin kanssa yhteistyö jatkuu ”Mestareiden olkapäillä” –kurssilla koko kevään 

torstaisin 30.1.-28.5. opettajana Paul Laane 
 Repin-instituutin toinen kurssi ”Klassiset maalaukset”, perjantai-iltaisin 31.1.-22.5., 

opettajana Paul Laane 
 Repin-instituutin tiiviskurssi ”AkvarelliAteljee Espoossa” 15.2.-8.3. /4 viikonloppua, 

opettajana TM Irina Rebnitskaya 
 Akvarelleja grafiikan keinoin, 14.-15.3., vetäjänä Hanne Rokkanen 
 Visuaali -vertaisarviointiryhmän toiminta jatkaa kuukauden välein teosten arviointia 
 Kesän alkuun on suunnitteilla tiiviskurssi väriopin/valo/varjot –teemalla 
 Taidekahvittelijat tutustuvat kerran kuukaudessa näyttelyihin, mm Galleria Forsblom, 

Sinebrychoff, Ateneum, Emma, Kiasma ja kokoontuvat kahville näyttelyn jälkeen 
keskustelemaan ko näyttelystä 

 
 

http://www.espooart.fi/
http://www.espooart.fi/


 

3/3 

 
Syyskaudelle on tavoitteena vastaanlaista kurssitarjontaa. Jäsenistölle tehtyjen kyselyiden pohjalta 
toiveina olisi mm puupiirroskurssia, pas partout-leikkausta/kehystämistä, keramiikkakurssia (ei 
Mäkkylässä) ja mahdollisuuksien mukaan muitakin toiveita pyritään toteuttamaan.  
 

 
8. Muu toiminta 
 

 Kevätkauden taideretki suuntautuu mahdollisesti Varsinais-Suomeen Turkuun ja 
lähiseuduille. Ajankohta toukokuu 2020.  

 Taideluentoja ja kuvataiteilijoiden esittelyä mahdollisuuksien mukaan  
 Avoimet ovet edelleen Espoo-päivänä Mäkkylän taiteilijatalossa  
 Yhteistyötä muiden kulttuuriyhdistysten kanssa jatketaan tilaisuuksien ja resurssien mukaan 
 Bosställsskolanin kuvataideryhmät jatkavat Mäkkylässä kevät- ja syyskaudella 
 Taiji-ryhmän kurssit jatkuvat  
 Vedic Art –kurssit jatkuvat Anne Kuntsin vetämänä 

 
 
9. Uudet jäsenet 
 
Jäsenhakemukset käsitellään hallituksen kokousten yhteydessä hallituksen hyväksymien 
valintakriteerien perusteella. Valitaan kunniajäseniä hallituksen esitysten pohjalta. 
 
10. Yhteydet muihin alan järjestöihin 
 
Espoo Art on Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n (UKJ) jäsen, jonka toimintaan osallistutaan ja 
näin ollaan yhteydessä muihin Uudenmaan taideyhdistyksiin. 
 
11. Yhteydet Espoon kaupunkiin 
 
Yhdistys antaa Espoon kaupungille selvityksen toiminnastaan ja suunnitelmistaan vuosittain. 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat kaupungin kulttuuritoiminnan järjestämiin tilaisuuksiin.   
 
 
 
Espoo, 27.1.2020        
 
 
Espoo Art ry hallitus 
 
   _____________________ __________________________ ___________________  
Maritta Laitinen (pj)   Liisa Knuuti  (varapj)   Veikko Kuhmonen 
Sirkka Mokko    Riitta Hurme    Helena Kääriäinen 
Liisa Heikkinen-Illukka  Milla Piirainen   Inkeri Kotilainen 
Signhild Kempe-Järvensivu 


