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TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Vuosi 2023 on Espoo Art ry:n 47. toimintavuosi. Yhdistyksen sääntöjen mukaan 
toimintasuunnitelma vahvistetaan aina kuluvan vuoden vuosikokouksessa ja sitä tarkennetaan 
tarpeen mukaan. 

1. Espoo Artin tavoitteet 

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota jäsenilleen mahdollisuus kehittää itseään jatkuvasti 
kuvataiteilijana ja osallistua näyttelyihin Espoossa, Uudellamaalla ja valtakunnallisesti. 
Yhdistyksen jäseneksi on viime vuosien aikana hakenut ja hyväksytty uusia nuoremman 
sukupolven ammattikuvataiteilijoita, mikä monipuolistaa toimintaamme suuresti. Vuoden 2022 
aikana jäsenmäärämme kasvoi varsin merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna.

Uudet tilamme  Auroratalossa antavat hyvät mahdollisuudet edelleen kehittää toimintaamme eri 
toimijoiden kanssa yhteistyössä tavoitteena lisätä Träskändan alueen aktiviteetteja ja tehdä 
Aurotatalosta monipuolinen taide- ja kulttuurikeskus. Träskändan kartanon alue jo sinänsä avaa 
erinomaiset mahdollisuudet tuoda taidetta  lähemmäs tavallista kuluttajaa.  

2. Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous valitsee 7-9 hallituksen jäsentä 3 vuodeksi kerrallaan sekä 
puheenjohtajan 2 vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallitus kokoontuu yhdistyksen sääntöjen § 10 
mukaan. Hallitus pitää myös säännöllisesti yhteyttä keskenään sähköpostitse ja puhelimitse 
tarpeen mukaan. Toiminnan laajenemisen johdosta vuonna 2022 perustettujen eri toimikuntien 
käytönnön työskentelyä eri tapahtumien, kurssien ja näyttelyiden suunnittelemisessa ja 
toteuttamisessa tehostetaan. Kaikki toimikuntien  jäsenet eivät ole hallituksen jäseniä. Tällä 
aktivoidaan myös rivijäseniä mukaan toimintaan.  

3. Talous

Yhdistyksen jäsenmaksusta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu vuonna 2022 oli 45 
euroa ja uusien jäsenten liittymismaksu 30 euroa. Hallitus ehdottanee jäsen- ja liittymismaksun 
pitämistä ennallaan vuonna 2023. 

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla, mutta uusien tilojen myötä yhdistyksen vastuut ovat 
kasvaneet merkittävästi. Yhdistys vastaa kuukausittain Monoma Finland Oy:lle hallinnoimansa 
tilan käyttösopimusmaksuista, johon kuuluvat yhteiset tilat sekä työhuoneet ja varastotilat. 
Yhdistys jakaa näihin työ- ja varastotiloihin käyttöoikeudet jäsenille varausten mukaan ja perii 
näistä tiloista pinta-alojen mukaiset jyvitetyt käyttöoikeus-  ja palvelumaksut. 

Yhdistyksen 30.12.21 solmima sopimus on aluksi 2-vuotinen ja jatkosta neuvotellaan vuosi 
kerrallaan. Vuoden 2023 alusta sopimuksen mukaan käyttöoikeusmaksuihin tuli korotus, joka nosti
sekä Espoo Artin että työhuoneissa työskentelevien jäsenten kuluja varsin merkittävästi. Tilojen 
käyttäjät sitoutuvat kahden kuukauden takuumaksulla omiin tiloihinsa, joten irtisanomisaika on 
molemmin puolin kaksi kuukautta. Yhdistys pitää uusista työhuoneista kiinnostuneista taiteilijoista 
edelleen jonotuslistaa. 

Jäsenmaksut sekä Espoon kaupungin toiminta-avustus ovat yhdistyksen pääasiallinen toiminnan 
tulonlähde. Kuluvalle vuodelle saimme kulttuurilautakunnan päätöksellä toiminta-avustusta 4000 
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euroa. Saimme myös aivan loppuvuodesta 2022 projektiavustuksen 1700 euroa, koskien Espoo 
50v-juhlavuoden tapahtumia, joihin osallistuimme. 
 
Vuoden 2023 toiminnan laajuuteen, erilaisten yhteistoimintaa vaativien tapahtumien 
järjestämiseen ja osallistumiseen sekä taidekurssien järjestämiseen vaikuttaa varsin suuresti 
Espoon kaupungin kulttuurilautakunnalta saatu toiminta-avustus. Uudenmaan Kuvataidejärjestön 
(UKJ) sekä Repin-instituutin/ Kymenlaakson kesäyliopiston kanssa on tavoitteena laajentaa 
yhteistyötä vuoden 2023 aikana eri tapahtumin ja näyttelyin Espoon alueella ja erityisesti 
Träskändan alueen kehittämiseksi. Tavoitteena on järjestää monipuolista kurssitoimintaa, johon 
lähialueen ja muut pääkaupunkiseudun asukkaat voisivat matalalla kynnyksellä osallistua. 
Tämänlaatuinen yhteistoiminnan laajentaminen on mahdollista vain jos yhdistyksellä on 
käytettävissä siihen tarvittavia varoja. 

4. Tiedottaminen,  julkaisutoiminta ja kotisivu www.espooart.fi
    

Yhdistyksen tärkeimmät tiedotuskanavat ovat jäsenlehti Arttu sekä kotisivu www.espooart.fi  ja 
Auroratalon nettisivut www.auroratalo.fi  Arttua julkaistaan tarpeen mukaan 3-4 kertaa vuodessa. 
Lehden, kotisivujen sekä Facebook- ja Instagram-kanavien välityksellä informaatio yhdistyksen 
toiminnasta leviää jäsenten lisäksi myös muille kuvataidejärjestöille sekä suurelle yleisölle. Vuosi- 
ja  teemanäyttelyistä tiedotetaan medialle mahdollisimman laajasti. 

Facebook- ja Instagram-sivuilla jäsenet ilmoittavat yksityisnäyttelyistään. Teoskuvia voi julkaista 
myös näiden sivujen kautta. Uudet jäsenet hakeutuvat yhdistykseen useimmiten nettisivujen 
kautta. Jäsenillä on mahdollisuus julkaista oma esittelysivunsa www.espooart.fi -sivustolla ja liittää 
siihen myös linkki omalle kotisivulleen. Jäsenistöä informoidaan tiedotteilla ryhmäsähköpostin 
kautta tarpeen tullen. Yhdistyksen oma keskustelufoorumi ”arttilaiset” on jäsenten käytettävissä 
keskustelu- ja infopalstana omana Facebook-ryhmänä.

Espoo Art on saanut hyvää julkisuutta erityisesti nyt Aurorataloon muuton jälkeen. Tapahtumat on 
noteerattu Länsiväylä-lehden nettisivuilla ja painetussa Länsiväylä-lehdessä varsin hyvin. Yhdistys
on saanut näkyvän paikan espoolaisessa taidepiirissä ja tätä yhteistyötä eri tahojen kanssa 
jatketaan. 

Träskändan ystävät ryn kanssa teemme tiivistä yhteistyötä v 2023. Suunnitteilla on 
Kevättapahtuma 7.5.23 suurelle yleisölle, Träskändan kartanon 101v.-juhla 20.8. sekä Espoo-
päivän tapahtumat elokuun viimeisenä viikonloppuna. Vuonna 2022 järjestetty Talvirieha onnistui 
hyvin ja tälle vuodelle on suunnitelmissa vastaavanlainen tapahtuma loppuvuodesta.

 
5. Vuosinäyttely 2023 – 47. vuosinäyttely

Yhdistyksen vuoden 2023 näyttely Out of Control järjestetään Helsingin Kaapelitehtaan 
Puristamossa 7.3.-19.3.23. Jäsenistö osallistuu vuosinäyttelyyn erittäin hyvin. 

Helsingin Kaapelitehtaalla on yhdistyksen vuoden 2024 näyttelyaika jo varattu keväälle. Espoosta 
puuttuu edelleen riittävän iso näyttelytila, jossa eri yhdistykset voisivat pitää näyttelyitään.    

6. Vuoden muut näyttelyt

Kauppakeskus Ainoan kanssa jatketaan yhteistyötä kuluvan syksyn aikana järjestämällä uusi 
näyttely, johon on helppo poiketa kesken ostosten. 
Pienryhmänäyttelyitä on suunnitteilla vuodelle 2023 useampia.  Akvart-galleriassa järjestetään 
akvarellinäyttely loppukesästä.  

Yhteistyössä UKJn (Uudenmaan Kuvataidejärjestön) kanssa Träskändan kartanon puistoalueelle 
on suunnitteilla Ympäristötaiteen näyttely kesällä 2024. Mahdollisesti Espoon Kulttuurikeskus 
Ahjossa järjestetään pienempi ryhmänäyttely. Yhteistyötä Espoon eri kauppakeskusten kanssa 
kartoitetaan myös. Taide tulee lähelle ihmistä. 

Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan UKJ ryn (Uudenmaan Kuvataidejärjestöt) 
vuosinäyttelyihin sekä UKJ:n eri jäsenyhdistysten järjestämiin näyttelyihim. Samoin on 
mahdollisuus osallistua mm. Suomen Akvarellitaiteenyhdistyksen niin kotimaisiin kuin 
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ulkomaisiinkin näyttelyihin.  

Kaunialan sairaalan kanssa jatketaan yhteistyötä vaihtuvien näyttelyiden järjestämisessä sairaalan
ruokalaan. Näyttelyt ovat 3-4 taiteilijan yhteisnäyttelyitä ja ne vaihtuvat 3 kertaa vuodessa. 
Mainiokoti Kristiinassa (Leppävaara) jatketaan myös vaihtuvia näyttelyitä kahden kerroksen 
käytävillä. 

Koy Säterinportissa jatketaan vaihtuvien näyttelyiden järjestämistä. Yksi taiteilija vuorollaan voi 
laittaa teoksensa esille 1. krsn käytävälle ja 2.krsn käytävälle noin 4 kuukauden ajaksi. 

7. Kurssitoiminta ja tapahtumat

Auroratalon antamien mahdollisuuksien myötä kurssien järjestämistä lisätään yhdistyksen 
toiminnassa. Kurssit ovat avoimia kaikille, jäsenyyttä ei tarvita.   
 
Suunnitelmissa on vuodelle 2023 mm. seuraavia kaikille avoimia kursseja:

 Elävänmallin croquis-piirustusillat – keskiviikkoiltaisin  
 Tiiviskurssit:  akvarelli-, pastelli-, akryyli- ja öljymaalauksesta 
 Keramiikka/veistoskurssit – mikäli onnistumme saamaan Auroratalosta sopivan 

keramiikkaluokan vuokrattua siten, että tilassa toimii ammattitaiteilija vastuuhenkilönä ja 
halukkaat keramiikan tekijät sitoutuvat tilan käyttökustannuksiin kuukausittain

 Avoin Ateljee –maalausryhmä jatkaa toimintaansa  
 Carborundum-työpaja jatkaa toimintaansa joka toinen tiistai 
 Grafiikkakurssi esim kartonkigrafiikasta ja monotypiasta lyhytkurssina
 Visuaali -vertaisarviointiryhmän toimintaa jatketaan -  kuukauden välein teosten arviointia
 Kritiikki-iltoja ammattitaiteilijan johdolla jatketaan 2-3 kertaa/vuosi 

 Vierailevien taiteilijoiden taideluentoja ja kuvataiteilijoiden esittelyä – avoimia tilaisuuksia  
 Perinteinen kevätkauden taideretki  kiinnostaviin taidenäyttelyihin ja kohteisiin  - ajankohta 

toukokuu-kesäkuu 2032 tai syksy 2023
 Espoo-päivän tapahtumaan osallistutaan elokuun viimeisenä viikonloppuna 
 Panostetaan yhdistyksen ja Auroratalon muiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön sekä 

yhteistyöhön Träskändan Ystävät ryn ja Espoon Perinneseuran kanssa 
 Yhteistyötä myös muiden kulttuuriyhdistysten kanssa jatketaan tilaisuuksien ja resurssien 

mukaan
 Kartoitetaan yhteistyö- ja näyttelymahdollisuuksia Auroran lähialueilla
 Lasten kuvataidetapahtumat esim Lasten Kulttuurikeskus Auroran kanssa yhteistyössä 
 Taiji-ryhmän kurssit jatkuvat omina ryhminään

 Repin-instituutin kanssa yhdistys jatkaa monivuotista yhteistyötä klassisen maalauksen ja 
piirustuksen eri kurssien muodossa. Kurssit ovat koko kevät- ja syksykauden kestäviä 
pitempiä kursseja. Kesäkurssit ja lyhytkurssit ovat suunnitelmissa myös.

8. Uudet jäsenet

Jäsenhakemukset käsitellään hallituksen kokousten yhteydessä hallituksen hyväksymien 
valintakriteerien perusteella. Valitaan kunniajäseniä hallituksen esitysten pohjalta. 

9.. Yhteydet muihin alan järjestöihin

Espoo Art on Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n (UKJ) jäsen, jonka toimintaan osallistutaan ja 
näin ollaan yhteydessä muihin Uudenmaan taideyhdistyksiin. Espoo Art on myös Akvart 
osuuskunnan jäsen, jolloin Akvart Galleriassa jäsenten pitämät näyttelyt saadaan galleriaan 
jäsenhintaan. Toiminta Akvart osuuskunnan kanssa on lisääntynyt..
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10. Yhteydet Espoon kaupunkiin

Yhdistys antaa Espoon kaupungille selvityksen toiminnastaan ja suunnitelmistaan vuosittain. 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat kaupungin kulttuuritoiminnan järjestämiin tilaisuuksiin 
ja tapaamisiin sekä kaupungin järjestöille ja yhdistyksille suunnatuihin tilaisuuksiin..   

Espoo,  20.2. 2023    

Espoo Art ry hallitus
_____________________ __________________________ ___________________

Maritta Laitinen (pj) Liisa Knuuti  (varapj, siht.) Veikko Kuhmonen

Sirkka Mokko  (rah.hoit.) Signhild Kempe-Järvensivu Päivi Hallamaa

Kaisa Junikka Juha Kärkkäinen
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