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TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2022

1. Espoo Art ry:n perustiedot 

Taideyhdistys Espoo Art ry on perustettu vuonna 1976. Vuoden 2022 alussa 25.1.22 yhdistys muutti 
toimintansa Mäkkylän taiteilijatalosta Träskändan kartanon alueen Aurorataloon, entiseen 
hoivakotiin. Rakennuksen 2. kerroksessa yhdistyksellä on käytössä 934 m2 toimintatilat, jossa on 
työskentelytiloja n 34 taiteilijalle ja lisäksi varastotiloja. Yhteistilat ovat varsin suuret, joita voidaan 
hyödyntää koko jäsenistön tarpeisiin järjestämällä erilaisia tapahtumia, kritiikki-iltoja, lyhytkursseja 
ja yleisötapahtumia.

Vuoden lopussa Espoo Artilla oli  228 jäsentä. Jäseneksi hyväksyttiin vuoden 2022 aikana 45 uutta 
jäsentä. Uusien tilojen myötä myös kiinnostus yhdistystä kohtaan on kasvanut. Yhdistyksellä  on 11 
kunniajäsentä. 

Yhdistykseen kuuluu öljy-, akryyli-, pastelli- ja akvarellimaalareita, graafikoita, valokuvaajia, 
keramiikan tekijöitä sekä kuvanveistäjiä; osa  kuvataiteen ammattilaisia ja osa aktiivisia ja 
pitkäaikaisia kuvataiteiden harrastajia.  Espoo Art ry on  Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n 
jäsenyhdistys sekä Akvart Galleriaosuuskunnan jäsen. 

2. Hallitus

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Maritta Laitinen (2021-2022).  Hallituksessa toimivat 
puheejohtajan lisäksi seuraavat jäsenet: Liisa Knuuti (varapj, siht.), Sirkka Mokko (rah.hoit.), 
Signhild Kempe-Järvensivu, Veikko Kuhmonen, Päivi Hallamaa, Kaisa Junikka ja Juha Kärkkäinen. 

Hallituksessa oli 7 jäsentä ja puheenjohtaja. Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana 9 kertaa. Lisäksi 
hallituksen jäsenten välillä on pidetty erityisesti tilojen käyttöönottoon liittyvissä asioissa 
alkukeväästä vilkasta yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.2.2022 Auroratalossa.  

3. Yleistä

Vuosi 2022 keväällä pääsimme aloittamaan kurssitoimintaa maaliskuun puolella. 

Keväällä 7.5. vietimme Espoo Artin 45+1v juhlaa ja Auroratalon avajaisia. Träskändan ystävät ja 
Espoo Art organisoivat erittäin onnistuneet avajaiset, jossa Espoon kulttuuritoimenjohtaja Susanna 
Tommila piti avajaispuheen. Yleisöä oli runsaasti paikan päällä. Aurotalossa järjestettiin 
yleisökierroksia eri tiloissa. Espoo Artin lisäksi taloon on tullut monia yksittäisiä toimijoita. Tavoite 
taide- ja kulttuuritalosta alkaa olla todellista.

Vuodelta 2021 siirretty juhlanäyttely ”Taiteen tähden – för konsten” organisoitiin Kaapelitehtaan 
Puristamossa 22.3.-10.4.22.   

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut vakaa ja kurssitoimintaa voitiin muuton jälkeen jatkaa 
noin neljän kuukauden tauon jälkeen. Espoon kaupungin toiminta-avustus vuodelle 2022 oli 3000 
euroa.  Saimme myös Kulttuuritoimen mandaatilta avustuksen muuton aiheuttamiin ylimääräisiin 
kustannuksiin 4000 euroa. Lisäksi osallistuimme erittäin suurelle panoksella Espoo kaupungin 50v 
juhlatapahtumiin avajaisten lisäksi suurella näyttelyllä kauppakeskus Ainoassa elokuussa ja 
Espoopäivänä lisäksi Auroratalossa Avoimin ovin. Yhdistys antaa vuosittain selvityksen 
toiminnastaan Espoon kaupungille ja tarkemmat taloustiedot käyvät selville tuloslaskelmasta ja 
taseesta. 
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4. Tiedotus ja nettisivut

Espoo Artin kotisivu www.espooart.fi  ja tiedotuslehti Arttu olivat edelleen viralliset yhdistyksen 
tiedotuskanavat.  Kotisivujen ylläpitäjänä toimi Veikko Kuhmonen ja hän taittoi myös yhdistyksen 
tiedotuslehden Artun. Lehteä ilmestyi 3 numeroa vuoden aikana. Pääosin ryhmäpostina ja 
nettisivujen Ajankohtaista-osiossa informoitiin vuoden aikana tulleista tapahtumista ja muutoksista.  

Jäsenlehdet ovat luettavissa yhdistyksen nettisivulla (4 viimeisintä).  

Yhdistyksen toiminnasta ja jäsenten yksityisnäyttelyistä on ollut mahdollista tiedottaa yhdistyksen 
Facebook-sivujen kautta tai omin kontaktein. Facebook- ja Instagram-sivuja ylläpiti Signhild 
Kempe-Järvensivu.  http://www.facebook.com/pages/Espoo-Art-ry. Facebook -sivut koostuivat 
kuvista ja tiedotteista,  erilaisista tapahtumista ja näyttelyistä.  Arttilaisille perustettu oma Facebook-
keskusteluryhmä ”arttilaiset” oli käytössä, ylläpitäjänä Inkeri Kotilainen.

5. Kurssit, koulutustoiminta, kritiikki-illat ja taideluennot

Yhdistyksen järjestämät kurssit ovat avoinna kaikille halukkaille; jäsenyyttä ei edellytetä. 
Olemmekin saaneet erityisesti lähiympäristöstä uusia kurssilaisia, joista moni on hakenut myös 
yhdistyksen jäsenyyttä.

5.1. Kevätkausi,   maalis  -kesäkuu 202  2  

- Croquis-illat olivat tauolla kevätkauden 

- Taidegrafiikan carborundum-työpaja jatkoi pienenä ryhmänä joka toinen tiistai (Rokkanen)

- Avoin Ateljee maalausryhmä kokoontui keskiviikkoisin 9.3. alkaen (Lintunen)

- Abstraktiakvarelli-kurssi/opettaja Oleg Tchoumak toteutui 3.3.-6.3. ja toinen 12.5.-15.5.

- Akvarellikurssi/ opettaja Maikki Haapala 2.-3.4.

- Taiji-ryhmä jatkoi keväällä Liikuntasalissa (vetäjä Hanna Westerling)

5.2. Syyskausi, elo-joulukuu 202  2  

- Avoin Ateljee -maalausryhmä jatkoi 7.9. alkaen koko syksyn keskiviikkoisin

- Grafiikan työpaja jatkoi 13.9. joka toinen tiistai 

- Visuaali vertaisarviointiryhmä kokoontui teosten ääreen kerran kuukaudessa

- Ammattitaiteilijan kritiikki-ilta pidettiin 28.9. /taidemaalari Sirkku Ala-Harja

- Kurssitoiminta oli vilkasta:

  Abstraktia akvarellia, taidemaalari Oleg Tchoumak, 17.-19.9.

  Syksyn satoa -akryylimaalauskurssi, taidemaalari Maaria Märkälä, 24.-25.9. 

 Repin-instituutin pitkäkurssi: Valo, Valöörit/ opettaja taidemaalari Paul Laane,            
torstaisin 8.9.-15.12. 

 Repin-instituutin pitkäkurssi: ABC-Muotokuvakurssi/ opettaja Svetlana Ruoho, tiistaisin 
4.10.-13.12.

 Abstrakti akvarelli, taidemaalari Oleg Tchoumak, 12.-14.11.

 Akryylikurssi, taidemaalari Sirkku Ala-Harja, 27.-28.11.

 Akvarellikurssi, taidemaalari Marja Mali,3.-4.12. 

- Taiji-ryhmät jatkoivat syyskaudella kahtena iltana

6.  Muut tapahtumat, retket, lahjoitukst 2022

6.1. Helsingin kaupungin Lasten erityisvastaanotto otti yhteyttä keväällä yhdistykseen ja päätimme 
lahjoittaa uuden vastaanoton tiloihin taideteoksia, erityisesti lasten aihepiiriin sopivia. Jäsenille 
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lähetetyn kyselyn pohjalta toimitimme lähes 40 teosta. Yhteistyömme jatkuu. 

6.2. Auroratalon avajaiset 7.5.22, josta jo kohdassa 3.

6.3. Yhdistyksen taideretki tehtiin 18.5. Taidekeskus Salmelaan ja Vuohijärven luontokeskukseen. 
Mukana oli 55 osallistujaa. Näyttelytilat olivat avoinna vain omalle ryhmällemme. Retki oli 
onnistunut ja toivottu pitkän koronatauon jälkeen. 

6.4. Jäseniä houkuteltiin maalaamaan terassille Avoin kesä -teemalla tiistaisin ajalla 14.6.-30.8. pitämällä 
ovet auki kaikille halukkaille. 

6.5. Jäsentapahtuma järjestetiin 7.9. jossa käytiin läpi kevätkaudella tehdyn jäsenkyselyn pohjalta saatuja 
toiveita ja ideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.  

6.6. Ministeri Ohisalo ja Espoon kaupungin valtuuston ja kaupungin edustajia vieraili Träskändan 
puistossa 16.8. Tilaisuus oli avoin yleisölle ja Kahvila Aiju järjesti kahvitarjoilun. Vieraat tutustuivat 
myös Espoo Artin tiloihin ja yleisiin tiloihin.

6.7. Espoo-päivänä  27.8. oli Avoimet Ovet Auroratalossa. Erittäin monipuolinen ohjelma teemalla Espoo
50v. Espoo Artin tiloissa yleisö sai terassilla muun ohjelman lisäksi nauttia runojen (Tapiolan 
Lausujat), musiikin ja taiteen yhdistämisestä. Puistossa oli monipuolista ohjelmaa.

6.8. Träskändan ystävät ja Espoo Art organisoivat Talvirieha-päivät marraskuun viimeisenä 
viikonloppuna. Tilaisuus saavutti suuren suosion ja ohjelmaa oli molempina päivinä runsaasti.

6.9. Espoo Artin pikkujoulut jäsenille järjestettiin Tapiola Garden Grill It! -ravintolassa. Mukana oli 32 
jäsentä.

7. Näyttelyt 2022 – mm. kaksi suurta jäsennäyttelyä vuoden aikana ja muita pienempiä

7.1. Yhdistyksen  45+1 juhlanäyttely ”Taiteen tähden – för konsten” pidettiin Kaapelitehtaalla  22.3.-
10.4. Osallistujia oli reilut 80 jäsentä.  

7.2. Akvart Galleriassa pidettiin ”Tuoksuja ja puiden huminaa” -teemalla näyttely 16.5.-29.5. johon 
osallistui n 15 arttilaista. 

7.3. Kauppakeskus Ainoan liiketilassa järjestettiin laaja näyttely Espoo 50v juhlavuoden teemalla. 
Näyttelyaika 10.8.-2.9. ja erityisellä tapahtumaviikolla 7 eri ammattitaiteilijaa esitteli omaa 
tekemistään ja innosti yleisöä osallistumaan mm yhteismaalaukseen. Näyttely tuotiin lähelle 
tavallista ihmistä ja sinne saattoi poiketa tavanomaisen kauppareissun yhteydessä. Onnistuimme 
erinomaisesti. Näyttelyyn osallistui 64 taiteilijaa ja teoksia oli lähes 150 kpl. 

7.4. Espoon kaupungin kulttuuritoimen organisoimana Espoo 50v osallistuimme Marketanpuiston 
tapahtumaan 23.8. ja innostimme lapset maalaamaan ”Kesän väriloistoa” -teemalla.

7.5. UKJ:n Uudet Maan kuvat näyttelyyn Kaapelitehtaalla 28.11.-12.12. osallistui myös arttilaisia samoin
UKJ:n Loviisan kappelissa organisoimaan kesänäyttelyyn 1.6.-31.8.

7.6. Kaunialan sairaalan kanssa jatkettiin näyttelyiden järjestämistä sairaalan ruokasaliin. Näyttelyt 
vaihtuvat 4 kk välein ja 3-4 hengen ryhmä ripustaa oman näyttelynsä sairaalan ohjeistuksen mukaan. 
Vuoden 2022 aikana näyttelyitä oli 4 kpl.  

7.7. Kiinteistö Oy Espoon Säterinportin kanssa jatkettiin yhteistyötä. Espoo Artin taiteilijoiden teoksia oli
esillä toimiston aulakäytässä ja 2. kerroksessa. Yhteistyö jatkuu. 

7.8. Mainiokoti Kristiinan kanssa jatkuu edelleen vaihtuvien näyttelyiden jaksot. Esillä on aina kahden 
taiteilijan teoksia kahdessa eri kerroksessa käytävillä. 

8. Kunniajäsenet

Vuoden 2022 aikana ei ole nimetty uusia kunniajäseniä.  Yhdistyksellä on 11 kunniajäsentä.
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10.   Yhteydet Espoon kaupunkiin

Yhdistys piti yhteyttä Espoon kulttuuritoimen edustajiin erittäin tiiviisti vuoden 2022 aikana ja 
hallituksen jäsenet osallistuivat kutsuttuina kaupungin järjestämiin keskustelu- ja infotilaisuuksiin. 
Kulttuuritoimen tulosyksikön tilaisuuksiin mm. ”Yhdistysfoorumi” ja ”Kumppanuusfoorumi” 
osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan. Verkostoituminen eri espoolaisten kulttuuriyhdistysten 
kanssa on tärkeää. Yhteistoimintaa  on pyritty lisäämään vuosittain.      

Vuoden 2022 aikana toimintamme on jo osin vakiintunut uusiin tiloihin. Auroratalo ja sen upea 
ympäristö antaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet kehittää tästä alueesta toimiva kulttuurikeidas. 
Träskändan ystävät ryn ja Espoon Perinneseuran kanssa yhteistyömme on tiivistynyt ja sitä jatketaan 
edelleen. Tavoitteena on saada alueesta suurelle yleisölle avoin ja läheinen paikka erilaisin 
tapahtumin ja tuoda taide lähemmäksi. Träskändan kartanon remontin valmistumista odotamme 
muiden mukana ja uskomme, että se antaa lisämahdollisuuksia alueen kehittämisessä. 

Espoo,   28.2.2023  

Espoo Art ry  hallitus

_____________________ _____________________ __________________________
   Maritta Laitinen (pj)   Liisa Knuuti (varapj, siht)    Sirkka Mokko (rah.hoit.)

_____________________ _____________________ __________________________ 
   Veikko Kuhmonen  Päivi Hallamaa    Kaisa Junikka

_____________________ ______________________  
   Juha Kärkkäinen   Signhild Kempe-Järvensivu
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