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AJANKOHTAISTA 
 

 
Hei kaikki yhdistyksen jäsenet! 
 
Pääsiäinen on vietetty ja Taidemökin pääsiäinenkin on paketissa. Kiitos osallistujille. Mökki oli 
laitettu erittäin hienoksi ja pääsiäisen oloiseksi. Harmillista vaan, että myyntimenestys oli huono. 

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen ihmiset ovat huonosti liikkeellä. 
Taidemökissä jatkuu edelleen turvallisuustoimet. Emme ota mökkiin enempää kuin kuusi 
ihmistä kerrallaan ja edellytämme kaikilta hengityssuojainten käyttöä. Tarjoamme asiakkaille 
käyttöön käsidesiä ja hengityssuojaimen, jos sitä ei satu olemaan mukana. Toistaiseksi kahvio on 
kiinni. 
 
Nyt pyrimme pitämään mökin auki Taidepuotina ja toivomme myös uusia jäseniä mukaan 
myymään tuotteitaan. 
Toiminta siis jatkuu. 
Seuraava tapahtuma on kasvikirppis, yksi yhdistyksemme varainkeruun päätapahtumista. Siitä 
lisää myöhemmin tässä tiedotteessa. 
Toivomme, että tänä vuonna voisimme järjestää lapsille suunnatut kuvataideleirit kesäkuun 
alussa. Taidemökiltä löytyy mainoksia näistä leireistä jaettaviksi. Leirejä ohjaa tänä vuonna 
kuvataideopettaja Fanni Ahvenainen. 
 
Toimintamme on jatkunut koronasta huolimatta, kuitenkin erittäin harvojen jäsenten 
ponnistuksin. Yhdistyksemme täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Toivoisin vanhojen ja uusien 
jäsenten osallistumista toimintaan esimerkiksi tuomalla uusia ajatuksia ja ideoita toiminnan 
kehittämiseksi. Tärkeä tavoitteemme on tarjota ja ylläpitää kulttuuria ja sen tuomaa hyvinvointia 
kuntalaisille taiteen ja käsityötaiteen avulla.  
Kiitos kaikille jo jäsenmaksun maksaneille. Toiminnan edellytyksenä on, että mökin vuokra, 
sähkö ja muut kulut saadaan maksettua. Kunnan huonon rahatilanteen vuoksi on 
odotettavissa, että toiminta-avustuksista leikataan, joten entistä tärkeämpää on jäsenmaksuista 
kertyvä tuotto. 
 
Olemme saamassa uudistetut nettisivut piakkoin. Uudistamme Galleriaa, siitä myös tarkempia 
ohjeita myöhemmin tiedotteessa. 
Tätä kirjoittaessani on koronaepidemia edelleen olemassa, vaikka tartuntaluvut ovat 
vähenemässä, niin viruksen aiheuttamat erityistoimet vaikuttavat meihin kaikkiin edelleen. 
Toivottavasti pysymme terveinä ja löydämme asioita, joilla jaksamme eteenpäin. Erilaisten 
taidemuotojen ja käsillä tekemisellä on tutkitustikin todettu olevan parantava ja mieltä ylläpitävä 
vaikutus.  
 
Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. Mennään yhdessä kohti kevättä ja kesää! 
 

 

Terveisin Tarja 
Puheenjohtaja 

 
 
 
 
 



Jäsenmaksu ja jäsenkortti 2021 

 
Jos olet unohtanut maksaa jäsenmaksusi 2021, sen (40 €) voi maksaa suoraan yhdistyksen tilille  

FI98 4055 2020 1499 87 
 
Maksussa tulee ilmetä jäsenen nimi ja jäsenmaksu 2021. 

Jäsenkortin voi halutessaan noutaa Taidemökiltä Puodin aukioloaikoina.  

Jäsenkortilla saa alennusta taiteilijatarvikkeista mm. seuraavista liikkeistä: Farbe 20 % (Kaapelitehdas) ja 

Vikholm Juha (Lohja) kehystyöt ja tarvikkeet 10-15%. 

 
Taideyhdistyksen uudet nettisivut 
 
 
Taideyhdistykset uudet nettisivut julkaistaan huhtikuun aikana. Sinne avautuu myös uusi Galleria, johon 
yhdistyksen jäsenet voivat osallistua 20€/kalenterivuosi. Jokainen osallistuja lähettää kolme hyvälaatuista 
kuvaa valmiiksi rajattuna osoitteeseen info@kirkkonummentaideyhdistys.fi. Jokaisessa kuvassa tulee olla 
tekijän nimi, teoksen nimi, tekniikka, koko kork. x lev., Lisäksi mukaan tulee liittää tekstitiedostona pieni 
esittely itsestä, taideopinnoista, yhdistysten jäsenyyksistä ym., tekniikoista ja työskentelytavoista, joita käytät 
sekä yhteystiedot. Galleriaan on mahdollista luoda myös linkki esim. omille kotisivuille. 

 
TULEVIA TAPAHTUMIA  
 

Kasvikirppis                                          
Lahjoita kasveja myyntiin!                                                                   
Kirkkonummen Taideyhdistyksen Kasvikirppis järjestetään 22.-23.5.2021 
la-su klo 11-16.  
Kasvikirppiksellä myydään lahjoituksena saatuja paikallisia perennoja ja 
muita puutarhakasveja. Tapahtuman aikana Taidemökin Puoti on auki 
ja myös arpoja on myynnissä. 
 
Purkitustalkoot ovat 15.-16.5.2021 klo 10 eteenpäin Taidemökillä. 
Yhdistyksen jäseniltä toivotaan kasveja lahjoituksena. Ne voi tuoda 
purkitettaviksi tai purkittaa itse etukäteen. 
 

Tule mukaan järjestämään jokavuotista iloista pihatapahtumaa. Pienikin apu on tervetullutta! 
Lisätietoja voit kysyä Tarja Perkolta p.050-5444649 
 
 

Taidemökin Puoti 
 
Taidemökin puoti jatkaa kevätkaudella kesään saakka. Se on 
avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11-16. Puodissa myydään 
jäsenten taidetta, taidekäsitöitä ja käsitöitä. Yhdistys ottaa myydyistä 
tuotteista 15% provision. Osallistuminen edellyttää 
valvontavuorojen ottamista. 
 
Jos haluat osallistua puotiin, ole yhteydessä  
Tarja Perkko p.050 5444649
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Huom! Taidenäyttely ”Villit ja vapaat” 19.4. – 23.4.2021 ja 
viikonloppuisin 9.5.2021 on siirretty pidettäväksi syksyllä 
28.8. – 19.9.2021. 

 

 
Lasten kuvataideleiri: KUVAKARUSELLI 
7.6. - 11.6.2020   Kurssi on täynnä. 
klo 10 - 14.30 
7-13-vuotiaille 
Herätä piirroksesi eloon luomalla niistä 
animaatiohahmoja. Kuvataideleirillä tekeminen painottuu piirtämiseen, 
maalaamiseen ja valokuvaamiseen taiteen, leikin ja liikkeen keinoin. 
Teemme animaatioita apunamme leiriläisten omat kännykät/tabletit.  

 
Leirin hintaan 120 € sisältyy tarvikkeet ja opetus. Omat eväät mukaan. 
Ilmoittautuminen: info@kirkkonummentaideyhdistys.fi 

 
 

 
Lasten kuvataideleiri: SATUMETSÄ 
14.6. - 18.6.2020 
klo 10 - 14.30 
7-13-vuotiaille 
Kuvataideleiri Satumetsä ammentaa inspiraatiota luonnosta ja sen 
taianomaisesta tunnelmasta. 
Leirillä hyödynnämme taiteen tekemisessä luonnonmateriaaleja ja 
mielikuvituksen ehtymätöntä varastoa. Käsittelemme metsäaihetta 
monipuolisin tekniikoin. Teemme pienen retken lähimetsään, jossa 

tutkimme ympäristöä piirtäen ja maalaten.  
 
Leirin hintaan 120 € sisältyy tarvikkeet ja opetus. Omat eväät mukaan. 
Ilmoittautuminen: info@kirkkonummentaideyhdistys.fi 

 
Taidemökin kesä  
16.7 – 22.8.2021  
to - pe klo 12-18 ja la-su klo 11-16 
Taidemökin kesän aikana ripustetaan uusi myyntinäyttely Taidemökin Puotiin. Siellä on myynnissä yhdistyksen 
jäsenten teoksia: maalauksia, grafiikkaa, keramiikkaa, käsityötaidetta, käsitöitä, kortteja, koruja ja paljon muuta. 
Tule tutustumaan ja tekemään löytöjä! Tapahtumassa on myynnissä arpoja! 
 
Tule mukaan Taidemökin kesään myymään teoksiasi tai tuotteitasi, ilmoittaudu ja kysy lisää Tarja Perkolta 050 
5444649 tai Marjaana Orkonevalta 041-5272888. 

 

 
Kesänäyttely ”Kesämieli” 
16.7 – 22.8.2021  
to - pe klo 12-18 ja la-su klo 11-16 
Kesänäyttely ripustetaan kahteen galleriahuoneeseen Taidemökillä. Voit osallistua siihen erilaisilla teoksilla mm. 
maalauksilla, grafiikalla ja veistoksilla. 
Taidenäyttelyn osallistujat valvovat kukin yhden valvontavuoron. 
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KURSSIT 

• Saippuan valmistus kurssi 22.6.2021 klo 10 -15 Taidemökillä. Osallistujamäärä 6 henk. Tarvike- ja 
hintatiedustelut Taru Peräsalolta p.0400 769340. 

• Maalaa puutarhassa - retkipäivä Siuntion Annilaan 12.6.2021 klo 10 -15 omalla tai kimppakyydillä. 
Omat maalausvälineet ja eväät mukaan. 

• Valtakunnallinen maalaustapahtuma 10.7.2021 klo 10 -15 Taidemökillä. Omat maalausvälineet ja 
eväät mukaan. 

• Elävän mallin piirustus/maalaus ulkona 29.8.2021 klo 10 -15 Taidemökillä. Maalina toimivat 
kurssilaiset. Omat maalausvälineet ja eväät mukaan. 

• Sekatekniikkakurssi tulossa syksyllä viikolla 38 (pe-su). 
Kurssien ilmoittautumiset ja tiedustelut:  info@kirkkonummentaideyhdistys.fi 
 

• Katja Lahden Maalauskurssi saaristossa Liite: Maalauskurssi saaristossa 

• Seija Sainion kurssit 2021  Liite: Maalauskursseja Houtskarissa 2021 
Saaristokurssien ilmoittautumiset ja tiedustelut suoraan kurssien vetäjiltä. 
 

 
 

 
Näyttelyt Taidemökin huoneissa 
 
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus järjestää näyttelyitä taidemökillä.  
Asiasta voi tiedustella Tarja Perkolta.  p. 050 544 4649 tperkko@gmail.com 
 
Tilavaraukset voi sopia Katri Hiir-Salakan kanssa.  p. 040 580 4026 katri.hiirsalakka@gmail.com 
 

 

 
OSOITTEENMUUTOS 
Muista ilmoittaa, jos osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu. Kiitos. 
 
ILMOITUKSET JÄSENTIEDOTTEESEEN 
Julkaisemme mielellämme jäsenten näyttelymainoksia, kirjoituksia, kuvia tms. 
 
MUU TIEDOTTAMINEN 
Yhdistys tiedottaa myös sähköpostitse ja facebookin kautta. Käy tykkäämässä FB-sivulla. 
 
Essi Peuraniemi p.040 8205953 info@kirkkonummentaideyhdistys.fi 

  
 

www.kirkkonummentaideyhdistys.fi 
https://facebook.com/KirkkonummenTaideyhdistys 

 
Yhdistyksen tilinumero: 
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Taidemökillä tavataan! 
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