
 

 

Kirkkonummen Taideyhdistys – Kyrkslätts Konstförening r.y. 

TAIDEMÖKKI Pappilantie 1 b, 02400 Kirkkonummi 

 

JÄSENTIEDOTE – MEDLEMSINFO  
1/2023 

 
 

 

Puheenjohtajan palsta 
 

Taideyhdistyksen vuosi on lähtenyt käyntiin vuosinäyttelyllä, puodin päivittymisellä sekä 

uuden hallituksen järjestäytymisellä ja toimintaa on hautumassa ja porisemassa.  

 

Yhdistyksen tulevaa toimintaa mietittiin jo aiemmin kaikille jäsenille avoimessa 

kokouksessa, ja siitä viisastuneena hallitus nimesi joukostaan eri alueiden vastaavia 

toimeksipanijoita / ideoiden vastaanottajia / delegaattoreita / toiminnan käynnistäjiä. 

Meillä on hallituksessa nyt kurssivastaavat, tapahtumavastaava, kasvikirppisvastaava, 

tiedotusvastaava, mökkivastaava (sisältää mökin näyttelyt) sekä muiden näyttelyiden 

vastaavat. Tarkemmat tiedot näistä löytyvät jäsenkirjeen lopusta. Lisäksi on pysyvä 

puotilaisten yhteyshenkilö, jotta info kulkee hyvin molempiin suuntiin hallituksen ja 

puodin toiminnan välillä. 

Ja siihen pyritään koko toiminnassa – että tieto on kaikilla saatavilla ja toiminta tuo 

meitä yhteisen asian äärelle. 

 

Nyt jo on sovittu useampi kurssi keväälle, ja toivottavasti niitä saadaan järjestymään lisää 

jatkossakin. Kursseja on tulossa sekä käsityön että kuvataiteen aiheista, 

ilmoittautuminen niihin alkaa, kun kurssi ilmoitetaan jäsentiedotteessa.  

Seuraa myös tiedotustamme Facebookissa, se päivittyy useammin kuin jäsenkirje 

ilmestyy. Ja aina voit olla yhteydessä meihin. 

 

Mökillä myös Kässäkahvila aloittaa kokoontumisensa. Mukaan voi tulla käsityön kanssa 

tai ilman ja tavata muita vapaan seurustelun merkeissä. Kässäkahvilaan ovat 

tervetulleita muutkin kuin jäsenet, kokoontuuhan se Taidemökillä samaan aikaan kuin 

puoti ja kahvila ovat auki. Ensimmäinen tapaaminen on sunnuntaina 5.2. klo 14–16. 

 

Näillä eväillä päästään jo hyvälle alulle tänä vuonna, suuntana luoda yhdessä meille 

mielekästä toimintaa. 

        

Terveisin Meri       

  

https://www.facebook.com/Kirkkonummen-Taideyhdistys-Kyrksl%C3%A4tts-Konstf%C3%B6rening-ry-159250934085939
https://www.facebook.com/Kirkkonummen-Taideyhdistys-Kyrksl%C3%A4tts-Konstf%C3%B6rening-ry-159250934085939


 

 

Kurssit  

Ryijykurssi Taidemökillä 14.2.2023 ja 19.2.2023 

 

 

Ryijykurssi  
Tiistaina 14.2.2023 klo 17–20  
ja kurssi jatkuu 
Sunnuntaina 19.2.2023 klo 15–18 
 

  

 
Kurssilla valmistetaan pienryijy ja kuullaan tekniikkaa ja tarinointia ryijyistä  
 
Tiistaina 14.2.2023 klo 17–20: ideointi, suunnitelma, tekniikan kokeilu ja työn 
aloittaminen 
Sunnuntaina 19.2.2023 klo 15–18: Työn aloittaminen/ jatkaminen ja viimeistely 
Työskentelyn lomassa Outi Hägg tarinoi Suomen Käsityön Ystävien ryijyjen historiasta 
ja supertaitavista ryijynkutojista. 
Kurssin vetäjä: Essi Peuraniemi 
Paikka: Taidemökki, Pappilantie 1, 02400 Kirkkonummi 
 
Materiaalit: villa- ja muita lankoja, paksu tylppä kanavaneula tai ryijyneula, pienempi 
sakset  
Pohjakangas ja neula sisältyvät tarvikemaksuun 5 €.   
Osallistujia enintään 12 henkeä. 
 
Ilmoittautuminen 7.2.2023 mennessä: essi.h.peuraniemi@gmail.kirkkonummi.fi  

 

 

Kirjansidontakurssi Taidemökillä 2.3.2023 ja 9.3.2023 

 
Kurssilla valmistetaan avoselkäinen sidottu oma taidekirja.  
 
Kurssi on kaksipäiväinen, ensimmäinen osa on torstaina 2.3.2023 klo 17–20 ja kurssi 
jatkuu seuraavan viikon torstaina klo 17–20. 

 
Kurssin vetäjä: Tarja Perkko 
Paikka: Taidemökki, Pappilantie 1, 02400 Kirkkonummi 
 
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun 45 €.   
Osallistujia enintään 10 henkeä. 
Ilmoittautuminen 19.2.2023 mennessä: leena.paunonen@gmail.com  
 



 

 

Kirjansidontakurssi  
Torstaina 2.3.2023 klo 17–20  
ja kurssi jatkuu 
torstaina 9.3.2023 klo 17–20 
 

  

 

 

 

 

Kylmävahaöljymaalaus, peruskurssi Espoossa 

 
Kylmävahaöljymaalaus, peruskurssi  
Kurssipäivät  
ti 14.2. infoilta klo 17.30–18.30  
la–su 4.–5.3. klo 11–16  
la–su 18.–19.3. klo 11–16  
 
Paikka Espoo Art, Auroratalo, Kuninkaantie 43, 02940 Espoo Järjestäjä Espoo Art ry, 
opettajana taidemaalari, KT Outi Hägg  
 
Pienryhmä (max. 12 opiskelijaa)  
Kylmävahaöljymaalaus on Suomessa varsin tuntematon maalaustekniikka. Opetan 
peruskurssilla kylmävahaöljymaalauksen perustekniikat. Kylmävahaöljymaalaus 
poikkeaa täysin perinteisestä öljyvärimaalauksesta, joten mitään taitoja ei etukäteen 
tarvita. Kurssin aikana löydät oman tapasi käyttää tätä mielenkiintoista ja monia 
mahdollisuuksia tarjoavaa tekniikkaa.  
Oppimistavoite: Kurssin aikana opit kylmävahaöljymaalauksen perusteet ja kykenet 
sen tiedon varassa työstämään valmiin maalauksen alusta loppuun.  
Hinta: 175 €/hlö. Hintaan sisältyy infoilta, opetus (2 vkonloppua) sekä yksi 
vaneripohja (30x30 cm).  
Infoillassa saat käsityksen tulevasta kurssista sekä tarvikelistan.  
Maksu: Espoo Artin tilille FI71 1426 30000 1237 27, viite 24222 viim. 7.2.23 
Ilmoittautumiset: mai.laitinen@kolumbus.fi tai puh 040 5273268/Maritta Laitinen 
viimeistään ti 7.2.23. Ilmoittautuminen on sitova.  
Jos kurssi täyttyy, otetaan jonotuslistalle mahdollisia sairastumisperuutuksia varten. 
Kurssi vahvistetaan ilmoittautuneille 7.2.23 jälkeen ja tarkennetaan sisäänpääsykoodit 
etc.  
 
TERVETULOA! Lisätietoja kurssin sisällöstä ja materiaaleista voit tiedustella: puh 045 
2197424 tai email: haggouti@gmail.com 

 

  



Ennakkotietoa kevään myöhemmistä kursseista  
 

 

Instagram-peruskurssi Taidemökillä 25.4.2023  

 
Kurssilla perehdytään Instagramiin ja sen moniin ominaisuuksiin. 
Opettajana toimii Meri Kukkavaara 
 
Osallistujia enintään 10 henkeä. 
Kurssimaksu 30 €. 
Ilmoittautuminen 5.4.2023 mennessä: leena.paunonen@gmail.com  
 
 
 

Saippuakurssi Taidemökillä 18.5.2023  

 
Kurssilla valmistetaan omaa saippuaa alusta alkaen. Teoriaosuuteen tutustutaan 
sisätiloissa, valmistus pääosin ulkona. 
Opettajana toimii Taru Peräsalo. 
 
Osallistujia otetaan enintään 6 henkeä. Osallistujarajoituksen vuoksi voimme 
tarvittaessa järjestämme toisen kurssin kesäkuun alussa 8.6.2023. 
 
Kurssimaksu 25 €. 
Ilmoittautuminen 5.5.2023 mennessä: leena.paunonen@gmail.com 
 

   

 

   
  

 

  



Näyttelyt  

 

Kutsunäyttely – vieraanamme Tarja Toikka 

  

 

Kirkkonummen Taideyhdistyksen kutsuvieras Tarja Toikka 
Fyyrissä 8.2. – 28.2.2023 

Tervetuloa avajaisiin 8.2.2023 

 

 

 

 



Taidemökin näyttelyt vuonna 2023 

 

Tänä vuonna Taidemökki on varattu ensisijaisesti näyttelyille viiden kuukauden ajan:  

maaliskuu, touko-, elo-, syys- ja lokakuu.  

Nyt tuumasta toimeen – varaa oma näyttelyaikasi Taidemökiltä. Tilan vuokraushinnat 
ovat edulliset – katso tiedotteen loppupuolelta vuoden tarjoushinnat.  
Näyttelytilan varaukset Tarja Perkolta tai Taru Peräsalolta.  

 

 

Menovinkkejä talveen 
 

 
 

            Taidemökin puoti jatkaa viikonloppuisin 
             Avoinna la ja su klo 11–16 
 
            TERVETULOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Odotettu Kässäkahvila aloittaa taas tauon 
jälkeen. Tule mukaan. 
Ensimmäinen tapaaminen  
sunnuntaina 5.2.2023 klo 14–16 



Jäsenmaksu ja jäsenkortti 2023 

Jäsenmaksun maksaminen on edellytys toimintaan osallistumiselle.  
40 euron jäsenmaksun maksettuasi voit noutaa jäsenkorttisi Taidemökiltä.  
Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksua, etkä enää halua olla yhdistyksen jäsen, 
ilmoita eroamisestasi sähköpostilla sihteeri.kity@gmail.com  
Jäsenyydestä on hyötyä - jäsenkortilla saat alennusta taiteilijatarvikkeista mm:  

● Farbe, 20 %  
Helsingin Kaapelitehdas, B tai C rappu, 2. krs 

● Vikholm Juha, kehystystyöt ja taiteilijantarvikkeet, 10-15 % 
Kauppakatu 3, 08100 Lohja  

● Artway taiteilijatarvike ja kehystyspalvelu, 15 %  
Meritie 10, 03100 Nummela  

● Tempera, 15 %. 
Uudenmaankatu 16, 00120 Helsinki 

● kannattaa näyttää jäsenkorttia myös muissa taidetarvikeliikkeissä, mm 
Taiteilijatarvikevälityksessä Erottajankatu 9 B, 00130 Helsinki 

 

Tilojen vuokrat, hinnasto: 
 
Jäsenten järjestämät näyttelyt 

● 2 galleriahuonetta 50 €/ viikko 
● yksi galleriahuone 25 €/ viikko 
● kuukausivuokrista 25 % alennus 
● yksityistilaisuus keittiössä 15 € /vrk 

Työhuonevuokrat 

● yksi huone 25 €/ viikko 
● yksi huone 75 €/ kuukausi  

Maksu suoritetaan aina huolimatta Puodissa suoritetuista valvontavuoroista, jne. 

Takimmaista galleriahuonetta voidaan vuokrata jäsenille työskentelyä varten.  
Tilavarauksissa huomioidaan näyttely- ja myyjäistapahtumien aikataulut, jotka ovat ensisijalla 
varauksissa.  
Taidemökin varauskalenterista Taidemökillä voit katsoa vapaita aikoja.  

Tilavarauksia hoitaa Tarja Perkko p. 050 544 4649 tperkko@gmail.com 

 

Taideyhdistyksen hallitus vuonna 2023 

Puheenjohtaja  Meri Kukkavaara  mkukkavaara@gmail.com  p. 040 540 5940 

Varapuheenjohtaja Tarja Perkko,         tperkko@gmail.com  p. 050 544 4649 

Sihteeri   Taru Peräsalo        sihteeri.kity@gmail.com 

    Leena Paunonen,  leena.paunonen@gmail.com 

   Nuppu Nurmi,       virpimaarika@gmail.com 

   Ulla Haanperä,      ulpuk8@gmail.com 

   Arja Rantaniemi,   arja.rantaniemi@gmail.com 

   Ritva Fredriksson,  ritva.fredriksson@gmail.com 

   Renja Färm            renjafarm@hotmail.com 

https://www.artway.fi/
mailto:tperkko@gmail.com
mailto:mkukkavaara@gmail.com
mailto:tperkko@gmail.com
about:blank
mailto:sihteeri.kity@gmail.com


 

Kurssit  
Leena Paunonen, leena.paunonen@gmail.com 
Nuppu Nurmi, virpimaarika@gmail.com 

Näyttelyt 
Ritva Fredriksson, ritva.fredriksson@gmail.com  
Tarja Perkko, tperkko@gmail.com 

Jäsenhakemukset ja jäsenmaksut, jäsentiedote 
Taru Peräsalo, sihteeri.kity@gmail.com 

Taidemökin varaukset  
Tarja Perkko p. 050 544 4649, tperkko@gmail.com 

Taidepuoti 
Arja Rantaniemi, arja.rantaniemi@gmail.com 

Tiedotus ja Tapahtumat 
Meri Kukkavaara, mkukkavaara@gmail.com 

Kasvikirppis 
Ulla Haanperä, ulpuk8@gmail.com 

Yhdistyksen nettisivut 
Taru Kaukovalta taru.kaukovalta@tetrasys.fi 

 

OSOITTEENMUUTOS 
Muista ilmoittaa, jos osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu. Kiitos. 

ILMOITUKSET JÄSENTIEDOTTEESEEN 
Julkaisemme mielellämme jäsenten näyttelymainoksia, kirjoituksia, kuvia tms. 

MUU TIEDOTTAMINENYhdistys tiedottaa myös sähköpostitse ja facebookin kautta. 
Käy tykkäämässä FB-sivulla. 

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

Yhdistyksen tilinumero: 
AKTIA FI98 4055 2020 1499 87 

Taidemökillä tavataan! 

mailto:leena.paunonen@gmail.com
mailto:tperkko@gmail.com
mailto:sihteeri.kity@gmail.com
mailto:sihteeri.kity@gmail.com
mailto:arja.rantaniemi@gmail.com
mailto:mkukkavaara@gmail.com

