
 

 
 

 
 

Kirkkonummen Taideyhdistys – Kyrkslätts Konstförening r.y. 
TAIDEMÖKKI Pappilantie 1 b, 02400 Kirkkonummi 

 

JÄSENTIEDOTE – MEDLEMSINFO 
2/2022 

 

 



AJANKOHTAISTA 

 
Puheenjohtajan ajatuksia 

Tällä kertaa kaikki saavat jäsentiedotteen paperiversiona. Tiedotteessa on juhlavuoteen liittyviä 
päivämääriä ja muuta tärkeää tietoa, joten ajattelimme, että näin nämä tiedot paremmin pysyvät 
tallessa. Lisää tietoa tapahtumista toki tulee ja niistä tiedotetaan edelleen. 

Kevättä kohti mennään ja valoisammalta näyttää, näyttäisi siltä, että koronarajoituksista on päästy ja 
tapahtumia voi siltäkin osin järjestää normaaliin tapaan. Toiminta mökillä on taas pyörähtänyt 
käyntiin, Taidepuoti on avattu ja Outi Häggin vetämä kylmävahaöljymaalaus -kurssi on alkanut. 
Retki Ateneumiin oli onnistunut. Tähän ’valoisaan’ teemaan sopii 
loistavasti myös Essin juuri avattu Auringon jyviä -näyttely Lohjalla. 

Juhlakirjan osalta valmistelu etenee, mm. taitto ja painopaikka on 
varmistettu. Kirja julkaistaan elokuussa Porkkalasalin näyttelyn avajaisten 
yhteydessä, jäsenet saavat oman kappaleensa. Kirjasta tehdään lisäksi 
nettiversio.  

Seuraavaksi ohjelmassa ovat Pääsiäismökki ja tietysti perinteinen 
kasvikirppis, jota ilman kesäkautta ei oikein osaa alkaneeksi ajatellakaan.  

Aurinkoisia kevätpäiviä toivottaen     

Maija   

 

 

 

 

Jäsenmaksu ja jäsenkortti 2022 
 
Vuoden 2022 jäsenmaksu on 40 € ja sen voit maksaa suoraan yhdistyksen tilille  

FI98 4055 2020 1499 87.  

Jäsenmaksun maksaminen on edellytys toimintaan osallistumiselle.  
Jäsenkortin voi noutaa Taidemökiltä.  

Maksaessasi muista laittaa pankkisiirron viestikenttään jäsenen nimi ja jäsenmaksu 2022. 
Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksua, etkä enää halua olla yhdistyksen jäsen, ilmoita eroamisestasi 
sähköpostilla sihteeri.kity@gmail.com  

Muussa tapauksessa maksathan pikaisesti, eräpäivä on 31.3.2022 

 

Jäsenyydestä on hyötyä - jäsenkortilla saat alennusta taiteilijatarvikkeista mm. seuraavista liikkeistä:  

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

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

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

o Tempera, 15 %. 
Uudenmaankatu 16, 00120 Helsinki 

o kannattaa näyttää jäsenkorttia myös muissa taidetarvikeliikkeissä, mm 
Taiteilijatarvikevälityksessä Erottajankatu 9 B, 00130 Helsinki 
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Taideyhdistyksen hallitus vuonna 2022 

Puheenjohtaja  Maija Lounamaa  p. 050 569 0000, maija.lounamaa@gmail.com 

Varapuheenjohtaja Essi Peuraniemi  p. 040 8205953 

Sihteeri   Taru Peräsalo  p. 0400 769340, sihteeri.kity@gmail.com 

Varsinaiset jäsenet Ulla Haanperä 

  Katri Hiir-Salakka 

  Meri Kukkavaara 

  Marjaana Orkoneva 

  Tarja Perkko 

Varajäsen  Susanna Westman 

 

Jäsenhakemukset ja jäsenmaksut, jäsentiedote 
Taru Peräsalo    p. 0400 769340, sihteeri.kity@gmail.com 

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

Tiedotus 
Meri Kukkavaara    p. 040 540 5940, merikukkavaara@gmail.com 

Yhdistyksen nettisivut 
Taru Kaukovalta    taru.kaukovalta@tetrasys.fi 

 

 
 

 
 
TULEVIA TAPAHTUMIA JA KURSSEJA 
 

 

Kirkkonummen Taideyhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi on nyt  

 

Tänä vuonna Kirkkonummen Taideyhdistys täyttää 50 vuotta. Juhlan 
kunniaksi tullaan järjestämään näyttelyitä ja tapahtumia. Toivomme 
jäsentemme innostuvan osallistumaan niihin.  
50-vuotisjuhlan kunniaksi Meri Kukkavaara muokkasi logostamme hienon 
juhlaversion! 

Vuosinäyttelyiden teema on Juhlan kunniaksi 

 

Fyyrin Porkkalasali on varattu 24.8.2022 – 24.9.2022. 
Tämä näyttely jyrytetään. Avajaiset perjantaina 26.8.2088 

Toinen juhlanäyttelymme pidetään Taidemökillä 24.8.2022 – syyskuun 
loppuun. 
Töiden tulee olla valmiina 21.8.2022 mennessä  

Yhteyshenkilö:  
Maija Lounamaa  050 569 0000  
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          PÄÄSIÄISMÖKKI 
          lauantai 9.4.2022 – 16.4.2022 

 

 
 
 
   

 

 

     Marika Vuorelan näyttely: Kaikkea sitä 
 
     Taidemökillä             2.4.-30.4.2022 
     Instagramissa marika.vuorela.art 
 

     Osa teoksesta Japanese Galaxy Gardens 

 

 



 

 

 

   KASVIKIRPPIS 

   Perinteinen kasvikirppisviikonloppu 21.5 – 22.5.2022 

   Yhteyshenkilöt: Marjaana Orkoneva ja Ulla Haanperä 

 

 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  Lasten kuvataideleirit 
    
  LEIRI I: 7 – 10 -vuotiaille 
  6.6. - 10.6.2022      klo 10 – 14:30 
 
  LEIRI II: 10 – 13 -vuotiaille 
  13.6. – 17.6.2022   klo 10 – 14:30 
 
 

 
 
Kuvataideleirit 7 – 13 vuotiaille Kirkkonummen Taideyhdistyksen Taidemökillä kesäkuussa. 
Leirillä tekeminen painottuu kuvan ja installaatioiden maalaamiseen, piirtämiseen ja 
rakentamiseen. Sadun, luonnon ja mielikuvien kuvituksessa käytämme kankaita, lankoja, 
kodin pikku esineitä ja erilaisia taiteen tekemisen välineitä. Käymme retkellä lähiluonnossa, 
jossa teemme havaintoja ja luonnoksia maalauksia ja installaatioita varten. 
Leirin hintaan 120 € sisältyy tarvikkeet ja opetus. 
Omat eväät mukaan. 
Ilmoittautuminen: info@kirkkonummentaideyhdistys.fi 
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Menovinkkejä 
 
Sinebrykoffin museo: Linné ja pieni pala paratiisia  17.2. – 28.8.2022 
Taidehalli:  Epävarmat tilat   12.3. -24.4.2022 
HAM:  Greta Hällfors-Sipilä & Sulho Sipilä     - 14.8.2022 
Turun taidemuseo: Omar Victor Diop   28.1. - 22.5.2022 

Vielä ehdit: 

Kaapelitehdas, Valokuvataiteen museo:  
                Piktorialismi, valokuvataiteen synty 28.1. – 24.4.2022 
DIDRICHSEN: Per Stenius 12.2. – 8.5.2022 

 

Näyttelyt Taidemökin huoneissa 

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus järjestää näyttelyitä taidemökillä. Pienen Taidepuodin rinnalla 
vapaissa huoneissa voi järjestää näyttelyn maksutta. Ehtona kuitenkin on, että näyttelyn järjestäjä 
valvoo Pientä Taidepuotia 2-3 päivänä 4-6 viikon näyttelyjaksonsa aikana. Muut viikonlopun päivien 
valvonnat hoitavat Pienen Taidepuodin osallistujat. Jos näyttely on avoinna muina ajankohtina, 
näyttelyn järjestäjä valvoo itse ko. aikana. Yhdistys ottaa myydyistä tuotteista ja teoksista15 % 
provision. 

Asiasta voi tiedustella Tarja Perkolta.  p. 050 544 4649 tperkko@gmail.com 

 

Tilan vuokrat, hinnasto: 

Jäsenten järjestämät näyttelyt:  
o 2 isoa huonetta 50 €/ viikko 
o 2 isoa huonetta ja keittiö näyttelytilana 75 €/ viikko 
o iso huone käyttöön 25 €/ viikko 
o ym varausten kuukausivuokrista 25 % alennus 
o yksityistilaisuus keittiössä 15 € /vrk 

Isoja huoneita vuokrataan jäsenille myös työskentelyä varten. Tilavarauksissa huomioidaan näyttely- ja 
myyjäistapahtumien aikataulut. Taidemökille tulee varauskalenteri, josta voi katsoa vapaita aikoja.  

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

Pöytäkirjat 

Hallituksen kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä jäsenille myyntisyvennyksen MÖKKIKANSIOssa. 
 
 

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. 
 
Taru Peräsalo p.0400 769340 sihteeri.kity@gmail.com 
 

 
www.kirkkonummentaideyhdistys.fi 

https://facebook.com/KirkkonummenTaideyhdistys 
 

Yhdistyksen tilinumero: 
AKTIA FI98 4055 2020 1499 87 

Taidemökillä tavataan! 

 

mailto:tperkko@gmail.com
mailto:tperkko@gmail.com
mailto:sihteeri.kity@gmail.com

