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Puheenjohtajan palsta 
 

Kevät keikkuen tulevi, ja sen myötä myös kaikenlaista toimintaa 
yhdistyksessämme.  
Meillä on keväällä kaksi taideretkeä tiedossa, toinen Helsingin HAMiin, toinen 
Lahden Malvaan, lähde mukaan! Myös kursseja on alkanut pyöriä – 
ensimmäisenä oli ryijykurssi, sen jälkeen keväällä on kursseja kirjansidonnassa, 
instagramissa ja saippuanvalmistuksessa. 
Maaliskuussa on myös yhdistyksen jäsenille oma jäsenilta. Tapaamme 
Taidemökillä ja vietämme illan hyvässä seurassa, ohjelmassa on rentoa 
puuhastelua sekä pientä tarjoilua. Ilta on maksuton ja vain jäsenille, kannattaa 
siis maksaa jäsenmaksu! Lisätietoja tässä tiedotteessa. 
 
Kurssit ja kaikki muukin yhdistyksemme toiminta pyörivät meidän omin avuin, 
yhdistys olemme kaikki me. Jos siis haluaisit esimerkiksi tulla vetämään jonkun 
kurssin yhdistykselle, niin laajennamme ilomielin toimintamme ja tarjontaa. 
Ota siis yhteyttä meihin, yhteystiedot löytyvät aina tiedotteen lopusta. Aina on 
mukavaa oppia jotain uutta. 
 
Nähdään Taidemökillä! 
Meri 

 

 

Ajankohtaista  

Kevätkokous 12.3.2023 

 
Kirkkonummen Taideyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Taidemökillä 
sunnuntaina 12.3.2023 klo 16.30 
 
Asialistalla sääntömuutos pykälään 2 ja sen toinen käsittely. Sääntömuutos on 
hyväksyttävä kahdessa yleiskokouksessa 
 
Kokouksessa on asian lisäksi tarjolla kahvia, pullaa ja hyvää seuraa. 
TERVETULOA 



 
 
 

Jäsenilta Taidemökillä 27.3. 
 

Tervetuloa yhdistyksemme jäseniltaan 27.3. klo 18–20.30 Taidemökille. 
Tapaaminen on maanantaina ennen Palmusunnuntaita, joten mikä olisikaan 
parempi projekti kuin pääsiäisoksan valmistus! Tuo mukanasi tykötarpeita mitä 
haluat käyttää (tai myös jakaa), katsotaan kuinka ÄLLISTYTTÄVIÄ 
PÄÄSIÄISOKSIA saadaan aikaiseksi. Pumpulia, silkkipaperia, irtohelmiä, sulkia, 
lankaa, nauhoja… vain taivas on rajana. Omat sakset ja esim. liimapuikko tms. 
kannattaa myös napata mukaan. Taidemökillä on tarjolla pajunoksia 
osallistujille. Ja hyvää seuraa. 
Jäsenilta on maksuton, ja tarkoitettu jäsenille. Pientä tarjoilua luvassa. 
Mökillä nähdään! 

 

Lahjoituksena saamamme taideteokset 

 

Yhdistyksemme on saanut lahjoituksena viisi taideteosta.  
Voimme myydä tai huutokaupata  ne ja tuloilla kattaa osan toimintamme 
kustannuksista – kohdetta ei ole vielä mietitty. 
Työt ovat Georg Tapanilan, Yrjö Penttilän ja Lasse Marttisen maalauksia  
vuosilta 1960–1985. 
Tule katsomaan ja jos jokin teos kiinnostaa, niin jätä tarjouksesi. Työt ovat 
nähtävillä Taidemökillä. 
 
 
 

Taidearpajaiset 

 
 

Suositut taidearpajaiset järjestetään taas tänäkin vuonna.  
Tee kevätsiivous ja lahjoita tarpeettomat työsi arpajaisvoitoiksi. Voit tuoda 
lahjoitustyösi pääsiäiseen mennessä, mielellään maaliskuun aikana. 
Jokainen arpajaisvoitto ja sen houkuttimena ostettu arpa on meille tärkeä. 
 
 
 

Vuosikello 

 
 

Lisäämme tulevia tapahtumia niin sanottuun vuosikelloon, joka on 
taulukkomuotoinen (Excel) suunnitelma tulevista erilaisista toimintamuodoista. 
Myös sinä voit katsoa siitä yhdistyksen suunniteltua toimintaa.  
Vuosikello täydentyy pitkin vuotta, joten tilanne voi muuttua ja uusia 
tapahtumia löytyä vuoden edetessä.  
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WydaP12bmz--d-sqIKS45blNxeSP4giG/edit?usp=sharing&ouid=102024274120507598699&rtpof=true&sd=true


Retket  

 

Vielä ehdit Tennariin 

HAM: 
Keskiviikkona 8.3.2023 lähdemme yhdessä HAM-Helsinki Art Museumin 
Pehmo-näyttelyyn Tennispalatsissa. Tällöin on myös Viggo Wallensköldin 
näyttely vielä avoinna. 
Jos et ole vielä käynyt katsomassa näitä, tule mukaan yhteiseen ihmettelyyn 
 
Tapaaminen Tennarissa HAM:in lippukassan luona (2. krs) 8.3 klo 15.00 
Retki on omakustanteinen. 

 

              

 

 

Lähde mukaan Lahteen 

 
Toinen kevään retki suuntautuu Lahteen lauantaina 25.3.2023 
Menemme porukalla Lahden MALVA-museoon. Siellä on esillä Nanna Suden 
Taiteilijatar ja raivoisa rakkaus – maalauksia, Marjatta Tapiolan Toisin sanoin -
näyttely ja Sergei Pavlovin valokuvia. 
 
Lähtö Kirkkonummelta U-junalla 10:37 ja paluu Kirkkonummelle 18:23 
meno: U-juna 10:37 – vaihto Pasilassa InterCity 65:een, perillä 12:14 
paluu: Z-juna Lahdesta 16:19, vaihto U-junaan Pasilassa. 
 
Tämäkin näyttelyretki toteutetaan omakustanteisesti 
 
Ilmoittaudu osoitteella sihteeri.kity@gmail.com, jotta tiedämme odottaa sinua. 

 

   

mailto:sihteeri.kity@gmail.com


Kurssit  
 

Instagram-peruskurssi Fyyrissä keskiviikkona 26.4.2023  

Huom! kurssin ajankohta siirtyi päivällä eteenpäin 
klo 17.30–19.30 (20 asti tarvittaessa) Hormus-huone 2. kerros 
 
Jos instagramin käyttö on sinulla vielä hakusessa, niin tule opettelemaan se 
nyt!  
Käymme tällä kurssilla läpi kaiken tarpeellisen oman tilin rakentamisesta ja 
ylläpidosta, kuvien jakamisesta, muiden seuraamisesta ja aihetunnisteista eli 
hashtageista.  
Jos intoa riittää niin katsomme myös mitä ovatkaan reelsit eli kelat, miten voi 
hakea ja tallentaa itselleen inspiraatiota ja muuta kiinnostavaa. 
 
Kurssi sopii siis aloittelijoille, mutta toimii hyvänä kertauksena kaikille. Jos 
sinulla ei vielä ole instagram-sovellusta puhelimessasi niin lataathan sen ennen 
kurssia. Jos sinulla ei vielä ole profiilia luotuna instagramissa niin saavu paikalle 
15min aikaisemmin. Eli suoraan Fyyrin toiseen kerrokseen Hormus-
huoneeseen. 
Opettajana toimii Meri Kukkavaara. Osallistujia max. 10 hlö.  
Ilmoittaudu 20.4. mennessä suoraan Merille mkukkavaara@gmail.com, saat 
silloin myös maksutiedot. 
Kurssimaksu 30 €, sisältää kahvia/teetä + hedelmää. 
Tervetuloa instagramin ihmeelliseen maailmaan!  
 
p.s. Ota mukaan puhelin, jossa on täyteen ladattu akku 
 

 
 

 

  

mailto:mkukkavaara@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 järjestää toisen kurssin kesäkuun alussa myöhemmin sovittavana 
päivänä (huom. päivä tulee muuttumaan ennakkotiedosta). 
 
Kurssimaksu 25 €. 
Tarvikelista ja tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.  
Ilmoittautuminen 5.5.2023 mennessä: leena.paunonen@gmail.com 

  

 

   

  
 

 

Ennakkotietona: elokuussa lyhtykurssi / työpaja  

 
Työpajassa valmistetaan elokuiseen iltaan ja Lyhtyjen yö-tapahtumaan 
(Taiteiden yö)  hauskoja ja persoonallisia lyhtyjä.  
Lyhdyissä käytetään valmiita led-valosarjoja, esimerkiksi ns. kausivalot tai muut 
ulkokäyttöön sopivat tunnelmavalot ovat sopivat. 
 
Tarkka päivä ja tiedot ilmoittautumisesta päätetään myöhemmin. 
Tule mukaan valmistamaan omasi. 
 

 

 

 

  



Näyttelyt  

 
Taidemökin näyttelyt vuonna 2023 

 

Tänä vuonna Taidemökki on varattu ensisijaisesti näyttelyille viiden kuukauden 
ajan:  
maaliskuu, touko-, elo-, syys- ja lokakuu.  

Vielä on joitakin aikoja vapaana. 

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

 

 

Lapsille suunnattu taidenäyttely   

Kummallisuuksia ja outouksia 15.4–29.4 

 

 

 

Lapsille suunnattu yhteisnäyttely järjestetään taas tänä keväänä Taidemökillä. 
Näyttelyssä voivat viikonloppuvieraiden lisäksi käydä koulu- ja päiväkotiluokat 
varauksensa mukaisesti. Näkyvyys halutulle kohderyhmälle onkin ollut siitä 
syystä hyvä. 
Tuo työsi näyttelyä varten Taidemökille 8.4.2023 mennessä esimerkiksi 
Pääsiäismökin aukioloaikana. 

 

  



 

Menovinkkejä kevättalveen 
 

 
 

Taidemökin puoti jatkaa viikonloppuisin 
Avoinna la ja su klo 11–16 
         
Jos olet kiinnostunut myymään omia tuotteitasi     
Taidemökin puodissa, tule mukaan.  
Lisätietoja puodin valvojalta viikonloppuisin 
aukioloaikoina. 
 
            TERVETULOA 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Odotettu Kässäkahvila jatkuu.  
Tule mukaan yksin tai kaverin kanssa 
Kevään seuraavat Kässäkahvila-tapaamiset 
sunnuntaina klo 14–16: 
5.3, 19.3, 2.4, 16.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevät tulee ja Pääsiäismökki aukeaa juhlistamaan 
kevään juhlaa  
Ehdit ilmoittautumaan mukaan Pääsiäismökin 
myyntinäyttelyyn 25.3 – 8.4.2023  
Ilmoittautumiset Arja Rantaniemelle. 
 
 



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! 
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