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TAIDEYHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2021 
 
 
Puheenjohtaja Tarja Perkko p. 050 544 4649  

puheenjohtaja@kirkkonummentaideyhdistys.fi 

Varapuheenjohtaja    Taru Peräsalo p.0400 769340      
Sihteeri Essi Peuraniemi p.040 8205953  

info@kirkkonummentaideyhdistys.fi 
Ritva Fredriksson 
Katri Hiir-Salakka 
Sari Kienanen 
Marjaana Orkoneva 
Maija Lounamaa 

 
Varajäsen    Terttu Peltonen 
  

 

 
Kirjanpitäjä   Raija Vuorinen 
Rahastonhoitaja  Arja Rantaniemi p.046 810 3525 
arja.rantaniemi@kolumbus.fi 

 

 
JÄSENHAKEMUKSET, -MAKSUT sekä JÄSENTIEDOTE 
Essi Peuraniemi p.040 8205953 info@kirkkonummentaideyhdistys.fi 
 
TAIDEMÖKIN VARAUKSET 
Katri Hiir-Salakka p. 040 580 4026 katri.hiirsalakka@gmail.com 
 
TAIDEMÖKIN PUOTI  
Tarja Perkko p. 050 544 4649 puheenjohtaja@kirkkonummentaideyhdistys.fi 
 
YHDISTYKSEN NETTISIVUT 

Taru Kaukovalta taru.kaukovalta@tetrasys.fi 
 

mailto:arja.rantaniemi@kolumbus.fi


 
 

AJANKOHTAISTA 
 

 
Puheenjohtajan ajatuksia 
Tämäkin vuosi lähestyy loppuaan. Se on yhdistyksen 49. vuosi eli yhdistyksemme täyttää 
ensi vuonna 50 vuotta. Juhlasuunnitelmat ovat vielä tekeillä. On hauska tietää, että 
yhdistyksessä on vielä uskollisina jäseninä yhdistyksen perustajajäseniä. 
 
Olemme selviytyneet korona-ajasta kohtuullisen hyvin ja pystyneet pitämään 
Taidemökin auki noudattamalla turvallisuusohjeita. Rokotusten myötä mökillä 
vierailijoiden määräkin on lisääntynyt jonkin verran.  
Lapsille ja lapsenmielisille suunnatun näyttelynkin pystyimme järjestämään tänäkin vuonna. Lapsikävijöitä oli 
yli 150. Haluankin tässä kiittää näyttelyyn osallistuneita, Osallistujia olisi voinut olla kyllä enemmänkin. 
Palaute lapsilta oli erittäin hyvää. Järjestimme tänä vuonna myös yhden lasten kesäisen taideleirin. 
Aikuisille järjestettyihin kursseihinkin riitti osallistujia. 
Yhdistys toimii aktiivisesti ja tärkeänä tavoitteenamme on taiteen ja kulttuurin 
ylläpitäminen kunnassa edelleen. Haluankin tässä myös kiittää kaikkia niitä,  jotka osallistuvat aktiivisesti 
toimintaan. Olemme pian 50 vuotta vanha yhdistys, 
toivoisin todella, että saisimme mukaan lisää osallistujia ja uusia ideoita, että tärkeä 
tavoitteemme kunnassa jatkuisi. 
Pahenevasta koronatilanteesta huolimatta on varmaankin monen mielestä ihanaa, kun 
yhteiskunta on avautumassa. Pääsemme mm.teattereihin, näyttelyihin ja harrastuksiin jälleen. 
Kirjastomme sai Arkitehtuurin Finlandian 2021. Fyyrissä on avautunut Porkkalasali 
näyttelyineen. Ensimmäinen taidenäyttely onkin nähtävissä parhaillaan. Taidenäyttelyt jatkuvat siellä ja 
yhdistykselle on luvattu, että saamme sinne 50- vuotisjuhlanäyttelymme Kirkkonummipäivien aikaan. 
Suunnitelmissa on, että samaan aikaan pidämme juhlanäyttelyn myös  
Taidemökillä, jossa näytteille tullaan asettamaan muutakin kuin maalaustaidetta. Mutta 
näistä suunnitelmista seuraavissa jäsentiedotteissa enemmän. 
Nyt taas kirjoitan toiveen, että mahdollismman moni osallistuisi syyskokoukseen. Se on 
yhdistyksen virallinen tapahtuma, jossa päätetään seraavasta toimitasuunnitelmasta, joka 
määrittää yhdistyksen tulevaa toimintaa. 
Turvallista ja luovaa syksyä kaikille! 

 
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.  
Jos et ole maksanut jäsenmaksua, etkä enää halua olla yhdistyksen jäsen, ilmoita eroamisestasi sähköpostilla 
info.kirkkonummentaideyhdistys@gmail.com  

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

Vikholm Juha (Lohja) kehystyöt ja tarvikkeet 10-15%, Artway taiteilijatarvike ja kehystyspalvelu 15% ja 

Tempera Helsinki 15%. 

 

https://www.artway.fi/


 

TULEVIA TAPAHTUMIA JA KURSSEJA 
 
 

Joulumökki 
 
20.11.-22.12.2021  
Avoinna joka päivä klo11-18. 
Töiden tuonti Taidemökille 13.-14.11.2021klo 11-16. 
Jos haluat osallistua Joulumökkiin, ehdit vielä ilmoittautua Katri Hiir-
Salakalle. 
Katri Hiir-Salakka p. 040 580 4026 katri.hiirsalakka@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkkonummen Taideyhdistyksen 50-vuotisjuhlavuosi lähestyy 
 
Ensi vuonna Kirkkonummen Taideyhdistys täyttää 50 vuotta. Juhlan 
kunniaksi tullaan järjestämään näyttelyitä ja tapahtumia. Toivomme 
jäsentemme innostuvan osallistumaan niihin. Tarkempia tietoja 
ilmoitetaan seuraavissa jäsentiedotteissa. 
Suunnitelmissa on myös juhlajulkaisun tekeminen. Jos sinulla on ideoita 
tai ajatuksia sen sisältöön liittyen tai haluat kertoa omia kokemuksia ja 
muistoja menneiltä vuosilta, voit ottaa yhteyttä Tarja Perkkoon. 
Tarja Perkko 050-5444649 
 
 
 

 
 

Syyskokous  
 

Syyskokous pidetään sunnuntai 21.11.2021 klo 18 Taidemökillä.  
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.  
Tervetuloa tutustumaan muihin yhdistyksen jäseniin ja keskustelemaan 
yhdistyksen tulevaisuuteen liittyvistä asioista. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kylmävahamaalauskurssin infoilta 
Tule tutustumaan uuteen mielenkiintoiseen tekniikkaan, sen 
mahdollisuuksiin ja tarvittaviin materiaaleihin 6.11.2021 klo16-18.  
Infoillan kouluttajana toimii Outi Hägg. 
 
Kylmävahamaalauskurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita tulee riittävästi 
2022 alkuvuodesta. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Taideyhdistyksen jäsenen mietteitä 
Missä olet? 
Missä sinä olet yhdistyksen uusi tai vanha jäsen? 
Tule mukaan joukkoomme. Tuo omat ideasi ja ennen kaikkea itsesi. 
Joulumökkiinkin ehtii vielä 
mukaan. 
Meillä on täällä mukava porukka erilaisia taiteen ja käsityön harrastajia ja 
ammattilaisiakin. Sinä 
vain puutut. 
Järjestämme näyttelyjä ja kursseja jäsenten toiveiden mukaan. Torstai-
iltaisin kokoontuu matalankynnyksen maalausryhmä. Tänä vuonna on 
ollut mm. saippuakurssi, sekatekniikkakurssi. Ja mitä seuraavaksi? 
Marraskuun 21. päivä on yhdistyksen syyskokous. Nähdään siellä! Tai 
tule jo ennen sitä pistäytymään taidemökissä.                    t. Marjaana 

 
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 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
UKJ järjestää yhdessä Hangon Kuvataiteilijoiden kanssa Visiittinäyttelyn 
Hangon Kaupungintalon Galleriassa 12.11.-30.11.2021.  
Kirkkonummen Taideyhdistys on UKJ:n jäsen ja kaikki jäsenemme voivat 
hakea näyttelyyn.  
Ilmoittatumisohjeet ja hakemukset löydät UKJ:n nettisivuilta. 
https://www.ukj.fi/ 

 
 

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: 

AKTIA FI98 4055 2020 1499 87 

Taidemökillä tavataan! 
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