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TURUN SUNNUNTAIMAALARIT RY
Uudenmaankatu 13 D
20500 Turku
käynti pihalta, Sirkkalankatu 15 D, 3. kerros
puh. 02 232 92 75
Jäsensihteeri Kyllikki Terho, puh. 02 438 03 61
email: kyllikki.terho@nettikirje.fi
Jäsenmaksu 30 € (vuonna 2012)
Pankkitili: FI51 5710 7040 0610 74

www.turunsunnuntaimaalarit.net
Kotisivuillamme on tietoa kursseista, tulevista tapahtumista ja
jäsenten näyttelyistä. Sunnuntaimaalarien teoksia on myös
nähtävänä kotisivuillamme. Kurssikuvien galleriaan pääset
klikkaamalla etusivulta ”kuvagalleria (Picasa-galleria)”. Kun
klikkaat kurssin nimen kohdalta, kyseisellä kurssilla tehtyjen
teosten kuvat tulevat esiin.
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TEKEMISEN MEININKI JA TALKOOHENKI
Vuonna 1978 perustettua yhdistystämme leimaa innostunut tekemisen
meininki ja reilu talkoohenki; kumpikin asioita, jotka useimmissa tapauksissa
hiipuvat tai häviävät kokonaan yhdistyksen saadessa ikää. Näiden vaaliminen
sekä monipuolinen kurssi- ja muu toiminta luovat edellytykset säilyttää ja
edelleen kehittää asemaamme luovan taideharrastuksen kehittäjänä ja
tukijana.
Kaikkien edellä mainittujen lisäksi tarvitsemme tähän aikaan sopivaa
näkyvyyttä. Nelinumeroiseksi palanneen lehtemme pukeminen modernimpiin
kansiin ja juhlanäyttelymme vieminen Turun kulttuurielämän uuteen keskiöön
Logomoon ovat tätä päivää. Juhlanäyttelymme yhtenä tarkoituksena on tehdä
monipuolista toimintaamme tunnetuksi. Missäpä tämä voisi paremmin
onnistua kuin Logomossa, jossa parveilee luovista taidealoista ja kulttuurista
kiinnostuneita ihmisiä. Suurin osa näistä ihmisistä ei todennäköisesti löytäisi
näyttelyämme perinteisemmästä galleriasta.
Onnistuaksemme tarvitsemme myös sinua. Tule siis mukaan talkoisiin
tekemään juhlanäyttelystä merkkitapaus yhdistyksemme historiassa.
Näyttelyn avajaisten jälkeen juhlimme ja pidämme yhdessä hauskaa Logomo
Kitchen ravintolan herkkujen ääressä.
Sydämellinen onnentoivotus 35-vuotiaalle yhdistyksellemme ja lämmin kiitos
kaikille teille, jotka annatte oman panoksenne yhteiseksi hyväksi!
Puheenjohtaja Sirpa Erkinharju
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TUTTUA ASIAA ERILAISISSA KANSISSA
Kädessäsi on lehti, jonka etusivu on uusittu. Hallitus on kokouksessaan
22.02.2013 päättänyt muokata lehden ulkoasua juhlavuoden kunniaksi.
Toimenpiteeseen oli montakin syytä. Kentältä on tullut negatiivista palautetta
lehden ulkoasusta. Koska olemme taidealan ihmisiä, meillä tulisi olla myös
näköisemme lehti. Teosten mustavalkoiset kuvat päällikannessa eivät näyttäneet hyvältä värillisellä pohjalla. Yksi vaihtoehto olisi ollut, että etusivu olisi
voitu painaa värillisillä kuvilla. Siinä vastaan tuli raha. Värillinen päällikansi
olisi tullut niin kalliiksi, ettei siihen ollut mahdollisuutta.
Toimintamme päätarkoitus on kuitenkin kaikesta huolimatta luovan
taideharrastuksen kehittäminen, koulutus- ja näyttelytoiminnan sekä monipuolisten kurssien järjestäminen. Tämän johdosta lehti on omalta osaltaan
tärkeä tiedon välittäjä. Toisaalta meillä on erittäin hyvä nettilehti
www.turunsunnuntaimaalarit.net, joka on ajantasalla ja jossa kuvat ovat
värillisinä. Paperilehti on tärkeä niille ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta
nettiyhteyteen.
Toivon, että juhlavuotemme julkaisu olisi arvoisemme niillä resusseilla, kun
meille on tällä hetkellä mahdollista. Tavutettu lehden nimi ilman tavuviivoja
kauniilla vaalealla pohjalla voi vaikka kannustaa assosioimaan tavujen
symbolisia merkityksiä. Kuten vaikka:
SUN – aurinko, joka määrittää sunnuntaimaalarin jokapäiväistä elämää.
Katselemme ja tulkitsemme meitä ympäröivää maailmaa, sen mukaan
minkälainen ilmapiiri on ympärillämme.
NUN – nunna, ovathan sunnuntaimaalarit, kuin nunnalupauksen tehneitä
taiteen harrastajia.
TAI – taide, joka on osa elämäämme. TAI, joka taolaisuudessa ja uuskungfutsealaisuudessa koetaan elämänvoiman äärimmäiseksi pisteeksi.
Taide antaa sunnuntaimaalarille mittaamatonta elämän voimaa.
DE – vaikkapa dekoratiivinen, taiteessa lähinnä taideteoksen ulkoisia
muodollisia arvoja, kuten rytmiä, viivaa ja väriä korostava. Teoksen rytmin,
viivan ja värin merkitystä työssämme harjoitellaan joka ainoalla kurssilla.
”Maailma muuttuu Eskoseni” on tuttu sanonta. Mikään ei ole pysyvää ja
tämän lehden ulkoasu on vain pieni liikahdus maailman menossa. Toivon,
että voitte avoimin mielin kohdata tutut, kiinnostavat asiat uudessa paketissa.
Teksti: Säde Nisula
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LOGOMON JUHLANÄYTTELYYN
ILMOITTAUDUTAAN 26.4.2013 MENNESSÄ
Sunnuntaimaalareiden 35-vuotisjuhlanäyttely avautuu Logomon MOVE 1 –
salissa 3. toukokuuta ja on avoinna viikon ajan perjantaihin 10. toukokuuta
saakka. Kaikki sunnuntaimaalarit ovat lämpimästi tervetulleita mukaan
näyttelyyn.
Juhlanäyttelyn tarkoitus on esitellä toimintamme monipuolisuutta. Esille voi
tuoda paitsi uusia teoksia myös teoksia vuosien varrelta.Teokset voivat olla
kursseilla tehtyjä tai itsenäisen työskentelyn tuloksia. Ne eivät kuitenkaan saa
olla kopioita. Jokaiselta halukkaalta sunnuntaimaalarilta otetaan näyttelyyn
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teosten koosta riippuen 2-4 työtä. Näyttelyä ei jurytetä. Jokainen tekijä saa
esille vähintään kaksi teosta. Näyttelyn ilmoittautumislomake on tämän
lehden liitteenä.Teokset merkitään ilmoittautumislomakkeeseen siinä
järjestyksessä kuin tekijä haluaa töitään esille. Jos teoksista tilanpuutteen
vuoksi joudutaan jättämään jotain pois, neljänneksi listattu jätetään pois ensin
ja kolmanneksi listattu seuraavaksi. Ilmoittautumislomakkeeseen merkitään
kunkin teoksen nimi ja tekotapa sekä tietysti tekijän nimi ja puhelinnumero.
Kunkin tekijän teokset pyritään mahdollisuuksien mukaan ripustamaan
kokonaisuudeksi. On siis eduksi, jos teokset sopivat yhteen.
- Ilmoittautumiset ja maksukuitit postitse, sähköpostiin tai kerholle.
- Ilmoittautumismaksu on 30 € / tekijä ja se
maksetaan tilille FI51 5710 7040 0610 74.
- Ilmoittautumisten (myös postitettujen) tulee olla perillä viimeistään perjantaina 26.4.2013.
- Ilmoittautumislomake, johon on liitetty kuitti ilmoittautumismaksusta tulostettuna, kopioituna tai skannattuna (ei siis rahaa)
lähetetään postitse osoitteeseen: Ulla Iso-Järvenpää, Hintsa
Knaapinkatu 10 B 32, 20610 Turku tai sähköpostitse:
ulla.ij@nettikirje.fi.
- Lomakkeen maksukuitteineen voi palauttaa myös kerholla olevaan
ilmoittautumislaatikkoon.
- Ilmoittautumisia ja maksuja otetaan vastaan myös kerholla vuosikokouksen kahvitauolla 21.3. sekä torstaina 11.4.2013 klo 18-21.
Näyttelylle ei oteta erillistä vakuutusta, joten teokset ovat esillä tekijänsä
vastuulla.
Teosten vastaanotto torstaina 2.5.
Teokset tuodaan Logomon varastoon torstaina 2.5. klo 14 - 16 odottamaan
näyttelyn ripustamista. Sisäänkäynti on Logomon takana Raunistulan
rautatien yli kulkevan sillan puoleisessa päädyssä. Ulko-oven päällä lukee
MOVE 1 ja 2.
Teoksissa tulee olla valmis ripustus. Taulut ripustetaan MOVE 1 -salin
teräsverkkoseinälle S-koukuilla. Tekijä merkitsee etukäteen teostensa taakse
paitsi nimensä ja puhelinnumeronsa myös teoksen nimen ja tekotavan.
Pääsetkö valvojaksi?
Näyttelyn valvonnan hoidamme talkoovoimin näyttelyn aukioloaikoina. Oletko
sinä valmis toimimaan valvojana yhtenä tai useampana näyttelypäivänä
kolmen tunnin ajan?
Näyttely on avoinna joka päivä 4.-10.5. Kolmen tunnin valvontavuoroissa on
1-2 valvojaa. Valvojaksi voi ilmoittautua ruksaamalla ko. kohta näyttelyn
ilmoittautumislomakkeessa.

Näyttelyn purkaminen 10.5.
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Logomon juhlanäyttely puretaan näyttelyn päätöspäivänä perjantaina 10.5.
klo 15-17.
Jokainen näyttelyyn teoksia tuonut sunnuntaimaalari käy itse hakemassa
teoksensa Logomosta näyttelyn purkuaikana. Teosten kuljetusmaksu kerholle
on 10 euroa / tekijä.

TURUN SUNNUNTAIMAALAREIDEN
35-VUOTISJUHLANÄYTTELY
4 – 10.5.2013
avajaiset Logomon MOVE 1 -salissa
PERJANTAINA 3.5.2013 KLO 18-19.

Tervetuloa!

35-VUOTISJUHLAILLALLINEN
Logomo Kitchenissä pe 3.5.2013
Turun Sunnuntaimaalareiden 35-vuotisjuhlaillallista nautitaan Logomo Kitchen
-ravintolassa juhlanäyttelyn avajaispäivänä 3.5.2013 klo 19 alkaen.
Herkullisen buffetillallisen hinta on 35 euroa / osallistuja. Seuralaisesi on
lämpimästi tervetullut, vaikka ei olisikaan yhdistyksemme jäsen.
Illan menu on seuraava (muutokset mahdollisia):
• Logomo Kitchenin leipää ja tuorejuustolevitettä
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• Siikacevicheä, ananasta ja ruohosipulikreemiä (L,G)
• Vuohenjuustoa, balsamicoa ja punajuurta (L,G)
• Rapeaa vihreää salaattia ja mehustettua kirsikkatomaattia (L,G)
• Halloumi-juustoa, omenaa ja paahdettuja pähkinöitä (G)
• Paistettua lohta ja kermaista rapukastiketta (L,G)
• Karitsan paahtopaistia ja tummaa timjamikastiketta (L,G)
• Paahdettua yrttiperunaa (L, G)
• Passionpannacottaa ja jogurttimarenkia (L, G)
• Kahvi
Hinta sisältää jääveden, mutta ei muita juomia. Logomo Kitchenissä on täydet
anniskeluoikeudet.

Illallisilmoittautuminen tehdään samalla lomakkeella kuin näyttelyilmoittautuminen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 26.4.2013, jolloin
myös postitettujen ilmoittautumisten tulee olla perillä. Ilmoittautumisen
yhteydessä kerro, osallistutko illalliselle yksin vai seuralaisen kanssa.
Illallisilmoittautuminen maksetaan etukäteen Turun Sunnuntaimaalareiden tilille FI51 5710 7040 0610 74. Ilmoittautuminen maksukuitteineen
(ei rahaa) palautetaan Ulla Iso-Järvenpäälle tai kerholle:

•

Ulla Iso-Järvenpää, Hintsa Knaapinkatu 10 B 32, 20610 Turku TAI
sähköpostitse ulla.ij@nettikirje.fi

• Kerholla olevaan ilmoittautumislaatikkoon.
• Ilmoittautumisia ja maksuja otetaan vastaan myös kerholla
vuosikokouksen kahvitauolla 21.3. sekä torstaina 11.4. klo 18-21.
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MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN AKRYYLI
Keskiviikkona tammikuun 9. päivänä joukko innokkaita kurssilaisia täytti
kerhotilan. Tavattiin tuttuja aikaisemmilta kursseilta, hihkaistiin uudet vuodet
ja kerrottiin kuulumisia sekä toivotettiin ensikertalaiset tervetulleeksi mukaan.
Alkoi kuvataiteilija Hilkka Könösen vetämä akryylimaalauksen materiaalikokeilu kurssi.

Marko Stenroos väriensä keskellä
Kurssin tarkoituksena oli tuoda esiin joitakin akryylimaalauksen monista
mahdollisuuksista. Pienen esittelytuokion jälkeen alkoi mykkä suhina. Kaikki
keskittyivät omaan työhönsä, Hilkan kiertäessä kurssilaiselta toiselle. Hän
antoi vinkkejä, kertoi mahdollisuuksista ja mihin piti kiinnittää huomiota sekä
mikä oli mielenkiintoista. Viisi iltaa kurssilaiset keskittyivät väriin, lisäaineisiin,
erilaisiin maalauksessa käytettäviin lisäelementteihin, maalauspohjiin ja tapoihin käyttää akryyliväriä.
Kierrellessäni viimeisenä kurssi-iltana katselemassa muiden töitä, en voinut
olla ihmettelemättä miten monenlaisia ja miten eri tavalla suuri
kurssilaisjoukko käytti värejä ja muotoja. Pirkon työn loistavat värit hehkuivat
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kuin Mahlerin viides sinfonia. Ritvan maalaus, vanhan, eleettömän naavan
harmaa huokui rauhaa ja Marjan pastellin sinisävyinen nainen oli kuin
huilumusiikkia kylmänä varhaiskevään aamuna. Raijan työ, musta avaruus,
jossa öinen maapallo näkyy tuhansin valopilkuin, tuikkien ja kuiskien
salaisuuksia. Tai vaikka Markon viettelevä oranssi, joka kutsui syleilyynsä
ruskean, harmaan ja sinivihreän eri sävyt, leikkien sekä kisaillen mitä
moninaisemmissa kuvioissa. Lisäksi monet muut teokset ja harjoitustyöt,
jotka henkivät ihmisten luovasta ajattelusta ja halusta tutustua uusiin
mahdollisuuksiin.
Tutkimusmatkani oli kuin käynti taidenäyttelyssä, missä tunteet, tuntemukset
ja muistot nousivat pintaan. Kurssi oli onnistunut ja mieleenpainuva. Tälläistä
lisää kuului monelta taholta. Suurin kiitos siitä innokkaille maalareille ja
kurssin opettajalle kuvataiteilija Hilkka Könöselle.
Teksti: Säde Nisula
Kuva: Kyllikki Terho

VUOSIKOKOUS 2013
TURUN SUNNUNTAIMAALARIT RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS PIDETÄÄN
TORSTAINA 21.03.2013 klo 18.00.
KERHOHUONEELLA, Sirkkalankatu 15 D, 3 kerros.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Vuosikokousesitelmän pitää Aiju von Schöneman.
Aiheena on taiteilija Wladimir Svertchkov (mm. Turun
tuomiokirkon lasimaalaukset).
Kahvitarjoilu
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Vuoden 2013 taidekilpailun aiheet

ELÄMÄNI ELÄIMENÄ
KILPAILUOHJEET
Kilpailuun voi osallistua jokainen sunnuntaimaalari yhdellä teoksella.
Voit vapaasti valita teoksesi tekotavan tai tyylin, kunhan se mielestäsi edustaa taiteellista ilmaisua (maalaus, kollaasi, veistos jne.). Vanhat työt ja
kurssityötkin kelpaavat! Kilpailutyöt asetetaan kerholle näytteille, jolloin
jokainen voi käydä niitä ihastelemassa ja äänestämässä oman suosikkinsa.
Äänestysaika on 2013 marraskuun alusta pikkujouluun.
Voittajasta tulee Vuoden 2013 Sunnuntaimaalari. Lisäksi tauluja arvioi
ammattitaiteilija, joka valitsee Vuoden 2013 Vihtorin. Taideteoksen tulee olla
signeeraamaton tai sen signeeraus pitää peittää. Teoksen yhteyteen pitää
liittää suljettu kirjekuori, jossa selviää tekijän tiedot. Taidekilpailulla on
Sunnuntaimaalareissa jo pitkät perinteet ja se on vuosi vuodelta vahvistanut
käsitystämme jäsenkuntamme taiteellisista taidoista. Kilpailu huipentuu
palkintojen jaossa, joka tapahtuu syyskauden lopussa. Tarkempia palautus
ohjeita syksyn Sunnuntaide lehdessä.

TAIDEMATKA SYMBOLISTISEEN MAISEMAAN
Ateneumissa 19.1.2013 Sunnuntaimaalareita odotti maailmantaiteen suurten
taiteilijoiden ”52 sielua”. Matkaa ei haitannut ulkona paukkunut 33 asteen
pakkanen, bussissa oli lämmintä ja odottava mieliala. Meidän taiteilijoiden
mielissä risteili kaikki ne näyttelyt, mitä matkanjohtaja - Kyllikki oli meille jo
etukäteen sähköpostiviesteillä esitellyt, mihin ehditään ja kuinka jaksetaan.
Saatiin vielä merkatut kartatkin, että olisi helpompaa löytää paikat.
Ateneumissa meillä oli kaksi opasta, jotka esittelivät runollisia ja mystisiä
tulkintoja luonnosta.”Symbolismi oli yksi merkittävimmistä ilmiöistä Euroopan
taiteessa vuosina 1880–1910. Sille oli ominaista tunteiden ja tunnelmien
kuvaaminen, henkisyyden tavoittelu ja kiinnostus mytologioihin. Maisema oli
ihanteellinen aihe symbolisteille. Auringon elinvoima, myrskyn raivo tai
mystinen hämärä ovat kaikille tuttuja kokemuksia. Luonto ja sen elementit
olivat kuin raaka-ainetta, jota taiteilijat muokkasivat ilmaisemaan tiettyä
mielentilaa.
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Symbolismi ei ollut yhtenäinen tyylisuunta, vaan pikemminkin asenne ja
näkemys. Se oli osaksi teollistumisen ja materialismin vastareaktio, joka sai
taiteilijat kohdistamaan katseensa arkisen todellisuuden sijasta sisäisiin
maailmoihin ja kuvaamaan unia, näkyjä ja sielunmaisemia.” – mm. näin
kertoo Ateneum Symbolismin maisema 1880–1910 –näyttelystään.
Ateneumin jälkeen oli vielä monta näyttely mahdollisuutta. Me valitsimme
Gujen ja Anjan kanssa
Leena Luostarisen Tiikerinpiirtäjän, Helsingin
Taidehallissa. Väri upottaa kuin meri ja maalipinta lainehtii kuin aallokko.
Vaaleanpunainen maalaus vetää sävykkyydessään vertoja taivaanrannan
kajolle. Suurikokoinen teos täyttäisi kotona kokonaisen seinän.
1980-luvun suomalaisen maalaustaiteen supertähden Leena Luostarisen (s.
1949) suurikokoiset maalaukset seisovat pääosin museoiden varastoissa. Ne
ovat liian suuria tavallisiin kokoelmaripustuksiin ja niiden uusi aika on vasta
saapumassa. Museot kaivavat pian varastoistaan esiin suomalaisen
maalaustaiteen todellisen kultakauden teokset – kerrottiin näyttelystä Helsingin Sanomissa.
Wau, mikä näyttely! Tämän jälkeen lasi punaviiniä, pastaa ja tiramisua silmäniloa sielläkin.
Muistiin merkitsi: Kaarina Söderström

JÄSENTEN NÄYTTELYT:
KUVIA JA MAISEMIA 1 – 30.4.2013
SIRPA ERKINHARJU JA PIRKKO HIRSIMÄKI
Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan auditoriossa
Avoinna joka päivä klo 10 – 17.
AVAJAISET 1.4.2023 klo 15 – 17.
Tervetuloa!

”La Pasion”
ULLA ISO-JÄRVENPÄÄN NÄYTTELY
GALLERIA REGINASSA 8 – 28.4.2013
Linnankatu 1, Turku. Avoinna ti-pe 11-18, su 12-16.
AVAJAISET 7.4.2013 KLO 13-16.
Tervetuloa!
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KEVÄÄN TAIDEKRITIIKKI
Pidetään maanantaina 13.5.2013 klo 18 – 21 kerhohuoneella.
Käynti pihalta: Sirkkalankatu 15 D, 3. kerros. Tule mukaan kritiikkitilaisuuteen
kuuntelemaan tai tuo omia töitäsi taiteilijan arvioitavaksi. Sunnuntaimaalarit
voivat tuoda kritiikkiin 3 työtä/tekijä. Kritiikkitilaisuudessa tekijä saa verratonta
palautetta töistään ja se on myös kuulijoille opettavainen tapahtuma.
Osallistumismaksu on 5 €, niin kuuntelijoilta, kuin myös töitään tuovilta.
Kritiikkiin tulevat työt voi ilmoittaa kerhohuoneistossa olevaan listaan tai Ulla
Iso-Järvenpäälle puh. 040 562 12 49.
Huom! Etukäteen ilmoittautuminen on välttämätöntä, koska kritiikkiin voidaan
ottaa töitä enintään viideltätoista tekijältä. (Jos töitä on liikaa, kriitikko joutuu
kohtuuttoman urakan eteen, eikä ehdi syventyä kunnolla arvioitaviin teoksiin.)

KEVÄÄN KURSSI 2013
MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ
Kursi alkaa maanantaina 25.2.2013, kello 18 -21.
Kurssin pituus on 7 iltaa. Hinta jäsenille 60 €, (ei jäsenet 90 €).
Kurssi-illat ovat: 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 8.4. ja 15.4.2013
Opettajana toimii graafikko Martin Ahlström. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 18.2.2013 Matti Elo puh. 040 505 28 03, e-mail: matti.elo@pp.inet.fi
PIIRUSTUSKURSSI, ALASTON MALLI
Kurssi alkaa tiistaina 5.3.2013 klo 18 – 21. Kurssin pituus on 7 iltaa.
Hinta jäsenille 60 @ (ei jäsenet 90 €) + mallin palkkio.
Kurssi-illat ovat: 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4., 9.4. ja 16.4. 2013
Opettajan toimii graafikko Martin Ahlström.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistäänti 26.2.2013.
Pirjo Jalonen puh. 045 320 9242, e-mail: jalonen.pirjo@gmail.com.
KUVANVEISTOA
voivat jäsenet harrastaa vapaasti yhdistyksen alakerran tiloissa, vaikka joka
päivä ja ilta.
Varmimmin tapaat muita alan harrastajia maanantai-iltaisin klo 18.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Taiteellista opastusta saamme tarvittaessa
graafikko Martin Ahlströmiltä. Alakerran tiloissa voit myös tehdä kehystyötä
omista tarveaineista. Tervetuloa!
Tiedustelut: Matti Elo puh. 040 505 28 03, e-mail: matti.elo@pp.inet.fi
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LYHYET- JA VIIKONLOPPUKURSSIT
VIIKONLOPUN ÖLJYVÄRIKURSSI
Kurssi alkaa perjantaina 15.3.2013 klo 18 – 21, jatkuen 16-17.3.2013 klo 10
-16. Hinta jäsenille 55 € (ei jäsenet 85 €) + mallin palkkio.
Kyseessä on henkilömaalauskurssi, jossa paikalla ainakin osan ajasta on
elävä malli. Kurssin opettajana toimii kuvataiteilija Markku Laakso.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 8.3.2013.
Sirpa Erkinharju puh. 040 556 77 79, e-mail: sirpa.erkinharju@pp.inet.fi
KUKKAMAALAUSKURSSI RUISSALOSSA
La – su 23.3. - 24.3. 2013 kelo 10 – 16.
Maalaamme Ruissalon kasvitieteellisessä puutrhassa kukkia akvarellein ja
pastellein. Hinta jäsenille 45 € (ei jäsenet 75 €) + sisäänpääsymaksu
kasvihuoneisiin. Kurssin opettjana toimii kuvataiteilija Eija Ruoho.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään la 16.3.2013 Pirkko Hirsimäki,
puh. 040 821 63 03, e-mail: pirkko.hirsimaki@utu.fi
KEHYSTENTEKOKURSSI
To 4.4. ja 11.4.2013 klo 18 – 21.
Hinta jäsenille 20 € (ei jäsenet 50 €), max 10 osallistujaa.
Kurssin opettajana toimii Matti Elo. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään to
28.3.2013 Matti Elo, puh. 040 505 28 03, e-mail: matti.elo@pp.inet.fi
MAALAUKSEN LYHYTKURSSI – PAINOTUKSENA SOMMITTELU
Pe 12.4. klo 17 – 21, la 13.4. klo 10 – 16 ja su 14.4. klo 10 – 17.
Hinta jäsenille 60 € (ei jäsenille 90 €). Kurssin opettjan toimii kuvataiteilija
Nanna Jalkanen. Kurssilla voi työskennellä haluamallaan maalaustekniikalla.
Käteen sopivat luonnosteluvälineet (esim. lyijykynä, hiili ja paperia) myös
mukaan. Millä tyylillä maalaatkin (esittävää, abstraktia...) sommittelu on työsi
sydän. Kuvassa kaikki muodot ja värit ovat suhteessa toisiinsa. Kurssilla voit
tunnistaa sinulle ominaisia tapoja sommitella sekä löytää uusia. Kurssi on
työskentelypainotteinen eli maalausilo on tärkeänä mukana! Kurssi sopii
kaikille aloittajista jo pidemmälle ehtineisiin. Materiaaleista voi kysyä
opettajalta nanna.jalkanen@gmail.com
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 6.4.2013 Ulla Joutsamo, puh 050 511
14 89, e-mail: ullajout@dnainternet.net
AKVARELLIKURSSI PORTSASSA
La 27.4. ja su 28.4. 2013 klo 10 – 17.
Hinta jäsenille 50 € (ei jäsenet 80 €). Kurssi sopii vasta-alkajille ja pidempään
maalanneille. Kurssin opettajana toimii kuvataiteilija Mika Törönen.
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Käytettävissämme on sisätila, joka soveltuu mm. tavaroiden säilyttämiseen ja
eväiden syömiseen. Kaikki eivät kuitenkaan mahdu käytettävissä olevassa
tilassa maalaamaan, joten sateen sattuessa haemme aiheet Portsasta ja
maalaamme kerhohuoneella. Tarkemmat tiedot mm. kokoontumispaikasta
ilmoitetaan ilmoittautuneille myöhemmin. Sitovat ilmoittutumiset viimeistään la
24.4.2013 Sirpa Erkinharju puh. 040 556 77 79,
e-mail: sirpa.erkinharju@pp.inet.fi
MAALAUS JA PIIRUSTUS SEKATEKNIIKKANA PAPERILLE
TAI VAPAAVALINTAINEN TEKNIIKKA
Pe 17.5.2013, klo 18- 21. La 18.5. ja su 19.5. 2013 klo, 10 – 16.
Kurssin hinta 75 €(ei jäsenet 105 €). Kurssin opettajana toimii kuvataiteilija
KuT Jan Kenneth Weckman.
Kurssilla opetellaan sekatekniikan hallintaa paperilla. Menetelmiä ovat
vesiväri- ja guassimaalaus sekä pastelli- ja hiilipiirustus yhdistettynä toisiinsa.
Menetelmä eroaa perinteisestä maalauksen ja piirustuksen työtavoista.
Kurssilla huomio vuorottelee materiaalien ja tekniikoiden sekä toisaalta
sommittelun ja kuvan rakentamisen kysymysten välillä. Taiteellisen työn
mediat vaikuttavat kuvan mahdollisuuksiin ja päinvastoin; kuvalliset tavoitteet
vaativat teknisiä ja materiaalisia ratkaisuja. Kurssilla voi vaihtoehtoisesti
työskennellä itse valitsemallaan tekniikalla ja keskittyä sommittelun ja kuvan
rakentamisen opiskeluun.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 10.5.2013 Sirpa Erkinharju
puh. 040 556 77 79, e-mail: sirpa.erkinharju@pp.inet.fi

KESÄKURSSIT
HOUTSKÄRIN KESÄKURSSI
Houtskärissä järjestetään maalauskurssi 24. - 29.6.2013 (maanantaista
lauantaihin). Kurssin hinta on 300 € jaetussa huoneessa ja 400 € omassa
huoneessa. Opettajana toimii Osmi Minkkinen (Peltonen). Lisätietoja kurssista saa osmi.minkkinen@gmail.com tai www.skargardsskolan.fi, valitse
kurssit. Tarkempia tietoja toukokuun lehdessä.

KESÄKURSSI SAMMATISSA LÖNNROT-OPISTOLLA
16.-19.7.2013 ti – pe. Lönnrot-opisto, Werlanderintie 170, Sammatti.
Opettaja taidemaalari Mika Törönen.
Kurssi on tarkoitettu akvarelli- öljy- ja pastellimaalareille. Kurssi sopii sekä
aloittelijoille, että pidempään maalanneille.Työskentely pääasiallisesti ulkona,
käytössä on myös valoisa maalausluokka. Majoitusmahdollisuus Lönnrot-

16
opiston opiskelija-asunnoissa. Kurssin hinta 100 € (ei sisällä majoitusta ja
aterioita). Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Mika Törönen, 050 559 84 09
tai mikatoronen@hotmail.com.

VIRON MAALAUSMATKA ELOKUUSSA
Suunnitteilla on maalausmatkaa Viroon, Haapsaluun 26. - 30.8.2013.
Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta tämän hetken matkan hinta liikkuu 455 –
540 eurossa, ryhmän koosta riippuen. Matkaan sisältyy kuljetus Turku –
Haapsalu – Turku. Opettajana toimii virolainen kuvataiteilija (24 h). Majoitus
Hotelli Päevillassa kahden hengen huoneissa. Yhden hengen huoneen saa
lisälaskusta (105 €). Hintaan sisältyy myös aamiainen hotellissa sekä
opastettu kiertokävely Haapsalussa ja sisäänpääsy Ilon Wiklandin taidetaloon/museoon.
Matkan tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua neuvottelujen edetessä.
Tarkat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tulevat seuraavaan lehteen
toukokuussa 2013.
Asia hoitaa Kaarina Söderström, e-mail: kaarina.söderström@avi.fi.

MUISTATTEHAN!

KERHOHUONEEN SIIVOUSTALKOOT
29.4.2013 kello 15 – 18.
AVAINHENKILÖT JA PÄIVYSTYS
Päivystyslistat laatii Kaarina Söderström
puh. 040 511 56 92, e-mail: kaarina.soderstrom@avi.fi
Jäsenemme voivat vapaasti käyttää kerhohuoneistoa työskentelemiseen
lukuunottamatta kurssi-iltoja.
Saat oman avaimen, jos liityt avainhenkilöksi. Kurssi-iltoina avainhenkilöt
päivystävät vuorollaan ja osallistuvat luento- ja kritiikkitilaisuuksien kahvitukseen sekä tarvittaessa näyttelyiden valvontaan. Jotta päivystysrinki olisi
riittävän suuri, niin ettei yksittäisille jäsenille tule liikaa velvollisuuksia,
toivomme lisää päivystäjiä. Jos haluat liittyä päivystysrinkiin, ilmoita asiasta
Kaarina Söderströmille.
HUOM! Entiset päivystäjät, palauttakaa kerhon avaimet pikaisesti!
Tarvitsemme avaimia uusille päivystäjille.
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RITVA RANTASEN NÄYTTELY
3.-26.2.2013 GALLERIA REGINASSA

Sunnuntaimaalarien aktiivinen jäsen Ritva Rantanen piti mielenkiintoisen
näyttelyn Galleria Reginassa. Näyttelyn nimi ”Metamorphoses” ”viittaa paitsi
Ovidiuksen runoelmaan, myös siihen muodonmuutokseen, jonka maaperän
kiviaines kokee aikakausien puristuksessa”. Samalla Ritva Rantanen halusi
myös tutkia ihmisessä tapahtuvaa mielen matkaa, ”sitä alati käynnissä olevaa
muutoksen tilaa, jossa me kaikki olemme. Ja aikaa, joka meissä on aina
meitä suurempi”.
Hänen maalauksiensa lähtokohtana on aina luonnonhavainto, mutta lopputulos on ei-esittävä, ”useimmiten itsellenikin tunnistamaton” kirjoittaa Ritva
Rantanen näyttelytiedotteessaan. Häntä kiinnostaa se näkemisen prosessi,
jonka kautta kuva lopulta syntyy.
Taiteesta kiinnostuneet kävivät innokkaasti tutustumassa näyttelyyn. Poissaolollaan loistivat turkulaiset lehdistön edustajat ja arvostelijat. Harmi, Ritva
Rantanen olisi ansainnut sen.
Kuvassa: Ritva Rantanen ja teos
Lemminkäisen äiti, akryyli
Kuva ja teksti: Säde Nisula
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YHTEYSHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT
HALLITUS
Sirpa Erkinharju
Puheenjohtaja
sirpa.erkinharju@pp.inet.fi
040 556 77 79

Matti Elo
Varapuheenjohtaja
toimintajaoston puheenjohtaja
matti.elo@pp.inet.f
(02) 231 64 54 tai
040 505 28 03

Elina Uusalo
Sihteeri
elina.uusalo@gmail.com
040 704 82 42

Kyllikki Terho
Jäsensihteeri
kyllikki.terho@nettikirje.fi
(02) 438 03 61

Pirjo Jalonen
Rahastonhoitaja
jalonen.pirjo@gmail.com
045 320 92 42

Ulla Iso-Järvenpää
Näyttelyjaoston puheenjohtja
ulla.ij@nettikirje.fi
040 562 12 49

Kaarina Söderström
Päivystys
kaarina.soderstrom@avi.fi
040 511 56 92

Pirkko Hirsimäki
pirkko.hirsimaki@utu.fi
040 821 63 03

Ulla Virvanne
virvanne.ulla@gmail.com

Guje Katajamäki
gkataja@elisanet.fi
050 545 84 66

Säde Nisula
sade.nisula@gmail.com
045 876 07 60

TOIMINTAJAOSTO
Matti Elo
Puheenjohtaja
matti.elo@pp.inet.fi
(2) 231 64 54 tai 040 505 28 03

Seppo Lehtinen
Hankinnat
s.e.lehtinen@luukku.com
044 353 52 33
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Eeva Nikoskelainen
eevnik@utu.fi
050 342 86 42

Laura Karhuvaara
laura.karhuvaara@fimnet.fi
0400 328 992

Tuula Makkonen
(02) 235 34 13

Tarja Eteläpelto
040 832 37 35

Minna Vesanto
minna.vesanto@luukku.com
040 341 72 01

Marjatta Virtanen
(02) 236 53 52

Jenni Sallinen
jenni.sallinen@gmail.com
044 268 51 25
NÄYTTELYJAOSTO
Ulla Iso-Järvenpää
Puheenjohtaja
ulla.ij@nettikirje.fi
040 562 12 49

Harriet Andersson
0500 863 560

Raimo Viljanen
(02) 238 51 92
040 702 61 09

Marko Poikkijoki
marko.poikkijoki@gmail.com
050 431 17 27

Lauri Kymäläinen
(02) 233 55 50

Esko Lehtikannel
esko.lehtikannel@gmail.com
045 111 89 09

Marja Wuorisalo
marja.vuorisalo@gmail.com
0400 828 871

Marko Stenroos
marste@utu.fi
050 511 61 15

Marjatta Risku
marjatta.risku@gmail.com
050 355 21 46

Pirkko Hirsimäki
pirkko.hirsimaki@utu.fi
040 821 63 03

Lähettäjä:
Turun Sunnuntaimaalarit ry
Uudenmaankatu 13 D
20500 Turku
puh. 02 232 92 75

JÄSENREKISTERI
Rekisteriä hoitaa jäsensihteeri Kyllikki Terho puh. (02) 438 03 61, e-mail:
kyllikki.terho@nettikirje.fi.
Muuttaessasi ilmoita uusi osoitteesi jäsensihteerille. Näin varmistat, että
Sunnuntaide tulee myös jatkossakin sinulle ja saat tiedot kursseista,
matkoista, näyttelyistä ja muista tapahtumista. Joistakin tapahtumista
saatamme tiedottaa vain kerholla ja sähköpostitse. Jos et ole saanut
jäsenkirjettä sähköpostiisi, ilmoita sähköpostiosoitteesi Kyllikille, jotta jatkossa
saisit myös sitä kautta tulevat tiedotteet.

SUNNUNTAIDE
Sunnuntaide lehden taitto-, ilmoitus- ja kirjoitusohjeet.
Lähetä kirjoitukset: sivukoko A4/Fontti Arial 14 sekä kuvat liitteenä.
Sunnuntaide ilmestyy neljä kertaa vuodessa; maaliskuussa, toukokuussa,
elokuussa ja marraskuussa.
Päätoimittaja Säde Nisula
puh. 045 8760 760, e-mail: sade.nisula@gmail.com

