
Tervehdys maalarit! 
 
 
Kuten monet ovat jo lehdestä voineet lukea, on Sunnuntaimaalarien tilakysymys vihdoin ratkaistu. 
Turun kaupunki vuokraa meille n. 200m² Kivipainon talon 3. kerroksesta osoitteesta Linnankatu 31. 
Tämän mahdollistaa kaupungin myöntämä vuosittainen n.15 000 euron avustus vuokrakuluihin ja 
n. 9000 euron avustus tilojen remontointiin, tehty päätös koskee kolmea seuraavaa vuotta.  
Päätös osoittaa, että olemme onnistuneet vakuuttamaan kaupungin päättäjät 
Sunnuntaimaalareiden jo vuosikymmeniä järjestämän toiminnan jatkuvuudesta ja tärkeydestä. 
Kiitos tästä kuuluu kaikille toiminnassa mukana olleille ja oleville vapaaehtoisille yhdistystoimijoille. 
Samoin kaikille kurssilaisille ja opettajille, jotka ovat vuodesta toiseen olleet uskollisia 
Sunnuntaimaalareille.  
Olen erittäin tyytyväinen päätökseen erityisesti yhdistyksen tulevaisuuden 
kannalta.  Yhdistystoiminnan haasteet ovat entistä suurempia; rahoitus on epävarmempaa, 
jäsenien liikkuvuus on suurempaa eikä yhdistysaktiivien määrä ole välttämättä lisääntymässä. 
Sama koskee kaikkea yhdistystoimintaa, ei vain meitä. Toki se, että pääsemme kaupungin 
avustuksen piiriin tarkoittaa entistä suurempaa vastuuta toiminnan määrän ja laadun 
ylläpitämisestä ja edelleen kehittämisestä. Myös toiminnan määrälliseen ja laadulliseen 
mittaamiseen sekä vaikuttavuusarviointeihin on kiinnitettävä jatkossa entistä suurempaa huomiota. 
Ennen Kivipainoon muuttoa siellä on tehtävä kunnostustöitä, mm. rakennettava väliseiniä. 
Neljänteen kerrokseen muuttavan Barker-teatterin tilat vaativat myös remonttia ja näihin töihin on 
arvioitu kuluvan noin neljä kuukautta. Suunnitelmissamme on kuitenkin saada kevätkauden 
kurssitoiminta toteutettua väistötiloissa. Näiden tilojen sijainnista ovat neuvottelut vielä kesken, 
mutta ilmoitamme heti kun asia selviää. Kevätkauden kurssiohjelma on lähes valmis, mutta 
julkaisemme sen vasta kun väistötilat varmistuvat. Kevätkausi voi toivon mukaan alkaa ohjelman 
mukaisesti helmikuussa. 
Edelleen vallitsevista poikkeusoloista huolimatta Sunnuntaimaalareiden syksy oli iloista toimintaa 
täynnä ja kiitän lämpimästi kaikkia tekijöitä ja osallistujia. Haluan kiittää vielä erikseen hallitusta, 
joka on vaikeuksien keskelläkin kyennyt lopulta aina katsomaan samaan suuntaan. 
 
 
Rauhallista joulun aikaa ja valoisaa uutta vuotta teille kaikille! 
 
 
Kirsi Vuoden 2021 Sunnuntaimaalari, Vihtori ja taidekilpailun tulokset  - ”Olemisen 
sietämätön keveys”  
 
 
Vuoden 2021 taidekilpailu on ratkaistu.  
Vihtorin valitsi kuvataiteilija, opettaja Merja Ylitalo. Merja Ylitalon mukaan aihe viittaa tšekkiläisen 
kirjailijan Milan Kunderan menestysteokseen vuodelta 1984. Keskeisinä käsitteinä esiintyvät 
elämän keveys ja tekojen painoarvo. Kirjassa esiintyy paljon pohdintaa vastakohtaisuuksista mm. 
naiseudesta ja naisen vartalosta, parisuhteesta, elämän taakasta, tarkoituksesta ja 
merkityksettömyydestä. Näistä lähtökohdista Vihtoriksi valikoitui Helena Nikkasen värikylläinen 
teos. Toiseksi sijoittui Orvokki Hanses ja jaetulle kolmannelle sijalle Marja Vakkuri ja Leena 
Parviainen (myös vuoden Sunnuntaimaalari).  
Sunnuntaimaalarin valitsivat jäsenet: vuoden 2021 Sunnuntaimaalari on Leena Parviainen, toisena 
Eila Heikkilä ja kolmantena Marja-Liisa Tuomikoski.  
Teokset ja valintaperusteet ovat nyt näkyvillä nettisivuilla https://turunsunnuntaimaalarit.net/. 
Loppiaisen jälkeen tammikuun ajan teokset ovat nähtävissä Kansallisen Kirjakaupan 
ikkunanäyttelyssä.   
 
 
 



Syksyn kritiikki  
 
 
Kritiikkiin osallistui yhdeksän tekijää, ja kaikilta arvioitiin kaksi työtä. Arvioinnista huolehti Merja 
Ylitalo. Kaikilta tekijöiltä yksi työ osallistuu ikkunanäyttelyyn Itäisenkadun Taidetarvikkeessa (ent. 
Kehystämö) Loppiaisen jälkeen tammikuun ajan. 
 
 
Taidemuseoretki Helsinkiin ja Espooseen  
 
 
Iloinen 25 hengen joukko sunnuntaimaalareita ja kavereita lähti bussilla matkaamaan Helsingin ja 
Espoon taidemuseoihin lauantaina 20. marraskuuta. Etupäässä  tavoitteena oli tutustua ainakin 
Outi Heiskasen näyttelyyn Ateneumissa sekä Konrad Mägin ja Chiharu Shiotan näyttelyihin 
Espoon Emmassa. Siinä lomassa monet ehtivät käymään mm. eri gallerioissa ja 
valokuvanäyttelyissä.  
 
 
Suma Uuden Muotoilun Joulumarketissa Rettigin tehtaalla  
  
Uuden Muotoilun Joulumarket on Turun seudun suurin kotimaisen muotoilun myyntitapahtuma, 
joka kokosi kymmeniä designbrändejä Rettigin vanhalle tupakkatehtaalle 27.-28. marraskuuta. 
Suma osallistui omalla ”työpajallaan” sunnuntaina 28. marraskuuta. Työpajasta tehtiin joukolla 
idearikas ja värikäs - esillä oli valoteoksia, vesiväritöitä, grafiikkaa, valmiita ja koristeltavia 
lahjalaatikoita. Kävijöitä oli runsaasti. Tapahtuma oli Sumalle uusi kokemus ja osoitti, että 
jatkossakin näissä tapahtumissa pitää olla mukana. Kuvia työpajasta löytyy esimerkiksi Suman 
facebook-sivuilta. 
 
 
Joulujuhlat 
 
 
Tänä vuonna joulujuhlaa vietettiin viimeisen kerran Barkerin tiloissa 26. marraskuuta. Glögi 
makeine ja suolaisine lisukkeineen maistui vajaalle 30 sunnuntaimaalarille. Olo oli leppoisaa ja 
rauhallista, ajan hengen mukaan.   
 
 
Kalenterit  
 
 
Taidekalentereita on vielä joitakin jäljellä ja loput myydään 10 euron kappalehintaan. Kalenteria 
voit tilata info@turunsunnuntaimaalarit.net  kautta, maksusta ja toimitustavasta sovitaan erikseen 
tilauksen yhteydessä. Kalentereita on myös myytävänä Itäisenkadun Taidetarvikkeessa (ex-
Kehystämö). 
 
 
 
Rauhallista joulun odotusta!  
 
Lämpimin terveisin!  
SUMA hallitus 
 


