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Veikko Järvinen ja tutustumisilta kerholla

MISTÄ NÄITÄ TAITEENHARRASTAJIA OIKEIN TULEE?
SUNNUNTAIMAALAREISTA TIETENKIN
Jäsenyys seurassamme avaa ovet monipuoliseen taide- ja kulttuurielämän
harrastamiseen. Saamme hyvien taiteilijoiden johdolla kädestä pitäen
kokea luovuuden iloa. Pääsemme mukaan seuran järjestämiin
taidenäyttelyihin, syksyn ja kevään kritiikkitilaisuuksissa kuulemme
töistämme rakentavaa ja kannustavaa kritiikkiä, kotimaiset taidenäyttelyt ja
taidemuseot tulevat tutuiksi, ulkomaisetkin kohteet kuuluvat ohjelmaan.
Illanvietot ja excursiot lisäävät viihtyisyyttä eikä kukaan jää yksin.
Jäsenten käytössä ovat viihtyisät kerhotilat, joissa voi tehdä grafiikan
vedoksia omalla painoprässillämme taikka leikata paspartuureja
tai syventyä taidekäsikirjastomme anteihin maalausharrastuksen
lomassa. Jäsenemme saavat myös edullisia tarjouksia tehdessään
tarvikehankintoja turkulaisissa taideliikkeissä.
Nyt syksyllä on hyvää ottaa ystävää tai kaveria hihasta kiinni ja
tuoda hänetkin tutustumaan toimintaamme. Koskaan ei ole liian

myöhäistä sukeltaa mukaan taiteen kiehtovaan maailmaan.
Iloista ja värikästä syksyn alkua. Terveisin pj Matti Elo

TAIDEMATKA HELSINKIIN 21.11.2009
Taidemuseoretki Helsinkiin 21.11.2009
Ateneum: Picasso ja Meilahden taidemuseo Finlandia 200, muotokuvia
1809-2009
Matkan hinta 60-65€ sisältää johdannon, pääsyliput, lounaan ja kuljetuksen.
Sitovat ilmoittautumiset kerholla lomakkeella tai Pirkko Pitkäselle 050302.5822 pirpitka@hotmail.com.

Lauantai 21.11.2009
klo 08.00 Samppalinnan pysäkki, Itäinen Pitkäkatu, teatterin
vierestä, matkalla kahvitauko
klo 11.00 Ateneum, jossa ensin Picasso- johdanto Ateneumsalissa klo 11.15 30 min.. jonka jälkeen omatoimista teoksiin
tutustumista 11.45-13.15
klo 13.15 siirrymme bussilla Perhoon lounaalle (noutopöytä ja
kahvit klo 13.30)
klo 14.45 lähtö Meilahden taidemuseoon tutustumaan
muotokuvanäyttelyyn
(yritämme saada opastuksen sinnekin)
klo 15.00-16.00 kotimaisia muotokuvia 200 vuoden ajalta aina
tähän päivään
klo 16.00 lähtö Turkuun ja Turussa n. klo 18.15

TIISTAIMAALAUS ALKAA 15.9. KLO 12
Sunnuntaimaalarit kokoontuvat tiistaisin joukolla kerholle maalaamaan ilman
opettajaa. Kerhohuoneiston ovet avautuvat klo 12. Uusi maalari, tule mukaan
mukavaan joukkoon tutustumaan, maalaamaan, piirtämään tai muuten vaan
juttelemaan ja kahvia juomaan. Yhteyshenkilö on Pentti Silvennoinen, puh.
0400 829774. Kurssi-iltoinakin voit tulla kerholle kahville ja seuraamaan, mitä
siellä tehdään. Kerholla on myös laaja taidekirjasto. Voit leikata töihisi
kehyspahveja paspartuurin leikkuulaitteella. Voit vedostaa grafiikkaa
painoprässin avulla. Yhdistyksellä on myös myytävänä maalauspohjia,
grafiikan painopaperia ja akvarellipaperia.

OMA AVAIN KERHOLLE
Jäsenemme voivat vapaasti käyttää kerhohuoneistoa työskentelemiseen
lukuun ottamatta 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. Siis
tule rohkeasti mukaan rinkiin! Jos haluat liittyä päivystysrinkiin soita Eeva
Nikoskelaiselle , joka laatii päivystyslistat, puh 050 342 8642. Huom!
Entiset päivystäjät, palauttakaa kerhon avaimet pikaisesti! Tarvitsemme
avaimiamme uusille päivystäjille.

TALVINÄYTTELY 2010
Kuvataidekoulun galleria, Ratapihankatu 18
Avajaiset ma 11.01.2010 klo 18 - 20
Tule ja tuo ystäväsi mukanasi!
Näyttely on avoinna ma - pe klo 14 - 18, la 11 – 16
Näyttelyyn voi jokainen Sunnuntaimaalari osallistua 1-3 työllä riippuen töiden
koosta ja osallistujien määrästä. Töitä näyttelyyn voi jättää Kuvataidekoulun
gallerian kahvilaan pe 08.01. klo 16–18 ja la 09.01. klo 12–14. Merkitse
listaan (kukin työ omalle rivilleen) työn tekijä, tekotapa, nimi ja
mahdollinen hinta (galleria perii 20 % myyntihinnasta). Teokseen merkitään
samat tiedot sekä yhteystiedot (puhelinnumero). Kustannusten (gallerian
vuokra ja ilmoitukset) peittämiseksi peritään 6 € /teos.

Toivomme, että mahdollisimman moni näkisi töitämme. Mainostakaa
näyttelyä ystävillenne ja tuttavillenne!
Muista myös arpajaisvoitot! Tässäkin näyttelyssä myydään suosittuja
arpojamme.
Arpajaisvoitoiksi
toivomme
mahdollisimman
paljon
Sunnuntaimaalareiden taideteoksia: akvarelleja, maalauksia, grafiikkaa,
veistoksia ym. Maalausten ei tarvitse olla kehyksissä. Paspartuurin
grafiikkaan tai akvarelliin voi leikata kerholla koneella.
Näyttely puretaan ja töiden nouto la 30.01. klo 16. Noutamatta jääneet
työt siirretään kerholle, josta ne voi noutaa kurssi-iltaisin.
Hyvä jäsen! Olemme ahkeroivia taiteilijoita ja moni on pitänyt omiakin
näyttelyitä. Olisi mukavaa, että mahdollisimman moni jäsenistämme saisi
tietää näistä tapahtumista. Kun suunnittelet taidenäyttelyä, kerro asiasta
hallitukselle, jotta saamme tiedon näyttelystäsi lehteen ja nettiin yhdistyksen
kotisivuille. Seuraava lehti ilmestyy jouluksi.
Sunnuntaimaalarien taidetta ja teoksia on nähtävillä myös kotisivuillamme.
Kurssikuvien galleriaan pääset klikkaamalla etusivulta ”Kuvagalleria (Picasagalleria)” Klikkaa siellä sitten kurssin nimen kohdalla, niin kyseisellä kurssilla
tehtyjen teosten kuvia tulee esille.
SYKSYN KRITIIKKITILAISUUS
Ke 25.11.2009 klo 18 kerholla
Tule taas mukaan kritiikkitilaisuuteen joko kuuntelemaan tai tuo omia töitäsi
taiteilijan arvioitavaksi. Sunnuntaimaalarit voivat tuoda kritiikkiin 3 työtä/tekijä.
Jokaisen töistä paras pääsee Itäisenkadun kehystämön ikkunanäyttelyyn.
Kritiikkitilaisuudessa tekijä saa verratonta palautetta töistään ja se on myös
kuulijoille opettavainen tapahtuma. Osallistumismaksu on 5 € niin
kuuntelijoilta kuin töitään tuovilta. Kritiikkiin tulevat työt voi ilmoittaa
kerhohuoneistossa olevaan listaan tai Marko Poikkijoelle, puh 050 431
1727.
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 arvioitaviin teoksiin).
HUOM! SIIVOUSTALKOOT PIDETÄÄN TIISTAINA 1.9. 2009 klo 15.00-18.00
Turun Sunnuntaimaalareissa on jäseniä liki kolmesataa, mutta
siivoustalkoisiin ei valitettavasti yleensä ilmaannu kuin kourallinen ihmisiä.
Mahdollisesta pölystä tai epäsiisteydestä on turha edes kuiskia, ellei itse
vaivaudu siivoustalkoisiin!

Laittakaamme yhdessä kerhotilat sellaiseen kuntoon, että niitä on ilo esitellä
samana iltana pidettävässä tutustumisillanvietossa!
VUODEN TAIDEKILPAILU 2009 ”LOMA”
on sunnuntaimaalareiden ainoa kilpailuluonteinen tapahtuma, jonka
yhteydessä valitaan Vuoden Vihtori ja Vuoden Sunnuntaimaalari. Teema on
annettu etukäteen. Tämän vuoden taidekilpailun aihe on ”Loma”.
Kilpailuun voi osallistua jokainen sunnuntaimaalari yhdellä teoksella. Voit
vapaasti valita teoksesi tekotavan ja tyylin, kunhan se mielestäsi edustaa
taiteellista ilmaisua (maalaus, kollaasi, veistos jne.). Kilpailutyöt asetetaan
kerholle näytteille, jolloin jokainen voi käydä niitä ihastelemassa ja
äänestämässä
oman
suosikkinsa.
Voittajasta
tulee
Vuoden
Sunnuntaimaalari. Lisäksi tauluja arvioi ammattitaiteilija, joka valitsee
Vuoden Vihtorin.
Töiden jättö kerholle viimeistään keskiviikkona 04.11. klo 18-21. Työn tulee
olla signeeraamaton, ja sen yhteyteen pitää liittää suljettu kirjekuori, jossa
selviää tekijän tiedot.
Taidekilpailulla on Sunnuntaimaalareissa jo pitkät perinteet ja se on vuosi
vuodelta vahvistanut käsityksemme jäsenkuntamme taiteellisista taidoista.
Kilpailu huipentuu palkintojen jaossa, joka tapahtuu syyskauden lopulla
seuramme joulujuhlassa perjantaina 04.12. alkaen klo 18.

TUTUSTUMISILTA UUSILLE JA ALOITTEVILLE
SUNNUNTAIMAALAREILLE
Tiistaina 01.09.2009 klo 18 kerholla
Jos et ole vielä tohtinut lähteä kursseille, nyt on se hetki! Tule kuulemaan
kursseistamme ja muustakin toiminnasta. Kerromme, että kuvan tekemisen
kynnys ei ole korkea. Alkuun pääsee, kun vaan lähtee turhia ujostelematta
mukaan, kaikkihan me olemme joskus aloittaneet! Illan aikana selvitetään
erilaisia kuvan tekemisen keinoja sekä niihin tarvittavia materiaaleja ja
välineitä. Vapaa pääsy!
KAHVITARJOILU

SYKSYN KURSSIT
MAALAUSKURSSI TEMPERALLA TAI ÖLJYLLÄ alkaa maanantaina
7.9.2009 klo 18 - 21. Kurssin pituus on 7 iltaa ja hinta 55 €. Kurssi-illat ovat
7.9., 14.9., 21.9., 28.9., 5.10.,12.10. ja 19.10. Kurssin opettajana toimii
taiteilija Martin Ahlström. SITOVAT ilmoittautumiset: Stig Holmberg puh
040 575 2915, e-mail stig.holmberg@fimnet.fi
ALASTON - PIIRUSTUSKURSSI alkaa tiistaina 8.9.2009 klo 18 - 21. Kurssin
pituus on 7 iltaa ja hinta 55 € + mallin palkkio. Kurssi-illat ovat 8.9., 15.9.,
22.9., 29.9., 6.10., 13.10. ja 20.10. Kurssin opettajana toimii taiteilija Martin
Ahlström. SITOVAT ilmoittautumiset: Pirjo Jalonen puh 050 424 1145, email jalonen.pirjo@gmail.com
ABSTRAKTIOMAALAUS alkaa keskiviikkona 16.9.2009 klo 18 - 21. Kurssin
pituus on 10 iltaa ja hinta 75 €. Kurssi-illat ovat 16.9., 23.9., 30.9., 7.10.,
14.10., 21.10., 28.10., 4.11., 11.11. ja 18.11. Kurssin opettajana toimii
taiteilija Hilkka Könönen. SITOVAT ilmoittautumiset: Raija Junnila, puh
040 824 6481, e-mail raija.junnila@pp.inet.fi
AKVARELLIMAALAUKSEN SYVENTÄVÄ KURSSI (päiväkurssi) alkaa
torstaina 17.9.2009 klo 11 – 14 (huom muuttunut aika). Kurssin kokoontuu
10 kertaa ja hinta 75 €. Kurssipäivät ovat 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10.,
22.10., 29.10., 5.11.,12.11.,19.11. Kurssin opettajana toimii taiteilija Hilkka
Könönen. SITOVAT ilmoittautumiset:
Laura Karhuvaara puh 0400 328 992, e-mail laura.karhuvaara@fimnet.fi
HAVAINTOON PERUSTUVA MAALAUSKURSSI (materiaali vapaa, esim.
akvarelli, öljy, akryyli). Päiväkurssi. Alkaa maanantaina 5.10.2009 klo 13.30
– 16.30. Kurssi kokoontuu 7 kertaa ja hinta 55 € (+ mallin palkkio).
Kurssipäivät ovat 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11. ja 16.11. Kurssin
opettajana toimii taiteilija Merja Ylitalo. SITOVAT ilmoittautumiset: Ulla IsoJärvenpää puh 040 562 1249
MAALAAMME AKVARELLILLA AIHEENA ”ELÄIN” alkaa torstaina10.9.2009
klo 18 - 21. Kurssin pituus on 7 iltaa ja hinta 55€. Kurssi-illat ovat 10.9.,
17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10.ja 22.10 . Opettajana toimii taiteilija Eija
Ruoho. SITOVAT ilmoittautumiset Pirkko Hirsimäki puh 040 821 6303, email pirkko.hirsimaki@tyks.fi

KUVANVEISTOKURSSI alkaa maanantaina 26.10.2009 klo 18 - 21. Kurssin
pituus on 10 iltaa. Kurssi-illat ovat ma 26.10, to 29.10, ma 2.11, to 5.11, ma
9.11, to 12. 11 ja ma 16.11., to 19.11, ma 23.11 ja to 26.11 ja kurssin hinta on
75€. Kurssin opettajana toimii
taiteilija Martin Ahlström. SITOVAT
ilmoittautumiset:
Stig
Holmberg
puh
040 575
2915,
stig.holmberg@fimnet.fi

MAALAUSKURSSI alkaa maanantaina 26.10.2009 klo 18 - 21. Kurssin
pituus on 7 iltaa ja hinta on 55 €. Kurssi-illat ovat. 26.10., 2.11., 09.11.,
16.11., 23.11., 30.11. ja 07.12. Kurssin opettajana toimii taiteilija Markku
Laakso. SITOVAT ilmoittautumiset Kyllikki Terho puh 438 0361,
kyllikki.terho@nettikirje.fi
GRAFIIKAN KURSSI alkaa ti 27.10.2009 klo 18 - 21. Kurssin pituus on 7
iltaa.
Kurssi-illat ovat 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12 ja 8.12.
Kurssin hinta on 55 € + materiaalit (liuottimet ja väri) 3€. Kuparilevyä ja
vedospaperia saa ostaa kerholta tarpeen mukaan. Kurssin opettajana toimii
taiteilija Martin Ahlström. SITOVAT ilmoittautumiset Ulpu Kavanti 050 350
1598 e-mail ulpu.kavanti@netti.fi
HUOMIO! Kaikille kurssilaisille esitetään toivomus, että he varaisivat kurssin
osallistumismaksun mukaansa heti kurssin alkaessa. Tällöin kurssin vetäjä
pystyy tekemään kurssin tuomat paperityöt ja tilitykset kerralla ja
keskittymään muilla kerroilla opetukseen. Kurssin vetäjä maksaa kurssista
saman hinnan kuin muutkin.
Huom! Sunnuntaimaalarien nettisivuilla on tiedot kursseistamme ja
muista tapahtumista osoitteessa www.turunsunnuntaimaalarit.net

Riitta Arosuo, Ulla Iso-Järvenpää, Aija Ahola ja Marjatta
Peräläinen pitivät iloista naisenergiaa sisältävän kesänäyttelyn
”Lato-Art” Kustavin Laupusessa
ILMAISTA NÄYTTELYTILAA
T:mi Tiina Hookana tarjoaa ilmaista näyttelytilaa Puutarhakatu 28:ssa
(Mikaelin kirkkoa vastapäätä) avattavassa ateljeetyyppisessä kukkakauppa ja
vihersisustusliikkeessä. Neljä taulua kerralla. Toivotaan abstraktia tai esittää
taidetta. Taulujen toivottu koko n. 100x70. Jos olet kiinnostunut soita p. 040
520 6031/ ekonomi Tiina Hookana.

HEI, SUNNUNTAIMAALARIT !

Anja Rantanen, jonka käsialaa on Vihtori-patsaamme, otti minuun yhteyttä
puhelimitse jokin aika sitten. Hän kertoi, että poikansa on tekemässä hänen
töistään kirjaa tai luetteloa, johon tarvittaisiin tietoa ja kuvia Anjan töistä. Anja
kertoi myyneensä ja antaneensa töitään useammillekin sunnuntaimaalareille
eritoten 80-luvulla. Nyt hän toivoisi, että nämä henkilöt ottaisivat häneen
yhteyttä, jotta heidän hallussaan olevat työt voitaisiin kuvata kirjaa varten.
Lupasin Anjalle, joka on itse jo melkoisen iäkäs, että vien viestiä eteenpäin.
Yhteydenotot asiassa Anja Rantanen puh. 02 2511284.
Terveisin Raija Kulo
PS. Anjalla ei myöskään ole kuvaa Vihtorista, joten ainakin se varmasti
järjestyy.

JÄSENREKISTERI
Kyllikki Terho on jäsenrekisterimme hoitaja.
Jos osoitteesi muuttuu, oletko ystävällinen ja ilmoitat hänelle uuden osoitteen.
Näin varmistat, että Sunnuntaide – lehti tulee Sinulle ja saat tiedot kursseista,
matkoista ja näyttelyistä ym. tapauksista.
Jos sinulla on sähköposti ilmoita se Kyllikille, jotta voimme senkin välityksellä
lähettää informaatiota Sinulle ja näin säästää kirjekustannuksia.
Kyllikki Terho puh 438 0361
e-mail kyllikki.terho@nettikirje.fi

TURUN SUNNUNTAIMAALARIT RY
Uudenmaankatu 13 D, 20500 Turku
(käynti pihalta, Sirkkalankatu 15 D, 3.kerros)
Puh. 232 9275
Kotisivut www.turunsunnuntaimaalarit.net
Hallitus
Puheenjohtaja

Matti Elo
matti.elo@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja Eeva Nikoskelainen
eevnik@utu.fi
Sihteeri
Eeva – Maija Luoma
eevamaija@gmail.com
Jäsenasiat
Kyllikki Terho
kyllikki.terho@nettikirje.fi
Rahastonhoitaja
Pirjo Jalonen
jalonen.pirjo@gmail.com
Näyttelyjaoston pj Marko Poikkijoki
Toimintajaoston pj Marja Wuorisalo
marja.vuorisalo@gmail.com
Järjestelyt
Laura Karhuvaara
laura.karhuvaara@fimnet.fi
Järjestelyt
Ulla Iso–Järvenpää
ulla.ij@nettikirje.fi
Toimintajaosto
Puheenjohtaja,
Marja Wuorisalo
Hankinnat
Seppo Lehtinen
s.e.lehtinen@luukku.com
Päivystys
Matti Elo
Järjestelyt
Tuula Makkonen
Järjestelyt
Tarja Eteläpelto
Järjestelyt
Leena Vihtola
leenavihtola@hotmail.com
Järjestelyt
Marja–Liisa Lahti

Järjestely
Järjestelyt

Laura Karhuvaara
Minna Vesanto

231 6454 t. 040 505 2803
050 342 8642
238 7540
438 0361
050 424 1145
050 431 1727
0400 828 871
0400 328 992
040 562 1249

0400 828 871
044 353 5233
231 6454 t. 040 505 2803
235 3413
040 832 3735
236 8545 t. 040 506 8056
050 362 3325

0400 328 992
040 341 7201

minna.vesanto@luukku.com
Näyttelyjaosto
Puheenjohtaja

Marko Poikkijoki
Harriet Andersson
Kalle Suosalo
Stig Holmberg
stig.holmberg@fimnet.fi
Lauri Kymäläinen
Raimo Viljanen
Ulla Iso – Järvenpää
Marjatta Risku
marjatta.risku@gmail.com

050 431 1727
0500 863 560
0500 339 259
040 575 2915
233 5550
238 5192 t.040 702 6109
040 562 1249
050 355 2146
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LÄHETTÄJÄ
Turun Sunnuntaimaalarit ry
Uudenmaankatu 13 D, 20500 Turku

KALENTERI
Siivoustalkoot ti 1.9. klo 15 – 18
Tutustumisilta ti 1.9. klo 18
Maalauskurssi temperalla tai öljyllä ma 7.9. klo 18
Alaston-piirustuskurssi ti 8.9. klo 18
Maalaamme akvarellilla aiheena ”Eläin” to 10.9. klo 18
Tiistaimaalaus alkaa ti 15.09. klo 12
Abstraktiomaalaus ke 16.9. klo 18
Akvarellimaalauksen syventävä kurssi (päiväkurssi) to 17.9. klo 11
Havaintoon perustuva maalauskurssi (päiväkurssi) ma 05.10. klo 13.30
Kuvanveistokurssi ma 26.10. klo 18 (alakerta)
Maalauskurssi ma 26.10. klo 18
Grafiikan kurssi ti 27.10. klo 18
Taidekilpailun aiheena on ”LOMA” Töiden jättö viimeistään ke 04.11.
Taidematka Helsinkiin la 21.11. klo 08
Syksyn Kritiikkitilaisuus ke 25.11. klo 18
Joulujuhla pe 04.12. klo 18
Talvinäyttely ma 11.01 – la 30.01.2010 Turun Kuvataidekoulun galleria

