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JÄSENET

Rauman taiteilijaseuraan on vuonna 2017 kuulunut 54 kuvataiteita
harjoittavaa jäsentä, joista on kolme kunniajäsentä: Raimo Aarras, Matti
Alapoti ja 2017 kunniajäseneksi kutsuttu Eila Minkkinen.

 
Rauman Taiteilijaseuran jäsenistä 2 / 3 asuu Raumalla ja sen lähikunnissa,
loput 1 / 3 muilla paikkakunnilla.

 
SEURAN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

 Rauman taiteilijaseuran hallitus 2017
 Kirsi Backman  puheenjohtaja

                        Esko Lappalainen               varapuheenjohtaja
Taru-Taina Nora                    hallituksen jäsen, tiedottaja
Sanna Saarinan                   hallituksen jäsen,sihteeri
Tommi-Wihtori Roström  hallituksen jäsen, taidelainaamovastaava
Pia Salo   hallituksen jäsen
 Varajäsenet
 Ulla Stenback varajäsen
Teuvo Salminen varajäsen

Toiminnantarkastajat 
Pekka Saarinen

 Margareta Saarinen
Rahastonhoitaja Pauliina Monto-Kokkonen  
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Rahastonhoitaja Pauliina Monto-Kokkonen  
 
KOKOUKSET
 

 Rauman Taitelijaseura on vuonna 2017 pitänyt seuraavat kokoukset
 Vuosikokous 5.2.2017  
 Syyskokous 26.11.2017  
Seuran hallitus kokoontui lisäksi: 5.2 järjestäytymiskokous, 23.3., 4.5.,8.6.
3.8. 7.9., 5.10. sekä 18.1.2018   tilinpäätöskokoukseen..

2017 toimikaudella hallituksen kokoontumisia oli yhteensä 10 kpl. 
Lisäksi hallituksen jäsenet ovat kokoontuneet 2 x Lönnströmin kotimuseossa
NÄKY-projektin suunnittelupalavereissa.

 
 
TIEDOTUSTOIMINTA

Seuran tiedotustoimintaa on hoidettu seuran jäsenistölle lähetetyillä
seitsemällä jäsenkirjeellä. Näyttelyyn osallistuville taiteilijoille on lähetetty
lisäksi näyttelyä koskevaa tietoa erillisillä tiedotteilla joko sähköisesti tai
kirjeitse sekä välitetty muualta tulleet tärkeät s-postit.
Rauman Taiteilijaseuran facebook- sivustoa ovat ylläpitäneet tiedottaja Taru-

Taina Nora ja pj. 
Rauman Taiteilijaseura perusti oman blogisivuston lokakuussa 2014

osoitteessa
raumantaiteilijaseura.blogspot.fi. Blogia vuonna 2017 on ylläpitänyt

tiedottaja
Taru-Taina Nora.
SKJL:n jäsenkirjeet on välitetty taiteilijoille seuran s-postin välityksellä.

 
NÄYTTELYTOIMINTA 2017
 
SATAKUNTA – näyttely Euran kirjastossa 4 . – 30. 9.2017
 

 
Juliste ja kutsu: Taru-Taina Nora, kuvassa Esko Lappalaisen vedos
Rauman Taiteilijaseuran vuosinäyttely sai nimen ja teeman Satakunta.
Näyttelyssä oli mukana 21 Rauman Taiteilijaseuran jäsentä ja 42 useilla eri tekniikoilla toteutettua
teosta, joista suurin osa oli valmistunut varta vasten tähän näyttelyyn.
Taiteilijaseuran kunniajäseneksi tämän vuoden alussa nimitetty Eila Minkkinen oli mukana
näyttelyssä kutsuttuna taiteilijana. 
 
Näyttelyn nimeä ja teemaa oli tulkittu monipuolisesti. Pääosassa olivat satakuntalainen maisema ja
juuret, itsenäisyyden sata vuotta.
Taiteilijat olivat kirjoittaneet teosten yhteyteen myös ajatuksiaan. Ajatukset teosten taustalla olivat



Taiteilijat olivat kirjoittaneet teosten yhteyteen myös ajatuksiaan. Ajatukset teosten taustalla olivat
yleisön luettavissa näyttelyn yhteydessä.
PIRJO HAMM-HAKAMÄKI
” Laajat viljapellot ovat minulle rakkaita. Ne ovat kuin meri, jonka aallot lainehtivat kokoaan
muuttaen rantaan. Pienenä tyttönä kun en vielä osannut uida meressä, uin viljapellossa käsiäni
levittäen ja vilja lainehti kehoani vasten; tuuli tarttui tukkaani ja sai sen tuoksumaan vehnältä. Näitä
valtavia, rytmikkäitä vilja-aaltoja kuvaan näissä kahdessa teoksessani. Toinen on keskipäivän
valossa ja illan alkavassa kajossa.”
Kuvassa yleisnäkymää näyttelystä, keskellä olevat punaruskeat teokset Pirjo Hamm-Hakamäen
ylläolevaan tekstiin liittyvät pastellimaalaukset.

 

 
Satakunta-näyttelyyn osallistuneita taiteilijoita avajaistunnelmissa.
                    ,



 
Jouluinen POP-UP näyttely 13. – 17. 12.2017
 

      
Juliste Pia Salo
13.12.  avattiin Rauman Vanhalla Opistolla Taiteilijaseuran Pop-up-näyttely, kyseinen
päivä on myös seuran perustamispäivä. Juhlapäivän kunniaksi arvottiin joka päivä
kävijöitten kesken Hyvässä seurassa – 70-vuotishistoriikki.
Esillä oli useilla eri tekniikoilla toteutettuja pieniä ja suurempia teoksia. Myös joulukortteja
oli myytävänä.

Näyttelyyn osallistuivat seuraavat taiteilijat:
Kirsi Backman, Salme Kauppi, Esko Lappalainen, Riitta Lehto-Toivanen, Taru-Taina Nora,
Arja Nummi, Tommi-Wihtori Roström, Sanna Saarinen, Tuula Solin, Ulla Stenback,
Tuulikki Tukiainen ja Heli Väisänen. Taiteilijat valvoivat näyttelyä kukin omalla vuorollaan.
Alla Länsi-Suomen teksti näyttelystä sekä syyskokouksessa päätetyistä ajankohtaisista
asioista.

Tuttu mies Rauman taiteilijaseuran
johtoon
KULTTUURI · 14.12.2017 KLO



Tommi-Wihtori Roström on Rauman Taiteilijaseuran uusi puheenjohtaja. Kuva. Maarit Anttila

Rauman Taiteilijaseuran uudelle puheenjohtajalle Tommi-Wihtori Roströmille taiteilijoiden
yhteisö on tuttu: hän liittyi siihen jo valmistuttuaan 1999. Hyvin hoidetun yhdistyksen johtoon on
hänen mukaansa helppo astua.

Taiteilijaseuralaisten töitä on parhaillaan esillä vanhalla opistolla, jossa avautui keskiviikkona pop-
up -myyntinäyttely. Sinne on kerätty teoksia seuran kahdeltatoista jäseneltä.

Ensi vuoden toimintakin on jo pitkälle jo lyöty lukkoon. Piristysruisketta taidemyyntiin
haetaan ensi keväänä Peeärrä-teosvälityspäivillä, jonne houkutellaan kuvataiteilijoita myös
Porista.

Teosvälityspäivien ohella seuralla on tila kesänäyttelylle Rauman taidemuseon ulkorakennuksissa.
Syksyllä on vuorossa Juhlien jälkeen -näyttely kulttuurikeskus Crusellissa. Sen kuratoi
Lönnströmin taidemuseon amanuenssi Arja Roivainen.

Taiteilijaseuran jouluinen pop-up -myyntinäyttely vanhan opiston Orvokki-salissa 17.12. saakka.
Tila on avoinna torstaista perjantaihin kello 12–18 ja viikonloppuna kello 11–16.
 
TAIDELAINAAMON TOIMINTA 2017

               
Rauman Taiteilijaseuran, Rauman Taidegraafikoiden sekä Rauman taidemuseon
ylläpitämän taidelainaamon toiminta Rauman kaupungin pääkirjaston 2.kerroksessa on
jatkunut tuttuun tapaan.
Rauman Taiteilijaseuran taidelainaamovastaavana toimii Tommi-Wihteri Roström.
Lainaamo on avoinna keskiviikkoiltapäivisin sekä lauantaisin, pääosiltaan valvojina
toimivat taiteilijat itse. Syyskuuussa taidelainaamovastaavat oragnisoivat perinteisen
vitriininäyttelyn kirjaston ala-aulaan.

                                          



                                          
Rauman Taiteilijaseuraan kuuluvat kuukauden taiteilijat vuonna 2017 olivat : Riitta Lehto-
Toivanen, Mollu Heino, Marko Mertala, Eila Minkkinen, Teuvon Salminen ja Heli Väisänen.
 
SUOMEN KUVATAITEEN PÄIVÄ 10.7.2017
 Suomen Kuvataiteen päivää on vietetty vuodesta 2004 Suomen Akvarellitaiteen
yhdistyksen aloitteesta. Heinäkuun 10. päivä on kansainvälisesti arvostetun kuvataiteilija
Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä. Kuvataiteen päivän tavoitteena on kiinnittää huomiota
kuvataiteen merkitykseen taiteenalana ja vahvistaa sen asemaa osana suomalaista
kulttuurielämää. 
Sisäministeriö suositteli liputusta Suomen Kuvataiteen päivänä Suomi 100-juhlavuoden
kunniaksi. Kyseistä ohjeistusta noudatettiin Raumalla useassa kohteessa.
Paikallista kuvataiteen päivää oli organisoimassa mm. Rauman Taidegraafikot ja Rauman
Taiteilijaseura. 
Päivä aloitettiin yhteisillä avajaisilla, kuten edellisenäkin kesänä, jonne mukaan toivottiin
taiteen tekijöitä sekä taiteen ystäviä. Avajaistapahtuma järjestettiin Rauman taidemuseon
pihapiirissä.

    
Rauman Taiteilijaseuran toimintaa oli esittelemässä Ulla Stenback ja Sanna Saarinen.
 
 
              



Suomen Kuvataiteen päivän kartta oli RTG:n puheenjohtaja Kirsi Kuusiston käsialaa.
Rauman Taiteilijaseuralaiset esittelivät teoksiaan ja toimintaansa omissa gallerioissaan ja
työhuoneillaan sekä mm Sepän talolla. Sää oli kaunis ja liikkeellä oli taiteilijoita ja taiteen
ystäviä kiitettävästi.
TAITEILIJOIDEN TYÖHUONETAPAAMISET
Vuoden ensimmäinen työhuonetapaaminen sovittiin keväälle Marko Mertalan työhuoneelle
Panelian Karrantielle. Taiteilijoiden työskentelyolosuhteisiin tutustumisen myötä halutaan
lisätä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä taiteilijoiden kesken. Tutustumiskäynnit tarjoavat
myös milenkiintoisen mahdollisuuden päästä tutustumaan erilaisiin tekniikoihin,
työkaluihin, teoksiin ja toki myös astetta syvemmälle taiteilijaan itseensä.

Yllä kuvia Marko Mertalan pihapiiristä, keskellä varsinainen työhuone ja oikealla lähinnä
varastotilana toimiva rakennus.
Elokuun lopulla tehtiin toinen tutustumiskäynti Uuteenkaupunkiin jossa Rauman Taiteilijaseuran
jäsenillä oli ilo tutustua Crusellissa Hiltu Sallisen, Heli Sammaliston, Valto Vaalikiven ja Risto-
Juhani Vuorisalmen Virvatuli-näyttelyyn josta matka jatkui seuraavaan kohteeseen Pyhärantaan.

  
Näyttelyn lomassa ehdittiin juoda kahvit ja keskustella ajankohtaisista asioista.

      



      
Vasemmalla Heli Sammalsito, keskellä Hiltu Sallinen ja oikealla Valto Vaalikivi esittelemässä
teoksiaan.    

     
Teuvo ja Seija  Salmisen kesäpaikassa, joka on nimeltään Villa Succa, saimme viettää
ikimuistoisen illan tarinoita kuunnellen, veistellen, kahvitellen ja grillaten.
 
 
.
 
MUU TOIMINTA
Taidematka Kangasalaan ja Tampereelle
Keväinen taidematka Tampereelle toteutui aprillinpäivänä. Matkaan lähti 16 taiteilijaseuran jäsentä
ystävineen  Raumalta, Eurasta, Eurajoelta ja Uudestakaupungista.

Ensimmäinen kohde oli Suomen uusin taidemuseo Kimmo Pyykkö-museo Kangasala-talossa.
Kohde oli kiinnostava, sillä taidemuseon lisäksi koko rakennus oli upea..
Kimmo Pyykkö-museossa oli vasta-avattu Kimmo Pyykön ja Anssi Kasitonnin
yhteisnäyttely Ilmassa itsekkin.  

      
 
Seuraava kohde oli Sara Hildenin museo ja siellä mielenkiintoinen raumalaissyntyisen Jarmo
Mäkilän näyttely. Audio-opastus oli hyvin suunniteltu ja taiteilijan valitsemat musiikit täydensivät
taidekokemuksen.
Keskustan alueella sijaitsi monta kiinnostavaa taidekohdetta, joista jokainen sai valita oman
kiinnostuksensa ja jaksamisensa mukaan.
Viimeisenä kohteena oli Tampereen taidemuseossa Täältä tullaan – Naistaiteilijat modernin
murroksessa.
 
 
RTS ja Lönnströmin museot toteuttivat yhteisöllisen NÄKY-projektin
 



Juliste Esko Lappalainen

Suomen juhlavuoden päätteeksi Rauman Taiteilijaseura yhdessä Lönnströmin museoiden kanssa
halusi juhlistaa huikeaa vuotta Näky projektilla.

Taiteilijaseuraa ja Teresia Lönnströmiä yhdistää yhteinen syntymäpäivä, joka oli vain viikkoa
Suomen juhlapäivän jälkeen. 

NÄKY-teoksessa haluttiin kiinnittää Lönnströmin museon piha-alueen ja puiston väliseen
metalliaitaan vähintään 1000 heijastinta yhdessä yleisön kanssa.

Tarkoituksena oli saada NÄKYvyyttä kuvataiteelle, kauneudelle, arvokkaalle museotoiminnalle ja
samalla nostaa esiin tärkeä asia: NÄKYvyys liikenteessä.
Jokainen sai osallistua NÄKY-teoksen toteuttamiseen. Heijastimia oli saatavilla Teresia ja Rafael
Lönnströmin kotimuseosta sen ollessa avoinna sekä museon portinpielessä olevasta NÄKY-
postilaatikosta, jossa oli myös tietoa projektista sekä ohjeita heijastimien kiinnittämisestä aitaan.
Jokainen sai myös itse tehdä heijastimia tai tuoda vanhoja heijastimia ja näin kierrättää
niitä. Erityisesti koululaisten, päiväkotilaisten ja alueen asukkaiden toivottiin osallistuvan projektiin.
Projektin päättyessä heijastimet jaettiin 14.1.2018 halukkaille. 

 
Kuvanveistäjä ja hopeaseppä Eila Minkkisestä RTS:n kunniajäsen
Rauman Taiteilijaseura kutsui Eila Minkkisen kunniajäsenekseen vuonna 2017.

22.2.2017 Rauman Taiteilijaseuran  hallituksen edustusjoukko, KIrsi Backman, Sanna Saarinen,
Pia Salo ja Tommi-Wihtori Roström,  kävi ojentamassa kukat Eilalle.

                     
 
Stipendi 
Stipendin luovutus  Rauman kuvataidekoulun lahjakkaalle oppilaalle aloitettiin seuran 70-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi  2015.
Stipendin tarkoitus on kannustaa ja innostaa lahjakkaita nuoria raumalaisia kuvataiteen
harrastamisen jatkamiseen ja samalla tuoda tutuksi paikallista taideyhdistystä.

      



      
Stipendikortin on suunnittellut ja vedostanut Tommi-Wihtori Roström.
Vuoden 2017 stipendin sai Ruusu Ahonen.
 
Vuonna 2017 Rauman kaupunki  on tukenut  seuran toimintaa 1300 euron avustuksella.
 
Puheenjohtajan yhteenvetoa
Rauman Taiteilijaseuran sääntöjen mukaan seuran tarkoitus on muunmuassa koota Rauman ja
sen ympäristön taiteilijat yhteistoimintaan taiteilijoiden työn tukemiseksi sekä järjestää
taidenäyttelyitä.
Vuoden 2017 aikana kyseisiä toimia on harjoitettu kuten yllä olevasta toimintakertomuksesta käy
ilmi. Allekirjoittanut on ollut seuran toiminnassa yhtäjaksoisesti mukana vuodesta 1997 lähtien,
ensin sihteerinä ja viimeiset seitsemän vuotta puheenjohtajana. Parinkymmenen vuoden aikana
moni asia taiteen kentällä on muuttunut ja voidaksemme vastata ajan mukanaan tuomiin
haasteisiin, seuran pitää tehdä valintoja toiminnan painopisteiden suhteen.
Rauman Taiteilijaseuran 72. toimintavuoden loppupuolella tehtiin seuran jäsenille kysely, jossa
pyrittiin selvittämään taiteilijoiden mielipiteitä, toiveita ja odotuksia seuran toimintaan liittyen.
 Kyselyn tavoitteena oli myös tiedustella taiteilijoiden halukkuutta osallistua erilaisiin yhdistyksen
tehtäviin.
Toimivan seuran takana on sitoutunut ja osaava hallitus, joka anoo apurahat, näyttelytilat, tiedottaa
ja toteuttaa suunnitellut näyttelyt sekä matkat, projektit ym.
Kyselyyn tuli vain muutaman taiteilijan kommentit. Voimme luottaa siihen, että nykyiseen
toimintaan ollaan tyytyväisiä ja tästä on hyvä jatkaa aktiivisesti alkanutta vuotta 2018.  
Omalta osaltani kiitän taiteilijoita ja yhteistyökumppaneita parinkymmenen vuoden
mielenkiintoisesta yhteistyöstä ja toivotan onnea ja menestystä uudelle puheenjohtajalle ja
hallituksen jäsenille tuleviin haasteisiin sekä luomisvoimaa kaikille taiteilijoille.
Puheenjohtaja Kirsi Backman
Toimintakertomuksen kuvat Kirsi Backman ja Taru-Taina Nora
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