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Hyvät Taidemuseon Ystävät! 

Kevät on jo heräilemässä, mutta yhä elämme koronan varjossa! Toimintaamme ohjaa raskaasti kaikki rajoitukset, 

joiden puitteissa ja tilanteen epävarmuudesta johtuen jatkamme odottavalla kannalla. Me kaikki kaipaamme 

kulttuurinautintoja. Haikeudella jouduimme peruuttamaan monta kiinnostavaa tapahtumaa ja siirtämään 

eteenpäin odottamaan parempia aikoja. 

Tälle kevätkaudelle emme voi järjestää opastettuja kierroksia omaan museoomme, mutta muistattehan, että 

Taidemuseon ystävänä olet aina tervetullut tutustumaan käynnissä oleviin näyttelyihin. Museoon pääsee enintään 

10 vierailijaa kerrallaan ja aika tulee varata ennakkoon.  Vierailijamäärään voi tulla muutoksia vallitsevan 

koronatilanteen mukaan, joten seuratkaa museon tiedotuksia. Myös retkien suhteen olemme hyvin varovaisia, 

kohteiden aukioloajat ja sallitut osallistujamäärät ovat hyvin epävarmoja eivätkä yhteiskuljetuksetkaan näinä 

aikoina tunnu turvallisilta. Toivottavasti ensi syksynä pääsisimme lähemmäksi normaalia toimintaa! 

Anna-Maija Aarras: Présence  

Huolimatta tästä ankeasta korona-ajasta Turun Taidemuseon Ystävät on kartuttanut Taidemuseon kokoelmaa 

Anna-Maija Aarraksen teoksella Pastilli (liitu ja silkki). Hänen näyttelyynsä Présence ehditte vielä tutustua 

museomme Studiossa 21.3.2021 saakka. 

 

Nauttikaa Sigrid Schaumanin teosten väreistä ja valosta: 

Taidemuseomme Sigrid Schauman–näyttelyssä on esillä hänen 115 teostaan vuosilta 1903-1961. Näyttely on 

avoinna 23.5.2021 saakka. Muistakaa varata vierailuaika ennakkoon museon verkkosivuilta osoitteesta 

turuntaidemuseo.fi/ennakkovaraus. 

 

Vuosikokous: 

Nyt keväällä pyrimme pitämään yhdistyksemme virallisen vuosikokouksen maanantaina 31.5.2021 klo 16.00 

Taidemuseossa. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitamme Turun Taidemuseon sivuilla kohdassa Taidemuseon 

Ystävät. Virallinen kokouskutsu on Turun Sanomissa ja Åbo Underrättelser-lehdessä n. 2 viikkoa ennen kokousta. 

Hyvää kevättä kaikille! 
Ihaile kirsikkapuun kukkia nyt, myrskytuuli saattaa tempaista ne yön aikana mukaansa (Japanilainen sananlasku) 

 
Turun Taidemuseon Ystävät – Åbo Konstmusei Vänner Ry 

Ilpo Lahti                   Anneli Vesa               Elina Rosenqvist   Rachel Nygård-Taxell 

puheenjohtaja                    varapuh.joht.               sihteeri               ruotsinkiel.sihteeri             

040 556 3273                   040 508 0260               0400 224786            040 727 9480    

ilpo.lahti@fimnet.fi   anneli.vesa@gmail.com   elinak.rosenqvist@gmail.com    rnygard@abo.fi         

 
• Oletko jo antanut sähköpostisoitteesi Museon Ystävien viestejä varten? Erityisesti nyt korona-aikana 

sähköposti on tärkeä viestikanava!  Annathan tietosi Annina Sirenille annina.siren@turuntaidemuseo.fi.  
• Jos sinulla on museokortti, muistathan vilauttaa kassalla! Näinkin tuet omaa museotasi! 

 

T U R V A L L I N E N  M U S E O V I E R A I L U  
Turun Taidemuseossa on lisätty asiakasturvallisuuteen tähtääviä toimia, joiden avulla pyritään tekemään 
vierailusta mahdollisimman miellyttävän ja turvallisen. Tarkempi kuvaus löytyy museon sivuilta. 
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