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Käytäthän yhteistyökumppaniemme palveluja

pätevyydet kuntoon
* Kuljettajien ammattipätevyyskoulutukset
* Erilaiset korttikoulutukset
KOULUTUKSIA JA YMPÄRI SUOMEN!
KYSY LISÄÄ:
juha.nevalainen@koulutusrengas.fi
0400 184 893
www.koulutusrengas.fi

Taidemaalari Sari Nieminen Hupelissa
akvarelleista ja Sari maalaakin
tällä hetkellä mieluiten vesi- ja
akryyliväreillä.
Nykyisin Sari on vapaa taiteilija,
jolla on 3 – 4 näyttelyä vuodessa.
Kaikkiin näyttelyihin tuottelias
maalari saa luotua uudet teokset
eri teemoista. Osa on ryhmänäyttelyjä, osa yksityisnäyttelyitä.
Tulevia näyttelyitä ovat Galleria
Kajasteessa lokakuussa avattava
ryhmänäyttely ja ensi vuonna
Galleria Art Fridassa pidettävä
yksityisnäyttely. Sitä ennen Sarin
töitä on esillä Vuonislahdessa
Kylätoimintakeskus Kukossa
23.5. – 5.6.2017, jonne hän tuo
näytille Hupelissa maalaamiaan
teoksia.
Anu Penttinen

KUVA: AAPO LAIHO

Sari on maalannut öljyväreillä
vuodesta 1989 saakka, jolloin
hänen veljensä hylkäsi ostamansa
värit ja Sari otti ne itselleen. Muutaman vuoden kuluttua Sari aloitti
opiskelut Vapaassa taidekoulussa
ja opiskeli siellä kolme vuotta.
Maalaamisella hän ei kuitenkaan
aluksi elättänyt itseään vaan opiskeli media-assistentiksi ja työskenteli mm. toimistosihteerinä.
Taideopintoja Sari on jatkanut
edelleen. Hän on suorittanut ikonimaalauskurssin Hilja Jylänkin
johdolla, opiskellut iltaisin neljä
vuotta Alfa-Art Taidekoulussa
vanhojen mestareiden tekniikkaa
sekä suorittanut Pekka Halosen
Akatemiassa kuvataiteen syventävän linjan syksyllä 2016. Syksyn
kurssilla hän innostui erityisesti
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Sari Nieminen on Helsingin
tyttöjä. Niinpä häntä jännitti
kovasti tulo yksin Hupelin taiteilijaresidenssiin. Kuinka hän
pärjäisi maaseudun rauhassa,
isossa talossa keskellä luontoa?
Kokemus osoitti pelon turhaksi.
Olo on ollut silkkaa luksusta,
hieno ateljee ja oma asunto. Hän
nauttii kävelyistä kylällä, mutta
”pelkää” edelleen karhuja! Hupelissa syntyneet teokset ovat
osaltaan todella värikkäitä mm.
Koli-aiheisia maalauksia, osaltaan
taas erittäin rauhallisia töitä. Sari
haluaa maalata erakkona omassa
rauhassa, mutta luonteeltaan hän
on kuitenkin hyvin sosiaalinen,
joten hänestä on ollut mukavaa,
kun Hupelissa on välillä pistäytynyt vierailijoita.
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Voidaanko asioihin vaikuttaa?
Käyn viikoittain Helmikodilla
parin asukkaan luona kuntouttamis- ja mielenvirkistämiseksi,
pääsääntöisesti ulkoilutan heitä.
Mielessäni kävi kehitysidea
ajoradan ja rautatiesillan välillä
olevaan kävelypolkuun/siltaan,
missä on mahdollisuus levähtää,
kun siellä on tuolit ja pöytä.
Tämä polku on kuitenkin erittäin
huonossa kunnossa ajatellen

apuvälineillä liikkuvia ikäihmisiä,
esim. pyörätuolilla tai rollaattorilla
ja muutenkin.
Samalla totesin, että viereisen
rautatiesillan turvakaide ei ole
myöskään kovin kaunis, niin
voisiko sitäkin visuaalisesti korjata
esim. maalata tai laittaa siihen
valokuvia Vuoniskylien alueelta?
Paikka on muuten mukavan matkan päässä mm. Helmikodista ja

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi tai soita
puh. 040 7069 166, niin kerromme lisää.

siinähän voisi sitten vaikka kahvitella, lepuutella jalkoja ja katsella
maisemia. Toki palvelisihan se
kaikkia muitakin Vuonislahden
asukkaita ja turisteja varsinkin
kesäkaudella.
Tällaisin ajatuksin kohti kesää...
Kevätterveisin

Aliisa Vartiainen
sairaanhoitaja
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