
 
Tervetuloa AINA Galleriaan!  

Toivottavasti viihdyt meillä. Ota tämä vihkonen mukaan kotiisi, jotta voit muistella vierailuasi meillä.  
Tästä löydät taiteilijoiden esittelyt ja esimerkkejä heidän töistään. 

T. Margit ja Annemarie  

 



TERVETULOA!  
 
Taiteilijamme ovat yhdistäneet voimansa teitä varten! 
He toivottavat teille, arvoisat gallerian vierailijat, monipuolisia taidekokemuksia kuvien ja musiikin kera. 
 

Erika Lind - Studio Metsä  
 
Erika on ammattivalokuvaaja ja 
(elämäntapa)valmentaja, joka haluaa 
nähdä maailman, jossa ihmiset 
hyväksyisivät itsensä sellaisena kuin 
ovat. 
 

 
© Erika Lind 

Jenniemilia Design 
 
“Vuoden taiteilijalöytö” 
Trashionista ja muotisuunnittelija 
 
Olen dyykkaaja. Säästän kaiken 
epämääräisenkin rojun ja hyödynnän sen 
taiteeseen. 
 

 
© Jenni Autio 

Daniel Kasra 
 
Lontoossa asuva nuori taiteilija, 
työskentelee öljyväreillä ja 
lyijykynillä.  Ammentaa musiikista ja 
kauhu-genresta. 
 
My favourite place in Helsinki is 

Herttoniemen ranta - and Kallio!  

 
© Daniel Kasra 

Satu Kekäläinen - Sagastina 
 
Sadun uusin teoskokonaisuus on 
nimeltään Keijumetsä. Sadun 
käsissä syntyvät sekä lumi- ja 
keramiikkaveistokset, jäävalokuvat 
että äänimaljavärähtelyt. 
 
Taiteillessani olen saanut voimia elämän 
tuomiin haasteisiin. 

 
© Satu Kekäläinen 
Jään lumous-taidekorttipakka 

Anu Välitalo 
 
Anu Välitalo tekee kuvataidetta ja 
graafista suunnittelua sekä opettaa 
taidetta Aalto-yliopistolla. Hänen 
teoksissaan suuret teemat kuten 
ilmastonmuutos ja kuudes 
sukupuuttoaalto kietoutuvat oman 
elämän tapahtumiin ja 
yleisinhimillisiin kokemuksiin 
yksinäisyydestä, empatiasta, 
vieraudesta, rakkaudesta ja 
huumorin monista valööreista. 

 
Susi susiturkissa, 297x420mm,  
hiili paperille, 2018 
© Anu Välitalo 

Sirkku Ala-Harja Art 
 
Sirkku soutaa päivittäin töihin. 
Harakan taiteilijatalossa syntyvät 
nykytaidetta, valokuvia ja videota. 
Hän käyttää kiinalaista tussia ja 
akryylia. 
 
 
Väri on ääniä ja melodioita, näkyviksi 
maalattuja tunnelmia. Ajatukset 
kerroksellisia kuvia, salaisuuksia 
päivänvalossa. 
 

 
© Sirkku Ala-Harja 

 



ARVOITUS  
Kiva, kun tutustut meihin! Voit seuraavaksi ottaa kynän käteen, ja voit yrittää yhdistää taiteilijan teokseensa.  
(Ratkaisut löydät kääntöpuolella.) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Lisää ihmeteltävää, mielipiteitä ja paljon taidetta löydät, kun astut sisään AINA galleriaan: 
AINAgalleria.wordpress.com 
 
Löydät meidät myös tästä:  
instagram.com/aina.galleria 
facebook.com/groups/ainagalleria/ 
 
Sana on vapaa:  
AINAgalleria@gmail.com  

 



Arvoituksen ratkaisu ja TEOSLUETTELO: 
 

 

 
Turqoise Cave 
Akryylimaalaus 
93 x 80 cm 
© Sirkku Ala-Harja, 2020 
 
instagram.com/sirkkualaharja/ 
facebook.com/artsirkkualaharja/ 
taiko.art/sirkkuala-harja 
satriina@gmail.com 
 

 
Maisemakuvauskortti 
Kasvipohjainen muste ja 
kierrätyspaperia 
11 x 15,3 cm 
© Erika Lind/Studio Metsä, 2020 ? 
 
instagram.com/studiometsa 
facebook.com/studiometsa 
info@studiometsa.com 

 
 

 
In The Nothing Of Middle V – 
Keskellä ei mitään V 
Akvarelli paperille 
297x297mm 
© Anu Välitalo, 2019 
 
instagram.com/anuvalitalo/ 
facebook.com/Anu.Valitalo.Art 
anu.valitalo@gmail.com 

 
 

 
Catherine 
Fotoakryyli/ Taidevedos kanvaasille 
1m x 1m 
© Jenni Autio/Jenniemilia Design, 
2019 
 
facebook.com/jenniemiliadesign/ 
www.jenniemiliadesign.com 
 
 

 
 

 
Drowning 
Öljyä kankaalle 
© Daniel Kasra, 2017 
 
instagram.com/danielkasra/ 
facebook.com/daniel.khani 
 

 
Portti 
ChromaLuxe Metalprint 
35 x 28 cm 
© Satu Kekäläinen/Sagastina 
 
instagram.com/sagastina/ 
Nearby.fi/pages/seller-profile?sagasti
na 
satusagastina@gmail.com 

 



 

 


