
 

 

TEOS 2021 laajenee verkkoon ja mahdollistaa taidelöytöjen tekemisen 
valtakunnallisesti 

Suomen Taidegraafikoiden ja Suomen Kuvanveistäjäliiton vuosittainen 
teosvälitystapahtuma TEOS 2021 järjestetään Kaapelitehtaalla ja verkossa 26.2.–7.3.  

 
Kuva: Titus Verhe 

Keväällä järjestettävä TEOS 2021 -tapahtuma tuo laajan kattauksen taidegrafiikkaa ja 
veistotaidetta Kaapelitehtaalle ja verkkoon. Verkkokaupan myötä tapahtuma laajenee 
ensimmäistä kertaa valtakunnalliseksi. Suomen Taidegraafikot ja Suomen 
Kuvanveistäjäliitto ovat molemmat valtakunnallisia liittoja, mutta tähän saakka 
Helsingissä järjestettävä teosvälitystapahtuma on ollut muualla maassa asuvalle 
yleisölle hankalammin tavoitettavissa. Verkkokauppa on odotettu uudistus, joka lisää 
tapahtuman saavutettavuutta ja helposti lähestyttävyyttä. 

Päätös verkkokaupan kehittämisestä sai vauhtia koronatilanteen aiheuttamista 
yleisörajoituksista sekä kasvaneesta kiinnostuksesta taiteen verkko-ostamista kohtaan. 
Molemmat liitot ovat jo aiemmin avanneet ympärivuotiset verkkokaupat, jotka ovat 
osoittaneet, että taidetta halutaan kohdata ja ostaa aiempaa enemmän myös verkossa. 

“Liittomme ovat saaneet paljon hyvää palautetta jo olemassa olevien 
verkkokauppojemme palveluista, jotka mahdollistavat teosostot valtakunnallisesti myös 
kotisohvalta käsin. Nyt tarjoamme tämän mahdollisuuden koronan siivittämänä myös 
vuosittaiseen teosvälitystilaisuuteen”, kertoo Suomen Kuvanveistäjäliiton 
toiminnanjohtaja Tiina Veräjänkorva. 



 

 

Tapahtuma järjestetään tuttuun tapaan myös Kaapelitehtaalla. Myyntiin tulee yhteensä 
yli tuhat teosta noin 250 taiteilijalta. Mukana on teoksia Suomen Taidegraafikoiden ja 
Suomen Kuvanveistäjäliiton jäsentaiteilijoilta, niin nousevilta kyvyiltä kuin jo paikkansa 
vakiinnuttaneilta ammattitaiteilijoiltakin. Turvallisuudesta huolehditaan ja kävijämäärää 
rajoitetaan viranomaisten rajoitusten ja suositusten mukaisesti. 

TEOS 2021 tarjoaa helposti lähestyttävän ympäristön nykytaiteen kohtaamiseen ja 
taidehankintojen tekemiseen niin verkossa kuin paikan päälläkin. Tapahtuman kantava 
viesti on, että taide kuuluu kaikille ja sen ostaminen voi olla vaivaton, hauska ja hyvällä 
tavalla jännittävä kokemus.  

Teoksia löytyy moneen makuun ja hinnat lähtevät noin 100 eurosta ylöspäin. 
Tapahtumassa saa kattavan ja monipuolisen katsauksen korkeatasoiseen 
suomalaiseen nykytaiteeseen, joten osallistua kannattaa, vaikkei ostoaikeita olisikaan. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy. 
 

Suomen Kuvanveistäjäliitto ry sekä Suomen Taidegraafikot ry ovat valtakunnallisia 
yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Liitot pyrkivät edistämään taiteenalojensa merkitystä 
yhteiskunnassa ja harjoittavat aktiivista tiedotus- ja näyttelytoimintaa. Ne ovat Suomen 
Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjä ja ylläpitävät Helsingin keskustassa omia 
taidegallerioitaan: Galleria G sekä Galleria Sculptor. Samoista tiloista löytyy myös 
liittojen pysyvät, yleisölle avoimet myyntikokoelmat. 
 

TEOS 2021 - Kuvanveistäjien ja taidegraafikoiden teosvälitys 26.2.–7.3.2021 
Kaapelitehdas 
Puristamo ja Valssaamo 
Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki 
- Vapaa pääsy - 
 
Lisätietoa: 
www.teosvälitys.fi 
www.facebook.com/teosvalitys 
Instagram: @teos_2021 #teos2021 
 
Median tiedustelut ja haastattelupyynnöt: 
 
Suomen Taidegraafikot ry 
näyttelykoordinaattori Petra Hollmérus 
050 433 1441 
petra.hollmerus@taidegraafikot.fi  
 
Suomen Kuvanveistäjäliitto ry 
näyttelykoordinaattori Elina Hämäläinen 
050 360 1180 
elina.hamalainen@sculptors.fi  


