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Lämpimästi tervetuloa Riitta Viitalan, 
taiteilijanimeltään Ritu Veskari, Hetkestä 
toiseen -kuvataidenäyttelyn avajaisiin 
keskiviikkona 1.2. klo 12.30 Suomen 
Parkinson-liiton tiloihin, Suvilinnantie 2, 
Turku. Näyttely on avoinna ma–pe klo 9–15 
toukokuun loppuun asti. 
 
Ensimmäisen kameransa Riitta Viitala osti kesätyörahoillaan 13-vuotiaana ja on siitä lähtien 
tallentanut kuviinsa ympärillään näkemäänsä kauneutta.  
 
Vuosien varrella hän on alkanut muokata kuviaan, mutta ei halua kuvia käsitellessään vääristää 
koskaan luonnon luomaa rikasta väripalettia. Sen sijaan hän yrittää kertoa katsojalle kuvallaan aina 
jotain sellaista, joka muuten piiloutuisi kuvan monien merkitysten taa.  
 
Luonto väreineen ja sävyineen on Riitta Viitalan kuvissa aina läsnä. Maiseman, meren ja lintujen 
lisäksi hän on kuvannut myös kaupunkimaisemien myöhäisillan tunnelmaa. Kuviensa hän toivoo 
auttavan ihmisiä näkemään maiseman yksityiskohdat, erityisesti sen, miten valo ja värit uudistavat 
vuoden ja vuorokauden aikojen kierrossa tuttua maisemaa.  
   
Nyt Suvituulessa esillä oleva Riitta Viitalan kolmas näyttely on läpileikkaus hänen tuotannostaan. 
Kuvat on tulostettu eri materiaaleille ja esillä on 25 työtä – maisemia, kukkia, puita ja merta. Suurin 
osa töistä on viime kuukausien aikana syntyneitä.  
 
Näyttelyssä on myös tulppaaniaiheisia kuvia. Tieto siitä, että tulppaani on Euroopan Parkinson-
liiton symboli, olikin vastikään Porin seudun Parkinson-yhdistyksen jäseneksi liittyneelle Riitta 
Viitalalle iloinen yllätys.  
 
Sairaanhoitajana työskennellyt satakuntalainen Riitta Viitala sairastui Parkinsonin tautiin 15 vuotta 
sitten. Hän työskenteli viime vuoteen asti omassa terveysalan tuotteita myyvässä yrityksessään.  
 
Viime kesän lopussa leikkauksessa saamansa syväaivostimulaattorin ansiosta Riitan taudin oireet 
ovat nyt erittäin hyvin hallinnassa, ja hän on voinut jättää lääkityksestään levodopan kokonaan 
pois. 
 
Lisätietoja näyttelystä: Riitta Viitala, p. 045 111 3811 ja Parkinson-liiton viestintävastaava Arja 
Pasila, p. 0400 744401.  
  
Parkinsonin tautia sairastaa Suomessa 14 000 ihmistä. Suomen Parkinson-liitto tekee työtä 

parantaakseen Parkinsonin tautia, dystoniaa ja muita harvinaisempia liikehäiriöitä sairastavien 

hyvän elämän edellytyksiä. Monille Parkinson-liiton yhdistysten jäsenille taide ja kulttuuri ovat 

tärkeä osa hyvinvointia. Sairastuneiden taideharrastuksia liitto tukee antamalla jäsenilleen 

mahdollisuuden järjestää taidenäyttelyjä liiton tiloissa Erityisosaamiskeskus Suvituulessa. 

 


