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Taiteilijaesittely: IRINA REBNITSKAYA
Irina Rebnitskaya on Suomen akvarellitaiteen
yhdistyksen hallituksen jäsen 2018-2019: toimii
SAyn kansainvälisten asioiden toimikunnan puheenjohtajana ja avustaa näyttelytoimikunnassa.
Hallitus- ja oman taiteellisen työskentelyn lisäksi
hän on ohjannut 2017 vuodesta alkaen SAyn taidekursseja kesäisin Hartolassa.
2005 Pietarin Taideteollisesta Akatemiasta valmistunut ja Repin instituutissa taidehistoriaa
opiskellut Rebnitskaya on tutustunut myös Suomalaiseen taiteen korkeakouluopetukseen Aalto
yliopistossa. Jo lapsena Rebnitskaya alkoi opinnot
Hermitaasin taidestudiossa, jonka jälkeen seurasivat opinnot taidekoulussa, Pietarin taideakatemian koulussa ja lukiossa.
Rebnitskaya maalaa usein matkoillaan saadessaan inspiraation kohtaamistaan asioista ja mai- Irina Rebnitskaya
semista. “Tutkin miten valot ja varjot muuttuvat
Viime aikoina Rebnitskayalla on ollut omia näyttelyitä Suoja selvitän milloin on täydellinen hetki maalata kohde”.
messa pääkaupunkiseudulla Helsingissä ja Espoossa, sekä
Suomessa Rebnitskayan suosikkikohteita ovat puiset vanhat
Pohjanmaalla Kokkolassa. Lisäksi hän on järjestänyt näyttekaupungit, kartanot ja vanha arkkitehtuurit sekä merenranta
lyitä Yhdysvalloissa Chicagossa.
ja veneet.
ECWS Yhteisnäyttelyissä Rebnitskaya on
ollut mukana Puolassa ja Ranskassa. Lisäksi hänen teoksensa ovat osallistuneet
näyttelyihin Italian FabrianoInAcquarello
-tapahtumassa, ja lukuisissa IWS järjestön kansainvälisissä näyttelyissä Euroopassa sekä Aasiassa.
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen
lisäksi Rebnitskaya on mukana IWS Finlandin toiminnassa varaedustajana. 2019
heinäkuussa järjestö on organisoimassa ensimmäistä kansainvälistä Suomen
näyttelyä.

Irina Rebnitskaya: Helsinki 30x42cm 2016

“Akvarellitekniikoita on satoja. Pitää koittaa maalata ja inspiroitua. Tärkeää on että
sivellin toistaa sen minkä sydän sanoo.
Tärkeää on tutkia ja harjoitella - kokemuksen kautta syntyy ihania akvarelleja.”
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HUOMIOITAVAA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 30.3.2019
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 30.3.2019, tarkempi info tulee myöhemmin.
SEURAA MYÖS INTERNETSIVUJA:
akvarellitaiteenyhdistys.fi/yhdistys/kevat-ja-syyskokoukset/

JÄSENTEN TIEDOTUS FACEBOOKIN KAUTTA (BLOGI POISTUNUT)
Oletko järjestämässä tai osallistumassa näyttelyyn? Tiedätkö hyvän akvarellikurssin? Onko
akvarellimaailmassa tapahtunut jotain kiinnostavaa? Ilmoita siitä meille, niin julkaisemme sen
SAy:n Facebook-sivuilla. Lähetä tiedot sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja.say@gmail.com

SKjL:n jäsentiedotteet löytyvät kotisivuiltamme
osoite: https://akvarellitaiteenyhdistys.fi/jasenet/jasentiedotteet/

VUODEN 2019
JÄSENMAKSULASKUT
Vuoden 2019 jäsenmaksu on 38 euroa.
Jäsenmaksulaskut lähetetään jäsenille sähköpostitse 14.-31.1. välisenä aikana.
Laskut lähettää tilitoimisto Criteria osoitteesta kirjanpito@criteria.fi
On mahdollista, että joissain tapauksissa
lasku ohjautuu suoraan sähköpostin roskapostikansioon, joten kannattaa tarkistaa kansio, jos laskua ei kuulu.
Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu tai on
vastikään muuttunut niin muistathan ilmoittaa siitä yhdistyksen sihteerille osoitteeseen sihteerisay@gmail.com
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvää tahtoa ja valkeaa Joulua odotellessa
Joulun alla on hyvä hetkeksi huokaista ja summata vuoden
aikaansaannoksia. Vuosi on ollut rikas kaikkine 20-vuotis juhlatapahtumineen - ja täynnä työtä. Yhdistys on tänä
vuonna petrannut myös yhteistyökuvioiden saralla sekä
ulko- että kotimaassa. Yhtenä esimerkkinä Suomen Kuvataidejärjestöjen liiton kanssa yhteistyössä toteutettu Akvarelli
NYT -näyttely Taidekeskus Ahjossa, Joensuussa. Näyttely oli
hieno esimerkki siitä, että akvarellia pitää ajatella sen luonteen mukaisesti – laveeraten isolla kädellä. Suomen Akvarellitaiteen yhdistys on siis nostanut tänä vuonna profiiliaan
entisestään avautuessaan mahdollisuuksille ja maailmalle.
Ensi vuonna on taas odotettavissa hienoja näyttelyitä,
joiden eteen on koko vuoden ajan jo tehty näkymätöntä
työtä. Yhdistys näyttäytyy ja toimii tulevana vuonna myös
entistä enemmän maakunnissa. Yhdistyksen aluevastaavat ottavatkin ilolla vastaan ehdotuksia ja apua paikallisilta
akvarellisteilta. Olkaa siis heihin yhteydessä, mikäli haluatte
osallistua omalla paikkakunnallanne toimintaamme entistä
enemmän. Ensi kesä tulee yllättävän pian ja heinäkuussa tuleva Suuri Maalaustapahtuma on jo työn alla. Muistakaa siis
lukea informaatiota täynnä olevia ja tänä vuonna uusittuja
www-sivujamme. Sieltä löytyy paljon tietoa yhdistyksen
toiminnasta. Tietoa löytyy myös tästä jäsenkirjeestä, josta
löydät informaatiota muun muassa tulevasta vuosinäyttelystämme.
Toivotan tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi vahvistamaan toimintaamme

Satu Kiuru (vas.) rakentamassa ”Kollektiivisten unien talo” –
näyttelyä yhdessä Maj-Lis Ronikonmäen kanssa 20-vuotta sitten perustamassaan Paperihuone ry:n galleriassa, Hämeenlinnassa. Kuva Esko Tuovinen, Hämeen Sanomat
ja kiitän vielä kerran poistumisvuorossa olevia siitä ajasta
mitä he ovat käyttäneet Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen ja jäsenistön hyväksi!
Hyvää ja rauhaisaa joulumieltä toivottaen Satu

JÄSENMATRIKKELI KOTISIVUILLE
Jäsensivut -esittelyt poistuvat kokonaan ja jäsenille tarjoamme matrikkelia, jonka ylläpidosta
tiedottaja vastaa. Matrikkelista kootaan mahdollisesti myös painettu versio.
SAy:n JÄSENMATRIKKELIN OHJE
- osallistumalla matrikkeliin jäsen antaa luvan SAy:lle käyttää annettuja tietojaan ja kuvia myös
painetussa matrikkelissa
- tiedot: Jäsenen nimi, ammattinimeke (halutessa), syntymäaika, paikkakunta, 2-3 lausetta suhteestaan akvarelliin, mahdollinen kotisivuosoite
- kuvat: Jäsenen kuva, max 3 teoskuvaa (tiedostokoko yli 1Mt (1000kt)
- matrikkelin hinta: aloitusmaksu 10€, päivitys 20€
(perustaja-, kunniajäsenille ja kunniapuheenjohtajille matrikkeliin osallistuminen on kulutonta)
- maksutiedot: SAy:n tilille FI73 1426 3000 1079 77. Viitenumero on 4420.
- HUOM! tiedot ja kuvat sekä kopio maksukuitista tulee lähettää tiedottajalle (tiedottaja.say@
gmail.com)
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Tapahtumatoimikunta
Suuri Maalaustapahtuma 10.7.2019
Suuressa Maalaustapahtumassa 10.7. jokainen voi maalata, piirtää tai tehdä yhteistaideteoksen! Tekniikka on
vapaa! Tapahtumaan voi ottaa osaa yksin, yhdessä, ryhmässä, seurassa tai osallistumalla isompaan tapahtumaan.
Päivä on Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä ja nimetty Kuvataiteen päiväksi. Tapahtumaa on vietetty vuodesta 2011
lähtien.
Järjestätkö tapahtumaa?

Kaikki tapahtumat voivat olla jokaisen osallistujan näköisiä
ja kaikki voivat ottaa osaa tapahtumapäivän suunnitteluun
ja järjestämiseen. Lisää tietoa ja ideoita saa maalaustapahtuman nettisivuilta.
Tapahtuma voi olla pieni sovittu kokoontuminen tai isompi tilaisuus. Järjestettävän tapahtuman tai kokoontumisen
muoto on täysin avoin ja järjestäjien päätettävissä. Ilmoita
tapahtumastasi meille, niin lisäämme sen Tapahtumapaikat-sivustolle. Ilmoitathan meille myös, onko tapahtuma
avoin kaikille vai yksityinen.
Sähköposti: maalaustapahtuma@gmail.com

Nyt on aika pohtia omaa tapahtumaa ja sen järjestelyjä. Voisinko saada mukaan oman harrastusryhmäni, jossa maalaan. Miten ja missä voisimme kokoontua yhdessä
maalaamaan 10.7.2019?

Tapahtumailmoituksia otamme vastaan tapahtumapäivään
10.7. asti.

Olisiko mahdollista saada mukaan esimerkiksi paikallinen
kirjasto tai museo ja näyttelytila tapahtuman maalauksia
varten! Onko paikkakunnalla taiteilijayhteisöä tai taitelijaseuraa, joka olisi kiinnostunut yhteistyöstä ja yhteisen
tapahtuman järjestämisestä! Onko sydämelläsi jokin erityisryhmä, jota haluaisit ilahduttaa yhteisellä mukavalla
toiminnalla kuten esimerkiksi vanhusten palvelutalo, perhe- ja lastenpuistot, kehitysvammaisten asuntola?

HUOM! Paikallisista tapahtumista kannattaa ilmoittaa
myös oman alueensa Menoinfossa (linkki) ja mediassa
(lehdet, radio ym.). Kannattaa selvittää voisiko omaan
Maalaustapahtuman kuluihin saada tukea tai apurahaa
esimerkiksi kunnalta, kaupungilta tai muilta tahoilta esimerkiksi säätiöiltä. Kannattaa selvittää asiaa.

Olemme saaneet aikaan näiden vuosien aikana todella monipuolista ohjelmaa ja erilaisia tapahtumia ympäri Suomen
ja joitakin yksittäisiä tapahtumia jopa ulkomaille. Jatkamme Suuren Maalaustapahtuman kehittämistä ja tarvitsemme juuri sinua järjestämään ja osallistumaan tapahtumaan.
Tule mukaan!

Vapaasti ladattavaa materiaalia löytyy Materiaalit -sivulta.

Tehdään yhdessä hieno päivä Helenen kunniaksi ja
meidän iloksi!
Mukaan kutsutaan aivan kaikki!
Maalaustapahtumatoimikunnan puheenjohtaja
Jaana Kangas

Näyttelytoimikunta
SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYKSEN
VUOSINÄYTTELY 2019
Teema: JÄLKEEN IHMISEN
HELSINGIN KAAPELITEHTAAN VALSSAAMO 8.-20.6.2019
Juryttäjä TM Marja Mali
Töiden jättö jurytykseen tehdään digitaalisesti huhtikuun
puolivälissä. Näyttelytoimikunta antaa ohjeet teosten
koosta, ripustustavasta, maksuista ym käytännön asioista
seuraavassa jäsenkirjeessä. Mutta nyt siis miettimään teemaa jälkeen ihmisen..

Perinteinen Suven Suhinaa on saanut tulevana vuonna
otsikon HURMIO. Näyttely on kaikille yhdistyksen aktiivitoimijoille tarkoitettu kiitos SAy:n hyväksi tehdystä
työstä. Kutsumme mukaan perustaja- ja kunniajäsenet,
opettajia, sekä ansioituneita yhdistyksessä vaikuttaneita
akvarellisteja.
HURMIO järjestetään Valkeakoskella Myllysaaren museossa 10.-30.8.

SÄHKÖINEN JÄSENLEHTI
Haluatko jäsenlehden vain sähköisenä? Ilmoita siitä tiedottaja Piela Auviselle tiedottaja.say@gmail.com
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Koulutustoimikunta
Vuonna 2019 on suunnitteilla järjestää akvarellikursseja
eri puolella Suomea. SAy järjestää kursseja mm. Hangossa,
Hartolassa, ja Järvenpäässä. Kuten aiemminkin SAy myös
osallistuu yhtenä toimijana Harjavallan akvarellikurssien
suunnitteluun.
Harjavallan akvarellikesä toteutuu 22.7. – 28.7.2019, opettajina Tatsuo Hoshika (myös Harjavallan taiteellinen johtaja),
Maikki Haapala, Irina Rebnitskaya, Marja Mali ja Krista Kortelainen. Harjavallassa on nopeimmille uusi edullinen kauniilla paikalla oleva majoitusvaihtoehto lähellä Emil Cedercreutzin museota. Ohjelmaluonnos löytyy jo SAy nettisivuilta.
Hangossa on kesällä kaksi akvarellikurssia opettajina Maikki Haapala (4.-8.6.2019) ja Ari Laitinen (8.-12.7.2019).

Irina Rebnitskayan suosittu kurssi on taas Hartolassa Tollinmäen kartanossa (3.-7.6.2019).
Akvarellikurssi järjestetään myös toukokuussa (25.05. 26.05.2019) Järvenpään srk opistossa opettajana Aura
Hakuri.
Onko kiinnostusta Lapin ruskaleirille? Jos, niin laita yhteystietosi maisa.kela@luukku.com.
Seuraa ilmoituksia SAy nettisivuilla ja laita toiveita
anja.oasmaa@vtt.fi. Myös SAy:n jäsenten että muiden akvarellistien ympäri Suomea pitämiä akvarellikursseja mainostetaan SAy:n facebook-sivuilla, jotta kaikki halukkaat löytävät ne. Kurssit pyritään järjestämään niin, että ne ovat SAy:n
jäsenille halvempia kuin ulkopuolisille.

KURSSIT
Koulutustoimikunta kiittää jäsenistöä hyvistä ideoista ja ottaa jatkossakin mielellään vastaan toiveita kurssipaikoista ja opettajista. Kerro myös, jos haluat aktiivisesti osallistua kurssitoimikunnan työhön. Yhteyshenkilö anja.oasmaa@vtt.fi
HARJAVALLAN AKVARELLIKESÄ 2019
Harjavallan Akvarellikesän 2019 kurssit 22.7. – 28.7.2019
Harjavallan Seudun Taideseura Ry:n, Sataopiston, Emil
Cedercreutzin museon ja Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen yhteisprojektina käynnistyvät valtakunnalliset
akvarellikurssit seitsemännentoista kerran Harjavallassa
(Myllykatu 10). Taiteellisena johtajana ja 2020 biennaalin
juryttäjänä toimii TaM Tatsuo Hoshika. ”Harjavallan henki
on jotain ainutlaatuista!” (kurssilaisten tyypillisin palaute)
Biennaalin 2020 teema: VALON LEIKKI
Sivellin 1. Aperitivo 22.–24.7.2019. Kurssimaksu 160€. Sukellus akvarelliin rohkeasti ja uteliaasti. Teoriaa ja luovuutta luentoina ja käytännön työskentelyssä opettajan ohjauksessa. Akvarellia kullekin soveltuvalla maalaustekniikalla,
uutta etsien. Akvarellin ilmaisukeinoja, kuten värien läpikuultavuus, tavoitellaan yhdessä sovittavin teemoin. Maalauksia tarkastellaan yhteisissä kritiikkituokioissa joissa
kerrataan myös väriteoriaa ja sommittelusääntöjä. Kurssi
sopii kaikille oman tekniikan ja ilmaisun tavoittelijoille ja
virittää valmiuksia jatkokursseille. Akvarellimaalausta kunkin lähtökohdat ja tavoitteet huomioiden. Vaikka tarttuisit
siveltimeen ensi kertaa, olet tervetullut!
Opettaja: Maikki Haapala
Sivellin 2. Andante 22.7.–28.7.2019. Kurssimaksu 290€.
Viikon mittaisella kurssilla työskennellään kiireettömästi
opettajien ohjauksessa. Tutkitaan akvarelli-ilmaisun runsaita mahdollisuuksia, mm. hehkuvia värejä, kuullotusta, mär-

kää märälle ja kuvasommittelua. Opettajilla yhteinen kurssin
kuluessa etenevä opintosuunnitelma. Kurssi sopii sekä pitkään että jonkin verran maalanneille taitonsa täydentäjille.
Tuloksia tarkastellaan kannustavissa palavereissa.
Opettajat: Irina Rebnitskaya (22.-23.7. ma-ti), Marja Mali
(24.-25.7. ke-to), Krista Kortelainen (26.-28.7. pe-su)
Sivellin 3. Expressio 25.7.–28.7.2018. Kurssimaksu 200€.
Kurssi sopii pitkään harrastaneille, omatoimisille maalareille ja edellyttää usean vuoden maalauskokemusta. Kurssilla
tuetaan persoonallisia tulkintoja esittävästä tyylistä abstraktiin. Inspiraation lähteinä ja havaintojen kohteina ovat
fantasia-, luonto-, maisema- ja esineaiheet. Mielenkiintoiset kritiikkihetket täydentävät kurssin antia. Su aamupäivällä on teosten analysointi, johon kurssilaiset saavat itse
valita haluamansa työt, joista keskustellaan.
Opettaja: Tatsuo Hoshika
Ilmoittautuminen: Anna Tuomi, anna.tuomi@harjavalta.
fi, puh. 044-4325345 (museon keskus) tai 044-4325346.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.6.2019. Tarvittavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Kurssimaksu laskutetaan jälkikäteen, ei käteismaksumahdollisuutta.
Biennaalinäyttely VALON LEIKKI Emil Cedercreutzin museossa 2020. Näyttelyyn valitaan teoksia vuosien 2019 ja
2020 kurssien osanottajien töistä. Näyttelyyn osallistuvilta
peritään 35€:n jurytysmaksun ja 10/15€ kunkin työn paspiksesta. Maalari saa työnsä mukana paspiksen, joka sopii
standardikehykseen.
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Iltaohjelmaa on halukkaille ja sitä koordinoi Kristiina Siirto-Honkanen, puh. 040 5007294, kristiina.siirto-honkanen@hotmail.com. Suunnitteilla mm: tutustuminen Emil
Cedercreutzin taiteilijakotiin, Juha Siirto opastaa akvarellimaalauksessa, Harjavallan luontopolku ”Paratiisi”, taiteilijaesitelmä to 25.7. klo 18.00 aiheena: ELIN DANIELSON-GAMBOGI, VALON TAITURI (Tuula Palmunen-Saari),
yhteistä illanviettoa ja tanssia bändin säestyksellä Uotilantörmän saunan tiloissa, ym. Opettajan vetämistä tapahtumista peritään pieni osallistumismaksu. Opiston aulassa on
jälleen kuorolaisten kahvila käytössämme.
MAJOITUS
Kurssilaiset järjestävät itse majoituksensa ja ruokailunsa.
Majoitus kannattaa varata hyvissä ajoin! Ruokailla voi mm.
hotelli Marilynin yhteydessä uudessa suositussa Ravintola
Satossa. Autottomille tiedoksi, että Marilyn on kävelymatkan päässä opistolta ja retket järjestetään kimppakyydein.
1. Uotilantörmän sauna, edullinen Hostel-tyyppinen majoitus. 30€/hlö/vrk + 10€ liinavaatteet, 1-2hh, saunomismahdollisuus, kävelymatkan päässä museolta (menevät
nopeasti, Minna 040-7477515, Ari 044-2931331)
https://web.facebook.com/pages/category/Local-Business/
Uotilant%C3%B6rm%C3%A4n-sauna-407231579618239/?_
rdc=1&_rdr
2. Hotelli Marilyn, http://hotellimarilyn.fi/, Harjavallankatu 14 (vaatimaton hotelli, juuri remontoitu, lähellä opetuspaikkaa, puh: 02 5319 811 sähköposti sv.ravintolat@marilyn.inet.fi
3. Hotelli Hiitteenharju www.hotellihiittenharju.fi, Hiittenharjuntie 1 (pari km Harjavallan keskustasta, valtatie 2:n
varrella), puh: 02 5311600, sähköposti: hotelli@hotellihiittenharju.fi,
4. Jokirannan majoitus Kokemäki, Siltakatu1, 32801 Kokemäki. Yhden ja kahden hengen huoneita Kokemäen keskustasta. Sirpa Ala-Ketola, puh: 040 5011443, sähköposti:
sirpa.ala-ketola@ali-ketolantila.inet.fi

5. Maatilamajoitus Uotila Hauvolan mäkitie 16, Harjavalta (noin 5 km Harjavallan keskustasta), Marjo Uotila puh:
0400 951676, kotisivu: www.majoitusuotila.com
6. Villa F.G. Hedberg, Kuurolantie 162, Kokemäki. Harjavallasta Pohjoisrannantietä n. 12 km Kokemäen suuntaan.
Vanhassa maatalossa iso huone, (aamupala, liinavaatteet
ja suihku). Mahdollisuus uintiin. Puh: 050 5930720 ja 040
5405109, sähköposti: villa.hedberg@gmail.com
7. Naakan tila, majoitusta vanhan tilan pihapiirissä, Naakankatu 8, Harjavalta, Puh.
050 378 1189, http://naakantila.blogspot.fi/
8. Hotelli Kokemäen Seurahuone (edullinen), Teljänkatu 4,
32800 KOKEMÄKI (n 15 min autolla Harjavallasta), puh. 050
593 9889, huonemajoitus (aamiainen tilattavissa), saunatilat
9. Kartano Hostel / Anttilan Tila, Sonnilantie 111, 32800
KOKEMÄKI, puh. 040 846 7553, aamiaismajoitus sisältää
saunan, vuokrataan savusaunaa ja kylpytynnyriä
10. Villa Kangas, noin 4 km Harjavallan keskustasta, omat
lakanat ja eväät, varaa porukalla (4 huonetta ja tilava saunamökki), SAy hinta ollut 1270€, ota yhteyttä: eokangas@
nic.fi, kotisivu: www.VillaKangas.net
TAIDETARVIKEMYYNTI
Taidetarvikkeita on mahdollisuus ostaa (myös kortilla) maanantai- ja torstai-iltapäivinä klo 13 opiston pihalle tulevasta
autosta (http://www.taidetarvikkeet.org/).
YHTEISTYÖSSÄ
Sataopisto (Virpi Havia, rehtori, virpi.havia@huittinen.fi),
Emil Cedercreutzin museo/ Harjavallan kaupunki, Henry
Flinkman, museonjohtaja Henry.Flinkman@harjavalta.fi),
Harjavallan Seudun Taideseura Ry (Siirtojuha@gmail.com,
kristiina.siirto-honkanen@hotmail.com), Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry. (anja.oasmaa@vtt.fi)

Kansainvälisten asioiden toimikunta
ECWS järjestää vuosittain jäsenyhdistyksiensä kanssa yhteistyössä näyttelyn. Tänä vuonna se oli Krakovassa, Puolassa, ensi vuonna on vuorossa Viro. ECWS jäsenenä SAy
vuosittain jyryttää omien jäseniensä teokset ja hoitaa osallistuvien teosten lähettämisen näyttelyyn.
Lisäksi jäsenille tiedotetaan seuraavista SAyn Facebook sivulla:
IWS on kansainvälinen, vuosittain lukuisia näyttelyitä eri
puolilla maailmaa järjestävä yhteisö. Suomessa toimii IWS
Finland -ryhmä, joka tiedottaa omalla Facebook-sivullaan
(https://web.facebook.com/akvarellistit/),
näyttelyistä,
joihin Suomesta osallistutaan yhdessä. 2019 IWS järjestää
myös Suomessa näyttelyn Helsingissä. IWS yhteisön internet sivu on https://iwsglobe.org/
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NAS on pohjoismainen akvarellitaideyhdistys joka myös
järjestää vuosinäyttelyitä. Taiteilijat itse hakevat näyttelyihin. SAyn verkkosivulla on linkki, josta pääsee tutustumaan
NAS toimintaan. (NAS sivu: akvarellen.org)
Viron, Latvian ja Liettuan taideyhdisten näyttelyistä tiedotetaan myös, kun niistä saadaan tietoa.
Moni Suomalainen on myös osallistunut näyttelyihin Italiassa, esimerkiksi Fabrianon ja Urbinon akvarellitaidetapahtumiin.
Pietarin Akvarellitaideyhdistyksen biennale-näyttelyyn
olemme osallistuneet SAyn kautta 2017, seuraava on syksyllä 2019.
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ECWS - HAAPSALU. TERVETULOA OSALLISTUMAAN!
22. ECWS näyttely ja symposium järjestetään 14-19 elokuuta Haapsalussa, VIrossa. Näyttelyyn voi osallistua teoksella, jonka koko on 50x70cm, joko pysty tai vaakasuunnassa. SAy valitsee 12 akvarellia edustamaan Suomea virossa.
Lisätietoa SAyn www ja FB sivulla.

Tulevat ECWS näyttelyt
-ECWS 2020 Espanja Baleaarit
-ECWS 2021 Saksa Frankfurt
Lisätietoa http://www.ecws.eu/

Muut kansainväliset näyttelyt
EESTI AKVARELLISTIDE ÜHENDUSE - NÄYTTELYHAKU
LÖYTÖRETKI 5.02 - 27.03.2019 Vörun Kulttuuritalossa
www.vorulinnagalerii.ee
http://www.facebook.com/VoruLinnagalerii
http://www.vorukannel.ee/
Otsikkoa LÖYTÖRETKI voi tulkita hyvin vapaasti, mutta näyttelyn nimen mukaisesti valinnassa ovat ensisijalla sellaiset
työt, jossa näkyy tekijän kiinnostus kokeilla ja löytää, etsiä
uusia sisällöllisiä tai teknisiä ratkaisuja.
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry - 10 työtä.
Koko tai muoto on vapaa, mutta maalauksen lyhyempi sivu
ei saa olla alle 50 cm!
Maalaukset voi varustaa passepartoulla ja taustapahvilla.
Myös pleksikehykset sallitaan.
Ripustusmaksu on 30.- /osanottaja. EAÜ toimittaa laskun
hyväksytyille.

Taiteilija vastaa itse töiden vakuuttamisesta.
Järjestäjä saa käyttää kuvia teoksista nettigalleriassa, tiedotteissa ym ilman tekijänkorvauksia.
Avajaiset ovat 5.02. klo 14.00. Näyttely on avoinna joka
viikonpäivä Vörun Kulttuuritalon toiminnan aikana 9-22.
Mahdollinen myynti tapahtuu ostajan ja tekijän kesken, ei
provisiota. Kaikki näyttelyn työt kuvataan ja kootan yhteen
pdf-katalogin sekä verkossa käyttetavaksi.
Tärkeä tieto: Matka Vöruun on 260 km, autolla noin 3,5
tuntia. Jos löytyy kiinnostuneita osallistumaan avajaisiin,
niin on mahdollisuus järjestää bussikuljetus niin, että matkustajat ehtivät viimeisellä laivalla Helsinkiin! Tarvittaessa
lisätietoja.
Anneliis Vabul 		Rein Mägar
EAÜ esinaine			
EAÜ näyttelytoimikunta
anneliis@allaprima.eu		
reinmagar@gmail.com
				
+372 56 632 347

Jokaisen työn taakse teostietolappu.
Miten toimitaan: Näyttelysta kiinnostuneet Say:n jäsenet
voivat lähettää viimeistään su 30.12. kuvan 1-2 teoksista.
Mukaan taiteilijan yhteystiedot, teoksen mitat, teoksen
nimi ja valmistumisvuosi osoitteeseen:
reinmagar@gmail.com
ja EAÜ-n näyttelytoimikunta valitsee työt tammikuun alkuviikkolla ja tekee päätoksen 7.01.2019. Sen jälkeen työt kootaan Say:n ilmoittamaan paikkaan ja EAÜ järjestää kuljetukset Tallinnaan myöhemmin sovittavan aikataulun mukaan.

Suomen akvarellitaiteilijoille on tullut mahdollisuus
osallistua kansainvälisiin jyrytettyihin taidenäyttelyihin. Seuraa (facebookin) sivuja, josta löytyvät aina
ajankohtaiset tiedot tulevista näyttelyistä ja toimintatavoista:
www.facebook.com/akvarellistit/
Terveisin, Aulikki Nukala, IWS Finland leader,
050 583 9004, iwsfinland@gmail.com
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SAy:n juhlakokous, 6.10.2018
LEHDISTÖTIEDOTE
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen 20-vuotista taivalta
juhlittiin syyskokouksen yhteydessä
Lauantaina 6.10. Helsingin Aikuisopiston luokkahuone
täyttyi akvarellisteista. Valtakunnallisen Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen (SAy) juhlakokous oli saanut jäsenistön
liikkeelle ja tunnelma oli lämmin. Paikalle oli saapunut jäseniä perustajista lähtien.
Juhlakokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Satu Kiuru
ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniapuheenjohtaja Antti Lassila. Sääntömääräisten asioiden lisäksi luvassa oli juhlallisuuksia, joissa pääjärjestelijänä oli toiminut
Ulf Nyman SAy:n hallituksesta. Jäseniä ihastutti teemaan
sopivat kakut, joissa koristeena Mauno Meclinin SAy:lle
suunnittelema väriteema ”Akvarellivirta”. Lisäksi kakkujen
päällä nähtiin myös Angelina Luzhinan SAy:n juhlavuodelle
suunnittelema logo sekä lausahdus yhdistyksen ensimmäisestä tiedotteesta perustamisvuodelta: ”Akvarelli arvoonsa! – Akvarellen till heders!”
SAy jakoi myös kunniakirjat sekä –merkit valitsemilleen yhdistyksen perustaja- sekä aktiivijäsenille. Kunniamerkki oli
Say:n logo kultaisena pinssinä. Kunniakirjat sekä –merkit
saivat perustajajäsenet Lauri Ahlgrén, Tuomas Mäntynen,
Aarne Nuortila, Jorma Vartiovaara, kunniapuheenjohtaja
ja perustajajäsen Antti Lassila, aikaisemmat puheenjohtajat Jarmo Virmavirta, Taina Rasi ja Kaisa-Leena Kaarlonen
sekä aikaisemmin varapuheenjohtajana toiminut Pekka
Ryynänen. Aktiivijäsenistä kunniakirjat ja –merkit vastaanotti rahastonhoitajat Raija Hallamaa ja Pirjo Ruotsinsalo,
sihteeri ja arkistonhoitaja Ritva Pesonen koulutustoimikun-

nasta Tarja Kleemola, Maikki Haapala ja Irja Tikka sekä mm.
yhdistyksen graafisen ilmeen suunnitellut Mauno Mecklin.
Jäsenistö osallistui jakotilaisuuteen raikuvien aplodien kera.
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen juhlavuoteen on
mahtunut lukuisia kursseja, Kaapelitehtaalla keväällä järjestetty 20-vuotisjuhlanäyttely TOTTA JA TARUA – SANNING
OCH SAGA, perinteikäs Harjavallan Akvarellibiennaali sekä
tällä hetkellä nähtävillä oleva Suomen Kuvataidejärjestöjen
keskusliiton (SKjL) kanssa yhteistyössä koottu digitaalinen
”Akvarelli NYT” -näyttely Joensuussa Taidekeskus Ahjossa.
Näyttely on osa SKjL:n 80-vuotisjuhlakokonaisuutta Juhlat/
Bileet/Party/Fest/Hïeje -kuvataidefestivaalia, joka jatkuu
Joensuussa 25.11.asti.
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen tarkoitus on koota
yhteen akvarellitaiteen tekijät ja tukijat. Yhdistys järjestää
taidenäyttelyitä, kursseja sekä muuta taidekoulutusta ja
pyrkii luomaan myös kansainvälisiä yhteyksiä. SAy organisoi ja tiedottaa valtakunnallisesti vuosittain Helene Schjerfbeckin syntymäpäivänä sekä Suomen Kuvataiteen päivänä
10.7. Suurta Maalaustapahtumaa sekä järjestää yhteistyökumppaniensa kanssa sen päätapahtuman Helsingissä. Jäseniä yhdistyksellä on lähes 700 ja se on Suomen toiseksi
suurin taideyhdistys. Mukaan toimintaan ovat tervetulleita
sekä ammattilaiset että harrastajat.
lehdistötiedotteen kirjoittanut Piela Auvinen, tiedottaja ja
listauksen laatinut Ulf Nyman

PERUSTAJAJÄSENET

RAHASTONHOITAJAT

Tuomas Mäntynen
Lauri Ahlgren
Antti Lassila
Antti Nuortila
Jorma Wartiovaara

Raija Hallamaa
Pirjo Ruotsinsalo

PUHEENJOHTAJAT
Antti Lassila
2000 - 2007
Kunniapuheenjohtajaksi nimitys 2009
Jarmo Virmavirta
2008 - 2011
Taina Rasi
2011 - 2015
Kaisa-Leena Kaarlonen 2016 - 2017

SIHTEERI,
ARKISTONHOITAJA
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry on myöntänyt Teille,

tämän kunniakirjan tunnustuksena merkittävästä ja ansiokkaasta
työstänne suomalaisen akvarellitaiteen hyväksi.
Helsingissä 6.10.2018, SAy:n 20-vuotisjuhlakokouksessa

Satu Kiuru
Hallituksen puheenjohtaja, SAy

VARAPUHEENJOHTAJA
Pekka Ryynänen

Maisa Kela
Hallituksen varapuheenjohtaja, SAy

Anja Oasmaa
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja, SAy

www. akvarellitaiteenyhdistys.fi

Ritva Pesonen

2000 - 2007
2007 - 2018

KOULUTUS JA NÄYTTELYTOIMIKUNTA
Tarja Kleemola ja Maikki Haapala
VAALITOIMIKUNTA
Irja Tikka
TAITEELLINEN ULKOASU
Mauno Mecklin
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2000 - 2006
2007 - 2014
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UUTISET
Talvi 2018
Hyvät akvarellistit,
Vuosi on päättymässä ja aika on katsoa ensi vuoden ohjelmaa. Vuosi 2019 alkaa valtakunnallisella KISSAT JA KOIRAT -näyttelyllä. Tällä hetkellä 126 maalauksesta Kati Immonen juryttää tammikuun näyttelyyn tulevat kissat ja koirat. Katso näyttelykalenterista.
Ensi vuoden näyttelyvarauskirja on täynnä ja v. 2020 näyttelyaikoja voi varata tammikuusta alkaen. Vuoden 2020 uusi hinnasto toimii kuten ennenkin, eli SAyn jäsen saa
galleriamaksusta alennusta ja AKVARTin osuuskuntalainen vielä lisäalennuksen. Osuuskuntalaisia on nyt 181.
AKVART viettää ensi vuoden syyskuussa 10-vuotissyntymäpäiväänsä ja sen kunniaksi
julkaistaan osuuskuntalaisten oma matrikkeli. Tule mukaan, vielä ehtii! Katso kotisivuiltamme www.akvart.fi
Olemme tehneet yhdessä SAyn kanssa hyvää yhteistyötä koko vuoden ajan, ja haluan
toivottaa kaikille akvarellisteille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Benita Suomi
Hallituksen pj

NÄYTTELYOHJELMA - KEVÄT 2019
7.1.-27.1.2019
Valtakunnallinen teemanäyttely: KISSAT ja KOIRAT
28.1.-10.2.2019
Palermon maalarit:
Dipinto in Palermo ottobre 2018

KLUBI-OHJELMA - KEVÄT 2019
Klubi-illat pidetään torstaisin klo 17.30, oviraha 12 €
sisältäen kahvirahan. Ilmoittautuminen Liisa Sivénille,
liisalide@gmail.com tai tekstarina 040 595 8216
(whatsapp viesti myös ok).

11.2.-24.2.2019
Hannele Rissanen: Uhanalaiset

24.1.19
NAS-info Pive Toivonen

25.2.-10.3.2019
Tapani Kajaste: Maalarin päiväkirja

7.2.19
Demo Konstantin Sterkhov

11.3.24.3.2019
Akvartistit: JUHLAHUMUA
25.3.-7.4.2019
Riitta Lindström, Anne Ollila, Tuula Revell:
Ihminen ja luonto
8.4.-28.4.2019
Leena Paasonen-Compo, Päivi Virtanen:
Kesää kohti
29.4.-12.5.2019
Pive Toivonen: Vihreä/Grön/Green
13.5.-26.5.2019
Ryhmänäyttely: Muistoja
27.5.-9.6.2019
Jaakko Heikkinen

14.2.19
Esitelmä Eija Olsson ”Suomalaiset akvarellistit”
28.2.19
Demo Olga Veselovskaya ”Taikametsä”
14.3.19
Demo Irina Rebnitskaya ”Väriä ja valoa”
28.3.19
Demo Maikki Haapala ”Märkäkuullotus”
9.5.19
Demo Olga Veselovskaya

AKVART galleria | Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki | www.akvart.fi
AVOINNA: Ti, To, Pe 11-17, Ke 11-18, La ja Su 12-16, Ma suljettu
galleriaakvart@gmail.com | puh + 358 45 320 0870 | Y-tunnus 228 3549-8
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Akvarelli NYT keräsi ihailua
SKjL ja SAy viettivät tänä vuonna molemmat juhlavuottaan.
Toinen nuori 20-kymppinen ja toinen aikuiseen ikään päässyt 80-kymppinen. SKjL: juhlan kunniaksi se järjesti mittavan Kuvataidefestivaalia Joensuussa ja siellä tapahtuma levittäytyi taidemuseo Onniin, Taidekeskus Ahjoon ja Galleria
Kohinaan 27.9.-25.11.2018. Kuvataidefestivaalin teemana
oli ”JUHLAT / BILEET / PARTY / FEST / HÏEJE” Tarjolla oli perinteistä kuvataidetta, yhteisötaidetta, video- ja valotaideteoksia sekä performansseja mottonaan ”Kuvataide kuuluu
kaikille. Tervetuloa juhlimaan!”.
SKjL ja SAy organisoivat yhdessä myös akvarellinäyttelyn,
johon oli avoin haku. Taidekeskus Ahjoon rakentui 121
tekijän digitaalinen non-stop videoprojisointi nimeltään
Akvarelli NYT, joka esitteli kuvataidefestivaalin teemaa monipuolisesti akvarellein. Kokonaisuus sai paljon positiivista
huomiota ja olikin hieno osa isompaa festivaalia.

ganisaatio, jolla on 54 jäsenyhdistystä ympäri Suomen.
Jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 6200 henkilöjäsentä, joista
pääosa on ammattitaiteilijoita ja osa aktiivisia harrastajia.
Kaikki loppuu aikanaan, kuten juhlatkin. Marraskuun lopulla kuvataidefestivaali päättyi ja samoin ”Akvarelli NYT”
-näyttely. Vuoden loppuun asti teokset ovat kuitenkin nähtävillä SAy:n nettisivuilla niin sanottuina ”akvarellijatkoina”.
Näen näyttelyn henkilökohtaisesti hienona kädenojennuksena SKjL:ta SAy:lle. SKjL:n tuotantotiimin kanssa oli upeaa
ja nopeaa työskennellä tiedottajana sekä näyttelyn SAy:n
puolen organisoijana. Jatko hyvälle yhteistyölle on taattu.
Suuret kiitokset kaikille osallistujille!
Piela Auvinen, SAy:n tiedottaja

SKjL:n tiedotteesta:
Esillä oli teoksia 49 nykytaiteilijalta ympäri Suomen. Juhlanäyttelyn
oli kuratoinut joensuulaislähtöinen kuvataiteilija ja tutkija Mika
Karhu, joka haastoi kuvataidefestivaalin yleisöä pohtimaan kysymystä ”Onko juhlat jo juhlittu?”
Galleria Kohinassa esiintyi Aspa-stipendiaatti omalla yksityisnäyttelyllään. Aspa-stipendi myönnetään uransa alussa olevalle
kiinnostavalle nykytaiteilijalle.
SKjL on valtakunnallinen, alueellisten taideyhdistysten katto-or-

Tilaa hopeinen SAy:n pinssi
Arvoisat SAy;n jäsenet. Hallitus haluaa 20 v. Juhlavuoden kunniaksi
tarjota yhdistyksen logon mukaan teetetyn pinssin.
Pinssi on hopeinen ja halkaisijaltaan 13 mm. ( 16 mm. siveltimen
varsi mukaanlukien ). Pinssejä teetetään vain 50 kpl. Juhlavuoden
kunniaksi ja hinta on 25,00 € kpl. Pinssejä on mahdollisuus tilata
vuoden loppuun mennessä.
Tilaukset osoitteella - sihteerisay@gmail.com - Kiitos.
”Akvarelli arvoonsa” - ”Akvarellen till heders”
pinssi rintapielessä!
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NÄKYVYYTTÄ SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYKSEN SPONSOROINNIN AVULLA!
Onko tiedossasi taho, joka haluaisi sponsoroida SAy:tä ja saada näkyvyyttä jäsenlehdessä
palveluilleen ja tuotteilleen?? Mainos on harmaasävyinen ja se tulee lehden takakanteen.
Hinnat:
koko sivu (l x k), 180mm x 235mm: 600€
1/2 -sivu, 180mm x 115mm: 350€
1/4 -sivu, 87mm x 115mm: 200€
1/8 -sivu: 87mm x 55mm: 130€
Olethan yhteydessä asiasta tiedottaja Piela Auviseen: tiedottaja.say@gmail.com

Toimikunnat 2018
Tapahtumatoimikunta
Puheenjohtaja: Jaana Kangas
Jäsenet: Ulla-Riitta Kauppi, EevaTervala, Irina Rebnitskaya
Koulutustoimikunta
Puheenjohtaja: Anja Oasmaa
Jäsenet: Ulla-Riitta Kauppi, Rebecka Svedlin, Hanna Järvi,
Maisa Kela, Tuula Palmunen-Saari, Ritva Rautakoski
Näyttelytoimikunta
Puheenjohtaja: Kristiina Kostia

Jäsenet: Ulf Nyman, Anne Purho, Irina Rebnitskaya, Timo
Savaspuro, Benita Suomi, Eeva Tervala, Hanna Järvi
Kansainvälisten asioiden toimikunta
Puheenjohtaja: Irina Rebnitskaya
Jäsenet: Ulf Nyman
Apurahatoimikunta
Jäsenet: Irina Rebnitskaya, Timo Savaspuro,
Piela Auvinen, Satu Kiuru

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry 2018
Puheenjohtaja (kausi 2018-2019)
Satu Kiuru
puheenj.say@gmail.com

Hallituksen varsinaiset jäsenet
2017-2018
Jaana Kangas
Maisa Kela, varapuheenjohtaja
Kristiina Kostia

Tiedottaja

Piela Auvinen
tiedottaja.say@gmail.com

Vaalitoimikunta,
toimikausi 2018
Maikki Haapala
Irja Suutarinen
Irja Tikka

Pirkanmaa,Tampere
Sirkkaliisa Virtanen
Päijät-Häme,Lahti
Anitta Vuorikoski
Kymenlaakso, Loviisa
Masa Karhula
Lounais-Suomi, Turku
Minna Sartes

2018-2019

Aluekoordinaattorit

Uusimaa, Helsinki
Riitta Halttunen-Sommardahl

Hallituksen varajäsenet 2018

Pohjoinen Suomi, Tornio
Tarja Hooli

Rahastonhoitaja

Ulla-Riitta Kauppi
Anja Oasmaa, 2. varapuheenjohtaja
Irina Rebnitskaya

Pohjoinen Suomi, Oulu
Jaana Kokko-Alakärppä

Ulf Nyman
Eeva Tervala

Savo, Itä-Suomi, Kuopio
Kirsi-Marja Myöhänen

2018-2019

Pohjanmaa, Pietarsaari
Kerstin Sunabacka

Anne Purho
Timo Savaspuro

Sihteeri

Inari Pesonen
sihteerisay@gmail.com

Itä-Suomi, Etelä-Savo, Mikkeli, Juva
Anu Ahonen
Itä-Suomi, Savonlinna
Kaija-Leena Hänninen

Pirjo Wiksten, Criteria

Suomen Akvarellitaiteen
yhdistys ry

PL 158
00101 HELSINKI
www.akvarellitaiteenyhdistys.fi
facebook.com/
SuomenAkvarellitaiteenyhdistysRy
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Taiteilijatarvikkeet ja kaikenlaiset
kehystykset
Hyvinkään kehystäjältä
 Tarvikkeet akvarellimaalaukseen; värit,
tarvikkeet ja paperit
 Kehystys; erilaiset listat, paspat ja
lasit, isot ja pienet työt,
normaalit/vitriinikehykset…
02 779 330
Turuntie 24, 31400 Somero
www.salekarinkirjapaino.fi

Kankurinkatu 4-6, HYVINKÄÄ, 019 450 003
www.wanhanvillantaide.fi

