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Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y. 
Akvarellkonstföreningen i Finland r.f. 

The Finnish Watercolour Society 
 

 

Kirjastojen näyttelytilat auki 
myös viikonvaihteissa  

 
Kirjastoja käytetään yhä enemmän 

näyttelytilana. Se on hyvä asia, käyhän 

kirjastoissa paljon kuvataiteesta ja 

kulttuurista yleensäkin kiinnostunutta ja 

väkeä. Usein kirjastoista löytyykin sopiva 

tila näyttelylle. Pari asiaa tulevaisuuden 

kannalta pitää kuitenkin ottaa huomioon.  

Ensimmäinen koskee kirjastojen 

aukioloaikoja. Useimmat kirjastot ovat 

viikonvaihteessa kiinni. Tämä on sinänsä 

ihmeellistä, olisihan juuri silloin ihmisillä 

aikaa lukemisharrastukselle. Näyttelyjen 

järjestäjät olisivat useimmissa tapauksissa 

halukkaita järjestämään itse 

viikonvaihdevalvonnan, mutta sillekin on 

esteitä. Sellaisiin sopimuksiin, joilla 

näyttelyjen järjestäjät itse hoitaisivat 

viikonvaihteissa valvonnan, on vaikea 

päästä, kun näyttelytiloja ei voi eristää 

kirjastojen muista tiloista. 

Erityissopimuksiin kirjastojen 

viikonvaihdeaukioloista onkin kutakuinkin 

mahdotonta päästä.  

Tästä tullaan siihen, että uusien kirjastojen 

yhteyteen pitäisi suunnitella sellaisia 

näyttelytiloja, joita voitaisiin pitää auki 

myös silloin, kirjastot ovat kiinni. Sama 

koskee tietenkin esimerkiksi 

kaupungintalojen yhteydessä olevia 

mahdollisia näyttelytiloja. Korvat, silmät ja 

suut pitäisi pitää auki silloin, kun tällaisia 

julkisia tiloja suunnitellaan. Suurikaan asia 

ei olisi ottaa suunnitteluvaiheessa tämä asia 

huomioon, mutta jonkun siihen olisi 

kiinnitettävä huomiota. Hallintovirkamiehet 

eivät asiaa muuten tule ottaneeksi 

huomioon.  

 

Asia ei koske yksinomaan taidenäyttelyitä, 

vaan kirjastojen yhteyteen olisi viisasta 

suunnitella muutenkin erillisiä 

kokoontumistiloja. Kyllä niille kunnissa ja 

kaupungeissa käyttöä löytyisi. Niissä piilee 

edelleen suurta kulttuuripotentiaalia, jonka 

käyttöön saaminen olisi kuntien kannalta 

viisasta.  

JARMO VIRMAVIRTA 

 

ECWS symposiumi  ja  
“SEA AND THE HARBOUR”  -näyttely 1.7. - 24.7.2011  
Suomen Joutsen, Forum Marinum, Turku 

 

European Confederation of Watercolour Societies - ECWS on eurooppalaisten 

vesivärimaalareiden federaatio, joka antaa vuosittain jäsenyhdistyksen järjestettäväksi 

yhteisnäyttelyn  (11 jäsenyhdistystä) siihen tarjoutuneessa jäsenmaassa. Suomi on 

ensimmäisen kerran federaation reilun kymmenvuotisen historian aikana isäntämaana. Vuonna 

2011 Turun ollessa eurooppalainen kulttuuripääkaupunki Turussa järjestetään ECWS näyttely 

“SEA AND THE HARBOUR”  , jonka yhteydessä järjestetään myös SYMPOSIUMI, johon voivat 

osallistua yhdistyksen jäsenet.  

 

Symposiumiin kuuluu perjantaina 1.7. matka Turusta Naantaliin ja takaisin sekä Naantalin 

esittely ja lounas.  Lounaan jälkeen on vielä vapaana maalausta.  Lauantaina 2.7.on 

maalausta Turussa.  Lauantai-iltana on yhteinen illallinen.  Sunnuntaina 3.7. on vielä luento 

”Kuka on Nandor Mikola”, jonka pitää Maikki Haapala.  Symposiumin luentokieli on englanti.  
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Suuren kansainvälisen kiinnostuksen takia paikkoja symposiumiin on rajallinen määrä.  

Osanottajat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Ilmoittautumismaksu 150  €, joka maksetaan tilille Nordea 102330-213921,  

viite 4242,  

 

ILMOITTAUTUMINEN  31.3.2010  mennessä : 

 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y.  

c/o AKVART galleria 

Humallistonkatu 1 

00250 HELSINKI 

 

tai ja tiedustelut 

sihteeri Taina Rasi 

gsm 050 5279821 

sihteeri@akvarellitaiteenyhdistys.fi

 

 

HARJAVALLAN AKVARELLIKESÄ KÄYNNISTYY YHDEKSÄNNEN KERRAN 
 

Akvarellikesä toteutetaan Suomen Akvarellitaiteen Yhdistyksen, Huittisten Seudun 

Kansalaisopiston ja Emil Cedercreutzin museon yhteishankkeena. Kurssipaikkana toimii 

Harjavallan lukio (ent. HASOTE) os. Myllykatu 10, Harjavalta. 

 

Kurssit 

Sivellin Extra, 25.-27.7. Kurssimaksu 130 €. Opettajana Elina Tammiranta-Summa.  

Kurssi on sukellus akvarellimaalauksen perusteisiin käytännön työskentelyn kautta. 

Sivellin 1, 25.7-31.7. Kurssimaksu 210 €. Opettajina Maikki Haapala, Mika Törönen, Taru 

Tomperi ja Marja Mali. 

Viikon mittainen kurssi sopii taitonsa täydentäjille. Kiireetöntä työskentelyä. 

Sivellin 2, 28.7-31.7. Kurssimaksu 180 €. Opettajina Marja Mali, Kristiina Turtonen ja Maire 

Ruotsalainen. 

Jatkotason kurssi pitkään harrastaneille omatoimisille maalareille. 

 

Siveltimien Sato 2011 näyttely Emil Cedercreutzin museossa 31.7-2.10. 2011 

Pisteenä i:n päällä on 1- ja 2- kurssilaisten jyrytetty näyttely arvokkaassa ympäristössä Emil 

Cedercreutzin museossa 31.7-2.10. Näyttelyn avajaiset pidetään sunnuntaina 31.7.2011 klo 

14.00. 

Ilmoittautumiset ja informointi: Tarja Kleemola, puh: 050 548 2527, sähköposti: 

Tarja.Kleemola@kolumbus.fi  

 

RUSKALEIRI 2011 

Leiri järjestetään 5.9.-11.9.2011 (viikko 36) Hetassa. 

Ilmoittautuminen ja informointi Maikki Haapala, puh: 050 492 2027, sähköposti: 

haamaikki@gmail.com  

 

AKVARELLIKILTA 

Akvarellikilta kokoontuu joka toinen viikko Steiner koulun kuvataideateljeessa, os. 

Lehtikuusentie 6, 00270 Helsinki. Kertamaksu (10 € /kerta). 

Kevään ohjelma:  

14.3. Opettajana Tarja Kleemola, (Maalataan mallista nopeasti suoraan siveltimellä, isot 

paperit) 

28.3. Opettajana Mika Törönen (vahvistetaan myöhemmin) 

4.4. Opettajana Maikki Haapala 

2.5. Opettaja vahvistetaan myöhemmin 

16.5. Opettajana Maikki Haapala 

 

mailto:Tarja.Kleemola@kolumbus.fi
mailto:haamaikki@gmail.com
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NÄYTTELYT  2011 

 
ECWS näyttely ”Sea and the Harbour”- Turku 2011 1.7. - 24.7.2011  

”Sea and the Harbour” -.näyttelyyn osallistuu taiteilijoita Italiasta, Espanjasta, Belgiasta, 

Hollannista, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Islannista Ranskasta ja Virosta.sekä Suomesta .  

Näyttelyn avajaiset ovat 30.6. klo 18.   

 

Sommarens sus – Suven suhinaa Tammisaaressa 2.8.-28.8.2011 

Tammisaaren näyttelyyn osallistuja ovat hallituksen ja toimikuntien jäsenet sekä 

erityistehtävissä toimivat ja kunniajäsenet 2-3 työllä.  Näyttelyn avajaiset ovat tiistaina 2.8. 

klo 18.   

 

Muut näyttelyt 

Tampereelle Pääkirjasto Metsoon, järjestetään näyttely 24.10.-4.11.2011. Tähän näyttelyyn 

osallistuu Tampereen seudun ja muutamia kutsuttuja taiteilijoita. 

 
Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja on Auli Muurinen-Kitula ja jäsenet Kaisa-Leena Kaarlonen, Pekka 
Ryynänen, Irja Tikka, Taina Rasi, Ulf Nyman, Marjatta Salmi, Tua Mylius ja Camilla Ramstedt 

 

 

Yhdistyksen ja SKjL:n jäsenkortit 
 

Lähetämme oheisena yhdistyksen oman ja SKjL:n jäsenkortin vuodelle 2011.  Molemmat kortit 

on leimattu.  Jäsen kirjoittaa nimensä itse.  Kortit kannattaa pitää mukana mahdollisten 

alennusten saamiseksi museoissa ja taidetarvikeliikkeissä.   

 

Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksua, pyydämme ystävällisesti hoitamaan jäsenvelvoitteen 

kohdallasi kuntoon pikimmiten.  Näin varmistat äänioikeuden vuosikokouksessa ja 

jäsentiedotteen saapumisen. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys rahastonhoitajaamme.   

 

 
Yhteystietoja: 
 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y. 

Humalistonkatu 1, 00250 HELSINKI 

 

http://www.akvarellitaiteenyhdistys.fi 

 

Rahastonhoitaja ja jäsenasiat: Pirjo Rintamäki, Lepolantie 25 as 4, 00660 HELSINKI 

piukku.inkeri@luukku.com 09- 7242 632, 040-751 2947, soitot mieluiten iltaisin 

 

 

Sihteeri: Taina Rasi Mariankatu 28 A 2,00170 HELSINKI, 041 5392499, 050 5279821 

sihteeri@akvarellitaiteenyhdistys.fi 

Sihteeri Taina Rasi on tavattavissa AKVART galleriassa tiistaisin 11-17. 

 

Akvart galleriassa on saatavana yhdistyksen omia tuotteita (julkaisuja ja t-paitoja).   

 

 

http://www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/
mailto:piukku.inkeri@luukku.com
mailto:sihteeri@akvarellitaiteenyhdistys.fi
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SKjL - Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry 
Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf 

Union of Finnish Art Associations 

www.skjl.fi 

 

SKjL tiedottaa sivuillaan jäsenistöä koskevia asioita.  Kannattaa käydä www.skjl.fi 

sivuilla usein.  

 

Ajankohtaista : 

 
Uudenmaan taidetoimikunnan Berliinin ja Prahan residenssien yhdistetty haku 

residensseihin 15.-30.4.2011. Tuolloin haettavana ovat ajat jaksolle 1.9.2011 - 31.8.2012. 

Hakumenettely muuttuu myös sähköiseksi. Avaamme 15.4.2011 internet-sivuillemme webropol 
-linkin, jonka kautta haku tapahtuu. 

 
Galleria AARNIn, joka sijaitsee Näyttelykeskus WeeGee:llä, Espoon Tapiolassa.  

haku koko vuodelle 2012 on jätettävä 31.3.2010 mennessä. 
 
Marbellan ateljeetalo  
Marbellan keskustassa, Espanjan aurinkorannikolla sijaitsevassa 
ateljeetalossa ovat haettavana vuoden 2012 yhden tai useamman 
kalenterikuukauden työskentelyjaksot.  Ateljeetalossa on kaksi ateljeeta ja 
makuuhuonetta yhteistiloineen. Ateljeeta ja makuuhuonetta vuokrataan 

yksittäisille taiteilijoille. Lapsiperheille vuokrataan ensisijaisesti koko 
taloa. Marbellaan valitut taiteilijat ovat voineet hakea jälkikäteen 
matka-avustusta Suomen Taiteilijaseuralta.  
 

Hakemukset toimitetaan osoitteella Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiö, 
Lemuntie 4 D 21, 00510 Helsinki.  
Haku päättyy ke 27.4.2011 klo 16.00. 
 

 

Hei taiteilija, muusikko, valokuvaaja, kirjailija... 
 Lepoa ja virkistystä tai ideoita ja uurastusta  
sekä kansainvälisiä kontakteja 1-2 viikon jaksoissa kesällä. 
Avoin haku käynnissä. Katso liite! 

  
Hovinkartanon taidekeskus, 
Sotjalantie 58, 14700 HAUHO Hämeenlinna 
r.tarvainen@hovinkartano.net 
www.hovinkartano.net 

 

Galleria Pihaton näyttelyaikojen hakemukset keväälle (tammikuu-toukokuu) 
2012 tulee jättää 30.03.2011 mennessä (postileiman päiväys riittää). 

Näyttelytilan vuokra 90 €/vko, Etelä-Karjalan Taiteilijaseuran jäsenet 60 €/vko. 
Näyttelyajat ovat 3 tai 4 viikkoa. Hakemuksessa voi mainita halutun 
näyttelyajankohdan kuukauden tarkkuudella. 
 
Hakemus: Valmis hakemuskaavake (ladattavissa Pihaton www- sivuilta) tai 
vapaamuotoinen hakemus, jossa liitteenä cv, näyttelysuunnitelma sekä teoskuvia 

näyttelyyn tulevista teoksista tai aiemmista teoksista.  
Hakemukset osoitteeseen: Galleria Pihatto, Valtakatu 80, 53130 Lappeenranta. 
Lisätietoja: http://www.e-ktaide.net/pihatto/haku.htm 
 

http://www.skjl.fi/
http://www.skjl.fi/
https://webmail3.nebula.fi/sqmail-1421/src/compose.php?send_to=r.tarvainen%40hovinkartano.net
http://www.e-ktaide.net/pihatto/haku.htm

