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Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y.
Akvarellkonstföreningen i Finland r.f.
The Finnish Watercolour Society

Kiitos akvarellistit!
Lopetan vuodenvaihteessa urakkani Suomen
Akvarellitaiteen yhdistyksen puheenjohtajana.
Kiitän kaikki yhdistyksen jäseniä yhteistyötä
Paljon
olen saanut tästä
toiminnasta,
toivottavasti myös jotakin antanut. Työtä riittää
seuraajillekin, kuitenkin. Mistään sukupolven
vaihdoksesta en kuitenkaan puhu: akvarelli on
ilman muuta seniorilaji, eikä siinä ole mitään
hävettävää.
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen tehtävä on
tehdä akvarellitaidetta tunnetuksi ja nostaa alan
arvostusta. Tämä tapahtuu näyttelyiden ja
koulutustoiminnan kautta. Tässä yhdistys on
tehnyt ja tekee koko ajan perustavaa työtä. Aika
ajoin on varmaan urakoitu liikaakin, mutta
perusrakenteet on kunnossa. Akvarelli on
todellista kansan taidetta.
Se alue, mihin varmaan pitäisi uhrata enemmän
aikaa resursseja, on osallistuminen viestintään.
Kirjoittelua akvarellin merkityksestä näkisin
mielelläni paljon enemmän. Tällä olisi
yleisempääkin

merkitystä. Medioissa kirjoittelu kuvataiteesta
on ehkä vähenemään mutta varmasti ei
lisääntymään päin. Mielenkiintoista ja merkillistä
on sekin, että erityisesti televisiossa kuvataiteen
esittely on harvinainen luonnonvara, vaikka
välineen luulisi olevan erityisen otollinen tähän
lajiin. En tiedä mistä se johtuu, vaikka itse olen
jo vuosikymmeniä yrittänyt vaikuttaa kirjoitetun,
puhutun
ja
kuvatun
sanan
parissa.
Kulttuuripalstat ovat vain toisin suuntautuneita,
siksi jokainen tilaisuus pitäisi käyttää hyväksi.
Aivan ihmeellistä on esimerkiksi se, ettei
Nandor Mikolan juhlavuotta ole juurikaan
julkisessa sanassa noteerattu, vaikka kohde on
monipuolisesti mitä otollisin.
Tekemätöntä työtä on. Ehkä jossakin
käänteessä olisi hyvä pysähtyä yhdessä
pohtimaan, mitä kannattaisi tehdä. Tämä
olkoon testamentti seuraajille. Itse käärin nyt
kuitenkin hihat ylös ja otan pensselin käteen.
Jarmo Virmavirta

Uusi alku
Syyskokouksessa minut valittiin yllättäen
yhdistyksen puheenjohtajaksi. Jarmo
Virmavirran puheenjohtajakauden jälkeen on
helppo aloittaa. Hän on jättänyt yhdistyksen ja
sen talouden hyvään kuntoon. Yhdistys on
saanut mainetta lukuisilla onnistuneilla
tapahtumilla. Haaste on suuri, mutta uuden
hallituksen ja muiden aktiivisesti toimivien
kanssa on helppoa saada aikaan hyvä tulos.

Yhdistyksen sihteerinä olen perehtynyt
yhdistyksen toimintaan ja tutustunut laajasti
jäsenistöön.
Sihteerinä on ollut hieno kokemus tutustua
erilaisiin akvarellisteihin ja erityisesti niihin
tekijöihin, jotka ovat saaneet aikaan tämän
yhdistyksen. Toivon olevani heidän ansiokkaan
työn arvoinen..
Taina Rasi
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YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 2011
Suomen
Akvarellitaiteen
yhdistyksen
sääntömääräinen
syyskokous
pidettiin
Markkinointi-instituutin
tiloissa
29.10.2011.
Kokous oli yhdistyksen tulevaisuuden kannalta
merkittävä, koska puheenjohtaja Jarmo Virmavirta
oli ilmoittanut, ettei jatka puheenjohtajana. Myös
monet hallituksen jäsenet, jotka ovat pitkään olleet
aktiivisesti mukana hallituksessa ja muissa
tehtävissä, jättävät yhdistyksen hallituksen. Näitä
ovat yhdistyksen varapuheenjohtaja Sirkka
Laakkonen, joka on vastannut kansainvälisistä
yhteyksistä, Pekka Ryynänen, joka on ollut
pitkään hallituksessa toimien aikaisemmin myös

varapuheenjohtajana sekä Liisa Kuusisto. Lisäksi
hallituksessa eivät jatka vuotta 2012 varsinainen
jäsen Tarja Koski ja samoin varajäsenistä Pia
Feinik ja Urpo Martikainen.
Vaalitoimikunta oli valmistellut ehdotuksen
uudesta hallituksesta. Toimikuntaan on kuulunut
Tuomas Mäntynen, Ritva Pesonen ja Reijo
Puranen. Uudessa hallituksessa tulee olemaan
paljon uusia jäseniä. Toivottavasti tämä merkitsee
myös toiminnan kannalta uusia ideoita ja vahvoja
tekijöitä!

Taina Rasi uudeksi puheenjohtajaksi
Syyskokous valitsi yksimielisesti Taina Rasin Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi
kaudelle 2012-2013. Hänen roolinsa puheenjohtajana tulee olemaan osallistuva.

Hallituksen jäsenet
Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2012-2013 Anja Snell Espoosta, Raija Tähkiö
Espoosta ja Hanna Järvi Vantaalta ja vuodeksi 2012 Mirja-Liisa Sivula Tampereelta. Hallituksessa jatkaa
varsinaisina jäseninä Auli Muurinen-Kitula ja Ulf Nyman
Varajäseniksi kaudelle 2012-2013 valittiin Kaisa-Leena Kaarlonen ja Maritta Laitinen ja varajäseniksi
vuodeksi 2012 Hely Leipold ja Jarmo Virmavirta Espoosta.

NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT

Vuoden 2012 toiminnasta
Syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012. Toiminnan
esittely on lyhyesti ohessa. Yhdistyksen jäsenmaksu säilyy entisellään 37 € ja liittymismaksu 20 €.

Tampereen aluenäyttely
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys on aloittanut ns. aluenäyttelyiden järjestämisen eri puolilla maata.
Ensimmäisenä on toteutunut Turun alueen näyttely v. 2011.
Akvarellitaiteen yhdistyksen suunnitelmissa on ”Tampereen aluenäyttelyn” v. 2012. Tähän näyttelyyn voivat
osallistua Pirkanmaan alueen ja muiden lähialueiden akvarellistit, jotka ovat yhdistyksen jäseniä. Alueen
jäsenille tiedotetaan myöhemmin ajasta ja paikasta. Näyttely jurytetään.

Suven suhinaa - Sommarens sus
Perinteinen ”Suven suhinaa” -päiväkirja-näyttely järjestetään kutsunäyttelynä, johon osallistuvat hallituksen,
toimikuntien jäsenet ja muuten aktiivisesti toiminnassa mukana olevat sekä kunniajäsenet. Näyttely
järjestetään AKVART galleriassa elokuussa.

Kansainvälinen toiminta
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry on European Confederation of Watercolour Societiesin (ECWS) jäsen ja
osallistuu sen järjestämiin näyttelyihin ja tapahtumiin. Vuoden 2012 ECWS tapahtuma 8.-16.9. ja näyttely 8.23.9. järjestetään Genovassa Italiassa. Yhdistyksen edustajiksi näyttelyyn valitaan viisitoista taiteilijaa
avoimen haun kautta. Yhdistys järjestää yhteismatkan Genovan symposiumiin osallistuville. Jos olet
kiinnostunut tulemaan matkalle Genovaan ja osallistumaan siellä järjestettävään SYMPOSIUMIIN, niin
ILMOITTAUTUDU TAMMIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ yhdistyksen sihteerin postiin
sihteeri@akvarellitaiteenyhdistys.fi. Symposiumin osallistumismaksu on 150 €.

Tiedottaminen
Tiedottamista jäsenistölle parannetaan kehittämällä jäsentiedotetta ja nettisivuja.
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Suuri maalaustapahtuma Kuvataiteen päivänä 10.7.2012
Toimintavuoden päätapahtuma on Suomen
Kuvataiteen päivä 10. heinäkuuta. Päivälle
antaa erityistä merkitystä se, että päivän
nimikkohenkilön Helene Schjerfbeckin syntymästä
tulee vuonna 2012 kuluneeksi 150 vuotta, minkä
johdosta vuoden aikana on useita tapahtumia,
jotka on omistettu hänen muistolleen.
Suomen Kuvataiteen päivää on Suomen
Akvarellitaiteen yhdistyksen aloitteesta vietetty
vuodesta 2004 lähtien heinäkuun kymmenentenä
päivänä, joka on Helene Schjerfbeckin,
kansainvälisesti kenties tunnetuimman ja
arvostetuimman kuvataiteilijamme (1862-1946)
syntymäpäivä.
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen tavoitteena
on saada Suomen kuvataiteen päivä kalenteriin
merkityksi vakiintuneeksi liputuspäiväksi. Päivän
tavoitteena on korostaa kuvataiteen merkitystä ja
vahvistaa sen arvostusta maamme
kulttuurielämässä.
Ensimmäisen kerran Kuvataiteen päivää liputettiin
vuonna 2004 Savonlinnan Riihisaaressa ja
Punkaharjun Retretissä. Vuonna 2005 päivää
vietettiin Hyvinkäällä ja vuonna 2006
Tammisaaressa, vuonna 2007 Naantalissa. sekä
vuonna 2008 Turussa, 2009 Turussa, Riihimäellä
ja Kotkassa, 2010 Riihimäellä ja Turussa sekä

2011 Turussa. Lisäksi useat taidemuseot eri
puolilla Suomea ovat osallistuneet Kuvataiteen
päivänä liputtamalla ja järjestämällä yleisölle
ohjelmaa.
Akvarellitaiteen yhdistys järjestää Kuvataiteen
päivänä 10.7. Suuren maalaustapahtuman
Helsingissä. Pyrkimyksenä on, että vähintään
100 suomalaista ja muutamia ulkomaisia
akvarellisteja kokoontuu päivän ajaksi
maalaamaan pääkaupunkiin. Päivän aikana
maalatuista töistä järjestetään pikanäyttely, jossa
työt ovat ilman kehyksiä ripustettu muutaman
päivän ajaksi yleisön nähtäväksi.
Maalaustapahtuman näyttelyyn jätetyistä töistä
kootaan akvarellikirja. Noin 120 sivun kirjan
sisältää niukasti Helsinkiä esittelevää tekstiä,
pääosassa ovat päivän aikana maalatut akvarellit.
Ne ovat pikakuvia, nopeita sukelluksia Helsingin
olemukseen.

Tule sinäkin mukaan
maalaamaan suureen
maalaustapahtumaan

Tapahtumasta lisätietoja seuraavassa tiedotteessa.

AKVARELLITAITEEN YHDISTYS TARVITSEE
UUDEN SIHTEERIN
Nykyinen sihteeri Taina Rasi siirtyy vuoden 2012 alusta puheenjohtajaksi eikä voi jatkaa
sihteerinä!
Yhdistykselle tarvitaan uusi sihteeri. Jos olet kiinnostunut sihteerin tehtävästä, niin ota
yhteyttä Taina Rasiin p. 050 5279821 tai sähköpostilla tainarasi@hotmail.com.
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KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA
HARJAVALLAN AKVARELLIKESÄ 10 VUOTTA
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen kurssit 23.7.–29.7.2012
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen, Huittisten seudun kansalaisopiston ja Emil Cedercreutzin
yhteisprojektina käynnistyvät valtakunnalliset akvarellikurssit kymmenennen kerran Harjavallassa, os. Myllykatu 10

Sivellin 1. ”Akvarellikylpy” 23.–25.7.2012. Kurssimaksu 135€.
Kurssi on sukellus akvarellimaalauksen perusteisiin, esim. värioppiin ja kuvasommitteluun sekä tapoihin työskennellä
sisällä ja ulkona. Teoriaan tutustutaan käytännön työskentelyn kautta opettajan ohjauksessa vailla suorituspaineita.
Tuloksia tarkastellaan yhteisessä palaverissa.
Kurssi soveltuu aloittelijoille, taitonsa täydentäjille sekä lämmittelyksi Sivellin 3 kurssilaisille. Akvarellia ei koskaan voi
harjoitella liikaa!

Sivellin 2. ”Andante” 23.7.–29.7.2012. Kurssimaksu 240€.
Viikon mittaisella kurssilla työskennellään kiireettömästi opettajien ohjauksessa. Tutkitaan akvarelli‐ilmaisun runsaita
mahdollisuuksia, mm. hehkuvia värejä, kuullotusta, märkää märälle ja kuvasommittelua. Kurssi sopii sekä pitkään että
jonkin verran maalanneille taitonsa täydentäjille. Tuloksia tarkastellaan yhteisissä palavereissa.

Sivellin 3. ”Expressio” mestarikurssi 26.7.–29.7.2012. Kurssimaksu 190€.
Kurssi sopii pitkään harrastaneille, omatoimisille maalareille ja edellyttää usean vuoden maalauskokemusta. Kurssilla
kokeillaan rohkeasti: tuetaan persoonallisia tulkintoja esittävästä tyylistä abstraktiin. Inspiraation lähteinä ja havaintojen
kohteina ovat mm. luonto‐, maisema‐ ja esineaiheet. Kurssin jokaisella jaksolla on teemaan erikoistunut opettaja.
Mielenkiintoiset kritiikkihetket täydentävät kurssin antia.

Siveltimien Sato 10‐ vuotisjuhlanäyttely Emil Cedercreutzin museossa 29.7.–30.9.2012
Pisteenä i:n päällä on kurssilaisten jyrytetty näyttely arvokkaassa ympäristössä Emil Cedercreutzin museossa 29.7.–30.9.
Näyttelyn avajaiset herkkupöytineen pidetään sunnuntaina 29.7.2012 klo 14.00.

Majoitus ja ruokailu
Kurssimaksu ei sisällä majoitusta eikä ruokailua. Majoitusvinkkejä annetaan kevään 2012 tiedotteessa.

Ilmoittautuminen ja informointi
Tarja Kleemola, puh: 050 548 2527, sähköposti: Tarja.Kleemola@kolumbus.fi
Maikki Haapala, sähköposti: haamaikki.@gmail.com

Ruskaleiri 2.9. - 9.9.2012 Enontekiön Hetta
Ruskaleiri
on
Suomen
Akvarellitaiteen
yhdistyksen järjestämä maalausleiri Lapissa
ruska-aikana.
Leirillä kukin saa toteuttaa itseään ja valita
aiheensa vapaasti. Leiri ei edellytä osallistumista
ohjelmassa oleviin maalausretkiin. Ounasjärven
rannalla riittää maisemia tai vaeltavia poroja
maalattavaksi vaikka jokaiselle viikon päivälle
Majoitus on Hetassa Ounasjärven rannalla
sijaitsevassa
hotellissa.
Leirillä
tehdään
maalausretkiä Hetassa, sen ympäristössä ja
päiväretkiä mm. Pallastunturille ja Pohjois-

Norjaan. Joka ilta ruoan jälkeen annetaan päivän
palautteet ja käydään läpi seuraavan päivän
suunnitelmat. Leirin lopuksi pystytetään näyttely
Tunturilapin luontokeskus Skierriin ja hotelli
Hettaan. Näyttelyt ovat avajaisten jälkeen auki n.
kuukauden. Luvassa on aitoja ja henkeäsalpaavia
elämyksiä.
Tarttukaa
mahdollisuuteen
ja
ilmoittautukaa ajoissa!

Ilmoittautumisen jälkeen jokainen hoitaa itse
hotelli- ja matkavarauksensa. Tarvittaessa on
mahdollista saada apua järjestelyihin.
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Viikko 36 on Lapissa ruskasesonkiaikaa, joten
hotellit
haluavat
sitovat
ilmoitukset

mahdollisimman
ajoissa
Toimikaa siis nopeasti.

30.4.

mennessä.

HETTA / HÉAHTÁ- Saamelaisten kylä Enontekiön keskustassa, keskellä erämaata
Hetassa on kaikki palvelut; kauppoja, posti, pankki, alko, huoltoasema, terveyskeskus, tanssiravintoloita,
mukava Silja-café, matkamuistomyymälöitä, akvarellipaperikauppa (muutakin on), Skierri, jossa
mielenkiintoista Lappi-infoa ja näyttelyitä, lapintaiteilijoiden Reijo Raekallion ja Veli Koljosen ateljeet n. 60 km:n
säteellä ym., Pöyrisjärven erämaat 26 km:n päässä ja Hetasta 15 km pohjoiseen havupuuvyöhykkeen raja.
Norjan rajalle on 37 km.
MAJOITTUMINEN ja HUONEEN VARAUS
Majoittuminen on pääosin Lapland Hotel Hetta, nk. retkeilymajassa, eli hotellin vanhassa osassa,
huoneissa on oma WC ja pieni suihku. Retkeilymajassa on yhteinen oleskelu- ja TV-huone. Ruokailu on
uudessa ravintolassa. Varasimme rivitalojen puolelta muutaman huoneen sopuhintaan, jos he saavat
peruutuksia. Käytössä on myös uima-allas ja auditorio luennoille.
MATKUSTAMINEN
Matkustamisvaihtoehtoja ovat autojuna Helsingistä Rovaniemelle tai Kolariin, lentäen Kittilään tai
kimppakyyti.
ILMOITTAUTUMINEN
Leiri toteutuu, jos 10 maalaria ilmoittautuu 30. huhtikuuta mennessä. Maksimimäärä on 20 maalaria.
Leirimaksu on 90 €: jäseniltä ja muilta 110 €.
Ilmoittautuessa tarvittavat tiedot:
nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Ilmoittautudu:
Maikki Haapalalle, haamaikki@gmail.com, 050 4922027 tai
Anja Oasmaalle, anja.oasmaa@vtt.fi, 0400 955565

Tule mukaan!
Tutustu myös nettisivuihin:
Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto SKjL

www.skjl.fi

SKjL:n jäsenyhdistykset , joista Suomen Akvarellitaiteen yhdistys on yksi 47 jäsenestä, osallistuvat liiton
päätöksentekoon mm. kevät- ja syyskokousten kautta.
SKjL:n jäsenyhdistysten taiteilijat voivat osallistua liiton näyttelyihin (osa vain jäsenille), koulutustilaisuuksiin
ja muihin tapahtumiin.
Liiton omistama Aspan ateljee on varattu lähinnä jäsenyhdistysten taiteilijoiden käyttöön.
Liiton jäsenkortilla pääsee joko ilmaiseksi tai alennettuun hintaan taidemuseoiden näyttelyihin (käytäntö
vaihtelee museoittain).

Liiton jäsenyhdistysten taiteilijat saavat TAIDE-lehden jäsenhintaan yhdistysten
yhteistilauksina (tilaukset Kustannus Oy Taiteen kautta). Lisäksi jäsentaiteilija saa
alennusta Kustannus Oy Taiteen julkaisemista kirjoista (tilaukset Kustannus Oy Taiteen
kautta).Jos haluat mukaan TAIDE-lehden yhteistilaukseen, lähetä tietosi osoitteeseen
sihteeri@akvarellitaiteenyhdistys.fi
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AKVART galleria

www.akvartgalleria.fi

AKVART galleriaosuuskunta ja AKVART galleria perustettiin syksyllä 2009 ja se on edelleen maamme ainoa
pelkästään akvarellitaiteen keskittynyt taidegalleria
AKVART tarjoaa näyttelytilaa akvarellitaiteilijoille ja alan harrastajille. Galleriassa näyttelyt vaihtuvat kahden
viikon välein ja kiinnostus galleriaa ja näyttelyjä kohtaan on ollut huomattavan runsasta.

Yhteystietoja:
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y.
Humalistonkatu 1, 00250 HELSINKI
http://www.akvarellitaiteenyhdistys.fi
Rahastonhoitaja ja jäsenasiat: Pirjo Ruotsinsalo, Lepolantie 25 as 4, 00660 HELSINKI
piukku.inkeri@luukku.com 09- 7242 632, 040-751 2947
Puheenjohtaja Taina Rasi Mariankatu 28 A 2,00170 HELSINKI, 041 5392499, 050 5279821
tainarasi@hotmail.com
AKVART galleriassa on saatavana yhdistyksen omia tuotteita (julkaisuja ja t-paitoja).

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta
God Jul ock Gott Nytt År
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ECWS NÄYTTELY GENOVASSA
Näyttely sijaitsee Palazzo Ducalessa

European Confederation of Watercolour Societies (ECWS) on eurooppalaisten vesivärimaalareiden
neuvosto, joka antaa vuosittain jäsenyhdistyksen järjestettäväksi yhteisnäyttelyn (11 jäsenyhdistystä)
siihen tarjoutuneessa jäsenmaassa.. Ensi vuonna, 2012 isäntämaana toimii Italia ja järjestäjänä AIA,
Associazione Italiana Acquerellisti. Tapahtuma järjestetään Genovassa 8.9.- 16.9. ja ECWS –
näyttelyyn 8.9.-23.9. osallistuvat jäsenyhdistyksien valitsemat taiteilijat ECWS:n kaikista 11
jäsenyhdistyksestä.
Suomesta kutsutaan kaikkia Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry:n jäseniä hakemaan näyttelyyn.
Jäsenet voivat tarjota näyttelyyn ehdolle kolme teosta. Näyttelyyn osallistuvat juryttäjän valitsemat 15
taiteilijaa. Teokset valitaan lähetettyjen kuvien perusteella ja valitut työt taiteilijat toimittavat näyttelyyn
ilman kehystä ja paspartuuta. . Tarjotut teokset saavat olla kooltaan 35x50 cm tai 56 x 76 cm. Teema
on vapaa. Näyttely on myyntinäyttely.
Näyttelyn teokset valitsee taiteilija Pekka Hepoluhta värivalokuvien tai laservedosten perusteella, koko
A4. Jurytysmaksu on 35 €. Näyttelyyn valitun osallistumismaksun maksaa Suomen Akvarellitaiteen
yhdistys. Näyttelystä tehdään näyttelyluettelo.
Näyttelyyn tarjottavien teosten kuvat toimitetaan 20.1.2012. mennessä osoitteeseen: Suomen
Akvarellitaiteenyhdistys, Poste Restante, 00250 HELSINKI tai kuvat voi tuoda AKVART galleriaan.
Kuvien koko tulee olla A4 ja enintään kolme(3)kpl. Näyttelyyn valitut saavat tiedon viikolla 4. Töiden
jättöpäivä on helmikuun alussa.
ILMOITTAUTUMISLOMAKE lähetetään 20.1.2012 mennessä teosvalokuvien tai laserkopioiden kanssa
osoitteeseen::
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y.
Tiedustelut:
Poste Restante
Taina Rasi
00250 HELSINKI
gsm 050 5279821
tainarasi@hotmail.com
Taiteilijan nimi (tekstaten)

Syntymävuosi- ja paikka

Osoite

Puhelin

TEOSTIEDOT
Teoksen nimi

Sähköposti

valm.vuosi / korkeus/leveys cm / hinta euroa
(halutessasi omat käännökset su, eng)

1.

2.

3.
Huom! Kirjoita lyijykynällä oma nimesi ja teoksen nimi jokaisen lähettämäsi valokuvan tai laserkopion taakse. Täytä
lomakkeeseen taiteilijan virallinen nimi
Kuvien palautuskuori postimerkillä varustettuna mukaan / Kuvat on noudettu/palautettu ----/----2011
Jurytysmaksu 35 € maksetaan tilille Nordea 102330-213921, viite 6062,
Maksukuitti tai sen kopio liitetään ilmoittautumislomakkeen yhteyteen. Maksua ei palauteta, vaikka
jäsenen työtä/töitä ei valita näyttelyyn. Näyttelyn myyntiprovisio on 30 % Kuitti tai sen kopio liitetään
ilmoittautumislomakkeen yhteyteen. Osallistumisen edellytyksenä on maksettu jäsenmaksu 2011.
Allekirjoitus
Nimen selvennys
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