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TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen vuosi 2012 on
ollut vauhdikas ja tarjonnut juhlatapahtumia.
Yhdistys on ollut myös esillä. Avoimuus ja
yhteisöllisyys ovat olleet tämän vuoden toiminnan
lähtökohtia. Toiminnassa on lähestytty tavallisia
katsojia ja taiteen harrastajia. Siinä on myös
onnistuttu.
Tästä
on
esimerkkeinä
Suuri
Maalaustapahtuma sekä osallistuminen Tampereen
taidemessuille.
Maalaustapahtuma
edustaa
uudenlaista osallistuvaa kaupunkikulttuuria.
Yhdistys on tänä vuonna panostanut tiedottamiseen
uudistamalla ja kehittämällä ennen kaikkea
yhdistyksen kotisivuja. Tämä työ on vielä
käynnissä. Syksyn aikana uudistuneet nettisivut
ovat
kaikkien
nähtävänä.
Uudenlaista
tiedottamista on myös Maalaustapahtuman omat
nettisivut, jotka ovat edelleen nähtävänä
www.maalaustapahtuma.fi. Jäsentiedote on yksi
tärkeimmistä palveluista jäsenille ja sitä myös
parannetaan.
Syyskokouksessa
esitellään
yhdistyksen tekemä video Pro Akvarelli – Pro
Akvarell, joka esittelee akvarellimaalausta ja
yhdistyksemme toimintaa. Tämä video on kaikkien
saatavilla.

Syksyn kokouksessa päätetään tulevan vuoden
toimintalinjoista. Yhdistys on aloittanut 2011 ns.
aluenäyttelyiden järjestämisen.
Ensimmäinen
aluenäyttely pidettiin Turun seudulla ja seuraava
alueellinen näyttely toteutuu Tampereella 2013.
Alustavasti on suunniteltu, että Tampereen jälkeen
näyttely on Oulussa. Vuosi on mahdollisesti 2015.
Vuonna 2014 on jälleen ”Minun Helsinkini”
näyttelyn vuoro. Yhdistyksen merkittävimmät
tapahtumat ovat Harjavallan Akvarellikesä ja
Minun Helsinkini. Kansainväliset yhteydet ovat osa
toimintaa ja antavat mahdollisuuden tutustua eri
maiden tekijöihin
Tänä vuonna yhdistyksen toiminta kiinnosti
erityisesti Helene Schjerfbeckin juhlavuoden takia,
mutta näin akvarelli sai uusia ystäviä.
Yhdistyksemme on tällä hetkellä ajan hengessä
mukana.
Joten toivomme myös ensi vuonna
uudenlaista näkyvyyttä.
Taina Rasi, puheenjohtaja

VIIRIT YHDISTYKSEN PIONEEREILLE
Kevätkokouksessa jaettiin viirit neljälle yhdistyksen
pioneerille, jotka ovat olleet pitkään aktiivisesti
mukana toiminnassa. Viirit jaettiin Raija
Hallamaalle, Tuomas Mäntyselle, Pekka
Ryynäselle sekä syksyllä puheenjohtajan tehtävät
jättäneelle Jarmo Virmavirralle.
Raija Hallamaa loi perustan yhdistyksen
taloudelle. Hän hoiti tehtävää taitavasti yhteensä
kuusi vuotta. Kun Raija luopui tehtävästä, oli
yhdistyksen talous erinomaisessa kunnossa ja siitä
on ollut helppo jatkaa. Tuomas Mäntynen ja
Pekka Ryynänen täyttivät pyöreitä vuosia tänä
keväänä!
Yhdistys
onnittelee
molempia
merkkipäivän johdosta. Molemmat ovat olleet
yhdistyksen perustajajäseniä ja sen kantavia
voimia, todellisia konkareita. He ovat antaneet

mittavan työpanoksen yhdistyksen hyväksi.
Tuomaksen toiminta eritoten näyttelytoimikunnan
konsulttina ja lukuisten näyttelyiden kriitikkona
ansaitsee suurkiitoksen. Pekka on toiminut myös
hallituksen varapuheenjohtajana ja useita vuosia
näyttelytoimikunnassa. Jarmo Virmavirta valittiin
Suomen
Akvarellitaiteen
yhdistyksen
puheenjohtajaksi vuonna 2008. Hän on toiminut
tehtävässä vuoden 2011 loppuun. Tänä aikana on
järjestetty
joka
vuosi
suuri
näyttely
oheistapahtumin, mm. 2008 Kotkan Itämeri
näyttely, 10 -vuotisjuhlanäyttely 2009, Minun
Helsinkini 2010 ja Sea and the Harbour
tapahtuma Turussa 2011. Hän on erinomaisilla
suhteillaan saanut monet suuret yritykset tukemaan
yhdistyksen tapahtumia.

KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA
Harjavallan 10. akvarellikesä 29.7.–30.9.2012
Harjavallan Akvarellikesää vietettiin kymmenennen kerran. Harjavalta on tarjonnut yhdistykselle hyvät
yhteistyökumppanit kuten Huittisten seudun Kansalaisopiston rehtorin Hannele Paateron ja Emil Cedercreutz
museon johtajan Henry Flinkmanin sekä näiden laitosten henkilökunnan. Lisäksi Emil Cedercreutz säätiö on ollut
mukana toteuttamassa tapahtumaa. Ilman tätä yhteistyötä Harjavallan akvarellikesätapahtumalla ei olisi ollut
jatkuvuutta. Kansalaisopisto on ollut tärkeä kurssitoiminnan järjestäjänä ja museo on tarjonnut hienot puitteet
näyttelylle.
Ilman vapaaehtoistyötä ei Harjavallan akvarellikesä toteutuisi. Yhdistyksen puolesta tapahtumaa ovat
hoitaneet Tarja Kleemola ja Maikki Haapala sekä tänä vuonna myös Anja Oasmaa ja Hanna Järvi.
Taustavoimana toimivat näyttelytöiden kehystäjät, mikä on osaltaan mahdollistanut näyttelyn.
Tello Anttila, joka toimi yhdistyksessä pitkään ja aktiivisesti käynnisti Harjavallan akvarellikesän 2003.
Ensimmäiselle kurssille osallistui 32 akvarellistia. Samaan aikaan järjestettiin yhdistyksen kolmas
valtakunnallinen näyttely ensimmäisen kerran Emil Cedercreutz museossa. Näyttelyssä Värien lumo Färgernas magi esillä oli 163 teosta 125 taiteilijalta. Näyttelyyn tarjottiin 700 työtä. 28 kurssilaiselta oli
esillä 56 valikoitua työtä Värien lumo EXTRA -näyttelyssä. Kemira mm. jakoi näyttelyssä palkinnon.
Harjavallan kurssit ovat olleet tärkeitä yhdistykselle ja akvarellitaiteelle. Monet akvarellistit palaavat yhä
uudelleen näille kursseille, missä taitavat opettajat jakavat taitoa muiden omaksuttavaksi ja levittävät tällä
tavalla akvarelliosaamista ympäri Suomen. Kurssit ovat myös tehneet yhdistyksemme tunnetuksi. Tällä hetkellä
jäseniä on lähes 700. Kymmenes kerta osoittaa, että tällaisia kursseja todella tarvitaan. Näyttelyn avasi tänä
vuonna kunnallisneuvos, kulttuurijohtaja (emerita) Birgit P. Jaakola.

Kainuun kesä Hyrynsalmella 16.6.–6.7.2012.
Kurssi ja näyttely onnistuivat hyvin. Kursseilla oli 13 taiteilijaa ja töitä näyttelyssä yhteensä 43.

Ruskaleiri pidettiin 2.-9.9.2012 Enontekiön Hettassa. Leirillä oli 18 henkilöä.

Leiriläisten töiden näyttely oli

luontokeskus Skierrissä.

TAPAHTUMIA
Helene Schjerfbeckin syntymästä 150 vuotta 10.7.2012 ja sen kunniaksi
Suuri Maalaustapahtuma Helsingissä
Yhdistys järjesti ensimmäisen kerran Helsingissä 10.7. Helene Schjerfbeckin syntymäpäivänä Suuren
Maalaustapahtuman. Kaupunkitapahtuma oli kaikille avoin ja onnistui erittäin hyvin. Se sai kiitosta osallistujilta
ja yleisöltä ja sille toivottiin jatkoa. Tapahtuma sai paljon julkisuutta ja oli näyttävästi esillä esim. Helsingin
Sanomissa, Kulttuuriuutisissa, TV 1:n iltauutisissa ja TV Nytt:issä. Lisäksi Nordiska Akvarellsällskapetin (NAS)
julkaiseman Akvarellen -lehden päätoimittaja Jacqueline Stare Tukholmasta oli mukana ja teki jutun
tapahtumasta.
Helsinkiin kokoontui 130 akvarellistia eri puolilta Suomea: pääkaupunkiseudulta, Kuopiosta, Tampereelta,
Vaasasta, Porista, sekä Ruotsista ja Virosta. Tekijät valitsivat maalauskohteensa vapaasti Helsingin kaduilta,
puistoista, rannoilta, yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta ym. Osallistujat toivat työnsä (enintään 3 työtä)
saman päivän aikana näyttelypaikkaan Ekbergin juhlahuoneistoon, Bulevardi 9, missä pidettiin illalla
avajaiset. Esillä oli 299 akvarellia vielä seuraavan päivän ajan klo 9-21. Kävijöitä oli n. 700.
Tapahtuman onnistumiseen ja toteutumiseen vaikutti Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen toiminta jo vuodesta
2004, jonka mukaan Helene Schjerfbeckin syntymäpäivää 10.7. tulisi viettää Suomen Kuvataiteen päivänä
sekä yleisenä liputuspäivänä. Tapahtuman valmisteli Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen työryhmä, johon
kuului: Tapani Kajaste, Tua Mylius, Camilla Ramstedt, Mau Salmi, Irja Suutarinen, Raija Tähkiö, Anne Kaski-

Klöve ja Taina Rasi. Työ alkoi jo 2011 aikana ja 2012 alusta lähtien ryhmä kokoontui tiiviisti lähes joka toinen
viikko. Lopputulos oli hieno, akvarellien Helsinki Helene Schjerfbeckin kunniaksi!
Lisätietoa löydät Maalaustapahtuman nettisivuilta, www.maalaustapahtuma.fi.

AKVARELLISTIT GENOVASSA 9.–14.9.2012
Parisenkymmentä suomalaista akvarellistia osallistui Genovassa Italiassa 9.-14.9.2012 pidettyyn
Eurooppalaisten akvarelliyhdistysten (ECWS) vuosinäyttelyyn ja kongressiin. Suomen Akvarellitaiteen
yhdistystä näyttelyssä edustivat viisitoista taidemaalari Pekka Hepoluhdan jyrytyksen läpäissyttä akvarellia
taiteilijoineen. Tilaisuuden järjesti tänä vuonna Italian akvarelliyhdistys, Associazione Italiana Acquerellisti
(AIA).
Kuten Turussa viime vuonna, olivat espanjalaiset nytkin edustettuina runsaslukuisesti. Kaikkiaan osallistujia
tilaisuudessa oli yli kaksi sataa. Näyttelyssä oli yli 200 maalausta 13 jäsenyhdistyksestä.

Suomalaiset akvarellistit vasemmalta lukien, Pirkko Tefke, Sari Lindqvist, Ilona Silenti, Taina Rasi ja Marjatta Pänttäjä.
Miehet olivat muuten vaan mukana

Näyttelyn avajaiset pidettiin Genovan keskustassa Palazzo Ducalessa sunnuntaina 9.9. AIA:n järjestelyt olivat
erinomaiset. Kuten aiemmin avainhenkilöinä tässä toimivat puheenjohtaja Giovanni Carabelli ja yhdistyksen
monitoimimies Fernando Cavallieri, molemmat vaimoineen, sekä AIA:n sihteeri Marta Scaringi.
Maanantaina oli ohjelmassa laivaristeily Genovan rannikkoa pitkin aina Portofinoon asti. Sää suosi, aurinko
paistoi ja lämpötila oli lähes 30 astetta. Loppuviikko sujui oppaan kanssa kiertokävelyllä Genovan hyvin
säilyneessä vanhassa kaupungissa, mutta myös maalaten Porto Anticon satamassa tai vanhan kaupungin
kapeilla kujilla.
Kuten viime vuonna Turussa, järjestettiin nytkin Genovassa tehtyjen maalausten epävirallinen näyttely.
Molemmat näyttelyt olivat korkeatasoisia. Mielestäni pohjoismaalaisten maalaukset erottuivat jollakin
kummallisella tavalla muusta joukosta, jo kaukaa katsoen. Mahtavatko Pohjolan taiteilijat korostaa
maalauksissaan etelämaalaisia kollegojaan enemmän valoa? Eikä olisi ihme, jos näin olisi. - Viikko loppui
Gaala-illalliseen mukavissa merkeissä.

Liisa Kuusisto, teksti ja kuva.

TAMPEREEN TAIDEMESSUT 2012
Messut olivat 5-7. lokakuuta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksellä

MUUTA
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen verkkosivujen uudistaminen
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen verkkosivut ovat vuodelta 2006. Ne on tehty staattisina html-sivuina ja
niiden määrä on vuosien mittaan kasvanut, esim. yksittäisten jäsenten tietosivuja on lähes 300. Sivuston
päivittäminen ja isommat muutokset ovat työläitä tehdä. Tässä projektissa onkin tarkoituksena kehittää sivujen
rakennetta, ulkoasua ja jäsensivuja sekä näin helpottaa sivujen täydentämistä.
Oletko saanut Akvarellitaiteen yhdistykseltä sähköpostia? Jos et, niin toimita sähköpostiosoitteesi
pikapikaa yhdistyksen sähköpostiin sihteeri@akvarellitaiteenyhdistys.fi ja tulet saamaan ajankohtaista
tietoa helposti.

AKVARELLITAITEEN YHDISTYS TARVITSEE uusia toimijoita
Haluatko olla mukana kehittämässä ja tekemässä Akvarellitaiteen yhdistyksen toimintaa.
Yhdistys tarvitsee tekijöitä mm. näyttelytoimikunnassa, tiedottamisessa, koulutuksessa.
Myös hallituksessa tuoreet voimat ovat tarpeen.
Yhdistykselle tarvitaan uusi sihteeri joulukuun alusta. Jos olet kiinnostunut sihteerin tehtävästä,
niin ota yhteyttä Taina Rasiin p. 050 5279821 tai sähköpostilla tainarasi@hotmail.com.

YHTEYSTIETOJA
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry, Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki, 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
Sihteeri (loka-marraskuu 2012): Ilona Silenti, Albertinkatu 7 C 31, 00150 Helsinki, 050–5831357
sihteeri@akvarellitaiteenyhdistys.fi, ilona.silenti@welho.com

Akvart Galleriassa tapahtuu
Hyvät akvarellitaiteen ystävät,
Akvart galleria täytti 1.9.2012 kolme vuotta, mikä gallerian elämässä merkitsee, ettei kyse ole mistään
hetken päiväperhosesta vaan vakavasti otettavasta taidelaitoksesta. Tavoitteemme on sama kuin Suomen
Akvarellitaiteen yhdistykselläkin, nostaa akvarellitaiteen tuntemusta ja arvostusta. Näiden kolmen vuoden
aikana olemme tuoneet esiin hyvin monenlaista akvarellitaidetta ja osoittaneet, ettei akvarelli ole ainoastaan
nopeasti maalattu läpikuultava maisema vaan tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia.

Periaatteemme, ettei gallerialla ole palkattua henkilökuntaa vaan kaikki työ tehdään vapaaehtoisvoimin ja
periaatteemme olla ottamatta myydyistä töistä provisiota tarkoittavat, että akvarellitaiteilijoilla on
mahdollisuus saada kohtuuhintaista näyttelyaikaa pääkaupungista eikä heitä valita esimerkiksi takuuvarman
myynnin takia.
Olen alun pitäenkin katsonut, että galleriallamme on erityinen merkitys nimenomaan pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta tuleville taiteilijoille, joilla ei ole kotipaikkaetuna hankkia edullisia näyttelytiloja muualta.
Kun edellisessä vuosikokouksessa onnemme oli saada hallitukseen taiteilija Hanna Järvi, joka on myös
ammattitaitoinen kehystäjä, arvelemme voivamme palvella taiteilijoitamme entistä paremmin. Hannan
kehystyspalvelu on toiminut jo viime keväästä saakka, mutta nyt on tarkoituksemme hankkia gallerialle myös
omia standardimitoitettuja erikokoisia kehyksiä, joita taiteilijat voivat lainata.Kymmenien taulujen rahtaaminen
on kallista ja aina on vaarana, että jokin lasi menee rikki. Lainakehysten turvin taiteilija voisi tuoda työnsä
esimerkiksi määrämittaisissa paspartuureissa, ja kehystys voidaan tehdä ripustuksen ohessa. Tämä asettaa
tietenkin taiteilijallekin jonkin verran reunaehtoja, tietoa, miten monta ja minkä suuruista työtä hän tuo.
Juuri nyt alamme jakaa vuoden 2014 näyttelyaikoja. Lähettäkää siis näyttelyanomuksenne ja kysykää
samalla kehystyspalveluista ja kehysten lainaamismahdollisuuksista, jotta osaamme sitä mukaa varautua
mahdollisimman hyvin.
Akvartin kylkeen muuttanut Ars sana, taiteilijoiden työpaja, tarjoaa myös aputiloja taiteilijoille tarvittaessa.
Mielellämme otamme myös osuuskuntaan uusia jäseniä jakamaan tätä antoisaa ja hauskaa työtä. Omasta
puolestani kiitän kaikkia teitä, jotka ystävällisesti muistitte minua merkkipäivänäni.
Tuula Palmunen
Tuula Palmunen-Saari, 040–7690292, galleriaosuuskunnan puheenjohtaja ja Ars sana,Maikki Haapala, 050–
4922027, näyttelykuraattori Anja Oasmaa, 0400–955565, näyttelysihteeri, Hanna Järvi, 040–5529154,
kehystäjä ja kehysten lainaus, Liisa Kuusisto, 050–5002804, nettivastaava
Akvart galleria, Humalistonkatu 1, 00250, www.akvart.fi , auki ti, to, pe 11-17, ke 11-19, la, su 11-16
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KUTSU
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry:n syyskokoukseen 10.11.2012
Yhdistyksen syyskokous pidetään lauantaina 10.11.2012 klo 12-16
Kokouspaikka on Helsingin Aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8, 00250 HELSINKI
Tervetulotoivotus ja katsaus tulevaan toimintaan Puheenjohtaja Taina Rasi
Syyskokousasiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen sihteerin valinta
Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja
Vaalitoimikunnan valinta
Mahdollisten muiden toimihenkilöiden valinta
Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen
Seuraavan toimikauden toimintasuunnitelman hyväksyminen
Seuraavan toimikauden talousarvion hyväksyminen
Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen kokouksissa on kannatusjäseniä lukuun ottamatta jokaisella jäsenellä yksi ääni.
SYYSKOKOUKSEN MUU OHJELMA
Katsaus kesän ja syksyn tapahtumista
Taina Rasi
PowerPoint Genovasta
Ilona Silenti
Kesäkurssit Harjavallassa ja Lapin ruskaleiri
Tarja Kleemola ja Maikki Haapala
Kahvitauko
Yhdistyksen tuottaman DVD:n Pro Akvarelli (10 min.) esittely
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