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Tämä vuosi on yhtä juhlaa akvarellin merkeis-
sä. Akvarellitaiteen yhdistys on mukana Helene 
Schjerfbeckin juhlavuoden vietossa. Tänä vuonna 
tulee 150 vuotta Helene Schjerfbeckin syntymästä. 
Hänen syntymäpäivänä vietetään Helsingissä ku-
vataiteen päivää maalaustapahtuman merkeissä. 
Tämän tapahtuman kautta yhdistys haluaa näky-
vyyttä akvarellitaiteelle ja tekijöille.

 Mitä jäsenet odottavat yhdistykseltä? Tiedotta-
minen eri puolilla maata oleville jäsenille on yhdis-
tyksen yksi tärkeimmistä kehittämisen tavoitteista. 
Uudenlaista tiedottamista tarvitaan. Maalaustapah-
tuman yhteydessä ensimmäisen kerran otamme 
käyttöön tapahtuman oman kotisivun ja oman säh-
köpostin. Ajatuksena on myös tapahtumalle oman 
Facebookin avaaminen. Tällä tavalla toivomme 
tavoittavamme erilaisia taiteesta kiinnostuneita 
ihmisiä ja kiinnostuvan tapahtumastamme sekä 
akvarellitaiteesta.

Yhtä juhlaa on myös mahdollisuus tutustua 
Suomessa Carl Larssonin taiteeseen ensin Tu-
russa ja nyt Ateneumissa Helsingissä 10.2.2012 
– 29.4.2012 näyttelyssä Hyvän elämän jäljillä. Carl 
Larsson on tullut tunnetuksi erityisesti akvarelli-
maalauksista idyllisestä kotielämästä. Hän kuuluu 

ruotsalaisen taiteen rakastetuimpiin klassikoihin.
Huhtikuussa pidettävä yhdistyksen vuosikokous 

on Helsingissä. Vuosikokouksen jälkeen yhdistys 
on varannut kokousosallistujille opastuksen Carl 
Larssonin näyttelyyn Ateneumissa.

Harjavallan akvarellikesä järjestetään tänä 
vuonna kymmenennen kerran. Emil Cedercreutz 
-museossa järjestetään akvarellikesän 10-vuo-
tisjuhlanäyttely. Harjavallan akvarellikesästä on 
kehittynyt akvarellipiireissä instituutio, jonne monet 
palaavat kesä kesän jälkeen nauttimaan hyvästä 
opetuksesta ja hyvästä seurasta muiden akvarellis-
tien kanssa.

Genova Italiassa on tämän vuoden kansainvä-
linen kohde ja siellä olevaan näyttelyyn osallistuu 
15 suomalaista akvarellistia. Se on poikkeukselli-
sen paljon, koska muissa näyttelyissä on ollut mu-
kana vain viisi taiteilijaa.

Yhdistys on saavuttanut paljon yli kymmenen 
vuoden taipaleen aikana. Valtakunnallisena yhdis-
tys on vakiinnuttanut aseman, joka näkyy erityises-
ti jäsenmäärän kasvussa.

Taina Rasi
puheenjohtaja

Yhtä juhlaa – akvarellivuonna 2012
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Näyttelyitä ja tapahtumia
Kuvataiteen päivä ja Suuri maalaustapahtuma Helsingissä 10.7.2012

Heinäkuun 10. on merkittävä päivä Suomen 
Akvarellitaiteen yhdistyksen toiminnassa. 
Yhdistyksen aloitteesta päivää on vietetty vuo-
desta 2004 lähtien Suomen kuvataiteen päivänä. 
Heinäkuun 10. on valittu Kuvataiteen päiväksi siitä 
syystä, että se on arvostetun kuvataiteilijamme 
Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä (1862-1946). 
Tavoitteena on saada 10.7. vakiintuneeksi liputus-
päiväksi sekä korostaa kuvataiteen merkitystä ja 
vahvistaa sen arvostusta maamme kulttuurielä-
mässä. 

Tänä vuonna heinäkuun kymmenentenä juhli-
taan Helene Schjerfbeckiä erityisesti siitä syystä, 
että tämän Suomen taiteen ehkä tunnetuimman 
ja valovoimaisimman taiteilijan syntymästä tulee 
kuluneeksi 150 vuotta. Juhlavuoden tapahtumia 
koordinoimaan ja markkinoimaan on perustettu  
toimikunta, jossa myös Suomen Akvarellitaiteen 
yhdistys on edustettuna. Eri puolilla maata mu-
seot, yhdistykset ja kirjastot järjestävät Helene 
Schjerfbeckin ympärille liittyviä tapahtumia, näytte-
lyitä ja luentosarjoja. Esimerkiksi Ateneumin tai-
demuseo järjestää juhlan kunniaksi laajan näytte-
lyn, johon tulee esille lähes kolmesataa teosta kat-
tavasti taiteilijan tuotannon kaikilta kausilta. Pitkin 
vuotta on myös Tammisaaressa useita Helene 
Schjerfbeckiin liittyviä tapahtumia; asuihan taiteilija 
osan elämästään Tammisaaressa. Museoiden koti-
sivuilta on saatavissa tarkempia tietoja.

Suuri maalaustapahtuma 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys osallistuu Helene 
Schjerfbeckin 150-vuotispäivän juhlimiseen järjes-
tämällä Suuren maalaustapahtuman Helsingissä 
10.7.2012. Tavoitteena on saada koolle suuri jouk-
ko akvarellisteja eri puolilta Suomea ja Ruotsia 
maalaamaan näkymiä Helsingistä. Tietyissä pis-
teissä eri puolilla kaupunkia tunnetut akvarellistit 
demonstroivat kaupunkinäkymän maalausta. 
Muuten kukin taiteilija voi vapaasti valita maalaus-
kohteensa. Kiinnostavia maalauskohteita löytyy eri 
puolilta Helsinkiä; erityisesti Töölönlahden ympä-
ristössä on inspiroivan maiseman lisäksi hienoja 
vanhoja rakennuksia. Iltapäivällä klo 16:een men-
nessä taiteilijat tuovat työnsä kokoontumispaik-
kaan. Maalauksista kootaan pikanäyttely ja työt 
ripustetaan ilman kehyksiä muutaman päivän ajak-
si yleisön nähtäville. Jokaiselta taiteilijalta valitaan 
näyttelyyn 2-3 työtä.

Ilmoittautumislomake ja tilitiedot ovat seu-
raavalla sivulla. Kokoontumis- ja näyttelypaikka 
ilmoitetaan myöhemmin. Maalaustapahtumaa 
varten perustetaan omat nettisivut www.maala-
ustapahtuma.fi . 

 Teoksista kootaan mahdollisesti julkaisu, jossa 
maalausten lisäksi on hieman Helsinkiä esittelevää 
tekstiä. Yleisöäänestyksen perusteella paras työ 
palkitaan.
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Bildkonstens dag i Finland och Stort 
Målarevenemang i Helsingfors 10.7.2012

Bildkonstens Dag i Finland har sedan år 2004 
årligen fi rats i Finland den 10 juli, som är Helene 
Schjerfbecks, vår internationellt måhända mest 
kända bildkonstnärs födelsedag (1862-1946).  Den 
10.7 i år ger den här dagen en särskild betydelse 
eftersom Helene Schjerfbeck föddes för 150 år 
sedan. Under året ordnas fl era evenemang för att 
hedra hennes minne. 

Kom med och upplev en trevlig tisdag i juli till-
sammans med glada akvarellister i Helsingfors. 
Hitta trevliga motiv i staden som du tycker om att 
måla och vid dagens slut hämtar du dina arbeten 

till en för ändamålet reserverat utställningsutrym-
me. Mötesplatsen och tiden för dagen meddelas 
senare. Vi ordnar en utställning av akvarellerna 
och de hängs upp utan ramar till allmänhetens på-
seende under några dagars tid. Av varje konstnär 
väljs 2-3 målningar till utställningen. 

Genom en publikomröstning kommer en favorit-
målning att belönas.

Lisätietoa / Ytterligare information:
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry
Humalistonkatu 1
00250 Helsinki
www.akvarellitaiteenyhdistys.fi www.akvarellitaiteenyhdistys.fi 
sihteeri@akvarellitaiteenyhdistys.fi sihteeri@akvarellitaiteenyhdistys.fi 
helenes@livehelenes@live.fi 
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Suuri maalaustapahtuma Helsingissä 10.7.2012
Stort målarevenemang i Helsingfors 10.7.2012

TULE MUKAAN Suureen maalaustapahtumaan Kuvataiteen päivänä 10.7., joka on Helene
Schjerfbeckin 150-vuotissyntymäpäivä. Lähetä ilmoittautumislomake Akvarellitaiteen
yhdistykseen.

KOM MED på ett målarevenemang på Bilkonstens dag den 10.7, som är Helene
Schjerfbecks föSchjerfbecks föSchjerfbecks f delsedag, dagen hon födelsedag, dagen hon födelsedag, dagen hon f ddes föddes föddes f r 150 år sedan. Sänd anmälningsblanketten till
AkvarellkonstföAkvarellkonstföAkvarellkonstf reningen.

__________________________________________________________________________
Taiteilijan nimi (tekstaten) Konsnärens namn

___________________________________________________________________________
Osoite / Address

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Puhelin / Telefon         e-mail

____________________________________________________________________________
Syntymävuosi ja -paikka / Födelseår och -plats

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y   Akvarellkonstföreningen i Finlans r.f.
Humalistonkatu 1     Humalistonkatu 1
00250 HELSINKI     00250 HELSINGFORS

www.akvarellitaiteenyhdistys.fi 
www.maalaustapahtuma.fi 
helenes@live.fi 

Osallistumismaksu 10 € maksetaan tilille FI7314263000107977, viitenumero 2859.
Maksukuitti tai sen kopio tulee olla mukana, kun jätät maalaukset.

Deltagaravgiften 10 € betalas på konto FI7314263000107977, ref. 2859.
Betalningskvitto eller kopia bör vara med när du lämnar in dina målningar.

Ilmoittautumislomake / Anmälningsblanketten
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European Confederation of Watercolour So-
cieties (ECWS) on 12 eurooppalaisen vesiväriyh-
distyksen neuvosto. Vuoden 2012 vuosinäyttelyn 
järjestäjänä on AIA, Associzatione Italiana Aqua-
rellisti. Näyttely on esillä 8.-23.9.2012 Palazzo 
Ducalessa Genovassa, Italiassa, jossa myös ava-
jaiset pidetään su 9.9.2012 klo 11.

Näyttelyn yhteyteen on järjestetty symposiumi 
neuvoston jäsenille 8.-14.9.2012. Ohjelmassa 
on koko päivän kestävä risteily Genovassa Por-
to Anticosta Portofi noon, opastettu kävelyretki 
kaupungissa ja symposiumin aikana maalattujen 
teosten näyttely Palazzo Ducalessa, missä myös 
nautitaan symposiumin päättävä Gala-päivällinen 
to 13.9.2012 alkaen klo 20.

Kaikilla Suomen Akvarelliyhdistyksen jäsenillä 
on mahdollisuus osallistua symposiumiin. Osallis-
tumismaksu on 150 € /henk. Matkan ja asumisen 
symposiumin aikana jokainen hoitaa ja maksaa 
itse.

Taidemaalari Pekka Hepoluhta valitsi näyttelyyn 
15 taiteilijalta yhden teoksen. Kaikkiaan näyttelyyn 
tarjottiin akvarelleja 80 taiteilijalta.

Genovaan valitut taiteilijat ovat : Rita Hassi, 
Raija Heikkilä, Päivi Kukkasniemi, Liisa Kuusisto, 
Sari Lindqvist, Mauno Mecklin, Anne Ollila, Katri 
Pailos, Marjatta Pänttäjäjä ä, Laina Romppanen, Maire 
Ruotsalainen, Heli Sammalisto, Mari Sihvonen, 
Ilona Silenti ja Päivi Ylihannu. 

Genovan ECWS näyttely ja symposiumi 2012

Koulutus- ja kurssitoiminta

Harjavallan Akvarellikesä 10 vuotta

Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen kurssit 
23.7.–29.7.2012 (ks. tarkemmat tiedot liitteenä 
olevasta esitteestä).

Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen, Huittisten 
seudun kansalaisopiston ja Emil Cedercreutzin mu-
seon yhteisprojektina käynnistyvät valtakunnalliset 
akvarellikurssit kymmenennen kerran Harjavallas-
sa, os. Myllykatu 10 (SATAEDU). 

Sivellin 1. ”Akvarellikylpy” 23.–25.7.2012. Kurs-
simaksu 135 €. Kurssi on sukellus akvarellimaala-
uk-sen perusteisiin, esim. värioppiin ja kuvasommit-
teluun sekä tapoihin työskennellä sisällä ja ulkona. 
Opettaja: Elina Tammiranta-Summa.

Sivellin 2. ”Andante” 23.7.–29.7.2012. Kurssi-
maksu 240 €.  Tutkitaan akvarelli-ilmaisun runsaita 
mahdollisuuksia, mm. hehkuvia värejä, kuullotusta, 
märkää märälle ja kuvasommittelua. 

Sivellin 3. ”Expressio” mestarikurssi 26.7.–
29.7.2012. Kurssimaksu 190 €. Kurssi sopii pit-
kään harrastaneille, omatoimisille maalareille ja 
edellyttää usean vuoden maalauskokemusta.
Opettajat: Kristiina Turtonen, Maire Ruotsalai-
nen, Marja Mali.

Siveltimien Sato 10-vuotisjuhlanäyttely Emil Ce-
dercreutzin museossa 29.7.–30.9.2012 

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

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y:n koulu-
tustyöryhmä

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.5. Jälki-
ilmoittautumiset mahdollisille vapaille paikoille 
viimeistään 31.5.

Opettajat: Maikki Haapala, Marja Mali, Maire 
Ruotsalainen.
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Ruskaleiri Hetassa Ounasjärven rannalla sijaitse-
vassa hotellissa. Leirin aikana tehdään maalaus-
retkiä Hetassa, sen ympäristössä ja päiväretkiä 
mm. Pallastunturille ja Pohjois-Norjaan. Joka ilta 
ruoan jälkeen annetaan päivän palautteet ja käy-
dään läpi seuraavan päivän suunnitelmat. Leirin 
lopuksi pystytämme näyttelyn Tunturilapin luonto-
keskus Skierriin ja hotelli Hettaan. ilmoittautukaa 
ajoissa! 

Ilmoittautumisen jälkeen jokainen hoitaa itse ho-
telli- ja matkavarauksensa. Tarvittaessa saat apua 
järjestelyihin. Viikko 36 on Lapissa ruskaseson-
kiaikaa, joten hotellit haluavat sitovat ilmoitukset 

LAPIN RUSKALEIRI Enontekiön Hetassa 2.9.-9.9.2012
(ks. tarkemmat tiedot liitteenä olevasta esitteestä)

mahdollisimman ajoissa, meille 30.4. on deadline, 
koska varaamme monta paikkaa. Toimikaa siis no-
peasti.   

Ilmoittautuminen ja maksu
100 € (jäsenille), Ei jäsenille maksu on 120€.
Ilmoittautuminen Maikille tai Anjalle: ilmoita
nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
haamaikki@gmail.comhaamaikki@gmail.com, 050 4922027 tai anja.anja.
oasmaa@vtt.fi oasmaa@vtt.fi , 0400 955565

Tervehtien SaY:n Koulutustoimikunta, Suomen 
Akvarellitaiteen yhdistys ry

Kainuun kesä 2012
(ks. tarkemmat tiedot liitteenä olevasta 
esitteestä) 
  
Kainuun kurssin aika 11.6 – 16.6.2012 
Täsmäympäristö Hyrynsalmi
Sisätilatyöskentely: Hyrynsalmen asemalla
Opettaja Maikki Haapala

Maalausretkiä tehdään päivittäin, jylhälle Komulan-
könkäälle, Vonkan mäntykankaille ja hiekkarannoil-
le, vaaramaisemiin, Ukkohallan uhkeisiin jyrkäntei-
siin jopa Vaakku-purrella Hyrynjärven saareen jne.  
Tarkka päiväohjelma valmistuu maaliskuun aikana. 
Sen voi katsoa Suomen Akvarellitaiteen yhdistyk-
sen sivuilta www.akvarellitaiteenyhdistys.fi 

Maksut
Kurssin hinta SaY:n jäsenille 80 € ja ulkopuoli-
sille 100 €. Kaikki maksut maksetaan Museoyh-
distys Sota ja Rauha -tilille OP 576017-224410,                  
viim. 31.5.2012. 

Jos 1.5.2012 mennessä on 10 ilmoittautunutta, 
kurssi toteutuu.

Majoittuminen
Majoituspaikat ja muut tarkemmat tiedot löytyvät 
liitteenä olevasta esitteestä. Jokainen hoitaa 
huonevarauksen itse.

Ilmoittautumiset ja kysymykset voi lähet-
tää sähköpostissa sekä Maikki Haapalalle, 
haamaikki@gmail.com että paikallisia olo-
ja tuntevalle koordinaattori Ritva Immoselle, 
ritva@mainosimmonen.netritva@mainosimmonen.net
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Yhdistyksen 
jäsenmaksu

Yhdistyksen ja SKjL:n 
jäsenkortit

Jäsentiedotteen mukana on lasku jäsenmaksusta. Muistakaa 
hoitaa jäsenmaksunne kuntoon. Maksamalla varmistatte 
äänioikeuden vuosikokouksessa, jäsentiedotteen saapumisen 
sekä ennen kaikkea osallistumisen yhdistyksen näyttelyihin 
ja muihin tapahtumiin. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys 
rahastonhoitajaamme.

Lähetämme oheisena yhdistyksen ja SKjL:n jäsenkortit vuodelle 
2012. Molemmat kortit on leimattu. Kirjoittakaa korttiin nimenne 
itse. Molemmat kortit kannattaa pitää mukana alennusten 
saamiseksi museoissa ja taidetarvikeliikkeissä.

Pasi Turtiainen ylläpitää nettisivuja. Jokainen, joka haluaa tietonsa nettiin, pitää ilmoittautua. Ilman hen-
kilökohtaista ilmoitusta tietoja ei voida laittaa nettiin. Tiedot nettiin lähetetään sähköpostiosoitteeseen: 
akvarelli@pp.inet.fi 

Jäsenasioita

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 14.4.2012 kello 12-15
Kokouksen jälkeen siirrytään Ateneumiin, jossa on esillä Carl Larssonin näyttely. 
Akvarellitaiteen yhdistys on varannut kokousosallistujille opastuksen näyttelyyn.

Yhteystietoja
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry
Humalistonkatu 1
00250 HELSINKI
www.akvarellitaiteenyhdistys.fi www.akvarellitaiteenyhdistys.fi 

Puheenjohtaja
Taina Rasi
Mariankatu 28 A 2
00170 HELSINKI
gsm 050-527 9821

Sihteeri
Anne Kaski-Klöve
sihteeri(at)akvarellitaiteenyhdistys.fi 

Jäsenasiat
Pirjo Ruotsinsalo
Lepolantie 25 as. 4
00660 HELSINKI
jasenrekisteri(at)akvarellitaiteenyhdis
tys.fi 

Nettisivut
akvarelli(at)pp.inet.fi 

Hallitus 2012
Puheenjohtaja  
 Taina Rasi
Varapuheenjohtaja 
 Auli Muurinen-Kitula
 Hanna Järvi
 Auli Muurinen-Kitula
 Ulf Nyman
 Mirja-Liisa Sivula
 Anja Snell
 Raija Tähkiö
Varajäsenet 
 Kaisa-Leena Kaarlonen
 Maritta Laitinen
 Hely Leipold
 Jarmo Virmavirta
Virkailijat
Rahastonhoitaja, jäsenasiat 
 Pirjo Ruotsinsalo
Sihteeri Anne Kaski-Klöve

Erityistehtävät
AV-tuotanto Kari Asikainen
Arkisto  Ritva Pesonen
Internet Pasi Turtiainen

Näyttelytoimikunta
Tapani Kajaste, pj.
Camilla Ramstedt
Hely Leipold

Irja Tikka
Marjatta Salmi 
Pekka Ryynänen
Tua Mylius
Ulf Nyman

Koulutustoimikunta
Tarja Kleemola
Maikki Haapala
Hanna Järvi
Anja Oasmaa

Tiedotustoimikunta
Raija Tähkiö
Anja Snell
Anne Kaski-Klöve

Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö
Sirkka Laakkonen

Tutustu myös Suomen Kuvataidejärjes-
töjen liiton SKkL:n nettisivuihin: www.
skjl.fi 

AKVART galleria
www.akvartgalleria.fi 
AKVART tarjoaa näyttelytilaa alan taiteilijoille. 
Galleriassa näyttelyt vaihtuvat kahden viikon 
välein ja kiinnostus galleriaa ja näyttelyjä 
kohtaan on ollut huomattavan runsasta. 


