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Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y.
Akvarellkonstföreningen i Finland r.f.
The Finnish Watercolour Society
PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Yhdistyksen syksy alkoi muutosten merkeissä.
Jo pitkän aikaa on keskusteltu yhdistyksen
toimitiloista ja erityisesti varastotilanteesta.
Yhdistyksen varasto on viiden vuoden ajan
ollut Akvartin tiloissa. Tämä varasto on ollut
ahdas ja se ei ole ollut yksinomaan
yhdistyksen käytössä.
Tästä syystä on
aiheutunut myös sekaannuksia.
Syksyn
lähestyessä yhdistykselle tarjoutui uusi
käyttökelpoisempi varastotila taiteilijayhteisö
3kerroksen tiloista. Myös Akvart galleria sai
kaipaamaansa varastotilaa lisää. Näistä
viidestä vuodesta gallerian yhteydessä
toimimisesta on vain myönteistä sanomista.
Yhteistyö
Akvartin
ja
Akvarellitaiteen
yhdistyksen kanssa on ollut hedelmällistä ja
jatkuu edelleen, mutta muotoja täytyy
uudistaa.
Varaston muutosta hallitus oli
yksimielinen.

Syksyn aikana uudistetaan yhdistyksen
nettisivut. Sen jälkeen on helpompaa hoitaa
tiedottamista. Jäsentiedote tulee näkyvämmin
esille nettisivuilla. Kuitenkin säilytämme vielä
paperisen jäsentiedotteen, joka tulee kaikille
jäsenille kotiin. Uudet sivut mahdollistavat sen,
että jokainen voi hoitaa omia henkilökohtaisia
tietoja sivuilla esim. vaihtaa kuvia ja muokata
cv:tä.
Tulevaisuudessa, kuten nytkin,
ensimmäisen
kerran
tiedot
täytyy
allekirjoitetulla
luvalla
antaa
sivuille
laitettavaksi. Laki vaatii sitä.
”Minun Helsinkini” - näyttely toteutuu ensi
vuonna Kaapelitehtaalla. Näyttelykutsu on
kaikille avoin. Näyttely on valtakunnallinen ja
aihetta saa
käsitellä mielikuvien ja
todellisuuden tasoilla.
Taina Rasi
puheenjohtaja

Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen syyskokous 15.11.2014
Syyskokous on yhdistyksen sääntömääräinen kokous, jossa valitaan seuraavalle vuodelle
erovuoroisten hallituksen jäsenien tilalle uudet jäsenet. Kokouksessa hyväksytään myös
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014. Kokouksessa päätetään myös viime kokouksessa
kesken jääneestä sääntömuutoksesta. Kutsusta löytyy sääntöjen pykälät, joihin aiotaan muutosta.
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen syyskokous pidetään tänä vuonna 15.11. klo 12-15.30
Helsingin aikuisopistossa, Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki, luokka 101. Syyskokouskutsu on
tämän jäsentiedotteen liitteenä.
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TULISITKO SAY:N HALLITUSEHDOKKAAKSI?
Yhdistyksen vaalitoimikunta (Ritva Pesonen, Varpu Saarinen ja Liisa Kuusisto) etsii ehdokkaita syyskokouksessa
2014 valittavaan hallitukseen. Tänä vuonna erovuorossa olevat hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Auli MuurinenKitula, Kimmo Pulli ja Irja Suutarinen sekä varajäsenet Pekka Ryynänen ja Jarmo Virmavirta.
Ehdokkailla olisi hyvä olla kokemusta yhdistystoiminnasta yleensä, mutta myös aikaa ja innostusta olla kehittämässä
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen toimintaa. Samalla olet akvarellitaiteen, rakkaan harrastuksesi keskiössä, saat
uusia ajankohtaisia virikkeitä ja tapaat kollegoja.
JOS OLET KIINNOSTUNUT TULEMAAN MUKAAN SAy:n AKTIIVISEEN PORUKKAAN, niin lähetä yhteystietosi ja
pieni sepustus itsestäsi jollekin vaalitoimikunnan jäsenille:
Varpu Saarinen, varpu.saarinen(at)elisanet.fi, 050 548 4132
Ritva Pesonen, ritva.pesonen(at)suomi24.fi, 044 566 3880
Liisa Kuusisto, liisa.s.kuusisto(at)elisanet.fi, 050 500 2804
Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa 15.11.2014.
Vastaamme mielellämme myös kysymyksiisi. Ilmoita meille myös, jos tiedät tai tunnet jonkun muunkin, joka
saattaisi olla kiinnostunut tulemaan yhdistyksemme hallitukseen, kiitos!
Terveisin Vaalitoimikunta

VUOSIKOKOUS 5.4..2014
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingin yliopiston päärakennuksessa 5.3.2014.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi oli käsiteltävänä hallituksen esitys sääntöjen muuttamisesta.
Ehdotuksena oli Yhdistyksen nimeen tarkennus ja lyhenteen käyttöönotto virallisena, 3§ jäsenen
erottamisen osalta, yhdistyksen kokousten nimitykset, tarkennus hallituksen puheenjohtajan
toimikausiin sekä vaalitoimikunnan lopettaminen. Sääntöjen muuttaminen kolmannesta kohdasta
eteenpäin siirtyi seuraavaan kokoukseen.

Oheisohjelmana FT Tuula Karjalainen kertoi Tove Janssonin näyttelystä Ateneumissa SAy:n
vuosikokouksessa. Hän oli näyttelyn kuraattori. (kuva Anja Tyrväinen)
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VUODEN 2014 TOIMINTAA
KUVATAITEEN PÄIVÄ
Suomen Kuvataiteen päivä 10.7. -hanke on edennyt siten, että Suomen Akvarellitaiteen yhdistys
yhdessä Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton ja Suomen taiteilijaseuran kanssa jätti asiaa koskevan
aloitteen Sisäministeriöön 5.6.2014. Tavoitteena on saada Kuvataiteen päivä kalenteriin ja
viralliseksi liputuspäiväksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuonna 2017.
SUURI MAALAUSTAPAHTUMA
järjestettiin tänä vuonna kolmannen kerran. Kokoontumis- ja näyttelypaikkana oli Ekberg Extra,
Bulevardi 9:ssä Helsingissä. Eri puolilla pääkaupunkia oli maalausryhmiä ja Vanhankirkon puistossa
oli Linda Granforsin ja Aura Hakurin akvarelliaiheinen performanssi.
Maalaustapahtumaan osallistui Helsingissä 108 näytteilleasettajaa, joilta oli kahden päivän ajan
näyttelyssä yli 200 teosta. Yleisö äänesti suosikkiteostaan ja kolmen kärki oli Tuikku Tenhovuoren
”Poiju, Seurasaari” ja Marja-Liisa Pullin ”Viattomat valkoiset” ja ”Museo, menneisyyden koti.”
Näyttelyn yhteydessä kerättiin varoja Uuden Lastensairaalan hyväksi ja siksi saimme näyttelyn
avaajaksi toimitusjohtaja Anne Bernerin.

Anne Berner avaamassa
näyttelyä (kuva Anja Tyrväinen)

Linda Granfors ja Aura Hakuri performanssin
loppukruunauksessa (kuva Tua Mylius)

HARJAVALLAN AKVARELLIBIENNAALI 2014 – POHJOINEN VESI
Akvarellimaalarit ovat jo yli kymmenen vuoden ajan valinneet Harjavallan kauniit jokimaisemat ja
Emil Cedercreutzin museon historiallisen miljöön inspiraationsa lähteiksi ja kesäiseksi
kohtaamispaikakseen. Harjavallan Akvarellibiennaali 2014 – ”Pohjoinen vesi” toteutettiin Suomen
Akvarellitaiteen yhdistyksen, Huittisten seudun kansalaisopiston, Harjavallan seudun taideseuran ja
Emil Cedercreutzin museon yhteisprojektina.
Biennaaliin valittiin jyrytyksen perusteella vuosien 2013 ja 2014 kurssien parhaat teokset. Mukaan
otettiin myös 11 teosta Pohjoismaista ja Virosta. Yhteensä näyttelyssä oli 111 teosta. Biennaalin
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toteuttaminen ja näyttelyn rakentaminen toteutettiin perinteisesti talkootyönä, johon osallistuivat
Museon henkilökunta, Harjavallan seudun taideseuran puheenjohtaja sekä SAy:n jäseniä ja heidän
puolisoitaan.
Tuula Palmunen-Saaren taideluento ”Henri de Toulouse-Lautrec ja Belle Époque. Kursseille osallistui
61 opiskelijaa. Opettajina toimivat Marja Mali, Maikki Haapala, Krista Kortelainen, Elina
Tammiranta-Summa ja Tatsuo Hoshika.
Koulutustoimikunta
Tarja Kleemola, Maikki Haapala ja Hanna Järvi

LAPIN RUSKALEIRIÄ ei järjestetty tänä vuonna osanottajien vähyyden vuoksi
SUVEN SUHINAA – SOMMARENS SUS -näyttely Akvartissa 14.7. - 27.7.2014
Esillä ovat Suomen akvarellitaiteen yhdistyksen hallituksen ja eri toimikuntien jäsenet. SAy on
perinteisesti antanut mahdollisuuden vapaaehtoisesti yhdistyksen hyväksi työskenteleville osallistua
omaan näyttelyyn. Tänä vuonna mukana olivat: Maikki Haapala, Hanna Järvi, Tarja Kleemola,
Kaisa-Leena Kaarlonen, Auli Muurinen-Kitula, Ulf Nyman, Raija Hallamaa, Pirjo Ruotsinsalo,
Pekka Ryynänen, Ilona Silenti, Taina Rasi ja Valentina Näsi.

ECWS:n 17. kansainvälinen akvarellisymposium ja näyttely Córdobassa, Espanjan
Andalusiassa 9. – 12.10.2014
Symposiumilla ja näyttelyllä Agrupación de Acuarelistas de Andalucia AAA halusi juhlistaa 25.
toimintavuottaan. AAA:n puheenjohtaja Elias Cañas Garcia-Otero hoiti parin topakan apurinsa
kanssa symposiumin ja oheisohjelmat hyväntuulisesti ja tehokkaasti. Käytännön järjestelyt oli annettu
matkatoimiston huoleksi.
Ennen virallisen symposiumin alkamista oli mahdollista osallistua työpajoihin ja kokopäiväretkeen
Granada-Alhambraan. Sekä työpajoissa että retkellä oli SAyn jäseniä mukana.
Symposiumin tapahtumat olivat neljässä eri palatsissa, jotka eivät olleet aivan lähekkäin, joten aikaa
kului paikasta toiseen kartta kädessä hölkätessä. Onneksi sää oli enimmäkseen kesäisen lämmin ja
aurinkoinen ja kaupunki arkkitehtuuriltaan todella mielenkiintoinen.
Symposiumiin osallistui 178 henkilöä, joista luonnollisesti suurin osa oli espanjalaisia. Italiasta ja
Belgiasta kummastakin oli 20, Suomesta 11, muista maista vähemmän. Lisäksi lukuisat akvarellin
ystävät tulivat katsomaan ainoastaan näyttelyä. Ohjelmaa oli järjestetty kunnianhimoisesti hieman
liikaa, aikatauluissa ei aina pysytty, päivät venyivät pitkiksi ja maalaamisaikaa jäi harvoin.
Näyttely on Casa de Cóngorassa (Calle Cabezas 3) Córdoban vanhimmassa osassa 2.11.2014 asti:
ti – la 17.30 – 20.30, su 11.00 – 14.00 – siestan aikaan varmaan suljettu. Maalaukset on ripustettu
seinille maittain. Suomalaisten kanssa samaan saliin pääsivät NAS:n, Viron ja Puolan maalarit.
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Kokoukseen (EWCS Counsil meeting) osallistuivat SAyn edustajina Taina Rasi ja Mau Salmi. Uudeksi
jäseneksi EWCS:iin hyväksyttiin Deutsche Aquarell Gesellschaft DAG. Kahden pienen espanjalaisen
järjestön jäsenhakemus jätettiin ainakin toistaiseksi hyväksymättä. AAV (Vascos) ehdotti Euroopan
akvarellipäivän viettämistä toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Ajatukselle ei lämmetty.
Toivotimme kaikki tervetulleiksi Suomeen, jossa meillä tällainen päivä jo on, eli 10.7. viettämään
Suurta maalaustapahtumaa. Vuoden 2015 symposiumin ja näyttelyn järjestää Agrupación
d’Aquarel.listes de Catalunya (AAC) 15. – 20.9. Llancassa, Espanjassa. Vuonna 2016
järjestäjämaana on Ranska ja paikka todennäköisesti Avignon.
Symposium huipentui viimeisenä symposiumpäivänä tehtyjen Córdoba-aiheisten maalausten
näyttelyn avajaisiin klo 18 - 20 ja päättäjäisillalliseen, jonne kutsu oli kello 21. Tuntien seisoskelun
jälkeen noin kello 23 päästiin pöytiin Circulo de Amistad palatsin katetulle sisäpihalle. Alkukeitosta
päästyä puuttuivat korkeammat voimat illan ohjelmaan: ukkonen, salamointi ja rankkasade alkoivat
sellaisella pauhulla, että kattokankaat eivät pystyneet vedentuloa estämään. Sateen hellittäessä
sateensuojat laskostettiin, lattia kuivattiin ja illallinen pääsi jatkumaan. Córdobassa lauantaina
maalattujen akvarellien parhaat palkittiin.
Ennakkotietoja 18. ECWS symposiumista ja näyttelystä
Symposium ja näyttely pidetään Llancassa, joka sijaitsee turistirannikolla 150 km Barcelonasta.
Varsinainen symposium on 15. – 20.9.2015. Ohjelmassa on luvassa ilmaisia työpajoja,
demonstraatioita ja paljon aikaa maalaamiseen ja rentoon yhdessäoloon. Myös edullisia
majoitusmahdollisuuksia luvattiin. Eri maksusta järjestetään kokopäivän retki Barcelonaan.
ECWS-näyttely 2015 on avoinna koko syys- ja lokakuun Martinez Lozanon akvarellimuseossa. Sinne
mahtuu noin 100 maalausta, joten kukin järjestö voi osallistua vain 6 - 7 työllä. Tarkka lukumäärä
ilmoitetaan myöhemmin. Museo vakuuttaa teokset näyttelyn ajaksi.
Täsmälliset osallistumisohjeet ja ilmoittautumislomake tulevat myöhemmin, mutta jo nyt on hyvä tietää,
että
- kaikkien maalausten pitää olla kokoa 50 x 70 cm (vaaka tai pysty) ilman paspista tai kehystä
- akvarellin pitää olla originaali, eikä se saa olla ollut aikaisemmin missään ECWS-näyttelyssä
- teokset pitää jättää jurytettäväksi viimeistään 31.12.2014
- jurytystä varten teoksista pitää olla hyvälaatuiset kuvat
- vuoden 2014 Córdoban näyttelyssä mukana olleet eivät SAyn hallituksen päätöksen mukaisesti
osallistua vuoden 2015 ECWS-näyttelyyn.
Lisätietoja antaa Mau Salmi mausalmi@hotmail.com
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TULEVIA TAPAHTUMIA
MINUN HELSINKINI 2015
Minun Helsinkini -näyttely järjestetään joko Valssaamossa 25.5.-10.6. tai huhtikuussa 2015
Puristamossa Kaapelitehtaalla. Puristamoon saatamme saada ajan peruutetun näyttelyn tilalle. Näyttely on
kaikille avoin. Näyttelyyn tarjotut työt jurytetään kuvajurytyksenä hyvätasoisten tulosteiden perusteella.
Osallistujilta peritään jurytysmaksu ja ripustusmaksu. Näyttelyn aikana järjestetään seminaari ja
demonstraatioita. Tässä jäsentiedotteessa on mukana kutsu näyttelyyn. Oheisesta kutsusta löydät lisätietoja.

Alustavana tietona, että SAy järjestää jurytetyn näyttelyn Veden sinfonia, Voipaalan
taidekeskukseen Valkeakosken Sääksmäen kylään 5.6. - 30.8.2014. Näyttelyssä on ajatuksena,
että vesi elementtinä voi olla kuvien aiheena monimuotoisesti, kaikissa kuviteltavissa olevissa
yhteyksissään ja akvarellin mahdollisuuksia monipuolisesti käytettynä. Kuvien ei todellakaan tarvitse
olla suorakaiteen muotoisina seinälle ripustettavia!

Akvartin loppuvuoden 2014 näyttelyt
Minna Pyykkö

SUOMEN PÖLLÖT 01. 12 – 19. 12 .

Anja Oasmaa, Heli Talja, Tuikku Tenhovuori AKVARELLIN TAIKAA 17. 11 – 30. 11
Tapani Kajaste

TROOPPISIA KUVIA, TOBAGO 03. 11 – 16. 11

Marjatta Kantola

NAISET JA MIEHET 20. 10 - 02 .11

AKVART-galleria Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki
Avoinna ti, to, pe 11-17 ke 11-19 la, su 11-16
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Suomen Akvarellitaiteenyhdistys r.y.
KUTSU
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y:n syyskokoukseen 15.11.2014
Yhdistyksen syyskokous pidetään lauantaina 15.11.2014 klo 12-15
Kokouspaikka Helsingin Aikuisopisto Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki, luokka 101
Tervetulotoivotus ja katsaus tulevaan toimintaan
Puheenjohtaja Taina Rasi
Syyskokousasiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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 2015 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Seuraavan toimikauden 2015 talousarvion hyväksyminen
Yhdistyksen sääntömuutos
 1§ Nimi ja toiminta-alue
 3§ Jäsenen eroaminen
 §5 Kokoukset
 §6Hallitus
 §8 Vaalitoimikunta
Sääntöjen muutos on nähtävänä yhdistyksen kotisivulla www.akvarellitaiteenyhdistys.fi
16. Muut esille tulevat asiat
17. Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen kokouksissa on kannatusjäseniä lukuun ottamatta jokaisella jäsenellä yksi ääni.

SYYSKOKOUKSEN MUU OHJELMA
Pohjoinen vesi –biennaalinäyttely
M aik k i H aap ala

ECWS:n näyttely kuvin ja sanoin Cordobassa
Taina Rasi, Mau Salmi ja Tua Mylius

Tervetuloa syyskokoukseen
Suomen akvarellitaiteen yhdistys r.y:n hallitus
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