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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  
 

 

Hei! 

” Vielä on kesää jäljellä.....” lauleskelin itsekseni kesäkuussa, heinäkuussa, 

elokuussa ja toivoin lämmintä, mutta sitten tuli kuitenkin nopeasti syksy - 

auttamattomasti ja kesän lämpöiset aurinkoiset päivät jäivät kokematta. Kesä 

2017 jää historiaan kylmänä ja sateisena. 

 

Akvarellisatoa kuitenkin saatiin  eri puolilla Suomea. SAy järjesti kursseja ja 

näyttelyitä pidettiin, Pieksämäellä, Keravalla ja Oulussa. Kotimaa tää 

pohjoinen -vuosinäyttelymme sai hyvän vastaanoton Pieksämäellä. 

Lehdistössä oli monia artikkeleita ja kävijöitä hiukan yli kolmetuhatta. 

Järjestimme sinne myös Näin minä maalaan -tapahtuman. 

 

Oulun aluenäyttelyn pohjoisen akvarellistit kiittivät ja iloitsivat 

mahdollisuudesta näyttää osaamistaan. Kävijöitä kolmen viikon aikana oli noin 

kaksituhatta. Teemana oululaisittain Alakko nää mua, eli vapaasti 

suomennettuna tehdäänkö yhdessä. 

 

Keväällä sain toivotun puhelinsoiton sisäministeriöltä. He kertoivat antavansa 

suosituksen kuvataiteen liputuspäivästä. Kunniapuheenjohtajamme 

suurlähettiläs Antti Lassilan aloite ja SAy:n sinnikäs taistelu kolmentoista 

vuoden ajan palkittiin tänä vuonna, Suomen juhlavuonna. Siniristiliput nousivat 

salkoon 10. heinäkuuta. Maalaustapahtumat Helsingissä ja ympäri Suomea 

tekivät päivästä hienon ja historiallisen. Lämmin kiitos kaikille järjestäjille! 

Saimme runsaasti näkyvyyttä. 

 

Tästä on hyvä jatkaa. SAy:n 20-vuotisjuhlavuosi ensi vuonna on tuotava 

näyttävästi esiin. SKjL juhlii myös 80-vuotista taivaltaan, joten voimia voimme 

myös yhdistää. 

 

Kokoonnumme syyskokoukseen lauantaina 28.10.  

Tuo sinne mukanasi korkeintaan A4 -kokoinen akvarellisi ilman paspia. 

Ripustetaan niistä kokousnäyttely!  

 

SAy:lla on uusi päivitetty esite. Saat sen mukaasi syyskokouksessa.  

 

Syyskokouksessa tavataan, Tervetuloa! 

 

 

Toivottaa Kaisa-Leena 
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TERVETULOA SAy:n SYYSKOKOUKSEEN 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään  

lauantaina 28.10.2017 kello 12.00  

Markkinointi-instituutti, Töölöntullinkatu 6, 00250 Helsinki 

 

SYYSKOKOUSASIAT 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

3. Kokouksen sihteerin valinta 

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

5. Kahden ääntenlaskijan valinta 

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

8. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta 

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta 

10. Vaalitoimikunnan valinta 

11. Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen 

12. Seuraavan toimikauden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen  

13. Seuraavan toimikauden 2018 talousarvion hyväksyminen 

14. Muut esille tulevat asiat 

      Juhlavuoden uutisia ja kuvamatrikkeli, K-L. Kaarlonen 

      Akvartin tervehdys, B. Suomi 

   Puheenvuoro, T. Palmunen-Saari  

15. Kokouksen päättäminen 

 

Kahvitauko 

  

ECWS –bienaalin terveisiä Salamancasta  

kuvin ja sanoin 

 

 

 

YHTEINEN KOKOUSNÄYTTELY  

Tuo mukanasi yksi korkeintaan A4 kokoinen maalaus ilman paspartuuta. 

Ripustetaan työmme kokouksen ajaksi iloa ja väriä tuomaan! 
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JUHLAVUONNA TAPAHTUU  
ympäri vuoden 2018 
 
 
TOTTA JA TARUA – SANNING OCH SAGA  
 
Juhlanäyttely 8.-27. 4. järjestetään Puristamohallissa Helsingin 
Kaapelitehtaalla. Teemana on  Totta ja Tarua – Sanning och Saga.  
Yhdistyksen jäsen voi tarjota näyttelyyn kolme akvarelia. Jyryttäjänä toimii 
taidemaalari Paavo Paunu. Mukaan kutsutaan myös Viron ja Pohjoismaiden 
sisaryhdistyksiä. 
 
Avajaiset pidetään sunnuntaina 8.4. Tuolloin juhlatapahtuman henki on rentoa, 
mukavaa yhdessäoloa akvarellitaiteen äärellä. Tarjolla on ohjelmaa, puheita ja 
musiikkia.  
 
 
VÄREILYÄ 
 
Kesänäyttelyn aiheena on Väreilyä. Se järjestetään Savonlinnan 
Maakuntamuseossa Riihisaaressa. Näyttelyaikaa on reilusti, kesäkuun alusta 
elokuun puoliväliin.  
Kaikkia yhdistyksen jäseniä kutsutaan tarjoamaan töitään valtakunnalliseen 
näyttelyyn. Tilaan mahtuu noin 40 teosta. Tällä näyttelyllä SAy tuo 
akvarellitaiteen keskelle matkailijoiden ja oopperaväen kulkureittejä. 
 
 
JUHLALLINEN SYYSKOKOUS 2018 
 
Syyskokouksen juhlaohjelma on arvokas juhlapuheineen ja 
onnittelutervehdyksineen.  
Tapahtumassa muistetaan ansioituneita SAy:n jäseniä ja julkistetaan 
Kuvamatrikkeli. 
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KUVAMATRIKKELI 
 
 

 

Jostain ne tulee ….. 
SAy 20 vuotta 

 

 
 
 
SAy:n hallitus on päättänyt julkaista juhlavuoden 2018 kunniaksi hyvätasoisen 
kuvamatrikkelin. Kaikki halukkaat SAy:n jäsenet voivat osallistua matrikkeliin. 
Yhdistys haluaa huomioida ja kunnioittaa SAy:n jokaista jäsentä asuinpaikasta 
ja akvarellin toteutustavasta riippumatta. 
 
Kuvamatrikkeliin sisältyy 
- taiteilijalta yksi akvarelliteos, jonka hän katsoo edustavan taiteilijan omaa 

ilmaisu- ja tekotapaa 
- Teoskuvan alle tulee teoksen nimi, vuosiluku, taiteilijan nimi ja kotipaikka, 

yhteystiedot ja mahdollinen kotisivuosoite  
 
 
Kuvamatrikkeliin osallistuminen on maksullinen. Osallistumismaksu riippuu 
osallistujien määrästä. Hinta tulee kuitenkin olemaan kohtuullinen, alustavan 
arvion mukaan noin 30 - 40 euroa.  
Jokaiselle osallistujalle luovutetaan ilmaiskappaleena yksi kuvamatrikkeli.  
Lisäkappaleet ovat maksullisia.  
 
Kuvamatrikkelin alkuun kootaan tietoa SAy:n toiminnasta 20 -vuotistaipaleelta.  
 
 
Lähdetään kaikki joukolla mukaan ja tehdään akvarellitaide näkyväksi 
omien upeiden töidemme kautta! 
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Ilmoittaudu mukaan Kuvamatrikkeliin ja tee ennakkovaraus 
osallistumisestasi viimeistään 30.11.2017.  
postittamalla alla oleva lomake osoitteeseen  
 
 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys 
Matrikkeli 
PL 158 
00101 Helsinki 
 
 
Tai lähetä tiedot sähköpostitse osoitteeseen: tiedottaja.say@gmail.com 
 

Osanottajille lähetettään Akvarellin lähetys- ja postitusohjeet. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Taiteilijan nimi 

 

_____________________________________________________________ 

Katuosoite  

 

_____________________________________________________________ 

Postitoimipaikka 

 

_____________________________________________________________ 

Puhelin 

 

_____________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite 
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VUODEN 2017 TAPAHTUMIA 
 
 
LIPUTUSPÄIVÄ Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi 
 
SAy:n edustajat veivät tammikuussa sisäministeriöön ehdotuksen, jotta 
heinäkuun 10. päivä saataisiin kuvataiteen liputuspäiväksi. Huhtikuun alussa 
SAy:lle ilmoitettiin ilo uutinen, että sisäministeriö suosittaa kuvataiteelle 
liputuspäivää. Tämä oli koko yhdistykselle suuri asia ja monen vuoden 
työvoitto.  
 
SKjL levitti tietoa liputuspäivästä jäsentiedotteessaan. Kaikilla taidejärjestöillä 
on yhteinen päämäärä nostaa kuvataiteen profiilia sekä jakaa kuvataiteen iloja 
mahdollisimman monille. Maalaustapahtumissa ympäri Suomea nostettiin 
lippu salkoon kuvataiteen kunniaksi. SAy:n toiveena ja tavoiteena on, että 
liputuksesta muodostuisi vakiintunut käytäntö. 
 
 
SUURI MAALAUSTAPAHTUMA onnistui koko Suomessa 
 
Maalaamisen ilo levisi laajasti 10. heinäkuuta järjestetyssä 
Maalaustapahtumassa. Tapahtuman parhaana antina voi pitää sen 
synnyttämää laajaa ja uudenlaista akvarelliharrastajien yhteisöllisyyttä. 
Paikalliset tapahtumat ja teokset liittyivät yhteen Helsingin päätapahtumaan 
nettiyhteyden avulla. Maalaustapahtuman osallistujat kertoivat vahvasta 
yhteisöllisyyden kokemuksesta, joka syntyi kun oman teoksen rinnalla saattoi 
nähdä toisten akvarellimaalauksia reaaliajassa ympäri Suomea.  
 
Maalaustapahtuman pääpaikkana toimi Galleria Pirkko-Liisa Topelius 
Helsingissä Hietalahdenrannassa. Presidentti Tarja Halonen näyttelyn 
suojelijana oli avajaisten kunniavieras. Helsingin kulttuurikeskus tuki 
tapahtumaa avustuksella. Kuudetta kertaa järjestettävä Maalaustapahtuma 
kuului valtakunnalliseen SuomiFinland100 - tapahtumaan. 
 
Maalaustapahtuman työryhmä suoriutui urakastaan resurssimääräänsä 
nähden erinomaisesti. Aluekoordinaattoreiden aktiivisuus Maalaustapahtuman 
järjestämisessä oli uutta SAy:n toiminnassa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
oli avainasemassa Maalaustapahtuman onnistumisessa ja suosion 
leviämisessä uusille yleisöille. Mukaan saatiin akvarelliharrastajien lisäksi 
päiväkotien, leikkipuistojen ja vanhusten palvelukeskuksien asiakkaita. 
Yhteistyö eri tahojen ja alueiden kanssa onkin perusedellytys, jotta tapahtuma 
saadaan tulevinakin vuosina onnistumaan ja leviämään entistä laajemmin 
ympäri Suomea. 
 
Maalaustapahtuma keräsi julkisuutta varsin paljon sekä paikallislehdissä, 
radiossa että MTV: n uutislähetyksissä. Maalaustapahtumassa laajennettiin 
sosiaalisen median käyttöä uudella tavalla, joten Instagram ja Facebook olivat 
aktiivisesti käytössä. Tämä uusi some-avaus toi Maalaustapahtumalle sellaista 
näkyvyyttä, jota sillä ei aikaisemmin ole ollut. Yhdistyksen Facebook -
sivustolla kävi yli 800 katsojaa. Maalaustapahtuma.fi -sivustolla näkyi päivän 
aikana yhteensä 27:n eri paikkakunnan tapahtumat ja kuvia 
akvarellimaalauksista.  
Näitä teoksia on tallennettu Instagramiin osoitteeseen 
https://www.instagram.com/explore/tags/maalaustapahtuma/ 
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SAy:n nettigalleriassa on nähtävillä noin 240 Maalaustapahtuman aikana 
maalattua akvarellia.  
http://www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/maalaustapahtuma-2017 
 
Käyhän katsomassa ja inspiroidu ensi kesää varten! 

 

NÄYTTELYT houkuttivat akvarellin ystäviä 

Kotimaa tää Pohjoinen -vuosinäyttely järjestettiin 31.3.-30.4 Pieksämäen 

Kulttuurikeskus Poleenissa. Näyttely liittyi Suomi100 -juhlavuoteen ja 

tapahtuman suojelijana oli sisäministeri Paula Risikko. Ripustettuna oli 

yhteensä 52 akvarellia, jotka taidemaalari Marjatta Hanhijoki oli jyryttänyt. 

Näyttely sai laajaa kiinnostusta ja runsaasti kävijöitä. Jatkonäyttely pidettiin 

Akvart Galleriassa kesäkuussa. Näyttelyn tunnuskuva oli Jaana Kankaan 

maalaus Yhdessä. Näyttelystä painettiin näyttelyjulkaisu Kotimaa tää 

Pohjoinen. Julkaisua voi yhä ostaa lokakuun syyskokouksessa sekä muissa 

SAyn tilaisuuksissa. Hinta on 10 euroa kappale.  

 

Alakko nää mua aluenäyttely pidettiin 28.8.-17.9. Valve-galleriassa Oulussa. 

Noin kaksikymmentä pohjoisen Suomen taiteilijaa osallistui näyttelyyn. Sen 

jyrytti taiteilija Jyrki Poussu. Sanomalehti Kalevan kulttuurisivut arvioivat 

näyttelyn myönteisesti jutussaan Veden, värin ja paperin kohtaamista. 

Artikkelia täydensivät kuvat teoksista Pienet Joutsenet, Maija Keränen ja Mä 

ja mun turkoosini, Anna Milana. Näyttelyn julistekuvan on maalannut Anssi 

Hanhela ja teoksen nimi on Alakko nää mua. Kuva on tämän jäsentiedotteen 

kannessa.  

 

Suven suhinaa -näyttely yhdistyksen hallituksen  ja toimikuntien aktiiveille 

pidettiin Keravalla 14.-27.8. Galleria Allissa.  Kolmetoista taiteilijaa oli mukana 

noin kolmellakymmenellä maalauksella. Näyttelystä muodostui harmoninen ja 

tyylikäs kokonaisuus. Näyttelyn julistekuvaksi valikoitui Anja Oasmaan teos. 

 

 

ECWS:n 20. VUOSINÄYTTELY JA SYMPOSIUM Espanjan Salamancassa  

SAy:n jäsenet lähettivät 104 teosta, joista kuvataiteilija Kaari Hilkka Könönen 

joutui valitsemaan Espanjan määräysten vuoksi vain kahdeksan akvarellia. 

Näiden tekijät olivat Cederberg Helena, Heikkilä Raija, Kaarlonen Kaisa-

Leena, Lindström Riitta, Pelkonen Anne, Revell Tuula, Sihvonen Mari, Silenti 

Ilona. Vaikean tehtävän äärellä jyryttäjä Könösen valloitti sininen. Hänen 

toivoi, että Espanjan kuumassa ja väkevässä värimaailmassa siniset teokset 

pysäyttävät vilvoittavalle keitaalle. 

 

 

 



 Lokakuu 2017 

 
 

9 

 

KURSSIT olivat suosittuja  

 

Tämän vuoden kurssit ovat onnistuneesti takana. SAy:n järjestämät 

akvarellikurssit Hangossa, Hartolassa, Nummelassa ja Antskogissa keräsivät 

innostuneita osallistuja vesivärimaalauksen äärelle. Harjavallan 

akvarellikurssit vetivät opinnälkäisiä kurssilaisia maalaamaan viikon ajaksi 

heinäkuun lopulla. 

 

Alustavia suunnitelmia ensi vuoden akvarellikursseille on monia. Harjavallan 

kesäkursseista on tullut jo klassikkoja ja Hangon kursseille on toivottu jatkoa. 

Näiden lisäksi eri puolelle Suomea on tulossa kursseja inspiroiviin 

kurssipaikkoihin, kuten Fiskarsin Antskogiin ja Lappiin.  

Lisäksi suunnitteilla on järjestää yhdessä Tallinnan taideseuran kanssa 

akvarellikurssi Viroon. Erityisesti ruotsinkielisille akvarellikursseille näyttää 

olevan kysyntää. Tähän jäsenistön toiveeseen SAy pyrkii vastaamaan 

parhaansa mukaan. Kurssisuunnitelmat tarkentuvat talven aikana ja kevään 

jäsenkirjeessä niistä lisää. 

 

 

ILMOITUKSIA BLOGISSA  

Yhdistyksen nettisivujen Blogissa saavat kaikki halukkaat jäsenet jakaa tietoa 

sekä omista että muiden tahojen järjestämistä akvarellikursseista ja 

akvarellitapahtumista.  

Blogiin päivittyy ajankohtaista akvarellitietoa ympäri Suomea, joten käy 

katsomassa tai ilmoittamassa oma kurssisi. 

http://www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/blogi 
 
Tässä ohjeet kuinka pääset selaamaan Blogin ilmoituksia:  
1) Vie kursori etusivun mustassa palkissa olevaan Jäsenet sanan päälle.  
2) Liu’uta kursori listassa olevan viimeisen sanan Blogi päälle ja klikkaa.  
3) Olet Blogissa. 
 
Jos haluat itse kirjoittaa tai kommentoida Blogissa, sinun tulee kirjautua 
sisään. 
Jotta voit kirjautua sisään tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan. 
Nämä tilaat näin: 
1) Vie kursori etusivun mustassa palkissa olevaan Kirjaudu sisään päälle ja 
klikkaa. 
2) Klikkaa sinisellä olevaa tekstiä: Oletko nykyinen jäsen? paina tästä 
3) Vieritä sivua alaspäin kunnes huomaat punaisella pohjalla olevan 
tekstipalkin: ”Huomio nykyiset jäsenet! Hakemuksien käsittelyn 
nopeuttamiseksi pyydämme sinua valitsemaan tämän alapuolelta kohdan 
"Olen nykyinen jäsen. Kiitos” 
4) Täytä palkin alla oleva hakemuskaavake. 
5) Ruksaa alussa oleva ”Olen nykyinen jäsen. Sinun ei tarvitse kirjoittaa 
suhteestasi akvarelliin eikä liittää CV:täsi tai työnäytteitä.  
6) Kirjoita postitoimipaikan numeron jälkeen postitoimipaikan nimi. 
7) Ruksaa En ole robotti. 
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Hurraa me akvarellifanit! 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys on Facebookissa  

Tykkääjiä on jo 587 

 

 

 

 

 

Tule mukaan  
Sinä iloinen ja positiivinen henkilö 

vapaaehtoistoimintaan akvarellitaiteen hyväksi! 

Mikäli olet kiinnostunut kantamaan kortesi kekoon, niin  

lähetä yhteystietosi sihteerisay@gmail.com 

 

 

 

 

 

HUOMIO – TÄRKEÄÄ – HUOMIO! 
Muistathan pitää yhteystietosi ajan tasalla jäsenrekisterissä!  
Päivitetty nimenmuutos, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
takaavat sen, että saat tarvittavan tiedon ajoissa. Jos et ole lähettänyt uusia 
yhteystietojasi jäsensihteerille, niin valitettavasti yhdistyksen tiedotukset eivät 
tavoita sinua. 
 
Ilmoita yhteystietojen muutokset osoitteeseen  
jasenrekisteri@akvarellitaiteenyhdistys.fi. 
 
 
YHTEYSTIETOJA 
 
Puheenjohtaja Kaisa-Leena Kaarlonen,  
nuketteri@gmail.com / puh. 040 548 3217 
 
Kokoussihteeri ja jäsentiedote: Sari Witting,  
sihteerisay@gmail.com / puh. 050 543 5424, 
 
Jäsenasiat  
jasenrekisteri@akvarellitaiteenyhdistys.fi / p. 044 566 3880 
Varasto ja arkisto: ritvampesonen@gmail.com 
 
Rahastonhoitaja Johanna Kurppa, 
johannakurppa@hotmail.com 
 
Nettitiedotus Piisa Luukka  
piisa.luukka@kolumbus.fi 
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