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Hyvät akvarellistit!

Lokakuussa 2015 minut valittiin Akvarellilaivamme ruoriin kahdeksi vuodeksi.
Otin haasteen vastaan ja lähdin toteuttamaan suunnitelmia hallituksen kera.
Valtakunnallinen yhdistys vaatii paljon työtä. Tärkeänä näen alueellisen
toiminnan. SAy on saanut aluekoordinaattoreita ympäri Suomen. Heidän
ansiostaan kesän Maalaustapahtuma levittäytyi koko maan kattavaksi
tapahtumaksi. Hieno asia oli myös, että kuvataiteenpäivä 10.7.2017 sai
suosituksen yleiseksi liputuspäiväksi, osana Suomen juhlavuotta.
Toivon, että saamme upean 20-vuotisjuhlavuoden, jolla voimme näyttää
akvarellin olevan iloinen, iso asia. Jäsenmäärämme osoittaa, että tätä
yhdistystä tarvitaan. Monet keskustelut jäsenistön kanssa ovat jääneet
mieleeni, samoin vuosinäyttelyt Tampereella ja Pieksämäellä sekä Oulun
aluenäyttely.
Sydämelläni luotsasin SAy:ta, onhan se ollut toistakymmentä vuotta tärkeässä
osassa elämässäni. Nyt on aika uusien tuulien. On ollut ilo palvella jäsenistöä.
Toivotan teille kaikille leppoisaa joulunaikaa.
Kiittäen
Kaisa-Leena Kaarlonen
SAy:n puheenjohtaja

****** ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******
Puheenjohtajaa kaudelle 2018-2019 ei voitu valita syyskokouksessa, joten
TERVETULOA SAy:n YLIMÄÄRÄISEEN JÄSENKOKOUKSEEN

lauantaina 13.1.2018 kello 12.00
Aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8, Helsinki
ESITYSLISTA
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 valinta
9. Varajäsenten toimikaudet
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilu
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KUTSU
20 -vuotisjuhlanäyttelyyn
TOTTA ja TARUA – SANNING och SAGA
8.-27.4.2018
Helsingin Kaapelitehtaan Puristamo
Totta ja tarua -teemaa voi tulkita hyvin laajasti.
Näyttelyyn kutsutaan myös virolaisia ja NAS:in pohjoismaisia akvarellisteja.
Osallistuminen
Kukin taiteilija voi osallistua 1-3 teoksella, jotka ovat vuosilta 2015 - 2018.
Teosten kokoa tai muotoa ei määritellä.
Maalaukset varustetaan passepartouilla ilman lasi/pleksikehyksiä.
Jos teos on muodoltaan vapaa, kolmiulotteinen, leijuva, riippuva tms, niin
taiteilija tekee sopivan esittelytavan. Jyryttäjä voi valita moniosaisesta
teoksesta osia harkintansa mukaan. Lisätietoja seuraavassa jäsenkirjeessä.
Ilmoittautuminen
Osallistujat ilmoittautuvat kirjeitse 23.3. mennessä seuraavassa
jäsentiedotteessa olevalla lomakkeella. Kehittelemme myös tulostettavaa
lomaketta sivuillemme www.akvarellitaiteenyhdistys.fi.
Jurytys
Näyttelyn juryttäjänä toimii taidemaalari Paavo Paunu.
Jurytys tapahtuu paikan päällä alkuperäisistä maalauksista. Tällä kertaa siis ei
järjestetä jurytysta lähetettyjen valokuvien perusteella.
Jurytykseen osallistuvat teokset tuodaan suoraan Kaapelitehtaan Puristamolle
perjantaina 6.4. klo 10-12.
Voit myös lähettää teoksesi postitse viikolla 12 eli ma-pe, 19. – 23.3.2018.
Muistathan lähettää ilmoittautumislomakkeen kanssa tositteen jurytysmaksun
suorittamisesta.
Jokainen osallistuja maksaa 30 euron jurytysmaksun 23.3. mennessä tilille
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry
FI73 1426 3000 1079 77
Viitenumero 8882
TEHDÄÄN YHDESSÄ UPEA JUHLANÄYTTELY!
Lämpimin terveisin
Kristiina Kostia, Hanna Järvi, Riitta Lindström, Ulf Nyman, Irina Rebnitskaya,
Benita Suomi (näyttelytoimikunta 2017)

Etsimme NÄYTTELYSIHTEERIÄ
jolle maksamme myös rahakorvauksen.
Ota yhteyttä: kristiinart@kostia.com, puh. 040 1626 232
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