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TÄMÄ POSTITUS SISÄLTÄÄ JÄSENMAKSULASKUN. 

PYYDÄMME SINUA YSTÄVÄLLISESTI MAKSAMAAN 
SEN ERÄPÄIVÄÄN MENNESSÄ. 

MUISTA KÄYTTÄÄ VIITENUMEROA!  

Pankki nimittäin veloittaa maksuista, joissa ei ole käytetty viitenumeroa. 

KIITOS. 
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Yhteystietoja: 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry 
PL 158, 00101 HELSINKI 
www.akvarellitaiteenyhdistys.fi 
 
Puheenjohtaja Kaisa-Leena Kaarlonen, Kuljuntie 58, 25520 PERNIÖ AS., 040 5483217, 
nuketteri@gmail.com  
 
Sihteeri Anja Tyrväinen, Loutinkatu 43, 04400 Järvenpää, 050 3056593, 
anjatyr@gmail.com  
  
Kirjanpito: Yrityspalvelu Criteria Oy, Järvihaantie 16, 01800 Klaukkala, Pirjo Wiksten, 050 304 
9509, pirjo.wiksten@criteria.fi 
 
Talous: Auli Muurinen-Kitula, Hertanmäenkatu 4 B, 00240 Helsinki, puh 0400 933 222, 
auli.kitula@kolumbus.fi  
 
Jäsenasiat, varasto ja arkisto: Ritva Pesonen, Männikkötie 10 C 27, 00630 HELSINKI,  
044 566 3880, ritvapesonen@saunalahti.fi  
 
Jäsentiedotus: Piisa Luukka, Anjankuja 3 A 29, 02230 ESPOO, 050 3730 213, 
piisa.luukka@kolumbus.fi  
 
Yhdistyksen pankkiyhteys: tilinumero FI73 1426 3000 1079 77, NDEAFIHH 
 
KÄYTÄ MAKSAESSASI AINA VIITENUMEROA. PANKKI VELOITTAA JOKAISESTA 
MAKSUSTA, JOKA ON TEHTY ILMAN VIITENUMEROA. 
 

SAy:n varasto: 

Taiteilijayhteisö ja Galleria Kolmannen kerroksen tiloissa os. Hämeentie 157, 00560 Helsinki 
Kulkuyhteydet: Ovelle bussit 68, 71, 74 ja 506 ja lähelle bussi 52 sekä raitiovaunut 6 ja 8. 
Vastapäätä Annalan kartanoa. Kartan löydät sivuilta www.kolmaskerros.fi 

 

SKjL 

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry 
Finlands Bildkonstorganisationers Förbund rf 
Union of Finnish Art Associations 

Toiminnanjohtaja / Generalsekreterare / Managing director: 

Harri Hirvonen 
Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki 
puh. (09) 8364 9961, 050-595 4974 
s-posti: info@skjl.fi 
kotisivut: www.skjl.fi 
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http://www.skjl.fi/
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

AKVARELLI, …. Minkälaisia väristyksiä se herättää 

Lämpöinen kevättalven tervehdys sinulle akvarellisti, yhdistyksemme jäsen 

Syyskokous valitsi uuden puheenjohtajan SAy-akvarellilaivamme kippariksi. Tässäpä on nyt luotsaamista 

kerrakseen. Onneksi laivassa on mukana aktiivinen ja toimelias hallitus. Jokaisella on nyt oma köysi, oma 

vastuualue, josta pitää huolta. Teemme tiimityötä. 

Entäpä sitten kaikki me, koko jäsenistö, noin 700? Meidän akvarellilaiva tämä on. 

Nyt toivon uusien leppeiden tuulien puhaltavan uutta uskoa tähän meille rakkaaseen taiteenlajiin. 

Nykypäivänä on niin kovin vaikeaa saada sponsoriapua. Jäsenmaksua syyskokous joutui nostamaan eurolla. 

Meidän on kuitenkin tarkkailtava yhdistyksen taloutta entistä huolellisemmin, tiheällä kammalla. Hallitus 

esittääkin kevätkokouksessa tarkistetun budjetin. Yhdessä eteenpäin ja toimintaa kehittäen. 

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvana olen myös huolissani, miten voimme palvella kaikkia meitä, 

joiden kotimaisemat ovat kauempana. Olemme kehittämässä alueellista toimintaa: näyttelyitä ja 

kursseja muuallekin. Jos olet kiinnostunut toimimaan yhdyshenkilönä kotipaikkakunnallasi, niin otathan 

yhteyttä, kudotaan akvarelliverkosto! 

Vuonna 2010 kokosimme yhteen Turun seudulla yli 30 jäsentämme ja pidimme upean näyttelyn. Sen 

innoittamana tulee meidän jatkaa samantapaisesti muille paikkakunnille. 

Mikkelin seudulta kuuluu jo hyviä uutisia. Hienoa! 

On tärkeää, että yhdistyksen kokouksissa voimme tavata toisiamme ja osallistua täten yhteiseen 

toimintaan. Vuoden 2008 kevätkokous veti 87 jäsentä paikalle. Yhdistyksemme oli kymmenvuotias. Nyt on 

juhlavuosia edessä ja arvokkaita näyttelysuunnitelmia. Tänä vuonna Metsä-näyttely Tampereella. 

Osallistuthan lähettämällä aidon akvarellin jyrytykseen. 

Akvarelli antaa väriä ja valoa elämään! 

Yhteistyöterveisin 

Kaisa-Leena Kaarlonen 

SAy puh.joht. 

 

 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen kevätkokous pidetään lauantaina 16.4.2016. 

 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään 5 §:n määräämät asiat. Kokouksessa on 
jaossa toimintakertomus ja tilinpäätös 2015. Kokouksessa on kahvitarjoilu ja muuta 

ohjelmaa. 
 

Vuosikokouksen kutsu ja esityslista tämän tiedotteen liitteenä.  
 
 

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian kevätkokouksessa tai syyskokouksessa 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kuukautta ennen kokousta. 
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YHDISTYKSEN HALLITUS, TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT SEKÄ TOIMIHENKILÖT 

Syyskokouksessa 2015 tehtyjen valintojen jälkeen uuden hallituksen kokoonpano on seuraava: 
 
Hallitus 
Puheenjohtaja  Kaisa-Leena Kaarlonen nuketteri@gmail.com 
 
Varsinaiset jäsenet Maisa Kela  maisa.kela@luukku.com 

Vesa Kautto  vesakautto@kolumbus.fi  
Piisa Luukka  piisa.luukka@kolumbusfi  
Auli Muurinen-Kitula auli.kitula@kolumbus.fi 
Anja Oasmaa  anja.oasmaa@vtt.fi 
Benita Suomi  benita.suomi@icon.fi  

 
Varajäsenet Anu Ahonen  anuartisti@gmail.com 

Riitta Lindström lindstromriitta@gmail.com  
Kirsti Pesari  kirsti.pesari@gmail.com  
Elina Tammiranta-Summa tammirantasumma@gmail.com  
   

Sihteeri  Anja Tyrväinen anjatyr@gmail.com 

    sihteeri@akvarellitaiteenyhdistys.fi 

 

Kokouksessaan 12.1.2016 hallitus valitsi yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Piisa Luukan. 

Yhdistyksen talousasioiden hoito: Auli Muurinen-Kitula. Kirjanpito on edelleen Yrityspalvelu Criteria Oy:ssä. 

Kansainväliset asiat, ECWS, nettisivut ja jäsentiedotus: Piisa Luukka 

Ulkoinen tiedotus, NAS: Benita Suomi 

Maakuntatoiminnan kehittäminen: Kaisa-Leena Kaarlonen, Anu Ahonen 

Hallituksen kokoukset pidetään tänä keväänä seuraavasti: 9.2., 8.3., (tarvittaessa 29.3.), 16.4. ja 10.5. 

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa jonkun asian hallituksen käsiteltäväksi, tulee hänen ilmoittaa 

asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta. 

Toimikunnat ja työryhmät 

Tammikuun kokouksessa hallitus valitsi toimikuntien ja työryhmien jäsenet. Toimikuntia ja työryhmiä voidaan 

täydentää vuoden aikana ja uusia perustaa tarpeen mukaan.  

Näyttelytoimikunta 
Vesa Kautto, pj ja siht 
Hanna Järvi 
Valentina Näsi, Venäjä yhteydet 
Kimmo Pulli 
Pekka Ryynänen 
Sirkkaliisa Virtanen 
Piisa Luukka, kansväl ja ECWS 
Benita Suomi, NAS 
  
Vuosinäyttelyn työryhmä 
Vesa Kautto, pj ja siht 
Tarja Inkovaara 
Tarja Koski 
Laura Laurila 
Arja Rainio 
Pekka Sinisalo 
Sirkkaliisa Virtanen 
 

Koulutustoimikunta 
Anja Oasmaa 
Elina Tammiranta-Summa 
Maikki Haapala 
Tarja Kleemola 
Hanna Järvi 
 
Tapahtumatyöryhmä 
Taina Rasi, pj 
Maisa Kela 
Kirsti Pesari 
Camilla Ramstedt 
Marjatta Kantola 
Anja Tyrväinen 
 
Vaalitoimikunta 
Ritva Pesonen 
Ulf Nyman 
Irja Suutarinen 
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TOIMINTA 2016  

NÄYTTELYT 

Vuosinäyttely ”METSÄ” 3.6. – 29.6.2016 
Tämän vuoden vuosinäyttelyn teema on Metsä. Yksittäisinä akvarelleina, diptyykkeinä, triptyykkeinä, 

sarjakuvina, installaatioina ja kolmiulotteisina. Näyttely pidetään Galleria Emilissä, Vanha kirjastotalo, 

Tampere (www.tampere.fi/galleriaemil). Näyttelyyn kutsu ja ilmoittautumisohjeet ovat tämän tiedotteen 

liitteenä.  

SUURI MAALAUSTAPAHTUMA 10.7.2016 

Suuri maalaustapahtuma järjestetään perinteisesti heinäkuussa Suomen Kuvataiteen päivänä, sunnuntaina 

10.7.2016. Tavoitteena on saada vähintään 150 akvarellistia päivän ajaksi maalaamaan Helsinkiin. Päivän 

aikana maalatuista töistä järjestetään pikanäyttely, jossa työt ovat näytteillä ilman kehyksiä tapahtumapäivän 

illan ja seuraavan päivän. 

Lisätietoja tapahtumasta: www.maalaustapahtuma.fi. Tätä sivustoa päivittää tapahtumatyöryhmä. 

KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA 

Yhdistyksen hallitus on päättänyt panostaa koulutus- ja kurssitoiminnassa paikallistoiminnan kehittämiseen 

ja jo toiminnassa olevan paikallistoiminnan kannustamiseen. Tähän liittyen jäsenille tulee mahdollisuus 

kertoa järjestämistään kursseista ja näyttelyistä yhdistyksen uusilla nettisivuilla. Tämä tulee tapahtua 

linkittämällä omalle nettisivulleen; yhdistyksen sivusto ei tule kuitenkaan olemaan suora myyntiväline.  

Tälle vuodelle suunniteltu kurssi on perinteinen Harjavallan Akvarellikesä 2016. Kurssiesite on tämän 

tiedotteen liitteenä. Harjavallan Biennaleen osallistuville tulee 35 e jurytysmaksu, joka sisältää jurytyksen ja 
ripustuksen lisäksi myös paspikset. 

Akvarellikursseja ympäri Suomea 

SAy haluaa laajentaa kurssitarjontaa ympäri Suomea, jotta kaikilla jäsenillä olisi yhtäläinen mahdollisuus 

osallistua akvarellikursseihin. Tähän pyytäisimme jäsenistöltä ehdotuksia kurssipaikoiksi ja/tai kurssien 

vetäjiksi. Kurssin vetäjän ei tarvitse olla ammattitaiteilija vaan riittää, että hän on kokenut akvarellisti. Jotta 

pystyisimme viestittämään kursseista jäsenistölle alamme pitää kurssirekisteriä, johon toivomme jäsenistöltä 

näitä ehdotuksia. Voit laittaa vapaita ideoita ja toiveita yhteystietoinesi: koulutustoimikunnan puheenjohtaja 

Anja Oasmaa, puh. +358 40 593 2834, email anja.oasmaa@vtt.fi 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA   
Kansainvälinen toimikunta on yhdistetty näyttelytoimikuntaan. 

ECWS:n 19. kansainvälinen symposium 16.- 20.11.2016 ja akvarellinäyttely 17.11. – 11.12.2016 

Avignon, Ranska 

Jäsenistölle on sähköpostitse lähetetty tiedote symposiumista ja näyttelyyn ilmoittautumislomake 

joulukuussa. Samat tiedot ovat myös nettisivuilla. Ilmoittautumislomake on vielä tämän tiedotteen liitteenä. 

Symposiumiin voi jo ilmoittautua järjestäjän nettisivujen kautta: www.sfaquarelle.fr. Voit valita kieleksi 

ranskan tai englannin.  

Joulukuussa ilmoitetun 40 euron jurytysmaksun lisäksi näyttelyyn osallistumiseen kuuluu 100 euron maksu 

näyttelyyn valituilta. Tämä maksu jaetaan puoliksi yhdistyksen ja taiteilijan kanssa; molemmat maksavat 50 

euroa. Tämä on muutos aiempaan käytäntöön nähden. Uuteen käytäntöön hallitus on päätynyt yhdistyksen 

taloudellisen tilanteen takia. 

Tarkennetaan vielä ohjetta maalausten ja papereiden koosta. Nämä mitat: A) maalattu pinta 50 x 70 tai 30 

x 40 ja B) paperin koko hieman suurempi kuin maalattu pinta, esim. 52 x 72 tai 32 x 42 (siis esimerkiksi) on 

käännetty suoraan näyttelyjärjestäjän ohjeista. Jotkut ovat kaivanneet paspiksen aukon mittoja. 

Piirroskuvan lisäksi ohjeissa sanotaan ”leave a margin around it to fix the mat” eli jätä maalauksen 

ympärille marginaalia paspiksen kiinnitykseen.  

Muut kuin yhdistyksen järjestämät näyttelyt 

Toisinaan yhdistyksen tietoon tulee kansainvälisiä akvarellitapahtumia – kursseja, näyttelyjä – jotka 

varmaankin kiinnostavat yhdistyksen jäseniä. Tiedotamme niistä sitä mukaan, kun niistä tietoja saamme. 

http://www.tampere.fi/galleriaemil
http://www.maalaustapahtuma.fi/
mailto:anja.oasmaa@vtt.fi
http://www.sfaquarelle.fr/
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Nordisk Akvarel 2016 

NAS järjestää akvarellinäyttelyn Tanskassa 20.8.- 9.10.2016. Näyttelyyn voivat hakea vain NASin jäsenet. 

Tietoja näyttelystä http://www.nordicwatercolour.org/index.php/10-aktuelt/186-invitation-til-nordisk-akvarel-

2016-english ja jäseneksi liittymisestä http://www.nordicwatercolour.org/index.php/finsk.  

Baltic Bridges 2016  

Tästä akvarellitapahtumasta tulee lisää tietoa kevään kuluessa. Biennaali toteutetaan tänä vuonna. 

MUUTA 

YHDISTYKSEN NETTISIVU-UUDISTUS 
 

Viime vuonna vauhtiin polkaistu yhdistyksen nettisivu-uudistus etenee… Minun Helsinkini 2015 –näyttely vei 

paljon aikaa myös nettisivusuunnittelulta, sivujen koodaaminen vie paljon aikaa ja koodaajan pitää ehtiä 

hoitaa koulunkäyntinsäkin. Tavoitteena on saada uudet sivut julki tämän kevään aikana.  

 

Nettisivu-uudistuksen yhteydessä tällä hetkellä jäsengalleriassa olevia tietoja ja akvarellien kuvia ei siirretä 

uudelle sivustolle koodaajan toimesta. Jokainen saa tehdä sen itse . Sivustolla tulee olemaan mahdollisuus 

rekisteröityä ja kirjautua sivuille. Voit itse antaa itsestäsi tietoja ja ladata sinne kuvia aina 10 Mt saakka. 

Jos haluat ottaa talteen netissä tällä hetkellä olevat kuvat, vie kohdistin kuvan päälle, klikkaa hiiren oikeaa 

korvaa, valitse valikosta ”Tallenna kuva nimellä… ” ja tallenna se haluamaasi paikkaan. 

Mikäli et itse osaa rekisteröityä, kirjautua, antaa tietojasi ja ladata kuvia, eikä lähipiiristäsi löydy apua, voit 

saada sen yhdistykseltä maksullisena palveluna. 

JÄSENYYYDET 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: 

 SKjL Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto ry, www.skjl.fi  

 ECWS  European Confederation of Watercolour Societies, www.ecws.eu  

 AKVART galleriaosuuskunta, www.akvart.fi  

 

Joku saattaa nyt kiinnittää huomiota siihen, että listasta puuttuu NAS. Koska NAS on henkilöjärjestö, ei 

SAy:n jäsenyyydellä siinä ole mitään etua yhdistyksen jäsenille. Saadakseen NAS-edut jäsenen tulee liittyä 

NASiin itse. Tiedot liittymiseen http://www.akvarellen.org/index.php/finsk.  

 

Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto, SKjL 

 
SKjL:n jäsenyhdistykset, joista Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry on yksi 47 jäsenestä, osallistuvat liiton 
päätöksentekoon mm. kevät- ja syyskokousten kautta. SAy:n entinen puheenjohtajaTaina Rasi toimii SKjL:n 
hallituksen varsinaisena jäsenenä 2015-2017. Hän myös edustaa SKjL:a STS Suomen Taiteilijaseuran 
edustajiston kokouksissa. 
 
SKjL:n jäsenedut 
 

 NÄYTTELYT Taiteilijat voivat hakea sekä SKjL:n jäsenyhdistysten taiteilijoille tarkoitettuun 

vuosinäyttelyyn  

 NEUVONTA SKjL neuvoo ja ohjaa jäsenyhdistyksiään taiteilijan arkeen liittyvissä ongelmissa. 

Yhdistykset voivat saada Suomen Taiteilijaseuran lakiasiain neuvontapalvelua ottamalla ensin 

yhteyttä liiton toimistoon. 

 ASPAN ATELJEE Karjalohjan Vilniemessä sijaitseva Aspan ateljee on tarkoitettu ensi sijassa liiton 

jäsenyhdistysten taiteilijoille työskentelyyn ja lomailuun. Aspan ateljeeta voivat hakea Suomessa 

asuvat kuvataiteilijat.  Tiedustelut SKjL:n toimistosta. 

 JÄSENKORTILLA TAIDEMUSEOON Liiton jäsenkortilla pääsee ilmaiseksi tai alennettuun hintaan 

taidemuseoihin Suomessa (käytäntö vaihtelee museoittain). 

 TAIDE-LEHTI Liiton jäsenyhdistykset voivat tilata TAIDE-lehden edullisena vuositilauksena 

jäsenistölleen suoraan Kustannus Oy Taiteesta.  

http://www.nordicwatercolour.org/index.php/10-aktuelt/186-invitation-til-nordisk-akvarel-2016-english
http://www.nordicwatercolour.org/index.php/10-aktuelt/186-invitation-til-nordisk-akvarel-2016-english
http://www.nordicwatercolour.org/index.php/finsk
http://www.skjl.fi/
http://www.ecws.eu/
http://www.akvart.fi/
http://www.akvarellen.org/index.php/finsk
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 TAITEILIJATARVIKKEET Liiton jäsenkortilla saa 20 %:n alennuksen Farbe Oy:n (Kaapelitehdas, 

Tallberginkatu 1 C, 2. krs, Helsinki) normaalihintaisista taiteilijatarvikkeista. Myös muista 

taiteilijatarvikeliikkeistä voi tiedustella alennuksia. 

Näiden etujen lisäksi: 

 ECWS:n jäsenyhdistyksen jäsenenä sinulla on mahdollisuus hakea jossain päin Eurooppaa 
pidettävään kansainväliseen taidenäyttelyyn. 

 SAy:n jäsentiedote lähetetään jäsenille kolme-neljä kertaa vuodessa. 

 AKVART galleriassa SAy:n jäsenillä on mahdollisuus saada näyttelyaika edullisemmin kuin 
ulkopuoliset. 

 

Hyvä akvarellisti, 

 

Akvarellitaiteen yhdistys pyrkii entistä aktiivisemmin käyttämään sähköpostia erilaisten tiedotteiden 

lähettämiseen. Uusien nettisivujen rooli kasvaa tiedottamisessa ja Facebookia tullaan käyttämään entistä 

tehokkaammin. 

 

Pidäthän huolen siitä, että yhdistyksellä on ajan tasalla oleva sähköpostiosoitteesi. Tämä on erityisen 

tärkeää, 

 jos sähköpostisi on viime aikoina muuttunut 

 jos et ole saanut sähköpostia Suomen Akvarellitaiteen yhdistykseltä 

Jotta varmistat tiedotteidemme saannin, tarkistathan välillä, että sähköpostilaatikkosi ei ole täynnä. 

Sähköpostiosoitteita käytetään vain yhdistyksen ja jäsenten väliseen viestintään. 

 

 

 

 

Liitteet: Kutsu kevätkokoukseen 

Näyttelykutsu vuosinäyttelyyn  

Harjavallan kurssiesite 

Akvartin tiedote 


