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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
Kaikissa talouteen liittyvissä asioissa pyydetään kääntymään ensisijaisesti Auli Muurinen-Kitulan puoleen.
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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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kevättervehdys teille akvarellistit, arvoisat jäsenemme,
Tämä tiedote lähetetään nyt sähköisesti. Samalla saamme päivitettyä sähköposti-osoitteita ja saamme
varmemmin myös sähköiset viestimme kaikkien jäsentemme luettaviksi.
Näin keväällä valo on huikea ja värit loistavat aivan eri tavalla kuin kuukausiin. Toivottavasti olet ehtinyt
tehdä hienoja akvarelleja vuosinäyttelyymme. Metsä-näyttely on avoinna kesäkuun ajan Tampereella Emilgalleriassa ajan. Tiedän, että saamme jälleen aikaan loistavan akvarellikatselmukseen.
Nettivastaava Piisa Luukkaa ja nettinörtti Joonas Kajava ovat ahkeroineet yhdistyksen uusien nettisivujen
kanssa. Tämän kuun aikana ne aukeavat nykyaikaisemmassa ja toimivammassa muodossa. Sivuille tulee
myös blogi, jossa voimme keskustella sekä tiedottaa näyttelyistämme ja kursseistamme.
Kevätkokouksessa tapaamme lauantaina 16.4.2016 klo 12. Tällä kertaa kokoonnumme Annantalolle.
Kevätkokousesitelmän pitää Ateneumin erikoistutkija Erkki Anttonen, joka luo katsauksen Ateneumin
paperipohjaisten teosten kokoelmiin.
Kokouspaikalla on myös saatavilla julkaisupaketteja ja Pro Akvarelli –videoita. Mukavia lahjoja vaikka
kevätjuhlijoille.
Tervetuloa!
Yhteistyöterveisin,
Kaisa-Leena

MUISTUTUS
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen kevätkokous pidetään lauantaina 16.4.2016
Annantalossa, Annankatu 30, 00100 Helsinki.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään 5 §:n määräämät asiat. Kokouksessa on
jaossa toimintakertomus ja tilinpäätös 2015. Kokouksessa on kahvitarjoilu ja muuta
ohjelmaa.
Kevätkokouksen kutsu ja esityslista vielä muistutuksena tämän tiedotteen liitteenä. Se
lähetettiin jäsenille vuoden ensimmäisessä jäsentiedotteessa postitse.
Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian kevätkokouksessa tai syyskokouksessa
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kuukautta ennen kokousta.

TOIMINTA
Vuosinäyttely ”Metsä” avajaiset su 5.6.2016
Tämän vuoden vuosinäyttelyn teema on Metsä. Yksittäisinä akvarelleina, diptyykkeinä, triptyykkeinä,
sarjakuvina, installaatioina ja kolmiulotteisina. Näyttely pidetään Galleria Emilissä, Vanhassa kirjastotalossa,
Tampereella (www.tampere.fi/galleriaemil). Näyttely avataan yleisölle la 4.6., mutta lakkiaisten takia
varsinaiset avajaiset pidetään su 5.6.2016.
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Maalaustapahtuma 10.7.2016
Maalaustapahtuman järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Muistathan, että tämä tapahtuma on auki kaikille, ei vain
yhdistyksen jäsenille. Ota siis ystävät mukaan ja nauttikaa päivästä täysin siemauksin. Tapahtumapaikka on
edellisten vuosien tapaan Café Ekberg Extra, Bulevardi 9, toinen kerros. Tarkempia tietoja tapahtumasta sen
omalla nettisivulla www.maalaustapahtuma.fi ja seuraavassa jäsentiedotteessa.
Haastamme jäsenemme kautta Suomenmaan maalaamaan 10.7., Suomen kuvataiteen päivänä. Ota kuvia,
niin laitetaan niitä sitten nettisivuille.

Suven suhinaa – Sommarens sus
Tammisaaren Galleria Perspektiivissä, Raaseporintie 8, pidetään näyttely Suven suhinaa – Sommarens sus
15.8. – 3.9.2016. Tämä näyttely on tarkoitettu yhdistyksen aktiiveille. Näyttelyn avajaiset ovat maanantaina
15.8. klo 17 – 19.

KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA
Harjavallan kursseille on tullut tarkennuksia opettajista. Päivitetty kurssiohjelma liitteenä.
Hangossa järjestetään elokuussa ”Kallio – meri – satama” –kurssi, jonka tarkemmat tiedot ovat liitteenä.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
ECWS:n Avignonin näyttelyn jurytys 4.3.2016
ECWS:n Avignonin näyttelyyn valittiin 12 maalausta. Bonuksena tänä vuonna saimme vielä yhden
ylimääräisen työn satelliittinäyttelyyn, joka pidetään Vignerons de Laudun Chusclanin viinikellarissa. Tämä
viinikellari on ranskalaisten isäntiemme ja emäntiemme sponsori, jonka erinomaisia viinejä maistelemme
symposiumin aikana. Viinikellari sijaitsee 20 km päässä Avignonista ja näyttely siellä tuo lisänäkyvyyttä
Avignonin näyttelylle.
ECWS:N näyttelyyn Avignoniin valittiin seuraavat taiteilijat:
Tuula Aalto
Helena Cederberg
Irja Hannu
Maisa Kela
Aulikki Nukala
Valentina Näsi

Anne Ollila
Katri Pailos
Irina Rebnistkaya
Maire Ruotsalainen
Kerstin Sunabacka
Irja Suutarinen

Vignerons de Laudun Chusclanin satelliittinäyttelyyn valittiin Raija Heikkilä.
”Hyvää tasoa!” huudahti kuvataiteilija Aura Hakuri suorittaessaan ensikatselmusta
hevosenkengän muotoon asetetuista töistä. 37 taiteilijaa lähetti töitään ECWS:n
Avignonin näyttelyn jurytykseen ja Hakurilla oli edessään haastava ja mielenkiintoinen
työ. Ensin hän valitsi jokaiselta yhden työn ja toivoi, että voisi lähettää ne kaikki
näyttelyyn.
Hakuri näkee kuvat musiikkina ja etsi töitä, jotka soivat. Kun työ soi, se on valmis.
Soivista töistä hän alkoi sitten valita niitä, jotka soivat parhaiten yhdessä. Hän haki
monipuolisuutta, hän haki läsnäoloa. Hän haki sitä, että taiteilija oli kohteessa sisällä
eikä jäänyt etäiseksi. Hän pohti värillisyyttä ja sitä, että maalaukselle on annettu mahdollisuus tekeytyä.
Kuvista on vaikea valita, sillä pitää yrittää kuvitella, minkälaisia ne ovat luonnossa, maalauksina. Joidenkin
tulosteiden tai kuvien tekninen laatu ei tehnyt oikeutta maalaukselle ja joissakin värit ikään kuin sammuivat.
Oli mahdotonta sanoa, oliko näin jo maalauksessa vai johtuiko se kuvasta.
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Valinta oli vaikea ja paljon tosi hyviä töitä jäi valitsematta. Niistä olisi saanut useamman, hyvän
näyttelykokonaisuuden. Kaiken kaikkiaan Aura Hakurille jäi hyvä olo tekemistään valinnoista.
Parhaimmat onnittelumme näyttelyihin valituille. Lämpimät kiitoksemme kaikille hakuun osallistuneille.

Matka Avignoniin
Lomalinjalta on pyydetty ryhmämatkatarjousta ECWS:n symposiumiin ajalle 15. – 20.10.2016. Tarjouksesta
tiedotetaan erikseen.

Muut kuin yhdistyksen järjestämät kansainväliset näyttelyt
Baltic Bridges 2016. Hakuohjeet ja –lomake tämän tiedotteen liitteinä.
Watercolour Biennale 2016 Petroskoissa, VII kansainvälinen akvarellinäyttely 28.10 – 4.12.2016.
Hakuohjeet ja lomake tämän tiedotteen liitteinä.
Aesthetica Art Prize. Tämä nyt ei ole ihan pelkkää akvarellia, mutta moni teistä tekee paljon muutakin.
Tutustu tarkemmin heidän nettisivuillaan http://www.aestheticamagazine.com/art-prize/.
The San Diego Watercolor Society 36th International Exhibition 1. – 31.10.2016. ECWS:n välittämä The
San Diego Watercolor Societyn kutsu 36. kansainväliseen näyttelyyn, joka pidetään lokakuussa 2016.
Ilmoittautuminen 8.2. – 6.5.2016 välisenä aikana. Ilmoittautuminen ainoastaan netin kautta www.sdws.org.
Vaikka ehdoissa puhutaan töiden lähettämisestä kehystettyinä, on ilmeisesti mahdollista lähettää ne ilman
kehyksiä ja paspiksia. Tällöin SDWS voisi hoitaa kehystyksen edullisesti. Tarkempia tietoja tästä Roberta
Dyerilta, robertadyer@reagan.com. Jos päätät osallistua, kerro siitä Piisa Luukalle, jotta saamme laadittua
ECWS-listan järjestäjille. Heitä kiinnostaa tietää, ketkä osallistuvat taiteilijat kuuluvat ECWS:ään.

MUUTA
Yhdistyksen nettisivut ovat testiryhmän testattavina. Ihan kohta pääsette te muutkin niitä lukemaan.

JÄSENEDUT
Life Art Oy tarjoaa SAy:n jäsenille 10 % alennuksen kehystyksistä ja ripustuskiskoista. Yhteystiedot:
Fredrikinkatu 20, 00120 Helsinki, info@lifeart.fi, www.lifeart.fi.
Taiteilijatarvikeliike Diverse, Uudenmaankatu 11, 00120 Helsinki, tarjoaa Say:n jäsenille 10 % alennusta
akvarellituotteistaan. He myös toimittavat tarvikkeita ympäri Suomen postitse (jonka tilaaja siis maksaa).
Lisätietoja www.diverse.fi. Diversessä on mahdollista vierailla ryhmittäin (huom. alan opettajat), jolloin he
esittelevät erilaisia värejä, papereita, siveltimiä. Tämä on ilmaista; soittamalla voit sopia ajasta.
Taidekeskus Järvilinna noin 15 km Jyväskylästä on aloittanut residenssitoiminnan. Tietoja huoneista ja
hakumenettelystä saat heidän nettisivuiltaan http://www.jarvilinna.fi/residenssi/.
Taidetarvike Flyktman, Gummeruksenkatu 9, 40100 Jyväskylä, tarjoaa jäsenille 10 % alennuksen.
Lisätietoja www.taidetarvike.fi.
Itäisenkadun Kehystämö, Itäinen Pitkäkatu 31, 20700 Turku, tarjoaa jäsenille 10 % alennuksen. Lisätietoja
www.itaisenkadunkehystamo.fi.
Frimodig Kehys Oy, Annankatu 20, 00120 Helsinki, tarjoaa jäsenille 10 % alennuksen. Lisätietoja
www.frimodigkehys.fi.
Sälekarin kirjapaino Oy, Turuntie 24, 31400 Somero, tarjoaa jäsenille 10 % alennuksen. Lisätietoja
www.salekarinkirjapaino.fi.
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Monet näistä yrityksistä harjoittavat myös nettikauppaa. Tällöin yritys pääsee toteamaan tilaajan
SAy-jäsenyyden yhdistyksen nettisivujen jäsengalleriasta. Kannustamme mahdollisimman monen
liittymään tähän jäsengalleriaan.

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, pdf-tiedostoina:
Liite 1 Kevätkokouskutsu
Liite 2 Harjavalta, päivitetty kurssitiedote
Liite 3 Hangon kurssi
Liite 4 Baltic Bridges 2016, hakuohjeet ja –lomake
Liite 5 Watercolour Biennale 2016 Petroskoi, hakuohjeet ja –lomake
Liite 6 Akvartin tiedote

