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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  
 
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. 
 
Varasto ja arkisto: Ritva Pesonen, Männikkötie 10 C 27, 00630 HELSINKI,  
044 566 3880, ritvampesonen@gmail.com  
 
Jäsenrekisteriasiat Ritva Pesoselle osoitteella jasenrekisteri@akvarellitaiteenyhdistys.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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PUHEENJOHTAJA PALSTA 

Hyvät akvarellistit! 
 
Vihreän monet sävyt ilahduttavat juuri nyt kauniisti maisemassa. Huikeat värit puhkeavat näkökenttään 
kaikkialle. Nautin suuresti siitä mitä luonto meille näin keväällä varsinkin tarjoaa. Toivottavasti meitä on 
monta luonnon ihmettelijää. 
  
Myös näyttelykesä pyörähtää vauhtiin. Oma valtakunnallinen vuosinäyttelymme, METSÄ, avataan kesäkuun 
viidentenä. Se tarjoaa varmasti upean kattauksen akvarelleja. Toivottavasti näemme siellä ja onhan se toki 
auki miltei koko kesäkuun joten hyvin ehdit piipahtamaan Tampereelle, Emil galleriaan. 
 
Antakaa toki sanan tästä levitä myös sähköisesti! Sillä totta kai toivomme, että kaikki akvarellien ystävät 
laajasti voisivat käydä nauttimassa tämän päivän akvarellien loistosta, monista tekniikoista ja toteutuksista. 
 
Kiitos sinulle, kun olet ottanut osaa tarjoamalla taideteoksiasi tähän näyttelyyn. Noin 60 onnellista taiteilijaa 
on mukana tässä ”Metsässä” lähes 80 työllä, heille paljon onnea ja kiitos kaikille ahkerille taiteilijoille. Harmi, 
ettei tila antanut myöten laajempaan esillepanoon. Tarjotuista akvarelleista olisi toki saanut toisenkin yhtä 
hienon kokonaisuuden yleisölle nähtäväksi. 
 
Tämä vuosi on lähtenyt mukavasti alkuun ja olemme hallituksessa ja toimikunnissa ahkeroineet ihan 
urakalla. Sihteeri meiltä nyt puuttuu, mutta elokuussa on tarkoitus saada uusi sihteeri pontevasti tekemään 
yhteistyötä kaikkien kanssa. Ilmoitamme nimen ja esittelemme hänet heti, kun asia varmentuu elokuun 
puolivälissä. 
 
Kaunista ja rentouttavaa kesää, ihania värejä ja lepoa, 
 
Ystävällisin terveisin 
Kaisa-Leena 

 

TERVEISIÄ KEVÄTKOKOUKSESTA 

 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin lauantaina 16.4.2016 
klo 12 – 15:30 Annantalossa, Annankatu 30, Helsinki. 
Sijainti on hyvin keskeinen ja sinne on helppo tulla. 
Rakennuksen miljöö on viehättävä ja kahvin kanssa 
tarjotut korvapuustit kuuluvat kaupungin parhaimpiin. 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Ulf Nyman ja 
sihteeriksi Ritva Pesonen. 
 
Toimintakertomuksen esitteli Piisa Luukka. 
 
Tilipäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esitteli Auli 
Muurinen-Kitula. 

 
 
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 
Hallitus toi kokoukselle tiedoksi tarkennetun talousarvion vuodelle 2016. Sen esitteli Auli Muurinen-Kitula. 
 
Kokoukseen osallistui noin 45 jäsentä. Tämä on noin viisi prosenttia yhdistyksen jäsenmäärästä. 
 
Kevätkokouksen päätyttyä erikoistutkia Erkki Anttonen Ateneumista kertoi museon paperipohjaisten teosten 
kokoelmasta. Niihin kuuluvat akvarellit, grafiikka ja piirustukset. Osa näistä lähes 20.000 teoksesta on 
verkossa kaikkien nähtävillä. Ateneumissa akvarellia pidetään esillä kolme kuukautta, jonka jälkeen ne 
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siirretään pimeään, jotta paperi ja värit saavat levätä. Esityksessä näytetyt kuvat alkoivat näkyä paremmin, 
kun pimennysverhot teipattiin ikkunoiden peitoksi.  

 

TOIMINTA 

Vuosinäyttely Metsä  

Vuosinäyttelymme avajaiset ovat sunnuntaina 5.6.2016 klo 14 – 16 Galleria Emilissä Tampereella, 

Vanhassa kirjastotalossa, Keskustori 4. Näyttelyn avaa Tampereen kaupungin apulaispormestari Anna-

Kaisa Heinämäki. Näyttelyn kutsu on tämän tiedotteen liitteenä. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Metsä-näyttelyyn valittiin seuraavat yhdistyksen taiteilijat, onnittelumme: 

Ahonen Anu  Karttunen-Salomaa Minna Rautakoski Ritva 
Ahoniemi Pirkko Kukkola Pentti Revell Tuula 
Cederberg Helena Leontjev Gennadi Romanainen Marja-Riitta 
Grasberger Sinikka Leppänen Anne Ruotsalainen Maire 
Grönqvist Seija Mertanen Marke Ruotsinsalo Pirjo 
Haapala Maikki Moijanen Maisa Saarinen Varpu 
Hintikka Anneli Mäenpää Kaija Salmi Marjatta 
Hällström Isa Mäkinen Kaija Sartes Minna 
Hänninen Kaija-Leena Niinikoski Ulpu Silenti Ilona 
Iivonen Anniina Nukala Aulikki Silvennoinen Jorma 
Kallas Tuula Nystén Taina Sinisalo Pekka 
Kangas Jaana Näsi Valentina Sipilä Rauni 
Karlsson Marita Oasmaa Anja Sivula Marja-Liisa 
Kautto Vesa Ollila Anja Suominen Liisa 
Kela Maisa Palonen Marianne Syrjänen Pirkko Sisko 
Koivisto Aino Parviainen Ritva Uimonen Kirsti 
Kokko Pekka Peräläinen Marjatta Veijonen Seija 
Kosonen Leo Pesonen Ritva Vepsä Ritva 
Kotilainen Briitta Pulli Kimmo Veräjänkorva Hanna 
Koukonen Inkeri Rainio (Rämänen) Arja Wiklund Gustav 
  Vuorela Riitta 
  Vuori Pirkko  

 

Maalaustapahtuma 

Suuri maalaustapahtuma järjestetään perinteisesti heinäkuussa Suomen Kuvataiteen päivänä, sunnuntaina 
10.7.2016. Tavoitteena on saada vähintään 150 akvarellistia päivän ajaksi maalaamaan Helsinkiin.  

Tapahtumaan ilmoittautuminen su 10.7.2016 klo 9:00 lähtien Ekberg Extrassa, Bulevardi 9 A, Helsinki.  

Ilmoittautumismaksu 10 euroa maksetaan käteisellä paikan päällä. 

Valmiita akvarelleja otetaan vastaan klo 14 -- 17 välisenä aikana Ekberg Extrassa. Kaikki sisään jätetyt 
maalaukset pääsevät näyttelyyn. Maalausten taakse merkitään tekijän nimi, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, akvarellin nimi ja myyntihinta. 

Näyttelyn avajaiset ovat tapahtumapäivänä klo 18 -- 20. 

Näyttely on avoinna myös maanantaina 11.7. klo 9 -- 18. 

Tervetuloa!   

Tapahtuman julisteen (liitteenä) maalaus on Anja Tyrväisen "Ruusuja".   

Yhdistyksen tavoitteena on tehdä "ravintolapäivät" tämän tapahtuman suhteen. Järjestä tapahtuma omalla 

paikkakunnallasi ja kerro siitä meille, niin lisäämme tapahtumasi nettisivuillemme! Tapahtuman jälkeen 

mielellämme julkaisemme kuvia siellä. 
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Suven suhinaa – Sommarens sus 2016 

Näyttely Suven suhinaa – Sommarens sus pidetään taas Galleria Perspektiivissä, Tammisaaren kirjastossa, 

Raaseporintie 8, Tammisaari. Näyttely on avoinna ti 16.8. – pe 2.9.2016. Näyttelyn avajaiset ovat ma 

15.8.2016 klo 17 – 19. Näyttelyn avaa suurlähettiläs Ralf Friberg. Tervetuloa! 

Tämä näyttely on tarkoitettu yhdistyksen luottamushenkilöille: hallituksen jäsenille ja varajäsenille, 

toimikuntien ja työryhmien jäsenille sekä kunniapuheenjohtajalle että kunniajäsenille. 

Näyttely on avoinna elokuussa ma – ke klo 10 – 19 ja to – pe klo 10 – 17. Syyskuussa ma – ke klo 10 – 20, 

to – pe klo 10 – 17, la klo 10 – 14.  

KOULUTUS 

Muistathan yhdistyksen järjestämät akvarellikurssit Harjavallassa ja tämän kesän uutuutena Hangossa? 

Tarkemmat tiedot liitteinä. Sekä Harjavaltaan että Hankoon mahtuu vielä. Kysele vapaita paikkoja! Kiva 

kesälomajuttu tai vaikkapa valmistujaislahja. Nettisivuilla on lisää kurssitarjontaa.  

Tänä vuonna järjestetään kurssien jälkeen Harjavallan akvarellibiennaali 2016 – kotiseutu ja 

kansainvälisyys. Työt tähän näyttelyyn valitaan Harjavallan viime vuoden ja tämän vuoden kursseilta. 

Näyttely on Emil Cedercreutzin museossa 2.8. – 16.10.2016 ja avajaisia vietetään su 31.7. klo 14:00. 

Tervetuloa!  

Näyttely on auki yleisölle museon aukioloaikoina: 2.8. – 31.8. ti – pe ja su klo 11 – 18, la 11 – 16.  

1.9. – 16.10. näyttely on auki ti, ke, su klo 12 – 16, to klo 12 – 18. 

Biennalen Helsinkiin toimitettavat työt ovat noudettavissa AKVART galleriasta 10.10. – 23.10.2016 gallerian 

aukioloaikoina. Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki. Ti, to, pe klo 11 – 17, ke klo 11 – 19, la ja su klo 11 – 16. 

Tämän jälkeen työt toimitetaan SAy:n varastoon. 

Järjestämme taidematkan Pietariin 1 – 4.9.2016. Ryhmänjohtajana toimii taidemaalari Irina 

Rebnitskaya, joka pitää meille luennon aiheesta ”Akvarelli venäläisessä taiteessa” ja pitää työnäytöksen 

siitä, miten hän maalaa akvarellin. Käymme Venäläisen taiteen museossa, sikäläisessä 

taiteilijatarvikeliikkeessä jne. Tarkempi matkaohjelma tiedotteen liitteenä. Varaukset suoraan Lomalinjaan. 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

ECWS:n symposium ja akvarellinäyttely 2016 ja ryhmämatka 

ECWS:n symposium ja akvarellinäyttely 16. – 20.11.2016 lähestyvät. Akvarellit ovat jo Ranskassa. 

Symposiumiin ilmoittautumisen deadline on 30.6. Ryhmämatkan lento lähtee 15.11. 

Ryhmämatkallemme 15.11. – 20.11.2016 on tähän mennessä ilmoittautunut 14 henkilöä, sekä 

akvarellisteja että perheenjäseniä. Mitä nopeammin saamme ryhmän kokoon, sitä edullisempana 

matkamme hinta pysyy. Tällä hetkellä hinta on (tilanne huhtikuun alussa) 695 euroa kahden hengen 

huoneessa, 20 hengen ryhmän mukaan. Vielä 10 henkeä katsotaan ryhmäksi, mutta hinta on tietysti 

korkeampi.  

Ryhmämatkatarjouksemme on tämän tiedotteen liitteenä. 

Itse symposiumin tiedot löytyvät Société Française d’Aquarellen sivuilta 

http://www.sfaquarelle.fr/?q=node/310, ranskaksi ja englanniksi. Ilmoittautuminen hoidetaan netissä. Maksut 

voi hoitaa nettisivujen kautta tai verkkopankin kautta. Muista ilmoittautua viimeistään 30.6. 

Avignonista löytyy paljon tietoa netistä, voitte aloittaa vaikka tällä: http://www.avignon-

tourisme.com/menu/practical-tips/tourist-office-86-2.html  

http://www.sfaquarelle.fr/?q=node/310
http://www.avignon-tourisme.com/menu/practical-tips/tourist-office-86-2.html
http://www.avignon-tourisme.com/menu/practical-tips/tourist-office-86-2.html
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Käymme päiväretkellä myös Roussillonin okrakaivosalueella, lisää tietoa www.okhra.com  

Eikä unohdeta uuden viinivuosikerran julkistamista http://www.avignon-tourisme.com/Fete-et-

Manifestation/AVIGNON/fiche-FMAPAC084CDT0001330-2.html  

Mainitsemattakaan kaikkia niitä inspiroivia akvarelliystäviä, jotka tapaamme näiden päivien aikana.  

ECWS Avignonin akvarellinäyttelyn julkaisun voi ostaa erikoishintaan suoraan järjestäjän nettisivuilta 

http://www.sfaquarelle.fr/?q=node/470 hintaan 20 euroa. Tämä tarjous on voimassa syyskuun loppuun 

asti.  

HUOM, näyttelyyn valitut taiteilijat ja jokainen yhdistys saavat edelleen tämän julkaisun näyttelymaksuihin 

sisältyvänä.  

Vuoden 2017 ECWS, ennakkotieto 

Ennakkotietona kerrottakoon, että vuoden 2017 pidetään sittenkin aiempien tietojen mukaan Espanjassa, 

tällä kertaa Zaragozassa, joka on Aragonian itsehallintoalueen pääkaupunki. Tästä saadaan lisätietoja 

viimeistään Avignonin symposiumin yhteydessä marraskuussa. Tämän tapahtuman ajankohdastakaan ei 

vielä ole tarkempaa tietoa.  

Petroskoin biennaali 

Petroskoin biennaaliin valittiin Valentina Näsi (3 työtä), Vitali Aho (2 työtä) ja Heidi Vasara (2 työtä).  

NAS Hillerød 

NASin näyttelyyn Tanskan Hillerødiin valittiin Leo Kosonen (2 työtä), Aulikki Nukala, Irina Rebnitskaya, 

Marlene Lindbäck ja Marja Koskiniemi.  

San Diego International Exhibition? 

Hakiko joku teistä San Diego Watercolor Societyn 36. kansainväliseen näyttelyyn, joka on lokakuussa? 

Hakuaika päättyi toukokuun alussa. ECWS on pyytänyt tietoja jäsenyhdistysten osallistumisesta, sillä SDWC 

on kiinnostunut kuulemaan, ketkä näyttelyyn hakeneista ovat ECWS:n jäsenyhdistysten jäseniä.  

NETTISIVUT 

Yhdistyksen nettisivut saatiin julkisuuteen 17.5.2016. Pahoittelemme viivästystä luvatusta julkaisusta 

huhtikuussa. Itse sivut olivat valmiit huhtikuussa. Sen jälkeen kävi ilmi, että palvelimen kapasiteetti ja 

ominaisuudet eivät riittäneet näille uusille sivuille. Tämän selvittelyyn meni aikaa. 

Nyt näyttää siltä, että sivut näkyvät niin kuin pitää Chromessa. Firefoxissa ja Explorerissa voi sivujen 

asettelussa olla kummallisuuksia. 

Jäsengalleria odottaa kuviasi! Kirjautumalla sivuille saat sähköpostiisi tunnukset ja sitten pääset itse 

latailemaan kuvia (max tila 10 megatavua) ja halutessasi cv:nkin.  

Voit sivujen kautta (Yhteystiedot  Ota yhteyttä) lähettää ajatuksiasi, kommentteja ym. yhdistykselle. Viestisi 

menee puheenjohtajalle ja tiedottajalle. Viestejäsi käsitellään luottamuksellisesti.  

Nettisivujen koodaamisen ja suurena apuna yhdistykselle on toiminut Joonas Kajava. Sivujen sisällön on 

tuottanut Piisa Luukka. Kiitos myös sivujen testausryhmälle: Liisa Wikberg, Riitta Lindström, Kaisa-Leena 

Kaarlonen, Kari Asikainen ja Ulf Nyman. 

MUUT ASIAT 

Kutsut Akvartin näyttelyihin 

Akvart galleria kerää omaa postituslistaansa. Jos jatkossa haluat Akvartin kutsut omaan sähköpostiisi, 

ilmoita siitä Akvartiin osoitteella galleriaakvart@gmail.com otsikolla SAy:n jäsenosoitteet. 

 

http://www.okhra.com/
http://www.avignon-tourisme.com/Fete-et-Manifestation/AVIGNON/fiche-FMAPAC084CDT0001330-2.html
http://www.avignon-tourisme.com/Fete-et-Manifestation/AVIGNON/fiche-FMAPAC084CDT0001330-2.html
http://www.sfaquarelle.fr/?q=node/470
mailto:galleriaakvart@gmail.com
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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 

Toimita muuttuneet jäsentiedot osoitteeseen jasenrekisteri@akvarellitaiteenyhdistys.fi  

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

Hiljattain tehdyssä sähköpostituksessa oli 30 syystä tai toisesta virheellistä osoitetta ja kolme täyttä 

postilaatikkoa.  

Jäsenrekisterin sähköpostiosoitteita käytetään vain yhdistyksen ja jäsenten väliseen viestintään. 

 

Liitteet  
Liite 1. Kutsu Metsä-näyttelyn avajaisiin Liite 5. Ryhmämatkatarjous 
Liite 2. Harjavallan kurssit Liite 6. Akvartin tiedote 
Liite 3. Hangon kurssi Liite 7. Lomalinjan mainos 
Liite 4. Suuri maalaustapahtuma  
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