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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 Sari Witting, Museokatu 17 A 10, 00100 HELSINKI, 050 543 5424, sari.witting@gmail.com  
 
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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mailto:sari.witting@gmail.com
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PUHEENJOHTAJA PALSTA 

Värikkäät akvarelliterveiset teille yhdistyksemme jäsenet 
 
Kesä on takana ja sen monet muistot, toivottavasti mukavat. Aivan kesäkuun alussa avattiin 
vuosinäyttelymme Tampereella Emil Galleriassa. 
 
Tässä osa puheestani, jonka pidin siellä 5.6.2016, teemanahan oli Metsä 
 
”Millaisen taulun sinä olisit maalannut aiheesta Metsä? Suomen Akvarellitaiteen yhdistys, kohta 
kaksikymmentä vuotias, päätti heittää jäsenistölleen tämän teeman. Meitä on lähes 700 ympäri Suomea 
Hangosta Enontekiöön. 
 
Akvarellkonstföreningen i Finland är en tvåspråkig förening, som har medlemmar över hela landet. Jag har 
glädjen, att även hälsa våra svenskspråkiga medlemmar välkomna till denna utställning. 
 
Saimme 284 erilaista, erikokoista ja eriväristä, eri tekniikoilla tehtyä akvarellia kokoon. Tässäpä oli 
taidemaalari Markku Arantilalla tehtävää kerrakseen juryttää tänne Tampereelle sopiva ja sopusointuinen 
Metsä-näyttely. 
 
Metsä, mikä aihe sopisikaan tähän Suomen juhlavuoden aattoon paremmin. Suomi on kautta vuosisatojen 
saanut elinvoimansa metsästä, joten mielikuvia ja tuntemuksia meillä jokaisella on, vaikka muutama vuosi 
sitten otsikoitiinkin surullisesti, että jotkut nuoret eivät tunnista mäntyä ja kuusta. Toivottavasti nyt on jo toisin. 
 
Tämä näyttely on 62 akvarellistin näkemys metsästä. Monipuolinen ja kaunis, keskellä Tamperetta. Tämän 
vanhan kirjastotalon seinien sisällä on ollut lukuisia kuvauksia metsästä. 
( jätän tässä yhteydessä pois siteerauksen Anni Kytömäen esikoiskirjasta Kultarinta) 
 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen uutena puheenjohtajana tämän näyttelyn teema puhuttelee minua 
erityisen paljon. Kun katson kotini maisemaa eri ilmansuuntiin, näen joka ikkunasta puita. Asun siis aivan 
metsän keskellä; kuusia, mäntyjä, koivuja, pihlajia, vaahteroita, haapoja, leppiä, tammia, pähkinäpensaita 
jopa. Juuri ovat pihlajat kukkineet erittäin runsain kukin ja antavat toivon kauniista kesästä ja syksystä. 
 
Nämä akvarellit kuvastavat kaunista kotimaatamme etelästä pohjoiseen. 
( kiitin lämpöisesti kaikkia tämän näyttelyn aikaansaajia ja Tampereen kaupunkia) 
 
Toimme metsän teille nähtäväksi, emmekä menneet ”metsään”. ” 
 
Tähän tapaan avattiin näyttelymme kesän alussa. 
 
Seuraavaa, ensi vuoden näyttelyä varten toivon, että menisitte luontoon ja saisitte sieltä sekä omasta 
kotimaisemastanne ideoita ensi vuoden näyttelyyn: Kotimaa tää pohjoinen. 
 
Pieksämäen Suomi 100 juhlavuoden näyttelystä tulee upea, uskon näin. 
 
Saamme yhdessä toimien hyvää. Tervetuloa myös aktiivitoimintaan mukaan. Sinua tarvitaan. 
 
Maalausintoa jokaiselle!  
 
Toivoopi 
Kaisa-Leena Perniöstä 

 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen syyskokous lauantaina 29.10.2016 klo 12 – 15:30  

Syyskokous on yhdistyksen sääntömääräinen kokous, jossa valitaan seuraavalle 
vuodelle erovuoroisten hallituksen jäsenien tilalle uudet jäsenet. Kokouksessa 

hyväksytään myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.  

 

Kokous pidetään Markkinointi-instituutissa, Töölöntullinkatu 6, 00250 Helsinki. 

Syyskokouskutsu on tämän jäsentiedotteen liitteenä (Liite 1) 
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Otathan huomioon sen, että yhdistyksen kokoukset, kevätkokous ja syyskokous, ovat jäsenien 
kokouksia. Varmista, että olet maksanut tämän vuoden jäsenmaksusi! 

  
TULE SAy:N HALLITUKSEEN, OLE MUKANA VAIKUTTAMASSA!  
 
Yhdistyksen vaalitoimikunta (Ritva Pesonen, Irja Suutarinen ja Ulf Nyman) etsii ehdokkaita syyskokouksessa 
2016 valittavaan uuteen hallitukseen vuodelle 2017. Tänä vuonna erovuorossa olevat ovat hallituksen 
varsinaiset jäsenet Maisa Kela, Vesa Kautto ja Piisa Luukka sekä varajäsenet Anu Ahonen ja Elina 
Tammiranta-Summa. Lisäksi valitaan hallitukseen varsinainen jäsen Auli Muurinen-Kitulan tilalle hänen 
toimikautensa loppuun. 
 
Ehdokkailla olisi hyvä olla kokemusta yhdistystoiminnasta yleensä, mutta myös aikaa ja innostusta olla 
kehittämässä Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen toimintaa. Samalla olet akvarellitaiteen, rakkaan 
harrastuksesi keskiössä, saat uusia ajankohtaisia virikkeitä ja tapaat kollegoja.  
 
JOS OLET KIINNOSTUNUT TULEMAAN MUKAAN SAy:N AKTIIVISEEN PORUKKAAN,  
lähetä yhteystietosi ja pieni sepustus itsestäsi jollekin vaalitoimikunnan jäsenille:  
 
Ritva Pesonen, ritvampesonen(at)gmail.com, 044 566 3880  
Irja Suutarinen, irja.suutarinen(at)elisanet.fi, 040-7324423 

Ulf Nyman, ulf.nymam(at)elisanet.fi, 040 535 8788 

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa 29.10.2106. 
  
Vastaamme mielellämme myös kysymyksiisi. Ilmoita meille myös, jos tiedät tai tunnet jonkun muunkin, joka 
saattaisi olla kiinnostunut tulemaan yhdistyksemme hallitukseen, kiitos!  
 
Terveisin, Vaalitoimikunta 

TOIMINTA 

NÄYTTELYT 

Itsenäisyyden juhlavuoden vuosinäyttely ”Kotimaa tää pohjoinen” 31.3. – 30.4.2017 

Juhlistamme kotimaamme itsenäisyyden juhlavuotta näyttelyllä ”Kotimaa tää pohjoinen”, joka ripustetaan 

kulttuurikeskus Poleeniin, Pieksämäelle. Näyttelystä tehdään myös nettinäyttely ja näyttelyn taiteilijoille 

tarjotaan mahdollisuus asettaa työnsä näytteille myös Helsingissä, galleria Akvartin toimesta toukokuussa. 

Näyttelyn hakuohjeet SAy:n jäsenille ovat tämän tiedotteen liitteenä (Liite 2) 

Vuosinäyttely Metsä  

 

 

 

Vuosinäyttelymme avajaiset olivat sunnuntaina 
5.6.2016 Galleria Emilissä Tampereella, Vanhassa 
kirjastotalossa, Keskustori 4. Näyttelytilan 
ovilaskurin mukaan näyttelyssä kävi 1435 vierasta. 
Vieraskirjassa oli 490 nimeä. Näyttelyn juryttäjä 
valitsi palkittavaksi Anu Ahosen työn ”Aamu”.  

 

Metsän nettinäyttelyssä oli per 30.8. käyty 145 
kertaa. Keskimääräinen käyntikerta oli 3 minuuttia.  
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Maalaustapahtuma 

 

 

Suuri maalaustapahtuma järjestettiin perinteisesti 
heinäkuussa Suomen Kuvataiteen päivänä, 
sunnuntaina 10.7.2016. Noin 80 akvarellistia 
osallistui tapahtumaan ikuistamalla 
Helsinkiä. HAVIS AMANDAN KUVA 

Muuallakin Suomessa vietettiin Kuvataiteen päivää 
erilaisin tapahtumin.  

Yleisöäänestyksen voitti Sakari Kumpumäen upea 
Manta. 

 

 

Suven suhinaa – Sommarens sus 2016 

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

Näyttelyn avasi suurlähettiläs Ralf Friberg.  

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

toimikuntien ja työryhmien jäsenille sekä kunniapuheenjohtajalle että kunniajäsenille. 

Näyttelyssä kävi vieraskirjan mukaan 355 vierasta.  
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Harjavallan akvarellibiennaali 2016 – kotiseutu ja kansainvälisyys 16.10. saakka 

Harjavallan upea akvarellibiennaali on auki vielä 16.10. saakka. Vielä ehdit käydä! Se nimittäin kannattaa. 

  
  

 

 
 
 
Näyttelyn suojelija vapaaherra Axel ja 
vapaaherratar Barbro Cedercreutz (Köyliön Kerttu-
puvussa) sekä Tarja Kleemola ja Maikki Haapala. 

 

 

KOULUTUS 

Vuonna 2017 on suunnitteilla järjestää akvarellikursseja eri puolella Suomea. Harjavallan akvarellikesän 
uudistamista suunnitellaan ja siitä tiedotetaan mahdollisimman pian yhdistyksen nettisivuilla. Harjavallan 
järjestäjätahot: SAy, Emil Cedercreutzin museo, Huittisten seudun kansalaisopisto ja Harjavallan Seudun 
Taideseura ry. Tavoitteena on järjestää myös akvarellikurssi Virossa. Kesällä 2017 suunnitellaan kurssia 
Fiskarsin alueelle. Loppukesästä olisi kaksi peräkkäistä kurssia Hangossa, toinen suomen- ja toinen 
ruotsinkielinen, jolloin kurssilainen voi valita viikon tai kahden viikon kurssin. Syksyllä pyritään saamaan 
maalausleiri Lappiin. SAy:n jäsenten ympäri Suomea pitämiä akvarellikursseja mainostetaan SAy:n 
nettisivuilla. Kurssit pyritään järjestämään niin, että ne ovat SAyn jäsenille halvempia kuin ulkopuolisille. 
Koulutustoimikunta kiittää jäsenistöä hyvistä ideoista ja ottaa jatkossakin mielellään vastaan toiveita 
(yhteyshenkilö Anja Oasmaa, anja.oasmaa@vtt.fi). 
 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

METSÄ-näyttely ulkomaille 

Metsä-näyttelyn ulkomaille vientiä varten yhdistys haki taloudellista tukea Suomi100-projektilta. Vaikka 

hankettamme pidettiin ansiokkaana, meille ei myönnetty tukea. Yhdistys on nyt hakenut tukea Kordelinin 

säätiöltä. Vastauksen saamme lokakuun aikana. Tämän jälkeen hallitus tekee päätöksiä asian jatkon 

suhteen.  

ECWS:n symposium ja akvarellinäyttely 2016  

Tänä vuonna symposium on vasta syyskokouksen jälkeen, 16. – 20.11.2016 Avignonissa. Matkalle on 

lähdössä parinkymmenen hengen ryhmä (jäseniä ja perheenjäseniä sekä ystäviä) ja muutama jäsen on 

järjestänyt oman matkansa paikan päälle. Symposiumista ja näyttelystä raportoidaan myöhemmin tänä 

vuonna nettisivuilla. 

mailto:anja.oasmaa@vtt.fi
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Vuoden 2017 ECWS, ennakkotieto 

Ennakkotietona kerrottakoon, että vuoden 2017 pidetään Espanjassa, tällä kertaa Zaragozassa, joka on 

Aragonian itsehallintoalueen pääkaupunki. Symposium on syyskuussa. Tästä saadaan lisätietoja viimeistään 

Avignonin symposiumin yhteydessä marraskuussa. Tiedotus asiasta nettisivuilla ja sähköpostitse. 

NETTISIVUT JA FACEBOOK 

Nettisivujen ruotsin- ja englanninkieliset versiot ovat työn alla. 

Nettisivuille kirjautuminen on herättänyt jonkun verran kysymyksiä, joihin on vastattu sitä mukaan, kun 

niitä on tullut. Tämän tiedotteen liitteenä (Liite 3) on kirjautumisohje sivuille.  

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

asettelussa olla kummallisuuksia. 

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

menee puheenjohtajalle ja tiedottajalle. Viestejäsi käsitellään luottamuksellisesti.  

Sivuilla on blogi, jossa on oiva mahdollisuus kertoa jäsenille näyttelyistä, kokemuksistaan esim. 

akvarellikursseista, maalausmatkoista sekä kommentoida toisten kirjoituksia. Tämä edellyttää sitä, että olet 

kirjautunut sivuille. 

Myös yhdistyksen Facebook-sivu on käytettävissäsi. Viestisi ei jää sivun seinälle, mutta se näkyy jokaisen 

yhdistyksen Facebook-sivusta tykänneen uutisvirrasta. 

MUUTA 

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. 

Uudet, Suomen Akvarellitaiteen yhdistykseen liittyvät jäsenet voivat antaa luvan nimensä lisäämisestä tälle 

postituslistalle hakiessaan yhdistyksen jäseneksi.  

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. 

Jäsenrekisteriä käytetään vain yhdistyksen ja jäsenten väliseen viestintään sekä hallituksen ja 

toimikuntien muodostamiseen. 

 

 

 

 

mailto:galleriaakvart@gmail.com
mailto:jasenrekisteri@akvarellitaiteenyhdistys.fi
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 Suomen Akvarellitaiteenyhdistys ry    

 

KUTSU        

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry:n syyskokoukseen 29.10.2016 

Yhdistyksen syyskokous pidetään lauantaina 29.10.2016 klo 12 – 15. 

Kokouspaikkana on Markkinointi-instituutti,  

Töölöntullinkatu 6, 00250 Helsinki.  

 
Tervetulotoivotus ja katsaus tulevaan toimintaan  
Puheenjohtaja Kaisa-Leena Kaarlonen 

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. Valitaan hallitukseen uudet varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien Maisa Kelan, Vesa 

Kauton ja Piisa Luukan tilalle. Valitaan hallitukseen uudet varajäsenet erovuorossa olevien 
Anu Ahosen ja Elina Tammiranta-Summan tilalle. Lisäksi valitaan hallitukseen varsinainen 
jäsen Auli Muurinen-Kitulan tilalle hänen toimikautensa loppuun.  

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja 
10. Vaalitoimikunnan valinta 
11. Mahdollisten muiden toimihenkilöiden valinta 
12. Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen 
13. Seuraavan toimikauden 2017 toimintasuunnitelman hyväksyminen 
14. Seuraavan toimikauden 2017 talousarvion hyväksyminen 
15. Muut esille tulevat asiat 
16. Kokouksen päättäminen 

 
Yhdistyksen kokouksissa on kannatusjäseniä lukuun ottamatta jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

 

 

SYYSKOKOUKSEN MUU OHJELMA 

Kahvitarjoilu 

Kokemuksia Harjavallan akvarellikursseista ja biennalesta,  
koulutustoimikunnan puheenjohtaja Anja Oasmaa 

Viron taide-elämästä ja akvarellitaiteesta,  
sisustusarkkitehti ja Viron akvarellitaiteen yhdistyksen jäsen Külli Tael 

 

Tervetuloa syyskokoukseen 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry 

Hallitus 
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Kutsu vuosinäyttelyyn 2017  

Kulttuurikeskus Poleeni, Pieksämäki 31.3.–30.4.2017 

 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry kutsuu jäseniään vuosinäyttelyyn 2017. Suomen itsenäisyyden 

juhlavuoden kunniaksi näyttelyn teema on "Kotimaa tää pohjoinen".  

Näyttelyn juryttäjänä toimii kuvataiteilija Marjatta Hanhijoki. Hän on Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen 

perustajajäseniä. 

SAy:n jäsen voi tarjota näyttelyyn kolmea akvarellia vuosilta 2014–2017. Työn enimmäiskoko on A1. Teokset 

voivat olla myös kolmiulotteisia. Ilmoittautumiset 13.1.2017 mennessä osoitteeseen Vuosinäyttely 2017, 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys, PL 158, 00101 Helsinki. 

Ilmoittautuminen tapahtuu liitteenä olevalla lomakkeella ja A4-kokoisin korkealaatuisin teoskuvin (värituloste 

tai valokuva), joiden taakse merkitään tekijän nimi, teoksen nimi, koko ja hinta. Teoskuvia ei palauteta. 

Mukaan liitetään kuitti tai sen kopio 30 € suuruisesta jurytysmaksusta. Jurytysmaksu suoritetaan 13.1.2017 

mennessä yhdistyksen tilille Nordea FI73 1426 3000 1079 77. Viitenumeroksi merkitään 1708. 

Tieto valinnasta lähetetään valituille ja karsituille viimeistään perjantaina 8.2. Näyttelyyn valituilta peritään 30 

euron suuruinen ripustusmaksu.  

Poleenin verkko-osoite on http://www.poleeni.fi/. Poleeniin mahtuu esille noin sata teosta. Marjatta 

Hanhijoki suunnittelee ripustuksen. Työ, josta lähetetty värikuva ei vastaa riittävän hyvin alkuperäistä, 

voidaan hylätä vielä ripustusvaiheessa. 

Näyttelyyn hyväksytyiltä pyydetään tiedot näyttelykansioon. Toivotaan, että näyttelyyn hyväksytyt osallistuvat 

samanaikaiseen verkkonäyttelyyn ja lähettävät korkeatasoiset digikuvat työstään ilmoitettavaan 

osoitteeseen. Digikuvien pohjalta tehdään mahdollisesti näyttelyluettelo. 

Yhdistys ei vakuuta teoksia. Järjestäjä saa käyttää kuvaa näyttelyyn hyväksytystä teoksesta 

näyttelyjulisteessa, avajaiskutsussa tai mainoksissa. Tällaisesta käytöstä ei makseta käyttökorvauksia eikä 

Kuvasto-maksuja. Myyntiprovisiota ei peritä, koska myynnin hoitavat taiteilijat itse myöhemmin kerrottavalla 

tavalla. 

Tekijät kehystävät näyttelyyn valitut työnsä valkeisiin tai mattahopeakehyksiin. Kehykset on varustettava 

ripustamista varten silmukkaruuvein.Työt on toimitettava 22–23.3. SAy:n varastoon osoitteeseen Hämeentie 

157, 00560 Helsinki tai suoraan Kulttuurikeskus Poleeniin tiistaina 28.3. klo 8–12. Hyväksymiskirjeessä 

annetaan tarkempia ohjeita. 

Galleria Akvart tarjoaa näyttelyyn hyväksytyille mahdollisuuden jatkonäyttelyyn Helsingissä toukokuussa 

2017. Osallistumismaksu on 50 euroa. Asiasta lisää hyväksymiskirjeessä. 

Tiedustelut: yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa-Leena Kaarlonen, puh. 040 548 3217, sp. 

nuketteri@gmail.com. 
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Vuosinäyttely 2017 

 

Ilmoittautumislomake. Tiedot selkeästi tekstaten. 

Taiteilijan nimi 

 

Osoite 

 

Puhelin Sähköposti 

  

 

Teoksen nimi Hinta 

  

Valmistumisvuosi Koko cm (korkeus x leveys) 

  

  

Teoksen nimi Hinta 

  

Valmistumisvuosi Koko cm (korkeus x leveys) 

  

  

Teoksen nimi Hinta 

  

Valmistumisvuosi Koko cm (korkeus x leveys) 
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NETTISIVUILLE KIRJAUTUMINEN JA BLOGI  

Mistä saan käyttäjätunnuksen ja salasanan? Kas tässä ohjeet: 

Klikkaa ”Kirjaudu sisään”. Sitten klikkaat ”Oletko nykyinen jäsen? Paina tästä.” Tulet jäsenhakemussivulle. 

Siinä on vaaleanpunaisella pohjalla ohje, jossa pyydetään ruksaamaan ruutu ”Olen nykyinen jäsen”. Sitten 

täytät yhteystietosi, mutta suhdetta akvarelliin, cv:tä ja työnäytteitä ei tarvitse lähetellä, sillä ethän ole 

lähettämässä jäsenhakemusta. Kun ruksaat tuon ”Olen nykyinen jäsen” –kohdan, saat ”Lähetä” nappulaa 

painamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostiisi.  

Sitten kirjaudut saamillasi tunnuksilla. Nyt pääset antamaan omat tietosi, muuttamaan salasanan, laittamaan 

oman profiilikuvasi, laittamaan linkin omille sivuillesi, lataamaan cv:si, jos haluat.  

Sen jälkeen voitkin lisäillä omia kuviasi galleriaan. Kuvien määrällä ei ole ylärajaa. Jokaisella on 10 

megatavua tilaa. Lataussysteemissä olevalla työkalulla voit muuttaa sen kuvan kokoa, jota olet lataamassa. 

Nettisivujen blogi on yhdistyksen jäsenten foorumi, johon voit laittaa kutsut näyttelyjesi avajaisiin, kertoa 

vaikka mukavasta maalausmatkasta Tulimaahan, kommentoida jotain uutista tms. Jotta voit kirjoittaa blogiin 

tai kommentoida siellä olevia kirjoituksia, sinun tulee olla kirjautunut sivuille. 

 


