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Wargh maalasi loppuun asti säilyttäen töissään tuoreu-
den sekä ajankohtaisuuden. ”Vanhan mestarin jälki ei ollut 
kaukana nuorempien nykypiirtäjien teoksista”. Carl Warg-
hin muistonäyttely oli esillä Seinäjoen taidehallissa 20.6.-
28.8.2018.

Carl Warghin muistoa kunnioittaen, 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen hallitus

lähteet: HS 18.8.2018, HS muistokirjoitus 17.8.2018, Sei-
näjoen taidehallin näyttelyinfo 2018, materiaalin koonnut/
kirjoittanut Ulf Nyman ja Piela Auvinen

Taiteilijaesittely: CARL WARGH (1938-2018)
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen kunniajäsen Carl 
Wargh kuului suomalaisten akvarellimestarien kärkeen. Hä-
nen omintakeinen tyylinsä, pääteemoinaan maisema- ja in-
teriööritutkielmat, on hyvin tunnistettava. Hän etsi aiheita 
usein suomalaisesta maisemasta ja luonnehti itse taiteensa 
olevan humaanisten, demokraattisten ja ekologisten arvojen 
ilmaisua ”maisema on minun ideologiani”. Warghin töissä 
valkoinen paperipohja on hallitseva elementti, jossa kuva 
rakentuu hyvin vähillä siveltimenvedoilla. Wargh kutsui it-
seään valöörimaalariksi.

Carl Wargh syntyi Vaasassa. Ylioppilaaksi päästyään hän 
aloitti taidemaalariopinnot Taideakatemian koulussa Tapani 
Ranttilan ja Sam Vannin oppilaana. Hän opiskeli myös Itä-
vallassa Salzburgissa Oskar Kokoschkan oppilaana 1950-lu-
vun lopulla. Juuri Kokoschkan vaikutuksesta Wargh keskittyi 
myöhemmin akvarellimaalaukseen. Myöhemmin hän opis-
keli myös Repin-instuutissa Leningradissa.

Wargh valmistui piirustuksenopettajaksi Taideteollisesta oppi-
laitoksesta ja toimi opettajana Turussa, Helsingissä, Vaasassa 
ja Pietarsaaressa sekä opetti aktiivisesti myös monilla akvarel-
likursseilla. Hän oli alansa järjestöaktiivi ja näin vaikutti lähte-
mättömästi suomalaisen akvarellitaiteen kehitykseen. 

Carl Warghille myönnettiin 1956 valtion 15-vuotinen taitei-
lija-apuraha. Hän sai useita palkintoja taiteilijaurallaan ja 
hänen töitään on monissa museoissa ja kokoelmissa sekä 
Suomessa että Ruotsissa. Aktiivinen näyttelytoiminta jatkui 
vuodesta 1962 vuoteen 2016.

Carl Wargh 2007, kuvalähde Carl Warghin kotialbumi, HS 
18.8.2018

Carl Wargh: vas. ”Mäntyjä rannalla” 2015 ja yllä 
 ”Asetelma 1990-luvulta”, kuvaaja: Ulf Nyman, Seinäjoen tai-
dehallin muistonäyttely



2

SAy - Jäsenlehti 3/18

JÄSENMATRIKKELI KOTISIVUILLE

Jäsensivut -esittelyt poistuvat kokonaan ja jäsenille tarjoamme matrikkelia, jonka ylläpidosta tiedottaja 
vastaa. Matrikkelista kootaan mahdollisesti myös painettu versio. 

SAy:n JÄSENMATRIKKELIN OHJE
- osallistumalla matrikkeliin jäsen antaa luvan SAy:lle käyttää annettuja tietojaan ja kuvia myös paine-
tussa matrikkelissa

- tiedot: Jäsenen nimi, ammattinimeke (halutessa), syntymäaika, 2-3 lausetta suhteestaan akvarelliin, 
mahdollinen kotisivuosoite

- kuvat: Jäsenen kuva, max 3 teoskuvaa (tiedostokoko yli 1Mt (1000kt)

- matrikkelin hinta: aloitusmaksu 10€, päivitys 20€
(perustaja-, kunniajäsenille ja kunniapuheenjohtajille matrikkeliin osallistuminen on kulutonta)

- maksutiedot: SAy:n tilille FI73 1426 3000 1079 77. Viitenumero on 4420.

- HUOM! tiedot ja kuvat sekä kopio maksukuitista tulee lähettää tiedottajalle (tiedottaja.say@gmail.com)

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään
lauantaina 6.10. klo 14-17
Helsingin Aikuisopiston kokoustila, Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Käsiteltävänä mm.
- hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
- toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
- vaalitoimikunnan valinta
- mahdollisten muiden toimihenkilöiden valinta
- liittymis- ja jäsenmaksusta päättäminen
- seuraavan toimikauden toimintasuunnitelman hyväksyminen
- seuraavan toimikauden talousarvion hyväksyminen
- muut esille tulevat asiat

KUTSU SAy:n 20v juhlakokoukseen (syyskokous)

Arvoista jäsenet, SAy:n 20v. Juhlavuoden 
syyskokous on kohta ajankohtainen.

Sääntömääräisen kokouksen jälkeen Hallitus ha-
luaa huomioida SAy:n perustajajäseniä ja muita, 
yhdistyksessä toimineita aktiivijäseniä jotka saavat 
henkilökohtaisen kutsun kokoukseen. Ulf Nyman 
on suunnitellut ja koostanut kokouksen epäviralli-
sen osuuden.

Luvassa on leppoisaa muistelua kutsuvieraiden 
osuudesta SAy:n kahden vuosikymmen taipaleel-
la, huomionosoitusten kera sekä heidän taiteensa 
esittely. 

SAy haluaa kunnioittaa edesmenneen, arvostetun 
Suomen Akvarellitaiteen mestarin ja SAy:n kun-
niajäsenen, Carl Wargh:in muistoa, esittelemällä 
hänen taiteellista uraa ja läpileikkauksen hänen 
taiteellisesta tuotannostaan. Osa esittelyn teok-
sista on Ulf kuvannut Seinäjoen Taidehallin muis-
tonäyttelyssä ja osa teoksista ovat yksityisessä 
omistuksessa. Nämä työt ovat esitelmän pitäjän 
valitsemia.

Sydämellisesti tervetuloa juhlimaan yhdessä kak-
sikymmentävuotista SAy:tä. Ilman teitä, uskollisia 
ja uusia jäseniä emme olisi päässeet näin pitkälle.
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Tervehdys Rooman kukkuloilta!

Tässä tiedotteessa on tärkeää tietoa tulevista tapahtumista, 
minkä lisäksi myös näyttely-, tapahtuma- ja koulutustoimikun-
nat esittelevät mitä kaikkea tämän kesän ja syksyn aikana on 
tapahtunut ja tulee vielä tapahtumaan.
Olen vasta tämän puolen vuoden aikana käsittänyt kuinka pal-
jon Suomen Akvarellitaiteen yhdistys tekee töitä jäsenistönsä 
eteen. Kun vertaan tätä kolmeen taiteilijoiden ammattitaide-
järjestöön ja kahteen taiteilijoiden paikallisjärjestöön, joiden 
jäsen myös olen, voin vilpittömästi sanoa, että ne eivät edes 
yhdessä järjestä niin paljon aktiviteettejä jäsenistölleen, kuin 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys.

Tämän vuoden aikana SAy on lisäksi vahvistanut asemiaan 
taiteen valtakunnallisella kentällä, tullen entistä vakavammin 
otettavaksi taidejärjestöksi taiteen ammattilaisten kentällä. 
Tätä todistaa myös se, että jäsenmäärä on kasvanut 35:llä uu-
della jäsenellä, joista iso osa on taiteen ammattilaisia. Tämä 
vahvistaa entistä enemmän mahdollisuuksiamme saada hyviä 
näyttelypaikkoja – viemättä silti yhdistyksen taloutta rotkon 
partaalle. Tämä on sitä näkymätöntä työtä, jota SAy:n hallitus 
tekee kaiken aikaa vapaaehtoisten voimin.

Vetoankin nyt jäsenistöömme, että olkaa myös te aktiivisia ja 
tulkaa mukaan toimintaan entistä rohkeammin. Tarvitsemme 
lisää tekijöitä sekä hallitukseen että viemään yhteisiä asioita 
eteenpäin. Maakunnat ovat vahvistaneet entistä enemmän 
toimintaansa, ja niin myös me jotka emme asu pääkaupun-
kiseudulla saamme entistä enemmän mahdollisuuksia tuoda 
omaa taidettamme esille ja ottaa osaa valtakunnalliseen toi-
mintaan. Tästä hyvänä esimerkkinä Suuri Maalaustapahtuma, 
joka sai valtakunnallisen mediakin heräämään. Ottakaa siis 
yhteyttä oman lähiseutunne aluevastaavaan, koska yhdessä 
olemme enemmän kuin yksin.

Akvarelli on haasteellinen ja intohimoinen laji. Maalaaminen 
on parhaimmillaan, kuin uuden löytämistä tai rakastumista, 
mutta pahimmillaan pelkoa siitä, että mitä jos mitään uutta 
kipinää tai edes siedettävää yhdessäoloa ei synnykään enää. 
Taiteilijat eivät elä vain pyhästä hengestä vaan tarvitsevat 
myös oman viiteryhmänsä. On äärimmäisen tärkeää löytää 
samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa saa tehdä ja puhua it-
selle tärkeistä asioista ja löytää uutta virtaa tekemiseen. Tästä 
syystä kaikki kurssit, koulutukset ja tapahtumat ovat tärkeitä 
keitaita arkisen aherruksen keskellä.

Tiedotteemme ilmestyessä on Suomen Akvarellitaiteen yh-
distyksen ja Päivölän opiston kolmas yhteistyönä järjestämä 
maalauskurssi Italiassa meneillään. Kaksi edellistä kurssia oli-
vat menestyksekkäitä tutkimusmatkoja Nazzanon ja Rooman 
elämänmenoon. Italialaisen gastronomian herkuilla ravitut 
akvarellistit maalasivat intohimolla aamusta iltaan kuumuu-
desta välittämättä, mistä tuloksena syntyi kaksi menestyk-
sekästä pop up-näyttelyä Nazzanon museoon. Näiden lisäksi 
organisoimme Suuren Maalaustapahtuman rinnakkaistapah-
tuman yhteistyönä Nazzanon Museo del Fiumen kanssa. Nyt 
Suurta maalaustapahtumaa on tiedotettu sekä Suomen että 
Italian televisiossa.  Näistä Italiassa syntyneistä teoksista koo-
taan näyttely myös Helsinkiin yhteistyökumppanimme Akvar-
tin galleriatilaan 23.10.-4.11.2018. Onnistuneiden työpajojen 
ansiosta olin tänään neuvottelemassa tulevasta yhteistyöstä 
Nazzanon kaupungin kanssa, mikä tietäisi lisää kursseja, työ-
pajoja ja näyttelyitä. Maailma on avoin akvarellille – olkaam-
me me avoimia maailmalle.

Syksyn värejä odotellen Satu

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

SÄHKÖINEN JÄSENLEHTI
Haluatko jäsenlehden vain sähköisenä? Ilmoita siitä tiedottaja Piela Auviselle tiedottaja.say@gmail.com

Satu Kiuru, puheenjohtaja
puheenj.say@gmail.com

Nazzanon Museo Del Fiumen akvarellinäyttelyn avajaisissa 
Sara Stefanelli ja Satu Kiuru pitämässä puhetta.

SKjL:n jäsentiedotteet löytyvät kotisivuiltamme
osoite: https://akvarellitaiteenyhdistys.fi/jasenet/jasentiedotteet/



4

SAy - Jäsenlehti 3/18

Jo vuodesta 2011 lähtien vietetty Suuri Maalaustapahtuma 
laajeni entisestään tänä vuonna. Suomen Kuvataiteen päivänä 
sekä Helene Schjerfbeckin syntymäpäivänä 10.7. vietettävä ta-
pahtumapäivä kutsui ihmisiä maalaamaan eri puolilla Suomea. 
Tapahtumia järjestettiin yhteensä 132 kpl ja 86 eri paikkakun-
nalla. Osallistujia kaikkiaan oli yhteensä lähes 10 000. Suomen 
eteläisin tapahtuma pidettiin Tammisaaressa ja pohjoisin Muo-
niossa. SAy:n puheenjohtaja Satu Kiuru järjesti myös Italiassa 
Nazzanon kylässä tapahtuman päivän kunniaksi. 

Tänä vuonna tapahtumaa uudistettiin rakenteellisesti. Ta-
pahtumaa varten tehtiin Manu Meclinin Say:lle suunnitte-
lemasta värimaailmasta vihreä, kesästä muistuttava versio. 
Tämä teema tulee jatkossa toistumaan Suuren Maalausta-
pahtuman materiaaleissa. Tapahtuman kotisivut päivitettiin 
myös ja sinne ladattiin kaikille ilmaista materiaalia vapaa-
seen käyttöön. Vuonna 2018 tapahtuman valtakunnalliseen 
tiedottamiseen keskityttiin erityisesti ja tiedotusyhteis-
työhön lähti mukaan moni valtakunnallinen järjestö mm. 
Evl-seurakuntien keskustiedotus, Kuntaliitto, Yle, Kettuki, 
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Kansalaisopistojen 
liitto, SKjL, Konstrundan, Kirjastojen keskustiedotus vain 
muutamia mainitakseen. Tapahtuma on myös osana 2018 
Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta.

Tapahtumamuoto ja maalaustekniilkka oli vapaa. Tämä tuotti 
hyvin monenlaisia tapahtumia esimerkkinä  Design Pylsy Jout-
sassa tarjosi vauvojen värikylpyjä, Särestöniemi museo Kitti-
lässä teetti maalatuista kivistä jatulintarhan, yhdessä tapahtu-
massa järjestettiin croquistuokioita, joissa malli oli pukeutunut 
Helene Schjerfbeckin ajan tyyliin. 

Monet kirjastot ja taiteilijat/taiteilijaseurat tekivät yhteistyö-
tä ja heinäkuussa olikin kirjastonäyttelyitä eri puolella Suo-
mea teoksinaan Maalaustapahtuman töitä. Vuoden 2018 

tapahtumat sisältöineen liitetään vuoden vaihteessa Maala-
ustapahtuman sivustolle tehtävään historiikkiin, jolloin seu-
raavaa tapahtumaa suunnittelevat voivat hakea inspiraatiota 
niistä omiin tapahtumiinsa. 

SAy:n itse yhteistyössä Lapinlahden Lähteen kanssa järjestämä 
tapahtuma keräsi myös paljon yleisöä. Aamu aloitettiin kulku-
eella Helene Schjerfbeckin haudalle sekä päivän kunniaksi lipun 
nostolla. Tämän jälkeen alkoivat kaikille avoimet demot ja ope-
tustuokiot. Tapahtumapäivä huomioitiin hyvin valtakunnallises-
sa mediassa. Ylen Aamu-tv:ssä esiintyivät päivän aluksi Jaana 
Kangas ja Irina Rebnitskaya. Myös Yle Radio Suomi ja Mtv vie-
railivat päätapahtumassa. Paikallislehdet tekivät myös monia 
artikkeleita omien alueidensa tapahtumista.

Ensi vuoden tapahtumia on alettu jo suunnitella ja tiedossa 
on jo nyt, että sekä päätapahtuma että valtakunnallisesti 
Suuri Maalaustapahtuma tulee laajenemaan.

Kiitämme monia yhteistyökumppaneitamme (Lapinlahden 
Lähde, Helsingin kaupunki, Arkkimetodi, AKVART galleria, Gal-
leria Viileä Punainen, Kettuki, Nevskaya Palitra, Puuhapaja, Di-
verse, Minoa, Arabeski). Tapahtuman teko ei onnistuisi ilman 
hyviä yhteistyökumppaneita. Suuri kiitos kuuluu myös SAy:n 
aikaisemmille tapahtuman organisoijille. Ilman heidän raken-
tamaansa pohjaa tapahtuman laajentaminen entisestään olisi 
ollut vaikeaa.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi ensi vuonna 10.7. tapah-
tumiin tai järjestämään omaa tapahtumaa!

Suuren Maalaustapahtuman tiedottaja, graafikko, 
some-vastaava, Piela Auvinen 

Lisätietoja: www.maalaustapahtuma.fi

JÄSENTEN TIEDOTUS FACEBOOKIN KAUTTA (BLOGI POISTUNUT)
Oletko järjestämässä tai osallistumassa näyttelyyn? Tiedätkö hyvän akvarellikurssin? Onko akvarel-
limaailmassa tapahtunut jotain kiinnostavaa? Ilmoita siitä meille, niin julkaisemme sen SAy:n Face-
book-sivuilla. Lähetä tiedot sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja.say@gmail.com

OSOITE-, PUHELINNUMERO- ja SÄHKÖPOSTIMUUTOKSET SIHTEERILLE
Ilmoita muutoksista sihteerille: sihteerisay@gmail.com
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Hei kaikki Maalaustapahtuman ystävät

On ollut ilo olla mukana järjestämässä Maalaustapahtumaa 
teille kaikille. Tapahtuma on levinnyt ympäri Suomen ja to-
della monet ovat olleet mukana osallistujina tai järjestä-
mässä tapahtumaa. Kiitos siitä teille aktiiviset  akvarellistit.  
Päivä tuo iloa ja yhdessä olemista ja sitä me kaikki tarvit-
semme. Myös Helene on oman tapahtumansa ansainnut, 
toivottavasti sitä vielä virallisesti liputetaan. 

Työ tapahtumatoimikunnassa on yhteydenpitoa ja viesti-
mistä, tiedon levittämistä. Mutta myös yksittäisten asioiden 

ja tapahtumien hoitamista, kokouksia. Jokainen voi viedä 
asiaa eteenpäin, kertomalla mukavasta päivästä 10.7.
Erityisesti 10.7 tarvitsemme vapaaehtoisia mukaan, ohjaa-
maan, neuvomaan, näyttelyn valvontaan yms. 
 
Tule sinäkin mukaan Suureen Maalaustapahtumaan! Tie-
toja tapahtumista ja toiminnasta saat meidän nettisivuilta. 
Tule tekemään yhdessä jotain suurta!

Terveisin Tapahtumatoimikunnan puheenjohtaja 
Jaana Kangas
www.maalaustapahtuma.fi

Tapahtumatoimikunnan terveiset

tunnettuja mestareita demonstroimaan, ainakin Helsinkiin 
ja Valkeakoskelle. Odotettavissa on siten ensimmäinen IWS 
Finlandin tapahtuma, jota jatketaan vuosittain eri muodois-
sa kasvavassa määrin.

terveisin, Aulikki Nukala, IWS Finland leader

IWS Finland suunnittelee n. viikon kestävää taidenäyttelyä 
Kaapelitehtaalle Suuren Maalaustapahtuman yhteyteen 
ensi heinäkuussa. Jyrytettyyn näyttelyyn ovat tervetullei-
ta lähettämään teosehdotuksensa kaikki akvarellistit Suo-
mesta. Kutsu koskee tietenkin myös IWS:n kansainvälisen 
järjestön 90 maan kaikkia taiteililjoita. Suomeen saadaan 

IWS Finland mukaan Maalaustapahtumaan?

Päätapahtuma, Irina Rebnitskaya maalaa ja Jaana 
Kangas haastateltavana, kuvaaja: Marina Kovalevskaya

Päätapahtuma, Päivi Uljas, maalausdemo
kuvaaja: Kristiina Kostia

Kaustisen tapahtuma, kuvaaja: Veera Ailunka Siilinjärvi, Pöljän tapahtuma, kuvaaja: Hilkka Karvonen
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Totta ja Tarua – Sanning och Saga  toteutettiin huhtikuussa 
Helsingin Kaapelitehtaan Puristamossa. SAy:n 20 vuoden  
juhlanäyttely  valaisi edustavasti uusinta akvarellitaidetta 
sekä Suomesta  että Pohjoismaista ja Virosta.  Näyttely oli 
vuoden kohokohta, eikä muita yhteisnäyttelyitä kuluval-
le vuodelle suunniteltu. Sen rakentaminen oli kaikille va-
paaehtoisille huikean mielenkiintoista. Jyryttäjä tm Paavo 
Paunu valitsi teokset vahvalla näkemyksellä, ja kymmenet 
yhdistyksen jäsenet osallistuivat talkoisiin ja valvontaan.  
Työhön  mukaan oli palkattu myös näyttelysihteeri, joten 
mittava näyttelyorganisaatio onnistui haasteissaan. 

Jyrytettyihin näyttelyihin eivät pääse mu-
kaan kaikki halukkaat ja hienoja töitä jää 
auttamatta ulkopuolelle. Nyt tulee asiaan 
konkreettinen parannus, nimittäin Joen-
suussa tapahtuu! SAy kuuluu jäsenenä 
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoon SKjL. 
Liitto kutsuu kaikkia akvarellimaalareita, 
niin harrastajia kuin ammattilaisia lähettä-
mään yhden kuvan tuoreesta maalaukses-
taan digitaaliseen taidenäyttelyyn nimeltä 
JUHLAT  27.9.-25.11.2018. Dead line on 
14.9. ja toivon mukaan kaikki ovat tiedot-
teemme huomanneet. 

Joensuun taidemuseo on SKjL:n juhlan 
keskuspaikka, ja Taidekeskus Ahjossa tulee 
pyörimään non-Stop videoprojisointina 
akvarellimaalausten näyttely. Se on kun-
niapaikka  ja ylpeyden aihe!  

Uusia näyttelyitä SAy:n jäsenille suunnitel-
laan  parhaillaan. Niistä kerrotaan syyskau-

den lopulla jäsenkirjeessä. Jos haluat mukaan töihin ja toi-
miin, ilmoittaudu rohkeasti mukaan kertomalla yhteystietosi 
sihteerillemme  tai näyttelytoimikunnalle. Akvarelli yhdistää.

Perinteinen Emil Cedercreutzin museon Akvarellibiennaali 
on nähtävänä 31.9. asti teemalla ”Värien matkassa”. Näyt-
telyn työt koostuvat vuoden 2017 ja 2018 Harjavallan Akva-
rellikesän kurssilaisten maalauksista.

Sydämelliset kiitokset näyttelytoimikunnan puolesta!   
Kristiina Kostia, pj

Koulutustoimikunnan terveiset

SAy:n koulutustoimikunnan tarkoituksena on järjestää ak-
varellikursseja eri puolella Suomea. Seuraa SAy:n nettisivu-
ja, facebookia ja Akvartin (http://www.akvart.fi)  sivuja.  

Tänä vuonna on vielä akvarellikurssi Nummelassa 5. -  
7.10.2018 Elina Tammiranta-Summan vetämänä, pikaiset 
ilmoittautumiset, Hanna Järvi, hanna.jarvi@kolumbus.fi

Ensimmäinen Akvarellikurssi Järvenpään srk opistossa Alina 
Sinivaaran vetämänä toukokuussa 2018 oli erittäin onnis-
tunut ja niitä jatketaan nyt vuosittain samalla konseptilla.  
2019 pidetään myös Hangossa akvarellikursseja, Ari Laiti-
nen (ari@arilaitinen.com, www.arilaitinen.com) ottaa jo 
alustavia ilmoittautumisia vastaan kurssilleen 8-12.7.2019.  
Irina Rebnitskayan opettamia akvarellimaalauskursseja 
Hartolassa romanttisessa Tollinmäen kartanossa todennä-
köisesti jatketaan loistavan kurssipalautteen vuoksi. 

Harjavallan akvarellikesän 22.7. – 28.7.2019 voi jo laittaa 
kalenteriin. Harjavaltaa on uudistettu se. paikalliset toimi-
jat kuten Harjavallan Seudun Taideseura Ry ottaa isomman 
vastuun järjestelyistä. SAy on tukenut taloudellisesti Harja-
vallan Akvarellikesää alusta lähtien, mutta tämän kesän jäl-
keen Akvarellikesä pyörii ilman SAy:n rahallista tukea. SAy 
panostaa toki jatkossakin Akvarellikesän taiteellisen laadun 
ylläpitämiseen ja nostamiseen. Tänä vuonna mm. saatiin 
TaM Tatsuo Hoshika Harjavallan taiteelliseksi johtajaksi.

Koulutustoimikunta kiittää jäsenistöä hyvistä ideoista ja ot-
taa jatkossakin mielellään vastaan toiveita kurssipaikoista 
ja opettajista. Kerro myös, jos haluat aktiivisesti osallistua 
kurssitoimikunnan työhön. 

Koulutustoimikunnan puheenjohtaja sekä yhteyshenkilö 
anja.oasmaa@vtt.fi

Näyttelytoimikunnan terveiset

SAy:n 20-vuotisjuhlanäyttely, juryttäjä taidemaalari Paavo Paunu esittelemässä 
näyttelyä Presidentti Tarja Haloselle ja professori Pentti Arajärvelle.
kuva: Anu Pynnönen
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Kansainvälisten asioiden toimikunta tiedottaa
7th international watercolour biennial Baltic Bridges 
2018.  Kaunas, Litvania, 11 Oct at 17:00 – 25 Oct
 
Kaunaksessa akvarellibiennali 11-13 lokakuuta. Yksi osallis-
tuja Suomesta, kiinnostava ohjelma. 

October 11-13, 2018, as these will be the days when the 
International Watercolour Biennial ”Baltic Bridges 2018. 
Indeed” main events will starts and master classes, mee-
tings with artists and discussions about watercolor will go 
on. We are looking forward to meet you in Kaunas!
Osallistuja: Tuula Kallas / Suomi / Finland
http://www.balticbridges.lt/

Ohjelma:
1. The National M. K. Čiurlionis Art Museum Picture Galle-
ry, 16 K. Donelaičio str. Kaunas. Opening at 18:00 on Thurs-
day, October 11, 2018. 
2. Exhibition of the German artist group.  The Balta Gallery, 
21 M.Valančiaus str., Kaunas. Opening at 15:30 on Friday, 

October 12, 2018. 
3. Solo exhibition by Irena Breivienė (Panevėžys).Kaunas 
State Philharmonic Society, 5 L.Sapiegos str., Kaunas. Ope-
ning at 20:00 on Friday, October 12, 2018. 
4. Solo exhibition by Tuuli Puhvel (Estonia). Justinas Vie-
nožinskis Faculty or Arts of Kaunas College, 27 A.Macke-
vičiaus str., Kaunas. Opening at 14:00, Saturday, October 
13, 2018. 
5. Group exhibition by Klaipėda watercolour artists. Jus-
tinas Vienožinskis Faculty or Arts of Kaunas College, 27 
A.Mackevičiaus str., Kaunas. Opening at 15:00, Saturday, 
October 13, 2018.
6. Solo exhibition by Greta Grendaitė (Kaunas). Museum 
of the History of Lithuania Medicine and Pharmacy, 28 Ro-
tušės sq., Kaunas. Opening at 16:30 on Sautrday, 13 Octo-
ber, 2018. 
7. Discussion „Indeed: watercolour – what‘s next?“. Mu-
seum of the History of Lithuania Medicine and Pharmacy, 
28 Rotušės sq., Kaunas. Begining at 17:30 on Sautrday, 13 
October, 2018.

Tulevat näyttelyt:
-ECWS Viron Haapsalu 14-18.8.2019
-ECWS 2020 Espanja Baleaarit
-ECWS 2021 Saksa Frankfurt

Lisätietoa myöhemmin http://www.ecws.eu/

Muita näyttelyitä, joista tulee lisätietoa myöhemmin 
-Bulgaria Varnassa helmikuussa 2019 ,,WATER SPIRIT 
COLOR,, Plovdiv  18-35v.  taiteilijoille helmikuussa 2019
-Italia  Urbino 
-Suomi Helsinki IWS Finland 
-Italia Fabriano  lisätietoja Raxu Helminen

IWS, INTERNATIONAL WATERCOLOUR FESTIVAL IN 
CZECH REPUBLIC  -PRAHA
455 taiteilijaa, 64 maata
Only Peace, Love and Tolerance can Save the World 
3-8.7.2018
Gallery MANES, Praha

OSALLISTUJAT SUOMESTA
Cederberg Helen, Maikki Haapala, Raxu Helminen, Ritva 
Lindberg, Marja Mali, Aulikki Nukala, Mervi Pataja, An-
ne-Mari Pelkonen, Anne Purho, Minna Pyykkö, Carolina 
Ward-Raatikainen, Irina Rebnitskaya, Maire Ruotsalainen, 

Elina Tammiranta-Summa, Benita Suomi, Pirkko Sivo-
nen-Takku, Oleg Tchoumak, Taru Tomperi, Seija Veijonen

3  Suomalaista akvarellia osallistui 100 akvarellin kiertä-
vään näyttelyyn Tsekeissä 
Ritva Linberg  ,,Heading Home in a Fog,,
Aulikki Nukula ,,Waiting for the winter,,
Oleg Tchomak ,,Smiling Man,,

Palkinto 
–Aulikki Nukala- Exellence Award
Irina Rebnitskaya- Honoroble Award

IWS Praha: Oleg Tchoumak, Aulikki Nukala sekä Irina Rebnitskaya sekä Rebnitskaya ja Nukala Suomen teosten edessä.

Suomen akvarellitaiteilijoille on tullut mahdollisuus osallistua kansainvälisiin jyrytettyihin taidenäyttelyihin.  Seuraa  (face-
bookin) sivuja, josta löytyvät aina ajankohtaiset tiedot tulevista näyttelyistä ja toimintatavoista: 
www.facebook.com/akvarellistit/ Terveisin, Aulikki Nukala, IWS Finland leader, 050 583 9004, iwsfinland@gmail.com
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Arvoisat SAy;n jäsenet. Hallitus haluaa 20 v. Juhlavuoden kunniaksi 
tarjota yhdistyksen logon mukaan teetetyn pinssin.

Pinssi on hopeinen ja halkaisijaltaan 13 mm. ( 16 mm. siveltimen 
varsi mukaanlukien ). Pinssejä teetetään vain 50 kpl. Juhlavuoden 
kunniaksi ja hinta on 25,00 € kpl. Pinssejä on mahdollisuus tilata 
vuoden loppuun mennessä. Pinssit toimitetaan kirjeessä (postien-
nakkona) ja maksetaan noudettaessa.

Tilaukset osoitteella  -  sihteerisay@gmail.com  -  Kiitos.

”Akvarelli arvoonsa” - ”Akvarellen till heders” 
pinssi rintapielessä! 

Tilaa hopeinen SAy:n pinssi

ECWS:N JOHTORYHMÄN KOKOUS KRAKOVASSA 8.9.2018

Osallistuin ECWS:n johtotyhmän kokoukseen Say:n epävi-
rallisena edustajana 8.9.2018 Krakovan kaupungintalolla. 
Paikalla oli n 30 ECWS:n jäsenyhdistysten edustajaa. Ko-
kouksessa pääasiassa valmisteltiin seuraavia symposiume-
ja, vuonna 2019 Viron Haapsalussa, 2020 Espanjan Baleaa-
reilla sekä 2021 Saksan Frankfurtissa.

Haapsalun symposium järjestetään 14-18. elokuuta 2019. 
Kukin ECWS:n jäsenyhdistys voi lähettää näyttelyyn tietyn 
määrän akvarelleja. Suomen osuus on 12 (kaksitoista). 
Kooltaan ne saavat olla vain kokoarkin tai puoliarkin mit-
taisia. EAÛ:n (Viron akvarelliyhdistys) tavoitteena on saa-
da esille valitut työt yhtenäisiin ja laadukkaisiin valkoisiin 
kehyksiin ja paspiksiin. Tekijälle jää kuitenkin mahdolli-
suus ilmaista, haluaako hän esim kokoarkin reunat näky-
viin ikäänkuin paspiksen tai taustapahvin päälle. Näyttelyn 
töissä ei saa käyttää peiteväriä ja piirtämistä vain erittäin 
rajoitetusti.

Jäsenyhdistyksille lähetetään osallistumiskutsu ennen jou-
lua, mahdollisesti jo marraskuussa. Tällöin ilmoitetaan tar-
kat ajankohdat töiden postittamisesta. Näyttelyn akvarellit 
voivat olla myynnissä. Tekijät hinnoittelevat työnsä ja niistä 

laaditaan erillinen luettelo yhteystietoineen. Myyntipalkki-
ona voidaan periä 10%.

Näyttelyn lisäksi symposium panostaa erityisesti ulkoilma-
maalaukseen demojen ja työryhmien puitteissa. Tavoittee-
na on myös yömaalaus.

Symposiumiin osallistuvien on syytä varata majoitus mah-
dollisimman pian. Haapsalussa on useita kylpylähotelleja, 
pieniä hotelleja sekä B&B majoitusta runsaasti mutta ra-
jallisesti.

Ulla-Riitta Kauppi

ECWS Krakovassa, Pertti (Pete) Lassila, Ulla-Riitta Kauppi,
Aulikki Nukala, Rebecka Svedlin, Riitta Lindström,
Mau Salmi, kuva: Aulikki Nukala

ECWS Krakova, kuva: Aulikki Nukala
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AKVART galleria | Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki | www.akvart.fi
AVOINNA: Ti, To, Pe 11-17, Ke 11-20, La ja Su 12-16, Ma suljettu

galleriaakvart@gmail.com | puh + 358 45 320 0870 | Y-tunnus 228 3549-8

UUTISET
Syksy 2018

Hyvät akvarellistit,
Kesän lämpöaalto on ohi ja syksyn tuulahdukset jo tuntuvat. Tukholman taideretki Lars 
Lerinin näyttelyyn on takanapäin ja uudet ohjelmat ovat tähtäimessä AKVARTin tule-
valle 10-vuotis toimintavuodelle. Hannu Hyrskeen jyryttämä osuuskuntalaisten vuosi-
näyttely on meneillä AKVARTissa, 87 teoksesta hän hyväksyi 29 akvarellia 18 taiteilijalta.  
Tervetuloa katsomaan!

Jos sinulla on näköpiirissä näyttely- tai valvontatehtäviä AKVARTissa suosittelemme osal-
listumista perehdyttämiskoulutukseen 11.10.2018, ilmoittautumiset liisalide@gmail.com. 
Muutama vapaa näyttelyaika vanhoilla hinnoilla löytyy vielä ensi vuoden näyttelykalente-
rista. Tiedustele lindstromriitta@gmail.com.

Tammikuussa ON TULOSSA 7.1.-27.1.2019 valtakunnallinen teemanäyttely KISSAT ja 
KOIRAT. Näyttely on avoin kaikille. Jyryttäjänä toimii taidemaalari Kati Immonen. Tark-
kaile AKVARTin kotisivuja, josta löydät osallistumisohjeet: 
http://akvart.fi/index.php?sivu=tiedotuksia-2018

Tervetuloa AKVARTin näyttelyihin ja KLUBI-toimintaan, olemme ainut akvarellitaitee-
seen erikoistunut galleria maassa.  
Oikein värikästä syksyä kaikille!

Benita Suomi
Hallituksen pj.

KLUBI-OHJELMA - SYKSY 2018

Klubi-illat pidetään torstaisin klo 17.30, oviraha 12 € 
sisältäen kahvirahan. Ilmoittautuminen Liisa Sivénille, 

liisalide@gmail.com tai tekstarina 040 595 8216 
(whatsapp viesti myös ok).

13.9.
Päivi Maunu: Maiseman avautuva luomi

11.10.
Perehdyttämis-/kummikoulutus

25.10.
Tuula Palmunen-Saari, esitelmä: Ellen Thesleff

1.11.
Egle Lipeikaite, demo

15.11.
Eija Olsson, esitelmä: Naistaiteilijat Pariisissa, osa II

6.12. Huom. poikkeava aika: klo 14
Tuula Palmunen-Saari, esitelmä: 

Kuvataiteet ja Suomen itsenäisyys

NÄYTTELYOHJELMA - SYKSY 2018
10.9.-23.9.18 

SADONKORJUU-SKÖRD         
AKVARTin vuosinäyttely, 18 taiteilijaa

24.9.-7.10.18 
TIMOTEI JA TULIKUKKA         

Harjavallan Seudun Taideseura; Ulla Lampinen, Oili Elo, 
Anja Tamminen, Juha Siirto, Kristiina Siirto-Honkanen                     

8.10.-21.10.18  
HIEKKAA TASKUSSA               

Marja Malin Kreikan kurssilaiset, 13 taiteilijaa

22.10.-4.11.18  
NAZZANO 2018                      

Satu Kiurun Nazzano-oppilaat, 10 taiteilijaa

5.11.-18.11.18  
BEACHPARTY                          

Krisse ja Jukka Sulonen

19.11.-2.12.18  
TRIANGELI                               

Leena Frestadius-Huotari, Tarja Hukkanen, Anja Tyrväinen

3.12.-16.12.18  
NÄIN, NÄINKIN NÄIN            

Jorma Wartiovaara    

7.1.-27.1.2019
Valtakunnallinen teemanäyttely KISSAT JA KOIRAT
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Royal Talens on hollantilainen taiteilijaväritehdas. Tänä syksynä tehtaan Van Gogh akvarellisarja täydentyy 
uusilla metalli- ja helmiäissävyillä. Sarjassa on yhteensä 72 valonkestävää sävyä. Värit on saatavilla myös 
erilaisina valmiina lajitelmina.  

Talens-tuotteet ovat saatavilla taiteilijatarvike liikkeistä ympäri Suomen. Maahantuoja: Tempera Oy, Helsinki.



Puheenjohtaja (kausi 2018-2019)
Satu Kiuru 
puheenj.say@gmail.com

Hallituksen varsinaiset jäsenet 
2017-2018 
Jaana Kangas
Maisa Kela, varapuheenjohtaja
Kristiina Kostia

2018-2019 
Ulla-Riitta Kauppi
Anja Oasmaa, 2. varapuheenjohtaja
Irina Rebnitskaya

Hallituksen varajäsenet 2018 
Ulf Nyman 
Eeva Tervala 

2018-2019 
Anne Purho
Timo Savaspuro

Sihteeri
Inari Pesonen
sihteerisay@gmail.com

Tiedottaja  
Piela Auvinen 
tiedottaja.say@gmail.com

Vaalitoimikunta, 
toimikausi 2018 
Maikki Haapala
Irja Suutarinen
Irja Tikka

Aluekoordinaattorit 
Pohjoinen Suomi, Oulu 
Jaana Kokko-Alakärppä

Pohjoinen Suomi, Tornio
Tarja Hooli

Savo, Itä-Suomi, Kuopio
Kirsi-Marja Myöhänen

Pohjanmaa, Pietarsaari
Kerstin Sunabacka

Itä-Suomi, Etelä-Savo, Mikkeli, Juva
Anu Ahonen

Itä-Suomi, Savonlinna
Kaija-Leena Hänninen

       Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry 

Pirkanmaa,Tampere
Sirkkaliisa Virtanen

Päijät-Häme,Lahti
Anitta Vuorikoski

Kymenlaakso, Loviisa
Masa Karhula

Lounais-Suomi, Turku
Minna Sartes

Uusimaa, Helsinki
Riitta Halttunen-Sommardahl 
 
Rahastonhoitaja 
Pirjo Wiksten, Criteria

Suomen Akvarellitaiteen 
yhdistys ry
PL 158
00101 HELSINKI
www.akvarellitaiteenyhdistys.fi 

facebook.com/
SuomenAkvarellitaiteenyhdistysRy

       Toimikunnat 2018 
Jäsenet: Ulf Nyman, Anne Purho, Irina Rebnitskaya, Timo 
Savaspuro, Benita Suomi, Eeva Tervala, Hanna Järvi
 
Kansainvälisten asioiden toimikunta
Puheenjohtaja: Irina Rebnitskaya 
Jäsenet: Ulf Nyman

Apurahatoimikunta
Jäsenet: Irina Rebnitskaya, Timo Savaspuro, 
Piela Auvinen, Satu Kiuru

Tapahtumatoimikunta
Puheenjohtaja: Jaana Kangas
Jäsenet: Ulla-Riitta Kauppi, EevaTervala, Irina Rebnitskaya
 
Koulutustoimikunta
Puheenjohtaja: Anja Oasmaa
Jäsenet: Ulla-Riitta Kauppi, Rebecka Svedlin, Hanna Järvi, 
Maisa Kela, Tuula Palmunen-Saari, Ritva Rautakoski
 
Näyttelytoimikunta
Puheenjohtaja: Kristiina Kostia

NÄKYVYYTTÄ SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYKSEN SPONSOROINNIN AVULLA!

Onko tiedossasi taho, joka haluaisi sponsoroida SAy:tä ja saada näkyvyyttä jäsenlehdessä 
palveluilleen ja tuotteilleen?? Mainos on harmaasävyinen ja se tulee lehden takakanteen.

Hinnat:
koko sivu (l x k), 180mm x 235mm: 600€
1/2 -sivu, 180mm x 115mm: 350€
1/4 -sivu, 87mm x 115mm: 200€
1/8 -sivu: 87mm x 55mm: 130€

Olethan yhteydessä asiasta tiedottaja Piela Auviseen: tiedottaja.say@gmail.com
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HALLITUSKATU 11, 33200 TAMPERE

Lokakuusta 2018 lähtien
PALVELEMME UUSISSA TILOISSA

www.arteljee.fi

MUISTA MYÖS ARTELJEEN VERKKOKAUPPA

MONIPUOLINEN VALIKOIMA
AKVARELLIVÄREJÄ, -PAPEREITA JA 

TARVIKKEITA

 

 Öljyvärit 
 Akryylivärit  
 Akvarellit  
 Maalausaineet  
 Siveltimet  
 Maalauspohjat  
 Paperit  
 Muut tarvikkeet  

TAIDETARVIKKEET PEKKALASTA  

       LIITY ETUASIAKKAAKSI!  
 Taidetarvikkeet vähintään –10%  
 Kehystykset –5%, Peilit –10%  
 Tauluripustuskiskot –10% 

Kaikki alan palvelut vuodesta 1969 

Kansankatu  53 ,  OULU  
ARK  8-18  LA 10-14 
(08) 5623 800     
www.kehyspekkala. f i  

Parhaat välineet ja värit harrastajalle ja ammattilaiselle! 


