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Taiteilijaesittely: MINNA PYYKKÖ
Minna Pyykkö (s. 1967) pyrkii tallentamaan maalauksiinsa mieleen
jääneitä tunnelmia, joita on kokenut luontoretkillään. Hän maalaa
usein eläimiä, kuten haahkoja, pöllöjä, rupikonnia. Eläimet ovat
maalauksissa eräänlaisia kanssakulkijoita elämässä. Ne ovat
sopeutuneet elämään samojen vuodenaikojen, valojen, tuulten ja
sateiden maailmassa, jossa mekin elämme, ja kehittäneet monia
ainutlaatuisia tapoja selvitä elämässä eteenpäin. Minna on kiinnostunut myös ihmisten luontosuhteesta, luonnon tutkimuksesta,
sen historiasta ja siitä, mitä luonnosta ei vielä tiedetä.
Minna on maalannut lapsesta asti, mutta viimeisen kymmenen
vuoden ajan pääasiallisesti akvarelleilla. Akvarellimaalaus sopii
hänestä hyvin luonnon kuvaamiseen. Sen avulla voi tavoitella
herkkyyttä, läpikuultavuutta, pintojen alta hohtavia syvyyksiä, ja
toisaalta säihkyvän vahvoja värejä. Maalausjälkeen saa tallennettua veden liikkeen valumina, läiskinä, pisaroina, eikä maalausta voi täysin hallita, vaan sattuma vaikuttaa lopputulokseen,
niin kuin luonnossakin.

Minna Pyykkö

Minna on valmistunut taidekoulu MAAn ammatilliselta linjalta.
Hän on opiskellut myös Vapaassa taidekoulussa. Hän on Suomen akvarelliyhdistyksen lisäksi Taidemaalariliiton ja Helsingin
taiteilijaseuran jäsen. Minna on pitänyt kotimaassa kymmenkunta yksityisnäyttelyä, ja osallistunut useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteisnäyttelyihin, viimeksi Akvarellitaiteen festivaalille
(IWS) Prahaan kesällä 2018. Hänen seuraava näyttelynsä on
Akvartissa joulukuussa 2019.
Minnan maalauksia on julkaistu muutamissa luontokirjoissa, kuten Suomen nisäkkäät, Pihan linnut ja pöntöt sekä Utökevät ja kesä lintusaarella. Häneltä ilmestyy ensi keväänä oma

Minna Pyykkö: Pöllötarina

kirja luontomaalauksista ja niihin liittyvistä luontomuistoista.
Minna on koulutukseltaan biologi
ja psykologi. Hän on työskennellyt
1990- luvulta lähtien luontotoimittajana Yleisradiossa, jossa hän tekee
mm. omaa viikoittaista radio- ohjelmaa Minna Pyykön maailma.

Kotisivut: www.minnapyykko.fi
Minna Pyykkö: Konnien tarina
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HUOM! SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 6.4.2019
Lämpimästi tervetuloa Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen!
Yhdistyksen kevätkokous pidetään lauantaina 6.4. klo 13-15
Kaapelitehtaan Hima&Sali-ravintola, Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki
Käsiteltävänä
- toimikauden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös
- toiminnantarkastajan lausunto
- tilinpäätöksen vahvistaminen ja päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- muut esille tulevat asiat
Tervetuloa!
SEURAA MYÖS INTERNETSIVUJA: akvarellitaiteenyhdistys.fi/yhdistys/kevat-ja-syyskokoukset

OLETHAN MUISTANUT ILMOITTAA UUSIMMAN
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI YHDISTYKSELLE?
SAy lähettää jäsenistölleen ajankohtaisia sähköpostitiedotteita joitakin kertoja vuodessa. Jos et ole saanut tiedotteita yhdistykseltä, on mahdollista, että meillä ei ole oikeaa sähköpostiosoitettasi. Muistathan siis aina ilmoittaa sähköposti- ja
postiosoitteen muutoksista sihteerille: sihteerisay@gmail.com
Haluatko jäsenlehden vain sähköisenä? Ilmoita siitä tiedottaja Piela Auviselle tiedottaja.say@gmail.com

SAY:N JÄSENMAKSULASKUT VUODELLE 2019
Olethan muistanut maksaa tämän vuoden jäsenmaksulaskusi?
Jäsenmaksulaskut ovat saapuneet kaikille sähköpostinsa ilmoittaneille sähköpostitse 31.1. mennessä.
Postitse lähetetyt laskut ovat saapuneet 8.2. mennessä.
Jos et ole saanut jäsenmaksulaskua niin otathan yhteyden sihteeriin: sihteerisay@gmail.com

Tilaa hopeinen SAy:n pinssi
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.

Tilaukset osoitteella - sihteerisay@gmail.com - Kiitos.
”Akvarelli arvoonsa” - ”Akvarellen till heders”
pinssi rintapielessä!
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Tervehdys kaikille Nazzanon keskiaikaisesta kaupungista Italiasta.
Aamulla aikaisin kahvilaan kävellessä voi vieläkin aistia ympärillä olevien etruskien ja temppeliherrojen läsnäolon. Pittoreskit
maisemat ja rakennukset houkuttelevat maalaamaan, vaikka
pitäsi keskittyä kirjoittamiseen. Onneksi aromikas kahvi ja uunituoreet cornetot saavat ajatukset kuriin.
Akvarellitaiteen yhdistyksellä on hyvä vuosi tulossa. Vaikka viime vuoden juhlavuosi verotti varoja ja voimia on tänä vuonna
tulossa paljon uutta ja vanhoista hyvistä ideoista ei luovuta.
Tässä lehdessä siis informaatiota kevätkokouksesta, vuosinäyttelystä, koulutuksista ja muista tärkeistä tapahtumista.
Tässä jäsenlehdessä myös SAy:n toimikunnat esittelevät uudet
jäsenensä, vastuuhenkilönsä ja vastuualueensa. Toimikunnat
vastaavat entiseen malliin kansainvälisistä asioista, näyttelyistä, koulutuksista, tapahtumista ja apurahoista. Yritämme saada
yhdistyksen toiminnasta entistäkin läpinäkyvämpää ja valtaa
jaetaan entistä enemmän hallitukselle ja jäsenistölle, jotta seura
toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.
Vuosinäyttely, aktiivijäsenten näyttely ja Suuri maalaustapahtuma ovat olleet työn alla jo viime syksystä lähtien. Mikään
ei siis tapahdu hetkessä, mutta koska kyseessä on vapaaehtoisten toiminta, se vaatii jokaiselta työtä ja panostusta oman
taiteellisen työn kustannuksella. Siksi kiitänkin yhä uudelleen
hallitustamme ja toimikuntien aktiivisia toimijoita. Pitkien neuvotteluiden jälkeen saatu aktiivijäsenten näyttely Valkeakosken
Myllysaaren museoon tämän vuoden elokuussa olkoon yksi

yritys palkita ahkeria työmyyriä ja tuoda yhdistyksen toimintaa
entistä näkyvämmäksi maakunnissa – ja arvokkaassa ympäristössä. Yhteistyö eri taidekentän toimijoiden kanssa onkin tämän
vuoden kehitystehtävämme aktiivisen taidekoulutuksen, kansaivälisen toiminnan ja näyttelyiden ohella.
Ahkeraa maalauskevättä toivottaen Satu

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 painetussa matrikkelissa
- tiedot: Jäsenen nimi, ammattinimeke (halutessa), syntymäaika, paikkakunta, 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)

YHDISTYKSELTÄ LASKUTETTAVAA
Jos sinulla on kuluja, jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan ja joiden veloittamisesta olet etukäteen sopinut, täytä/tulosta
lomake nettisivuilta (akvarellitaiteenyhdistys.fi/jasenet/muu-info) ja lähetä se yhdistykselle kuittiesi kanssa. HUOM! Laskut
yhdistykselle lähetetään sähköisesti osoitteella laskutus.say@gmail.com Kuittikopiot skannataan laskun liitteeksi.
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TULE MAALAAMAAN OODIIN 10.7.
KUVATAITEEN PÄIVÄNÄ!

nettisivuiltamme.
www.maalaustapahtuma.fi

Oodi on suomalainen kansallisaarre ja nyt voimme viettää siellä
ja sen ympäristössä koko päivän 10.7.2019. Voimme maalata ja
nauttia mukavasta kesäpäivästä Kuvataiteenpäivän ja Suuren
Maalaustapahtuman päätapahtuman merkeissä. Oodin ympäristöstä löytyy monenlaisia mielenkiintoisia maalauskohteita,
ihmiset, luonto, puisto, Töölönlahti, kaupunkimaisemaa ja itse
rakennus.

Maijansalissa seuraamme päivän kulkua koko Suomessa.
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys on Suuren Maalaustapahtuman organisoija. Viime vuonna mukana oli 10000 maalaria. Päivästä on muodostunut valtakunnallinen suurtapahtuma. Olemme luomassa yhteisöllisyyttä. Kaikki voi maalata, osallistua ja
iloita akvarellitaiteen maailmasta!

Kaikki mukaan maalaamaan!
Oodin Iso auditorio Maijansali on meidän käytössä koko päivän. Siellä voi seurata taiteilijoiden demoja ja taiteilijat kertovat
omasta työskentelystään akvarellin parissa. Kannattaa tulla
tutustumaan mestaritekijöihin. Tiedot taiteilijoista ja päivän tarkempi ohjelma kerrotaan kevään ja kesän aikana. Sen löydät

Päivää rakentamassa on IWS International Watercolour Sosiety, He tuovat mukanaan kansainvälistä akvarellitaidetta! IWS
FINLAND 1st International exhibition and festival of WATERCOLOUR on kansainvälinen akvarellitaiteen tapahtuma Helsingissä 9- 14.7.2019. Lisää tietoa tapahtumasta löydät heidän nettisivuiltaan. www.iwsfinland.fi
NÄHDÄÄN OODISSA!
Keskustakirjasto Oodi
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki
Jaana Kangas, Tapahtumatoimikunnan puheenjohtaja

Vuoden 2018 Italian Nazzanon tapahtuma, kuva: Satu Kiuru

Oodi, kuva: Tuomas Uusheimo

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYKSEN
VUOSINÄYTTELY 2019

OSALLISTUMINEN
Annettua teemaa saa tulkita vapaasti. Vuoden 2019 jäsenmaksu
tulee olla maksettuna ennen ilmoittautumista. Kukin taiteilija voi
osallistua 1-3 teoksella, jotka ovat vuosilta 2016-2019. Teoksen
suurin mitta saa olla 76 cm. Jyryttäjänä toimii kuvataiteilija Marja
Mali.

JÄLKEEN IHMISEN
HELSINGIN KAAPELITEHTAAN VALSSAAMO 8.-20.6.2019
Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki
Avoinna ma-pe 12-18, la-su 12-16.
Torstaina 20.6. näyttely on avoinna klo 12-15.
Avajaiset 8.6.klo 16.00
Tänä vuonna Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen vuosinäyttely pidetään Helsingissä Kaapelitehtaan Valssaamossa 8.20.6.2019. Näyttelyn teema on Jälkeen ihmisen.
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ILMOITTAUTUMINEN
Kuvat teoksista lähetetään sähköpostilla 15.4. klo 24.00 mennessä osoitteeseen vuosinayttely@gmail.com. niin, että kuvat ovat
erillisenä liitetiedostona jpeg tai pdf muodossa kooltaan1- 3 Mt.
Tekijän nimi ei saa näkyä kuvassa. Teoskuvatiedostot nimetään
numerolla ja sähköpostiin kirjoitetaan teosnumeron kohdalle
teostiedot (esim. 1. Teoksen nimi, koko, vuosi, hinta). Samassa
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sähköpostissa ilmoitetaan taiteilijan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Mikäli digitaalinen toimitus ei ole mahdollinen, teoksen kuvat voi
lähettää myös postitse tulostettuina A 4 koossa tai hyvänlaatuisina valokuvina osoitteeseen Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry,
PL 158, 00101 Helsinki. Kuvien taakse tulevat vaaditut teos- ja
taiteilijatiedot. Postin tulee olla perillä 15.4., jotta kuvat ehtivät
jyrytykseen.
Näyttelyyn valitut taiteilijat ja teokset ilmoitetaan sähköpostilla
viikolla 18.
MAKSUT
Jyrytysmaksu on 30,- ja se maksetaan ennen teoskuvien lähettämistä SAY:n tilille FI 7314263000107977, viitenumero 446. Kopio maksukuitista lähetetään teoskuvien lähetyksen yhteydessä
samalla sähköpostilla.
Ripustusmaksu on 30,- euroa näyttelyyn valituista 1-3 teoksesta
maksetaan SAY: tilille FI7314263000107977, viitenumero 453
RIPUSTUS
Maalaukset varustetaan kaikilta sivuilta 5,5 cm leveällä valkoisella tai luonnonvalkoisella passepartoulla, teos on ilman kehyksiä
ja lasia. Mikäli maalaus kiinnitetään pahville tausta tulee olla vähintään 5 cm työn yli kaikilta sivuilta. Näyttelyn järjestäjä huolehtii ripustusrakenteesta.

ECWS:n järjestyksessä 22. Symposium pidetään
14.-18.8.2019
Symposiumin yhteydessä järjestettävään näyttelyyn SAy lähettää 12 akvarellimaalausta. Näyttelyyn haki 47 taiteilijaa 119 teoksella. Teokset jurytti anonyymisti kuvataiteilija Senja Vellonen.
Vellosen antama palaute teoksista jurytyksen jälkeen: ”Valinta ei
ollut missään nimessä helppoa, taso oli kauttaaltaan laadukasta.
Muutamien ensimmäisten töiden valinta oli toki nopeaa, mutta
loppujen kohdalla jouduin tekemään kompromisseja ajatellen
näyttelyn kokonaisuutta ja töiden yksilöllisyyttä. Aivan viime metreillä, kun piti tehdä lopullisia valintoja mukaan otettavista töistä,
kiinnitin huomiota myös taiteilijan teossarjaan kokonaisuutena,
josta sitten valitsin ohjeistuksen mukaan yhden työn.
Vaikka valinnoissani kiinnitin erityistä huomiota akvarellitekniikkaan, määräävänä valintakriteerinä oli kuitenkin teos kokonaisuutena: värin, valon ja komposition harmonia.”
Onnea näyttelyyn valituille taiteilijoille:
•
Seija Grönqvist. Purkaus
•
Maija Helin-Åvall. Kesä puutarhassani III
•
Kaisa-Leena Kaarlonen. Kesän lämmin hetki
•
Pertti Lassila. Kevättä kohti
•
Aulikki Nukala. Melting Time

Teoksen taakse tulee kiinnittää pysyvä SAY:n teostietolappu sekä
toinen samanlainen teipillä irrotettava teostietolappu käytettäväksi luetteloinnin apuna. Tietolaput voi printata SAy:n nettisivuilta
vuosinäyttelyohjeen yhteydestä (linkki etusivulla).
TÖIDEN TUONTI
Näyttelyyn valitut teokset tuodaan 6.6. klo 10-16 välisenä aikana
Kaapelitehtaan Valssaamolle os. Tallberginkatu 1
Postin kautta teokset toimitetaan os. Suomen Akvarellitaiteen
yhdistys, PL 158, 00101 Helsinki niin, että ne ovat perillä viimeistään 5.6.
Näyttely puretaan 20.6. klo 15. alkaen. Työt tulee noutaa silloin
näyttelytilasta.
Näyttelyyn valitut osallistuvat näyttelyn valvontaan galleriassa.
Painettua näyttelyluetteloa ei tehdä, taiteilijaluettelo tehdään.
Teokset valokuvataan ja viedään www. sivuille Teosten myynnistä ei peritä myyntiprovisiota.
Yhdistys ei vakuuta teoksia. Taiteilijat vastaavat teostensa osalta
vakuutuksista kuljetusten, varastoinnin ja näyttelyn aikana. SAY
saa käyttää hyväksytyistä teoksista otettuja kuvia näyttelyjä koskevissa tiedotteissa, nettisivuilla yms. Käytöstä ei makseta käyttökorvauksia eikä Kuvasto-maksuja.

•
•
•
•
•
•
•

Anja Oasmaa. Christmas Roses 1
Ritva Rautakoski. Underwater Garden
Maire Ruotsalainen. Kuuran kukka
Kerstin Sunabacka. Harbor View
Toshihiko Abe. View from the Cliff Top
Seija Westman. Paimentyttö
Victoria Yaroshik. Sky under Stars

Osallistuminen ECWS Symposiumiin Haapsalussa 14-18.8.
maksaa 150 euroa.
Avec voi osallistua pelkkään illalliseen hintaan 70 euroa. SAyn
jäsenten tulee maksaa ja ilmoittautua symposiumiin SAyn kautta.
Symposiumin osallistumismaksuun kuuluu:
•
Avajaistilaisuus
•
Marju Bormeisterin Monoprint -työpaja
•
Kävelykierros Haapsalussa
•
”Akvarelli ja viini” Kuursaal, Haapsalu
•
Yömaalaus
•
Merimetsä luontokierros
•
Akvarellipromenadi
•
Gala-illallinen Fra Mare Spassa
Symposiumin osallistumismaksut SAyn tilille FI73 1426 3000
1079 77 (viitenumerolla 424) ja viesti 8.4. mennessä
sihteerisay@gmail.com

5

SAy - Jäsenlehti 1/19

SAy:n piirissä pohdittiin ryhmämatkan järjestämistä Haapsaluun ECWS Symposiumiin. Siitä kuitenkin luovuttiin, sillä yhteistä
matkapäivää eikä oleskelujaksoa tuntunut löytyvän. Tarkoituksenmukaisimmaksi todettiin, että itse kukin yksin tai omassa
porukassaan varaa laivaliput mieleisiksi päivikseen kuten majapaikkansakin. Hotellivarauksia on syytä kiirehtiä, ettei jää ilman.
Varaus tapahtuu helpoiten netissä esim. Booking.com kautta.
Hotellien lisäksi Haapsalussa on lukuisia BB-yöpymispaikkoja.
Helppo ja hyvin edullinen tapaa matkustaa Tallinnasta Haapsaluun on julkinen liikenne. Bussit lähtevät linja-autoasemalta (Bussijaam), joka on parin kilometrin kävelymatkan päässä satamasta
osoitteesta Lastenkodu 46. Lippuja voi osaa esim netistä

https://www.tpilet.ee/soiduplaan/tallinn/haapsalu, Bussijaaman
lipunmyyntikioskista tai kuljettajalta. Eläkeläisen kannattaa mainita ostaessaan: pensionär, että saa edullisesta lipusta vielä
alennustakin. Busseja lähtee aamusta iltaan vähintään kerran
tunnissa ja matka Haapsaluun kestää puolisentoista tuntia.
Tapahtuman nettisivulla on lisätietoja ja myös tietoja majoituspaikoista. Lisätietoja symposiumista saa Irina Rebnitskayalta rebniri@gmail.com
Irina Rebnitskaya ja Ulla-Riitta Kauppi

Löytöretki -näyttely Virossa
Viron akvarellitaiteen yhdistys kutsui SAyn jäseniä osallistumaan Vörussa Löytöretki -näyttelyyn 5.2.-29.3. Näyttelyyn osallistui 14 Suomalaista ja 31 Virolaista taiteilijaa.

lan, koska meitä oli kutsuttu osallistumaan näyttelyyn, joka oli
omistettu Suomen akvarellitaideyhteisön 20. vuosipäivän näyttelylle.

Rein Magar, näyttelyn kuraattori, kirjoittaa: Viron akvarellitaiteilijaseura järjestää jo ison kevätnäyttelynsä Võru Kandlessa
viidennen kerran Võrun kaupungin gallerian kutsusta. Yleisön
kiinnostuksen ja erinomaisen näyttelytilan ansiosta näyttelystä
on tullut myös hyväksyttävä ja ennakoitu mahdollisuus yhteisön
jäsenille. Vuosien mittaan näyttelyiden suunnittelu- ja suunnitteluperiaatteet ovat muuttuneet jatkuvasti, minkä seurauksena
uusia lähestymistapoja on lisätty.

Suomesta osallistuvat: Maikki Haapala, Kristiina Kostia, Maisa
Moijanen, Valentina Näsi, Anja Oasmaa, Tuula Palmunen-Saari, Maikki Parkkila, Kirsti Pekkinen, Annemari Pelkonen, Ritva
Rautakoski, Irina Rebnitskaja, Laina Romppanen, Marita Sihvonen ja Sirkkaliisa Virtanen.

Vierailijat ovat tänä vuonna hyviä kollegoja Suomen tasavallasta. Samalla saa maksettu Viron akvarellitaiteilijoiden kunniave-
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Näyttelyn nimi on ”Löytöretki”, koska jokainen luominen tarkoittaa ratkaisun etsimistä ja löytämistä, ja se on myös akvarellin
syntymä paperilla. Yhteisöllemme tämä löytö tarkoittaa myös
sitä, että tutustutaan siihen, että naapurimaiden näyttely on virkistävä ja mielenkiintoinen molemmille osapuolille.
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(https://akvarellitaiteenyhdistys.fi/toiminta/kurssit/)
Vuonna 2019 SAy järjestää kursseja mm. Hangossa, Hartolassa, ja Järvenpäässä. SAy:n järjestämistä kursseista jäsenet saavat noin
10% alennuksen. Hangossa on kesällä kaksi akvarellikurssia opettajina Maikki Haapala (4.-8.6.2019) ja Ari Laitinen (8.-12.7.2019). Irina
Rebnitskayan kurssi on taas Hartolassa Tollinmäen kartanossa (3.-7.6.2019). Näiden kurssien esitteet ovat myös jo nettisivuilla. Akvarellikurssi järjestetään myös toukokuussa (25.05. - 26.05.2019) Järvenpään srk opistossa opettajana Aura Hakuri. Ilmoittaudu kurssille
suoraan opiston sivuilta. SAy:n jäsenet saavat 10% alennuksen myös Päivölän kursseista. Yhdistyksen aktiivitoimijoiden näyttely Valkeakoskella Myllysaaren museossa on 10.-30.8.2019 ja siihen synkronoitu Päivölän opiston akvarellikurssi 8.-11.8.
Kuten aiemminkin SAy myös osallistuu yhtenä toimijana Harjavallan akvarellikurssien suunnitteluun. Koska SAy ei saa tuloja (tulot menevät Sataopistolle) Harjavallan kursseista niin SAy ei voi myöskään antaa niistä alennusta. SAy tukee Harjavallan kursseja mm. suunnittelemalla vapaaehtoistyönä Harjavallan korkeatasoisia kursseja. Harjavallan akvarellikesä toteutuu 22.7. – 28.7.2019, opettajina Tatsuo
Hoshika (myös Harjavallan taiteellinen johtaja), Maikki Haapala, Irina Rebnitskaya, Marja Mali ja Krista Kortelainen. Harjavallassa on
nopeimmille uusi edullinen kauniilla paikalla oleva majoitusvaihtoehto lähellä Emil Cedercreutzin museota. Ohjelmaluonnos löytyy jo SAy
nettisivuilta.
Onko kiinnostusta Lapin leirille? Jos, niin laita yhteystietosi maisa.kela@luukku.com. Seuraa ilmoituksia SAy nettisivuilla ja laita toiveita
anja.oasmaa@vtt.fi. SAy:n jäsenten ympäri Suomea pitämiä akvarellikursseja mainostetaan SAy:n facebook- ja nettisivuilla, jotta kaikki
halukkaat löytävät ne.
JÄRVENPÄÄN AKVARELLIKURSSI (25. – 26.5.2019)
Tällä kurssilla väreillä ja materiaaleilla saa todella leikkiä ja nautiskella! Viikonlopun aikana perehdytään akvarellitekniikoihin, jotka
mahdollistavat vapautuneen, fyysisen ja kokeilevan ilmaisun. Pääset
maalaamaan vapaan vauhdikkaasti ja kokeilemaan värien sekoittamista ja sommittelua ekspressiiviseen tyyliin. Toki tutustutaan myös
välineisiin ja pohjustusmahdollisuuksiin.
Kurssi soveltuu sekä jo hieman akvarellimaalausta harrastaneille
että edistyneemmille maalareille. Opettaja antaa yksilöllistä ohjausta.
Myös materiaaleista voi kysyä kurssin opettajalta suoraan.
Lauantai
10.00-16.15
Sunnuntai
10.00-16.15
OPETTAJA
Aura Hakuri, aurahakuri@gmail.com, p. 050 571 7622
KURSSIHINTA 140 €, Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry:n jäsenille
126 € (-10%)
RUOKAILU
Ruokailu omakustanteinen – kampuksen ravintola on viikonloppuna
kiinni.
MAJOITUS
Majoitus tarvittessa:
50€/yö 2 hh huoneessa. Sis. aamu- ja iltapalatarpeet
62€/yö 1 hh huoneessa. Sis. aamu- ja iltapalatarpeet
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpääntie 640,
04400 Järvenpää
ILMOITTAUTUMINEN: SÄHKÖINEN LINKKI OPISTON SIVUILLA
Ilmoittautuminen päättyy: 11.05.2019 16:00

HARTOLASSA TOLLINMÄEN KURSSI (3.-7.6.2019)
Akvarellimaalauskurssi Hartolassa romanttisessa Tollinmäen kartanossa.
OPETUS:
Opettajana Irina Rebnitskaya, http://irina-art.net/?page=cv Maalaamme joka päivä yhdessä aamiaisesta päivälliseen. Maalaamme ulkona

ja tarvittaessa sisätiloissa valoisalla verannalla. Tutustumme monenlaisiin akvarellitekniikoihin. Kurssin tavoitteena on perehtyä maisemamaalaukseen, sommitteluun, tunnelmiin, väreihin, valoihin ja varjoihin.
Pienryhmäopetus mahdollistaa yksilölliset tavoitteet ja kurssilla on perinteisesti ollut opiskelijoita vasta-alkajista pitkään harrastaneisiin.
MAJOITUS:
Tollinmäen vanhalla kartanolla on sauna, uima-allas ja hienot maisemat. Majoitus täysihoidolla 200€. Maksetaan lähtiessä. Voi tulla jo
sunnuntai-iltana paikalle (sisältyy hintaan, iltapala tarjotaan). Majoitus on kartanon päärakennuksessa tai viehättävässä Savipytingissä,
ruokailu kartanossa, isäntä kokkaa ja soittaa flyygeliä, https://book.
visitlahti.fi/fi/tehtava/a1143219/tollinmäen-kartano/
KURSSIMAKSU:
Kurssin hinta 200 €, SAy:n jäsenille 150 €. Kurssille otetaan enintään
12 osallistujaa.
ILMOITTAUTUMISET 18.5. MENNESSÄ:
ulla-riitta.kauppi@pp.inet.fi
Kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä SAy tilille: FI73 1426 3000
1079 77, viite 411

”KALLIO-MERI-SATAMA” – HANGOSSA (4.-8.6.2019)
Aika: ti 4.6. (klo 10) – la 8.6.2019 (klo 17)
Opettaja: Maikki Haapala (haamaikki@gmail.com)
Kesäinen Hanko odottaa maalareita! Rantojen maalaukselliset kalliot, kirkuvat lokit ja meren suolainen tuoksu antavat vauhtia mielikuvitukselle. Hangon pitsihuviloiden ja puutarhojen mystinen kauneus
ansaitsevat tulla ikuistetuksi myös. Mikset tulisi kokeilemaan ja liittymään akvarellistien mukavaan joukkoon?
Viihtyisä pikkukaupunki on helppokulkuinen ja tarjoaa hyviä ruokapaikkoja, pyöriäkin on vuokrattavana ja autoilla pääsee ihan rannoille. Luokkahuone on käytössä koko kurssin ajan. Päivittäin 6 tuntia
ohjattua maalausta vaihtelevissa maisemissa, jonka lisäksi 1,5 tunnin
päivittäiset palautteet.
MAJOITUS:
FOLKIACENTER (EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLAN I SVENSKFINLAND), Esplanaden 61, 10900 HANGÖ, Tel: + 358 50 358 7987,
info(at)folkiacenter.fi
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HINTA:
– Kurssimaksu: SAy jäseniltä 220 € / 5 pv, ulkopuolisilta 240 € / 5 pv
– Kurssimaksu ei sisällä majoitusta eikä ruokailua. Varaa itse majoituksesi 2 kk ennen kurssia, mainitse SAy varauskiintiö (nämä alemmat hinnat voimassa vain 2.5.2019 asti): 2-h huoneissa, joissa kylpyhuone, 44,5 €/hlö/vrk (sis. aamiaisen), 1 -h huone 65 € (Huom! 2.5.
jälkeen hinnat 52,5/75,5 €)
ILMOITTAUTUMINEN:
Sitova ilmoittautuminen kurssille 2.5.2019 mennessä ritva.rautakoski@
welho.com. Kurssi järjestetään, jos osallistujia on 2.5.2019 mennessä
minimissään 13, maksimimäärä 16. Kurssimaksu SAy:n tilille FI73 1426
3000 1079 77 (viitenro 301) viimeistään 3.5.2019. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista kurssimaksusta palautetaan vain puolet.

”HAV, HAMN OCH HUS I HANGÖ” – HANGÖ (8.-12.7.2019)
Tid: mån 8.7. (kl 9) – fre 12.7.2019
Lärare: Ari Laitinen (ari@arilaitinen.com)
Hangö i sommarfägring väntar på dig som älskar att måla akvarell.
Motiv finns det gott om från vilda havslandskap till villor med snickarglädje och trädgårdars mystiska skönhet. Vi rör oss lätt i Hangö, det
finns cyklar att hyra och med bil kommer vi ända till stranden. Vårt
klassrum har vi tillgång till under hela kurstiden. Kursen omfattar 6
timmars handledd målning per dag i varierande miljöer plus ca 1½
timmes bildgenomgång.
Vi bor på: FOLKIACENTER (EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLAN I
SVENSKFINLAND), Esplanaden 61, 10900 HANGÖ, Tel: + 358 50
358 7987, info(at)folkiacenter.fi
Pris:
– Kursavgift: SAy:s medlemmar 200 €/5 dagar, övriga 220 €/5 dagar.
– Kursavgiften omfattar varken boendet eller måltider.
Boka ditt boende senast 2 mån före kursen, hänvisa till SAy:s bokningskvot: dubbelrum med badrum, 55 €/person/dygn (incl. frukost),
enkelrum 75 €/person/dygn.
Anmälan: Anmäl dig senast den 30.5.2019 till Ritva Rautakoski ritva.
rautakoski@welho.com. För att kursen ska genomföras krävs ett minimiantal deltagare på 10 personer. Maximiantal
14. Kursavgift betalas till SAy:s konto FI73 1426 3000 1079 77 (ref.nr.
314) i samband med anmälan.

HARJAVALLAN AKVARELLIKESÄN 2019 KURSSIT
(22.7. – 28.7.2019)
Harjavallan Seudun Taideseura Ry:n, Sataopiston, Emil Cedercreutzin museon ja Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen yhteisprojektina käynnistyvät valtakunnalliset akvarellikurssit seitsemännentoista
kerran Harjavallassa (Myllykatu 10). Taiteellisena johtajana ja 2020
biennaalin juryttäjänä toimii TaM Tatsuo Hoshika. ”Harjavallan henki
on jotain ainutlaatuista!” (kurssilaisten tyypillisin palaute)
Biennaalin 2020 teema: VALON LEIKKI
Sivellin 1. Aperitivo 22.–24.7.2019. Kurssimaksu 160€. Sukellus akvarelliin rohkeasti ja uteliaasti. Teoriaa ja luovuutta luentoina ja käytännön työskentelyssä opettajan ohjauksessa. Akvarellia kullekin soveltuvalla maalaustekniikalla, uutta etsien. Akvarellin ilmaisukeinoja, kuten
värien läpikuultavuus, tavoitellaan yhdessä sovittavin teemoin. Maalauksia tarkastellaan yhteisissä kritiikkituokioissa joissa kerrataan myös
väriteoriaa ja sommittelusääntöjä. Kurssi sopii kaikille oman tekniikan
ja ilmaisun tavoittelijoille ja virittää valmiuksia jatkokursseille. Akvarellimaalausta kunkin lähtökohdat ja tavoitteet huomioiden. Vaikka tarttuisit
siveltimeen ensi kertaa, olet tervetullut!
Opettaja: Maikki Haapala
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Sivellin 2. Andante 22.7.–28.7.2019. Kurssimaksu 290€. Viikon
mittaisella kurssilla työskennellään kiireettömästi opettajien ohjauksessa. Tutkitaan akvarelli-ilmaisun runsaita mahdollisuuksia, mm.
hehkuvia värejä, kuullotusta, märkää märälle ja kuvasommittelua.
Opettajilla yhteinen kurssin kuluessa etenevä opintosuunnitelma.
Kurssi sopii sekä pitkään että jonkin verran maalanneille taitonsa täydentäjille. Tuloksia tarkastellaan kannustavissa palavereissa.
Opettajat: Irina Rebnitskaya (22.-23.7. ma-ti), Marja Mali (24.-25.7.
ke-to), Krista Kortelainen (26.-28.7. pe-su)
Sivellin 3. Expressio 25.7.–28.7.2018. Kurssimaksu 200€. Kurssi
sopii pitkään harrastaneille, omatoimisille maalareille ja edellyttää
usean vuoden maalauskokemusta. Kurssilla tuetaan persoonallisia
tulkintoja esittävästä tyylistä abstraktiin. Inspiraation lähteinä ja havaintojen kohteina ovat fantasia-, luonto-, maisema- ja esineaiheet.
Mielenkiintoiset kritiikkihetket täydentävät kurssin antia. Su aamupäivällä on teosten analysointi, johon kurssilaiset saavat itse valita
haluamansa työt, joista keskustellaan.
Opettaja: Tatsuo Hoshika
Ilmoittautuminen: Anna Tuomi, anna.tuomi@harjavalta.fi, puh. 0444325345 (museon keskus) tai 044-4325346. Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään 12.6.2019. Tarvittavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite. Kurssimaksu laskutetaan jälkikäteen, ei käteismaksumahdollisuutta.
Biennaalinäyttely VALON LEIKKI Emil Cedercreutzin museossa
2020. Näyttelyyn valitaan teoksia vuosien 2019 ja 2020 kurssien
osanottajien töistä. Näyttelyyn osallistuvilta peritään 35€:n jurytysmaksun ja 10/15€ kunkin työn paspiksesta. Maalari saa työnsä mukana paspiksen, joka sopii standardikehykseen.
Iltaohjelmaa on halukkaille ja sitä koordinoi Kristiina Siirto-Honkanen,
puh. 040 5007294, kristiina.siirto-honkanen@hotmail.com. Suunnitteilla mm: tutustuminen Emil Cedercreutzin taiteilijakotiin, Juha Siirto
opastaa akvarellimaalauksessa, Harjavallan luontopolku ”Paratiisi”,
taiteilijaesitelmä to 25.7. klo 18.00 aiheena: ELIN DANIELSON-GAMBOGI, VALON TAITURI (Tuula Palmunen-Saari), yhteistä illanviettoa
ja tanssia bändin säestyksellä Uotilantörmän saunan tiloissa, ym.
Opettajan vetämistä tapahtumista peritään pieni osallistumismaksu.
Opiston aulassa on jälleen kuorolaisten kahvila käytössämme.
MAJOITUS
Kurssilaiset järjestävät itse majoituksensa ja ruokailunsa. Majoitus
kannattaa varata hyvissä ajoin! Ruokailla voi mm. hotelli Marilynin
yhteydessä uudessa suositussa Ravintola Satossa. Autottomille tiedoksi, että Marilyn on kävelymatkan päässä opistolta ja retket järjestetään kimppakyydein.
1. Uotilantörmän sauna, edullinen Hostel-tyyppinen majoitus. 30€/
hlö/vrk + 10€ liinavaatteet, 1-2hh, saunomismahdollisuus, kävelymatkan päässä museolta (menevät nopeasti, Minna 040-7477515, Ari
044-2931331)
https://web.facebook.com/pages/category/Local-Business/Uotilant%C3%B6rm%C3%A4n-sauna-407231579618239/?_rdc=1&_rdr
2. Hotelli Marilyn, http://hotellimarilyn.fi/, Harjavallankatu 14 (vaatimaton hotelli, juuri remontoitu, lähellä opetuspaikkaa, puh: 02 5319
811 sähköposti sv.ravintolat@marilyn.inet.fi
3. Hotelli Hiitteenharju www.hotellihiittenharju.fi, Hiittenharjuntie
1 (pari km Harjavallan keskustasta, valtatie 2:n varrella), puh: 02
5311600, sähköposti: hotelli@hotellihiittenharju.fi,
4. Jokirannan majoitus Kokemäki, Siltakatu1, 32801 Kokemäki.
Yhden ja kahden hengen huoneita Kokemäen keskustasta. Sirpa
Ala-Ketola, puh: 040 5011443, sähköposti: sirpa.ala-ketola@ali-ketolantila.inet.fi
5. Maatilamajoitus Uotila Hauvolan mäkitie 16, Harjavalta (noin 5
km Harjavallan keskustasta), Marjo Uotila puh: 0400 951676, kotisivu: www.majoitusuotila.com
6. Villa F.G. Hedberg, Kuurolantie 162, Kokemäki. Harjavallasta
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Pohjoisrannantietä n. 12 km Kokemäen suuntaan. Vanhassa maatalossa iso huone, (aamupala, liinavaatteet ja suihku). Mahdollisuus uintiin. Puh: 050 5930720 ja 040 5405109, sähköposti: villa.
hedberg@gmail.com
7. Naakan tila, majoitusta vanhan tilan pihapiirissä, Naakankatu 8,
Harjavalta, Puh.050 378 1189, http://naakantila.blogspot.fi/
8. Hotelli Kokemäen Seurahuone (edullinen), Teljänkatu 4, 32800
KOKEMÄKI (n 15 min autolla Harjavallasta), puh. 050 593 9889,
huonemajoitus (aamiainen tilattavissa), saunatilat
9. Kartano Hostel / Anttilan Tila, Sonnilantie 111, 32800 KOKEMÄKI, puh. 040 846 7553, aamiaismajoitus sisältää saunan, vuokrataan
savusaunaa ja kylpytynnyriä
10. Villa Kangas, noin 4 km Harjavallan keskustasta, omat lakanat ja
eväät, varaa porukalla (4 huonetta ja tilava saunamökki), SAy hinta
ollut 1270€, ota yhteyttä: eokangas@nic.fi,
kotisivu: www.VillaKangas.net
TAIDETARVIKEMYYNTI
Taidetarvikkeita on mahdollisuus ostaa (myös kortilla) maanantai- ja
torstai-iltapäivinä klo 13 opiston pihalle tulevasta autosta (http://www.
taidetarvikkeet.org/).
YHTEISTYÖSSÄ
Sataopisto (Virpi Havia, rehtori, virpi.havia@huittinen.fi), Emil Cedercreutzin museo/ Harjavallan kaupunki, Henry Flinkman, museonjohtaja
Henry.Flinkman@harjavalta.fi), Harjavallan Seudun Taideseura Ry (Siirtojuha@gmail.com, kristiina.siirto-honkanen@hotmail.com), Suomen
Akvarellitaiteen yhdistys ry. (anja.oasmaa@vtt.fi)

PÄIVÖLÄN OPISTON AKVARELLIKURSSI (8.-11.8.2019)
Kesäinen akvarellikurssi Sääksmäen kartanomaisemissa
Päivölän opistolla
Vanhojen kartanoiden kulttuurimaisemissa pidettävä maalauskurssi
järjestetään yhteistyössä Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen kanssa. Kurssi johdattaa käytännönläheisesti akvarellimaalauksen ilmaisuvoimaan, mahdollisuuksiin, eri tekniikoihin ja värioppiin.
Kurssin aikana on myös mahdollisuus vierailla Suomen Akvarellitaiteen Yhdistyksen aktiivijäsenten näyttelynavajaisissa 10.8. Myllysaaren museossaValkeakoskella.
Kurssin ohjaajana toimivat kuvataiteilijat Satu Kiuru (TaM ja kuvataiteilija AMK) ja Liisa Kuusela (TM, taidemaalari).
KURSSIN HINTA
Täysihoitopaketti 285 € (sis. majoituksen 2h huoneissa, ja ruokailut:
aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen)
TIEDUSTELUT
toimisto@paivola.fi tai puh. 03 233 2200 (arkisin 9-15)
Päivölän opisto | Päivöläntie 52 | 37770 Tarttila (Valkeakoski)
ILMOITTAUTUMINEN
https://www.paivola.fi/fi/course/200

IWS Finland 2019
Helsingin Kaapelitehtaalla 9.– 14.7.2019
Tule mukaan ja osallistu kaikille avoimeen ensimmäiseen
kansainväliseen IWS:n akvarellitaiteen näyttelyyn Helsingissä. Koska International Watercolour Societyn näyttely on nyt
ensi kertaa kotinurkilla, on suomalaisten osuus normaalia
suurempi. Joten - nyt jos koskaan on loistava mahdollisuus
saada oma akvarellityö esille kansainvälisessä näyttelyssä.
Ole rohkea ja osallistu heti.
Sinulla on aikaa lähettää teosehdotuksesi 15.3.2019 asti.
KATSO OHJEET kotisivuiltamme: www.iwsfinland.fi
Tulosta ilmoittautumislomake, täytä se, skannaa tai ota valokuva ja lähetä sähköpostina osoitteeseen
iwsfinland@gmail.com

Suomen akvarellitaiteilijoille on tullut mahdollisuus
osallistua kansainvälisiin jyrytettyihin taidenäyttelyihin. Seuraa (facebookin) 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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NÄKYVYYTTÄ SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYKSEN SPONSOROINNIN
AVULLA!
Onko tiedossasi taho, joka haluaisi sponsoroida SAy:tä ja saada näkyvyyttä jäsenlehdessä palveluilleen ja tuotteilleen??
Mainos on värillinen ja se tulee lehden takakanteen.
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

Toimikunnat 2019
Tapahtumatoimikunta
Puheenjohtaja: Jaana Kangas
Jäsenet: Irina Rebnitskaya, Piela Auvinen, Eeva Tervala,
Sirkkaliisa Virtanen, Kristiina Siirto-Honkanen, Kirsi- Marja
Myöhänen, Anu Ahonen, Tarja Hooli
Koulutustoimikunta
Puheenjohtaja: Anja Oasmaa
Jäsenet: Ulla-Riitta Kauppi, Rebecka Svedlin, Maisa Kela,
Tuula Palmunen-Saari, Ritva Rautakoski, Kristiina SiirtoHonkanen

Näyttelytoimikunta
Puheenjohtaja: Riitta Halttunen-Sommardahl
Jäsenet: Kirsti Itäpiiri, Eeva Tervala, Piela Auvinen, Irina
Rebnitskaya, Liisa Kuusela
Kansainvälisten asioiden toimikunta
Puheenjohtaja: Irina Rebnitskaya
Jäsenet: Pertti Lassila, Ulla-Riitta Kauppi, Aulikki Nukala
Apurahatoimikunta
Puheenjohtaja: Pertti Lassila
Jäsenet: Satu Kiuru, Piela Auvinen

www-sivu: akvarellitaiteenyhdistys.fi/yhdistys/toimikunnat-ja-tyoryhmat

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry 2019
Puheenjohtaja (kausi 2018-2019)
Satu Kiuru
puheenj.say@gmail.com

Sihteeri
Inari Pesonen
sihteerisay@gmail.com

Hallituksen varsinaiset jäsenet
2018-2019
Ulla-Riitta Kauppi (2. vpj.)
Anja Oasmaa (1. vpj.)
Irina Rebnitskaya
Jaana Kangas

Tiedottaja
Piela Auvinen
tiedottaja.say@gmail.com

2019-2020
Pete Lassila
Timo Savaspuro
Hallituksen varajäsenet 2018-2019
Anne Purho
Eeva Tervala
2019-2020
Riitta Halttunen-Sommardahl
Kirsti Itäpiiri
Taloudenhoitaja
Timo Savaspuro
laskutus.say@gmail.com

Vaalitoimikunta,
toimikausi 2018
Maikki Haapala
Maisa Kela
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
Pirkanmaa, Tampere
Sirkkaliisa Virtanen
Päijät-Häme, Lahti
Anitta Vuorikoski
Kymenlaakso, Loviisa
Masa Karhula
Lounais-Suomi, Turku
Minna Sartes
Länsi-Suomi, Pori
Kristiina Siirto-Honkanen
Uusimaa, Helsinki
Riitta Halttunen-Sommardahl
Rahastonhoitaja
Pirjo Wiksten, Criteria
Suomen Akvarellitaiteen
yhdistys ry
PL 158, 00101 HELSINKI
www.akvarellitaiteenyhdistys.fi
facebook.com/
SuomenAkvarellitaiteenyhdistysRy

www-sivu: akvarellitaiteenyhdistys.fi/yhdistys/hallitus ja akvarellitaiteenyhdistys.fi/yhdistys/erityistehtavat/
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UUTISET
Kevät 2019
Hyvät akvarellistit,
Tänä vuonna on kaikkien aikojen suurin akvarellitaidevuosi. Joka puolella maata ja maailmaa satelee akvarellinäyttelykutsuja. Hienoa että akvarellirintamalla tapahtuu. AKVARTissakin kansainvälisyys näkyy gallerianäyttelyiden ohjelmassa. AKVARTilla on kymmenes toimintavuosi meneillään ja sen kunniaksi julkaistaan osuuskuntalaisista matrikkeli.
Osuuskuntalaisia on nyt 190, joten ylitämme todennäköisesti 200 ennenkuin matrikkeli
julkaistaan. Liity osuuskuntaan, vielä ehdit matrikkeliin mukaan! Katso kotisivuiltamme
ohjeet: http://akvart.fi/index.php?sivu=jasenille
Kesäkuussa SAyllä on vuosinäyttely, heinäkuussa Suomessa on Helsingissä IWS-festivaali yhdessä Suuren Maalaustapahtuman kanssa ja syyskuussa AKVARTilla vuosinäyttely ELÄMÄ VÄREISSÄ ja 10-vuotisjuhlat. Ohjeistus vuosinäyttelyymme julkaistaan maalis-huhtikuussa. AKVARTin viime vuoden tulos oli budjetin mukainen ja taloudellinen tulos
on hyvä. Vuosikokous pidetään lauantaina 30.3.2019 klo 15 galleriassa.
Näyttelykalenteri vuodelle 2020 on avattu. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Riitta Lindströmille lindstromriitta@gmail.com.

NÄYTTELYOHJELMA - KEVÄT 2019
11.2.-24.2.2019
Hannele Rissanen: Uhanalaiset
25.2.-10.3.2019
Tapani Kajaste: Maalarin päiväkirja
11.3.24.3.2019
Akvartistit: JUHLAHUMUA
25.3.-7.4.2019
Riitta Lindström, Anne Ollila, Tuula Revell:
Ihminen ja luonto
8.4.-28.4.2019
Leena Paasonen-de Campos, Päivi Virtanen:
Kesää kohti

Kevättä kohti,
Benita Suomi
Hallituksen pj

KLUBI-OHJELMA - KEVÄT 2019
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).

29.4.-12.5.2019
Pive Toivonen: Vihreä/Grön/Green

28.2.19
Demo Olga Veselovskaya ”Taikametsä”

13.5.-26.5.2019
Ryhmänäyttely: Muistoja

14.3.19
Demo Irina Rebnitskaya ”Väriä ja valoa”

27.5.-9.6.2019
Jaakko Heikkinen: Äärirajoilla
10.6.-20.6.2019
Juhani Suominen: Matkan varrelta
juhannuksena suljettu

28.3.19
Demo Maikki Haapala ”Märkäkuullotus”
9.5.19
Demo Olga Veselovskaya ”Suomaisema”

24.6.-30.6.2019
Stipendinäyttely: Hanna Järvi

11

Myllysaaren museo, Valkeakoski
Avajaiset 10.8.2019 klo 14
Osallistu, järjestä tapahtuma tai tule
vapaaehtoiseksi päätapahtumaan
Helsingin keskustakirjasto Oodiin
lisäinfo liittyen päätapahtumaan
Tapahtumatoimikunnan puheenjohtaja
Jaana Kangas
jannakangas@gmail.com
info liittyen Suureen Maalaustapahtumaan
maalaustapahtuma@gmail.com
www.maalaustapahtuma.fi

Näyttely on kaikille yhdistyksen
aktiivitoimijoille tarkoitettu kiitos SAy:n
hyväksi tehdystä työstä.
Kutsumme mukaan perustaja- ja
kunniajäsenet, opettajia sekä
ansioituneita yhdistyksessä vaikuttaneita
akvarellisteja.

LAPIN YLIOPISTON
KANSSA YHTEISTYÖSSÄ!
HAKU AVOIMEN
YLIOPISTON
KUVATAITEEN
PERUS- JA
AINEOPINTOIHIN
KÄYNNISSÄ!

SAy on aloittanut pienimuotoisen yhteistyön laadukkaita, designpalkittuja taiteilijavalaisimia valmistavan puolalaisen Lumelinen kanssa.
Lamppuun voi tutustua tulevissa demo-tapahtumissa tai
Pertti Lassilan (pete.lassila@gmail.com tai 0400-182816) studiossa.
https://lumeline.com/en/

ITALIAN
KUVATAIDE- JA
KIELIKURSSIT
KOE IDYLLINEN NAZZANON
PIKKUKAUPUNKI!
04.–10.06.2019 Kielikurssi / 1100 €
12.–18.06.2019 Taidekurssi / 990 €
09.–15.09.2019 Kielikurssi / 1100 €
17.-23.09.2019 Taidekurssi / 990 €

lumeline.com/en/

Päivölän opisto, Päivöläntie 52,
37770 Tarttila (Valkeakoski)

WWW.PAIVOLA.FI

