
 
Harjavallan Akvarellikesä 2020  
 
Harjavallan Akvarellikesän 2020 kurssit 27.7. – 2.8.2020 
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. Expressio 27.7.–29.7.2020. Kurssimaksu 160€. 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. Keskiviikkoaamupäivällä on teosten analysointi, johon kurssilaiset 
saavat itse valita haluamansa työt, joista keskustellaan.  
Opettaja: Tatsuo Hoshika 
 
Sivellin 2. Andante 27.7.–2.8.2020. 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 (27.-28.7. ma-ti), Marja Mali (29.-30.7. ke-to), Krista 
Kortelainen (31.7.-2.8. pe-su)  
 
Sivellin 3. Aperitivo 30.7.–2.8.2020. Kurssimaksu 200€. 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 
 
Ilmoittautuminen: Anna Tuomi, anna.tuomi@harjavalta.fi, puh. 044-4325345 (museon keskus) 
tai 044-4325346. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.6.2020. 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€ (koon mukaan) kunkin työn paspiksesta, jonka maalari saa 
työnsä mukana näyttelyn päätyttyä.  
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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 30.7. klo 18.00 aiheena: Hugo Simberg, enkeli vai 
piru? (Tuula Palmunen-Saari), yhteistä illanviettoa ja tanssia bändin säestyksellä Uotilantörmän 
saunan tiloissa, ym. Opettajan vetämistä tapahtumista peritään pieni osallistumismaksu. Opiston 
aulassa on ma ja to 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 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 sisätiloissa (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. (kristiina.siirto-
honkanen@hotmail.com, anja.oasmaa@vtt.fi) 
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