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Muista ilmoittaa uusin sähköpostiosoitteesi 
Lähetämme jäsenistölle SAy:n jäsenlehden sekä ajankohtaisia sähköpostitiedotteita. 
Jos et ole saanut tiedotteita SAy:ltä, on mahdollista, että meillä ei ole oikeaa osoitettasi. 
Muistathan ilmoittaa sähköposti- ja postiosoitemuutoksista sihteerille: sihteerisay@gmail.com

Jäsenlehti ilmestyy SAy:n kotisivuilla ja jaetaan sähköpostina
Mikäli jostain syystä haluat jäsenlehden postitettuna paperiversiona, tilaa se erikseen ja lähetä pyyntösi ja yhteystietosi 
osoitteella: Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry, PL 158 , 00101 HELSINKI tai sähköpostitse: sihteerisay@gmail.com

SEURAA MYÖS 
INTERNETSIVUJA: 

akvarellitaiteenyhdistys.fi/
yhdistys/kevat-ja-syyskokoukset

Huomioitavaa 

Vuoden 2021 jäsenmaksu

Vuoden 2021 jäsenmaksu on 38 euroa. 
Jäsenmaksulasku on lähetetty sähköpostitse 11.2.2021. 
On mahdollista, että jäsenmaksulasku ohjautuu automaatti-
sesti sähköpostin roskapostikansioon tai Gmailissa Tarjouk-
set-kansioon. Paperiset jäsenmaksulaskut ovat saapuneet 
maaliskuun ensimmäisellä viikolla niille henkilöille, joilla ei 
ole sähköpostiosoitetta tai jotka eivät ole aukaisseet säh-
köistä laskua. Otathan yhteyttä sihteeriin, jos et ole saanut 
sähköistä tai paperista laskua: sihteerisay@gmail.com.
 
Haluatko liittyä uudelleen SAy:n jäseneksi? 
Mikäli olet luopunut jäsenyydestä, voi liittyä SAy:hyn 
uudelleen ilman liittymismaksua (20 euroa), jos aiemmasta 
jäsenyydestäsi on kulunut enintään 5 vuotta. Ilmoita 
uudelleenliittymisestä sihteerille > sihteerisay@gmail.com 

SAy:n jäsenkortti on SKjL:n kortti
SAy:n luopui omasta jäsenkortista vuonna 2020 ja SAy:n 
jäsenillä on SKjL:n jäsenkortti merkiksi yhdistyksen jäse-
nyydestä. Vuoden 2021 SKjL:n jäsenkortit on postitettu 
jäsenistölle kevään aikana. Jatkossa SKjL:n jäsenkortin voi 
ladata sähköisenä. 
Kortilla saat jäsenedut, jotka näet täältä: 
https://www.skjl.fi/taiteilijaseurat/jasenpalvelut/.

Sähköinen SKjL:n jäsenkortti
SKjL:n sähköisen jäsenkortin voi rekisteröidä käyttöön. 
Ohjeet SKjL:n nettisivuilta:  
https://www.skjl.fi/sahkoinen-jasenkortti-taiteilijajasenille/
------------------------------------------------------- 
SAy:n toimittaa vuosittain jäsentiedot SKjL:lle jäsenkorttia 
varten. Jos et halua sähköpostitietojasi luovutettavan 
SKjL:lle, ilmoita tästä osoitteeseen sihteerisay@gmail.com 

Syyskokous 20.11.2021 kello 10
Marraskuun kokous pidetään etänä . 

Kokouskutsu zoom-palaveriin lähetetään jäsenistölle sähköpostina marraskuun alkupuolella.
.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisesti seuraavat asiat:
- Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
- Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
- Vaalitoimikunnan valinta
- Mahdollisten muiden toimihenkilöiden valinta 
- Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen
- Seuraavan toimikauden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen
- Seuraavan toimikauden 2022 talousarvion hyväksyminen
- Yhdistyksen aluetoiminta
- Muut esille tulevat asiat.

Virallisen kokouksen jälkeen aluevastaava Kristiina Siirto-Honkanen kertoo 
kuinka järjestää alueellinen näyttely. 
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Syksyinen tervehdys

Suomi on avautumassa, vaikka varovaisuutta ja kärsivällisyyttä 
vieläkin tarvitaan. 
Kesällä järjestettiin  jo onnistuneesti ulkona akvarellikursseja ra-
jatulle osallistujaporukalle. Myös EWCS:n hienossa näyttelyssä 
Saksan Ulmissa oli SAy jäseniä paikan päällä. Suosittelen luke-
maan  Peten ja Irinan koosteen tapahtumasta. 
Huomaa, että Viron metsänäyttelyn ilmoittautumisaikaa on pi-
dennetty 20.10. asti, jos et ole vielä ehtinyt ilmoittautua!

Harjavallan akvarellikesää ei voitu tänäkään vuonna toteuttaa 
normaalilla kaavalla, koska käytännössä etäisyyksien pitäminen 
olisi ollut liian haastavaa. 

Mika Törönen veti kuitenkin expression etäkurssina runsaalle osal-
listujaporukalle. Etäkurssista on juttu tässä lehdessä. Toivottavas-
ti ensi vuonna päästää maalaamaan Harjavaltaa. Kurssia jo suun-
nitellaan. Laita viikko 30 kalenteriisi.
Krista Kortelainen on pitänyt jatkuvasti etäkursseja.  Ne ovat ol-
leet kysyttyjä ja niihin on osallistuttu eri puolilta Suomea ja ul-
komailta, joten niitä tullaan järjestämään myöhemminkin, vaik-
ka koronatilanne olisi rauhoittunut.

SAy hallituksessa suunnitellaan jo tohinalla ensi vuotta ja nettisi-
vuja  sekä jäsenlehteä kannattaa seurata. Syyskokouksessa käy-
dään läpi ensi vuoden toimintasuunnitelma ja - kuten aiemmin-
kin - jäsenistö saa sitä vapaasti kommentoida.

Tänä kesänä meitä on hemmoteltu erittäin lämpimillä aurinkoisilla 
säillä ja akkuja on varmasti tullut ladattua. Nyt meillä on loistavat 
ruskan värit etelässäkin eli kannattaa maalata näitä upeita värejä! 
 
Liitän tähän puutarhani ruskan inspiroiman maalaukseni 
”Saniaisten kätkössä” (koko arkki) >>

Lisäksi pari sanaa SAy:n blogin ”näin minä maalaan” -analogialla. 
Olen täysin tunnemaalari ja maalaustapa vaihtelee koko ajan. Täs-
sä työssä aurinkoisen päivän ansiosta levitin ensin ruskan valon 
värejä ohuelti moneen kertaan kastellulle paperille, levittelin vä-

rejä siveltimillä ja kääntelin paperia ja kun sain valon haluamaa-
ni kohtaan annoin kuivua. 
Sitten tarkastelin kaukaa maalausta ja lisäsin vuoron perään eri-
laisia ohuita väripintoja, jotta sain kuultoa, varjoja, kontrasteja ja 
syvyyttä. Lopulta näpertelin erikokoisilla pensseleillä saniaisia ja 
viimeistelin väripinnoilla.

Nauttikaamme ihanasta ruskasta! 
Hyvää syksyn alkua kaikille!
Anja

Puheenjohtajan tervehdys

Anja Oasmaa
SAy:n puheenjohtaja
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SAy   Suuri maalaustapahtuma 

SUURTA MAALAUSTAPAHTUMAA  
vietettiin maalaamalla ulkona

Suuri Maalaustapahtuma (SMT) 2021 oli ulkoilmamaalaustapahtu-
ma. Suomen Akvarellitaiteen yhdistys kutsui kaikki vesivärimaala-
uksen ystävät la 10.7.2021 juhlistamaan Suomen kuvataiteen päi-
vää. Aluevastaavien työpanos oli jälleen tärkeä.

Kesä 2020 oli poikkeuksellinen ja haastava tapahtumien järjes-
tämisen osalta, niin oli nytkin. Maalauksia tehtiin kokoontumisia 
koskevien rajoitusten ja suositusten puitteissa.

SAy:n tiedottaja Sara Mallinen toimi tänä vuonna myös SMT:n tie-
dottajana. Hän pohjusti tulevaa tapahtumaa tiedottein niin jäsen-
lehdessämme kuin verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Sa-
ra kertoo työstään tarkemmin omassa jutussaan.

Pyysimme SMT2020 tapahtumasta palautetta jäseniltä ja alue-
vastaavilta https://akvarellitaiteenyhdistys.fi/wp-content/up-
loads/2020/09/SAy_jäsenlehti_3-2020.pdf.  Saadun palautteen 
pohjalta SMT2021 tavoitteet muotoiltiin ja kirjattiin SAy:n syys-
kokouksessa hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan.

Yksi tavoitteista oli syventää yhteistyötä aluevastaavien kanssa. 
Alkuvuodesta 2021 lähetettiin heille kysely mahdollisista suunni-
telmista tapahtuman osalta. Alustavat tiedot kerättiin excel-tau-
lukkoon. Ajatuksena oli näin saada läpinäkyvyyttä ja jakaa ideoi-
ta aluevastaavien kesken. Taulukko toimi myös raportointivälinee-
nä SAy:n hallitukselle.

27.4. pidimme ZOOM-etäpalaverin aluevastaavien ja tapahtuma-
toimikunnan kanssa. Kokouksessa käytiin läpi alustavat suunnitel-
mat alueittain. Lähes kaikki aluevastaavat olivat mukana. Palave-
rissa käytiin läpi maalaustapahtuman päälinjaukset, jotka löyty-
vät siis SAy:n 2021 toimintasuunnitelmasta https://akvarellitai-
teenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2020/10/SAy-Toimintasuun-
nitelma-2021.pdf.

Kuten jo aiemmin oli päätetty varsinaista päätapahtumaa ei jär-
jestetty 2020 eikä myöskään 2021. Lähtökohtana viime kesän ta-
pahtumalle oli siis, että tapahtumia niin suuria kuin pieniä järjes-
tetään kunkin toimijan voimavarojen puitteissa. 

Ulkoilmatapahtuma on tullut jäädäkseen. Helene Schjerfbeckin 
syntymäpäivä innoittaa monenlaiseen toimintaan ja tänäkin ke-
sänä jutut ja kuvat sosiaalisessa mediassa sen osoittavat. Vaikka 
kuvataiteen päivä ei olekaan virallinen liputuspäivä niin ainakin 
Helsingin Lapinlahdessa vedettiin lippu salkoon!

Kiitoksia kaikille osallistuneille onnistuneesta 
tapahtumapäivästä. Ensi vuonna uudestaan!

Ohessa kuvia ja tunnelmia joistakin tämän vuoden tapahtumis-
ta eri puolilta Suomea.

VASTAA KYSELYYN!
SAy:n tapahtumatoimikunta järjestää aluevastaavien kanssa etäpalautepalaverin arvioidakseen SMT2021 tapahtumaa ja sa-
malla käynnistää SMT2022 suunnittelun. Palaveria varten ohessa on kysely jäsenistölle, johon toivomme runsaasti vastauksia.

Voit vastata vapaamuotoisesti tai ohessa oleviin kysymyksiin:

Miten mielestäsi SMT2021 onnistui alueellasi?
Mitä odotat Suurelta Maalaustapahtumalta vuonna 2022?
Miten kehittäisit tapahtumaa?
Tarvitaanko ns ”päätapahtumaa”?

Lähetä vastauksesi sähköpostina meille:
Olof Qvickström, olofqvickstrom@gmail.com 
Sara Mallinen, tiedottaja.say@gmail.com
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Suuri Maalaustapahtuma järjestetään vuosittain 10.7. Helene 
Schjerfbeckin syntymäpäivän kunniaksi Kuvataiteen päivänä. 
Tänä vuonna Kuvataiteen päivää vietettiin jo 11. kerran. Päivän 
tarkoituksena on maalata yhdessä ja rohkaista kaikki mukaan – 
niin aloittelijat kuin kokeneetkin maalarit! 
Suurta Maalaustapahtumaa vietettiin helteisissä tunnelmissa. 
Koronatilanteen vuoksi tapahtumat pyrittiin järjestämään mah-
dollisuuksien mukaan ulkoilma- tai etätapahtumina. 
Pandemiasta ja rajoituksista huolimatta tapahtumia järjestettiin 
tänä vuonna yhteensä ilahduttavat 56 tapahtumaa 45 paikkakun-
nalla – aina Rovaniemeltä Helsinkiin ja Nauvosta Kiteelle! 

Seuraavat paikkakunnat olivat mukana järjestämässä Suurta Maa-
laustapahtumaa 2021:

Akaa, Elimäki, Espoo, Eura, Hauho, Helsinki, Hollola, Joensuu, Jy-
väskylä, Jämsä, Kangasala, Kitee, Kokkola, Kuopio, Kuusamo, Lai-
tila, Lapinlahti, Laukaa, Lohja, Loimaa, Loviisa, Mikkeli, Muura-
me, Mänttä, Naantali, Nauvo, Orimattila, Pietarsaari, Pomarkku, 
Pori, Pälkäne, Rautalampi, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Ruove-
si, Savonlinna, Suomussalmi, Tammisaari, Tampere, Tornio, Tuu-
ri, Vantaa, Varkaus, Virrat.
  tekstit: Olof Qvickström ja Sara Mallinen

Suuren Maalaustapahtuman viettoa Porin Toivepuistossa. 
Kuva: Heli Piittala-Virtanen. 

Maalareita Veljekset Keskisen Kyläkaupan tapahtumassa Tuurissa. 
Kuva: Seija Kaartinen.

Jyväskylän ARTLO Taidetarvikkeen ”Maalaa kuin Frida” -tapahtuma. 
Kuva: Hanna Laakko.



Vielä ehtii - viimeinen päivä 23.10.2021! 

kuvat: Kristiina Siirto-Honkasen 
facebook-sivuilta
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Minun Satakuntani -näyttely Porissa 
PORIS, Pop-Up-Galleria kävelykadulla, Yrjönkatu 13, Pori  | Avoinna ma-pe 12–18, la-su 12–15
Näyttelyn vastuujärjestäjä on Harjavallan Seudun Taideseura ja aQARTetti-ryhmä yhteistyössä 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen (SAy), Porin kaupungin kulttuuriyksikön ja Satakuntaliiton kanssa. 
Kuvakooste avajaisista 25.9.2021



Yllä: näyttelyn avasivat Saksan akvarelliseuran DAG:n puheenjohtaja 
Lars Kruse ja ECWS puheenjohtaja Christina Bracaloni.

Oikealla: Paikalla oli muutama Suomen edustaja, vasemmalta Irina 
Rebnitskaya, Pertti Lassila, Susanna Pesonen ja Johanna Johnsson. 
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SAy:n kansainvälinen näyttely 

XXIV ECWS 2021 ULM, Saksa 

Järjestyksessä 24. ECWS-tapahtuma järjestettiin Saksan Ulmissa 
Näyttely 16.–31.9.2021 ja Symposium 15.–19.9.2021

Tämän vuoden ECWS:n järjestäjä oli Saksan akvarelliseura DAG 
(Deutche Aquarell Gesellshaft E.V. /German Watercolour Society), 
Tapahtuman taustoja ja historiaa esiteltiin seuraavasti: 
 
“Dürer vaikutti merkittävästi vesivärimaalauksen kehitykseen. 
Muistakaamme hänen jäniksensä sekä hänen Italian matkallaan 
luomansa vesivärit. Kuitenkin vasta 1800 -luvulla akvarelli sai tun-

nustusta itsenäisenä maalauslajina eikä vain apukeinona luonnok-
sissa ja tutkimuksissa. Tähän vaikuttivat erityisesti Joseph Mallord 
William Turnerin vesivärit, jotka käyttivät tätä välinettä antamaan 
teoksilleen vertaansa vailla olevaa spontaanisuutta ja ilmeikkyyt-
tä. Silti akvarellien asema Saksassa kansainvälisessä vertailussa 
ei ole aivan samalla tasolla kuin muut maalauslajit. 
Saksan akvarelliseura on asettanut tavoitteekseen laajentaa ym-
märrystä nykyaikaisesta akvarellista taidekentällä. Vesivärimaa-
laus on ainutlaatuinen, koska se ei anna anteeksi virheitä, jotka 
johtuvat usein nopeasta maalaustyylistä, paperin valkoinen hei-



SAy JÄSENLEHTI 3-20218

Järjestyksessä 24. ECWS-näyttely ja -symposium järjestettiin Sak-
san Ulmissa syyskuun puolivälissä. Suomesta oli mukana paikan 
päällä hieno edustus kymmenen akvarellin ja usean taiteilijan 
muodossa ─ toki poisjäämisiäkin oli, niin Suomen kuin muiden-
kin maiden kohdalla. 

Hieman tavallista pienimuotoisempi tapahtuma oli kuitenkin in-
tiimi ja lämminhenkinen, kun patoutunut tarve nauttia akvarel-
litaiteesta ja samanhenkisestä seurasta pääsi vihdoin purkautu-
maan. Akvarellipiireille tunnusomainen yhteisöllisyys oli voimak-
kaasti läsnä koko tapahtuman ajan.

Idyllinen ULM
Mitä itse tapahtumapaikkaan tulee, niin Ulm osoittautui erinomai-
seksi valinnaksi. Europan toiseksi pisimmän joen Tonavan rannalla 
sijaitsevalla yli sadan tuhannen asukkaan kaupungilla on (kuvain-
nollisesti ja kirjaimellisesti) rikas historia, josta oppaat meille au-
liisti kertoivat ensimmäisen päivän kiertokävelyllä. 

Kaupunkikuvaa dominoi valtava goottityylinen kirkko Ulmer Müns-
ter, jonka kellotapuli ─ näpäytyksenä Saksan silloiselle keisarille 
─ on Euroopan korkein. 1300-luvun lopulla alkanut rakennuspro-

Tunnelmia Ulmin näyttelystä ja symposiumista

jastaa läpinäkyviä värejä ja saa ne siten loistamaan.
Näyttely, joka järjestetään osana European Watercolour Societies 
-yhdistyksen symposiumia, esittelee laajan valikoiman aiheita ja 
tekniikoita muotokuvista abstraktiin taiteeseen.”
https://www.kunstverein-ulm.de/

Kaiken kaikkiaan ULMin näyttelyssä oli esillä akvarelleja n. 140. 
Kaikki osallistuneet taiteilijat kuuluvat ECWS-jäsenjärjestöihin.
Symposiumissa esittivät akvarellidemoja mm. taiteilijat: 
Ingrid Buchthal, Marina Abramova, Mike Bajer, Sabine Ziegler, 
Carsten Wieland, Victoria Prischedko ja Slava Prischedko. 
Oman lisänsä tapahtumaan tunnelmaan toi symposiumin aikana 
Ulmissa vietetty 18.9.2021 Kulttuuriyö-tapahtuma. 

teksti: Irina Rebnitskaya

Näyttelyssä SAy:tä edustivat yllä olevat 10 akvarellia. 
Nelli Tarkoman Metamorphosis, 2021
Helena Cederbergin Volcano Fagradalsfjall in Iceland, 2021
Ritva Rautakosken Cathedral, 2021
Marko Salmisen The Wedding Visit of a Jealous Witch, 2021
Maiju Talvitien Look! The Nunmeter, endangered Baptia
Tibiale alive! Thanks for the safeguarding!, 2021
Pertti Lassilan Passage of Light, 2021
Susanna Pesonsen Break, 2021
Eija Ylinen-Virtansen A long wait, 2021
Johanna Johnssonin The way home, 2020
Risto Puution Late Winter, 2021

>>



Videoterveiset ULMista ja ECWS-tapahtumasta on koonnut 
pitkä linjan akvarellisti ja Saksan akvarelliyhdistyksen 

DAG:n jäsen Carsten Wieland. Tässä hänen terveisensä ja 
Youtube-videon löydät tästä nettiosoitteesta.
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jekti kesti kokonaisuudessaan lähes 500 vuotta, sisältäen muuta-
man sadan vuoden mietintätauon protestanttiliikkeen ottaessa 
hengellisen johtajuuden. Rakennusprojektin pituutta voikin ver-
rata lähinnä Berliinin uuteen lentokenttään. 
Kaupunki on muutenkin mielenkiintoinen sekoitus vanhaa ja uut-
ta; värikäs hirsirunkoinen fachwerkhaus-rakennuskanta yhdistyy 
moderniin arkkitehtuuriin, josta hyvänä esimerkkinä keskusau-
kiolla sijaitseva, kaupunkilaisten mielipiteet voimakkaasti jakava 
Richard Meierin suunnittelema pyöreälinjainen kaupungintalo.

Symposiumin ohjelma noudatti varsin tuttua kaavaa. Kiertokä-
velyiden lisäksi virallisessa ohjelmassa oli itse näyttelyn avajaiset, 
puolentusinaa demoa, gaalaillallinen ja plein-air maalauskilpailu. 

Lisäksi teimme omalla pienellä porukalla päiväretken Lindaun 
rantakaupunkiin. Kotiin vietäväksi oli paksun katalogin lisäksi pal-
jon hienoja muistoja, uusia tuttavuuksia ja aihioita tuleviin maa-
lauksiin!  

Seuraava EWCS-tapahtuma järjestetään ensi syksynä Espanjan 
Baskimaan suurimmassa kaupungissa Bilbaossa. Nähtävää ja koet-
tavaa Bilbaossa todellakin riittää ─ Guggenheimin museo on eh-
dottomasti näkemisen arvoinen ja kaupungin pohjoispuolella ly-
hyen automatkan päässä aukeaa upea rannikko pikkukaupunkei-
neen ja etelässä Riohan viinialueet. 
Tätäkään tapahtumaa et varmasti halua jättää väliin!

teksti: Pertti Lassila

Greetings and video from ULM by Carsten Wieland

24th ECWS exhibition and symposium in Ulm 2021 
– 5 days of watercolor passion - The Movie :-) 
The 24 exhibition and symposium of the ECWS is organized by 
the Deutsche Aquarell Gesellschaft e.V. (DAG) and was held 
in Ulm / Neu Ulm, Germany.

I had the great pleasure to be there for 4 days and here I am 
showing my personal view on the event. See the opening of 
the exhibition, exerpts from the demos by Marina Abramo-
va, Mike Bajer, Carsten Wieland, Sabine Ziegler and Victoria 
and Slava Prischedko.

All the ECWS member-societies on show at the Art associati-
on Ulm e.V. Kramgasse 4, 89073 Ulm  from 16 September to 
31 October 2021. Opening was on 16 September.
The Symposium was from 15 to 19 September 2021 and was 
open to everyone:  painters, friends, students interested in 
watercolour and art. During the symposium workshops we-
re held by renowned watercolourists subject to registration.

I recorded the music for the video during the night after I ca-
me home from Ulm. So I was still pretty inspired by the event, 
the watercolor-people and the beautiful city of ULM. I hope 
you are able to hear that. :-) 

Hope to see you all again in Bilbao 2021.

Video (kesto 17:40min), Edit & Music: 
Carsten Wieland / #wieland-fineart 2021
Videon löydät YouTubesta tästä linkistä: 
https://www.youtube.com/watch?v=RsJRF4SYqlA
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Syyskuussa Urbinossa, Italiassa  järjestettiin akvarellifestivaali 
3.-5.9.2021 ja kansainvälinen näyttely 3.-26.9.2021. Festivaalin pi-
ti olla 2020, mutta pandemian takia se siirtyi vuodella.

19 suomalaista akvarellia oli näyttelyssä näiltä taiteilijoilta:  
Maisa Kela, Eija Kallinen, Maija Pietilä, Kari Asikainen, Viktoria 
Yaroshik, Nina Kukshieva-Tanska, Eleena Palmroos, Harri 
Kortelahti, Susanna Pesonen, Svetlana Krasnova, Eleonora Printz, 
Irina Rebnitskaya, Tuula Kallas, Harri Ahonen, Pirjo Ristola, 
Raxu Helminen, Sirkku Sjöblom, Maikki Parkkila ja Kirsti Pekkinen.

Youtube-videon näyttelystä löydät täältä: 
https://www.youtube.com/watch?v=MBNyzX7kytY
Lisätietoja: Irina Rebnitskaya, p. 044 060 1415

Terveiset Urbinon tapahtuman pääkoordinaatorilta: 

Five hundred years after the death of the ”divine painter”, Raf-
faello Sanzio, we would like to dedicate this exhibition to him, the 
great Master! The international exhibition exhibits the works of 
hundreds of artists who came to Urbino for the fifth international 
exhibition ”UrbinoInAcquerello”. This catalog also displays frag-
ments made by national and international artists on Piazza Duca 
Federico di Urbino, during the previous edition - Festival UrbinoI-
nAcquerello 2019, when the project ”Watercolor sketches inspi-
red by Raphael’s works” was reilized. For that project we used 
arched sheets of paper, idea which came to me while looking at 
the frescos at Raffaello’s birthplace.

The catalog illustrates the works of the artists who have adhered 
to the Festival regulations UrbinoInAcquerello 2020. In this sec-
tion the artists used their imagination and cultural roots inspired 
by a portrait or a particular detail of he works of Raffaello Sanzio. 
With their artistic creativity they freely interpreted the landscape 

of Montefeltro or of the city of Urbino and some artists also in-
serted a text or a thoughts in their original language.

Overall, we can group the works according to the source of inspi-
ration: those who have taken into account the Madonnas, Port-
raits, Angels, the three Graces and other which express loving har-
mony, joy and energy.

Several were inspired by the ”School of Athens”, interpreting it in 
a personal and original way, as for example in the case in which 
Aristotle’s posture recalled to the artist’s mind the shape of the 
Ugarit stone with an octagonal star and inserted in the painting 
the oldest phonetic alphabet engraved in a stone dating back to 
the Kingdom of the Phoenicians. In one work Aristotle and Pla-
to are depicted as guides for the future of young people, while in 
another the characters of the School of Athens are represented in 
everyday scenes; or the scenography of the School is the backdrop 
to a folkloric dance from the author’s country. 

The Artists, always referring to Raphael’s works, wanted to 
highlight current themes such as the growing gap between rich 
and poor or the pollution of the seas.
Some artists tried their hand at representing the landscape of 
Montefeltro and the city of Urbino by drawing buildings, alleys, 
hills and roads that still retain Raphael’s footprints for many cen-
turies. Others brought elements of their own culture into the 
works by inserting symbols of their traditions into the architectu-
re of the city of Urbino.
The creators of these paintings, without neglecting their ideas, cul-
ture and creativity, spread joy in their works, thus became mas-
terpieces that excite. 

Finally, I thank all the artists who have trusted me and participat-
ed in the projects. “Imagination and sensitivity are the only gui-
des for creativity!”

Soha Khalil, Prof. Direttore Artistico   

Urbino InAcquerello 2021
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Harjavallan etäkurssi 
Tämän kesäinen SAY:n akvarellikurssi Harjavallassa järjestettiin 
poikkeuksellisesti etäopetuksena. 

Oma tunnelmani kurssista etänä oli etukäteen jonkin verran hai-
kea ja huolestunut koska olen ollut opettamassa Harjavallan kurs-

seilla ihan jo silloin niiden ensimmäisinä vuosina ja muistan vie-
läkin hyvin sen innokkaan tunnelman, mikä kursseilla aina välittyi 
oppilaista ja uskoisin, että myös meistä opettajista. 

Huoleni oli kuitenkin turha koska tunsin kyllä sitä Harjavallan kurs-
sien hienoa tunnelmaa myös tietokoneen näytönkin välityksellä. 
Olen myös vakuuttunut siitä, että etäopetus voi olla tehokas ta-
pa oppia näitäkin asioita ja että silläkin tavalla järjestetty kurs-
si voi olla monelle hetken helpotus arjen kiireestä ja stressistä.  

Kirjoitan tätä tekstiä kauniissa rantamaisemissa paikassa, jossa 
pidän lähestulkoon ensimmäistä kurssiani lähiopetuksena puo-
lentoista vuoden tauon jälkeen. Toivon hartaasti, että saan myös 
joskus vielä tilaisuuden opettaa teitä SAY:n jäseniä vaikkapa siel-
lä Kokemäenjoen rannoilla. 
 
Terveisin Mika Törönen 
+358 (0)50 559 8409 | mikatoronen@hotmail.com
Verkkokauppa: https://holvi.com/shop/mikatoronenart/

Akvarellikurssi ”Suolaisen meren kutsu” pidettiin 31.5.- pe 4.6.2021 
kesäisessä Hangossa, joka on ystävällinen maalauskohde. 
On aurinkoa, on hiekkaa, on merta ja valtava määrä tuulta, aal-
toja, lokkeja!
Hangossa kaikki kertoo merestä. Hanko ikään kuin odottaa maa-
lareita! Rantojen maalaukselliset silokalliot, kirkuvat lokit ja me-
ren suolainen tuoksu antavat vauhtia mielikuvitukselle. 
Hangon pitsihuviloiden ja puutarhojen uhkea kauneus ovat myös 
kertomuksia merestä ja hiekkarannoista. Ainakin 200 vuotta aa-
teliset ja muut ’paremmat’ ihmiset ovat viettäneet kesiään Han-
gon hiekkarannoilla ja rakentaneet huvilansa sinne. 
Hanko ihan tihkuu tarinoita, joista me maalarit ammensimme 
inspiraatioita. 

Hangon kurssi ”Suolaisen meren kutsu”

Levittäydyimme pitkin rantoja ja satamia. Paperit kiinnitimme 
pyykkipojilla tiukasti alustaansa. Tuulen annoimme osallistua ve-
sivärin levittämiseen. 
Majapaikkamme Folkian sisätilat riittivät koronan vaatimiin tur-
vaväleihin. Nautimme yhdessäolosta ja maalaamisesta ja onnis-
tumisista epidemian kainalossa.

Maikki Haapala, TaM, koulutussuunnittelija
Tmi ARS SANA, Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki
+358 50 492 2027 | haamaikki@gmail.com
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Tunnin ajomatkan päässä Helsingistä Ruotsinpyhtäällä sijaitsee 
vanha Strömforsin ruukkimiljöö.  Alueen vanha arkkitehtuuri an-
toivauhtia mielikuvitukselle myllyineen, romanttisine siltoineen 
ja tarinoineen, jotka ansaitsevat tulla ikuistetuksi. Pienessä kir-
kossa on Helene Schjerfbeckin maalaama alttaritaulu.

Runsas luonto ja siihen solmiutunut historia oli omiaan vauhdit-
tamaan akvarellin jopa villiin lentoon. Alue on helppokulkuinen, 
tarjoaa hyviä ruokapaikkoja ja autollakin pääsee ihan perille. 

Viisipäiväisellä kurssilla päivittäiseen ohjelmaan liittyi joku kuvan 
rakentamiseen liittyvä näkökulma, esim tarkasteltiin akvarellitek-
niikoita, sommittelua, käväistiin jopa mukavuusalueiden ulkopuo-
lella, mutta suurimmaksi osaksi nautittiin ja vierailtiin upeassa Ei-
jan puutarhassa (kuva alla).
Isäntämme Jaakko Salmi ansaitsee erikoiskiitoksen gourmet-ruuis-
ta ja hyväsydämisyydestä. Antoi koko ravintolansa meidän käyt-
töön: silloin kun siellä ei maalattu, siellä syötiin! 

teksti ja kuvat: Maikki Haapala

Kurssi Strömforsissa vanhan Ruukin varjossa 13.-17.9.2021



SAy JÄSENLEHTI 3-2021 13

SAy näyttelyt 2021-2022 
Minun seutuni -näyttelyjen sarja

Alueellisten näyttelyitä jatketaan ”Minun Satakuntani” ja 
”Minun Helsinkini” -näyttelyjen tapaan. Vuoden 2022 alu-
eelliseksi näyttelyksi on suunnitteilla ”Minun Keski-Suo-
meni” -näyttely Laukaan taidekeskus Järvilinnaan. Näytte-
lyyn voivat osallistua kaikki SAy:n jäsenet ja näyttely jury-
tetään.
 
Minun Satakuntani- näyttely  
Vielä ehtii - viimeinen päivä 23.10.2021!  
PORIS, Pop-Up-Galleria kävelykadulla, Yrjönkatu 13, Pori 
Avoinna ma-pe 12–18, la-su 12–15
Näyttelyn vastuujärjestäjä on Harjavallan Seudun Taide-
seura ja aQARTetti-ryhmä yhteistyössä Suomen Akvarelli-
taiteen yhdistyksen (SAy), Porin kaupungin kulttuuriyksi-
kön ja Satakuntaliiton kanssa. 

ECWS:n symposiumit ja näyttelyt
2022
XXV ECWS Symposium ja näyttely Bilbaossa Espanjassa  
26.9.–2.10.2022. Näyttely järjestetään näissä kahdessa 
kaupungissa: Vitoria-Gasteiz ja Irun. Lisätietoja tulossa 
myöhemmin SAy:n tiedotteisiin ja kotisivuille.

2023 Tapahtuman isäntämaa vahvistamatta 
(Irlanti peruutti näyttelyn järjestämisen).  

2024  Suomi on järjestämässä ECWS:n akvarellinäyttelyn 
ja symposiumin Tampereella. 

Lisätietoja tulossa myöhemmin SAy:n tiedotteisiin ja kotisivuille.

Vuosinäyttely 2022
6.-23.6.2022 
Kaapelitehtaan Puristamo -sali, Helsinki 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry:n vuosinäyttely 2022 pi-
detään kesäkuussa Helsingissä Kaapelitehtaan Puristamo -sa-
lissa. 
Vuosinäyttelyn teemana on TEATTERI ja TANSSI. Teeman va-
linnan perusteluna on Tanssin talon valmistuminen ja sen 
avaaminen vuonna 2022. 

SAy:n aktiivien näyttely 2022
Yhdistyksessä toimivien aktiivijäsenten sekä perustaja- ja kun-
niajäsenten näyttely pidetään vuoden 2022 aikana. 
Uudenlaista yhteistyötä aloitellaan yksityisen säätiön kanssa 
näyttelyjen järjestämiseksi. 

Jäsenmatrikkeli kotisivuilla – Osallistu! Nyt maksutonta!
Tarjoamme jäsenille matrikkelia, jonka ylläpidosta vastaa tiedottaja. Matrikkeli ilmestyy kotisivuillamme.

SAy:n JÄSENMATRIKKELIN OHJE
Osallistumalla matrikkeliin jäsen antaa luvan SAy:lle käyttää annettuja tietojaan ja kuvia myös painetussa matrikkelissa. 

Lähetä seuraavat tiedot sähköpostina osoitteeseen: tiedottaja.say@gmail.com
Nimi, ammattinimike (ei pakollinen), syntymäaika (ei pakollinen), paikkakunta. 
2-3 lausetta suhteestasi akvarelliin, osoite kotisivuillesi (jos sellainen on) 
Kuvat: Jäsenen kuva + enintään 2 teoskuvaa. (Mikäli sinulla on jo 3 kuvaa matrikkelissa, ne säilyvät. Jos vaihdat kuvat, niin 
uusia kuvia tarvitaan vain 2.)  
Kuvatiedostot: kuvan tiedostokoko oltava vähintään 1 Mt (1000 kt; tai kuvan lyhin sivu 1200 px).

HUOM! Osallistuminen on maksutonta 2021 alkaen. 
Lue Olof Qvickströmin ”Digikuva kotikonstein jurytykseen” nettisivulta: https://akvarellitaiteenyhdistys.fi/blogi/ 
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SAy kurssit 2021-2022

Akvarellikurssit, joista SAy:n jäsenenä saat alennusta 10 % 
ellei toisin mainita. Lisätietoja kotisivuillamme 
www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/toiminta/kurssit 
SAy järjestää jatkossa myös etäkursseja. 

Tämän vuoden kurssit on pääsääntöisesti pidetty. 
Krista Kortelaisen suosittu zoom-akvarellikurssi on vielä me-
neillään ja jatkoa suunnitellaan. Kursseille on helppo osallis-
tua. Tarvitset zoom-yhteyden (lataa ilmainen zoom.us-sovel-
lus koneelle tai osallistu selaimen kautta) koneellesi. Saat säh-
köpostitse linkin, jonka kautta tunti avataan. WhatsApp-kes-
kusteluryhmä lisänä. Ensimmäiset kurssit täyttyivät nopeasti 
ja ne onnistuivat yli odotusten. SAy:n jäsenet saavat kurssis-
ta n. 10% alennuksen

TULOSSA 2022!

Yyterin akvarellikurssit
Satakunnan alueella Irina Rebnitskaya pitää Yyterin akvarel-
likurssia maaliskuussa ja syyskuussa. SAy:n jäsenet saavat 10 
%:n alennuksen kurssin hinnasta.

Järvenpään kurssi 
SAy järjestää yhteistyössä Järvenpään seurakuntaopiston kans-
sa nyt neljännen kerran akvarellikurssin keväällä 2022. Opisto 
tarjoaa myös majoitusta osallistujille.

Hangon kurssit
6.-10.6.2022 opettajana Maikki Haapala 
8.-12.8.2022 opettajana Krisse Sulonen, kurssi on kaksikielinen .

 Strömforssin kurssi Ruotsinpyhtäällä
5.-9.9.2022 Maikki Haapala vetää myös syyskurssia ihastutta-
vassa Strömforsin ruukissa Kotkan lähellä. SAy:n jäsenet saa-
vat 10 % alennuksen kursseista.

Harjavallan akvarellikurssit heinäkuussa 2022. 
Harjavallan Seudun Taideseura ry on ottanut vetovastuun 
Harjavallan kursseista. Emil Cedercreutzin museolla on pää-
vastuu biennaalista. SAy on muiden toimijoiden kanssa vas-
tuussa kurssien laadusta ja hoitaa mm. opettajien valinnan. 
Sataopisto hoitaa opettajien palkkauksen ja järjestää maala-
ustilat kurssituotoilla. Kurssista ei saa alennusta, koska SAy ei 
saa siitä tuloja. 
Biennaalinäyttely 2022 (viikko 30) Emil Cedercreutzin muse-
ossa teemalla VALON JA VARJON LEIKKI. Mukaan jurytetään 
töitä vuosien 2019, 2021 ja 2022 Harjavallan Akvarellikesän 
kursseilta. Lisäksi myös verkkokurssilla 1.-2.8.2020 syntyneet 

teokset voivat osallistua vuoden 2022 biennaalinäyttelyn ju-
rytykseen. Verkkokursseja on ollut kolme ja kaikilta sai lä-
hettää museon amanuenssille Satu Tenhoselle kuvan tai ku-
via töistään jyrytykseen 2022.
Vuoden 2022 biennaalinäyttelyn taiteellisena johtajana ja 
juryttäjänä toimii TaM Tatsuo Hoshika.

Zoom-kurssit ovat olleet haluttuja ja niille on koko ajan pyy-
detty jatkoa eli niitä jatketaan koronatilanteesta huolimatta.
Niille on helppo osallistua esim. mökiltä tai ulkomailta. 
Harkitaan maaliskuussa viikonloppukurssia Nummelan 
Päivölässä. Opettajana Krista Kortelainen. Kurssin sisältö-
nä krysanteemi kolmella värillä. Kun kurssin sisältö pohjau-
tuu värin sekoittamiseen, tutkimiseen ja haastavaan maa-
laustehtävään, jossa on myös piirtämistä, niin vuodenajalla 
ei ole silloin väliä milloin se pidetään.

-------------------------------------------------------------------------
Yhdistys selvittää mahdollisuuksia laajentaa kurssitoimintaa 
uusille alueille Suomessa, jotta kurssitoiminta palvelisi entis-
tä enemmän eri puolilla Suomea asuvia akvarellitaiteilijoita. 
Jäsenistöltä otetaan ideoita vastaan kurssitoiminnan ke-
hittämiseksi ja koulutustoimikuntaan toivotetaan aktiivisia 
SAy:laisia mukaan. 

SAy:n verkkosivuilla, Facebook-sivulla sekä jäsenlehdessä 
tiedotetaan yhdistyksen koulutustoiminnasta. SAy:n jär-
jestämistä kursseista jäsenet saavat noin 10 % alennuksen. 
SAy:n jäsenet saavat saman alennuksen myös Akaan Päivö-
län kursseista.
 

Tiedätkö hyvän akvarellikurssin? 
Ilmoita siitä tiedottajalle, niin jaamme sen facebook-
sivuillamme: tiedottaja.say@gmail.com 

Koulutustoimikunta kiittää jäsenistöä hyvistä ideoista ja 
ottaa mielellään vastaan toiveita kurssipaikoista ja opetta-
jista. Yhteyshenkilö: anja.oasmaa@vtt.fi

Lisätietoja kursseista
•  www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/toiminta/kurssit 
•  www.facebook.com/SuomenAkvarellitaiteenyhdistysRy
•  www.akvart.fi/Ajankohtaista
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Näkyvyyttä Suomen akvarellitaiteen yhdistyksen sponsoroinnin avulla!

Onko tiedossasi taho, joka haluaisi sponsoroida SAy:tä, mainostaa 
ja saada näkyvyyttä jäsentiedotteessa palveluilleen ja tuotteilleen? 

Mainosaineisto tulisi toimittaa painokelpoisena kuvana tai PDF-tie-
dostona (korkearesoluutiokuvat upotettuna ja tekstit konvertoituna/
polutettuna). 

Pyydä mediakortti! Jos tarvitset tarkempia lisätietoja aineistosta ja 
ilmestymisaikataulusta, ota yhteyttä tiedottajaan ja pyydä jäsenleh-
den mediakortti: tiedottaja.say@gmail.com

Ilmoituskoot ja hinnat:

koko sivu (L x K), 180 mm x 235 mm: 300 euroa
1/2 -sivu, 180 mm x 115 mm: 180 euroa
1/4 -sivu, 87 mm x 115 mm: 100 euroa
1/8 -sivu, 87 mm x 55 mm: 80 euroa

UUTISET syksy 2021

LOPPUSYKSYN 2021 NÄYTTELYT 14.6.–3.10.2021
18.10.–31.10.2021 IHMINEN JA LUONTO; Espoo Art
1.11.–14.11.2021  HYÖKY JA HILJAISUUS; Risto Puutio
15.11.–28.11.2021 TAIVASALLA; Kolo-ryhmä
29.11.–12.12.2021 SINÄ YÖNÄ SATOI LUNTA; Minna Pyykkö

AKVART gallerian näyttelyhaku vuodelle 2022 jatkuu, 
Ota yhteyttä > näyttelykoordinaattori Riitta Lindström, lindstromriitta@gmail.com

Viron Akvarellistiliiton 
vuosinäyttely Võrussa  

29.11.2021–25.2.2022

SAy:n jäsenillä on mahdollisuus osallistua Viron Akvarellis-
tiliiton vuosinäyttelyyn Võrussa. Näyttelyn pidetään Võrun 
kaupungin galleriassa ja aiheena on METSÄ. Näyttelyn 
kuraattoreina toimivat Anneliis Vabul ja Rein Mägar. 
Suomesta näyttelyyn valittujen töiden tulee olla Tallinnassa 
marraskuun alussa.  
 
Ilmoittautuminen jatkuu 20.10 asti. Lisätietoa:  
https://akvarellitaiteenyhdistys.fi/.../hakuohjeet-vorun.
SAy:n yhteyshenkilö: Irina Rebnitskaya, p. 044 060 1415. 

Tervetuloa osallistumaan!

Hakuaika SKjL:n Aspan 
ateljeen residenssiin 2022
Liiton ylläpitämän Aspan ateljeen residenssipaikkojen haku 
vuodelle 2022 on avoinna 1.10.-15.11.2021. Residenssiviik-
koa voivat hakea kaikki Suomessa asuvat kuvataiteilijat yh-
deksi tai useammaksi viikoksi. Etusijalla ovat Suomen Kuva-
taidejärjestöjen Liiton jäsenyhteisöjen taiteilijat ja erityisesti 
ne, jotka eivät ole ateljeeta aiemmin vuokranneet.

Vilniemessä Karjalohjalla sijaitseva Aspan ateljee sopii erityi-
sesti vapaa-ajan viettoon ja lomailupaikaksi niin yksittäisille 
taiteilijoille perheineen kuin taiteilijaryhmillekin. Aspan atel-
jee sijaitsee Lohjanjärven rannalla kolmen ja puolen hehtaa-
rin luonnonkauniilla tontilla, joka takaa vierailijoilleen rau-
hallisen ympäristön.

Hakulomake SKjL:n sivuilla > https://www.skjl.fi/ 
Lisätietoa ja tiedustelut:
Projektisihteeri Tanja Nyo, residenssi@skjl.fi
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Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry 
PL 158 , 00101 HELSINKI

www.akvarellitaiteenyhdistys.fi 

facebook.com/
SuomenAkvarellitaiteenyhdistysRy 

Puheenjohtaja  2020-2021 
Anja Oasmaa 

Hallituksen varsinaiset jäsenet 
2020-2021 
Anne Purho 
Irina Rebnitskaya 
2021–2022
Riitta Halttunen-Sommardahl 
Pertti Lassila
Olof Qvickström
Timo Savaspuro

Hallituksen varajäsenet 2020-2021 
Liisa Aholainen 
Anni Kuula
Maija Könönen
Hanna Veräjänkorva

Sihteeri | sihteerisay@gmail.com 
Inari Pesonen

Tiedottaja | tiedottaja.say@gmail.com  
Sara Mallinen

Taloudenhoitaja | laskutus.say@gmail.com 
Timo Savaspuro
 
Tilitoimisto  
Criteria, Pirjo Wiksten

Vaalitoimikunta   
Maikki Haapala, Maisa Kela, Irja Tikka
 

ALUEVASTAAVAT: 

Pohjois-Suomi, Oulu:  
Jaana Kokko-Alakärppä  
info@artfermaatti.fi  

Pohjois-Suomi, Tornio:  
Tarja Hooli 
tarja.hooli@tornio.fi 

Pohjanmaa, Pietarsaari:  
Kerstin Sunabacka 
kerstin_sunabacka@hotmail.com 

Keski-Suomi
Mika Pekkanen
mipeco.co@gmail.com

Itä-Suomi, Savo, Kuopio:  
Kirsi-Marja Myöhänen 
kirsi-marja@myohanen.net 

Itä-Suomi, Etelä-Savo, Mikkeli, Juva: 
Anu Ahonen 
anu.ahonen@iki.fi  

Itä-Suomi, Savonlinna:  
Anne-Mari Heiskanen  
anne-marinen@hotmail.com

Pirkanmaa,Tampere:  
Sirkkaliisa Virtanen 
sirkkaliisa.virtanen@tampere.fi

Kanta-Häme, Hämeenlinna
Anniina Iivonen
anniina.k.iivonen@gmail.com

Päijät-Häme,Lahti:  
Anitta Vuorikoski 
anitta.vuorikoski@gmail.com

Länsi-Suomi, Pori:   
Kristiina Siirto-Honkanen 
kristiina.siirto-honkanen@a-klinikka.fi

Kymenlaakso, Loviisa:  
Masa Karhula 
jari.karhula@madhouse.fi 

Lounais-Suomi, Turku:  
Minna Sartes 
minna.sartes@turku.fi 

Uusimaa, Helsinki:  
Anja Tyrväinen 
anjatyr@gmail.com


