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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 

SAy:n jäsenmaksu

Vuoden 2022 jäsenmaksu on 38 euroa. 
Jäsenmaksulasku lähetetään sähköpostitse 
alkuvuodesta 2022. 
On mahdollista, että jäsenmaksulasku ohjautuu automaatti-
sesti sähköpostin roskapostikansioon tai Gmailissa Tarjouk-
set-kansioon. 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 jäsenyy-
destä. Vuoden 2022 SKjL:n jäsenkortit postitetaan jäsenis-
tölle kevään aikana. Jatkossa SKjL:n jäsenkortin voi ladata 
myös 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 osoitteeseen: sihteerisay@gmail.com 

Syyskokouksen antia
SAy:n syyskokous pidettiin lauantaina 20.11.2021 
ja koronatilanteen vuoksi myös tälläkin kertaa zoom-kokouksena. 

 
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. 
Jäsenmaksu päätettiin pitää edelleen samana eli 38 euroa vuodessa. 

Vuoden 2022 toiminnan painopistealueet ovat: 
1) Valtakunnallisen aluetoiminnan vahvistaminen
2) Suuren Maalaustapahtuman kehittäminen
3) Näyttely- ja koulutustoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen
4) Uudenlaisten, yhteisöllisten toimintamuotojen kehittäminen 
 
Vuoden 2022 hallituksessa varsinaisina jäseninä jatkavat Pertti Lassila, Olof 
Qvickström, Anne Purho ja Timo Savaspuro. Erovuoroisten tilalle varsinaisiksi 
jäseniksi valittiin Johanna Johnsson, Anna-Maija Rissanen ja Päivi Virtanen. 
Varajäseninä jatkavat Liisa Aholainen sekä Hanna Veräjänkorva, ja erovuorois-
ten tilalle valittiin Anna-Mari Karhunen sekä Eva-Maija Kuosmanen. 
SAy:n puheenjohtajaksi valittiin Pertti Lassila. 
Kokouksessa kunnioitettiin perustajajäsenen Lauri Ahlgrenin poismenoa mi-
nuutin hiljaisuudella. Muistokirjoitus sivulla 9.

Virallisen kokouksen jälkeen aluevastaa-
va Kristiina Siirto-Honkanen piti selkeästi 
jäsennellyn esityksen siitä kuinka järjestettiin 
syksyn 2021 Minun Satakuntani -näyttely 
Porissa. 
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Hyvä SAy:n jäsenet

Tämä on viimeinen vuoteni SAy:n 
puheenjohtajana ja haluan kiittää 
lämpimästi koko jäsenistöä 
aktiivisuudestanne ja kannustuksestanne. 

SAy saa hienoa täydennystä entisestään hy-
vään hallitukseen, kiitos vaalitoimikunnalle 
hyvästä työstä! 
Hallitus jatkaa ensi vuonna uuden puheenjoh-
tajan Pete Lassilan varmassa ohjauksessa. Kii-
tän myös koko nykyistä hallitusta näistä vuosis-
ta. Hallituksen kokoukset ovat olleet tehokkai-
ta, mutta myös erittäin miellyttäviä, kun kaikki 
ovat tehneet osansa ja puhaltaneet yhteiseen 
hiileen. Toivon kaikkea hyvää erovuorossa ole-
ville jäsenille. Toivottavasti jatkatte aktiiveina 
eri toimikunnissa.
Mahtava sihteerimme Inarikin eroaa hallituk-
sesta. Vaikka laskemmekin hänet hallitukseen 
kuuluvaksi, niin kiitän Inaria vielä erikseen sau-
mattomasta yhteistyöstä.

Toivotan koko SAy:n jäsenistölle 
mitä parhainta joulun aikaa. 
Laitan tähän kuvan jouluruusumaalaukses-
ta, jonka maalasin juuri tähän vuoden aikaan 
pari vuotta sitten. 
Käytetään hyväksemme tämän kylmän ja 
pimeän ajan tunnelma maaluksissamme!

Kaikkea hyvää teille, 
ystävällisin terveisin

Anja 

Puheenjohtajan tervehdys

Anja Oasmaa
SAy:n puheenjohtaja



Eesti Akvarellistide Ühenduse ja
Soome Akvarellikunsti Ühenduse

ÜHISNÄITUS 

METS
VÕRU LINNAGALERIIS

Liiva 13, VÕRU
7.12.2021–25.02.2022 
avatud E–R  kl 12–17
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Kutsunäyttely ”Metsä”
 7.12.2021 –25.2.2022
Virossa, Võrun kaupungin galleriassa. 

Näyttely aukesi jo 7.12., mutta varsinaiset avajaiset on siirretty 
koronatilanteen vuoksi helmikuulle 2022. Tarkempi ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin.

Tiedote näyttelyn järjestäjältä 

Metsä ja metsät ovat lähettäneet tietoisuutemme lapsuudes-
ta lähtien ja turvanneet erityisen paikan sielussamme. Viro-
laiset pitävät itseään mielellään metsäihmisinä, sama koskee 
heidän suomalaisia sukulaisiaan. Metsien hyvinvointi on meil-
le yhtä tärkeää.

Tämä näyttely koostuu kahden metsäkansan ajatuksen hedel-
mistä. Tämä on laaja ala, jossa tarinankerronta ja vaikutelmia 
kerrotaan intuitiivisilla maalaustekniikoilla värien ja tekstuu-
rin kielellä. Jokainen gallerian seinän akvarelli ei vain heijasta 
yleistä ja ulkoista lähestymistapaa metsän käsitteeseen, vaan 
myös kuvaa metsää meidän jokaisen sielussa.

Vesiväritekniikassa ei ole järkevää ottaa ajankohtaista näkemys-
tä liiallisesta metsäkadosta tai matalasta istutuksesta, vaan vä-
littää tekijän tunteita. Ja tunteet perustuvat olettamukseen, et-
tä meillä on jatkossakin mieli säilyttää ja viljellä tätä ainutlaa-
tuista rikkautta, emmekä jaa niiden kansojen kohtaloa, jotka 
ovat nopeasti rahallistaneet luonnonvaransa.

Rauhallinen ja lempeä akvarellitaide mahdollistaa uusien tee-
mojen yhdistämisen arjen tapahtumien tulkintaan – ilmaston-
muutoksen pelkojen selviytymiseen ja elämän todellisten ar-
vojen tunnistamiseen.

Tämänvuotinen yhteisnäyttely suomalaisten kollegoiden kans-
sa on kolmas yhteinen katsaus naapureiden toimintaan ja saa-
vutuksiin. Voidaan epäröimättä sanoa, että meillä on enemmän 
yhtäläisyyksiä kuin eroja ideoiden löytämisessä ja kirjaamises-
sa, ja jokainen näyttely naapureiden kanssa on virkistävää ja 
kiinnostavaa molemmille osapuolille.

Näyttelyn kuraattoreina ja juryttäjinä toimivat Tuuli Puhvel, 
Rein Mägar ja Orest Kormašov.

Teksti: Rein Mägar

SAy:n kansainvälinen näyttely 

Näyttelyyn osallistuu 29 virolaista sekä nämä 22 suomalaista 
akvarellistia, joilta on mukana yhteensä 26 työtä. 

Aleksandra Kulonen, Anja Oasmaa, 
Anne Ollila, Anu Ahonen, Harri Ahonen, 
Irina Rebnitskaya, Johanna Johnsson, 
Kirsi-Marja Myöhänen, Kirsti Pekkinen, 
Maija Pietilä, Maikki Haapala, 
Marjatta Salmi, Nina Kushieva-Tanska, 
Olga Veselovskaya, Pentti Kokko (julisteen kuva), 
Risto Puutio, Ritva Rautakoski, 
Solja Upola, Susanna Pesonen, 
Tapani Kajaste, Tarja-Leena Niklander, 
Tuula Palmunen-Saari
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Risto Puutio; Syksyllä 2021

Maikki Haapala; Halla hiipii metsään 2021

Olga Veselovskaya; Autumn scene 2021

Alexandra Kulonen; Forest 2021

Johanna Johnsson; Forest Road 2021

Anne Ollila; November 2021 Anu Ahonen; Winter 2021



SAy JÄSENLEHTI 4-20216

Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen tavoitteena on järjestää Mi-
nun Seutuni -näyttelyitä eri paikkakunnilla, jolloin näyttelyn nimi 
määräytyy paikan mukaan. 
SAy toimii yhteistyössä paikallisten järjestäjien kanssa. Ideaa poh-
dittiin Riitta Halttunen-Sommardahlin kanssa jo ennen koronaa. 
Suunnitelma jäi ”kytemään”. Harjavallan Akvarellikesän Biennalen 
siirtyessä vuoteen 2022  jäi Satakunnan alueelle tyhjiö, jota ha-
lusimme täyttää.

Minun Satakuntani- näyttelyn vastuujärjestäjä oli Harjavallan Seu-
dun Taideseura ry ja aQARTetti-ryhmä yhteistyössä Suomen Ak-
varellitaiteen yhdistyksen, Porin kaupungin kulttuuriyksikön ja Sa-
takuntaliiton kanssa. Jyrytettyyn näyttelyyn osallistui 30 taiteili-
jaa, joiden teoksia oli yhteensä 70. Samassa yhteydessä järjestet-
tiin Yyterin akvarellikurssi ja näyttelyn aikana akvarellidemoja ja 
pop-up-kahvila Aleksis Kiven päivänä 10.10.2021.

SAy:n Länsi-Suomen aluevastaavana on ilo todeta Satakunta-tee-
man kirvoittaneen monipuolisen otoksen maailmasta, johon liit-
tyvät peltojen, vesistöjen, rantojen ja kaupungin värihehkuiset, 
tunnelmalliset tapahtumat. Erityinen kiitos kuuluu näyttelyn tai-
teelliselle johtajalle, TaM Tatsuo Hoshikalle. Hänen akvarelliope-
tuksestaan ja elämänkokemuksestaan ovat useat akvarellistit saa-
neet nauttia niin Harjavallan akvarellikesissä kuin Sataopiston 
kursseillakin.

Jyrytetyn näyttelyn järjestämistä omalla paikkakunnalla helpottaa 
verkostoituminen ja muutama aktiivinen toimija. Onnekseni toi-
mijoita on sekä Harjavallan Seudun Taideseurassa että aQARTet-
ti-ryhmässä. Ilman näitä aktiiveja ja yhteistyötä näyttelyä kaikki-
nensa olisi hankala toteuttaa. Kiitos siitä kaikille!

SAy:n näyttelyohjeistusta seuraten jaoimme tiedotteen riittävän 
ajoissa, jotta akvarellistit saivat ”työrauhan”. Ennen informoin-
tia piti luoda struktuuri: löytää tila, taiteellinen johtaja ja jyryt-
täjä, sopia työrukkaset ja aloittaa markkinointi. Kaupunkien kult-
tuuritoimet kannattaa valjastaa mukaan ja näin mekin saimme 
pop-up-gallerian käyttöömme Porin keskustassa, kävelykadulla. 
Markkinointiin pyysimme apua Satakuntaliiton viestinnän vastaa-
vilta ja hyvin sujui sekin yhteistyö. ”Etäily” oli nyt paikallaan, useat 
Teams-kokoukset ja sähköpostit helpottivat sopimista.

Osallistumismaksut mietittiin voittoa tavoittelemattomaksi. Te-
osten vastaanotolle sovittiin selkeä aika ja paikka, osa toimitet-
tiin postitse. Vaikka turvauduimme SAy:n ohjeistukseen, huoma-
simme, että sitä oli vaikea noudattaa paspisten ja kehysten osal-
ta. Niiden suhteen emme vaatineet tiukkaa linjaa. Jyryttäjä sai 
anonyymit teoskuvat ja taiteilijat saivat tiedot hyväksytyistä töis-
tään. Ripustuksesta vastasi TaM Tatsuo Hoshika ja me työrukka-
set noudatimme ohjeita naputellessamme naulat ja ruuvit näyt-
telytilaan. Muutaman paspiksella varustetun työn kanssa oli han-
kaluuksia, mutta onnistuimme kuitenkin. Valvontavuoroihin pyy-
simme seuramme jäseniä vapaaehtoisiksi ja saivat siitä pensse-
linpesijätkin osansa.

Avajaisissa oli mukavasti väkeä ja Porin kulttuuriyksikön päällik-
kö Jyri Träskelin piti mainion avajaispuheen! Tatsuo Hoshika soit-
ti vieraille huiluaan ja aluevastaavana kiitin kaikkia yhteistyöstä. 
Näyttelyn purku 23.10.21 klo 15 on sitten oma lukunsa, haikeut-
ta ja hallittua kaaosta, oletan.

Teksti: työryhmän puolesta Kristiina Siirto-Honkanen. 
Juttu on julkaistu aiemmin SAy:n kotisivujen BLOGI-palstalla 

Minun Helsinkini herätti Minun seutuni -akvarellinäyttelyt

– miten pystyttää taidenäyttely omalla paikkakunnallaan?

SAy Blogi
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SAy on aloittanut pienimuotoisen 
yhteistyön laadukkaita, design-palkittuja 
taiteilijavalaisimia valmistavan puolalaisen 
Lumelinen kanssa. Lamppuun voi tutustua tulevissa 
demo-tapahtumissa, Pertti Lassilan studiossa 
tai https://lumeline.com/en/. 
Lisätiedot: pete.lassila@gmail.com, puh. 0400 182 816  

Lauri Ahlgrénia muistaen
Noin 17 vuotta sitten, kun Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen jäsenet kokoon-
tuivat lähes sadan henkilön joukolla Aikuisopistolle kokoukseen ja tapaamaan 
toisiaan, pyysi aktiivijäsen Tello Anttila minua haastattelemaan professori Lau-
ri Ahlgrénia. Miksi ?
Lauri Ahlgrén oli yksi noista kymmenestä yhdistyksemme perustajista, jotka 
23.huhtikuuta 1998 kirjoittivat nimensä perustamiskirjaan.

Lauri Ahlgrén siirtyi ajan rajan yli heinäkuussa tänä vuonna, 92 vuotiaana.

Hän oli todella aikaansaava ja vaikuttava persoona Suomen taidemaailmassa. Ei 
ainoastaan upean taiteensa vuoksi, vaan myös aktiivi taiteilijoiden eri järjestöis-
sä ja luottamustoimissa. Yhdistyksemme hallituksessa 1998–2000, Taidelehden 
päätoimittaja n. kahdeksan vuotta, Taidemaalariliiton hallituksen jäsen, Suomen 
Taiteilijaseuran puheenjohtaja ja hallituksen jäsen ym.

Lauri opiskeli Suomen Taideakatemian koulussa sekä taidegrafiikkaa viiskymmen-
tä luvulla. Omat näyttelyt alkoivat 1953, joskus jopa kymmenen näyttelyä sama-
na vuonna. Kansainvälisiin yhteisnäyttelyihin hän osallistui todella usein, aina 
Brasiliaa ja Kiinaa myöten, lista on huikean pitkä. Myös hänen töitään on laajalti 
eri puolilla maailmaa ja kotimaassa lukuisissa kokoelmissa. Kirkkoihin Lauri teki 
lasitaidetta ja suuria seinämaalauksia julkisiin tiloihin. Monia, monia kirjoituksia 
syntyi hänen kynästään alan aikakaus- ja sanomalehtiin.

Hän toimi Suomen Taideakatemian opettajana sekä yliassistenttina Tampereen 
korkeakoulun arkkitehtiosastolla kahdenkymmenen vuoden ajan.

Mikään yhdistys ei synny tyhjästä. Tarvitaan työteliäitä ja toimeliaita henkilöitä 
ja myös paljon yhteistyötä. Yhdistyksemme sai alkunsa pääosin kahden profes-
sorin Lauri Ahlgrénin ja Tuomas Mäntysen ajatuksista. Tärkeää oli myös asian-
tunteva apu, jonka toi mukanaan ensimmäinen puheenjohtajamme suurlähet-
tiläs Antti Lassila.

Monipuolinen taiteilija ja akvarellin arvostaja on poissa.
Lämmin kiitos, Lauri

Kaisa-Leena Kaarlonen
SAy:n puheenjohtaja 2016-2017
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SAy kurssit 2022

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

TULOSSA 2022!

Zoom-kursseja jatketaan. 
Krista Kortelaisen suosittu akvarellikurssi 
ti 18.1.2022 kello 17–20. Kertoja on kahdeksan, 3h/krt, yht. 
24h. 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. Ilmoittautumiset viimeistään 
7.1.2022 anja.oasmaa@vtt.fi. Hinta SAy:n jäsenille 170 €, 
muille 185 €, minimi 12 hlöä, maks. 15 hlöä.

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.

Viikonloppukurssi Nummelan Päivölässä
26.–27.3.2022 maalausviikonloppu ”Ruusuja kolmella värillä” 
Nummelan Päivölässä. Opettajana on Krista Kortelainen. Kurs-
sin hinta SAy jäsenille 80 €, muille 95 € (opetusta la-su 5 h/pv 
klo 10–16 välillä). Majoittumisen ja ruokailun jokainen mak-
saa itse, ks. SAy nettisivuilta tarkemmat tiedot.  Ilmoittautu-
miset viimeistään 3.3.2022 anja.oasmaa@vtt.fi.

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

Harjavallan akvarellikurssit heinäkuussa 2022. 
25.–31.7.2022 Harjavallan Seudun Taideseura Ry:n, Sataopis-
ton, Emil Cedercreutzin museon ja Suomen Akvarellitaiteen 
yhdistyksen yhteisprojektina Harjavallassa (Myllykatu 10).
SAy on muiden toimijoiden kanssa vastuussa kurssien laadusta 
ja hoitaa mm. opettajien valinnan. Sataopisto hoitaa opetta-
jien palkkauksen ja järjestää maalaustilat kurssituotoilla. Kurs-
sista ei saa alennusta, koska SAy ei saa siitä tuloja. 

Harjavallan Biennaalinäyttely 2022 (viikko 30) Emil Cederc-
reutzin museossa teemalla VALON JA VARJON LEIKKI. Mukaan 
jurytetään töitä vuosien 2019, 2021 ja 2022 Harjavallan Akva-

rellikesän kursseilta. Lisäksi myös Harjavallan verkkokursseil-
la syntyneet teokset voivat osallistua vuoden 2022 biennaa-
linäyttelyn jurytykseen. Vuoden 2022 biennaalinäyttelyn tai-
teellisena johtajana ja juryttäjänä toimii TaM Tatsuo Hoshika.

Plein Air -akvarellikurssi Kotkassa.
ma-pe 1.–.5.8.2022 klo 10–17. Kymenlaakson kesäyliopisto, 
Repin-instituutti, Laivurinkatu 7, 48100 KOTKA.
Ohjaana Irina Rebnitskaya
Kotka tarjoaa loistavia mahdollisuuksia monipuoliseen mai-
semamaalaukseen. Täältä löydät meri-, metsä- ja kaupun-
kimaisemia. Kotkassa on myös tunnettuja puistoja ja Kymi-
joen kauniita rantoja. Plein Air -kurssilla opiskellaan akva-
rellimaalausta ulkona. Kurssilla toteutetaan useita maise-
man piirustuksia ja maalauksia. Työskentelyn lomassa mie-
titään kulloistakin väriratkaisua, perspektiivin lainalaisuuk-
sia, valaistuksen muuttumista, omaa ilmaisua sekä luonnon 
ja kaupunkimaiseman kuvaamiseen liittyviä kysymyksiä. Hin-
ta SAy:n jäsenille alennuksella 200 euroa.

Strömforssin kurssi Ruotsinpyhtäällä
5.–9.9.2022 Maikki Haapala vetää myös syyskurssia ihastut-
tavassa Strömforsin ruukissa Kotkan lähellä. SAy:n jäsenet 
saavat 10 % alennuksen kursseista.
-------------------------------------------------------------------------
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



Harjavallan Akvarellikesän 2022 kurssit 25.–31.7.2022
Harjavallan Seudun Taideseura Ry:n, Sataopiston, Emil Cedercreutzin museon ja Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen yhteisprojek-
tina käynnistyvät valtakunnalliset akvarellikurssit seitsemännentoista kerran Harjavallassa (Myllykatu 10). Taiteellisena johtajana ja 
2022 biennaalin juryttäjänä toimii TaM Tatsuo Hoshika. ”Harjavallan henki on jotain ainutlaatuista!” (kurssilaisten tyypillisin palaute)

Biennaalin 2022 teema: VALON JA VARJON LEIKKI 
 
Sivellin 1. Aperitivo 28.7.–31.7.2022. Kurssimaksu 200€. Sukellus akvarelliin rohkeasti ja uteliaasti. Teoriaa ja luovuutta luentoina 
ja käytännön työskentelyssä opettajan ohjauksessa. Akvarellia kullekin soveltuvalla maalaustekniikalla, uutta etsien. Akvarellin il-
maisukeinoja, kuten värien läpikuultavuus, tavoitellaan yhdessä sovittavin teemoin. Maalauksia tarkastellaan yhteisissä palautetuo-
kioissa joissa kerrataan myös väriteoriaa ja sommittelusääntöjä. Kurssi sopii kaikille oman tekniikan ja ilmaisun tavoittelijoille ja vi-
rittää valmiuksia jatkokursseille. Akvarellimaalausta kunkin lähtökohdat ja tavoitteet huomioiden. Vaikka tarttuisit siveltimeen en-
si kertaa, olet tervetullut!
Opettaja: TaM Maikki Haapala (alustavasti)

Sivellin 2. Andante 25.7.–31.7.2022. Kurssimaksu 290€. Viikon mittaisella kurssilla työskennellään kiireettömästi opettajien ohjauk-
sessa. 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: Mika Törönen (25.-26.7. ma-ti), Marja Mali (27.-28.7. ke-to), Krista Kortelainen (29.7.-31.7. pe-su) 

Sivellin 3. Expressio 25.7.–27.7.2022. 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. 
Opettaja: Tatsuo Hoshika

Ilmoittautuminen: Virpi Selin, virpi.selin@harjavalta.fi, puh. 044-4325345 (museon keskus) tai 044-4325346. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ke 15.6.2022. 
Tarvittavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. 
Kurssimaksu laskutetaan jälkikäteen, ei käteismaksumahdollisuutta. 

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, joenrannan maisema-
kävelyä uintimahdollisuudella, taiteilijaesitelmä to 28.7. 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. ho-
telli Marilynin yhteydessä uudessa suositussa Ravintola Satossa. Autottomille tiedoksi, että Marilyn on kävelymatkan päässä opistol-
ta ja retket järjestetään kimppakyydein.  Lista majoituspaikoista SAy:n kotisivuilla > ks. Harjavallan kesän kurssiesite.
Taidetarvikemyynti | Tarvikkeita on mahdollisuus ostaa (myös kortilla) maanantai- ja torstai-iltapäivinä klo 13 opiston sisätiloissa 
(http://www.taidetarvikkeet.org/).

YHTEISTYÖSSÄ
Sataopisto,  rehtori Virpi Havia (virpi.havia@huittinen.fi), 
Emil Cedercreutzin museo/ Harjavallan kaupunki, museonjohtaja Henry Flinkman (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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SAy näyttelyt 2021-2022 
Minun seutuni -näyttelyjen sarja

Alueellisten näyttelyitä jatketaan ”Minun Satakuntani” ja 
”Minun Helsinkini” -näyttelyjen tapaan. 

Vuoden 2022 alueelliseksi näyttelyksi on suunnitteilla 
”Minun Keski-Suomeni” -näyttely Laukaan taidekeskus Jär-
vilinnaan. Näyttelyyn voivat osallistua kaikki SAy:n jäsenet 
ja näyttely jurytetään. Lisätietoja näyttelystä ja ilmoittau-
tumisesta kevään aikana SAy:n kotisivuilla.

Vuosinäyttely 2022
6.-23.6.2022 
Kaapelitehtaan Puristamo-sali, Helsinki 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry:n vuosinäyttely 2022 
pidetään kesäkuussa Helsingissä Kaapelitehtaalla. 

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.

Vuosinäyttelyn teemana on TEATTERI ja TANSSI. Teeman 
valinnan perusteluna on Tanssin talon valmistuminen ja sen 
avaaminen vuonna 2022. 

SAy:n aktiivien näyttely 2022
Yhdistyksessä toimivien aktiivijäsenten sekä perustaja- ja 
kunniajäsenten 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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Vuonna 2022 näyttely jurytetään sähköisellä alustalla, ilmoit-
tautuminen on maksutonta, mutta vaatii rekisteröinnin, omat 
ja teoksen kuvat ja tiedot viimeistään 15.1.2021 tälle alustalle  
> https://www.internationalwatercolormuseum.com

Osallistuminen ja ilmoittautumisohjeet näyttelyyn löytyvät myös 
suomeksi facebookissa >  Suomi-Finland FabrianinAquarello. 
Lisätietoja Raxu Helminen, fabriano.suomi@gmail.com   
Vuonna 2022 Konferenssitapaaminen pidetään 12.–14.5. Bo-
lognassa, josta juna Fabrianoon 15.5., Painting Holiday 16.–
20.5. (paikkoja rajoitetusti). Webinaarit järjestetään kesäkuus-
sa 2022 ja ovat vapaasti katsottavissa netissä. 
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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 joulukuu 2021

ALKUVUODEN 2022 NÄYTTELYT
3.–16.1.2022 TALVEN VALOA; Akvarellistit
17.–30.1.2022 ILON PISAROITA;valtakunnallinen näyttely
31.1.–13.2.2022 HYVÄT HERRAT II; Hyvät herrat
14.2.–27.2.2022 Uudelleen varattavissa peruutuksen vuoksi 
28.2.–13.3.2022 NÄKÖKULMIA; Ulla-Riitta Kauppi
14.–27.3.2022 RETROSPECTIV; Anne Serner-Manninen
28.3.–10.4.2022 TEKNIIKKA II; Maikki Haapala & Akvart Galleria

Näyttelyaikoja 2022 on vielä vapaana ja vuosi 2023 on avattu varauksille. 
Näyttelyaikoja voi varata jatkuvasti, ottamalla yhteyttä Riitta Lindströmiin, 
puh. 050 5148663 tai Hakulomakkeella, joka löytyy kotisivuiltamme akvart.fi

Kiitoksemme kuluneesta 

vuodesta, Iloista Joulua ja 

Onnellista Vuotta 2022! 
Terveisin 
Akvart  Galleria

Akvarelli Ateljee Espoo
Akvarelli Ateljee on toiminut Leppävaarassa vuodesta 2020. 
Gallerian vuokraamisesta voi lukea www-sivulta ja tiedustel-
la sähköpostitse. 

Kevään 2022 akvarellikurssit 
opettajana kuvataiteilija Irina Rebnitskaya
11.1. tiistaista alkaen pitkään harrastaneiden ryhmä
12.1. keskiviikosta alkaen akvarellimaalauksen perusteet

Etäopetus akvarellikurssi lauantai-aamupäivisin klo 10–13 
Lisätietoja: taidekurssille@gmail.com

Akvarelli Ateljee Espoo   |  Harakantie 2   |   02600 Espoo
www.akvarelliateljee.com
www.facebook.com/Akvarelli-Ateljee-Espoo
www.instagram.com/akvarelli_ateljee_espoo/
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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

Hyvää ja rauhallista joulua 

sekä antoisia akvarellihetkiä 

vuodelle 2022 


