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TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 
Vuosi 2021 oli yhdistyksen 23. toimintavuosi. Suomen Akvarellitaiteen yhdistys on 
sääntöjensä mukaisesti jatkanut työtä akvarellitaiteen arvostuksen ja tason 
korottamiseksi sekä koonnut yhteen akvarellitaiteen tekijöitä ja tukijoita. Yhdistys on 
järjestänyt taidenäyttelyitä, kursseja ja leirejä sekä muita tapahtumia. Yhdistys on 
toiminut kiinteässä yhteistyössä alan kansainvälisten järjestöjen kanssa. 

 
 

HALLITUS JA KOKOUKSET 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Hallitus kokoontui 
koronaviruksen vuoksi kaikki kokoukset pidettiin Team-sovelluksessa. 
 
Yhdistyksellä oli kaksi varsinaista yleiskokousta: kevätkokous pidettiin Lauantai 
10.4.2021, ja syyskokous pidettiin 20.11.2021. Molemmat kokoukset pidettiin Zoom-
sovelluksessa. 
 
Vuonna 2021 Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen puheenjohtajana toimi Anja 
Oasmaa.  
 
Hallituksen varsinaiset jäsenet olivat:  
 
Pete Lassila (2021-2022) 
Timo Savaspuro (2021-2022) 
Riitta Halttunen-Sommardahl 
(2021-2022) 

Olof Qvickström (2021-2022) 
Irina Rebnitskaya (2020-2021) 
Anne Purho (2020-2021) 

 
 
Varajäseninä toimivat: 
 
Anni Kuula (2020-2021) 
Maija Könönen (2020-2021) 

Liisa Aholainen (2020-2021) 
Hanna Veräjänkorva (2021-2022)  

 
 

 

TOIMIKUNNAT, TYÖRYHMÄT, ERITYISTEHTÄVÄT, TOIMIHENKILÖT 
JA JÄSENISTÖ 
 
Näyttelytoimikunta  
Puheenjohtaja Riitta Halttunen-Sommardahlin lisäksi jäseniä olivat Hanna Järvi, Olga 
Veselovskaya, Liisa Kuusela, Irina Rebnitskaya ja Anni Kuula. 
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Kansainvälisten asioiden toimikunta 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Irina Rebnitskaya ja jäseninä Pertti Lassila ja 
Külli Tael. 
 
Koulutustoimikunta  
Puheenjohtajana toimi Anja Oasmaa. Jäseniä olivat Anni Kuula ja Kristiina Siirto-
Honkanen. 
 

 
Tapahtumatoimikunta 
Puheenjohtajana toimi Olof Qvickström ja jäseniä olivat Timo Savaspuro ja Pertti 
Lassila. 
 
Apurahatoimikunta 
Apurahatoimikunnan puheenjohtaja oli Pertti Lassila.  

 
Vaalitoimikunta  
Toimikunnan puheenjohtaja oli Maikki Haapala ja jäseniä Irja Suutarinen ja Irja Tikka. 
 

 
ECWS 2024 -toimikunta 
Toimikunnan puheenjohtajana toimi Sirkkaliisa Virtanen ja jäseniä olivat Pertti Lassila, 
Ulla-Riitta Kauppi, Riitta Halttunen-Sommardahl ja Irina Rebnitskaya. 
 
SKjL-toimikunta 
Puheenjohtajana toimi Ulla-Riitta Kauppi ja jäseninä Timo Savaspuro ja Antti Lassila. 
Toimikunnalla ei ollut toimintaa vuonna 2021. 
 

 
Erityistehtävät 
Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimi Pertti Lassila. 
 
Yhdistyksellä ei ollut varastovastaavaa vuonna 2021. Akvarellitaiteen yhdistys on 
vuokrannut varastotiloja taiteilijayhteisö 3. kerroksen tiloista, osoitteessa Hämeentie 
157, Helsinki.  
 
Toimihenkilöt 
Yhdistyksen sihteerinä toimi Inari Pesonen ja tiedottajana Sara Mallinen. 
 
Yhdistyksen kirjanpitäjänä on toiminut Yrityspalvelu Criteria Oy, jossa yhteyshenkilönä 
Pirjo Wikstén. Varsinaisena toiminnantarkastajana toimi Ritva Huoman Tili-Polista ja 
varatoiminnantarkastajana Kristiina Kostia. 
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Jäsenistö 
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2021 oli 564. Uusia jäseniä liittyi yhdistykseen vuonna 
2021 37 kpl ja jäseniä erosi yhdistyksestä yhteensä 56 kpl.  
 
Yhdistyksen liittymismaksu oli 20 euroa ja jäsenmaksu 38 euroa vuonna 2020. 
Yhteisöjäsenmaksu oli 100 euroa. 
 
Tiedotus 
Yhdistyksen jäsentiedotus tapahtuu yhdistyksen verkkosivuilla, jäsenlehden ja 
sähköpostitiedotteiden kautta sekä sosiaalisessa mediassa yhdistyksen Facebook- 
sivuilla. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin neljä jäsenlehteä vuoden aikana. Jäsenlehti 
lähetettiin sähköisessä muodossa kaikille jäsenille ja paperisena sitä toivoneille 
jäsenille. Lisäksi jäsenlehti julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla. 
 
Verkkosivuillaan yhdistys tiedotti omista kursseistaan, näyttelyistään sekä 
kansainvälisestä yhteistyöstä, hallituksen sekä toimikuntien ajantasaisesta 
kokoonpanosta sekä kokouksista. Verkkosivuilla toimii myös yhdistyksen 
jäsenmatrikkeli sekä blogi, jonka julkaisut liittyvät akvarellimaalaukseen ja -taiteeseen. 
Vuonna 2021 jäsenmatrikkeliin osallistuminen päätettiin muuttaa jäsenille 
ilmaiseksi. Verkkosivujen osoite on www.akvarellitaiteenyhdistys.fi. 
 
Yhdistyksen Facebook-sivuilla tiedotettiin yhdistyksen omista sekä jäsenten yksityisistä 
akvarellinäyttelyistä, kursseista sekä muusta akvarelliin liittyvästä valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti. 
 
Yhdistyksen näyttelyistä ja tapahtumista tiedotettiin medialle lehdistötiedotteilla. 
 
Jäsenkortti 
Vuonna 2021 jäsenille toimitettiin SKjL:n jäsenkortti, yhdistys luopui omasta 
jäsenkortista edellisenä vuonna. Jäsenkortti tarjoaa etuja niin sisäänpääsymaksuissa, 
taidekursseissa kuin taiteilijatarvikehankinnoissa. Jäsenedut on ilmoitettu yhdistyksen 
verkkosivuilla osoitteessa: 
https://akvarellitaiteenyhdistys.fi/jasenet/jasenyydet-ja-jasenedut/ 
 
SAy:n jäsenyydet 
Akvarellitaiteen yhdistys on verkostoitunut laajasti taidekentälle. Se on kansainvälisen 
European Confederation of Watercolour Societies (ECWS) jäsen. Yhdistys kuuluu 
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liittoon (SKjL). 
  
Yhdistyksellä ei ollut edustajaa SKjL:n hallituksessa vuonna 2020.  
 
SAy on Akvart-osuuskunnan jäsen. Yhteistyö Akvartin kanssa on ollut aktiivista. Akvart 
on myös tiedottanut toiminnastaan SAy:n jäsenlehdessä. 

 

http://www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/
https://akvarellitaiteenyhdistys.fi/jasenet/jasenyydet-ja-jasenedut/
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KOULUTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTA 
 
Vuonna 2021 osa suunnitelluista kursseista jouduttiin perumaan koronapandemian 
vuoksi. Tammikuussa 2020 käynnistettyjä SAy:n akvarellin Zoom-kursseja jatkettiin 
2021 jäsenistön pyynnöstä. Kurssit ovat täyttyneet nopeasti ja onnistuneet yli 
odotusten. Kursseja jatketaan myös vuonna 2022. Krista Kortelainen kommentoi 
kurssia: ”Tämä uusi tapa maalata yhdessä on saanut erittäin positiivisen vastaanoton 
TSL-Helsingin akvarellin jatkoryhmässä ja tässä tilanteessa, missä monet ovat yksin 
kotona, on erittäin tärkeää tavata muita samanhenkisiä ihmisiä.” 
 
Järvenpään seurakuntaopiston akvarellikurssi toukokuussa jouduttiin koronan vuoksi 
perumaan. Kesäkuussa järjestettiin Hangon maalausviikko ”Suolaisen meren kutsu” 
opettajana TaM Maikki Haapala. Samoin kesäkuussa järjestettiin Hartolassa 
Tollinmäen kartanossa akvarellikurssit opettajana TaM Irina Rebnitskaya. Kesän 
2021 Harjavallan kurssit korvattiin etäkurssina Mika Törösen johdolla. Tämän kurssin 
töitä otetaan mukaan Harjavallan 2022 biennaalin jurytykseen. 
 
Elokuussa järjestettiin Hartolassa Tollinmäen kartanossa akvarellikurssit opettajana 
TaM Irina Rebnitskaya. Elokuussa järjestettiin myös kaksikielinen (suomi, ruotsi) 
”Maalataan yhdessä Hangossa” maalausviikko Hangossa opettajana ped.maist. 
Krisse Sulonen. Syyskuussa järjestettiin akvarellikurssi Yyterissä opettajana Irina 
Rebnitskaya sekä Strömforsin kurssit Pyhtäällä ”VANHAN RUUKIN VARJOSSA” 
opettajana kuvataiteilija Maikki Haapala, TaM. 
 
SAy:n verkkosivuilla, Facebook-sivulla sekä jäsenlehdessä tiedotettiin yhdistyksen 
koulutustoiminnasta. SAy:n järjestämistä kursseista jäsenet saavat 10% alennuksen. 
SAy:n jäsenet saavat saman alennuksen myös Päivölän ja Yyterin kursseista. 
Koulutustoimikunnassa puheenjohtajana toimi Anja Oasmaa.  
 
 

NÄYTTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTA 
 
Yhdistys järjestää valtakunnallisia ja alueellisia akvarellinäyttelyitä sekä tiedottaa 
jäsenilleen kotimaisista ja kansainvälisistä näyttelyistä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen 
mahdollisuuden saada maalauksia eri puolilla Eurooppaa pidettäviin ECWS:n 
näyttelyihin. Yhdistys tekee yhteistyötä pohjoismaisen Nordiska Akvarellsällskapetet -
järjestön kanssa. 
 
Vuosinäyttely 2021 ”KAUPUNGISSA”  
SAy:n vuosinäyttely 2021 pidettiin 18.5.-6.6.2021 Helsingin Kaapelitehtaalla, 
näyttelytila oli Valssaamo. Esillä oli 120 akvarellimaalausta 91 taiteilijalta. Näyttelyyn 
oli mahdollista tarjota 1-3 teosta. Näyttelyn jurytti kuvataiteilija Krista Kortelainen. 
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Vuosinäyttelyn näyttelysihteerinä toimi kuvataiteilija Liisa Kuusela. Näyttelyn 
ripustamiseen osallistui 10 vapaaehtoista ja näyttelyn purussa oli seitsemän 
vapaaehtoista. Näyttelyn avajaisia ei pidetty koronaviruksen aiheuttaman 
tautitilanteen vuoksi. Näyttelyyn tutustui vieraskirjan mukaan 400 kävijää. SAy:n 
kunniamaininnan sai Johanna Johnsson teoksellaan Luotsikatu sekä juryttäjän 
kunniamaininnan Anssi Hanhela teoksellaan Mietiskelijä. 
 
Minun Satakuntani -näyttely pidettiin 25.9.-23.10.2021 Porissa. Näyttelytilana oli Pop-
up -galleria Poris osoitteessa Yrjönkatu 13. Näyttelyn juryttäjä oli kuvataiteilija Tatsuo 
Hoshika. Avajaiset pidettiin 25.9. Porin päivän yhteydessä. Näyttelyn järjestämisestä 
vastasivat aQARTetti-ryhmä, Harjavallan seudun taiteilijaseura ry, Suomen 
Akvarellitaiteen yhdistys ry., Porin kulttuuriyksikkö ja Satakuntaliitto. 
 
Minun Satakuntani -näyttely jatkoi Minun Helsinkini -näyttelyjen sarjaa. Suomen 
Akvarellitaiteen yhdistyksen hallitus päätti vuoden 2020 puolella, että Minun Helsinkini 
tyyppinen näyttely on hyvä pitää eri puolilla Suomea joko yhdessä kaupungissa tai 
seudullisena yhteistyönä. Tätä suunnitelmaa tuki se, että Suomen Akvarellitaiteen 
yhdistys on valtakunnallinen yli 600 jäsentä käsittävä yhdistys. 
 
Muu toiminta 
Näyttelytoimikunta laati vuoden 2022 näyttelysuunnitelman ja muita tulevia näyttelyitä 
valmisteltiin. Näyttelytoimikunta kokoontui kerran vuoden alussa ja sitten 
koronatilanteen vuoksi näyttelytoimikunnan asiat hoidettiin pienemmillä tapaamisilla 
sekä sähköpostitse. 
 

 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
Yhdistys on ollut jäsenenä eurooppalaisessa akvarellifederaatiossa (European 
Confederation of Watercolour Societies) vuodesta 2003. ECWS:n jäsenenä yhdistys 
tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua vuosittain kansaiväliseen näyttelyyn, 
jonka omalla vuorollaan järjestää kukin ECWS:n 15:sta jäsenyhdistyksestä. Kukin 
ECWS:n jäsenyhdistyksistä jyryttää omien jäseniensä näyttelyyn lähetettävät teokset 
vuosittain vaihtuvan kiintiön mukaan. SAy:n jäsenet ovat osallistuneet näihin 
näyttelyihin eri puolilla Eurooppaa vuodesta 2004 alkaen. 
 
ECWS 2021 -näyttely ja symposium pidettiin Saksan Ulmissa syyskuussa 2021. 
Näyttelyyn valittiin mukaan SAy:ltä 10 teosta ja jyryttäjinä toimivat Mika Törönen ja 
Valentiina Näsi. Näyttelyyn valitutut taiteilijat olivat Nelli Tarkoma, Helena Cederberg, 
Ritva Rautakoski, Marko Salminen, Maiju Talvitie, Pertti Lassila, Susanna Pesonen, 
Eija Ylinen-Virtanen, Johanna Johnsson ja Risto Puutio. Yhdistyksen nettisivuilta 
löytyy tapahtumasta videotallenne otsikolla ”Five days of watercolor passion” ja 
jäsenlehdessä oli Pertti Lassila matkakertomus tapahtumasta. 
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Symposiumin yhteydessä pidetyssä ECWS Counsil -kokouksessa SAy:tä edustivat 
KV-toimikunnan puheenjohtaja Irina Rebnitskaya ja yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Pertti Lassila, joka kertoi osallistujille mm. ECWS 2024 Tampere -hankkeen 
alustavista suunnitelmista.  
 
Suomen ja Viron akvarellitaiteen yhdistysten kolmas yhteisnäyttely ”Metsä” pidettiin 
Võrun kaupungissa loppusyksystä 2021. Näyttelyyn osallistuu 29 virolaista ja 22 
suomalaista akvarellitaiteilijaa ja sen oli kuratoinut työryhmä Tuuli Puhvel, Orest 
Kormašov ja Rein Mägar. SAy:n nettisivuilta löytyy tarkempi kuvaus näyttelystä. 
 
 

 
TAPAHTUMATOIMIKUNNAN TOIMINTA  
 
Suuri Maalaustapahtuma (SMT) 2021 oli ulkoilmamaalaustapahtuma. Suomen 
Akvarellitaiteen yhdistys kutsui jo yhdettätoista kertaa kaikki vesivärimaalauksen 
ystävät la 10.7.2021 juhlistamaan Suomen kuvataiteen päivää. Aluevastaavien 
työpanos oli jälleen tärkeä. 
 
Kesä 2021 oli edelleen poikkeuksellinen ja haastava tapahtumien järjestämisen 
osalta. Ympäri valtakuntaa kokoonnuttiin maalaamaan koskevien rajoitusten ja 
suositusten puitteissa. 
 
SAy:n tiedottaja Sara Mallinen toimi myös SMT:n tiedottajana. Hän pohjusti tulevaa 
tapahtumaa tiedottein niin jäsenlehdessämme kuin verkkosivuilla sekä sosiaalisessa 
mediassa. 
 
Pyysimme SMT2020 tapahtumasta palautetta jäseniltä ja aluevastaavilta. Saadun 
palautteen pohjalta SMT2021 tavoitteet muotoiltiin ja kirjattiin SAy:n syyskokouksessa 
hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan. 
 
Yksi tavoitteista oli syventää yhteistyötä aluevastaavien kanssa. Alustavat tiedot 
tapahtumista kerättiin excel-taulukkoon. Ajatuksena oli näin saada läpinäkyvyyttä ja 
jakaa ideoita aluevastaavien kesken. Taulukko toimi myös raportointivälineenä SAy:n 
hallitukselle. 
 
2021 pidettiin muutama ZOOM etäpalaveri aluevastaavien ja tapahtumatoimikunnan 
kesken. Nämä palaverit toimivat varsin hyvin. Aluevastaavat kertoivat 
suunnitelmistaan ja myös haasteistaan paikallisesti.  
 
Päätapahtumaa ei järjestetty 2021. Lähtökohtana viime kesän Suurelle 
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Maalaustapahtumalle oli, että tapahtumia niin suuria kuin pieniä järjestetään kunkin 
toimijan voimavarojen puitteissa. Aluevastaavat ovat oman alueensa asiantuntijoita ja 
he toimivat niin tapahtuman tuottajina kuin tiedottajina.  
 
Ulkoilmatapahtuma on tullut jäädäkseen. Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä 
innoittaa monenlaiseen toimintaan ja SMT2021 jutut kuvineen sosiaalisessa 
mediassa sen osoittavat. Vaikka kuvataiteen päivä ei olekaan virallinen liputuspäivä 
niin Suomen lippu vedettiin useilla paikkakunnilla salkoon! 

 
 

 

APURAHAT 2021 
 
Korona-tilanne vaikeutti olennaisesti myös vuoden 2021 toimintaa, mistä johtuen 
apurahojen hankkimiselle ei edelleenkään ollut erityisen suurta tarvetta. 
 
Yhdistys on hakenut vuosittain Helsingin kaupungilta pientä apurahaa, joko suureen 
Maalaustapahtumaan kohdennettua tai yleisluontoista toiminta-apurahaa. Vuonna 
2021 saatu avustus oli kulttuurin ja vapaa-ajan yleisavustus, suuruudeltaan 1000 
euroa. 
 
Lisäksi Svenska kulturfonden oli myöntänyt SAy:lle 1500 euron suuruisen apurahan 
Suurta Maalaustapahtumaan varten vuonna 2020, mutta Korona-tilanteesta johtuen 
apuraha nostettiin ja käytettiin vasta vuonna 2021. Summa käytettiin täysimääräisesti 
tapahtuman tiedottamiseen liittyviin kuluihin. 
 
 

ECWS 2024 TOIMIKUNNAN TOIMINTA 

Tapaamiset, neuvottelut ja tutustumiskäynnit  

Koronapandemian aiheuttamista rajoituksista johtuen toimikunnan keskinäiset 
keskustelut on käyty pääosin sähköpostilla ja puhelimitse. 

 
Sirkkaliisa Virtanen, Riitta Halttunen-Sommardahl ja Irina Rebnitskaya selvittivät 
Tampereen Taiteilijaseuran ylläpitämän Mältinrannan gallerian ja Galleria 
Himmelblaun soveltuvuutta ECWS:n yhteydessä järjestettävien näyttelyiden 
tarpeisiin. Mältinrannasta saatiin galleriatilaa koskevaa esitemateriaalia ja 
Himmelblaussa oli tapaaminen johtaja Pertti Ketosen kanssa. Ketonen esitteli laajasti 
Finlayson Art Arean tilavaihtoehtoja. Molempien paikkojen tilat soveltuisivat näyttelyn 
tarpeisiin ja niiden alustava suhtautuminen kansainväliseen näyttelyyn oli 
myönteinen.  
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Tampereen kaupungin kulttuurijohdon kanssa on keskusteltu ECWS-symbosiumin ja 
siihen liittyvien näyttelyiden tilatarpeista vuonna 2020 jätetyn anomuksen pohjalta. 
Toimikunta pitää parhaana tilavaihtoehtona ECWS-näyttelylle, työpajoille ym. 
Tampereen keskustassa sijaitsevia kaupungin omistuksessa olevia kulttuuritalo 
Laikun tiloja ja joidenkin tapahtumien osalta Tampere-talon tiloja. Tilavarauksen 
varmistamiseksi on sovittu neuvottelu Laikun tiloista vastaavien henkilöiden kanssa 
alkuvuodelle 2022.  

Näyttelyn ja symposiumin aikaisiin tehtäviin on hankittu tamperelaisia vapaaehtoisia, 
mutta käytännön asioiden valmisteluun ja yhteensovittamiseen (sopimukset, esitteet, 
aikataulut, logistiikka, tiedottaminen ym) tarvitaan hyvissä ajoin määräaikainen 
hankekoordinaattori.  

 

 
 

 
 
 

 


