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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 
 
 
TOIMINTA 2023 
 
SAy:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta  
SAy edistää toiminnallaan akvarellitaiteen arvostusta ja tunnettuutta. Yhdistys järjestää 
näyttelyitä, kursseja ja tapahtumia, joihin yhdistyksen jäsenistöllä on mahdollisuus 
osallistua. Yhdistyksen yleiskokouksissa jäsenistölle tarjotaan tilaisuus tutustua toisiinsa ja 
vaihtaa alan kuulumisia. Yhdistys tähtää toiminnassaan tulojen ja menojen tasapainoon.   
 
Vuoden 2023 toiminnan painopistealueet (uusi hallitus täsmentää) 
1) Valtakunnallisen aluetoiminnan vahvistaminen 
2) Näyttely- ja koulutustoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen 
3) Uudenlaisten, yhteisöllisten toimintamuotojen kehittäminen 
4) ECWS 2024 Tampere -hankekokonaisuuden valmistelu 
 
 
1. VALTAKUNNALLISEN ALUETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
Uusia innokkaita vapaaehtoisia etsitään mukaan toimimaan yhdistyksen ja akvarellitaiteen 
hyväksi. Valtakunnallista aluetoimintaa lisätään aluevastaavien avustuksella. Paikallistason 
näyttelyitä, kursseja sekä Suurta Maalaustapahtumaa järjestämään aktivoidaan 
aluevastaavia. Vuoden 2023 tavoitteena on lisäksi kasvattaa edelleen yhdistyksen 
aluevastaavien määrää. 
 
Yhdistyksen hallituksen ja aluevastaavien yhteistyötä lisätään järjestämällä 
mahdollisuuksien mukaan yhteisiä verkkokokouksia ja tapaamisia. Aluevastaavat kutsutaan 
vuosittain yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä Helsinkiin ja kokouksen jälkeen hallitus 
tapaa aluevastaavien kanssa suunnittelupalaverin merkeissä. Aluevastaavien matkat 
Helsinkiin maksaa yhdistys. 
 
Aluevastaavat jakavat tietoa kansainvälisistä näyttelyistä omalla alueellaan ja ehdottavat 
hallitukselle uusia toimintatapoja maakunnissa. 
 
 
2. NÄYTTELY- JA KOULUTUSTOIMINNAN PITKÄJÄNTEINEN KEHITTÄMINEN  
Tehdään yhdistykselle pitkäjänteinen näyttely- ja koulutussuunnitelma, jota päivitetään 
vuosittain. 
 
3. UUDENLAISTEN, YHTEISÖLLISTEN TOIMINTAMUOTOJEN KEHITTÄMINEN 
Yhdistykselle kehitetään uusia toimintamuotoja, jotka palvelevat jäsenistöä tarjoamalla 
yhteisöllistä, vapaamuotoista ja maksutonta toimintaa, joka edesauttaa toisiin jäseniin 
tutustumista, verkostoitumista sekä vertaistuen antamista ja saamista. Kysytään jäsenistöltä 
ehdotuksia tällaiselle toiminnalle ja pyritään mahdollisuuksien mukaan aloittamaan 
uudenlainen jäsentoiminta vuoden 2023 aikana. 
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4) ECWS 2024 TAMPERE -HANKEKOKONAISUUDEN VALMISTELU 
 
ECWS 2024 näyttely ja symposium pidetään Tampereella syyskuussa 2024. Tapahtuman 
järjestäminen on yhdistykselle suuri ponnistus ja järjestelyitä ei kannata jättää viimeiseen 
vuoteen. 
Lähtökohdat hankkeelle ovat kuitenkin hyvät, koska kaksi kaikkein olennaista asiaa on 
varmistettu. Ensinnäkin Tampereen kaupungin kanssa käydyn neuvotteluprosessin 
tuloksena yhdistyksellä on käytössä sekä Laikun että Haiharan näyttelytilat hyvin edulliseen 
hintaa. Ensin mainitussa tullaan todennäköisesti pitämään SAy:n vuosinäyttely ja suurin osa 
ECWS-symposiumin tapahtumista ja jälkimmäisessä pidettäneen varsinainen ECWS-
näyttely. Toiseksi yhdistys on onnistunut keräämään 15000 euron suuruiset varaukset 
tapahtumaa varten, mikä yhdessä osallistumismaksujen ja mahdollisten tukien kanssa 
turvaa hankkeen rahoituksen. 
Uuden hallituksen on syytä aloittaa uusi vuosi ECWS 2024-työryhmän vahvistamisella, 
pääfokuksena kokoonpano, sitoutuminen ja roolitus. Lisäksi vuonna 2024 on syytä aloittaa 
symposiumin ohjelman valmistelu, koska Dublinissa lokakuussa 2023 pitää olla alustava, 
painettu esite valmiina. Lisäksi oli hyvä miettiä töiden kehystysjärjestelyitä, katalogin 
suunnittelua ja painattamista sekä gaala-illallispaikkaa. Ennakkokiinnostuksen perusteella 
Tampereen symposiumiin saattaa hyvinkin osallistua yli 200 taiteilijaa ja/tai kumppania 
(Bilbao 250), mikä tulee ottaa huomioon järjestelyissä. 
 
 
NÄYTTELYTOIMINTA  
 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry:n vuosinäyttelyä 2023 varten on haettu näyttelyaikaa 
Savonlinnan Riihisaaresta, tähtäimenä saada näyttelyaika Savonlinnan oopperajuhlien 
aikaan kesällä 2023. Tieto näyttelyajan saamisesta tulee vasta myöhemmin syksyllä. 
Mikäli näyttelyaikaa ei saada Savonlinnasta, haemme muita tiloja esim. Helsingistä. 
Yhdistys on alustavasti sopinut ympäristöteemaisen näyttelyn järjestämisestä Tieteen ja 
toivon talossa (Puistokatu 4, Helsinki) vuonna 2023. 
 
Minun seutuni- näyttelyjen sarjassa Minun Keski-Suomeni- näyttely on siirtynyt vuodelta 
2022 vuodelle 2023, mutta ajankohta ja näyttelynpitopaikka tarkentuvat myöhemmin. 
 
SAy:n ja Viron akvarellitaiteen yhdistysten yhteisnäyttely on suunnitteilla vuodelle 2023. 
Näyttely järjestetään mahdollisesti jo tammikuussa 2023 Tallinnassa.  
 
SAy:n näyttelytoimikunta ja tapahtumatoimikunta on päätetty yhdistää syksyllä 2022. 
Vuoden 2023 painopisteenä on uuden toimikunnan toiminnan kehittäminen.  
 
KOULUTUSTOIMINTA  
Koulutustoimikunnan toimintaa pyritään ohjaamaan monipuolisesti kursseja ja koulutusta 
tarjoavaksi tehden aktiivisesti yhteistyötä kurssitoimintaa järjestävien tahojen kanssa. 
Yhdistyksen koulutustoimintaa kehitetään taloudellisesti kannattavammaksi ja selkeytetään. 
Kurssikalenteri tulee SAy:n verkkosivuille ja sitä päivitetään kuukausittain.   
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Vuoden 2023 kurssitarjontaan tehdään parhaillaan kiinnityksiä ja vakautetaan hyväksi 
koettuja käytänteitä kursseille ilmoittautumisessa, kurssien toteutumisessa ja 
kurssikohteiden valinnassa. 
  
Harjavallan tuleva akavarellikesä 2023 on vuorostaan kurssikesä. Koronavuodet hieman 
haastoivat aikataulua ja biennaalinäyttelyt siirtyivät. Joka toinen vuosi järjestettävä Emil 
Cedercreutzin museon biennaalinäyttely toteutuu seuraavan kerran vuonna 2024. 
Kurssiviikolla on pysyvä taiteellinen johtaja Tatsuo Hoshika. Harjavallan Seudun Taideseura 
ry on ottanut vetovastuun Harjavallan kursseista ja näin on sovittu myös kesän 2023 
kohdalla. SAy on muiden toimijoiden kanssa vastuussa kurssien laadusta ja hoitaa mm. 
opettajien valinnan. SAy ei saa tuloja Harjavallan kursseista ja työ hoidetaan 
vapaaehtoisvoimin. Sataopisto hoitaa opettajien palkkauksen ja järjestää maalaustilat 
kurssituotoilla. Vielä neuvotellaan SAyn jäsenille 10 % alennusta kesän kursseista. Kurssien 
ajankohta on 24.-30.7.2023 ja suunnitteilla on erilaisia kurssikokonaisuuksia uudistetuilla 
sisällöillä. 
  
Etäkursseja ja Zoom-kursseja jatketaan vuonna 2023. Krista Kortelainen pitää keväällä ja 
syksyllä 8 kerran Zoom-kurssin ja Veikkolan kartanolla viikonloppukurssin sekä touko-
kesäkuussa 4 kerran Zoom-kurssin. Kurssien teemat ja sisällöt tarkentuvat myöhemmin. 
Yhdistyksen jäsenet ovat toivoneet etäkurssien jatkoa. 
  
Mika Törönen tarjoaa SAyn jäsenille etä- ja lähikursseja vuonna 2023. Tulossa on netistä 
ladattavia kursseja, joissa opetuskielenä on englanti. Yhdistys tiedottaa kursseista ja Mika 
Törönen hoitaa järjestelyjä sekä ilmoittautumista Holvi-kaupan kautta. Mika tiedottaa myös 
kursseista omilla Facebook-sivuillaan. Mikan kursseille SAyn jäsen saa 10% alennuksen.  
  
Kesällä 2023 on tarkoitus järjestää kurssitoimintaa Kotkassa, Porvoossa ja Porin seudulla. 
Maaliskuun lopulla ja syyskuussa 2023 Porissa Saskiat järjestävät viikonloppukurssit 
akvarellimaalauksesta. Say:n jäsenet saavat 10%:n alennuksen. Maaliskuun kurssi toteutuu 
kaupungin keskustassa ja syksyn meren äärellä. Opettajat kursseille ovat vielä avoinna. 
  
Repin Instituutti järjestää Plein Air-kurssin Saarenmaalla 9.-16.7.2023 ja opettajana kurssilla 
Irina Rebnitskaya.   
  
Päivölän opiston kanssa SAy jatkaa yhteistyötä. Kesälle 2023 suunnitteilla on 
akvarellikurssit heinäkuussa. Kurssit ovat aloittelijoille, pitkään harrastaneille ja erikseen 
on  muotokuvakurssi. Lisätietoja ja tarkennusta kursseista on luvassa myöhemmin. 
  
Kaksikielinen akvarellikurssi Hangossa pidetään 7.-11.8.2023. Opettajana kurssilla toimii 
Krisse Sulonen.  
   
Hallitus on vahvistanut aluevastaavien verkostoa ja tulee jatkossakin sitä vahvistamaan.  
Yhdistys selvittää mahdollisuuksia laajentaa kurssitoimintaa uusille alueille Suomessa, jotta 
kurssitoiminta palvelisi entistä enemmän eri puolilla Suomea asuvia akvarellitaiteiljioita. 
Jäsenistöltä otetaan ideoita vastaan kurssitoiminnan kehittämiseksi ja koulutustoimikuntaan 
toivotetaan aktiivisia SAylaisia mukaan. SAy:n verkkosivuilla, Facebook-sivulla sekä 
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jäsenlehdessä tiedotetaan yhdistyksen koulutustoiminnasta. SAy:n ja yhteistyönä sovittujen 
järjestäjien kanssa kursseista SAyn jäsenet saavat 10% alennuksen.  
 
 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
ECWS 2023 näyttely ja symposium pidetään kuitenkin Dublinissa lokakuussa 2023, vaikka 
Irlannin akvarellitaiteen yhdistys ilmoitti vuosi sitten peruutuksesta. SAy osallistuu jo 
perinteeksi muodostuneeseen tapahtumaan myöhemmin tarkentuvalla määrällä akvarelleja 
ja symposium-edustajia. 
Tapahtuman yhteydessä on myös tärkeää edistää sponsorisuhteita ECWS 2024 Tampere 
-tapahtumaan liittyen. SAy:n hallituksen edustaja tai ECWS kontaktihenkilö (”Liaison 
Officer”) esittelee ECWS 2024 Tampere -hankkeen ECWS Counsil -kokouksessa 
symposiumin aikana, joten SAy:lla pitää ehdottomasti olla paikalla kielitaitoinen ja hyvin 
tilaisuuteen valmistautunut edustus, sekä englanninkielistä markkinointimateriaalia tulevaan 
näyttelyyn ja symposiumiin liittyen. 
Muiden kansainvälisten näyttelyiden osalta SAy:n hallitus harkitsee tapauskohtaisesti 
näyttelyihin osallistumista, mikäli näyttelykutsu on osoitettu SAy:lle. Viron akvarellitaiteen 
yhdistyksen (Rein Mägar) kanssa on jo suunniteltu jatkoa hyvin toteutuneille näyttelyille. 
Lisäksi Puolan akvarellitaiteen yhdistyksen puheenjohtaja Ryzard on esittänyt kiinnostusta 
yhteisnäyttelyn tai ulkoilmamaalaustapahtuman järjestämiseen Suomen ja Viron (Elize 
Hiiop) yhdistysten kanssa. 
 
TAPAHTUMATOIKUNTA 
 
Tapahtumatoimikunta, joka on vastannut Suuresta Maalaustapahtumasta yhdistetään 
Näyttelytoimikuntaan. Näin saamme laajemman yhteistyöverkon niin hallituksen kuin 
aluevastaavien kanssa. 
Suuri Maalaustapahtuma jatkaa muutamin muutoksin. Luovutaan päätapahtumasta ja 
jatkossa teemana on KOKO SUOMI MAALAA. Tapahtumien suunnittelu ja toteutus on ollut 
jo pitkään aluevastaavilla. 
Päätapahtuman korvaa Helsingissä ulkoilmamaalaustapahtuma. 
 
Työryhmät 
Aluevastaavat kokoavat parhaaksi katsomallaan tavalla omat työryhmänsä. Näyttely- ja 
tapahtumatoimikunnan yhdistyessä on vielä kokoonpano auki. Tässä yhteydessä 
huomioidaan yhteistyö aluevastaavien kanssa sekä uuden SAy:n hallituksen linjaukset 
toimikuntien osalta. Tuleva toimikunta pyritään muodostamaan siten, että mukana on 
mahdollisimman paljon operatiivista osaamista. 
 
KOKO SUOMI MAALAA 2023 on ulkoilmamaalaustapahtuma 
Tapahtuma on SAy:n osalta ulkoilma-maalaustapahtuma säävarauksella. Tekniikkana on 
akvarellimaalaus eri variaatioineen. Mahdollisuuksien mukaan tapahtumissa on ohjausta 
ja opastusta materiaalien sekä tekemisen osalta. 
 
SAy ei ole jatkossa tapahtumien pääorganisaattori 
Tapahtumien pääorganisaattori on ollut SAy. Luovuttaessa päätapahtumasta painottuu 
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hajautettu tapahtumien organisointi. 
 
Tapahtumasuunnitelmat ja tapahtumat 2023 
Jatketaan tapahtumien kirjaamista SMT kotisivuille ja some-tilien päivitystä. 
Tapahtumilla juhlistetaan edelleen Suomen Kuvataiteen päivää ja Helene Schjerfbekin 
syntymäpäivää 10.7. Tämä on tapahtuman juurisyy. 
 
Tiedotus 
Tiedotuksen painopiste on jäsenistölle suunnattua, tämän ohella pyritään tavoittamaan 
myös muita tahoja. SAy:n hallitus hoitaa valtakunnallisen tiedotuksen ja lähettää 
mediatiedotteen Suomen Kuvataiteen päivästä. 
 
MUU TOIMINTA 
 
Liputuspäivä 
SAy:n aktivistien ansiosta sisäministeriö myönsi Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 
kertaluonteisen liputuspäivän kuvataiteen päivänä 10.7. Vuonna 2023 SAy jatkaa työtään 
edistäen jo vuonna 2004 tekemäänsä aloitetta kuvataiteen liputuspäivän vakiinnuttamiseksi 
yhdessä museoiden ja SKjL:n kanssa.  
 

TYÖSKENTELY 

Yhdistyksen sääntömääräiset jäsenkokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Yhdistyksen 
hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhdistyksellä on palkattu osa-aikainen 
tiedottaja-sihteeri. Kirjanpitopalvelut ostetaan tilitoimistolta. Taloudenhoitaja vastaa 
yhdistyksen kassavaroista ja laskuista. Uusi hallitus käsittelee sihteerin, tiedottajan ja 
taloudenhoitajan sopimukset aina kerran vuodessa, hallituskauden alussa. 

Hallituksen työskentelyä ja yhteistyötä kehitetään vuonna 2023. 2023 SAy:n hallituksen 
tavoitteena on keskittyä yhdistyksen toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen 
ja antaa vastuu toiminnan käytännön toteutuksesta yhdistyksen aluevastaaville sekä 
toimikunnille.  
 
 
JÄSENYYDET 
 
Akvarellitaiteen yhdistyksellä on seuraavien järjestöjen jäsenyydet: Suomen 
Kuvataidejärjestöjen Liitto (SKjL) ja European Confederation of Watercolour Societies 
(ECWS). Lisäksi yhdistyksellä on yksi osuus AKVART osuuskunnassa. SAy tähtää oman 
edustajan saamiseen SKjL:n hallitukseen. Yhteistyötä SKjL:n kanssa lisätään, etenkin 10.7. 
liputuspäivän ja Maalaustapahtuman tiimoilta.   
 
 
TOIMITILA 
Yhdistys jatkaa varastotilojen vuokraamista taiteilijayhteisö 3. kerroksen tiloista Helsingin 
Hämeentiellä. 
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