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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

OSALLISTU, TULE MUKAAN!
SAy:n hallitus kaipaa lisää aktiivisia jäseniä 

sekä osaavia käsipareja mm. näyttely- ja tapahtuma-
toimikuntiin sekä vuoden 2024  ECWS -työryhmään.

  Tule rakentamaan näkyvyyttä suomalaiselle 
akvarellitaiteelle ja ilmoittaudu mukaan! 

Ota yhteyttä >  sihteerisay@gmail.com

Huomioitavaa 

SAy:n jäsenmaksu

Vuoden 2022 jäsenmaksu on 38 euroa. Jäsenmaksulasku 
lähetettiin sähköpostitse alkuvuodesta 2022. 
Laskun maksamatta jättäneet poistetaan jäsenrekisteristä 
marraskuun aikana. 
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 postitettiin 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 

Syyskokous 19.11.2022 kello 11 alkaen 
Annantalo, Annankatu 30, Helsinki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
Kokouksen avaus, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
Valitaan vaalitoimikunta.
Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen.
Seuraavan toimikauden 2023 toimintasuunnitelman hyväksyminen.
Seuraavan toimikauden 2023 talousarvion hyväksyminen.
Muut esille tulevat asiat.
Kokouksen päättäminen.
-----------
Tervetuloa syyskokoukseen

Paikalla on myös Arteljee-taidetarvikeliikkeen 
edustaja esittelemässä akvarellimaalaustarvikkeita.
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Koulutustoimikunnan tervehdys

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 ollutmaksutonta 2021 alkaen. 
Lue Olof Qvickströmin ”Digikuva kotikonstein jurytykseen” nettisivulta: https://akvarellitaiteenyhdistys.fi/blogi/ 

Olen Johanna Johnsson ja toimin Suomen Akvarellitaiteenyhdis-
tyksessä koulutustoimikunnan puheenjohtajana. Olen tutustunut 
uuteen tehtävääni nyt kevään ja kesän ajan. Kurssi- ja koulutus-
toiminta on SAyn tärkeimpiä tehtäviä näyttelytoiminnan rinnal-
la ja aktiivinen kurssitoiminta osallistaa yhdistyksen jäseniä par-
haimmillaan koko vuoden ajan. 

Kurssipalautteista on hieno lukea, kuinka tärkeää on upeiden puit-
teiden sekä huolella laadittujen kurssisisältöjen sekä ammattitai-
toisten opettajien lisäksi tavata kursseilla uusia ja vanhoja ystä-
viä, kokeilla yhdessä uutta tekniikkaa tai ihastella kritiikissä on-
nistumisia. Yhteisöllisyys ja läsnäolo ovat nousseet parin viime 
vuoden etäelon jälkeen arvoon arvaamattomaan. 

Perinteikäs, jo 17. kerran järjestettävä Harjavallan akvarellike-
sä 2022 kursseineen ja 4. pidettävä biennaalinäyttely 31.7.-2.10. 
2022 Emil Cedercreutzin museolla ovat hieno esimerkki akvarel-
lin voimasta koota ystäviä yhteen. Minulla oli ilo ja kunnia osal-
listua Valon ja varjon leikki -biennaalinäyttelyn avajaisiin tuoden 
tilaisuuteen SAyn terveiset. Avajaisissa oli runsaasti juhlaväkeä 
ja ohjelmaa puheista musiikkiesityksiin. Biennaalinäyttelystä ja 
kurssiviikon kokonaisuudesta vastasi taiteellinen johtaja Tatsuo 
Hoshika yhteistyössä Suomen akvarellitaiteen yhdistyksen, Har-

javallan Seudun Taideseuran, Sataopiston ja Emil Cedercreutzin 
museon kanssa. Näyttely sekä sitä edeltävä kurssiviikko lumosi 
osallistujansa ja Harjavallan kesän tunnettu “henki” näkyi kurssi-
laisten sekä opettajien taidokkaissa teoksissa. Jäsenlehdessä on 
esillä muutamia kuvia ja tunnelmia tapahtumasta.

Kesän kurssitoiminta jatkuu pitkälle syksyyn ja uusia tulevia kurs-
seja suunnitellaan parhaillaan. Pidin heinäkuussa Kivi, paperi ja 
portti -näyttelyn Hämeenlinnassa Galleria Paperihuoneella mie-
heni Niko Saarisen kanssa ja osallistuin kesän aikana erilaisiin tai-
detapahtumiin. Koen, että tärkeintä tapahtumissa ovat kohtaa-
miset, keskustelut ja tarinat ihmisten elosta taiteen äärellä. Suuri 
maalaustapahtuma 10.7. Oodissa oli hieno osoitus yleisön innok-
kuudesta olla läsnä, osallistua ja tarvetta tutustua puhtaasti akva-
rellitekniikkaan. Mika Törösen demo inspiroi kokeilemaan ja mo-
ni sai ammattitaitoista ohjausta työpajoissa. Kuvia SMT2022-ta-
pahtumassa on tässä jäsenlehdessä. Tapahtumassa syntyi tahto 
oppia ja osata! Siihen tahtoon ja kurssitoiveisiin pyrimme SAyn 
koulutustoimikunnassa vastaamaan! Olkaa rohkeasti yhteydessä 
ja nähdään tulevilla kursseilla!

Johanna Johnsson
Koulutustoimikunnan pj | jojohnsson@gmail.com



Kuvat viereisellä sivulla: innokkaita maalareita Oodin 
päätapahtumassa ja samalla seurattiin Mika Törösen demoa.
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SAy Suuri Maalaustapahtuma 

Vuonna 2022 Suuri Maalaustapahtuma (SMT) järjestettiin ulkoilma-
maalaustapahtumana ja päivän päätapahtuma oli kirjasto Oodissa Helsingissä. 

Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen (SAy) alulle panema tapah-
tuma on kerännyt vuosittain niin harrastajia kuin ammattilaisia ak-
varellimaalauksen ääreen 10. heinäkuuta jo vuodesta 2011. Tä-
nä vuonna päätapahtuma oli Helsingin keskustakirjasto Oodissa.
Suureen Maalaustapahtumaan osallistui tänäkin vuonna tuhan-
sia maalaamaan vesivärein eri puolella Suomea. Tänä vuonna ta-
pahtuma sijoittui 57 paikkakunnalle 66 kohteeseen.

Tämän vuoden paikkakuntakohtaiset tiedot löytyvät täältä
https://www.maalaustapahtuma.fi/tapahtumapaikat

Päätapahtumassa keskustakirjasto Oodin Maijansalissa oli ohjel-
maa kaikenikäisille. Tapahtuma tuotettiin yhteistyössä Osuuskun-
ta Akvartin ja Oodin tila -tiimin toimesta. Paikan päällä oli Suo-
men Akvarellitaiteen yhdistyksen hallituksen jäseniä opastamassa. 
Lapsille oli oma ohjattu kokeilualue ja Taidemaalari Mika Törönen 
kertoi ja esitteli omaa tapaansa ilmaista sanoin ja värein. Hänen 
demostaan tulee videoklippejä SAy:n kotisivustolle. Mikan omat 
sivut löytyvät täältä > https://holvi.com/shop/mikatoronenart/

Kuten aiempinakin vuosina, myös tänä vuonna oli mahdollista 
julkaista juttuja ja kuvia tapahtumista sosiaaliseen mediaan. Tar-
kempia tietoja tapahtumasta löydät alla olevien linkkien kautta:

Kuvataiteen päivää juhlistava 
valtakunnallinen Suuri Maalaustapahtuma 
järjestettiin tänä vuonna 12. kerran

https://www.maalaustapahtuma.fi/ 
https://akvarellitaiteenyhdistys.fi/
https://www.facebook.com/maalaustapahtuma/ 

Instagramissa kuvat löytyvät hästägillä #maalaustapahtuma

Suuri Maalaustapahtuma on Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen 
järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, jota on vietetty vuosit-
tain heinäkuun 10. päivänä jo vuodesta 2011 alkaen. Heinäkuun 
10. päivä on myös Helene Schjerfbeckin (1862 – 1946) syntymä-
päivänä sekä Suomen Kuvataiteen päivä, jota on vietetty vuodes-
ta 2004. Aloitteen kuvataiteen päivästä teki Suomen Akvarellitai-
teen yhdistyksen (SAy) kunniapuheenjohtaja Antti Lassila.

Suuri Maalaustapahtuma on ollut ulkoilmamaalaustapahtuma jo 
usean vuoden ajan. Ja näin tulee olemaan myös jatkossa. Akva-
rellitaiteen yhdistyksen hallitus on päättänyt, että jatkossa ei tul-
la järjestämään päätapahtumaa, vaan keskiössä tulee olemaan 
paikalliset maalaustapahtumat tms. Suuri Maalaustapahtuma 
uudistuu ja teema on jatkossa ”KOKO SUOMI MAALAA”. Tervetu-
loa mukaan ideoimaan.

teksti ja kuvat: Olof Qvickström, 
tapahtumatoimikunnan pj.
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Terveisiä Bilbaosta
XXV ECWS Symposium ja näyttely 2022 
26.9.–2.10.2022

ECWS 2022 -näyttely ja -symposium pidettiin Bilbaossa syyskuun 
lopulla. Tapahtumapaikan vetovoiman ja laajan espanjalaisen 
edustuksen (useita alueellisia akvarellitaiteen yhdistyksiä) an-
siosta symposiumiin osallistui yli 250 taiteilijaa. Suomesta paikal-
la on kymmenkunta akvarellistia yksin tai matkakumppaneineen. 

Viikon ohjelma oli varsin perinteinen, koostuen lähinnä demois-
ta, plein-air-maalauksesta, retkestä Balmasedan kylään, näyttelyn 
avajaisista ja viikon huipentaneesta gaala-illallisesta. 

Jälkimmäinen olikin varsinainen spektaakkeli hulppeassa, yli 100 
vuotta vanhassa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Sociedad 
Bilbaina -yksitysklubin päämajassa aivan Bilbaon sydämessä. 
Ilta alkoi plein-air-maalauskilpailun teoksista kootulla näyttelyllä 
ja palkintojen jaolla. Illallistarjoilu oli Baskimaan tyyliin herkullis-
ta ja ylenpalttisen runsasta, joten kellään ei ollut tekosyytä pysyä 
poissa tanssilattialta, kun DJ vihdoin aloitti bileet!

Teksti: Pertti Lassila 
Kuvat: Johanna Johnsson ja Pertti Lassila

 
Kuvassa vasemmalta: Johanna Johnsson, Pertti Lassila, Katri Manderbacka, 
Kristiina Siirto-Honkanen ja Susanna Pesonen. 
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Yllä: Cesc Farren demo kiinnosti monia. Lopputulos oikealla.  
Alla kuvakooste viikon tapahtumista. 



Jo 17. Harjavallan akvarellikesä 2022 kursseineen ja 4. biennaa-
linäyttely Valon ja varjon leikki pidettiin 31.7.-2.10.2022 Emil Ce-
dercreutzin museolla. SAy:n terveiset biennaalin avajaisiin toi kou-
lutustoimikunnan puheenjohtaja Johanna Johnsson.  
Biennaalinäyttelystä ja kurssiviikon kokonaisuudesta vastasi tai-

teellinen johtaja Tatsuo Hoshika yhteistyössä Suomen akvarelli-
taiteen yhdistyksen SAy:n, Harjavallan Seudun Taideseuran, Sata-
opiston ja Emil Cedercreutzin museon kanssa. Harjavallan “henki” 
näkyi jälleen kurssilaisten sekä opettajien taidokkaissa teoksissa.

SAy JÄSENLEHTI 3-20228

Kuvia Harjavallasta
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SAy kurssit 2022

SYKSYN KURSSIT Vaikka osa syksyn kursseista on jo 
käynnistynyt, niin kannattaa tiedustella vielä peruutuspaik-
koja. Seuraa SAyn nettisivuja ajankohtaisia ja uusia tulevia 
kursseja!

----------------------------------------------------------------------------

Krista Kortelaisen suosittu Zoom-akvarellikurssi alkoi 
ti 13.9.2022 klo 17. Kertoja on kahdeksan, 3h/krt, yht. 24h, ai-
na tiistaisin klo 17–20. Tarvitset Zoom-yhteyden (lataa ilmainen 
zoom.us-sovellus koneelle tai osallistu selaimen kautta) koneel-
lesi. Saat sähköpostitse linkin, jonka kautta tunti avataan. What-
sApp-keskusteluryhmä lisänä. Ilmoittautumiset sähköpostitse: 
jojohnsson@gmail.com. Paikkoja kurssille voi vielä tiedustella!

Ateljee Espoo järjestää akvarellikursseja Kurssit sopivat 
aloittelijoille tai pidempää maalanneille. Marraskuun kurssi 
6.11. ja 13.11. su klo 12.-15.00 100 euroa. SAy:n jäsenet saavat 
kursseista 10 % alennuksen. Kurssien opettaja toimii Jan Lappa-
lainen ja kurssit pidetään Ateljee Espoon tiloissa, Sinikalliontie 
2. Ilmoittautuminen ja lisäinfo: https://ateljee-espoo.com/ak-
varellikurssit-lokakuu-ja-marraskuu-2022-syksy/ 

Akvarelli Ateljeen lähiopetus akvarellikursseilla
Opettaja Irina Rebnitskaya. 
Kysy vapaita paikkoja.
Tiistain ryhmä 12 kertaa alkaen 23.8.2022 kello 17.15–20 
Akvarellimaalaus, jatkokurssi pitkään harrastaneille.
Keskiviikon ryhmä 12 kertaa alkaen24.8.202 kello 17.45–20.30 
Värit akvarellissa. Toisen vuoden opiskelijoille, sekä tekniikoi-
den kertausta haluaville. Syvennymme lisää värioppiin. 
Perjantain kurssi alkaen 9.9.2022 kello 17.15–20  
Muotokuvan piirustus ja maalaus. 
Lauantain kurssi alkaen 10.9.2022 kello 13.30–16 
Akvarellimaalauksen alkeet. Aloittelijoille suunnattu kurssi. 
Maalauksen perusteet ja erilaiset tekniikat. 
Ilmoittaudu kursseille: taidekurssille@gmail.com ja lisäinfoa 
http://www.akvarelliateljee.com/taidekurssit/  
SAy:n jäsenet saavat 10 % alennuksen kurssihinnoista.

Mika Törösen akvarellikurssit verkossa! 
Mika Törönen järjestää kursseja sekä netissä että lähiopetuk-
sena. Katso ajan tasalla olevat kurssitiedot hänen verkkokau-
pansa sivuilta https://holvi.com/shop/mikatoronenart/  tai hä-
nen facebook-sivuiltaan. 
Ilmoittautuminen kursseille suoraan Mika Töröselle +358 (0)50 
559 8409 / mikatoronen@hotmail.com, niin saat jäsenenä 10 % 
alennuksen ja koodin, jolla voit tehdä ostoksen paikasta kurs-
silla Holvin verkkokaupassa.

TULOSSA 2023
Harjavallan akvarellikesä kursseineen on tulossa myös vuon-
na 2023!
Krista Kortelaisen viikonloppukurssi tulossa keväällä Veik-
kolan kartanoon aiheena Krysanteemit kolmella värillä. Li-
säinfoa kurssista myöhemmin.

---------------------------------------------------------------------------- 

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

Koulutustoimikunta kiittää jäsenistöä hyvistä ideoista ja ot-
taa mielellään vastaan toiveita kurssipaikoista ja opettajista. 
Yhteyshenkilö Johanna Johnsson > jojohnsson@gmail.com  

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

Lisätietoja kursseista
•  www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/toiminta/kurssit 
•  www.facebook.com/SuomenAkvarellitaiteenyhdistysRy
•  www.akvart.fi/AjankohtaistaSAy:n verkkosivuilla, Face-
book-sivulla sekä jäsenlehdessä tiedotetaan yhdistyksen kou-
lutustoiminnasta. SAy:n järjestämistä kursseista jäsenet saa-
vat noin 10 % alennuksen. 

Lisätietoja eri kursseista ja ajankohtaiset kurssikohtai-
set esitteet löydät kotisivuillamme 
www.akvarellitaiteenyhdistys.fi/toiminta/kurssit   
SAy järjestää jatkossa myös etäkursseja. 
Alla akvarellikurssit, joista SAy:n jäsenenä saat alen-
nusta 10 % ellei toisin mainita. 



AK ART 
GALLERIA 

AKVART galleria I Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki I www.akvart.fi 
AVOINNA: Ti, To, Pe 11-:p, Ke 11-18, La ja Su 12-16, Ma suljettu 

galleriaakvart@gmail.com I pu__h + 358 45 320 0870 I Y-tunnus 228 3549-8 

AK ART 
GALLERIA 

AKVART galleria I Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki I www.akvart.fi 
AVOINNA: Ti, To, Pe 11-:p, Ke 11-18, La ja Su 12-16, Ma suljettu 

galleriaakvart@gmail.com I pu__h + 358 45 320 0870 I Y-tunnus 228 3549-8 
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AKVART Gallerian kurssit
lisätietoa AKVARTin nettisivuilla www.akvart.fi.

AKVART KILLAN maalausillat 
Seuraavat maalausillat ovat maanantaisin 7.11., 21.11. ja 12.12. 
kello 17.30-20.00. Helsingin R. Steiner -koululla, Lehtikuusen-
tie 6, 00270 Helsinki, 1. kerros, luokka 9B (Huom! uusi luokka) 
Killan illoissa on vaihtuvat opettajat ja hinta: 15 euroa/kerta, 

ilmoittautuminen anjariittam@gmail.com.
Muistathan, että ilmoittautuminen koskee aina vain seuraavaa 
kertaa ja koskee paikan varausta. Siksi on tärkeää, että perut il-
moittaumisen, jos et pääse tulemaan. Siten paikka siirtyy jonos-
sa seuraavalle. Muista peruuttaa varauksesi viimeistään lauan-
taina kello 12.Tämän jälkeen peruuttaminen maksaa 15 euroa. 
Tervetuloa! Kysy lisäinfoa tarvittaessa Maikilta: 
ARSSANA/Maikki Haapala TaM/tuottaja +358 50 492 2027

TERVETULOA TUTUSTUMAAN MONIPUOLISIIN NÄYTTELYIHIMME
 
Tai varaa aika omalle näyttelyllesi. Vuoden 2023 puolella on vielä valinnanvaraa.
Ota yhteyttä galleriaakvart@gmail.com tai näyttelylomakkeella osoitteessa www.akvart.fi.

Talvinen päivä on lyhyt.
Kiinnostaisiko työskentely 
LUONNONVALOSSA YMPÄRI VUODEN?

LUMELINE on laadukas valaisinratkaisu. 
Tutustu valaisinvaihtoehtoihin tai https://lumeline.com/en/. 

Kysy lisää valaisimen kimppahankinnasta Pertti Lassilalta 
Lisätiedot: pete.lassila@gmail.com, puh. 0400 182 816  

Muut kurssit 2022



EAU:n ja SAy:n yhteisnäyttely LEIKKI
Virossa 12.1.–19.2.2022
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SAy:n kansainväliset näyttelyt

Seuraavat ECWS-tapahtumat
2023 Tapahtuman isäntämaa on Irlanti. ECWS:n  akvarellinäyttely 
ja symposium järjestetään Dublinissa. Ilmoittautumiset tähän tulevat 
vuoden 2023 puolella. 

2024  Suomi on järjestämässä ECWS:n akvarellinäyttelyn 
ja symposiumin Tampereella  6.–28.9.2024 taidekeskus Haiharassa.

Samassa yhteydessä järjestetään SAy:n vuosinäyttely 2024 
Tampereella kulttuuritalo Laikussa 16.8.–24.9.2024

Lisätietoja Suomen tapahtumasta ja molemmista näyttelyistä 
tulossa myöhemmin SAy:n tiedotteisiin ja kotisivuille.

OSALLISTU, TULE MUKAAN!
SAy:n hallitus kaipaa lisää aktiivisia jäseniä vuoden 2024  ECWS -työryhmään. 
Tule rakentamaan näkyvyyttä suomalaiselle akvarellitaiteelle ja ilmoittaudu mukaan! 
Ota yhteyttä >  sihteerisay@gmail.com

KUTSU! Virolaisten ja suomalaisten akvarellistien 
yhteisnäyttely LEIKKI järjestetään 12.01.-19.02.2023 
MTÜ Kadrioru Galeriissa Tallinnassa yhteistyössä Vi-
ron Akvarellitaiteen yhdistyksen (EAU) ja Suomen ak-
varellitaiteen yhdistyksen (SAy):n kanssa.

Näyttelyn sitova aihe on ”Leikki”.
Leikki on toimintaa, jolle on ominaista improvisaatio 
ja ilo. Tiedetään, että pelaamisen ja luomisen välistä 
rajaa on mahdoton nähdä, mutta luominen alkaa tie-
toisella tarkoituksen lisäämisestä leikin. Onnistuneel-
le luomukselle on ominaista leikin jälki.

Näyttelyyn odotetaan osallistuvan 25 akvarellimaa-
laria Virosta (EAU) ja 25 Suomesta (SAy) . Voit tarjo-
ta jurytettäväksi 1-2 teosta, joiden koon ainoa ehto 
on, että akvarellin lyhyempi sivu on vähintään 50 cm. 

Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Jos olet halukas osallistumaan ilmoita siitä nopeasti 
meille etukäteen, kirjoita! Ja sen jälkeen maalamaan.
Näyttelyn kuraattorit ovat 
Kylli Tael (kylli.tael@artun.ee) ja 
Rein Mägar (reinmagar@gmail.com)
Lähetä laadukkaat kuvat ja teosten tiedot sähköpos-
tina jurytettäväksi viimeistään 21.11.2022. 

Näyttelyyn valitut teokset pyydetään toimittamaan 5.12. mennessä 
Galleria Akvartiin (Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki). 
Näyttelyyn osallistumismaksu on 35 euroa. 

Näyttelytyöt on tarkoitus valokuvata ja tehdä digitaalinen luettelo 
joulukuussa sekä mahdollisesti myös paperiversio. 
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Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry 
PL 158 , 00101 HELSINKI
www.akvarellitaiteenyhdistys.fi 
facebook.com/
SuomenAkvarellitaiteenyhdistysRy 

Puheenjohtaja  2022
Pertti Lassila 
Hallituksen varsinaiset jäsenet 
Johanna Johnsson
Olof Qvickström
Anne Purho 
Anna-Maija Rissanen, varapj.
Timo Savaspuro
Päivi Virtanen
Hallituksen varajäsenet 
Liisa Aholainen 
Anna-Mari Karhunen
Eva-Maija Kuosmanen
Hanna Veräjänkorva

Sihteeri | sihteerisay@gmail.com
ja tiedottaja | tiedottaja.say@gmail.com  
Liisa Kuusela
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.virt@gmail.com

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

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-tiedostona 
(korkearesoluutiokuvat upotettuna ja tekstit konvertoituna/polutettuna). 

Pyydä mediakortti! Jos tarvitset tarkempia lisätietoja aineistosta ja 
ilmestymisaikataulusta, ota yhteyttä tiedottajaan ja pyydä jäsenlehden 
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


