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Jäsentiedote 1/2019
10.1.1019

Hyvä jäsen,
Vuodenvaihteen juhlapyhät tulivat ja menivät, me paneudumme nyt kevät- ja kesäsuunnitelmiin ja tulevaan
toimintaamme.
Uusi hallitus
Itä-Helsingin Taideseuran syyskokouksessa 10.11.2018 valittiin erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle
uudet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä kaksi varajäsentä vuodeksi eteenpäin. Puheenjohtajaksi valittiin
Vesa Urtti, vesa.urtti@gmail.com, puh. 040 044 7383.
Uuden hallituksen muut jäsenet ovat:
Riitta Astikainen, Leena Heikkilä, Ami Ilomäki, Tapio Koskenmäki, Paula Koski, Maila Niskanen-Kopio,
Kirsti Pesari, Saara Seppälä ja Alina Arkonkoski.
Varajäsenet ovat Liisa Loponen ja Anja Meri.
Uuden hallituksen tehtävä- ja vastuualueet jaettiin järjestäytymiskokouksessa 10.1.2019:
- varapuheenjohtaja Kirsti Pesari, sihteeri Liisa Loponen, taloudenhoitaja Riitta Astikainen,
- kurssityöryhmä: kurssisihteerit Alina Arkonkoski (ilmoittautumiset viikko- ja lyhytkursseille), Tapio
Koskenmäki (yhteydet opettajiin ja sopimusasiat), Anja Meri (kesäkurssit) ja hallitus, kurssien suunnittelu
- markkinointi ja ulkoinen viestintä, Sutinen; Leena Heikkilä, Maila Niskanen-Kopio
- viestintä ja tiedotus jäsenistölle Maila Niskanen-Kopio, Leena Heikkilä
- Someryhmä; Ami Ilomäki, Liisa Loponen
- näyttelytyöryhmä: Liisa Loponen, pj, Kirsti Pesari, Vesa Urtti, Ami Ilomäki, Saara Seppälä ja Anja Meri
- tapahtumatyöryhmä: Saara Seppälä, pj, Kirsti Pesari, Ami Ilomäki, Paula Koski
Muut vakinaiset tehtävät hallituksessa tai sen ulkopuolisilla jäsenillä: kotisivut Matti Elomaa, taloushankinnat
Helga Tollander
Jäsenmaksut ja jäsenkortit
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2019 on 40 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu. Jäsenkortti ja laskulomake jäsenmaksun suorittamiseksi lähetetään
tammikuussa. Uudessa jäsenkortissa on henkilökohtainen jäsennumero, joka on myös viitenumero
jäsenyyttä koskevissa maksuissa. Kullakin kurssilla on entiseen tapaan oma viitenumeronsa.
Kuukausitapahtumat
• Jäsentapahtuma – Huhtikuu; näyttelykäynti Ateneumin František Kupka-näyttelyyn lauantaina
6.4. klo 15. Näyttelykäynnillämme on opastus, jonka kesto on n. tunti. Seura maksaa opastuksen,
pääsymaksun jokainen itse.
Ilmoittautumiset Saara Seppälälle saara.seppala@kalleria.org tai puh. 0400 603 613.
Lisätietoja linkistä: https://ateneum.fi/nayttelyt/frantisek-kupka/
• Jäsentapahtuma – Huhtikuu; kevätkokous, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
• Jäsentapahtuma – Toukokuu; Montun siivous, ajankohta sovitaan myöhemmin

KEVÄÄN 2019 KURSSIT
VIIKOTTAISET KURSSIT
Tervetuloa kevään kursseille niin uudet kuin jo aikaisemmin kursseille osallistuneet. Osallistuminen
kursseille edellyttää seuran jäsenyyttä. Taideseuraan liittymisestä löytyy ohje seuran nettisivuilta
www.itahelsingintaideseura.fi, kohdassa ’Jäseneksi?’
KURSSIPAIKKA on taideseuran tiloissa osoitteessa Kalkkihiekankuja 6, kerhotalo Sasekan kellarikerroksessa.
MAANANTAISIN
Öljy- ja akryylimaalaus klo 15–21, alkaen 14.1.
Työskentelyä perinteisellä öljyvärillä, vesiliukoisella öljyvärillä tai akryylivärillä oman valinnan mukaan. Kurssilla
maalataan sekä annettuihin tehtäviin että omiin aiheisiin pohjautuen. Materiaali- ja värioppia ja ohjausta
annetaan kunkin yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Kurssi on tarkoitettu sekä vasta maalausta aloittaville että jo pidempään harrastaneille, mikä otetaan kurssin
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ohjelmassa huomioon.
Työskentelyaikaa on klo 15 – 21. Ryhmä jakautuu liukuvasti iltapäivä- ja iltaryhmiin. Opettaja Mari Pihlajakoski
on paikalla 8 kertaa klo 16 – 19. Opettaja ohjaa molempia ryhmiä ja välissä on teoriaosuus. Itsenäisesti
työskennellään 4 kertaa. Kurssimaksu on 80 €.
TIISTAISIN
Tiistaipaja klo 10–14, alkaen 15.1.
Kurssi on tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn tottuneille maalareille, jotka haluavat saada sekä kritiikkiä että
ohjausta kehittyäkseen ja uudistuakseen. Kurssilla maalataan annettuja tehtäviä tai oman aiheen mukaan.
Opettaja Katariina Salmijärvi antaa ohjausta ja kritiikkiä 4 kertaa lukukaudessa klo 10-13. Kurssi kokoontuu 12
kertaa. Kurssin hinta on 75 €.
TIISTAISIN
Elävän mallin piirustus klo 18–20, alkaen 15.1.
Tällä kurssilla piirretään elävää mallia ja croquis-piirustusta. Malli on paikalla joka kerta. Kurssikertoja on
kevätkaudella 12, kertaa, opettaja Pertti Summa on paikalla 5 kertaa. Kurssin hinta on 85 € sisältäen
mallimaksun. HUOM! Kurssi on muutettu kurssimaksuperusteiseksi, joten yksittäisiä käteismaksuja ei enää
peritä.
KESKIVIIKKOISIN
Kokeileva tussikurssi klo 18–20.30, alkaen 16.1.
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin tussitekniikoihin ja etsitään omaa ilmaisua kokeilevassa
hengessä. Hyödynnettäviä työvälineitä ovat mm. sivellin, sivellinkynä, tussiterä, itse valmistettava ruokokynä,
hammasharja sekä tussiin yhdisteltävät materiaalit kuten akryylit, akvarellit ja rasvaliidut. Lisätietoa
materiaalihankinnoista voi kysyä janne.toriseva@gmail.com. Kurssi sopii niin jatkokurssilaisille kuin
tussityöskentelyyn aikaisemmin perehtymättömille.
Kurssi kokoontuu 12 kertaa - 10 kertaa opettajan johdolla ja 2 kertaa itsenäisesti. Opettajana toimii kuvittaja ja
sarjakuvantekijä Janne Toriseva. Kurssin hinta on 85 €.
TORSTAISIN
Torstaipaja klo 10-14, alkaen 17.1.
Torstaipaja on tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn tottuneille maalareille ja suunnattu hajuttomia
menetelmiä käyttäville. Opettaja Päivi Sirén antaa maalausohjelman, mutta omiakin projekteja voi työstää.
Kurssi kokoontuu 12 kertaa, opettaja on paikalla opastamassa 4 kertaa klo 10-13. Kurssin hinta on 75 €.
TORSTAISIN
Grafiikkaryhmä klo 18 – 21, alkaen 17.1.
Kurssilla työskennellään itsenäisesti ilman opettajaa. Osallistuminen edellyttää aiempaa kokemusta grafiikan
teosta tai grafiikkakurssin käymistä. Tekotapa voi tuntua vaativalta, mutta on hauskaa ja tekijänsä palkitsevaa!
Kurssin hinta on 30 €.
LAUANTAISIN
Akvarellimaalauskurssi klo 10–13, alkaen 19.1. (täynnä)
Kurssi soveltuu jo jonkin aikaa vesivärimaalausta harrastaneille, mutta myös aloittelijat ovat tervetulleita.
Kurssilla työskennellään opettaja Elina Tammiranta-Summan kurssisuunnitelman mukaisesti. Omaa oppimista
tuetaan teoria avulla. Kurssi kokoontuu kevätkaudella seuran kurssitiloissa tai muualla 12 kertaa - 10 kertaa
opettajan johdolla ja 2 kertaa itsenäisesti. Opettaja on paikalla klo 10-12. 30. Kurssin hinta on 85 €.
ILMOITTAUTUMINEN kaikille viikkokursseille ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut:
Alina Arkonkoski, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puh. 040 129 1737, mieluiten tekstiviestillä.
KURSSIEN MAKSUTIEDOT
Maksa viikkokurssit eräpäivään 14.1. mennessä seuran tilille FI08 1388 3000 3018 08
Kurssien maksuviitteet ovat:
ma
Öljy- ja akryyli 94715
ti
Tiistaipaja 5733
ti
Elävä malli 5720
ke
Tussikurssi 5746
to
Torstaipaja 5762
to
Grafiikka 5759
la
Akvarelli 94566
Monttuun on hankittu luokan kaapistojen päälle säilytyslaatikoita kaapittomille kurssilaisille. Niitä voi käyttää
tarvittaessa omien kurssitarvikkeiden säilyttämiseen lyhytaikaisesti, enimmillään lukukauden ajan. Laatikon
kylkeen tulee laittaa oma nimi, maalarinteipille kirjoitettuna se on helpoin vaihtaa käyttäjän vaihtuessa.
Edelleen isommat lehtiöt, paperit ja keskeneräiset maalaukset säilytetään varastossa, nekin varustettuina
omistajansa nimellä. Merkitsemättömiä tarvikkeita joudutaan aina tilojen siivousten yhteydessä
heittämään pois!
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HUOM: Jos maalatut paperit tai repäistävät maalauspohjat tarvitsevat tukea, niin varastoon vietäessä vanhat
piirustusalustat ovat siihen tarkoitukseen aivan hyvät, akryylilevyjä ei siihen tule käyttää.
LYHYT- ja KESÄKURSSIT
Seuraavat lyhyt- ja kesäkurssit ovat suunnitteilla kevätkaudeksi:
• Temperamaalauksen lyhytkurssi 1. - 3.3.
Kurssi kokoontuu perjantaina klo 17.30, lauantaina klo 14–19 ja sunnuntaina klo 12–17.
Yhteensä 12 tuntia.
Kurssilla tutustutaan temperamaalaustekniikkaan. Maalataan pääasiassa yksinkertaisella
munankeltuaistemperalla, kokeillaan kaseiinitemperaa ja käydään läpi muita temperoita opiskelijoiden
kiinnostuksen mukaan. Kurssin aluksi tehdään itse liitupohjia maalauksia varten. Maalataan
asetelmaa/ympäristöä havainnosta ja varioiden. Halutessaan voi maalata myös omaa aihetta. Maalauspohjat ja
materiaalit saa kurssipaikalta. Kurssi sopii aloittelijalle ja myös jatkoksi syksyn 2017 temperakurssille.
Munatempera on vanha, omalaatuisen kaunis ja kestävä maalaustekniikka, joka tunnetaan
parhaiten ikonimaalauksista. Se on silti edelleen elävä ja käytössä oleva tekniikka nykytaiteessa.
Kaseiinimaalaus on taidemaalauksessa vähemmän tunnettu ja käytetty tekniikka, joka liitetään enemmän
koriste- ja seinämaalaukseen. Viikonlopun kurssilla keskitytään temperamaalauksen
materiaaliseen puoleen ja maalauksellisiin mahdollisuuksiin, mutta tekniikan historiaa ja nykyhetkeä sivutaan
teosesimerkein.
Opettajana toimii taidemaalari Riikka Wesamaa.
Kurssin hinta on 70 € + pieni materiaalimaksu.
Ilmoittautuminen ja kurssimaksu 15.2. mennessä tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite 12250
• Akvarellimonotypian jatkokurssi 13. - 14.4.
Kurssi kokoontuu lauantaina klo 14–19 ja sunnuntaina klo 12–17. Yhteensä 10 tuntia.
Jatkokurssi syksyn 2018 akvarellimonotypiakurssille. Otamme mukaan chine collé -tekniikan, joka
mahdollistaa kollaasinomaisen työskentelyn. Mahdollisuus hyödyntää aiempia grafiikanvedoksia,
akvarelleja, piirroksia jne. uusien akvarellimonotypioiden osana! Hauskaa, kiinnostavaa, kokeilevaa
työskentelyä.
Opettajana toimii taidegraafikko Hanna Holma.
Kurssin hinta on 70 € + materiaalimaksu 15€ (laatat + pohjuste).
Ilmoittautuminen ja kurssimaksu 1.4. mennessä tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite 12263
ILMOITTAUTUMINEN lyhytkursseille ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut sähköpostitse
Alina Arkonkoski, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puhelimitse 040 129 1737, mieluiten tekstiviestillä.
Sekä viikko- että lyhytkurssit löydät myös kotisivuilta osoitteesta www.itahelsingintaideseura.fi > Kevään 2019
kurssiohjelma.
Huomioita, havaintoja ja ehdotuksia eli palautetta kursseilta voitte halutessanne lähettää sähköpostiin
kurssisihteeri.ihts@gmail.com
Taiteen tekemisen välineet voivat olla tahraavia, joten muistathan Montussa edelleen suojata
työskentelypöytäsi ja siistiä sen seuraavia kurssilaisia varten! Täyden roskiksen tyhjentäminen on myös
huomaavaista seuraavaa kurssia kohtaan. Kierrätykseen sopivia materiaaleja varten on kierrätyskasseja.
KESÄKURSSIT
• Kotimaan maalaus- ja joogaretriitti Ellen Thesleffin merkeissä Ruovedellä 26.6.-3.7.2019
Ohjelma hintatietoineen lähetetään tämän tiedotteen liitteessä.
• Ulkomaan kesäkurssi Unkariin Felsöörs Villa Törökiin on 22.-28.9.2019.
Kurssista on lähetetty tarkemmin tietoa marraskuun tiedotteen yhteydessä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut anjariittam@gmail.com tai 050 595 7221
• Perinteinen Sasekan kesäkurssi 5.-9.8.2019.
Kurssi kokoontuu viitenä päivänä klo 10-14, yhteensä 20 tuntia.
Työskentelyä sään salliessa Vuosaaren luonnossa tai Sasekan tiloissa. Kurssi on suunnattu pääasiassa
akvarellisteille, mutta akryylejäkin voi käyttää ulkotiloissa. Vesi- ja guassivärien lisäksi välineiksi sopivat hiili,
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puuvärit ja lyijykynät. Kurssi sopii vasta-alkajille ja jo pidempään maalanneille.
LISÄTIETOJA kurssista myöhemmin.
Opettajana toimii kuvataiteilija Päivi Sirén.
ILMOITTAUTUMINEN ja kurssimaksu 22.7. mennessä: anjariittam@gmail.com tai 050 595 7221
Kurssimaksu 100€ maksetaan tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite ilmoitetaan myöhemmin.
NÄYTTELYT 2019
• 40-vuotisjuhlanäyttely on 18.-31.3.2019 Kaapelitehtaan Puristamossa.
Juhlanäyttelyn nimi on Muistikuvia ja illuusioita ja sen kolmeksi teemaksi Ihmisenä, Rakenteiden runous ja
Luonnon kosketus. Näyttelyn sääntöinä edellytetään, että teokset ovat enintään viisi vuotta vanhoja ja
tarjottavien teosten määrä 2 - 5 kpl, joista vähintään yksi valitaan mukaan. Näyttely on valvottu myyntinäyttely.
Näyttelyn juryttää taiteilija Antero Kare. Ilmoittautumis- ja valvontaohjeet ja muut tarkemmat tiedot vuoden
alussa. Ilmoittautuminen tulee muuttumaan suurelta osin sähköiseksi ja on line -periaatteella tehtäväksi.
Näyttelyasioissa käytetään sähköpostiosoitetta ihts.nayttely@gmail.com. Osallistumismaksu on 40€.
•

40. vuosinäyttely on syksyllä Vuotalossa myöhemmin vahvistettavana ajankohtana.

Vuosinäyttelyssä palkituiden saamat stipendit voi käyttää yhteen seuran kurssiin sen hinnasta riippumatta
kolmen vuoden aikana.
Seuralle voi aina lahjoittaa itselle tarpeettomaksi käyneitä taidekirjoja! Ne voivat olla kurssitovereille
hyvin antoisia ja niitä voidaan käyttää myös opetuksen tukena.
Helga Tollander kiittää kaikkia hänelle maalaustarvikkeita lahjoittaneita. Hän toivotti seuralaisille hyvää uutta
vuotta seuraavin terveisin: ”Olemme Ambomaalla, syntymämaassani. Tällä hetkellä + 34 astetta. Yöllä satoi
mikä on hyvä. Elleivät sateet tule se merkitsee nälänhätää! Toistaiseksi olen antanut maalaustarvikkeita
Swakopmundin Luterilaisen seurakunnan pyhäkouluihin, 90 lasta 5 eri kaupunginosassa.”
Ilmoita sähköpostiosoitteesi
Jos sinulla on sähköpostiosoite, joka ei vielä ole seuran tiedossa tai osoitetiedoissasi on muita muutoksia,
ilmoita ne ihts.talous@gmail.com tai 040 820 2877, Riitta Astikainen. Sähköpostitse pystymme tiedottamaan
nopeasti esim. kurssiasioista. Kotisivumme www.itahelsingintaideseura.fi tullaan päivittämään viimeisten
tietojen mukaisesti, joten myös niitä kannattaa seurata. Myös jäsentiedotteet tullaan julkaisemaan sivuilla.
Seura on myös Facebookissa; Itä-Helsingin Taideseura ry, käy seuraamassa ja tykkäämässä!
Hyvää ja energistä alkavaa vuotta!
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio

