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Jäsentiedote 3/2019
10.3.2019
Hyvä jäsen,
Talvella on nyt nähty tuiskuja, sateita, loskaa ja aurinkoa, joten monet odottavat jo kevään tuloa
malttamattomasti. Siellähän se kevätaurinko pilkahtelee, kuten sulavan lumen ja loskan keskellä kulkevat ovat
huomanneet. Kevät- ja kesäsuunnitelmat tulevat ajankohtaisiksi.
Kuukausitapahtumat
• Jäsentapahtuma – Huhtikuu; näyttelykäynti Ateneumin František Kupka-näyttelyyn lauantaina
6.4. klo 15. Osa on varmaan jo ennättänyt käydä tutustumassa tämän hienon taiteilijan teoksiin, mutta
Kupkan monipuolisuudessa on varmasti uutta kuultavaa myös tällä opastetulla näyttelykäynnillämme,
jonka kesto on n. tunti. Seura maksaa opastuksen, pääsymaksun jokainen itse.
Ilmoittautumiset Riitta Astikaiselle ihts.talous@gmail.com tai puh. 040 820 2877.
Lisätietoja linkistä: https://ateneum.fi/nayttelyt/frantisek-kupka/
• Jäsentapahtuma – Huhtikuu; kevätkokous perjantaina 5.4. klo 18. Kutsu ohessa.
• Jäsentapahtuma – Toukokuu; Montun siivous 15.5. klo 13. Joka ryhmästä odotetaan osallistujia.
Seura suunnittelee mahdollista kesäretkeä Mäntyharjun Salmelaan aiemman Mäntän retken tyyliin. Sen
työstämiseen ryhdytään, kunhan Kaapelin näyttely on pidetty.

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN - TERVETULOA VAIKUTTAMAAN!
Itä-Helsingin Taideseuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään kerhotalo Sasekalla perjantaina
5.4.2019 klo 18.
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat yhdistyksen sääntöjen 8 § mukaisesti:
• esitellään toimintakertomus vuodelta 2018
• esitellään seuran tilit vuodelta 2018 ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto
• vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista aiheeseen liittyvistä
toimenpiteistä
• käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat
Kokous on myös oikea foorumi keskustella seuramme toiminnasta ja jäsenistön toivomuksista.
Vuoden 2019 näyttelyt
• 40-vuotisjuhlanäyttely järjestetään 20.-30.3. Kaapelitehtaan Puristamossa. Näyttelyä koskevat
ohjeet löytyvät edellisestä tiedotteesta. Ilmoittautuminen on pyydetty tekemään mahdollisuuksien
mukaan etukäteen 10.3. mennessä.
• Vuosinäyttelymme järjestetään syksyllä Vuotalossa. Näyttelyn ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Hallitus myös kannustaa eri ryhmiä omaan aktiivisuuteen ja pienimuotoisempien näyttelyiden järjestämiseen.
Omien näyttelyiden kutsukortit ja tiedot kannattaa edelleen laittaa minulle maila.niskanenkopio@saunalahti.fi,
jotta voin postittaa ne edelleen jäsenistöllemme niin haluttaessa.

LYHYTKURSSIT
• Akvarellimonotypian jatkokurssi 13. - 14.4. Esite liitteenä.
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
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KESÄKURSSIT
• Kotimaan maalaus- ja joogaretriitti Ellen Thesleffin merkeissä Ruovedellä 26.6.-3.7.2019
Vuonna 2019 on kulunut 150 vuotta Ellen Thesleffin syntymästä. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään taideleiri
Ruoveden Muroleessa 23. – 29.6. 2018. Maalaamme Casa Biancan pihamaalla / (Kissasaaressa), Lukonniemessä
ja Palo-/ Tokosenvuorella sekä peltomaisemassa.
Ohjelmassa myös kahtena päivänä joogatunnit klo 10 ja klo 17 sekä tutustuminen Ellenin veljen Rolf Thesleffin
kivihuvilaan Villa Italiaan. Talon emäntä Niva Sarvana kertoo suvun ja talon historiasta.
Tämän lisäksi kiertoajelu Ruovedellä – mm. Latokahvila Tuulentie, Jäminkipohjan tekstiili, Ruoveden laivaranta,
Runebergin lähde, taidegalleria Viljamakasiini. Lisäksi käymme veneellä katsomassa Akseli Gallen-Kallelan ja
Hugo Simbergin kalliomaalaukset.
Tarkempi ohjelma hintatietoineen ja ohjeineen lähetettiin tiedotteen 1_2019 mukana.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut anjariittam@gmail.com tai 050 595 7221
• 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. Esite on liitteenä.
Työskentelyä sään salliessa Vuosaaren luonnossa tai Sasekan tiloissa. Kurssi sopii vasta-alkajille ja jo
pidempään maalanneille. Kurssitiedot tarkentuvat myöhemmin.
Opettaja ilmoitetaan myöhemmin, koska aiemmin ilmoitettu taiteilija Päivi Sirén on estynyt.
ILMOITTAUTUMINEN ja kurssimaksu 22.7. mennessä: anjariittam@gmail.com tai 050 595 7221
Kurssimaksu 100€ maksetaan tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite 12247.
SASEKALLA TOIMINNASSA HUOMIOITAVAA:
• Montun sääntöjä on päivitetty oheisen liitteen mukaisesti. Tutustu niihin, tarkoituksena on pitää yllä
miellyttävää työskentely-ympäristöä kaikille taiteen tekijöille.
•
Jäsenmaksut ja jäsenkortit
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2019 on 40 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu. Uudet jäsentiedustelut osoitetaan Riitta Astikaiselle,
ihts.talous@gmail.com tai puh. 040 820 2877, mieluummin tekstiviestillä.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi tai mahdolliset muutokset yhteystiedoissasi Riitta Astikaiselle,
ihts.talous@gmail.com tai puh. 040 820 2877, mieluummin tekstiviestillä. Sähköpostitse pystymme
tiedottamaan nopeasti esim. kurssiasioista.
Seura Somessa:
Taideseuran kotisivut on uusittu ja uudet sivut löytyvät osoitteesta www.ihts.fi.
Seura on myös Instagramissa, johon pääset myös kotisivun linkistä.
Facebook-osoite on edelleen Itä-Helsingin Taideseura ry, jossa voit käydä peukuttamassa.
Luovuutta ja iloista mieltä vääjäämättä lähestyvän valon myötä!
Nautitaan 40-vuotisjuhlanäyttelystämme!
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio

František Kupka; Pisteen ympäri

