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Jäsentiedote 4/2019
3.6.2019
Hyvä jäsen,
Aurinko on hellinyt poikkeuksellisen pitkään ja luonto vihertynyt täyteen kesään. Tässä tiedotteessa ovat
viimeisimmät asiat kesän viettoon antautuville jäsenillemme.
• Suuri urakkamme 40-vuotisjuhlanäyttely 20.-30.3. Kaapelitehtaan Puristamossa on ohi. Näyttely
keräsi kiitosta ja kommentteja ja osallistujien teokset saivat yleisöltä tunnustusta tasokkuudesta.
Halusimme saada palautettanne ja arvioitanne näyttelyyn liittyen ja saimme sitä 26 henkilöltä. Näyttelyn
asettelu, ilmoittautuminen, valvojavuorot ja sijainti sai eniten kehuja. Eniten parannettavaa olisi ollut
avajaisissa, kun puheet eivät kuuluneet kunnolla ja siinä, että näyttelyllä oli liian monta nimeä. Lisäksi
yhteisteokset tekeminen koettiin haasteelliseksi, mutta toteutus oli upea.
Yleisarvosanaksi suurin osa antoi 9. Oppeja saatiin paljon matkan varrella, mutta kaiken kaikkiaan näyttelyyn
oltiin tyytyväisiä ja kokonaisuus oli hyvä ja toimiva.
• Taulujen myyntitulo ja verottaja
Puristamon juhlanäyttelystä myytiin ennätysmäärä teoksia, peräti 13. Veroviraston neuvonnasta ohjeistettiin,
että taulujen myyntitulot pitää ilmoittaa verottajalle, koska niitä ei ole erikseen verovapaiksi säädetty. Koska
myyntitulo on tältä vuodelta, summa ilmoitetaan vuoden kuluttua saapuvaan veroehdotukseen kohtaan ”Muu
ansiotulo”. Erillistä lomaketta ei tarvita. Myyntitulosta voi vähentää oman arvionsa syntyneistä kuluista. Oma
arvio riittää, kuitteja ei tarvitse lähettää.
Vuoden 2019 näyttely
• 40. vuosinäyttely ’Paljas’ on 1.10.-26.10.2019 Vuotalossa. Pystytys 30.9. ja purku 28.10.
Tarkista, että jäsenmaksusi ei ole unohtunut. Näyttelyyn osallistuminen edellyttää, että jäsenmaksu
kahdelta edelliseltä vuodelta on maksettu.
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.

Jäsentapahtuma – elokuussa retki Mäntyharjulle
Seura tekee kesäretken Mäntyharjulle Taidekeskus Salmelaan lauantaina 3.8.2019. Retken hinta on 55
euroa, ja siihen sisältyvät bussikuljetus Helsingistä, pääsylippu näyttelyyn, opastus näyttelyssä sekä runsas
buffet-lounas. Paluumatkan mahdollinen kahvitauko on omakustanteinen.
Ilmoittautuminen lomakkeella osoitteessa www.kalleria.org/ihts/retki/ torstaihin 20.6.2019 mennessä. Maksun
eräpäivä on 15.7. ja viitenumero 12289.
Seuran ulkopuoliset avecit ovat tervetulleita. Tarkemmat tiedot lähtöpaikasta ja -ajasta lähetetään
ilmoittautuneille. Tervetuloa!

VIIKKOKURSSIT syksyllä 2019
Kurssit pidetään Taideseuran tiloissa kerhotalo Sasekan kellarikerroksessa Vuosaaressa, osoitteessa
Kalkkihiekankuja 6, 00980 Helsinki.
MAANANTAISIN
Öljy- ja akryylimaalaus klo 15–21, alkaen 9.9.
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
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.
Kurssin hinta on 80 €, viite 94715.
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TIISTAISIN
Tiistaipaja klo 10–14, alkaen 10.9.
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 neljä kertaa lukukaudessa klo 10 - 13.
Kurssi kokoontuu 12 kertaa.
Kurssin hinta on 75 €, viite 5733.
Elävän mallin piirustus klo 18–20, alkaen 10.9.
Tällä kurssilla piirretään elävää mallia ja croquis-piirustusta. Kurssikertoja on syyskaudella 12, opettaja Pertti
Summa on paikalla 5 kertaa.
Kurssin hinta on 85 € sisältäen mallimaksun, viite 5720.
HUOM! Kurssi on muutettu kurssimaksuperusteiseksi, joten yksittäisiä käteismaksuja ei enää peritä.
KESKIVIIKKOISIN
Taidetta monipuolisesti tussilla klo 18–20.30, alkaen 11.9.
Kurssilla tutustutaan syys- ja kevätkaudella monipuolisesti nestemäisen tussin käyttöön piirtäen, maalaten,
roiskien ja raaputtaen. Tussia yhdistetään myös muihin kuvataidemateriaaleihin, kuten akvarelleihin,
akryyliväreihin, pastelleihin, suolaan, sokeriin ja rasterikalvoihin. Työskentelyssä hyödynnetään eri piirustus- ja
maalausvälineitä, kuten siveltimiä, tussiteriä, omatekoisia ruokokyniä ja hammasharjaa. Tutuiksi tulevat mm.
tussin monipuolinen viiva, voimakkaat ja herkät harmaan sävyt, mustavalkoinen ja värikäs
raapekartonkityöskentely, pen & wash, roiske- ja pesutekniikka sekä monet muut mielenkiintoiset sisällöt.
Kurssi koostuu pääasiassa lyhyistä tehtävänannoista, mikä mahdollistaa monipuolisen sisällön, mutta samalla
tarjotaan mahdollisuus myös syventyä itseään kiinnostaviin tussitekniikoihin. Osallistuminen ei vaadi tussin
tuntemista taidevälineenä etukäteen. Tule mukaan tutustumaan tussityöskentelyn mielenkiintoiseen
maailmaan! Kurssi kokoontuu opettaja Janne Torisevan johdolla 10 kertaa ja 2 kertaa itsenäisesti.
Kurssin hinta on 85 €, viite 5746.
Lisätietoa materiaaleista voi kysyä janne.toriseva@gmail.com
TORSTAISIN
Torstaipaja klo 10-14, alkaen 12.9.
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 4 kertaa klo 10-13.
Kurssin hinta on 75 €, viite 5762.
Grafiikkaryhmä klo 18–21, alkaen 12.9.
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 €, viite 5759.
LAUANTAISIN
Akvarellimaalaus klo 10–13, alkaen 14.9.
Kurssi soveltuu jo jonkin aikaa vesivärimaalausta harrastaneille, mutta myös aloittelijat ovat tervetulleita.
Kurssilla työskennellään opettaja Elina Tammiranta-Summan kurssisuunnitelman mukaisesti. Omaa oppimista
tuetaan teorian avulla. Kurssi kokoontuu syyskaudella seuran kurssitiloissa tai muualla yhteensä 12 kertaa – 10
kertaa opettajan johdolla ja 2 kertaa itsenäisesti. Opettaja on paikalla klo 10 - 12.30.
Kurssin hinta on 85 €, viite 94566.
ILMOITTAUTUMINEN kaikille viikkokursseille 1.9. mennessä ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut:
Alina Arkonkoski ihts.kurssit@gmail.com
tai puh. 040 129 1737, mieluiten tekstiviestillä.
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LYHYTKURSSIT
1. Opi grafiikkaa 16.–17.11.
Kurssi kokoontuu lauantaina klo 14–19 ja sunnuntaina klo 12–17.
Yhteensä 10 tuntia.
Kurssilla tutustutaan syväpainon eli metalligrafiikan saloihin. Tehdään viivasyövytys ja opitaan vedostamaan syväpainoa. Kurssi sopii erityisesti vastaalkajille, mutta edistyneemmätkin ovat tervetulleita.
Opettajana toimii Aino Jääskeläinen (KuM).
Kurssin hinta on 70 € + materiaalimaksu.
Ilmoittautuminen ja kurssimaksu 1.11. mennessä tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite myöhemmin.
SUUNNITELMISSA:
2. Videotaidetta kännykällä lokakuussa
Kurssi kokoontuu lauantaina klo 14–19 ja sunnuntaina klo 12–17. Yhteensä 10 tuntia.
Kurssitiedot myöhemmin.
ILMOITTAUTUMINEN lyhytkursseille ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut:
sähköpostitse ihts.kurssit@gmail.com tai puhelimitse Alina Arkonkoski, 040 129 1737, mieluiten
tekstiviestillä.

KESÄKURSSIT
1. Perinteinen Vuosaaren kesäkurssi 5.-9.8.2019
Kurssi kokoontuu viitenä päivänä klo 10-14, yhteensä 20 tuntia. Työskentelyä sään salliessa Vuosaaren
luonnossa tai Sasekan tiloissa. Sovimme kurssin alussa mahdollisesta teemasta, kuitenkin niin että jokainen voi
toteuttaa omia ideoitaan ja toiveitaan. Kurssin tavoitteena on antaa eväitä maalaamiseen ja siinä edistymiseen.
Vesi- ja guassivärien lisäksi välineiksi sopivat hiili, puuvärit ja lyijykynät.
Kurssi sopii vasta-alkajille ja jo pidempään maalanneille.
Opettajana Pertti Summa.
ILMOITTAUTUMINEN ja kurssimaksu 22.7. mennessä: anjariittam@gmail.com tai 050 595 7221
Maksa kurssimaksu 100€ tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite 12247.
MUUT TAPAHTUMAT
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.
Liitteet: Keskiviikon kurssiesite ’Taidetta monipuolisesti tussilla’.
Luovuutta ja iloista mieltä kesään!
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio

