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Jäsentiedote 5/2018
8.6.2018
Hyvä jäsen,
Aurinko on hellinyt poikkeuksellisen pitkään ja luonto vihertynyt täyteen kesään. Tässä tiedotteessa ovat
viimeisimmät asiat kesän viettoon antautuville jäsenillemme.
Kuukausitapahtumat
• Jäsentapahtuma – torstaina 16.8. klo 17.00 tutustuminen Ateneumin Fantastico-näyttelyyn.
Seura maksaa opastuksen, jonka pitää Saara Seppälä. Koska ryhmään mahtuu n. 25 henkeä avec’it
mukaan lukien, pyydämme ilmoittautumiset 13.8. mennessä osoitteeseen ihts.talous@gmail.com.
Vuoden 2018 näyttelyt
• Vuosinäyttelymme järjestetään syksyllä Stoassa. Näyttelyn nimi on Mystiikkaa. Näyttelyn ajankohta on
8.-28.10.2018.
Vuoden 2019 näyttelyt
• 40-vuotisjuhlanäyttely on 18.-31.3.2019 Kaapelitehtaan Puristamossa. Näyttelystä tiedotetaan
tarkemmin tulevissa tiedotteissa. Näyttelyn yhteydessä ja juhlan kunniaksi julkaistaan verkkokirja,
johon liittyvää aineistoa pyydetään lähettämään liitteenä olevan kirjeen mukaisesti.
• Perinteinen vuosinäyttely järjestetään syksyllä 2019 Vuotalossa.
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.

VIIKKOKURSSIT
SYKSYN 2018 kurssit
Viikoittaiset kurssit alkavat viikolla 37, kurssiohjelma alla.
ma 10.9. alkaen: Öljy- ja akryylikurssi kokoontuu maanantaisin klo 15 - 21.
Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Opettaja Mari Pihlajakoski on paikalla klo 16 - 19 ja hänen
johdollaan maalataan 8 kertaa. Lisäksi on 3 itsenäistä maalauskertaa. Ryhmä jakautuu liukuvasti iltapäivä- ja
iltaryhmiin. Opettaja ohjaa molempia ryhmiä ja välissä on teoriaosuus. Kurssin hinta on 80 €, viite 94715.
ti 11.9. alkaen: Tiistaipaja kokoontuu tiistaisin klo 10 - 14.
Paja tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn tottuneille maalareille. Syyskaudella on 11 maalauskertaa. Opettaja
Katariina Salmijärvi antaa maalausohjelman ja on paikalla yksilöllistä opastusta varten 4 kertaa kauden aikana
klo 10 – 13. Kurssin hinta on 75 €, viite 5733.
ti 11.9. alkaen: Elävänmallin piirustus kokoontuu tiistai-iltaisin klo 18 – 20.
Kurssilla toteutetaan mallipiirustusta ja/tai croquispiirustusta. Kurssikertoja on syksyllä 11, opettaja Pertti
Summa on ohjaamassa 5 kertaa. Kurssin hinta on 85 €, viite 5720.
ke 12.9. alkaen: Kokeileva tussikurssi kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 – 20.30.
Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin
tussitekniikoihin ja etsitään omaa ilmaisua kokeilevassa hengessä opettaja Janne Torisevan johdolla 10 kertaa
ja kerran itsenäisesti. Kurssin hinta on 85 €, viite 5746.
to 13.9. alkaen: Torstaipaja kokoontuu torstaisin klo 10 – 14. Kurssi on suunnattu hajuttomia menetelmiä
käyttäville. Opettaja Päivi Sirén on paikalla ohjaamassa 4 kertaa kauden aikana klo 10 – 13. Opettajan antaman
maalausohjelman parissa työskennellään lisäksi 7 kertaa itsenäisesti. Kurssin hinta on 75 €, viite 5762.
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to 13.9. alkaen: Grafiikkaryhmä kokoontuu torstaisin klo18 – 21.
Kurssi työskentelee itsenäisesti ilman opettajaa. Osallistuminen edellyttää aiempaa kokemusta grafiikan
teosta. Hinta 30 €, viite 5759.
la 15.9. alkaen: Akvarellimaalauskurssi kokoontuu lauantaisin klo 10 – 13.
Kurssilla maalataan opettaja Elina-Tammiranta-Summan johdolla 10 kertaa ja kerran itsenäisesti. Opettaja on
paikalla klo 10 – 12.30. Kurssilla työskennellään opettajan kurssisuunnitelman puitteissa keskittyen omaan
oppimiseen teoriaa unohtamatta. Kurssin hinta on 85 €, viite 94566.
Ilmoittautumiset viikkokursseille Hanna-Mari Kanervolle, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puhelimitse 040
730 4511.
LYHYTKURSSIT
HUOM! Uutuutena Anatomisen muotoilun savikurssi la-su 18.-19.8.2018 klo 11-16.00, opettajana Alex
Salmi. Kurssin hinta on 70 € sisältäen mallimaksun. Lisäksi tulevat materiaalimaksu ja polton kustannukset.
Kurssista lähetetään erillinen tiedote, kunhan sisällöstä saadaan tarkempi kuvaus.
13.-14.10.2018 Akvarellimonotypia, opettajana Hanna Holma. Tarkemmat tiedot kurssista seuraavissa
tiedotteissa.
KESÄKURSSI
30.7.-3.8.2018, Seuran kesäkurssi Sasekalla järjestetään perinteisesti viitenä päivänä maanantaista
perjantaihin, yhteensä 20 tuntia. Opettajana on Elina Tammiranta-Summa. Liitteessä on kurssista tarkemmat
tiedot. ILMOITTAUTUMINEN ja kurssimaksu 15.7. mennessä anjariittam@gmail.com tai 050 595 7221
Maksa kurssimaksu 100€ tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite 12221.
MUUT TAPAHTUMAT
Maalaustaiteen päivän maalaustapahtuma pidetään 10.7. Lapinlahden Lähteellä alkaen klo 10. Päivän aikana
maalatuista töistä kootaan näyttely Venetsia-rakennukseen ja nettigalleriaan. Voit maalata ryhmissä tai yksin
myös eri puolilla Helsinkiä tai muualla Suomessa. Tähän Helene Schjerfbeckin syntymäpäivän ja Kuvataiteen
päivän kunniaksi järjestettävään vuotuiseen tapahtumaan voivat jäsenet osallistua omatoimisesti. Linkki
tapahtumasta www.maalaustapahtuma.fi.
Jäsenmaksut ja jäsenkortit
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2018 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.

Uuden EU:n tietosuoja-artiklan (GDPR) soveltamisesta jäsentiedostomme suhteen on liitteenä
selvitys. Tutustu siihen huolellisesti! Selvitys löytyy myös seuran nettisivuilta klikkaamalla
Jäseneksi? -painiketta.
Kotisivumme www.itahelsingintaideseura.fi päivitetään viimeisten tietojen mukaisesti, joten myös niitä
kannattaa seurata. Myös jäsentiedotteet tullaan julkaisemaan sivuilla.
Tapahtumista kerrotaan myös Facebookissa; Itä-Helsingin Taideseura ry, käy seuraamassa ja tykkäämässä!
Liitteet: 40-vuotisjuhlan verkkokirja, seuran yleisesite, Sasekan kesäkurssi, GDPR-tiedote
Luovuutta ja iloista mieltä kesään!
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio

