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Jäsentiedote 7/2017
Hyvä jäsen,

14.12.2017

Syksyn toimintakausi on päättynyt ja katse kääntyy jo ensi vuoteen. Tämä on vuoden viimeinen jäsentiedote,
seuraava tulee tammikuun alussa sisältäen mm. jäsenkortit ja -maksut. Nämä asiat ovat kuitenkin tärkeitä
tietää jo tämän vuoden päättyessä.
Uusi hallitus
Itä-Helsingin Taideseuran syyskokouksessa 11.11.2017 valittiin erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle
uudet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä kaksi varajäsentä vuodeksi eteenpäin. Puheenjohtajaksi valittiin
Kirsti Pesari, kirsti.pesari@gmail.com, puh. 050 341 2441.
Uuden hallituksen muut jäsenet ovat:
Riitta Astikainen, Leena Heikkilä, Hanna-Mari Kanervo, Tapio Koskenmäki, Paula Koski, Maila NiskanenKopio, Anita Puumala, Saara Seppälä ja Vesa Urtti.
Varajäsenet ovat Anja Meri ja Alina Mäkimartti.
Uuden hallituksen tehtävä- ja vastuualueet jaetaan järjestäytymiskokouksessa tammikuussa 2018.
Muut vakinaiset tehtävät hallituksessa tai sen ulkopuolisilla jäsenillä: kotisivut Matti Elomaa.
Jäsenmaksut ja jäsenkortit
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2018 on 40 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu. Jäsenkortti ja laskulomake jäsenmaksun suorittamiseksi lähetetään
tammikuun tiedotteen mukana. Uudessa jäsenkortissa on henkilökohtainen jäsennumero, joka on myös
viitenumero jäsenyyttä koskevissa maksuissa. Kullakin kurssilla on entiseen tapaan oma viitenumeronsa.

KEVÄÄN 2018 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 22.1.
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
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 23.1.
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 23.1.
Tällä kurssilla piirretään elävää mallia ja croquis-piirustusta. Kurssikertoja on kevätkaudella 12, kertaa, opettaja
Pertti Summa on paikalla 5 kertaa. Kurssin hinta on 85 € sisältäen mallimaksun.
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KESKIVIIKKOISIN
Kokeileva tussikurssi klo 18–20.30, alkaen 24.1.
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 25.1.
Torstaipaja on tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn tottuneille maalareille ja suunnattu erityisesti hajuttomia
menetelmiä käyttäville. Opettaja Helka Immonen antaa maalaus-ohjelman, 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 25.1.
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 27.1.
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 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 15.1. mennessä ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut:
Hanna-Mari Kanervo, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puh. 040 730 4511, mieluiten tekstiviestillä.
KURSSIEN MAKSUTIEDOT
Maksa viikkokurssit eräpäivään 15.1. 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
HUOM! Kaappien vuokrauskäytäntö muuttuu 2018: Kaappivuokraa ei enää peritä, vaan sen korvaa
kaappipantti. Jos hallussasi on kaappi, maksa kaappipantti 20 € viitenumerolla 5788. Pantti
palautetaan, kun luovut kaapistasi.
LYHYT- ja KESÄKURSSIT
Seuraavat lyhyt- ja kesäkurssit ovat suunnitteilla kevätkaudeksi:
1. Sekatekniikan lyhytkurssi 7.-8.4. ja opettaja Olga Veselovskaya. Kurssin sisällöstä kuvaus
alkuvuoden tiedotteissa.
2. Muotokuvamaalaus-viikonloppukurssi Sasekalla keväällä, ajankohta ja lisätiedot myöhemmin.
3. Sasekan kurssi elokuussa. Kurssin kesto on maanantaista perjantaihin, alkamispäivä
vahvistetaan myöhemmin.
ILMOITTAUTUMINEN lyhytkursseille ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut sähköpostiltse
Hanna-Mari Kanervo, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puhelimitse 040 730 4511, mieluiten tekstiviestillä.
Sekä viikko- että lyhytkurssit löydät myös kotisivuilta osoitteesta www.itahelsingintaideseura.fi > Kevään 2018
kurssiohjelma.
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Huomioita, havaintoja ja ehdotuksia eli palautetta kursseilta voitte halutessanne lähettää sähköpostiin
kurssisihteeri.ihts@gmail.com
Tähtäimenä työ näyttelyyn
Seuralla on tarkoitus järjestää kevään aikana ”Tähtäimenä työ näyttelyyn” -ohjausiltoja, ”klinikoita”,
mahdollisesti kahtena perjantaina klo 15-18. Näiden aikana ei työskennellä, vaan neuvovan juryttäjän kanssa
tutkitaan nähtäväksi tuotuja töitä näyttelyjen vaatimuksia silmällä pitäen. Näihinkin tulee lisäohjeet ja hinnat
seuraavassa tiedotteessa. Osallistumisesta ilmoitetaan Hanna-Mari Kanervolle, kurssisihteeri.ihts@gmail.com
tai puhelimitse 040 730 4511 viimeistään viikkoa ennen kutakin ”klinikkaa”.
VUOSINÄYTTELYT 2018 ja 2019
Tulevat vuosinäyttelyt 2018 ja 40-vuotisnäyttely 2019 ovat vielä hahmotteluvaiheessa, mutta 2018 näyttely
on Stoassa nyt jo perinteisesti syksyllä. Hallituksessa on ideoitu, että jäsenistöltä kysellään nimiehdotuksia ja
niille tullaan avaamaan sähköpostiosoite ihts.nayttely@gmail.com. Tästäkin lisää ensi vuonna.
Maalaamaan Italiaan
Seura ei järjestä omaa ulkomaankurssia kesällä, mutta olemme yhteistyössä Galleria Viileän Punaisen ja Päivi
Uljaksen kanssa heidän järjestämässään taidematkassa Italiaan; etelä-Toscanaan ja Elban saarelle 9.-17.6.2018.
Maalausmatkasta on tarkemmat tiedot oheisessa liitteessä. Kiinnostuneiden pyydetään ottamaan yhteyttä
suoraan Päivi Uljakseen, viileapunainen@gmail.com tai puh. 044 303 0960, mutta seuran yhteyshenkilönä
toimivalta Anja Mereltä, puh 050 5957221, voi myös kysyä matkasta.
Montun kirjasto
Montun kirjaston käytännöt muuttuvat siten, että taidekirjoja ja -lehtiä ei enää voi lainata mukaan, vaan niitä
on tarkoitus lukea luokassa. Näin ne ovat myös muiden kurssilaisten saatavilla.
Seuralle voi aina lahjoittaa itselle tarpeettomaksi käyneitä taidekirjoja! Ne voivat olla kurssitovereille
hyvin antoisia ja niitä voidaan käyttää myös opetuksen tukena.
Taiteen tekemisen välineet voivat olla tahraavia, joten muistathan Montussa edelleen suojata
työskentelypöytäsi ja siistiä sen seuraavia kurssilaisia varten!
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!
Uusi tuhti SUTINEN 2017 on myös ilmestynyt, postitettu jäsenille sekä luettavissa ennen pitkää kotisivuilla.
Myös seuran logo on uusittu ja siitä on tehty useampia versioita sopimaan erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Postituksen liitteinä ovat myös kurssi- ja yleisesite keväälle. Niitä on kätevä jakaa eteenpäin, jos teille tulee
kiinnostuneilta kyselyitä. Myös kotisivuja päivitetään sitä mukaa, kun suunnitelmat täsmentyvät.
Hyvää Joulua ja luovaa, iloista mieltä Uudelle Vuodelle sekä kiitokset kaikille jäsenillemme kuluneesta
aktiivisesta vuodesta!
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio

