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Jäsentiedote 3/2018
16.2.2018
Hyvä jäsen,
Talvella on nyt nähty tuiskuja, sateita, loskaa ja aurinkoa, joten monet odottavat jo kevään tuloa
malttamattomasti. Siellähän se kevätaurinko välillä pilkahtelee, kuten hankien keskellä kulkevat ovat
huomanneet. Kevät- ja kesäsuunnitelmat tulevat ajankohtaisiksi.
Kuukausitapahtumat
• Jäsentapahtuma – Maaliskuu; näyttelykäynti Didrichsenin taidemuseon Ahti ja Maija Lavonen –
yhteisiä ajatuksia -näyttelyyn 11.3. klo 14. Näyttelykäynnillämme on opastus, jonka kesto on n. tunti.
Seura maksaa opastuksen, pääsymaksun jokainen itse. Ilmoittautumiset Saara Seppälälle viimeistään
4.3. saara.seppala@kalleria.org tai puh. 0400 603 613.
Katso: https://www.didrichsenmuseum.fi/exhibitions/exhibitions/ahti-maija-lavonen/
• Jäsentapahtuma – Kevätkokous lauantaina 21.4. klo 13.30 Sasekan tiloissamme
• Jäsentapahtuma –Toukokuu; Montun siivous, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN - TERVETULOA VAIKUTTAMAAN!
Itä-Helsingin Taideseuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään kerhotalo Sasekalla lauantaina
21.4.2018 klo 13.30
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat yhdistyksen sääntöjen 8 § mukaisesti:
• esitellään toimintakertomus vuodelta 2017
• esitellään seuran tilit vuodelta 2017 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 2018 näyttelyt
• Vuosinäyttelymme järjestetään syksyllä Stoassa. Näyttelyn nimi on Mystiikkaa. 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
1. Tähtäimenä työ näyttelyyn osa 2, 9.3. klo 17-18.30.
Tähtäimenä työ näyttelyyn - toinen ohjausilta, ’klinikka’, pidetään 9.3. klo 17-18.30 taiteilija Tero
Annanollin työhuoneella, Ars Longa Taidekehystäjä, Linnanherrankuja 4, 00950 Helsinki.
Pienryhmissä keskustelua: Teos viimeistelyvaiheessa - milloin valmis entä kehystys ja ripustus?
Osallistuminen maksaa 10 €/kerta, viitenumerolla 12195. Osallistumisesta ilmoitetaan Hanna-Mari
Kanervolle, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puhelimitse 040 730 4511 viimeistään 2.3.2018.
Minimiosallistujamäärä on 6 henkilöä.
Tero Annanolli oli juryttäjämme viime vuosinäyttelyssä ja tämän kaltaisen ohjauksen tarve heräsi näyttelyä
pystyttäessämme. ’Klinikalta’ saavat eväitä myös omiin tai seuran ulkopuolisiin ryhmänäyttelyihin
valmistautuvat jäsenemme. Kehystys ja ripustimet ovat pysyviä pohdinnan aiheita näyttelyissämme.

2
2. Muotokuvakurssi 17.-18.3.
Sasekalla järjestetään muotokuvapiirustuksen ja -maalauksen viikonloppukurssi 17.-18.3., lauantaina
klo14-19 ja sunnuntaina klo 12-17, yhteensä 10 tuntia. Kurssin sisältönä on lauantaina
muotokuvaamaalauksen perusteita ja sunnuntaina käytännön työskentelyä mallista piirtäen ja maalaten,
opettajana Pertti Summa.
Välineinä piirustusvälineet ja kurssilaisen valinnan mukaan lyijykynä, liidut, vesiliukoiset värit kuten
vesivärit, akryyli, guassi tms. Kurssin hinta on 70 €, joka maksetaan 5.3. mennessä seuran tilille FI08 1388
3000 3018 08 viitenumerolla 12218. Ilmoittautuminen Hanna-Mari Kanervolle samoin 5.3. mennessä,
kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puhelimitse 040 730 4511.
Kurssista on liitteenä erillinen esite.
3. Akvarellikurssi sekatekniikkaa hyödyntäen 7.-8.4.
Kurssin aiheena on lauantaina 7.4. klo 14-19 asetelma ja sunnuntaina 8.4. klo 12-17 piirretään ja
maalataan maisema valokuvien pohjalta. Kurssilla käydään läpi työn sommittelu, piirroksen valmistaminen
ja tutkitaan sekatekniikan käyttöä maalauksissa. Lopuksi sunnuntaina on yhteinen kurssipalaute, johon
kaikkien toivotaan osallistuvan.
Opettajana kurssilla on taiteilija Olga Veselovskaya, info: https://taidestudio.vixsite.com/taidestudio
Kurssin hinta on 70 €. Ilmoittautuminen Hanna-Mari Kanervolle, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai
puhelimitse 040 730 4511 sekä kurssimaksu 23.3. mennessä tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite 12205.
4. Seuran kesäkurssi Sasekalla järjestetään perinteisesti viitenä päivänä 30.7.-3.8.2018,
yhteensä 20 tuntia. Opettajana on Elina Tammiranta-Summa.
SASEKALLA TOIMINNASSA HUOMIOITAVAA:
UUTTA: Monttuun on hankittu kolme "kauppakassia" edesauttamaan lajittelua. Niissä on merkintä eri
lajitteluihin menevistä roskista; Paperi, Lasit ja metallipurkit ja Muovit. Huomioi seuraavat seikat:
- Paperi: Lehdet ja kopiointipaperi eli lähinnä konttoripaperia. Pääasia että paperi on puhdasta (esim. maalien
ja maalausnesteiden puhdistamiseen käytetyt talouspaperit ovat sekajätettä)
- Lasit ja metallipurkit saa laittaa samaan kassiin (ne lajitellaan pois viennin yhteydessä)
- Muovit: puhtaat muovit, kierrätyskolmiossa ei saa olla merkintää ’03’ (= ei PVC, styroksit, muoviset tyhjät
maali- ym. purkit, ja jos olet epävarma, laita sekajäteroskiin)
Helga Tollander on luvannut viedä lajitteluroskat kierrätykseen, kun kassit täyttyvät, mutta muutkin saavat
viedä tarvittaessa. Keräyspisteitä on esim. Eastonin edessä ja Itäkeskuksen ja Columbuksen S-Marketin
puoleisilla ulkoparkkipaikoilla.
VANHAA: Pahvi viedään Sasekan roskiskatokseen, samoin biojäte (kahvinporot, hedelmänkuoret ym).
Sekajäte viedään myös katokseen kuten ennenkin. Jokaisen ryhmän tulee huolehtia, ettei jätä täysiä
roskapusseja seuraavalle kurssille tyhjennettäviksi.
Liitteenä lyhyet ohjeet lajittelusta, lisää löytyy HSYn sivuilla.
Jäsenmaksut ja jäsenkortit
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2017 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.
Kotisivumme www.itahelsingintaideseura.fi päivitetään viimeisten tietojen mukaisesti, joten myös niitä
kannattaa seurata. Myös jäsentiedotteet tullaan julkaisemaan sivuilla.
Luovuutta ja iloista mieltä vääjäämättä lähestyvän valon myötä!
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio

