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Jäsentiedote 09/2020  
22.9.2020     

Hyvä jäsen, 
 

NÄYTTELYTIEDOTE  
 
Seuraava ohjeistus on laadittu 41-vuotisnäyttelylle ”Taikaa” Galleria Kolmas Kerroksessa. 
Gallerian osoite on Hämeentie 157, 3. kerros, 00560 Helsinki, www.kolmaskerros.fi.  
 

1. Aikataulut: Näyttelylle varattu aika 12.10.-08.11.2020 Galleria Kolmas Kerroksessa 
2. Avoinna: 13.10.-07.11.2020  
3. Aukioloajat: Näyttelytilassa sijaitsevan Nurkka-Putiikin mukaisesti:  

keskiviikkoisin klo 13-17, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-16 
4. Ilmoittautuminen: Linkin kautta: https://ihts.fi/lomake/, 21.9. alkaen ja  

04.10. mennessä.  
Neuvoja voi kysyä sähköpostitse ihts.nayttelyt@gmail.com.  

5. Töiden tuonti:  sunnuntaina 11.10. klo 12-14  
6. Rakentaminen: 12.10. klo 9-20 
7. Avajaiset: tiistai 13.10.2020 klo 18-20, etätilaisuus, lähetetään videoituna  
8. Kritiikki-ilta: torstai 15.10.2020 klo 18-20 
9. Valvonta: näyttely on valvottu, valvontavuorot Nurkka-Putiikin mukaisesti: 

keskiviikkoisin klo 13-17, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-16 
10. Purkaminen: sunnuntai 08.11.2020 klo 9-11 

 
ILMOITTAUTUMINEN: 
Uuden käytännön mukaan verkkoilmoittautuminen on osoitteessa https://ihts.fi/lomake/ . Linkistä aukeaa 
valikko, joka täytetään. *-tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia. Näyttelyyn voi ilmoittaa 2-4 enintään kolme 
vuotta vanhaa ripustusvalmista teosta (vuosilta 2018-20). Käytä hinnoittelussa tasalukuja - ei desimaaleja. 
Näyttelyn pystytykseen ja purkuun osallistumisesta ilmoitetaan samassa verkkokaavakkeessa.  
Onnistuneeseen ilmoittautumiseen tulee sähköpostiisi vastaukseksi osoitekaavake, missä on tulostettavat 
laput teoksiin kiinnitettäviksi.  
Jos ilmoittautumisesi näyttelyyn, pystytykseen, valvontaan tai purkuun jostain syystä teknisesti epäonnistuvat, 
neuvoa voi kysyä osoitteesta ihts.nayttelyt@gmail.com. Teoksiin kiinnitettävät laput voi tehdä itse, kunhan 
niissä on tarvittavat tiedot (ripustusohjeet liitteenä). 
Osallistumismaksu on 40 eur, joka maksetaan viitteellä 112121 seuran tilille Nordea IBAN FI08 1388 3000 
3018 08. Maksun pitää näkyä seuran tilillä, kun tuot teokset näyttelyyn, tai vaihtoehtoisesti mukana on oltava 
maksukuitti. Jäsenmaksu tälle vuodelle on oltava maksettuna. 
 
RAKENTAMINEN 12.10. 
Juryttäjänä on taiteilija Gun Holmström, www.gunholmstrom.com 
Teokset tuodaan sunnuntaina 11.10. klo 12-14. Tarjolle voi tuoda 2-4 ei aiemmin vuosinäyttelyssä esillä 
ollutta teosta vuosilta 2018-20, joista vähintään yksi teos valitaan. Niissä on oltava tekijän ja teoksen tiedot 
sisältävät laput takana.   
Näyttelyn rakentaminen on maanantaina 12.10., (jurytys 11-16) ja pystytys klo 16-20, jolloin ripustajia 
tarvitaan paikalle.   
Näyttelystä pois karsitut työt noudetaan maanantaina 12.10. klo 17-19. 
 
AVAJAISET ja AUKIOLO 13.10.-07.11.2020 
Avajaiset ovat tiistaina 13.10. klo 18-20. Ne lähetetään videoituina seuran kotisivuilla, FB:ssä ja Instagramissa. 
Koronan kokoontumisrajoitusten takia avajaiset eivät mahdollista kutsuvieraiden läsnäoloa. 
Näyttelyyn voi tutustua Nurkka-Putiikin aukioloaikojen mukaisesti ja 
suositellaan lämpimästi turvallista näyttelykäyntiä muina aukioloaikoina: 
keskiviikkoisin klo 13-17  
lauantaisin klo 12-16 
sunnuntaisin klo 12-16 
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PURKAMINEN: 
Purkaminen tapahtuu sunnuntaina 08.11.2019 klo 9-11. HUOM aika! 
 

Ohje jäsenille, joilla ei ole sähköpostia käytössään tai sen käyttö on rajoitettua: 
 
Ennakkotoimia joudumme tekemään, koska kaikkien näyttelyluetteloon tarvittavien tietojen kokoaminen 
näyttelyn pystytyksen yhteydessä ei ole mahdollista. Siksi pyrimme tekemään listan valmiiksi etukäteen. On 
silti mahdollista täydentää teosten tietoja kirjallisesti myös töiden jätön yhteydessä.  

1. Voit ilmoittaa etukäteen vapaamuotoisesti ihts.nayttelyt@gmail.com -osoitteeseen samat tiedot: 

• oma nimesi, osoitteesi, sähköpostisi (jos on), puhelinnumerosi 
• jokaisesta teoksesta erikseen (2-4 kpl) työn nimi, tekovuosi, koko: korkeus x leveys, tekniikka ja 

hinta 
• Sallitko töidesi mahdollisen julkaisun IHTS:n kotisivuilla, seuran omissa julkaisuissa tai Sutisessa 

• Sallitko töidesi mahdollisen julkaisun Facebookissa/Instagramissa 

• Sallitko töidesi mahdollisen julkaisun esim. Vuosaari-lehdessä 
 
Yhteydet julkisilla Galleria Kolmas Kerrokseen; Rautatieasemalta bussit 71 ja 55, Kalasatamasta bussi 55 ja 
Sörnäisistä bussi 71 jatkoyhteytenä metrolta. 
Omalla autolla kulkevat voivat jättää autonsa maksulliseen parkkiin Hämeentie 157 takapihalle (tosin voi olla 
täynnä). Mikäli sinulla on esim. Easyparkin tai Parkmanin sovellus, se neuvoo mistä pysäköintitilaa voi saada.   
Ilmaista pysäköintiä löytyy joen toiselta puolelta sekä 2h että 4 h paikkoja.  Jos tiedät Ravintola Koskenrannan, 
joka sijaitsee Katariina Saksilaisen kadulla, ajat kadun päähän ja käännyt oikealla, siellä on aika paljon 
parkkipaikkoja.  Tässäkin auttaa netti. Sieltä sitten kuljet sillan yli Hämeentielle ja ao. galleriaan.   
  
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. 
 

Tervetuloa osallistumaan näyttelyyn, avajaisiin etänä ja turvallisesti läsnä ollen muina 
aukioloaikoina! 

 
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 
 
Liitteet: 
Näyttelykutsu 
Ripustusohjeet 
Näyttelysäännöt 
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