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      Jäsentiedote 8/2021 
Hyvä jäsen,      17.12.2021 
        
Syksyn toimintakausi on nyt loppumassa ja käännämme katseen ensi vuoteen. Tässä jäsenkirjeessä on 
tietoa lähiaikojen ja kevätkaudelle suunnitelluista ohjelmista.  
 

Uusi hallitus  
Taideseuran hallituksen erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen varsinaisiksi jäseniksi 
Riitta Astikainen, Leena Heikkilä, Liisa Loponen ja Maila Niskanen-Kopio toimikaudelle 2022-2023. 
Aiemmin varajäsenenä toiminut Hanna-Maija Sinkkonen valittiin varsinaiseksi jäseneksi.  
Puheenjohtajaksi valittiin Saara Seppälä, saaseppa@gmail.com, puh. 040 0603613. 
Varajäseniksi valittiin Sini Askelo ja Raija Kivikero.  
Hallituksessa jatkavat viime vuonna valitut jäsenet Tapio Koskenmäki, Alina Arkonkoski, Ami Ilomäki ja 
Hanna-Mari Kanervo.  
Uuden hallituksen tehtävä- ja vastuualueet jaetaan järjestäytymiskokouksessa tammikuussa 2022. 
 

Jäsenmaksut ja jäsenkortit 
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2022 on 42 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta 
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu. Laskulomake jäsenmaksun suorittamiseksi lähetetään 
tammikuussa ja siinä on laskutusjärjestelmän luoma viitenumero. 2022 jäsenkortti lähetetään yhdessä 
Sutisen kanssa, mutta jäsennumeroa ei enää käytetä maksun viitteenä.  
Kullakin kurssilla on entiseen tapaan oma viitenumeronsa.  
 
JÄSENTAPAHTUMAT 
Uusia jäsentapahtumia tarkastellaan kevään näyttelytarjonnan mukaan. Kesäretki on myös toiveissa. 
Marjatta Hanhijoen näyttelyyn Taidehallissa osallistui runsas joukko jäseniä ja tilaisuus oli onnistunut. 
 
Syksyn 2022 näyttely 

• Taideseuran 43. vuosinäyttely ’Luonnon voimaa’ järjestetään 3.-23.10.2022 
Paikka on Galleria Kolmas Kerros, Hämeentie 157, 3. krs. Tarkemmat tiedot selviävät ensi vuoden 
alkupuolella. 
 

KEVÄÄN 2022 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.ihts.fi, kohdassa ’Jäseneksi?’ 
 
KURSSIPAIKKA on taideseuran tiloissa osoitteessa Kalkkihiekankuja 6, kerhotalo Sasekan 
kellarikerroksessa. 
 
MAANANTAISIN Öljy- ja akryylimaalaus klo 15 – 21, alkaen 17.1.2022  
Öljy- ja akryylikurssi sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Kurssi kokoontuu maanantaisin  
klo 15 – 21. Opettaja Mari Pihlajakoski on paikalla klo 16 – 19 ja hänen johdollaan maalataan 8 kertaa. 
Lisäksi on 4 itsenäistä maalauskertaa. Ryhmä jakautuu liukuvasti iltapäivä- ja iltaryhmiin. Opettaja ohjaa 
molempia ryhmiä ja välissä on teoriaosuus. Kurssi alkaa 17.1.2022. Kurssin hinta on 80 €, viite 94715.  
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TIISTAISIN  Tiistaimaalarit klo 10 – 14, alkaen 18.1.2022   
Tiistaimaalarit kokoontuvat tiistaisin klo 10 – 14, yhteensä 12 kertaa. Kurssi on tarkoitettu itsenäiseen 
työskentelyyn tottuneille maalareille ja vapaavalintaisille tekniikoille. Opettaja Vesa Hjort antaa 
maalausohjelman ja on paikalla yksilöllistä opastusta varten 4 kertaa kauden aikana.  
Kurssi alkaa 18.1.2022. Kurssin hinta on 75 €, viite 5733. 
 
TIISTAISIN   Elävänmallin piirustus klo 18 – 20, alkaen 18.1.2022  
Elävänmallin piirustus -kurssilla piirretään elävää mallia ja croquis -piirustusta. Kurssi kokoontuu tiistai-
iltaisin klo 18 – 20. Kurssikertoja on 12, opettaja Tuomo Laakso on paikalla 5 kertaa, malli on paikalla joka 
kerta. Kurssi alkaa 18.1.2022. Kurssin hinta on 85 €, viite 5720. 
  

KESKIVIIKKOISIN Viiva ja väri – tussia ja akvarellia klo 18 – 20.30, alkaen 19.1.2022 
Kurssi sopii tussista, akvarellista ja sekatekniikoista kiinnostuneille. Piirretään ja maalataan erilaisin 
tekniikoin havainnosta ja mielikuvituksesta. Yhdistetään perinteisiä ja moderneja menetelmiä. 
Monipuolisten tehtävien kautta opitaan, miten saadaan ilmeikkyyttä yksinkertaisinkin keinoin. Kurssin 
vetäjä Olga Veselovskaya on kuvittaja ja taideopettaja. Opettaja on paikalla 10 kertaa, lisäksi kaksi 
omatoimikertaa.  
Kurssi alkaa 19.1.2022. Kurssin hinta 85 €, viite 5775. 

 

TORSTAISIN  Uusia kulmia kuvan tekemiseen klo 10.30 – 14.30, alkaen 20.1.2022 
Kurssilla etsitään uusia kulmia kuvan tekemiseen. Tutkitaan omaa ilmaisutapaa sekä ilmaisutyylin 
korreloimista sisällön kanssa. Kurssi kokoontuu 12 kertaa. Opettaja Gun Holmström on paikalla 4 kertaa - 
muutoin työskennellään itsenäisesti. Välineet ja tekniikka vapaat, ainoa vaatimus hajuttomuus.  
Kurssi alkaa 20.1.2022. Kurssin hinta 75 €, viite 5762. 
 

TORSTAISIN   Grafiikkaryhmä klo 18 – 21, alkaen 20.1.2022 
Grafiikkaryhmä työskentelee itsenäisesti ilman opettajaa. Osallistuminen edellyttää aiempaa kokemusta 
grafiikan teosta ja kykyä työskennellä ilman ohjausta. Kurssi kokoontuu torstaisin klo 18 – 21 ja alkaa 
20.1.2022. Kurssin hinta on 30 €, viite 5759. 
 

LAUANTAISIN Akvarellikurssi klo 10 – 13, alkaen 22.1.2022 
Kurssilla työskennellään opettajan laatiman kurssisuunnitelman puitteissa keskittyen omaan oppimiseen – 
teoriaa unohtamatta. Opettajana Elina Tammiranta-Summa on paikalla 10 kertaa, lisäksi kaksi 
omatoimikertaa. 
Kurssi alkaa 22.1.2022. Hinta on 85 €, viite 94566. 
 

ILMOITTAUTUMINEN kaikille viikkokursseille 5.1.2022 mennessä ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut: 
ihts.kurssit@gmail.com tai puh. 040 129 1737, Alina Arkonkoski, mieluiten tekstiviestillä. 
 
KURSSIEN MAKSUTIEDOT 
Maksa viikkokurssit eräpäivään 5.1. 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 5775 
to Torstaipaja 5762 
to Grafiikka 5759 
la Akvarelli 94566 
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Taiteen tekemisen välineet voivat olla tahraavia, joten muistathan Montussa edelleen suojata 
työskentelypöytäsi ja siistiä sen seuraavia kurssilaisia varten! Myös täysien roskisten tyhjennyksestä on 
huolehdittava ryhmissä.  
 
Kevään lyhytkurssien suunnitelmat ovat kesken tällä hetkellä. Pyrimme löytämään kiinnostavia kursseja. 
 
Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
Jos sinulla on sähköpostiosoite, joka ei vielä ole seuran tiedossa tai osoitetiedoissasi on muita muutoksia, 
ilmoita ne jäsenasioiden sähköpostiosoitteeseen ihts.jasen@gmail.com tai 040 820 2877, Riitta 
Astikainen. Sähköpostitse pystymme tiedottamaan nopeasti esim. kurssiasioista.   
 
Uusi SUTINEN 2021 on ilmestynyt ja postitettu jäsenille sekä on luettavissa ennen pitkää kotisivuilla. 
Antoisia lukuhetkiä! 
 
Luovuutta, terveyttä ja iloista mieltä lähestyvän jouluajan myötä!  
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 
 

 

Seura Somessa: 
Taideseuran kotisivut on uusittu ja ne löytyvät edelleen osoitteesta ihts.fi.   
Seura on myös Instagramissa, johon pääset myös kotisivun linkistä.  
Facebook-osoite on edelleen Itä-Helsingin Taideseura ry, jossa voit käydä peukuttamassa. 
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