Jäsentiedote 5/2021
5.8.2021
Hyvä jäsen,
Kulunut aika on ollut hyvin poikkeuksellinen ja aiheuttanut monenlaisia muutoksia varmaan kaikkien
elämänmenoon, mutta näin lähdemme toiminnassamme syksyyn.
Kuukausitapahtumat
• Jäsentapahtuma – ILO -näyttelyn avajaiset Vuotalon Galleriassa 1.9. klo 18, lähetetään myös
virtuaalisena.
• Jäsentapahtuma – syyskokous Sasekalla loka- marraskuussa
Syksyn 2021 näyttely
Seura järjestää 42. vuosinäyttelyn 31.8.-19.9.2021 teemalla "ILO", purku on 20.9. Näyttelypaikka on
Vuotalon Galleria. Jurytettäviksi tuotavat teokset voivat olla poikkeuksellisesti viiden vuoden sisällä
valmistuneita (= 2017-2021), mutta ei aiemmissa vuosinäyttelyissä esillä olleita. Pidempi aika johtuu
koronarajoitusten takia peruuntuneista kursseista, jolloin uusia töitä ei ole voitu tehdä.
Näyttelyn juryttää taiteilija Matti Sääski ja kritiikki-ilta on torstaina 2.9. klo 18.
Vuotalossa pidettävää 42-vuotisnäyttelyä ”ILO” varten on laadittu seuraava ohjeistus:
1. Aikataulut:
Näyttelylle varattu aika 31.8.-19.9.2021 Vuotalon galleriassa
2. Avoinna:
01.-19.9.2021, aukioloajat kuten Vuotalo
3. Ilmoittautuminen:
linkki aukeaa 9.8.
4. Rakentaminen:
31.8.2021; töiden tuonti 12-13, jurytys 12-15, ripustus 15-20
karsittujen töiden nouto 18-19
5. Avajaiset:
1.9.2021 klo 18 alkaen. Avajaiskutsu on liitteenä.
6. Kritiikki-ilta:
2.9.2021 klo 18 alkaen
7. Valvonta:
näyttely ei ole valvottu
8. Purku:
maanantai 20.9.2021 klo 10-12
Ilmoittautuminen:
Aikaisemman käytännön mukaan ilmoittautuminen tapahtuu verkossa. Linkki aukeaa maanantaina 9.8. ja
siinä on valikko, joka täytetään. *-tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia. Näyttelyyn voi ilmoittaa 2-4
enintään viisi vuotta vanhaa ripustusvalmista teosta. Käytä hinnoittelussa tasalukuja - ei desimaaleja.
Näyttelyn pystytykseen ja purkuun osallistumisesta ilmoitetaan samassa verkkokaavakkeessa.
Linkki tulee kotisivulle, mutta ilmoitamme sen myös sähköpostitse.
Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostissa kaavakkeen, jossa on tulostettavat kaavakkeet
teosten taakse kiinnitettäviksi. Jos tämä jostain syystä teknisesti epäonnistuu, neuvoa voi kysyä osoitteesta
ihts.nayttelyt@gmail.com tai puhelinnumerosta 050 594 0471/Liisa Loponen.
Jos ilmoittautumiset näyttelyyn, pystytykseen tai purkuun jostain syystä teknisesti epäonnistuvat, neuvoa
voi kysyä osoitteesta ihts.nayttelyt@gmail.com, josta saa erillisen (vanhanmallisen) kaavakkeen
täytettäväksi ja palautettavaksi. Teoksiin kiinnitettävät laput voi tehdä itse, kunhan niissä on tarvittavat
tiedot. Osallistumismaksu on 45 eur, joka maksetaan 23.8. mennessä viitteellä 12357 seuran tilille Nordea
IBAN FI08 1388 3000 3018 08. Jos maksu suoritetaan myöhemmin, se ei välttämättä näy seuran tilillä. Ota
siinä tapauksessa kuitti tai printti maksusta mukaan esitettäväksi töiden jätön yhteydessä.
Tarkista, että jäsenmaksusi ei ole unohtunut. Näyttelyyn osallistuminen edellyttää, että jäsenmaksu
kahdelta viime vuodelta 2020-21 on maksettu. Jos et muista oletko keväällä maksanut vai et, voit tarkistaa
asian ihts.jasen@gmail.com.

SYKSYN 2021 viikkokurssit
Viikoittaiset kurssit on tarkoitus aloittaa viikolla 37, kurssiohjelma alla.
ma 13.9. Öljy- ja akryylimaalaus klo 15–21
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.
Kurssin hinta on 80 €, viite 94715.
ti 14.9. Tiistaimaalarit klo 10–14
Tiistaipaja on tarkoitettu pääosin itsenäiseen työskentelyyn tottuneille maalareille, jotka haluavat
saada sekä kritiikkiä että ohjausta kehittyäkseen ja uudistuakseen. Myös maalaustekniikat ovat
vapaavalintaiset.
Opettaja Vesa Hjort antaa maalausohjelman ja on paikalla yksilöllistä opastusta varten 4 kertaa kolme
tuntia kauden aikana. Kurssi kokoontuu 12 kertaa.
Kurssin hinta on 75 €, viite 5733.
ti 14.9. Elävän mallin piirustus klo 18–20
Elävän mallin kurssilla harjoitetaan mallipiirustusta ja/tai croquis -piirustusta. Kurssikertoja on 12, opettaja
on paikalla 5 kertaa, malli on paikalla joka kerta. Opettaja varmistuu myöhemmin.
Kurssin hinta on 85 €, viite 5720.
UUSI: ke 15.9. Akvarellia oppien ja leikkien, klo 18–20.30
Jonkin verran akvarellia harrastaneille, mutta saa tulla aloittelijanakin. Kurssilla käydään läpi tekniikan
perusteiden lisäksi myös piirtämisen ja sommittelun alkeita eri tehtävien muodossa: maalataan mm.
asetelmia ja tutkitaan yksittäisiä esineitä. "Vakavien" tehtävien rinnalla nautitaan myös väreillä
leikkimisestä: kokeillaan hauskoja akvarellisia efektejä! Tarvikelista tulossa. Opettaja Olga Veselovskaya on
paikalla 10 kertaa, lisäksi kaksi omatoimikertaa. Kurssin hinta on 85 €, viite 5775.
to 16.9. Uusia kulmia kuvan tekemiseen klo 10.30–14.30
Kurssilla etsitään omaa ilmaisutapaa. Miten ja miksi se kehittyy jokaisella sellaiseksi kuin se on, ja millä
tavalla ilmaisun tyyli palvelee sisältöä. ”Mitä tahansa voi tapahtua, jos uskaltaa olla rohkea”, sanoo kurssin
opettaja Gun Holmström. Välineet ja tekniikka vapaat, ainoa vaatimus hajuttomuus. Kurssi kokoontuu 12
kertaa. Opettaja on paikalla neljä kertaa kolme tuntia, loput kerrat omatoimisia. Kurssin hinta 75 €, viite
5762.
to 16.9. Grafiikkaryhmä klo 18-21
Grafiikkaryhmä työskentelee itsenäisesti ilman opettajaa. Osallistuminen edellyttää aiempaa kokemusta
grafiikan teosta ja kykyä työskennellä ilman ohjausta. Kurssin hinta on 30 €, viite 5759.
UUSI: to 16.9. Viiva ja väri - ETÄKURSSI klo 18.
Ryhmässä opiskellaan tussipiirustusta apuna myös vesivärit. Opettajan evästys torstai-iltaisin Zoomissa,
viikon varrella työskentelyä kotona, keskustelu- ja palautekanavana WhatsApp. Opettajana Olga
Veselovskaya. Ei vaadi tietotekniikan erityistaitoja. Tarkemmat tekniset ohjeet ilmoittautuneille. Kurssin
hinta 50 €, viite 5746.

la 18.9. Akvarellimaalaus klo 10–13
Kurssilla työskennellään opettajan kurssisuunnitelman puitteissa. Omaa oppimista tuetaan teorian avulla.
Opettaja Elina Tammiranta-Summa on paikalla 10 kertaa klo 10 - 12.30, lisäksi 2 kertaa itsenäisesti
työskentelyä.
Kurssin hinta on 85 €, viite 94566.
Osallistuminen edellyttää seuran jäsenyyttä. Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
ILMOITTAUTUMINEN kaikille viikkokursseille ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut:
Alina Arkonkoski ihts.kurssit@gmail.com tai puh. 040 129 1737, mieluiten tekstiviestillä.
KURSSIEN MAKSUTIEDOT
Maksa viikkokurssit seuran tilille FI08 1388 3000 3018 08.
Kevään 2021 maksetut kurssimaksut siirtyvät automaattisesti syksylle, jos et ole pyytänyt palautusta.
Jos haluat että kurssimaksusi palautetaan, ilmoita siitä taloudenhoitajalle ihts.talous@gmail.com. Muista
liittää viestiin oma tilinumerosi
Hallitus on laatinut todistuksen kurssille osallistumisesta. Jäsenet, jotka kokevat siitä olevan hyötyä, voivat
sellaista pyytää erikseen (ei jaeta automaattisesti).
Jäsenmaksut ja jäsenkortit
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2021 on 40 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu. Uudet jäsentiedustelut osoitetaan Riitta Astikaiselle,
ihts.jasen@gmail.com tai puh. 040 820 2877, mieluummin tekstiviestillä.
Ilmoita myös sähköpostiosoitteesi tai mahdolliset muutokset yhteystiedoissasi Riitta Astikaiselle,
ihts.jasen@gmail.com tai puh. 040 820 2877, mieluummin tekstiviestillä. Sähköpostitse pystymme
tiedottamaan nopeasti esim. kurssiasioista.
Kotisivumme ihts.fi päivitetään viimeisten tietojen mukaisesti, joten myös niitä kannattaa seurata. Myös
jäsentiedotteet tullaan julkaisemaan sivuilla.
Maalaustarvikeliikkeiden edullisia tarjouksia ja seuran jäsenalennuksia kannattaa hyödyntää. Näitä liikkeitä
ovat ainakin Farbe Oy, Tempera, Giotto ja Snow White, kehystykseen Life Art Oy. Varsinkin akvarellisteille
on usein laadukkaita tarjouksia Uudenmaankadun Diversessä.
Aktiivista ja luovaa syksyä!
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio
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.

