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Itä-Helsingin taideseura 
on toiminut yli 40 vuotta Helsingin Vuosaaressa. Seura palvelee taiteen harras-
tajia järjestämällä monipuolista, yksilöllistä ja pitkälle vievää kuvataideopetusta, 
tarjoamalla foorumin töiden esittelyyn näyttelyissä, kokoamalla kuvataiteilijat ja 
taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan sekä edistämällä ja kehittämällä taitei-
den harrastusta ja tasoa.  

Vireällä seuralla on paljon toimintaa:  
• viikottaisia sekä lyhyt- ja kesäkursseja • maalausmatkoja yhteistyössä eri toimi-
joiden kanssa • retkiä ja tutustumiskäyntejä eri kulttuurikohteisiin • jäsenten 
yhteisiä ja omia taidenäyttelyitä • tiedotus- ja julkaisutoimintaa, mm. jäsenlehti 
”Sutinen” • yhteistoimintaa alueen muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.

ITÄ-HELSINGIN 
TAIDESEURA

Itä-Helsingin taideseura järjestää kursseja jäsenilleen. 
Jäsenmaksun maksettuasi voit osallistua kursseille.
 
Viikottaiset kurssit kokoontuvat 12 kertaa kauden aikana. Toisilla kursseilla 
opettaja on enemmän läsnä, toisilla työskennellään osin tai kokonaan itsenäi-
sesti. Ohjatuillakin kursseilla on mahdollisuus myös itsenäiseen työskentelyyn.   
Lyhytkursseja järjestetään 1-2 kertaa kaudessa. Monipuolisissa sisällöissä on 
haluttu panostaa uusiin ja vaihteleviin tekniikoihin.

Seura kerää viikkokurssimaksuja kausittain ja lyhytkurssi- ja kesäkurssimaksuja 
kertaluontoisesti. Maksuilla katetaan korkeatasoinen opetus.

viikkokursseille ja vapaiden paikkojen tiedustelut  
kurssisihteeri Alina Arkonkoski  ihts.kurssit@gmail.com    
tai puh. 040 129 1737 mieluiten tekstiviestillä. 
Lyhytkursseista informoidaan erikseen.
Esitteitä julkaistaan 2–3 kertaa vuodessa. Tarkemmat kurssitiedot päivitetään 
seuran kotisivuille www.ihts.fi

KURSSITOIMINTA

ILMOITTAUTUMINEN
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Öljy- ja akryylikurssi  kokoontuu maanantaisin klo 15 – 21. Ryhmä jakautuu 
liukuvasti iltapäivä- ja iltaryhmiin. Opettaja on paikalla 8 kertaa kauden aikana 
klo 16 – 19 ja ohjaa molempia ryhmiä – välissä on teoriaosuus. Kurssi sopii 
aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Kurssin hinta on 80 €.

Tiistaimaalarit  kokoontuvat tiistaisin klo 10 – 14. Kurssilla työskennellään  
pääosin itsenäisesti. Myös maalaustekniikat ovat vapaavalintaiset. Opettaja  
pitää luentoja, antaa tehtäviä ja on paikalla yksilöllistä opastusta varten 
4 kertaa kauden aikana.  Kurssin hinta on 75 €.

Elävänmallin piirustus.  Kurssi kokoontuu tiistai-iltaisin klo 18 – 20. 
Kurssilla toteutetaan malli- ja croquis-piirustusta. Opettaja on ohjaamassa 
5 kertaa kaudessa, malli on paikalla joka kerta. Kurssin hinta on 85 €.

Akvarellia oppien ja leikkien. Kurssi kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 - 20.30. 
Kurssilla tutustutaan akvarellitekniikan perusteiden lisäksi myös piirtämisen ja 
sommittelun alkeisiin eri tehtävien muodossa: maalataan mm. asetelmia ja tutkitaan 
yksittäisiä esineitä. ”Vakavien” tehtävien rinnalla nautitaan myös väreillä leikkimisestä: 
kokeillaan hauskoja akvarellillisiä efektejä! Kurssi soveltuu jonkin verran akvarellia 
harrastaneille, mutta aloittelijatkin ovat tervetulleita. Opettaja on paikalla 10 kertaa, 
lisäksi kaksi omatoimikertaa. Ilmoittautuneet saavat tarvikelistan myöhemmin. 
Kurssin hinta on 85 euroa. 

Uusia kulmia kuvantekemiseen.  Kurssi kokoontuu torstaisin klo 10.30 – 1430 
yhteensä 12 kertaa. Kurssilla etsitään omaa ilmaisutapaa. Miten ja miksi se kehittyy 
jokaisella sellaiseksi kuin se on, ja millä tavalla ilmaisun tyyli palvelee sisältöä. Välineet 
ja tekniikka vapaat. Opettaja on paikalla 4 kertaa, muut kerrat omatoimisia. Kurssi on 
suunnattu hajuttomia menetelmiä käyttäville. Kurssin hinta on 75 €.

Grafiikkaryhmä  kokoontuu torstaisin klo18 – 21. Kurssi työskentelee itsenäisesti 
ilman opettajaa. Osallistuminen edellyttää aiempaa kokemusta grafiikan teosta ja 
kykyä työskennellä ilman ohjausta. Kurssin hinta on 30 €.

Viiva ja väri -etäkurssi.  Ryhmässä opiskellaan tussipiirustusta, apuna myös vesivärit. 
Opettajan evästys torstai-iltaisin Zoomissa, viikon varrella työskentelyä kotona, kes-
kustelu- ja palautekanavana WhatsApp. Ei vaadi tietotekniikan erityistaitoja. Tarkem-
mat tekniset ohjeet ilmoittautuneille. Kurssin hinta 50 €

Akvarellikurssi  kokoontuu lauantaisin klo 10 – 13. Kurssilla työskennellään 
opettajan kurssisuunnitelman puitteissa keskittyen omaan oppimiseen – teoriaa 
unohtamatta. Opettaja on paikalla 10 kertaa kaudessa, lisäksi kaksi omatoimikertaa. 
Kurssin hinta on 85 €.

 Koronatilanne huomioon ottaen
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Jäsenenä: sinulla on mahdollisuus osallistua seuran järjestämille kursseille (HUOM!  
kurssiin voi tutustua yhden opetuskerran ilman jäsenyyttäkin) • saat taidetarvikeliik-
keistä alennuksia esittämällä jäsenkorttisi • saat jäsenkirjeet sekä vuosittain seuran 
lehden Sutisen!

Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain ja vuonna 2021 se on 40 €, 
nuorisojäseneltä (13-18 v) 20 €. Liittymismaksu on 3 €. 

Jäseneksi liittyminen:  Ilmoita seuraavat tiedot:
nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymävuosi
Riitta Astikaiselle ihts.jasen@gmail.com  tai puh. 040 820 2877.

ITÄ-HELSINGIN TAIDESEURA
toimii Kerhotalo Sasekan tiloissa, osoitteessa Kalkkihiekankuja 6, 00980 Helsinki.

Lisätietoja: www.ihts.fi
Seuraa meitä myös Instagramissa ja Facebookissa!

NÄYTTELYTOIMINTA

LIITY JÄSENEKSI

YHTEYSTIEDOT

Itä-Helsingin taideseura  järjestää jäsenistölleen vuosittain vähintään yhden juryte-
tyn taidenäyttelyn. Jurytyksen suorittaa ulkopuolinen asiantuntija. Näyttelytiloina on 
käytetty mm. Vuosaaren Vuotaloa. Vuosinäyttelyyn osallistuminen edellyttää vähin-
tään kahden vuoden jäsenyyttä. Muihin näyttelyihin riittää kuluvan vuoden jäsen-
maksun maksaminen. Näyttelyt ovat myyntinäyttelyitä; myydyistä töistä seura perii 
10%:n provision.

Seuran asioita hoitaa sen hallitus. Vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajana toimii 
Saara Seppälä 040 735 1899 • saaseppa@gmail.com 
Tiedotuksesta vastaa Maila Niskanen-Kopio 050 561 8005
maila.niskanenkopio@saunalahti.fi
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