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Hyvä jäsen,

Jäsentiedote 3/2021
26.3.2021

Taideseuran sääntömääräinen kevätkokous on 27.4. klo 17 ja siitä on mukana erillinen kutsu.
Kevätsuunnitelmiin ja tulevaan toimintaamme tuli uusien rajoitusten takia sekä kurssien peruutuksia että
joidenkin kurssien muuttamista kesäkursseiksi. Ne ovat nyt työn alla.
Jo maksetuista kursseista saa halutessaan rahat takaisin lähettämällä viestin taloudenhoitajalle
ihts.talous@gmail.com. Muista liittää viestiin oma tilinumerosi. Maksun voi myös siirtää syksyllä alkaville
kursseille.
KURSSIPAIKKA on taideseuran tiloissa osoitteessa Kalkkihiekankuja 6, kerhotalo Sasekan
kellarikerroksessa.
• MAANANTAISIN
Akryyli- ja öljymaalaus
Kurssia ei pystytä toteuttamaan keväällä, vaan se siirtyy syksyyn. Maksetun kurssimaksun palautus:
ihts.talous@gmail.com, tai sen voi myös siirtää syksyllä alkaville kursseille.
• TIISTAISIN
Tiistaimaalarit
Tiistaimaalareille tutkitaan mahdollisuutta kesäkurssiin opettaja Vesa Hjortin ohjauksessa. Tilanne on
toistaiseksi auki.
• TIISTAISIN
Elävänmallin piirustus
Kurssia ei pystytä toteuttamaan keväällä, vaan se siirtyy syksyyn. Maksetun kurssimaksun palautus:
ihts.talous@gmail.com, tai sen voi myös siirtää syksyllä alkaville kursseille.
• KESKIVIIKKOISIN
Viiva ja väri -etäkurssi, 17.3.-21.4.
Viiva ja väri -etäkurssi. Välineinä tussi, vesiväri, Zoom ja WhatsApp, opettajana taiteilija Olga
Veselovskaya. Opettajan evästys viikoittain zoomissa, työskentelyä etänä, keskustelukanavana WhatsApp.
Ei vaadi tietotekniikan erityistaitoja. Kurssi on alkanut hyvin ja saamme siitä kokemusta etäkursseihin
yleisemminkin.
• TORSTAISIN
Kuvantekemisen uudet näkökulmat
Torstaipajassa etsitään uusia katselukulmia kuvan tekemiseen vaihtuvin välinein ja materiaalein. Kurssi
pyritään toteuttamaan etänä ja opettaja Gun Holmström on alustavasti lupautunut ohjaamaan sitä.
• TORSTAISIN
Grafiikkaryhmä klo 18–21, alkaen 4.3.
Grafiikkaryhmä työskentelee itsenäisesti ja osallistujat päättävät itse mahdollisista uusista aikatauluista.
Osallistuminen edellyttää aiempaa kokemusta grafiikan teosta ja kykyä työskennellä ilman ohjausta.
• LAUANTAISIN
Akvarellimaalauskurssi kesäkurssina
Kevään akvarellikurssi toteutetaan nelipäiväisenä kesäkurssina 26.-29.7., opettajana Elina TammirantaSumma. Jo maksetut kurssimaksut ovat edelleen voimassa. Lisätietoa osoitteesta ihts.jasen@gmail.com.
ILMOITTAUTUMINEN tai vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut:
Alina Arkonkoski ihts.kurssit@gmail.com tai puh. 040 129 1737, mieluiten tekstiviestillä. Osallistuminen
edellyttää seuran jäsenyyttä.
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KURSSIEN MAKSUTIEDOT (mikäli uusi osallistuminen)
Maksa kurssit seuran tilille FI08 1388 3000 3018 08
Kurssien maksuviitteet ovat:
ma
Öljy- ja akryyli 94715
ti
Tiistaipaja 5733
ti
Elävä malli 5720
ke
Tussikurssi 5746
to
Torstaipaja 5762
to
Grafiikka 5759
la
Akvarelli 94566
LYHYT- ja KESÄKURSSIT
• Perinteinen Sasekan kesäkurssi myös suunnitteilla heinä-elokuun vaihteeseen.
Kurssi kokoontuu viitenä päivänä klo 10-14, yhteensä 20 tuntia.
Työskentelyä sään salliessa Vuosaaren luonnossa tai Sasekan tiloissa. Kurssi on suunnattu pääasiassa
akvarellisteille, mutta akryylejäkin voi käyttää ulkotiloissa. Vesi- ja guassivärien lisäksi välineiksi sopivat hiili,
puuvärit ja lyijykynät. Kurssi sopii vasta-alkajille ja jo pidempään maalanneille.
Lisätietoja kurssista myöhemmin.
NÄYTTELYT 2021
• 42. vuosinäyttelyn teema on "ILO" ja se on suunniteltu syksyksi. Muut tiedot vahvistuvat vuoden
mittaan. Vuotalon galleria on näillä näkymin käytössä näyttelypaikkana.
Vuosinäyttelyssä palkituiden saamat stipendit voi käyttää yhteen seuran kurssiin sen hinnasta riippumatta
kolmen vuoden aikana.
JÄSENTAPAHTUMAKSI on alustavasti suunniteltu loppukesälle tai alkusyksyyn näyttelykäyntiä
Serlachiuksen museoon Mänttään Banksyyn tutustumaan. Tiedot tarkentuvat kevään mittaan.
Jäsenmaksut ja jäsenkortit
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2021 on 40 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu. Uudessa jäsenkortissa on henkilökohtainen jäsennumero, joka on
myös viitenumero jäsenyyttä koskevissa maksuissa.
Seura Somessa:
Taideseuran kotisivut on uusittu ja uudet sivut löytyvät osoitteesta ihts.fi. Instagramiin pääset kotisivun
linkistä ja Facebook-osoite on edelleen Itä-Helsingin Taideseura ry, jossa voit käydä peukuttamassa.
Aurinkoista pääsiäistä toivottaen hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio

