
 
 
 
Itä-Helsingin taideseuran jäsenistölle 
  
Yhteenveto taideseuran tilojen muutoksista 
  
Lokakuun puolivälissä 2022 seuramme hallitus sai tiedon, että Saseka-talon omistajataholla on uusia suunnitelmia 
talon varalle. Uusiin suunnitelmiin kuului taideseuran varastonaan käyttämän tilan muuttaminen pienvarastoiksi tai 
huomattava vuokran korottaminen. Huomattava tarkoittaa lähes kaksinkertaista: vuonna 2022 vuokraa maksettiin 
varastosta ja työtilasta yhteensä vajaa 6 000 euroa ja uusi vuokra tiloista olisi ollut yli 10 000 euroa vuodessa. 
  
Koska seuran vuokrarahat muodostuvat jäsenmaksuista, eikä jäsenmaksua tai kurssihintoja haluttu kohtuuttomasti 
korottaa, ehdotettuun vuokrankorotukseen ei ollut varaa. Luopuessaan varastotilasta seuran hallitus sai neuvoteltua 
työtilan neliövuokraksi 7 euroa, mikä tarkoittaa vuodessa noin 7 500 euroa. Mitä luultavimmin vuokraa korotetaan 
jälleen vuonna 2024, mikä johtuu yleisestä hintojen noususta, Saseka-talon huollon tarpeesta sekä talon 
taloudellisesta tilanteesta. Taideseura on ollut Saseka-talossa vuokralaisena vuodesta 1995, ja vuokra on ollut tähän 
mennessä suhteellisen alhainen. Siinä mielessä korotukset ovat ymmärrettäviä. 
  
Keskeisen Rannan Pysäköinti Oy:n edustaja antoi taideseuralle aikaa päätösten tekemiseen ja varaston 
tyhjentämiseen joulukuun puoliväliin, siis kaksi kuukautta. Kireän aikataulun vuoksi osa kursseista koki häiriötä 
tyhjennysprosessin aikana. Kurssitoiminta on seuran ydintoimintaa, ja on valitettavaa, että kurssilaiset eivät ole 
päässeet keskittymään rauhassa. Häiriötä jouduttiin aiheuttamaan, koska varastossa työskentelyä rajoittivat monet 
seikat, kuten varaston huono ilmanlaatu. Huonoissa olosuhteissa voi työskennellä lyhyemmän aikaa. Monet muuten 
talkoisiin halukkaat olivat päivätöissä, ja kurssien painottuessa iltaan töitä voitiin tehdä lähinnä päiväsaikaan. 
Talkoolaisia oli kaikkiaan tusinan verran. 
 
Varaston irtaimistoa piti karsia reilusti. Varastoon oli kertynyt tarpeetonta tavaraa vuosikymmenten ajalta. 
Maalausten ja tarvikkeiden omistajiin pyrittiin olemaan yhteydessä mahdollisuuksien mukaan, mutta joitakin 
ajankohtaisia teoksia joutui hävitykseen. Hallitus pahoittelee tästä aiheutunutta mielipahaa. Lisäksi Monttuun 
raivattiin lisää tilaa luopumalla perustoiminnan kannalta tarpeettomasta esineistöstä: esimerkiksi kaksi työtöntä 
prässiä sai uuden kodin. 
Montussa on ensisijaista käyttökelpoisuus. Kurssitoiminnan täytyy olla mahdollisimman esteetöntä myös jatkossa, 

eivätkä muutokset saa rajoittaa kursseille osallistujien määrää aiemmasta. Monttu on jäsenille harrastustila, mutta 

opettajille työtila, joten myös työterveydelliset seikat on huomioitava. Montussa on käytössä rajoitetut tekniikat 

kuten hajuttomat maalinesteet ja vaarattomat grafiikan menetelmät. 

Lauantaina 14.1.2023 Montussa järjestetään myyjäiset, joissa kätköistä paljastuneille tarvikkeille ja tavaroille 

etsitään uusia käyttäjiä. Tervetuloa tekemään löytöjä ja tapaamaan muita taideseuralaisia kahvin äärellä! 

  

Itä-Helsingin hallituksen puolesta 
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