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                             Jäsentiedote 3/2022  

                      8.5.2020     

Hyvä jäsen, 
 
Keväisen auringon toivottavasti pian lämmittäessä meitä ja luontoa katsomme jo aktiivisesti tulevaan 
kesään ja syksyyn! Kevään viikkokurssit päättyvät pikkuhiljaa ja akryylitekniikoiden lyhytkurssi antoi jo 
eväitä syksyä varten. Tässä on tiedossa olevat suunnitelmat tulevasta toiminnastamme. 
 
Kuukausitapahtumat  

• Jäsentapahtuma – Montun siivous tiistaina 10.5. klo 15 alkaen. Kaikista ryhmistä mukaan! 

• Jäsentapahtuma – retki Järvenpään taidemuseoon lauantaina 6.8. klo 11, opastettu 
tutustuminen. https://tapahtumat.jarvenpaa.fi/en-FI/page/5c9df42bb522600ab99b9aa0  
Tarkemmat ohjeet (juna- ym. yhteydet) lähempänä ajankohtaa. 

• Jäsentapahtuma – Luonnon voimaa - Näyttely pidetään 3.–23.10. 2022, paikka on Galleria Kolmas 
kerros, Hämeentie 157, 3. kerros.  

• Jäsentapahtuma – syyskokous Sasekalla loka- marraskuussa 
 
Syksyn 2022 näyttely 
Taideseuran 43. vuosinäyttely ”Luonnon voimaa” järjestetään 3.-23.10.2022 Galleria Kolmas 
kerroksessa. Gallerian osoite on Hämeentie 157, 3. kerros, 00560 Helsinki, www.kolmaskerros.fi.  Ohjeet 
täsmentyvät loppukesällä. Näyttelyn juryttää taiteilija Pekka Parviainen. 
Tarkista, että jäsenmaksusi ei ole unohtunut. Näyttelyyn osallistuminen edellyttää, että jäsenmaksu 
kahdelta viime vuodelta 2021-22 on maksettu. 
 
Hallitus on myös kannustanut taideseuralaisia omaan aktiivisuuteen ja pienimuotoisempien näyttelyiden 
järjestämiseen. Omien näyttelyiden kutsukortit ja tiedot kannattaa edelleen laittaa minulle 
maila.niskanenkopio@saunalahti.fi, jotta voin postittaa ne edelleen jäsenistöllemme niin haluttaessa.  
Omista näyttelyistä ilmoitetaan myös seuran nettisivuilla ihts.fi                                                                                 
 

SYKSYN 2022 viikkokurssit  
 
Viikoittaiset kurssit on tarkoitus aloittaa viikolla 37 eli maanantaista 12.9. alkaen.    
 
ma 12.9. 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 13.9. Tiistaimaalarit klo 10–14 
Kurssi on tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn tottuneille maalareille ja vapaavalintaisille tekniikoille.  
Opettaja Vesa Hjort antaa maalausohjelman ja on paikalla yksilöllistä opastusta varten neljä kertaa kauden 
aikana. Kurssi kokoontuu 12 kertaa. 
Kurssin hinta on 75 €, viite 5733. 
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ti 13.9. Elävän mallin piirustus klo 18–20 
Kurssilla piirretään elävää mallia ja croquis -piirustusta. Kurssikertoja on 12. Opettaja Tuomo Laakso on 
paikalla viisi kertaa, malli on paikalla joka kerta.  
Kurssin hinta on 85 €, viite 5720.  
 
ke 14.9. Viiva ja väri klo 18–20.30. 
Kurssi sopii akvarellista, tussista ja sekatekniikoista kiinnostuneille. Piirretään ja maalataan erilaisin 
tekniikoin havainnosta ja mielikuvituksesta. Yhdistetään perinteisiä ja moderneja menetelmiä. Opitaan, 
miten voi saavuttaa ilmeikkyyttä yksinkertaisinkin keinoin.  
Opettaja Olga Veselovskaya on paikalla 10 kertaa. Lisäksi kaksi omatoimikertaa. Kurssi alkaa etänä 
keskiviikkona 14.9. Etäopetus tapahtuu zoomissa. Joka neljäs opetuskerta on läsnäolokerta kerhotalo 
Sasekalla. Kurssin hinta on 85 euroa, viite 5775. 
 
to 8.9. Uusia kulmia kuvan tekemiseen klo 10.30–14.30 – HUOM. ALKAA jo torstaina 8.9. 
Kurssilla tutkitaan omaa ilmaisutapaa ja sen suhdetta sisältöön. Välineet ja tekniikka ovat vapaat, ainoa 
vaatimus on hajuttomuus. Kurssi kokoontuu 12 kertaa. Opettaja Gun Holmström on paikalla 4 kertaa, 
muutoin työskennellään itsenäisesti.  
Kurssin hinta 75 €, viite 5762.  
 
to 15.9. 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. 
 
la 17.9. Akvarellimaalaus klo 10–13 
Kurssilla työskennellään opettajan kurssisuunnitelman puitteissa keskittyen omaan oppimiseen – teoriaa 
unohtamatta. Opettaja Elina Tammiranta-Summa on paikalla 10 kertaa, lisäksi kaksi omatoimikertaa. 
Kurssin hinta on 85 €, viite 94566. 
 
ILMOITTAUTUMINEN kaikille viikkokursseille 1.9. mennessä ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut: 
Alina Arkonkoski ihts.kurssit@gmail.com tai puh. 040 129 1737, mieluiten tekstiviestillä. 
 
KURSSIEN MAKSUTIEDOT 
Maksa viikkokurssit eräpäivään 1.9. mennessä seuran tilille FI08 1388 3000 3018 08.  
 

Kesäkurssi elokuussa Sasekalla 
 
SASEKAN KESÄKURSSI on 1-5.8.2021 klo 10-14  

Kurssi kokoontuu viitenä päivänä klo 10-14, yhteensä 20 tuntia, opettajana taidemaalari Tuomo Laakso. 
Työskentelyä sään salliessa Vuosaaren kauniissa rantamaisemissa ja Sasekan tiloissa. Tekniikka on vapaa, 
ainoastaan öljyvärejä ei suositella. 
Kurssin hinta on 100€ ja viite 12344. 
 
ILMOITTAUTUMINEN 18.7. mennessä ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut 
sähköpostitse ihts.kurssit@gmail.com tai puhelimitse Alina Arkonkoski, 040 129 1737, mieluiten 
tekstiviestillä. 
 
KURSSITODISTUS 
Hallitus on laatinut todistuksen seuran kurssille osallistumisesta. Jäsenet, jotka kokevat siitä olevan hyötyä, 
voivat sellaista pyytää erikseen (ei jaeta automaattisesti).  
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Jäsenmaksut ja jäsenkortit 
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2022 on 42 €/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. 
 
Hyvää ja rentouttavaa kesää!  
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 
 

Seura Somessa: 
Taideseuran kotisivut 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. 
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