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Jäsentiedote 4/2022
22.6.2022
Hyvä jäsen,
Juhannuksen lähestyessä ja keskikesän tuloa odottaessamme vähän kertausta tulevista toiminnoista:
Kuukausitapahtumat
• Jäsentapahtuma – retki Järvenpään taidemuseoon lauantaina 6.8. klo 11, opastettu
tutustuminen. https://tapahtumat.jarvenpaa.fi/en-FI/page/5c9df42bb522600ab99b9aa0
Menemme sinne itsenäisesti ilman yhteiskuljetusta, mutta voimme mennä yhdessä sopivilla junilla.
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.
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.

SYKSYN 2022 viikkokurssit
Viikoittaiset kurssit on tarkoitus aloittaa viikolla 37 eli maanantaista 12.9. alkaen. Yksityiskohtaisemmat
tiedot olivat lueteltuina edellisessä tiedotteessa.

Kesäkurssi elokuussa Sasekalla näyttää olevan täyttymässä, mutta vapaita paikkoja voi vielä tiedustella.
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.
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.
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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 juhannusta 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.

