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                              Jäsentiedote 7/2020  
                     30.8.2020     
Hyvä jäsen, 
 
Tässä tiedotteessa on tarkennuksia tulevaan toimintaamme. 
 
Kuukausitapahtumat  

• Jäsentapahtuma – Lokakuu; Taikaa -näyttelyn avajaiset Galleria Kolmannessa Kerroksessa 
tiistaina 13.10. klo 18-20 

• Näyttelyn Kritiikki-ilta - torstaina 15.10. klo 18-20 
• Jäsentapahtuma – yhdistetty kevät- ja syyskokous Sasekalla 17.10 klo 14.30 

Vuoden 2020 kevätkokous jäi pitämättä koronan takia ja se siirrettiin syyskokouksen yhteyteen. 
Yhdistetty kevät- ja syyskokous pidetään lauantaina 17.10. klo 14.30 (Google Meetsin kautta heille, 
jotka eivät halua fyysisesti kokoontua paikan päälle. Google Meetsin osallistumislinkistä annetaan 
myös tarkemmat ohjeet). 
 

Syksyn 2020 näyttely 
• Taideseuran 41. vuosinäyttely ”Taikaa” järjestetään 12.10.-8.11.2020 

Näyttelyn juryttäjänä toimii taiteilija Gun Holmström, http://www.gunholmstrom.com/index.html  
Paikka on poikkeuksellisesti Galleria Kolmas Kerros, Hämeentie 157, 3. krs. Tarkemmat tiedot (kuten 
ilmoittautumiset kotisivun kautta) kerrotaan erillisellä tiedotteella syyskuussa. 
 
Tarkista, että jäsenmaksusi ei ole unohtunut. Näyttelyyn osallistuminen edellyttää, että jäsenmaksu 
kahdelta viime vuodelta 2019-20 on maksettu. 
 
Hallitus on myös kannustanut taideseuralaisia omaan aktiivisuuteen ja pienimuotoisempien näyttelyiden 
järjestämiseen, vaikka tämä kevät ja kesä ovat poikkeuksellisen vaikeita niiden suhteen. 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                                                                                 
 
KEVÄÄN 2020 viikkokurssien pitämättä jääneet tunnit: 
Pitämättä jääneiden tuntien korvauksista sovitaan kussakin ryhmässä erikseen syyskauden kurssien alettua.   
 

Viikkokurssit syksy 2020 
Kurssit alkavat viikolla 38. Taideseuran tiloissa kerhotalo Sasekan kellarikerroksessa Vuosaaressa, osoitteessa 
Kalkkihiekankuja 6 00980 Helsinki. 
 
MAANANTAISIN 
ma 14.9. 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. 
 
TIISTAISIN 

ti 15.9. Tiistaimaalarit klo 10–14 
Tiistaipaja on tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn tottuneille maalareille, jotka haluavat saada sekä kritiikkiä 
että ohjausta kehittyäkseen ja uudistuakseen. Kurssilla maalataan annettuja tehtäviä tai oman aiheen mukaan. 
Myös maalaustekniikat ovat omavalintaiset. Opettaja Vesa Hjort antaa yksilöllistä ohjausta, tehtäviä ja kritiikkiä 
neljä kertaa lukukaudessa klo 10-14. Kurssi kokoontuu 12 kertaa.  
Kurssin hinta on 75 €, viite 5733.  

http://www.gunholmstrom.com/index.html
mailto:maila.niskanenkopio@saunalahti.fi
http://ihts.fi/


2 
 

 
ti 15.9. Elävän mallin piirustus klo 18–20 

Tällä kurssilla piirretään elävää mallia ja croquis -piirustusta. Kurssikertoja on syyskaudella 12, opettaja Pertti 
Summa on paikalla 5 kertaa. Malli on paikalla joka kerta. 
Kurssin hinta on 85 € sisältäen mallimaksun, viite 5720. 
 
KESKIVIIKKOISIN 
ke 16.9. Taidetta monipuolisesti tussilla klo 18–20.30 

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti nestemäisen tussin käyttöön piirtäen, maalaten, roiskien ja raaputtaen. 
Tussia yhdistetään myös muihin kuvataidemateriaaleihin, kuten akvarelleihin, akryyliväreihin, pastelleihin, 
suolaan, sokeriin ja rasterikalvoihin. Työskentelyssä hyödynnetään eri piirustus- ja maalausvälineitä, kuten 
siveltimiä, tussiteriä, omatekoisia ruokokyniä ja hammasharjaa. Tutuiksi tulevat mm. tussin monipuolinen viiva, 
voimakkaat ja herkät harmaan sävyt, mustavalkoinen ja värikäs raapekartonkityöskentely, pen & wash, roiske- 
ja pesutekniikka sekä monet muut mielenkiintoiset sisällöt. Kurssi koostuu pääasiassa lyhyistä 
tehtävänannoista, mikä mahdollistaa monipuolisen sisällön, mutta samalla tarjoaa mahdollisuuden myös 
syventyä itseään kiinnostaviin tussitekniikoihin. Osallistuminen ei vaadi tussin tuntemista taidevälineenä 
etukäteen. Tule mukaan tutustumaan tussityöskentelyn mielenkiintoiseen maailmaan! Kurssi kokoontuu 
opettaja Janne Torisevan johdolla 10 kertaa ja 2 kertaa itsenäisesti.  
Lisätietoa materiaaleista voi kysyä janne.toriseva@gmail.com 
Kurssin hinta on 85 €, viite 5746. 
 
TORSTAISIN 

to 17.9. Kuvantekemisen uudet näkökulmat klo 10-14 
Kurssilla etsitään uusia suuntia ja katselukulmia kuvan tekemiseen välineitä, ympäristöjä ja materiaaleja 
vaihdellen. Poikkeuksellisesti syksyllä 2020 työskennellään itsenäisesti ilman opettajaa. Kurssi kokoontuu 
12 kertaa kello 10-14. Kurssi on suunnattu hajuttomia menetelmiä käyttäville.  
 Kurssin hinta syksyllä 2020 on 30 €, viite 5762. (Mahdolliset museokäynnit omakustanteisia).  

 
to 17.9. Grafiikkaryhmä klo 18-21   
Kurssilla työskennellään itsenäisesti ilman opettajaa. Osallistuminen edellyttää aiempaa kokemusta grafiikan 
teosta tai grafiikkakurssin käymistä. Tekotapa voi tuntua vaativalta, mutta on hauskaa ja tekijänsä palkitsevaa! 
Kurssin hinta on 30 €, viite 5759. 
 
LAUANTAISIN 
la 19.9. Akvarellimaalaus klo 10–13 
Kurssi soveltuu jo jonkin aikaa vesivärimaalausta harrastaneille, mutta myös aloittelijat ovat tervetulleita. 
Kurssilla työskennellään opettaja Elina Tammiranta-Summan kurssisuunnitelman mukaisesti. Omaa oppimista 
tuetaan teorian avulla. Kurssi kokoontuu syyskaudella seuran kurssitiloissa tai muualla yhteensä 12 kertaa – 10 
kertaa opettaja Elina Tammiranta-Summan johdolla ja 2 kertaa itsenäisesti. Opettaja on paikalla klo 10-12.30.  
Kurssin hinta on 85 €, viite 94566. 
  
ILMOITTAUTUMINEN 
Kaikille viikkokursseille pyydettiin ilmoitautumaan 1.9. mennessä, mutta koronatilanteen sekoittaessa 
aikataulujamme vapaita kurssipaikkoja voi tiedustella myös tämän jälkeen: 
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 

 
SYKSYN 2020 lyhytkurssit  

• Kevään pitämättä jääneen akryylimaalauskurssin ’Tuntuja ja tunnelmia’ toteuttamista 
suunnitellaan toteutettavaksi loka-marraskuulla. Jos suunnitelma toteutuu, pyydämme uudet 
ilmoittautumiset. Muitakin vaihtoehtoja tutkitaan. 
 

ILMOITTAUTUMINEN (kunhan lyhytkurssi vahvistunut) ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut 
sähköpostitse ihts.kurssit@gmail.com tai puhelimitse Alina Arkonkoski, 040 129 1737, mieluiten 
tekstiviestillä. 
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Hallitus on laatinut todistuksen kurssille osallistumisesta. Jäsenet, jotka kokevat siitä olevan hyötyä, voivat 
sellaista pyytää erikseen (ei jaeta automaattisesti).  
Jäsenmaksut ja jäsenkortit 
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2020 on 40 €/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. 
 
Koska korona/Covid-19 on vaikeuttanut meidän kaikkien arkea ja juhlaa, olemme laatineet ohjeet 
turvallisesta toiminnasta ja uusista käytännöistä taideluokassamme. Ne ovat tämän tiedotteen liitteenä. 
Noudattamalla jo keväältä ja kesältä tuttua varovaisuutta ja huolellisuutta voimme taas virkistää mieltä 
ja ruumista taiteen tekemisen avulla! 
  
Maalaustarvikeliikkeiden edullisia tarjouksia ja seuran jäsenalennuksia kannattaa hyödyntää. Näitä liikkeitä 
ovat ainakin Farbe Oy, Tempera (tilapäisesti muuttanut Lauttasaareen!), Giotto ja Snow White, kehystykseen 
Life Art Oy. Varsinkin akvarellisteille on usein laadukkaita tarjouksia Uudenmaankadun Diversessä. 
 
Hyvää ja turvallista alkavaa kurssikautta!  
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 
 
Liite: Ohjeet koronaviruksen ehkäisemiseksi Montussa 
 

Seura Somessa: 
Taideseuran kotisivut uusitaan lähiaikoina, uudet sivut löytyvät edelleen 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. 
 

Vesa Urtti – osa teoksesta 
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