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 Jäsentiedote 2/2023 
     22.2.2023 
Hyvä jäsen, 
 
Talvella on nyt nähty tuiskuja, sateita, loskaa ja aurinkoa, joten monet odottavat jo kevään tuloa 
malttamattomasti. Kevät- ja kesäsuunnitelmat tulevat ajankohtaisiksi. 
 
Kuukausitapahtumat  

• Jäsentapahtuma – Huhtikuu; kevätkokous lauantaina 15.4. klo 13.30. Kevätkokoukseen voi 
osallistua tulemalla paikalle. Kokoontumisrajoituksia ei enää ole.  
Varsinainen kutsu on liitteenä.  

• Jäsentapahtuma – Toukokuu; Montun siivous, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Viime vuoden 
muuton jälkeen työtilamme on helpompi pitää siistinä. Joka ryhmästä odotetaan osallistujia. 

 
NÄYTTELYTOIMINTA  

• Vuosinäyttely on Vuotalon Galleriassa, alustava ajankohta marraskuu 2023. 

• SUNNUNTAISARJA - POP-UP -näyttelyt, joissa kukin halukas kurssi järjestää ennalta sovittuna 
sunnuntaina Montussa ryhmänsä jäsenten töitä (ei rajoitettu valmistumisvuotta ja myös kurssin 
ulkopuolella tehdyt työt voi tuoda). Kävijöille kahvitarjoilu (vapaaehtoinen maksu). 
Eri kurssit esiintyvät Montussa klo 12-15 seuraavina sunnuntaina: 
5.3. Elävän mallin piirustus 
12.3. Grafiikkaryhmä 
19.3. Viiva ja väri – teosten lisäksi esillä video-/diaesittely etäkurssin toiminnasta 
26.3. Öljy ja akryyli 
2.4. Tiistaipaja 
POP-UP -näyttelyillämme on tarkoitus esitellä kunkin ryhmän toimintaa ja sen tuloksia 
kiinnostuneille näyttelyissä kävijöille ja seuran muille jäsenille.  
 

KEVÄÄN 2023 LYHYTKURSSI – Tempera pe-su 21.-23.4.  

• Kevään lyhytkurssi on muuttunut temperakurssiksi, jonka taiteilija Riikka Wesamaa pitää 

viikonloppuna pe-su 21.-23.4. Kurssin hinta on 85 €, lisäksi pieni materiaalimaksu, liite 12409. 

Kurssilla tutustutaan temperamaalaustekniikkaan. Maalataan pääasiassa yksinkertaisella 
munankeltuaistemperalla, kokeillaan kaseiinitemperaa ja käydään läpi muita temperoita 
opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Kurssin aluksi tehdään itse liitupohjia maalauksia varten. 
Maalataan asetelmaa/ympäristöä havainnosta ja varioiden. Halutessaan voi maalata myös omaa 
aihetta. Maalauspohjat ja materiaalit saa kurssipaikalta. Kurssi sopii aloittelijalle ja myös jatkoksi 
temperamaalausta jo kokeilleille. 
 

Munatempera on vanha, omalaatuisen kaunis ja kestävä maalaustekniikka, joka tunnetaan parhaiten 
ikonimaalauksista. Se on silti edelleen elävä ja käytössä oleva tekniikka nykytaiteessa. Kaseiinimaalaus on 
taidemaalauksessa vähemmän tunnettu ja käytetty tekniikka, joka liitetään enemmän koriste- ja 
seinämaalaukseen. Viikonlopun kurssilla keskitytään temperamaalauksen materiaaliseen puoleen ja 
maalauksellisiin mahdollisuuksiin, mutta tekniikan historiaa ja nykyhetkeä sivutaan teosesimerkein.  
 
pe 17.00–19.00 
-käydään läpi liitupohjan valmistus ja käytettävät aineet 
-maalauslevyjen/-alustojen liimaus ja pohjustus, paperien pohjustus 
-pigmenttien, maalien ja aineiden turvallinen käyttö 
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la 12–17 
-käydään läpi munankeltuaistemperan sekä kaseiinitemperan valmistus, temperamaalin käytön periaatteet 
pigmenttien sekoittaminen  
-maalauskokeiluja pohjustetuille papereille, jatketaan pohjustuksia, jos tarvis 
-ensimmäinen maalaus asetelmasta/ympäristöstä tai omasta aiheesta 
su 12–17 
-muiden temperaemulsioiden esittely 
-jatketaan edellisen päivän maalauksia/ maalataan toinen maalaus varioiden tai omasta aiheesta 
-maalausten katselmus 
 
SASEKAN KESÄKURSSI 

• Perinteinen Sasekan kesäkurssi on elokuun alussa, tarkka aika ja hinta vahvistuvat myöhemmin.   
Kurssi on kokoontunut 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.  
 
ILMOITTAUTUMINEN tai vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut:  
Alina Arkonkoski ihts.kurssit@gmail.com tai puh. 040 129 1737, mieluiten tekstiviestillä. Osallistuminen 
edellyttää seuran jäsenyyttä. 
KURSSIEN MAKSUTIEDOT  
Maksa kurssit seuran tilille FI08 1388 3000 3018 08 
 
Jäsenmaksut ja jäsenkortit 
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2023 on 50 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta 
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu.  
 
Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
Jos sinulla on sähköpostiosoite, joka ei vielä ole seuran tiedossa tai osoitetiedoissasi on muita muutoksia, 
ilmoita ne jäsenasioiden sähköpostiosoitteeseen ihts.jasen@gmail.com tai 040 820 2877, Riitta 
Astikainen. Sähköpostitse pystymme tiedottamaan nopeasti esim. kurssiasioista.  
 

Seura Somessa: 
Taideseuran kotisivut löytyvät osoitteesta ihts.fi.  Seura on myös Instagramissa, johon pääset myös 
kotisivun linkistä. Facebook-osoite on Itä-Helsingin Taideseura ry, jossa voit käydä peukuttamassa.  
 
Aktiivista kevättalvea toivottaen hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 

 

 

mailto:ihts.kurssit@gmail.com
mailto:ihts.jasen@gmail.com
http://www.ihts.fi/
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Nykyisten ja entisten opettajiemme ulkomaan- ja kotimaan kursseja, jonne voi osallistua: 

 
 

Ulkomaan maalauskurssia seura ei enää järjestä itse, mutta mm. nykyiset ja entiset opettajamme 
järjestävät maalauskursseja sekä kotimaassa että ulkomailla. Linkeistä löytyy tarkemmat ohjeet, kuinka 
niille osallistutaan. (Huom. seura ei ota vastaan tai välitä ilmoittautumisia, vaan kiinnostuneet ovat suoraan 
yhteydessä ko. taiteilijoihin.) 
  
- Elina Tammiranta-Summa ja Pertti Summa opettavat taas heinäkuisen viikon kuvataideleirillä Kalajoen 
kauniissa maisemissa 10.-14.7.  
https://kkro.fi/kurssit/kuvataideleiri/ 
  
- Tero Annanollin ohjelmassa on useita maalausmatkoja. Niistä esimerkkinä Maiseman salat -mestarikurssi 
Viron Kuresaaressa 9.-16.7. 
https://www.annanolli.com/art-annanolli-cources/maiseman-salat-mestarikurssi-kuressaaressa-9-16-7-
2023 
  
- Merja Salonen Di Giorgio järjestää maalauskurssin Italian Umbrian Todissa 1.-8.10. Lisätietoja 
Merjalta: Merja Salonen Di Giorgio: mail@merjasdg.net / 040 848 3612 
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