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 Jäsentiedote 2/2022 
     27.3.2022 
Hyvä jäsen, 
 
Talvella on nyt nähty tuiskuja, sateita, loskaa ja aurinkoa, joten monet odottavat jo kevään tuloa 
malttamattomasti. Kevätaurinko pilkahtelee, kuten sulavan lumen ja loskan keskellä kulkevat ovat 
huomanneet. Kevät- ja kesäsuunnitelmat tulevat ajankohtaisiksi. 
 
Kuukausitapahtumat  

• Jäsentapahtuma – Huhtikuu; kevätkokous perjantaina 28.4. klo 18. Kevätkokoukseen voi osallistua 
joko tulemalla paikalle tai etäosallistumalla. 
Linkki etäosallistumiseen on: https://meet.google.com/hvy-koxy-eki  
Varsinainen kutsu on liitteenä.  

• Jäsentapahtuma – Toukokuu; Montun siivous, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Joka ryhmästä 
odotetaan osallistujia. 

• Jäsentapahtuma – Kesäretki Järvenpään taidemuseoon heinäkuussa.   

Alustavasti on suunniteltu näyttelykäyntiä opastettuna ryhmänä Järvenpään taidemuseoon. 

https://tapahtumat.jarvenpaa.fi/en-FI/page/5c9df42bb522600ab99b9aa0  

SYKSYN 2022 VIIKKOKURSSEISTA kerrotaan seuraavissa tiedotteissa.  
 

LYHYT- ja KESÄKURSSIT 

• Akryylitekniikoiden lyhytkurssi 23.-24.4., yht. 10 t. Kurssin hinta materiaaleineen 90 €, viite 5788. 
Akryyliväreillä luovasti; Mitä kaikkea pelkällä värillä voi tehdä ja miten väriä voi itse valmistaa. Mitä lisäksi 
saadaan aikaiseksi mediumeilla ja massoilla! Perehdymme maalatessamme kerroksellisuuteen, 
läpikuultoon, paksujen massojen avulla struktuurin muodostamiseen, krakelointiaineen käyttöön.  
Kurssin esittely liitteenä. 
 

• Perinteinen Sasekan kesäkurssi 1.-5.8. 
Kurssi kokoontuu viitenä päivänä klo 10-14, yhteensä 20 tuntia. Kurssin hinta 100 €, viitenumero 12360. 
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. Opettajana toimii Tuomo 
Laakso.  
 
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 
 
NÄYTTELYT 2022 
Syksyn 2022 näyttely 

• Taideseuran 43. vuosinäyttely ’Luonnon voimaa’ järjestetään 3.-23.10.2022 

Paikka on Galleria Kolmas Kerros, Hämeentie 157, 3. krs. Näyttelyn yksityiskohdat vahvistuvat 
loppukesästä. 
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TAPAHTUMAT 
Taideseura järjestää Vuotalossa 9.4. klo 12-15 eläinaiheisen korttityöpajan lapsille. Tapahtuma noudattaa 
aikaisempia vastaavanlaisia tilaisuuksia. Vuotalon aulaan järjestetään pöytiä, seuran runsaita 
korttivarastoja, paperia ja muuta askartelumateriaalia tuodaan Sasekalta paikalle ja seuran puolesta on 
IHTS-liiveihin pukeutuneita ohjaajia avustamassa. Haluatko olla mukana avustajana? Kerro Saara 
Seppälälle, saaseppa@gmail.com. 
 
Jäsenmaksut ja jäsenkortit 
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2022 on 42 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta 
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu.  
 
Seura Somessa: 
Taideseuran kotisivut on uusittu ja uudet sivut löytyvät osoitteesta ihts.fi. Instagramiin pääset kotisivun 
linkistä ja Facebook-osoite on edelleen Itä-Helsingin Taideseura ry, jossa voit käydä peukuttamassa. 
 
Aurinkoista pääsiäistä toivottaen hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 
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