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 Jäsentiedote 1/2020 
     13.1.2020 
Hyvä jäsen, 
Vuodenvaihteen juhlapyhät tulivat ja menivät, me paneudumme nyt kevät- ja kesäsuunnitelmiin ja tulevaan 
toimintaamme.  
 
Uusi hallitus  
Itä-Helsingin Taideseuran syyskokouksessa 19.10.2019 valittiin erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle 
uudet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä kaksi varajäsentä vuodeksi eteenpäin. Puheenjohtajaksi valittiin  
- Saara Seppälä, saaseppa@gmail.com, puh. 040 060 3613.  
Uuden hallituksen muut jäsenet ovat: 
Riitta Astikainen, Leena Heikkilä, Ami Ilomäki, Tapio Koskenmäki, Liisa Loponen, Maila Niskanen-Kopio, 
Vesa Urtti, Sirkka Valanto ja Alina Arkonkoski.  
Varajäsenet ovat Anja Meri ja Tuula Nurmi.  
Uuden hallituksen tehtävä- ja vastuualueet jaettiin järjestäytymiskokouksessa 7.1.2020: 
- varapuheenjohtaja Liisa Loponen, sihteeri Riitta Astikainen, taloudenhoitaja Vesa Urtti, 
- kurssityöryhmä: kurssisihteerit Alina Arkonkoski (ilmoittautumiset viikko- ja lyhytkursseille sekä 
  kesäkursseille), Tapio Koskenmäki (yhteydet opettajiin ja sopimusasiat), ja hallitus, kurssien suunnittelu 
- markkinointi ja ulkoinen viestintä, Sutinen; Leena Heikkilä, Maila Niskanen-Kopio 
- viestintä ja tiedotus jäsenistölle Maila Niskanen-Kopio, Leena Heikkilä 
- näyttely- ja tapahtumatyöryhmä: puheenjohtaja Liisa Loponen, työryhmässä hallituksen 
  jäsenistä mukana Anja Meri, Ami Ilomäki, Sirkka Valanto, Tapio Koskenmäki ja Tuula Nurmi  
- someryhmä; Ami Ilomäki, Liisa Loponen ja opettajat 
- kotisivujen päivityksestä vastaa Riitta Astikainen 
Muut vakinaiset tehtävät hallituksessa tai sen ulkopuolisilla jäsenillä: taloushankinnat Helga Tollander  
 
Jäsenmaksut ja jäsenkortit 
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2020 on 40 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta 
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu. Jäsenkortti ja laskulomake jäsenmaksun suorittamiseksi lähetetään 
tammikuussa. Uudessa jäsenkortissa on henkilökohtainen jäsennumero, joka on myös viitenumero 
jäsenyyttä koskevissa maksuissa. Kullakin kurssilla on entiseen tapaan oma viitenumeronsa.  
 
Kuukausitapahtumat  

• Jäsentapahtuma – Tammikuu; Helen Schjerfbeck Ateneumissa lauantaina 18.1.20 klo 14, ei 
opastusta, vaan näyttelyintro, linkki https://ateneum.fi/nayttelyt/maailmalta-loysin-itseni/ ja sisältäen 
myös Ruovesi-näyttelyn, linkki https://ateneum.fi/nayttelyt/taiteilijoiden-ruovesi/ Ilmoittautumiset 
ihts.jasen@gmail.com tai puh.  040 820 2877. Huom. uusi sähköpostiosoite! 
 

KEVÄÄN 2020 KURSSIT  
 
VIIKOTTAISET KURSSIT 
Tervetuloa kevään kursseille niin uudet kuin jo aikaisemmin kursseille osallistuneet. Tällä hetkellä 
kaikilla kursseilla on tilaa! Osallistuminen kursseille edellyttää seuran jäsenyyttä. Taideseuraan 
liittymisestä löytyy ohje seuran nettisivuilta www.ihts.fi, kohdassa ’Jäseneksi?’ 
KURSSIPAIKKA on taideseuran tiloissa osoitteessa Kalkkihiekankuja 6, kerhotalo Sasekan kellarikerroksessa. 

 

• MAANANTAISIN  Akryyli- ja öljymaalaus klo 15–21, alkaen 20.1.  
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. 
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• TIISTAISIN  Tiistaipaja klo 10–14, alkaen 21.1.   
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 Katariina Salmijärvi antaa ohjausta ja kritiikkiä 
neljä kertaa lukukaudessa klo 10 - 14. Kurssi kokoontuu 12 kertaa. 
Kurssin hinta on 75 €, viite 5733. 
 

• TIISTAISIN   Elävän mallin piirustus klo 18–20, alkaen 21.1.  
Tällä kurssilla piirretään elävää mallia ja croquis-piirustusta. Kurssikertoja on kevätkaudella 12, opettaja Pertti 
Summa on paikalla 5 kertaa. 
Kurssin hinta on 85 € sisältäen mallimaksun. Viite 5720. 
HUOM! Kurssi on muutettu kurssimaksuperusteiseksi, joten yksittäisiä käteismaksuja ei enää peritä. 
 

• KESKIVIIKKOISIN  Taidetta monipuolisesti tussilla klo 18–20.30, alkaen 22.1. 
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 tarjotaan mahdollisuus 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.  
Kurssin hinta on 85 €, viite 5746. 
Lisätietoa materiaaleista voi kysyä janne.toriseva@gmail.com 
 

• TORSTAISIN  Kuvantekemisen uudet näkökulmat klo 10-14, alkaen 23.1. 

Torstaisin etsitään kuvan tekemiseen uusia näkökulmia. Välineet, materiaalit ja ympäristöt vaihtelevat opettaja 
Tero Annanollin antaman ohjelman mukaan. Sisältää myös paljon itsenäistä työskentelyä. Kurssi kokoontuu 12 
kertaa kelo 10-14. Opettaja on paikalla neljä kertaa kauden aikana, itsenäistä työskentelyä on kahdeksan 
kertaa. Kurssi on suunnattu hajuttomia menetelmiä käyttäville.  
Kurssin hinta on 75 €, viite 5762. (Mahdolliset museokäynnit omakustanteisia).  
 

• TORSTAISIN   Grafiikkaryhmä klo 18 – 21, alkaen 23.1.  
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  Akvarellimaalauskurssi klo 10–13, alkaen 25.1.  
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 kevätkaudella seuran kurssitiloissa tai muualla yhteensä 12 kertaa – 
10 kertaa opettajan johdolla ja 2 kertaa itsenäisesti. Opettaja on paikalla klo 10 - 12.30.  
Kurssin hinta on 85 €, viite 94566. 
 
ILMOITTAUTUMINEN kaikille viikkokursseille 20.1. mennessä ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut: 
Alina Arkonkoski ihts.kurssit@gmail.com tai puh. 040 129 1737, mieluiten tekstiviestillä. 
  
KURSSIEN MAKSUTIEDOT 
Maksa viikkokurssit eräpäivään 20.1. mennessä seuran tilille FI08 1388 3000 3018 08 
Kurssien maksuviitteet ovat: 
ma Öljy- ja akryyli 94715 
ti Tiistaipaja 5733 
ti Elävä malli 5720 
ke Tussikurssi 5746 
to Torstaipaja 5762 
to Grafiikka 5759 
la Akvarelli 94566 
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LYHYT- ja KESÄKURSSIT 
• Kevätkauden akryylimaalauksen lyhytkurssia suunnitellaan maaliskuulle. Siitä kerrotaan tarkemmin 

seuraavassa tiedotteessa. 
 

• Perinteinen Sasekan kesäkurssi heinä-elokuun vaihteessa. 
Kurssi kokoontuu 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. 
Lisätietoja kurssista myöhemmin. 
 
NÄYTTELYT 2020 

• 41. vuosinäyttely on syksyllä Stoassa myöhemmin vahvistettavana ajankohtana. Stoan näyttelyyn 
ehdotetuista teemoista valittiin "Taikaa". 
 

Vuosinäyttelyssä palkituiden saamat stipendit voi käyttää yhteen seuran kurssiin sen hinnasta riippumatta 
kolmen vuoden aikana. 
 
 
Lisäksi tulossa on varaston siivous, jota koskien seuraava ohje: 

Kevätkauden alkupuolella varasto siivotaan ja viedään roskiin tai kierrätykseen kaikki tarpeettomalta 
vaikuttava, jolle ei löydy omistajaa. Vie silloin omat työsi kotiin siivouksen ajaksi tai merkitse niihin nimesi. 
Kerro, jos tiedät että varastossa on jotakin ei-aktiivikäytössä olevaa tavaraa, mikä pitää ehdottomasti säilyttää 
ihts.jasen@gmail.com, tai tule mukaan siivoustalkoisiin. Päivä ilmoitetaan myöhemmin. 

 
 
Jäsenkysely 

Teimme loppuvuodesta jäsenkyselyn, johon toivoimme sinun vastaavan. Jos et joulukiireiltä tuolloin 
ennättänyt, voit vastata vielä tammikuun aikana. Kyselyn tarkoituksena on kehittää taideseuran toimintaa ja 
antaa sinulle jäsenenä vieläkin parempaa palvelua.  
Arvomme kyselyyn osallistuneiden kesken 50 € lahjakortin taidetarvikkeisiin.   
Kysely löytyy tästä linkistä: 
https://forms.gle/1MzY366kWdWrNrZr6 

 
 
Seura Somessa: 
Taideseuran kotisivut on uusittu ja uudet sivut löytyvät osoitteesta ihts.fi.  Jo yli 2 000 kävijää on löytänyt 
sivun! 
Seura on myös Instagramissa, johon pääset myös kotisivun linkistä.  
Facebook-osoite on edelleen Itä-Helsingin Taideseura ry, jossa voit käydä peukuttamassa. 

 
Hyvää ja energistä alkavaa vuotta puheenjohtaja Saara Seppälän ja varapuheenjohtaja Liisa Loposen 
luotsauksessa! 
 

 
 
 
 
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 

mailto:ihts.jasen@gmail.com
https://forms.gle/1MzY366kWdWrNrZr6
http://www.ihts.fi/

