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Itä-Helsingin Taideseura        

Kerhotalo Saseka, Kalkkihiekankuja 6, 00980 Helsinki    Jäsentiedote 2/2016 

 www.itahelsingintaideseura.fi                                                                                    18.2.2016 
                                                                                                                                                   
Hyvä jäsen, 

 
Kevät keikkuen pilkahtelee ja antaa toivottavasti uutta intoa kevät- ja kesäsuunnitelmiin. Luova toiminta tunnetusti tekee 
sielulle hyvää ja virkistää mieltä ja kehoa!  
  
Kuukausitapahtumat  

 Jäsentapahtuma – Huhtikuu; Kevätkokous lauantaina 2.4. klo 14.30 Sasekan tiloissamme 

 Jäsentapahtuma – Huhtikuu; koko päivän retki Mänttään tutustumaan Serlachius-museoihin 

 Jäsentapahtuma – Toukokuu; Vuosinäyttelyn VARJOSTA VALOON – avajaiset Stoassa 17.5.   

 Jäsentapahtuma – Toukokuu; Montun siivous 

    
 

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN - TERVETULOA VAIKUTTAMAAN! 

 
Kevätkokous 
Itä-Helsingin Taideseuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Sasekalla lauantaina 2.4.2016 klo 14.30 
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat yhdistyksen sääntöjen 8 § mukaisesti: 

 esitellään toimintakertomus vuodelta 2015 

 esitellään seuran tilit vuodelta 2015 ja toiminnantarkastajan niistä antama lausunto 

 vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös 

 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista aiheeseen liittyvistä toimenpiteistä 

 käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat 
 
Kokous on myös oikea foorumi keskustella seuramme toiminnasta ja jäsenistön toivomuksista. 
 
Tutustumisretki Serlachius – museoihin Mänttään ja Anselm Kiefer-näyttelyyn 9.4.2016 
Koko päivän retkestä on erillinen esite liitteenä. 
 
Vuoden 2016 näyttelyt 
Vuosinäyttelymme Varjosta valoon järjestetään 16.5. – 5.6.2016 Stoassa. Pystytys on 16.5., avajaiset 17.5. ja purku 6.6. 
Näyttely on avoinna yleisölle 17.5. – 5.6.2016. Tarkemmin näyttelyistä tullaan kertomaan alkuvuoden tiedotteissa.  
Hallitus myös kannustaa eri ryhmiä omaan aktiivisuuteen ja pienimuotoisempien näyttelyiden järjestämiseen.                                                                                                                                                                       
 
Itä-Helsingin alueellinen kulttuuriyhteistyö 
Seuralta on kysytty mahdollisuutta yhteistyöhön Idän kyläjuhlan 21.5. ja Puotilan meripäivän 22.5. kanssa.  
Tapahtumassa käytettäisiin omia välineitä tai taideseuran varastossa olevia materiaaleja. Aiempien kokemusten 
perusteella esimerkiksi öljypastellit sopisivat paremmin kuin esim. akryylimaalaus. Seuralla on työryhmä, joka laatii 
toteutussuunnitelmaa ja seuraavassa tiedotteessa voimme toivottavasti antaa tarkemmat tiedot. Idea alueen 
kulttuuritoimijoiden yhteistyöstä on hieno.  
 
 
KESÄN 2016 LYHYTKURSSEISTA 
 
Kesäkurssit 2016 

 Kesäkurssi järjestetään Viron Muhussa Lallitoomassa 8.6.-14.6.2016. Kurssi on omatoiminen ilman opettajaa.  
Paikalla on mahdollisuus 10 hengen majoittamiseen ja majoitustyypistä riippuen osallistumiselle on eri hinnat. Kurssista 
on erillinen esite liitteenä. 
Kuljetus Tallinnan satamasta Lallitoomaan ja takaisin on mahdollista järjestää pikkubussilla, mutta sen kustannusten jako 
riippuu siitä, lähteekö joku omalla autolla. Paikan päällä on myös mahdollisuus järjestää retkiä. 
Tarkemmat tiedot Anja Meri anjariittam@gmail.com tai puh. 050 5957221. Sitova ilmoittautuminen 31.3.2016 mennessä. 
Voit tutustua paikkaan etukäteen osoitteessa http://www.visitestonia.com/fi/lalli-tooman-matkailutila.  
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 Maalauskurssi Sasekalla elokuussa, tarkemmat tiedot samoin myöhemmissä tiedotteissa. 
 
Kurssit päivitetään myös internetin osoitteeseen www.itahelsingintaideseura.fi > Kesäkurssit ja lyhytkurssit 
 
Jäsenmaksut ja jäsenkortit 
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2016 on 40 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta jäseniltä 
velotetaan 3 € kirjaamismaksu. Jäsenmaksu suoritetaan Itä-Helsingin Taideseuran tilille Nordea IBAN FI08 1388 3000 
3018 08. Uusi jäsenkortti lähetetään niille, jotka ovat suorittaneet viime vuoden jäsenmaksun. Käytä laskussa olevaa 
viitenumeroa!  Uusille jäsenille jäsenkortti toimitetaan myöhemmin. 
 
Maalaustarvikeliikkeiden edullisia tarjouksia ja seuran jäsenalennuksia kannattaa hyödyntää. Näitä liikkeitä ovat 
ainakin Columbuksen Suomalainen Kirjakauppa, Farbe Oy, Tempera ja Giotto, kehystykseen Ars Longa ja Life Art 
Oy . 
 
Ei-jäsen voi tulla ilmaiseksi yhdeksi kerraksi viikko- eli pitkille kursseille. Kutsu kiinnostunut ystäväsi tai kaverisi 
tutustumaan kurssille!  
 
Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
Jos sinulla on sähköpostiosoite, joka ei vielä ole seuran tiedossa, ilmoita se Ritva Oksaselle, r.oksanen@elisanet.fi.  
Sähköpostitse pystymme tiedottamaan nopeasti esim. kurssiasioista.  
 
Kotisivumme www.itahelsingintaideseura.fi tullaan päivittämään viimeisten tietojen mukaisesti, joten myös sitä 
kannattaa seurata. Myös jäsentiedotteet tullaan julkaisemaan sivuilla. Julkaisemme siellä mielellämme värikkäitä kuvia 
kursseistamme, teoksistamme, tempauksista ja tilaisuuksista. Tiedotusryhmän jäsen Matti Elomaa, 
matti.elomaa@helsinki.fi, puh. 050 349 6849, ottaa mielellään vastaan tätä koskevaa postianne.  
Mikäli et halua kuviesi näkyvän näillä julkaisimilla, ilmoitathan siitä Matille tai muilla tiedotusryhmämme jäsenille. 
Ja mikäli tunnet toimittajan kutsumusta tai haluat muuten osallistua jäsenlehtemme Sutisen tekemiseen, otamme 
ilmoittautumisesi mielihyvin vastaan. Sutiseen tarkoitettua materiaalia, kuvia ja tekstejä, voi edellisten vuosien tapaan 
toimittaa osoitteeseen maila.niskanenkopio@saunalahti.fi.  
 
 
 

Pysäköintikiekko ja seuran oma pysäköintitunnus! 
Taloyhtiön isännöitsijän kanssa on sovittu, että Sasekan parkkipaikalla edellytetään ensi vuonna seuran oman 
pysäköintitunnuksen käyttöä pysäköintikiekon lisäksi. Seuran pysäköintitunnuksia on saatavana Sasekan 
luokassamme kurssien alkaessa. Seuran tunnuksella varustettuja autoja ei tulla sakottamaan. 
 

 
Nauttikaamme ja antakaamme lumisateiden takaa lähestyvän kevään ja lisääntyvän auringonvalon 
vaikuttaa mieleemme ja töihimme! 
 
Kehottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio  
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