
ITÄ-HELSINGIN TAIDESEURA

Itä-Helsingin taideseura 
on toiminut 35 vuotta koti-
paikkanaan Helsingin Vuosaari. 
Yhdistyksen tarkoituksena on koota 
kuvataiteilijat ja taiteen harrastajat 
yhteiseen toimintaan sekä edistää 
ja kehittää taiteiden harrastusta 
ja tasoa.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
yhdistys: • suunnittelee ja järjestää 
taidekursseja, muuta taidekoulutusta 
ja retkiä • järjestää taidenäyttelyitä 
• toteuttaa jäsenistönsä ehdotuksia, 
jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusta 
• harjoittaa tiedotus- ja julkaisu-
toimintaa • järjestää kokouksia, juhlia, 
esitelmä- ja muita kulttuuritilaisuuksia 
• tekee taiteita edistäviä aloitteita 
• ja harjoittaa yhteistoimintaa alueen 
muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.

Itä-Helsingin taideseura pyrkii 
toteuttamaan kurssitoimintaansa 
siten, että kurssit vastaavat moni-
puolisesti jäsenten tarpeita ja seuran 
tavoitteita. Kursseilla ja työpajoissa 
on mahdollista hyödyntää ja kokeilla 
erilaisia vakiintuneita ja uusia 
tekniikoita. Kesäkurssit sekä 
maalausmatkat kotimaassa ja 
ulkomailla antavat myös virikkeitä 
ja lisäävät kulttuurin tuntemusta.



Öljy- ja akryylikurssi  sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. 
Opettajan johdolla maalataan 8 kertaa ja itsenäisesti 3 kertaa. 
Kurssi kokoontuu maanantaisin klo 15 – 21 ja alkaa 12.9.2016. Hinta 75 €.

Tiistaipaja  on tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn tottuneille maalareille. 
Syyskaudella on 11 maalauskertaa. Opettaja antaa maalausohjelman ja on
paikalla 4 kertaa kauden aikana. Kurssi kokoontuu tiistaisin klo 10 – 14  ja 
alkaa 13.9.2016. Kurssin hinta on 75 €.

Elävänmallin piirustus  -kurssilla toteutetaan mallipiirustusta ja/tai 
croquis-piirustusta. Kurssi kokoontuu 11 kertaa, opettaja on paikalla 
5 kertaa. Kurssi kokoontuu tiistai-iltaisin klo 18 – 20 ja alkaa 13.9.2016. 
Osallistumismaksu on 10 €/kerta.

Kokeileva tussikurssi  sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille.  
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin tussitekniikoihin ja etsitään 
omaa ilmaisua kokeilevassa hengessä. Kurssi kokoontuu opettajan johdolla 
11 kertaa keskiviikkoisin klo 18 - 20 ja alkaa 14.9.2016. Kurssin hinta on 75 €.

Torstaipaja  on suunnattu hajuttomia menetelmiä käyttäville. Opettajan 
maalausohjelman parissa työskennellään 7 kertaa itsenäisesti ja 4 kertaa 
opettajan ohjauksessa. Kurssi kokoontuu torstaisin klo 10 – 14 ja alkaa 
15.9.2016. Kurssin hinta on 75 €.

Grafiikkaryhmä  työskentelee itsenäisesti ilman opettajaa. 
Osallistuminen edellyttää aiempaa kokemusta grafiikan teosta. 
Kurssi kokoontuu torstaisin klo18 – 21 ja alkaa 15.9.2016. Hinta 30 €.

Akvarellikurssilla  maalataan seuran tiloissa tai muualla opettajan kurssi-
suunnitelman mukaisesti. Kurssi kokoontuu 11 kertaa lauantaisin klo 10 – 13, 
opettaja on paikalla klo 10-12.  Kurssi alkaa 17.9.2016 ja hinta on 75 €.

Viikkokurssit SYKSY 2016 

Seuralla on alustavia suunnitelmia seuraavista, mahdollisesti
loka/marraskuulle sijoittuvista lyhytkursseista:

Temperamaalauksen lyhytkurssi.
Akvarellimonotypian lyhytkurssi.
PVC-grafiikan lyhytkurssi. 

Kaikista kursseista lisätietoja myöhemmin. Seuraa myös kotisivujamme!

KESÄKURSSI  Vuosaaressa SUUNNITELMISSA
Kesäkurssi järjestetään 1.-5.8.2016 kerhotalo Sasekalla ja sään salliessa myös
ympäristön luonnossa. Kurssi kokoontuu opettajan johdolla klo 10-14 joka 
päivä ellei muuta sovita. Kurssin hinta on 100 €. 
Ilmoittaudu kesäkurssille viimeistään 7.7.2016. 
anjariittam@gmail.com  tai 050 595 7221.

ITÄ-HELSINGIN TAIDESEURA
Kerhotalo Saseka
Kalkkihiekankuja 6
00980 Helsinki
www.itahelsingintaideseura.fi

ILMOITTAUTUMINEN
viikkokursseille 1.9.2016 mennessä 
ja vapaiden paikkojen tiedustelut
kurssisihteeri Leena Heikkilä 
matleena.heikkila@gmail.com    
tai puh. 050 346 4765 mieluiten tekstiviestillä. 

LIITY JÄSENEKSI
Kursseille osallistuminen edellyttää Taideseuran 
jäsenyyttä. Kiinnostuneet voivat tutustua kurssiin 
yhden kerran ilman jäsenyyttäkin. 
Jäsenmaksu 40 €, nuorisojäsen (13-18 v) 20 €,
lisäksi uuden jäsenen kirjausmaksu 3 €.
Jäseneksi liittyminen:
r.oksanen@elisanet.fi  tai puh. 040 501 0262.
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