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                   Jäsentiedote 1/2017 
          13.1.2017         
Hyvä jäsen, 

Talvi on tullut tuiskuja keikutellen, me paneudumme nyt kevät- ja kesäsuunnitelmiin ja tulevaan 
toimintaamme.  
Uusi hallitus  
Itä-Helsingin Taideseuran syyskokouksessa 12.11.2016 valittiin erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle 
uudet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä kaksi varajäsentä vuodeksi eteenpäin:  
-puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Pesari, kirsti.pesari@gmail.com, puh. 050 341 2441. 
Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa 12.1.2017 jaettiin hallituksen tehtävä- ja vastuualueet 
seuraavasti: 
-varapuheenjohtaja Vesa Urtti, sihteeri Paula Koski, taloudenhoitaja Riitta Astikainen, 
-kurssityöryhmä: kurssisihteerit Hanna-Mari Kanervo (viikko- ja lyhytkurssit), Anja Meri (kesäkurssit), Kirsti 
Pesari ja Tapio Koskenmäki 
-tiedotus Maila Niskanen-Kopio (jäsentiedotus), Leena Heikkilä (kurssiesitteet, kurssipäivitykset kotisivulle, 
Sutinen), sekä hallituksen ulkopuolelta Matti Elomaa (kotisivut) 
-näyttelytyöryhmä: Kirsti Pesari, Anja Meri, Anita Puumala, Saara Seppälä, Vesa Urtti, sekä näyttelyissä Helga 
Tollander ja Riitta Astikainen 
-tapahtumatyöryhmä: Helga Tollander, Tapio Koskenmäki, Paula Koski, Saara Seppälä ja Vesa Urtti. 
-Montun hankinnat Helga Tollander ja Vesa Urtti 

Vuoden 2016 jäsenlehti Sutinen oli vuoden lopun voimanponnistus, josta kiitos kaikille osallistuneille ja 
erityiskiitos Jaakko Liukkoselle vuosikymmenten työpanokseen lehden tekemisessä. Sutinen on julkaistu 
myös kotisivullamme. 
 
Vuoden 2017 näyttelyt 
Vuosinäyttelymme järjestetään tänä vuonna syksyllä Vuotalossa. Tarkemmin näyttelyistä tullaan kertomaan 
seuraavissa tiedotteissa.  
Hallitus myös kannustaa eri ryhmiä omaan aktiivisuuteen ja pienimuotoisempien näyttelyiden järjestämiseen. 
Omien näyttelyiden kutsukortit ja tiedot kannattaa edelleen laittaa minulle maila.niskanenkopio@saunalahti.fi, 
jotta voin postittaa ne edelleen jäsenistöllemme niin haluttaessa.                                                                                           
                                                                                                                                                                      
Jäsenmaksut ja jäsenkortit 
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2017 on 40 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta 
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu.  
Tämän tiedotteen yhteydessä lähetetään jäsenkortti ja laskulomake jäsenmaksun suorittamiseksi Itä-Helsingin 
Taideseuran tilille Nordea IBAN FI08 1388 3000 3018 08. Uusi jäsenkortti lähetetään niille, jotka ovat 
suorittaneet vuoden 2016 jäsenmaksun. Suoritathan tämän vuoden jäsenmaksusi tammikuun loppuun 
mennessä. Käytä laskussa olevaa viitenumeroa!  Huom. uudessa jäsenkortissa on nyt henkilökohtainen 
jäsennumero, joka on sama kuin viitenumerosi. Uusille jäsenille jäsenkortti toimitetaan myöhemmin. 

KEVÄÄN 2017 KURSSIT  
 
VIIKOTTAISET KURSSIT 
Tervetuloa kevään kursseille niin uudet kuin jo aikaisemmin kursseille osallistuneet. 
Osallistuminen kursseille edellyttää seuran jäsenyyttä. Taideseuraan liittymisestä löytyy ohje seuran 
nettisivuilta www.itahelsingintaideseura.fi.    
Kurssipaikka on taideseuran tila kerhotalo Sasekan kellarikerroksessa ’Montussa’, osoite Kalkkihiekankuja 6. 

 MAANANTAISIN Öljy- ja akryylimaalaus klo 15–21, alkaen 23.1.  
Työskentelyä perinteisellä öljyvärillä (vain hajuton tärpätti liuottimena sallittu), vesiliukoisella öljyvärillä tai 
akryylivärillä oman valinnan mukaan. Kurssilla maalataan sekä annettuihin tehtäviin että omiin aiheisiin 
pohjautuen. Työskentelyaikaa on klo 15 – 21. Ryhmän koosta riippuen jakautumista iltapäivä- ja iltaryhmiin 
suositellaan. Opettaja Merja Salonen Di Giorgio on paikalla 8 kertaa klo 16 – 19. Itsenäistä työskentelyä on 4 
kertana. Kurssimaksu 75 €.  
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 TIISTAISIN   Tiistaipaja klo 10–14, alkaen 24.1.   
Kurssi on tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn tottuneille maalareille, jotka haluavat saada sekä kritiikkiä että 
ohjausta kehittyäkseen ja uudistuakseen. Kurssiin sisältyy 10 kokoontumiskertaa. Opettaja Päivi Maunu antaa 
kritiikkiä ja ohjausta 4 kertaa lukukauden aikana. Kurssin hinta on 75 €.  

 TIISTAISIN   Elävän mallin piirustus klo 18–20, alkaen 24.1.  
Tällä kurssilla on mahdollisuus osallistua myös vain croquis-piirustukseen. Kurssi kokoontuu kevätkaudella 12 
kertaa, opettaja Dan Palmgren on paikalla 5 kertana lukukaudessa. Osallistumismaksu on 10 € kerralta.  

 KESKIVIIKKOISIN      Kokeileva tussikurssi klo 18–20, alkaen 25.1. 
Kurssilla tutustutaan tussiin taiteenharrastajan työvälineenä. Tussiviivaa herätetään eloon myös animaation 
keinoin. Hyödynnettäviä työvälineitä ovat mm. sivellin, sivellinkynä, tussiterä, itse valmistettava ruokokynä, 
hammasharja sekä tussiin yhdisteltävät materiaalit kuten akryylit, akvarellit ja rasvaliidut. Lisätietoa 
materiaalihankinnoista voi kysyä: janne.toriseva@gmail.com. Kurssi sopii niin jatkokurssilaisille kuin 
tussityöskentelyyn aikaisemmin perehtymättömille. Kurssi kokoontuu 10 kertaa. Opettajana toimii kuvittaja ja 
sarjakuvantekijä Janne Toriseva. Kurssin hinta on 75 €.  

 TORSTAISIN  Torstaipaja klo 10-14, alkaen 26.1. 
Torstaipaja on suunnattu hajuttomia menetelmiä käyttäville. Opettaja antaa maalaus- 
ohjelman, mutta omiakin projekteja voi työstää. Kurssi kokoontuu 12 kertaa, opettaja  
Katariina Salmijärvi on paikalla opastamassa 4 kertana klo 10-13. Kurssin hinta on 75 €. 

 TORSTAISIN   Grafiikkaryhmä klo 18–21, alkaen 26.1.  
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 €. 

 LAUANTAISIN  Akvarellimaalauskurssi klo 10–13, alkaen 28.1.  
Kurssi soveltuu jo jonkin aikaa vesivärimaalausta harrastaneille, mutta myös aloittelijat ovat tervetulleita. 
Kurssilla työskennellään opettaja Elina Tammiranta-Summan kurssisuunnitelman mukaisesti. Kurssi kokoontuu 
seuran kurssitiloissa tai muualla 12 kertaa. Opettaja on paikalla  
11 kertaa klo 10 - 12. Kurssin hinta on 75 €. 
 
ILMOITTAUTUMINEN kaikille viikkokursseille ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut: 
Hanna-Mari Kanervo, kurssisihteeri.ihts@gmail.com, tai puh. 040 730 4511, mieluiten tekstiviestillä. 
Viikkokursseille ilmoittaudutaan kausittain. 
Jatkoilmoittautuminen Montun seinällä oleviin listoihin on poistunut käytöstä. 
 
Kurssimaksuja varten on taideluokassa saatavana maksulipukkeita, joissa on nämä tiedot: 
Taideseuran tili Nordea IBAN FI08 1388 3000 3018 08, eräpäivä 31.1.2017 
ma Öljy- ja akryylimaalaus maksu 75 €  viite 94715 
ti Tiistaipaja  maksu 75 €  viite  5733 
ke Tussipiirustus  maksu 75 €  viite  5746 
to Torstaipaja  maksu 75 €  viite  5762 
to Grafiikka  maksu 30 €  viite  5759 
la Akvarelli  maksu 75 €  viite 94566 
 Kaappivuokra kevätkausi   5 € kurssimaksun yhteydessä 
  

KEVÄÄN ja KESÄN 2017 LYHYTKURSSEISTA  

 ABSTRAKTIN MAALAUKSEN LYHYTKURSSI 11.-12.2.2017 
Kurssi kokoontuu lauantaina klo 14-19 ja sunnuntaina klo 12-17. 
Kurssilla perehdytään käytännönläheisesti abstraktiin ja non-figuratiiviseen maalaustapaan. Käytännön 
työskentelyn ohella tutustutaan teoriaan. Esittävää teemaa abstrahoidaan luonnostelun kautta ja edetään 
myös non-figuratiiviseen suuntaan. Tekniikka on vapaa, esim. öljy, akryyli tai akvarelli. Kurssi sopii aloittelijoille 
ja edistyneemmille. Opettajana toimii kuvataiteilija, KuM Dan Palmgren. 
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä tälle kurssille on 3.2., Hanna-Mari Kanervolle, 
kurssisihteeri.ihts@gmail.com, tai puh. 040 730 4511, mieluiten tekstiviestillä. 
Maksa kurssi 70 € seuran tilille FI08 1388 3000 3018 08 viitteellä 7757. Lisätietoja ilmoittautuneille 
myöhemmin. 
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 VÄRIOPIN LYHYTKURSSI 8.-9.4.2017 
Kurssi kokoontuu lauantaina klo 14-19 ja sunnuntaina klo 12-17. 
Kurssi sopii aloittelijoille ja kertauskurssina myös edistyneille. Opetus tapahtuu luentoina kuvaesimerkein ja 
niistä keskustellen sekä omakohtaisena työskentelynä käsiteltyjen asioiden pohjalta. Kurssilla voidaan 
työskennellä vapaavalintaisesti maalaten tai piirtäen. Kurssilla syvennetään värien ja niiden ominaisuuksien 
tuntemusta ja työskennellään värien sekoittamiseen ja väririnnastuksiin liittyvien harjoitusten pohjalta. 
Opettajana toimii taiteilija, FM Helka Immonen ja hän antaa yksilöllistä ohjausta itsenäisen työskentelyn tueksi. 
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä tälle kurssille on 31.3., Hanna-Mari Kanervolle, 
kurssisihteeri.ihts@gmail.com, tai puh. 040 730 4511, mieluiten tekstiviestillä. 
 Maksa kurssi 70 € seuran tilille FI08 1388 3000 3018 08 viitteellä 7773. Lisätietoja ilmoittautuneille 
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.  
 
Kesäkurssi on suunnitteilla kesäkuun alkuun, tarkempia tietoja myöhemmin.   
Maalauskurssi Sasekalla 31.7. – 4.8., tarkemmat tiedot samoin myöhemmissä tiedotteissa. 
 
Kurssit löydät myös osoitteesta www.itahelsingintaideseura.fi > Kevään 2017 kurssiohjelma. 

Kuukausitapahtumista ensimmäisenä on opastettu tutustuminen Ateneumin Modigliani-näyttelyyn 
21.1. klo 13-14. Sitovat ilmoittautumiset Riitta Astikaiselle, riitta.astikainen@elisanet.fi tai 040-8202877. 
Kokoontuminen lipunmyyntitilassa klo 12.45. Kukin maksaa itse sisäänpääsymaksun, taideseura 
opastuksen. Muista hyödyntää Museokorttia. Opastus alkaa museokaupan vierestä kello 13 ja kestää tunnin. 
Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
Ilmoita sähköpostiosoitteesi tai mahdolliset muutokset yhteystiedoissasi Riitta Asikaiselle,   
ihts.talous@gmail.com tai puh. 040 820 2877, mieluummin tekstiviestillä. Sähköpostitse pystymme 
tiedottamaan nopeasti esim. kurssiasioista.   
Kotisivumme www.itahelsingintaideseura.fi päivitetään viimeisten tietojen mukaisesti, joten myös niitä 
kannattaa seurata. Myös jäsentiedotteet tullaan julkaisemaan sivuilla.  
 

Vain pysäköintikiekko – ei enää seuran omaa pysäköintitunnusta! 
Sasekan pysäköintipaikkojen haltija, Keskisen rannan pysäköinti, on tehnyt sopimuksen QParkin kanssa 
alueen valvonnasta. Sopimuksen mukaan kaikki paikat ovat rajoitettu kolmen tunnin pysäköintiin, ympäri 
vuorokauden (lukuun ottamatta erikseen vuokrattuja ja merkittyjä paikkoja Musiikkiopistolle). Sasekan 
asiakasparkkipaikalla edellytetään vain ja ainoastaan pysäköintikiekon käyttöä. Seuran omalla 
pysäköintitunnuksella ei uudessa tilanteessa siis enää pysäköidä. Jos kurssi kestää yli kolme tuntia, pitää sen 
lisäksi että kääntää pysäköintikiekkoa, myös siirtää autoa. Mikäli muita vapaita paikkoja ei ole, kannattaa 
peruuttaa ja ajaa auto uudelleen samaan paikkaan hieman eri asentoon. (Joskus valvojat kuvaavat renkaan 
asentoa parkkikiekon lisäksi.) Pysäköintivirhemaksu on kova, 60 eur, emmekä halua jäsenten saavan yhtään 
sellaista. QPark on hyvin tarkka aikojen noudattamisesta ja maksu tulee jopa muutaman minuutin ylityksestä. 
Alueella on uudesta käytännöstä kertovat ilmoitustaulut. 

 
Luovuutta ja iloista mieltä pikkuhiljaa lisääntyvän päivänvalon myötä vuodelle 2017!  
 
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 
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