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                            Jäsentiedote 6/2017 
                      8.10.2017     
Hyvä jäsen, 
Aktiivinen syksy on jälleen edessämme vaihtelevan viileän kesän jälkeen ja uudet haasteet odottavat.  

Kuukausitapahtumat  

• Jäsentapahtuma – Lokakuu; Opastettu näyttelykäynti Keravan Taidemuseo Sinkkaan 29.10., 
opastus klo 15. Näyttelyn nimi on Rakkaudesta vapauteen, ja siitä löytyy lisätietoa täältä:   
http://www.sinkka.fi/nayttely/rakkaudesta-vapauteen/ ja samaan aikaan Sinkassa on myös  
Petri Hytösen näyttely http://www.sinkka.fi/nayttely/helmipaikalla-petri-hytonen/ 
Museo on auki klo 17 saakka. Seura maksaa opastuksen, kukin kävijä oman pääsylippunsa. Opastukselle 
mahtuu n. 20 osallistujaa. Osoite Taidemuseo Sinkka, Kultasepänkatu 2, Kerava 
Hinnat: 5 € aikuiset, 3 € opiskelijat / työttömät / eläkeläiset, 0 € alle 16-vuotiaat & museokorttikävijät. 
Reittiehdotus: 
Sunnuntai 29.10.2017 
13:35 Vuosaari, metro -> 13:55 Rautatientori 
14:10 Helsinki R-juna -> 14:31 Keravan asema -> Sampolankatu -> Kultasepänkatu 
14:39 Kultasepänkatu 2, Kerava 
 
Reitillä voi matkustaa HSL:n Lähiseutu 3 -lipulla (matkakortilla 6,32 € ja automaatista ostetulla lipulla 7,20 €, 
bussista tai raitiovaunusta 8,00 €). 
Autoilijoille on maksuton pysäköinti Sinkan takana. Pysäköintialueelle ajetaan Kultasepänkadun puolelta ja 
siellä on myös invapaikka. 
Taide- ja museokeskus Sinkan tilat ovat museoasiakkaille avustettuina esteettömät. Ulko-ovet ja hissin ovet 
eivät toimi automaattisesti, joten pyydä tarvittaessa apua henkilökunnalta. Sinkan infon puhelinnumero on 
040 318 4300. 
 

• Jäsentapahtumana on suunnitteilla käynti Tampereen Sara Hildenin museoon marraskuisena 
sunnuntaina tutustumaan Robert Longon näyttelyyn. Sekä ajankohta että matkanteon tavat ovat vielä auki 
(juna+bussit/nysset), niistä kerrotaan seuraavassa tiedotteessa. Alustavat tiedot saara.seppala@kalleria.org tai 
puh 0400 603 613.   
ROBERT LONGO 23.9.2017–14.1.2018 https://www.tampere.fi/sarahilden/nayttelyt/robert-longo.html 

 

• Jäsentapahtuma – Marraskuu; Syyskokous Sasekalla  
Kutsu syyskokoukseen Sasekalla lauantaina 11.11.2017 klo 13.30. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaiset asiat; 

1. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle tilivuodelle. 
2. Hyväksytään hallituksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle. 
3. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle. 
4. Valitaan sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenet. 
5. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraava 

tilivuoden hallintoa ja tilejä. 
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Vuoden 2017 näyttelyt 

• 38. vuosinäyttelymme jatkuu 28.10.2017 asti Vuotalossa. Näyttelyn nimi on Arki ja unelmat 100-
vuotiaassa Suomessa, juryttäjänä toimi taiteilija, TaM Tero Annanolli. 18-20. Näyttelyn purku on 
maanantaina 30.10. klo 9-12.  

 
Hallitus on myös kannustanut taideseuralaisia omaan aktiivisuuteen ja pienimuotoisempien näyttelyiden 
järjestämiseen. Niitä onkin toteutettu kiitettävästi. Omien näyttelyiden kutsukortit ja tiedot kannattaa edelleen 
laittaa minulle maila.niskanenkopio@saunalahti.fi, jotta voin postittaa ne edelleen jäsenistöllemme niin 
haluttaessa.                                                                                   
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Syksyn 2017 lyhytkurssit 
Temperamaalauksen lyhytkurssi 17.–19.11.2017 
Kurssi kokoontuu perjantaina klo 17.30–19.30, lauantaina klo 14–19 ja sunnuntaina klo 12–17. 
Munatempera on vanha, omalaatuisen kaunis ja kestävä maalaustekniikka, joka tunnetaan  
parhaiten ikonimaalauksista. Se on silti edelleen elävä ja käytössä oleva tekniikka nykytaiteessa. Viikonlopun 
kurssilla keskitytään temperamaalauksen materiaaliseen puoleen ja maalauksellisiin  
mahdollisuuksiin, mutta tekniikan historiaa ja nykyhetkeä sivutaan teosesimerkein. 
Kurssilla tutustutaan temperamaalaustekniikkaan. Maalataan pääasiallisesti yksinkertaisella 
munankeltuaistemperalla, mutta kokeillaan myös öljyn ja hartsin sekoittamista munaemulsioon. Kurssin aluksi 
tehdään perinteisiä liitupohjia maalauksia varten. Kurssin aikana voi tehdä kaksi maalausta. Maalataan paikalle 
rakennettua asetelmaa havainnosta ja varioiden. Halutessaan voi maalata myös omaa aihetta. Maalauspohjat 
ja materiaalit saa kurssipaikalta. 
Tarkempi ohjelma: 
Perjantai klo 17.30-19.30 
Perjantaina tehdään maalauslevyjen/-alustojen liimaus ja pohjustus sekä paperien pohjustus. Käydään myös 
läpi liitupohjan valmistus ja käytettävät aineet. 
Lauantai klo 14-19 
Lauantaina käydään läpi munaemulsion (yksinkertainen munankeltuaistempera) valmistus ja 
munatemperamaalin käytön periaatteet sekä pigmenttien sekoittaminen. Tehdään maalauskokeiluja 
pohjustetuille papereille, jatketaan pohjustusta, jos tarpeen, ja tehdään ensimmäinen maalaus asetelmasta (tai 
omasta aiheesta). 
Sunnuntai klo 12-17 
Sunnuntaina käydään läpi rasvaisemman munaemulsion (munaöljytempera) valmistus ja käyttö sekä jatketaan 
edellisen päivän maalauksia. Jos halutaan, voidaan tehdä toinen maalaus varioiden asetelmasta (tai omasta 
aiheesta). Kurssi sopii aloittelijoille ja aiemmin harrastaneille. Opettajana toimii Riikka Wesamaa.  
 
Kurssin hinta on 70 € + materiaalimaksu. 
Kurssimaksu suoritetaan 1.11. mennessä tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite 12182. 
 
ILMOITTAUTUMINEN lyhytkursseille ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut sähköpostitse 
Hanna-Mari Kanervo, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puhelimitse 040 730 4511, mieluiten tekstiviestillä. 

 
Hallitus suunnittelee todistusta kurssille osallistumisesta. Jäsenet, jotka kokevat siitä olevan hyötyä, voivat 
sellaista pyytää erikseen (ei jaeta automaattisesti). Todistuslomake on työn alla ja ilmoitamme, kun se on 
valmis käyttöön. 

 

Jäsenmaksut ja jäsenkortit 
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2017 on 40 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta 
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu. Uudet jäsentiedustelut osoitetaan Riitta Astikaiselle,   
ihts.talous@gmail.com tai puh. 040 820 2877, mieluummin tekstiviestillä. 
 
Ilmoita myös sähköpostiosoitteesi tai mahdolliset muutokset yhteystiedoissasi Riitta Astikaiselle,   
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.  
Facebook-sivullamme Itä-Helsingin Taideseura ry kerrotaan myös kuvin ja sanoin tapahtumistamme –  
käy tutustumassa! 
  
Maalaustarvikeliikkeiden edullisia tarjouksia ja seuran jäsenalennuksia kannattaa hyödyntää. Näitä liikkeitä 
ovat ainakin Columbuksen Suomalainen Kirjakauppa, Farbe Oy, Tempera ja Giotto, Snow White, kehystykseen 
Ars Longa ja Life Art Oy. Varsinkin akvarellisteille on usein laadukkaita tarjouksia Uudenmaankadun Diversessä. 

 
Luovuutta ja iloista mieltä syksyn myötä!  
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 
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