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                   Jäsentiedote 4/2018 
                       27.3.2018         
Hyvä jäsen, 

Taas nähdään tuiskuja, vaikka kevään tuloa malttamattomasti odottelemme. Välillä se kevätaurinko muistuttaa 
olemassaolostaan, joten kevät- ja kesäsuunnitelmat ovat ajankohtaisia. 
 
Kuukausitapahtumat  

• Jäsentapahtuma – Kevätkokous lauantaina 21.4. klo 13.30 Sasekan tiloissamme 
• Jäsentapahtuma –Toukokuu; Montun siivous keskiviikkona 16.5., aloitetaan klo 13, mutta aika on 

liukuva. Myöhemmin mukaan pääsevät myös tervetulleita ja mielellään joka ryhmästä edustusta! 
 

 

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN - TERVETULOA VAIKUTTAMAAN! 

 
Itä-Helsingin Taideseuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään kerhotalo Sasekalla lauantaina 
21.4.2018 klo 13.30 
Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat yhdistyksen sääntöjen 8 § mukaisesti: 

• esitellään toimintakertomus vuodelta 2017 
• esitellään seuran tilit vuodelta 2017 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. 
Vapaamuotoista keskustelua käydään mm. ensi vuoden asioista, kun seuramme täyttää 40 vuotta. Erityinen 
juhlanäyttely on Kaapelitehtaan Puristamossa 18.-31.3.2019. Siihen liittyvät järjestelyt ovat käynnissä. 
 
Vuoden 2018 näyttelyt 

• Vuosinäyttelymme järjestetään syksyllä Stoassa. Näyttelyn nimi on Mystiikkaa. Näyttelyn kutsukorttia 
ja Stoan ohjelmakalenteria varten tarvitsemme aiheeseen liittyvän kuvan. Tarjotkaa kuvaa 
mielestänne sopivasta teoksestanne näyttelytoimikunnalle sähköpostiin ihtssaseka@gmail.com 
viimeistään 20.4. mennessä. Viestin otsikoksi ’Mystiikkaa’.  Näyttelyn ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin.  

 
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.                                                                                   
 
LYHYTKURSSIT 

 
Tähtäimenä työ näyttelyyn – Tero Annanollin pitämä kolmas ohjausilta, ’klinikka’, on suunnitteilla. 
Tarkemmat tiedot mahdollisesta toteutumisesta ilmoitetaan myöhemmin. 
Kuten muistamme, Tero Annanolli oli juryttäjämme viime vuosinäyttelyssä ja tämän kaltaisen ohjauksen 
tarve heräsi näyttelyä pystyttäessämme. ’Klinikalta’ saavat eväitä myös omiin tai seuran ulkopuolisiin 
ryhmänäyttelyihin valmistautuvat jäsenemme. Kehystys ja ripustimet ovat pysyviä pohdinnan aiheita 
näyttelyissämme. 
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MUISTUTUS: 

 
1. Akvarellikurssi sekatekniikkaa hyödyntäen ensi viikonloppuna 7.-8.4. Kurssilla on vielä tilaa 

mahdollisille halukkaille. 
Kurssin aiheena on lauantaina 7.4. klo 14-19 asetelma ja sunnuntaina 8.4. klo 12-17 piirretään ja 
maalataan maisema valokuvien pohjalta. Kurssilla käydään läpi työn sommittelu, piirroksen valmistaminen 
ja tutkitaan sekatekniikan käyttöä maalauksissa. Lopuksi sunnuntaina on yhteinen kurssipalaute, johon 
kaikkien toivotaan osallistuvan.  
Opettajana kurssilla on taiteilija Olga Veselovskaya, info: https://taidestudio.vixsite.com/taidestudio 
Kurssin hinta on 70 €. Ilmoittautuminen Hanna-Mari Kanervolle, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai 
puhelimitse 040 730 4511 sekä kurssimaksu tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite 12205. 
 

2. Seuran kesäkurssi Sasekalla järjestetään perinteisesti viitenä päivänä 30.7.-3.8.2018,  
yhteensä 20 tuntia. Opettajana on Elina Tammiranta-Summa.  

 
 
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 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. 
  
Luovuutta ja iloista mieltä vääjäämättä lähestyvän valon myötä!  
 
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 
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