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                            Jäsentiedote 8/2018 
                      2.11.2018    
Hyvä jäsen, 
Aktiivinen syksy on jälleen täydessä vauhdissa kesän jälkeen ja uudet haasteet odottavat tekijöitään.  

 

• Jäsentapahtuma – Marraskuu; Syyskokous Sasekalla (liite)  
Kutsu syyskokoukseen Sasekalla lauantaina 10.11.2018 klo 14.00. 
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 
 

• Jäsentapahtuma – Joulukuu Teospikkujoulut Sasekalla 13.12. klo 18 (liite) 
Tuo mukanasi YKSI TEOS ja valmistaudu kertomaan tarina sen takaa! 

• Jäsentapahtuma Montun siivous 3.12. klo 14 alkaen (liite) 
 
Vuoden 2018 näyttelyt 

• 39. vuosinäyttelymme Mystiikkaa Stoassa on ohi. Näyttely sai runsaasti positiivista palautetta 
yleisöltä ja jäseniltämme. Juryttäjä Tuija Lindfors oli innostunut teemasta ja näyttelyn rakentamisesta sen 
mahdollistaman tarinan mukaisesti. Tunnustuspalkinnon saivat Helky Juvonen, Vesa Urtti ja Seppo Eloranta. 
Kiitos kaikille osallistuneille – mahdollistitte onnistuneen näyttelyn! 
 
Vuoden 2019 näyttelyt 

• 40-vuotisjuhlanäyttely on 18.-31.3.2019 Kaapelitehtaan Puristamossa.  
Juhlanäyttelyn nimi on Muistikuvia ja illuusioita ja sen kolmeksi teemaksi Ihmisenä, Rakenteiden runous ja 
Luonnon kosketus. Näyttelyn sääntöinä edellytetään, että teokset ovat enintään viisi vuotta vanhoja ja 
tarjottavien teosten määrä 2 - 5 kpl, joista vähintään yksi valitaan mukaan. Näyttely on valvottu myyntinäyttely. 
Näyttelyn juryttää taiteilija Antero Kare. Näyttelystä tiedotetaan tarkemmin myös tulevissa tiedotteissa. 
 
VERKKOKIRJA liittyen juhlanäyttelyyn (liite) 
Näyttelyn yhteydessä ja juhlan kunniaksi julkaistavaan verkkokirjaan liittyvää aineistoa pyydetään edelleen 
lähettämään liitteenä olevan kirjeen mukaisesti. Liitteessä ilmoitettu aikaraja ei ole ehdoton, mutta kirjan 
valmistamiseen tarvittavan ajan vuoksi suositeltava. 
Erityisesti pyydämme noudattamaan seuraavia ohjeita:  
1. lähetä kaikki materiaalit SÄHKÖPOSTIN LIITTEINÄ 
2. lähetä MAKSIMISSAAN 3 TEOSKUVAA 
3. MERKITSE KUVAT, joko teoksen nimellä tai esim. numeroimalla 
4. merkitse samalla tavoin (kirjoittamalla sähköpostissa) KUVIIN LIITTYVÄ TIETO (teoksen nimi, tekniikka ja 
valmistumisvuosi), JOTTA TIEDETÄÄN, MIKÄ TIETO KUULUU MIHINKIN KUVAAN 
5. lähetä OMAKUVA NIMELLÄSI VARUSTETTUNA 
6. lähetä ESITTELYTEKSTI ITSESTÄSI (kirjoita suoraan sähköpostiin tai liitä erillinen liite). 

• Teitä jäseniä, jotka ette käytä sähköpostia, mutta haluatte osallistua verkkokirjaan, pyytäisimme 
ensisijaisesti turvautumaan jonkun läheisen apuun. Verkkokirjan valmistamiseen voimme käyttää vain 
sähköistä materiaalia. 

  
• 40. vuosinäyttely on vuorostaan syksyllä Vuotalossa myöhemmin vahvistettavana ajankohtana. 

 
Tarkista, että jäsenmaksusi ei ole unohtunut. Näyttelyihin osallistuminen edellyttää, että jäsenmaksu 
kahdelta viimeiseltä vuodelta on maksettu, Kaapelitehtaan ja Vuotalon osalta 2018-19. 
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Hallitus on iloinen taideseuralaisten omaan aktiivisuuteen perustuvien pienimuotoisempien näyttelyiden 
järjestämisestä, niitä on ollut runsaasti tänäkin vuonna. Omien näyttelyiden kutsukortit ja tiedot kannattaa 
edelleen laittaa minulle maila.niskanenkopio@saunalahti.fi, jotta voin postittaa ne edelleen jäsenistöllemme 
niin haluttaessa.                                                                                   
 

Syksyn 2018 lyhytkurssit 
• Anatomisen muotoilun savikurssi 8.- 9.12.2018 on peruutettu opettajan päällekkäisten kurssien 

johdosta. Uuden kurssin järjestäminen mahdollisesti ensi vuonna jää hallitukselle työstettäväksi. 

 

Kesäkurssit 2019 
• Ulkomaan kesäkurssi Unkariin Felsöörs Villa Törökiin on suunniteltu ajalle 22.-28.9.2019. Kurssista 

on tarkemmin tietoa oheisessa liitteessä.  
• Kotimaahan on tulossa kesäkurssi Ellen Thesleffin merkeissä Ruovedelle 23.-29.6.2019, josta on 

alustava ohjelma liitteenä. 
• Kesäkurssista Sasekalla kerrotaan myöhemmissä tiedotteissa 

 
Taideseuralla on todistuskaavake kurssille osallistumisesta. Jäsenet, jotka kokevat siitä olevan hyötyä, 
voivat sellaista pyytää erikseen (ei jaeta automaattisesti). 

 

Jäsenmaksut ja jäsenkortit 
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2018 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 lähestyvän talven myötä!  
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio 
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