
Kouvolan Taideseura ry 
Uudelle jäsenelle 
Tervetuloa Kouvolan Taideseura ry:n jäseneksi! 
 
 

Toiminta 
Kouvolan Taideseura pyrkii edistämään jäsentensä taideharrastusta järjestämällä jäsenilleen 
kursseja, jäsentapaamisia, kritiikkitilaisuuksia, erilaisia taidematkoja sekä 
näyttelymahdollisuuksia. Seuran toimintaa suunnittelee ja koordinoi hallitus, joka kokoontuu, 
kesätaukoa lukuun ottamatta, noin kerran kuukaudessa. Toimintaideoita ja ehdotuksia 
otetaan mieluusti vastaan, niitä voi lähettää sihteerille tai hallituksen jäsenille kokouksessa 
käsiteltäviksi. Jäseniltä toivotaan aktiivista osallistumista seuran toimintaan. 
 
Tiedottaminen 
Hallitus tiedottaa seuran jäsenistöä jäsenkirjein 3-5 kertaa vuodessa, sekä tarpeen mukaan 
yksittäisistä tapahtumista erikseen. Ensisijainen tiedotusmuoto on sähköposti. Seuran 
sihteeri päivittää sähköpostiosoitteistoa ja lähettää sen tiedoksi jäsenistölle. Käytäthän 
viimeisintä ”Voimassaoleva osoitteisto” listaa lähettäessäsi muille jäsenille postia sekä pidät 
huolta, että ajantasainen sähköpostiosoitteesi on seuran jäsenrekisterissä. Yhteystietojen 
muutoksista tulee informoida seuran sihteeriä. Sähköpostin lisäksi löydät tiedotteita 
näyttelyistä yms. toiminnasta seuran kotisivuilta www.kouvolantaideseura.fi ja 
FaceBook-sivuilta www.facebook.com/kouvolantaideseura. Omista näyttelyistäsi voit laittaa 
tiedotetta sivuista vastaaville henkilöille tai suoraan fb-sivuille. 
 
Ateljee 
Jäsenten yhteisessä käytössä on ateljeetilat, Salpausselänkatu 38, 3.krs. Niitä käytetään 
kokouksiin, seurojen yhteydenpitoon, koulutuksiin sekä erilaisiin muihin tilaisuuksiin. Seuran 
jäsenet voivat työskennellä siellä sekä varata sitä omien taideprojektiensa käyttöön. 
Jokainen vastaa osaltaan tilojen siisteydestä, ottaa huomioon muut käyttäjät ja tiedostaa 
kuntotalon hälytysajat (klo 22.00-07.00). Ateljeen avaimen voit lunastaa ateljeevastaavalta 
7,00 euron panttia vastaan. Ateljeen tiloissa on grafiikan prässi ja maalaustelineitä, muut 
välineet tekijän tulee hankkia itse. 
 
Näyttelytoiminta 
Taideseura järjestää vuosittain kaikille seuran jäsenille avoimen, jurytettävän, vuosinäyttelyn 
sekä mahdollisuuksien mukaan pienemmille ryhmille muita näyttelymahdollisuuksia, joiden 
kuluista näytteilleasettajat vastaavat osaksi itse. 
Hansakeskuksen Ikäasemalla, on noin 3 metrin mittainen näyttelyseinä, johon seuran 
jäsenet voivat varata paikan kuukaudeksi kerrallaan. 
 
Koulutus 
Erilaisia kursseja ja kritiikkitilaisuuksia järjestetään yleensä keväällä ja syksyllä. Kursseista 
peritään pieni osallistumismaksu, seura tukee osaltaan kurssin järjestämistä. 
Aiheita/opettajia voi mieluusti ehdottaa koulutusvastaavalle. 
 
 



Jäsenyys vuonna 2020 
 

 
Jäsenmaksu 
Taideseuran jäsenmaksu on tällä hetkellä 25,00 euroa/vuosi. Eräpäivä on huhtikuun 14. 
päivä ja tilinumero on FI90 4108 8020 0655 59. Viitteeksi maksuun tulee laittaa ”jäsenmaksu 
2020” ja jäsenen nimi. Tänä vuonna saat jäsenkortilla alennusta taidetarvikeliike Dekorasta 
ja pääset ilmaiseksi Kouvolan Taidemuseoon. (Huom. Jäsenkortillinen versio on toimitettu 
vain jäsenistölle) 
 
Kouvolan Taideseuran hallitus 2020 
Puheenjohtaja, Nettisivut: Samuel Lescelius, neosimultanic@gmail.com, 0451102655 
Varapuheenjohtaja, Nettisivut: Marianne Lescelius, 
marianne.lescelius@gmail.com, 0443440146 
Sihteeri: Ossi Kesävaara, kesisofficial@gmail.com, 0442347476 
Näyttelyt: Taru Kurki, kurki.taru@gmail.com, 0405780786 
Koulutus: Irmeli Kytölä, irmelisoiriarveli@hotmail.com, 050-3790906 
Rahastonhoitaja, Ateljeevastaava: Pekka Korpi 
pekukoo.55@gmail.com, 045-8659657 
Jäsen: Sissi Ramstedt 
Varajäsenet: Tuomas Hietaniemi, Kirsi Teppinen 
Hansan Ikäaseman näyttelyseinän yhteyshenkilö: Pirjo Pietikäinen, 
pirjopietik@gmail.com 
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