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VT. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Uusi vuosi ja uudet kujeet. Kun vanha vuosi jää taakse, tuntuu, että voi aloittaa ns. puhtaalta pöydältä.
Vanha vuosi rasitteineen ja puurtamisineen on takana ja on aika suunnata hyvillä mielin tulevaan, kirjoittamattomaan lehteen.
Loppuvuoden Joulunäyttely oli ansiokas, vaikka osallistujia olisi voinut olla enemmänkin. Upeita teoksia oli kuitenkin runsaasti ja
näyttelystä myös ostettiin muutama teos. Kävijämääräkin oli kohdallaan.
Tänä vuonna on tulossa monta uutta tapahtumaa. On ympäristötaidekurssia alkukesästä, nuorten taideleiriä, Mediatori
lokakuussa Sanomatalossa ja Taideviikot Riihimäellä marraskuussa. Näistä tarkemmin jäsenkirjeissä ja web-sivuillamme. Sen
lisäksi järjestetään Killan normaalit vuositapahtumat, joista seuraava on perinteinen Killan vuosinäyttely. Tervetuloa kaikki
osallistumaan!
Uskaliasta Uutta Vuotta!
Soili Mahlanen, vt. puheenjohtaja

GRAFIIKAN PAJA
Grafiikan pajalle laaditaan uudet säännöt. Ne ovat nähtävänä lähiaikoina pajan seinällä.
Kun yhdessä noudatamme niitä, saamme toimivan työtilamme säilymään hyvässä kunnossa.
Jäsen - muista käyttää pajaa! Se on kaikille Killan jäsenille ilmainen työtila. Näin saat jäsenyydestäsi täyden hyödyn.
Grafiikan pajan sähköisen prässin käytöstä
Kun konetta lähtee kiristämään tulee molempien puolten kiristäjien asteikot näyttää nykyisellä säädöllään lähinnä ykköstä. Kiristys
tapahtuu tasaisesti molemmin puolin. Painotyön laadusta riippuu kannattaako kiristys tehdä käsin, jos työsi kaipaa erityisen suuren
puristuksen voit käyttää momenttiavainta. Sähköisesti toimiva prässi on kuitenkin myös käsin kiristettävissä, kaikki työt eivät kaipaa
suurta puristusta.
Katso että kätesi ovat puhtaat kun lähdet ottamaan laatastasi vedosta, näin kone, huovat, sekä vedoksen reunat pysyvät puhtaina.
Suojaa makulatuurilla petilevy, sekä työ, ja laske huovat tasaisesti päälle.
Lopetellessasi, muista löysätä prässin kiristys.

VUOSINÄYTTELY 2009
Kuhankosken Killan perinteinen Vuosinäyttely pidetään näyttelytila Vinkkelissä viikoilla 7 ja 8. Töiden jättö on maanantaina 9.2.
Vinkkelissä klo 18. Näyttelyyn voi osallistua neljällä (4) teoksella. Jurytysmaksu on 15 €. Seuraa ilmoittelua lehdessä ja sivuillamme.
Vuosinäyttelyn avajaiset pidetään tiistaina 10.2.2009 klo 18 – 19 ja purku on sunnuntaina 22.2.2009 klo 16 – 17. Muistakaa noutaa
teokset pois ko. aikana. Näyttelyn purkamisen jälkeen pidetään heti Vuosikokous pajalla klo 17.30 alkaen.

VUOSIKOKOUS 2009
Vuosikokous pidetään sunnuntaina 22.2.2009 klo 17.30 Grafiikan pajalla. Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
mukaisesti kohta 11. Säännöt voi tulostaa web-sivuilta www.kuhankoskenkilta.fi.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita vuosikokoukseen!
Tarvitsemme joukkoomme aktiivisia jäseniä viemään yhdistystä eteenpäin ja kehittämään sen toimintaa.
Vuosikokouksessa valitaan uusi Killan hallitus – tule päättämään!

RAHASTONHOITAJA TIEDOTTAA
Viime vuoden toiminta oli tappiollista. Siihen vaikuttivat lähinnä suuret painatus- ja ilmoituskulut, mutta myös se, että yllättävän moni
jäsen jätti jäsenmaksun maksamatta. Tämän vuoden tapahtumien toteuttamisessa tarvitaan kaikki mahdollinen tuki ja yhteishenki
yhteisen asian puolesta.
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SIHTEERI TIEDOTTAA
Uudet jäsenet:
Harrastajajäsen Tuija Ali-Lekkala
Taiteilijajäsen Juha Korhonen
Tervetuloa Kuhankosken Kiltaan!

WEBMASTER TIEDOTTAA
Killan tietokone ja skanneri ovat käytettävissä grafiikan pajalla. Lisätietoja ja
yhä täydentyvää ohjeistusta löytyy Killan verkkosivuilta www.kuhankoskenkilta.fi.
Mahdollinen lisäopastus verkkovastaavalta,
harri.oinonen@gmail.com, puh. 050 3712527.
Toivoisimme edelleen saavamme tietoomme jäsenten omien kotisivujen osoitteita,
jotta voisimme lisätä ne Killan sivuston taiteilijalistaan linkeiksi.
Ilmoitukset näistä mieluiten suoraan em. verkkovastaavan sähköpostiin.
Verkkosivustoa ja sen toiminnallisuuksia ollaan merkittävästi kehittämässä,
aikataulu toistaiseksi avoin. Esimerkiksi levytilamme periaatteessa riittäisi
koko jäsenistömme omillekin kotisivuille Killan huomassa.

TOIMINTASUUNNITELMA 2009
Tälle vuodelle on suunniteltu mm. seuraavia tapahtumia:
Viikoilla 4 ja 5 pidetään Vinkkelin näyttelytilassa viime kesän Portaan Akatemian päättönäyttely. Ensi kesän kurssi pidetään Unkarissa
ja ilmoittautumislomakkeita saa loppunäyttelystä 31.1. asti valvontatiskiltä ja netistä - www.kuhankoskenkilta.fi/PortaanAkatemia.
Katso myös Forssan Lehti 21.1.2009.
Keväällä pidetään viime syksynä pois tippunut Ympäristötaidekurssi Aikuisopiston mökillä Tammelassa.
Kesänäyttely on perinteisesti Jokioisten Tapulimakasiinissa. Yhteisnäyttelylle mietitään teemaa – ehdotuksia otetaan vastaan!
Tammelan kunnan kanssa yhteistyössä järjestetään Nuorten taideleiri Oksjärvellä (13 – 17 vuotiaat). Opettaja tulee Killasta.
Syyskuun ajan pidetään yhteisnäyttely Uranuksen kanssa Hämeen Luontokeskuksessa.
Kehräämön Yöhön saatamme osallistua myös.
Ensimmäinen TAIDEVIIKKO järjestetään Riihimäellä 11.9...20.9.2009. Teemana ovat muuttuva kaupunkikuva, ympäristötaide ja
kierrätysmateriaaleja hyödyntävä taide.
Lokakuussa 2009 Kilta tekee taidenäyttelyvierailun pääkaupunkiin eli Sanomatalon Mediatorilla on kiltalaisten näyttely viikoilla 42 ja 43.
Näyttely on lounaishämäläisen taiteen ja taiteentekijöiden esiintulo ja tunnetuksi tekeminen laajemmaltikin. Tähän kannattaa panostaa!
Joulunalusaikaan järjestetään taas Joulumyyntinäyttely ”pienet teokset” ja joulutorin yhteydessä pidämme myyjäiset pajalla.
Näiden varsinaisten tapahtumien rinnalla Kiltaa kehitellään myös muuten: sivustoja muokataan koko ajan, lisätään näkyvyyttä ja ehkä
taidelainaamokin herätellään taas henkiin – nyt verkossa.

Tämän Jäsenkirjeen laati toimitusryhmä
Soili Mahlanen, Aila Heinilä
Hanna Hirn, Miina Laine
Harri Oinonen
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