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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Hyvää alkanutta Uutta Vuotta kiltalaiset!

Kuhankosken Kilta toteutti viime vuonna ehkä suurimman taidetapahtuman, mitä Forssan seudulla on koskaan
järjestetty ja vielä erittäin ansiokkaasti. Olen ylpeä meistä. Voimmekin hyvillä mielin suunnata katseemme tulevaan
ja tähän alkaneeseen vuoteen. Suunnitelmissa on, että keskitymme tänä vuonna hieman vetämään henkeä ja
hiomaan taitojamme.

Nuorille järjestämme valokuvauskurssin kesällä, aikuisille Portaan Akatemian perinteisen kesäkurssin Portaassa ja
syksyllä 20:llä nopeimmalla on mahdollisuus osallistua opintomatkalle Saksaan, Moselin laaksoon. Tiedot
tarkentuvat kevään mittaan. Mutta ihan ensimmäiseksi on vuorossa Killan vuosinäyttely Vinkkelissä, mihin odotan
todella runsasta osanottoa. Juryttäjäksi on kutsuttu Kuvataiteilija Kanerva Niemelä (www.kanervaniemela.net)
Tampereen Taiteilijaseura ry:stä. Anna osaamisesi näkyä ja muista osallistua, tarkemmat tiedot alla.

Muista myös, että osallistumisesi näyttelyn purun jälkeen pidettävään vuosikokoukseen on erittäin tärkeä!
Vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus ja hallitus päättää seuraavan kauden Killan asioista. Voit äänelläsi vaikuttaa,
kuka edustaa sinua ja asioistasi seuraavassa hallituksessa. Miten muuten voisit tuoda mielipiteesi ja kantasi
kiltalaisena paremmin esiin kuin osallistumalla vuosikokoukseen! Osallistujamäärät vuosikokouksessa ovat olleet
liian vähäisiä ja uutta verta kaivataan myös aktiivirivistöön. Siispä nähdään vuosinäyttelyssä ja vuosikokouksessa.

Oikein aurinkoista ja aktiivista kevään alkua kaikille!

Soili Mahlanen
puheenjohtaja

RAHASTONHOITAJA KIITTÄÄ

Kiitos kaikille, joiden kanssa kuljin 11 vuotta Killan rahastonhoitajan tehtävissä! Paljon on näihin vuosiin mahtunut:
ihan alkutaipaleella Suomi siirtyi euroihin ja internet valloitti maailmaa. Kiireinen elämäntyyli näkyi myös Killassa –
sain työskennellä kuuden eri puheenjohtajan kaudella ja tutustua moniin ihaniin ihmisiin ja heidän taiteeseensa
lukuisissa näyttelyissä. Pääasia oli kuitenkin yhdistyksen talousasioitten hoito. Siihenkin sisältyi niin nousu-
kuin laskukausia. Kaikki raha-asiat on hoidettu kaudellani sähköisesti verkossa.
Jätän Killan tilanteessa, jolloin rahaa on vaikea saada Killan varsinaiseen tehtävään. Kilta joutuu kulkemaan hattu
kourassa ja toimintaa joudutaan pyörittämään minimikulutasolla. Killan hallitus on kuitenkin aina selviytynyt.
Toivottavasti kaikki jäsenet jaksavat tukea Kiltaa ja kohottaa taidetoimintaa aktiivisesti. Viime kesänä toteutettu Ars
Häme ’10 taideviikko Forssassa on selvä osoitus siitä, mihin kiltalaiset pystyvät. Jo Sanomatalossa
syksyllä 2009 ollut vierailunäyttely antoi viitteitä nousevasta tahtotilasta. Näistä kahdesta tapahtumasta erityiskiitos
nykyiselle puheenjohtajallemme, joka jaksaa uskoa Kiltaan ja viedä sitä laajempaankin tietoisuuteen ja tehdä
nimeä tunnetuksi. Toivotan ystävilleni luovaa tulevaisuutta – nähdään näyttelyissä ja ehkä myös kursseilla
taiteen parissa!

VUOSINÄYTTELY 2011
Kuhankosken Killan perinteinen vuosinäyttely pidetään 28.2. – 20.3. näyttelytila Vinkkelissä. Töiden jättö ma 28.2.
klo 17 – 19, jurytysmaksu 20 € ja enintään 5 teosta per osallistuja. Avajaiset ke 2.3. alk. klo 19.

VUOSIKOKOUS 2011

Killan vuosikokous pidetään 20.3. heti vuosinäyttelyn purun jälkeen n. klo 17, Taidekoulun luokassa 2. Uuden
hallituksen järjestäytymiskokous on heti vuosikokouksen päätyttyä. Aiheita vuosikokouksen asialistalle voi jättää
6.3. mennessä pj:lle tai sihteerille.
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KESÄ 2011

Suunnitteilla on valokuvauskurssi nuorille. Portaan Akatemia jatkaa aikuisten kurssitusta Portaassa. Elokuussa
Sillanalusnäyttely yhteistyössä Forssa eläväksi ja kauniiksi–yhdistyksen kanssa jne. Tiedot tarkentuvat kevään
kuluessa!

PORTAAN AKATEMIA 2011
Maisemaan taidetta - maisemaa taiteessa, taidetta maisemassa

Tämän vuoden Portaan Akatemiassa pohditaan maisemaa kohteena, inspiraation lähteenä, viestin välittäjänä ja
tunteiden ilmaisijana. Kurssilla annetaan pala maisemamaalauksen historiaa ja keskustellaan siitä, mitä maisema
merkitsee nykytaiteilijalle, mitä maisemalla voidaan viestiä, mikä on maiseman symboliikka. Työskentelyn lisäksi
luvassa on luentoja ja retkiä suomalaisessa luonnossa, hämäläisessä maisemassa. Kurssilla annetaan myös
makupaloja ympäristötaiteen mahdollisuuksista. Viikon päätteeksi järjestetään yhteisnäyttely.

Opettajana toimii Unkarin kuvataideyliopistosta valmistunut taidemaalari ja taidehistorian opettaja Maria B Raunio.
www.mariaraunio.com. Ajankohta: 1 – 7.8.2011 Portaan kylätalolla, Tammelassa.
Kurssi on tarkoitettu kaikille taiteesta ja taiteen tekemisestä kiinnostuneille! Paikkoja on rajoitetusti. Osallistujat
otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan 4.4. mennessä Akatemian kotisivuilla,
www.kuhankoskenkilta.fi/PortaanAkatemia.

Kurssi sisältää henkilökohtaisen päivittäisen ohjauksen, luennot, retket ja päiväkahvin. Lounas tarjoillaan
kylätalolla (hinta 5 €). Muu ruokailu järjestetään tarpeen mukaan. Mahdollisuus majoitukseen kylällä,
viehättävässä Nahkurinverstaassa: www.nahkurinverstas.fi.

Ilmoittautumiset ja kyselyt pyydetään lähettämään 30.6. mennessä osoitteeseen: mariaraunio@hotmail.com.
Viestissä tulee näkyä seuraavat tiedot: nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
mahdollinen tarve majoitukseen ja ruokailuun kurssin aikana.

WEBMASTERIN HUOMAUTUKSET

Toivomme jatkuvasti, että jäsenet lähettäisivät meille mahdollisten kotisivujensa osoitteita, jotta voisimme
lisätä ne Killan sivuston taiteilijaluetteloon. Halukkaat voivat myös toimittaa kotisivujensa tiedostot verkkovastaavan
sähköpostiin (harri.oinonen@gmail.com), mikäli ne halutaan julkaista suoraan Killan sivustolla.
Palvelu sisältyy jäsenmaksuun ja tilaa on kymmenille teoskuville. Mikäli joku tahtoisi kieltää teoksiensa kuvien
käytön Killan verkkosivustolla, pyydämme ilmoittamaan asiasta suoraan verkkovastaavalle. Viime vuosien
näyttelyistä on kerääntynyt teoskuvia jo varsin runsaasti Killan sivuston osioon ”Aikaisempia tapahtumia”,
muistakaa käydä katsomassa.

HALLITUS ja toimihenkilöt 2010
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