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Jäsenkirje 1/2012
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS!
Hyvää Uutta Vuotta kiltalaiset!
Taas on uusi vuosi alullaan, se on kirjoittamaton jokaiselle meistä ja toivon että kun vuosi päättyy, se on
kohdaltasi täynnä hyviä asioita. Viime vuosi oli Killalla tasaantumisen vuosi ja ilahtuneena laitoin merkille,
että myös taloutemme hieman vahvistui vuoden aikana.
Sitä vastoin huolestuneena jouduin toteamaan että jäsenistömme on vähentynyt?! Tätä emme todellakaan
toivo ja siksi tämän vuoden teemaksi nostamme uusien jäsenien hankinnan. Yhdistyksemme elää jäsenistään, ilman teitä ei ole koko Kuhankosken Kiltaa. Sinä jäsen voit myös omalta osaltasi auttaa tässä jäsenhankinnassa. Omassa tuttavapiirissäsi on ehkä henkilöitä, jotka voisivat liittyä Kiltaan, vaikka kannatusjäseninä. Eli kuka vaan voi olla Killan jäsen. Tai sitten voi liittyä harrastajajäsenenä ja taiteilijat taiteilijajäsenenä.
Tämä on erittäin tärkeä asia ja toivon että omalta osaltasi autat tässä.
Vuoden ensimmäinen tapahtuma Vuosinäyttely pidetään tuttuun tapaan Vinkkelissä 29.2. – 18.3.2012. Toivon että tähän osallistutaan runsaasti. Näin saamme hyvän esiintulon kiltalaisten tämän hetken tekemisistä
ja sisällöstä. Toiset vieläkin arkailevat tuoda töitään esiin, mutta voin vakuuttaa että esille tuominen kannattaa. Näin saat tärkeää palautetta töistäsi ja tämä auttaa sinua kehittymään taiteilijana. Ja kerran kun rohkaistuu, niin jatko onkin sitten jo helpompaa.
Kuhankosken Kilta ry täyttää tänä vuonna 65 vuotta ja juhlistamme sitä vuosikokouksessa nostamalla maljan
pitkäikäiselle yhdistyksellemme. Nyt siis todella kaikki mukaan vuosikokoukseen. Muistathan että voit vaikuttaa seuraavan hallituksen kokoonpanoon ja myös siihen mitä asioita haluat hallituksessa tänä vuonna käsiteltävän. Me hallituslaiset toivomme koko ajan enemmän kommentteja teiltä jäseniltä. Vain siten tiedämme
mitä meiltä toivotaan. Vuosikokous järjestetään 15.3.2012 alk. klo 17 Osuuspankin neuvottelutilassa, Vapaudenkatu 5.ssä, Forssassa. Nähdään siis runsain joukoin vuosikokouksessa.
Aurinkoista eloa kaikille!
Soili Mahlanen
puheenjohtaja

Jäseneksi Kuhankosken Kiltaan
Jäseneksi voi liittyä kolmella tavalla:
 Maksa jäsenmaksu 25 € tilille FI83 5025 0240 0911 32 (huom.!) kera yhteystietojen.
 Tilaa jäsenhakulomake sihteeriltä Aila Heinilältä (aila.heinila(at)kuhankoskenkilta.fi).
 Täytä Killan verkkosivuston PDF-lomake, tulosta ja lähetä se sihteerille osoitteeseen
Kuhankosken Kilta r.y., Wahreninkatu 13, 30100 Forssa.
Harrastaja- ja kannattajajäsenyys astuu voimaan heti, kun jäsenmaksu on maksettu tai sihteeri on vastaanottanut jäsenhakulomakkeen. Taiteilijajäsenyys vaatii hallituksen hyväksynnän. Taiteilijajäsenhakemukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Käytännössä eri jäsenyysmuodoilla ei ole eroa, vaan kaikilla on samat mahdollisuudet osallistua Killan toimintaan.
Killan jäsenyys tarjoaa monia etuja: Vain jäsenet voivat osallistua Kuhankosken Killan näyttelyihin, paikalliset
liikkeet tarjoavat alennuksia taiteilijatarvikkeista ja kehystämispalveluista. Mm. erikoistarjouksia Q-kirjakauppa
Forssan Kirjakeskuksesta (Sibeliuksenkatu 1, 30100 Forssa). Jäsenillä on mahdollisuus julkaista omat kotisivunsa Killan sivujen alla. Grafiikan pajan maksuton käyttö jne.

Tervetuloa Kiltaan
Tervetuloa jälleen Kiltaan taiteilijajäsen Pirkko Hirsikangas.
www.kuhankoskenkilta.fi
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Vuosikokous Kilta 65 vuotta
Vuosikokous järjestetään 15.3.2012 klo 17.00 Osuuspankin neuvottelutilassa, Vapaudenkatu 5 (käynti pihan puolelta rakennusta), Forssa. Jäsenet voivat esittää aiheita vuosikokouksen asialistalle, ilmoitukset tulee
tehdä 29.2. mennessä pj:lle tai sihteerille. Osuuspankki tarjoaa kokouksessa kiltalaisille kahvin.
Kilta juhlii kokouksen lomassa 65-vuotista taivaltaan ja tarjoaa jäsenilleen maljan. Kuhankosken Kilta r.y. on
yksi Suomen vanhimmista toimivista taideyhdistyksistä. Meidän nykyisten kiltalaisten tehtävänä on pitää tämä
vanha, arvokas yhdistys elinvoimaisena ja vireänä! Vuosikokous on oiva tilaisuus vaikuttaa Killan tulevaisuuteen ja tavata muita kiltalaisia. Tervetuloa!

Vuosinäyttely 2012
Killan ”Vuosinäyttely 2012” järjestetään näyttelytila Vinkkelissä 29.2. – 18.3.2012. Taiteilija voi tarjota
näyttelyyn enintään 5 teosta. Näyttelyn jurytysmaksu on 20€. Juryttäjä julkaistaan myöhemmin.
Näyttelyn tärkeät päivämäärät ovat:
Töiden jättö maanantaina 27.2. klo 17.00 – 18.00.
Tavataan avajaisissa keskiviikkona 29.2. klo 18.00. Kaikki kiltalaiset, tervetuloa! Tarjoilua.
Näyttelyn purku sunnuntaina 18.3. klo 16.00 -17.00.
Tämä on vuoden päänäyttely – älä jätä sitä väliin.

Verkkovastaava tiedottaa
Killan tietokone uusittiin marraskuussa, koneessa on nyt huomattavasti ajanmukaisempi tuplaydinprosessori
ja riittävästi muistia esim. suuriinkin skannaustöihin. Tulostimena on käytössä Epson R1900, valokuvalaatua
tuottava A3-koon pigmenttiväritulostin. Tulostimen käytöstä voi neuvotella suoraan varsinaisen omistajan, eli
verkkovastaavan kanssa (harri.oinonen@gmail.com).
Mahdollisesti siirrymme tämän vuoden kuluessa nk. CISS-systeemiin, joka pudottaa laitteen tulostuskustannukset murto-osaan normaalista, jolloin laite olisi vapaamminkin jäsenistön käytössä. Tarkempia tietoja laitteistosta löytyy edelleen Killan verkkosivustolta.

Kiitokset Maila ja Pekka Heikkilälle
Maila ja Pekka Heikkilä ovat vuosia huolellisesti taltioineet Kilta-aiheiset lehtileikkeet. Kuhankosken Killan hallitus haluaa esittää kiitoksensa tästä korvaamattoman tärkeästä työstä Killan historian tallentamisessa.
Nyt kuitenkin Maila ja Pekka ovat laskeneet sakset kädestään ja työlle kaivataan seuraajaa. Moni kiltalainen
on aktiivinen kulttuuriuutisten seuraaja – voisitko juuri sinä olla seuraava Killan leikekirjan ylläpitäjä?
Killan puheenjohtaja ja sihteeri/vpj.
Puheenjohtaja Soili Mahlanen 040 579 2498
Sihteeri, vpj.

Aila Heinilä

044 022 6799 (ilt.)

soili.mahlanen@wippies.fi
soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi
aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi

Q-KIRJAKAUPPA
Sibeliuksenkatu 1
30100 FORSSA
puh 03 435 6049
www.kuhankoskenkilta.fi

