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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 

Hyvää alkanutta uutta vuotta kiltalaiset! 

 
Uusi vuosi on jo päässyt hyvään vauhtiin ja meille on tulossa aktiivinen ja monipuolinen toiminnan vuosi. 

Viime vuosi oli Killalle taloutta tasapainottava ja nyt on hyvä lähteä toteuttamaan tätä vuotta kun kirstun 
pohja ei ihan kokonaan pilkota. Viime vuonna oli hienoa huomata että kiltalaiset pystyvät toimimaan hyvin 

nopeasti, jos tilanne niin vaatii. Siitä oli hyvänä esimerkkinä Syysnäyttely ja Joulunäyttely. Myös osallistuitte 
kiitettävästi eri näyttelyihin. 

 

Toivon samaa tänä vuonna. Eritoten toivon että osallistutte suurella joukolla tulevaan vuosikokoukseen maa-
liskuussa. Osallistujamäärät olisivat saaneet olla suurempia edellisinä vuosina. Se on kuitenkin ainoa kokous, 

jossa sinä jäsen voit tuoda kantasi esiin ja saada suoraan tahtosi läpi. Ethän jätä sitä väliin. Asiasta tarkem-
min alla. 

 

Ensimmäinen näyttelymme pidetään Forssa Viikon ja Tykkää Tyykikylästä hankkeen KESÄN ALOITUS tapah-
tumaviikon yhteydessä toukokuussa. Asiasta tarkemmin seur. jäsentiedotteessa, kunhan Renorin kanssa on 

neuvottelut saatu päätökseen. Tarkoitus on että pääsisimme pitämään vuosinäyttelymme Voimalassa. 
 

Järjestämme myös tänä vuonna näyttelymatkan Ateneumiin Eero Järnefeltin 150 v. -juhlanäyttelyyn 
21.4.2013. Tulethan mukaan. Vain 40 osallistujaa mahtuu mukaan. Muista olla nopea. Asiasta tarkemmin 

alla. 

 
Paljon muutakin mukavaa ja myös uutta on tulossa tänä vuonna. Muista lukea jäsentiedotteitamme. Kerro 

myös ajatuksistasi suoraan minulle ja muille hallituksen jäsenille. Se on aina mahdollista.  
Minut tavoittaa soili.mahlanen@wippies.fi, puh. 040 579 2498. 

 

Nähdään tapahtumissa ja ollaan yhteyksissä sekä kaikin puolin antoisaa ja innostavaa vuoden alkua. 
 

Soili Mahlanen 
puheenjohtaja 

 
 

Sihteeri tiedottaa 

 
Kuhankosken Kilta r.y. vuosikokous 2013 

 
On taas aika valita Kuhankosken Killalle hallitus ja puheenjohtaja vuodelle 2013 sekä suunnitella kuluvan vuo-

den toimintaa. Osallistu vuosikokoukseen ja olet mukana päätöksenteossa. 

Killan jäsenet voivat esittää aiheita vuosikokouksen asialistalle. Esitykset asialistalle tulee tehdä 6.3. mennes-
sä puheenjohtajalle tai sihteerille. Yhteystiedot löydät jäsentiedotteen lopusta.  

Kokous aika: to 21.3.2013 klo 17.00  
Paikka: Kuvataidekoulu, luokka 2, Wahreninkatu 13, Forssa 

Vuosikokous on oiva tilaisuus vaikuttaa Killan toimintaan ja vaihtaa ajatuksia muiden kiltalaisten kanssa. Mer-

kitse päivämäärä heti kalenteriin ja muista osallistua.  
Kilta tarjoaa kokouksessa pullakahvit. Tervetuloa! 

 
Vuosinäyttely 2013 

 
Kuten puheenjohtaja jo puheenvuorossaan mainitsi, järjestetään Killan vuosinäyttely tänä vuonna hiukan ta-

vallista myöhäisempänä ajankohtana toukokuussa. Tulossa on poikkeuksellisen monipuolinen kulttuuritapah-

tuma yhdessä Tykkää Tyykikylästä -hankkeen kanssa osana Forssa-viikkoa. Kilta on ollut merkittävä osa Tyy-
kikylän kulttuuria jo 66 vuoden ajan, niinpä Kilta haluaa juhlistaa vuosinäyttelyllään myös 90 vuotta täyttävää 

Forssaa. Tähän vuosinäyttelyyn kannattaa kaikkien kiltalaisten osallistua! Näyttelyn tarkemmat tiedot välite-
tään jäsenistölle heti niiden varmistuttua. 
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Näyttelymatka Eero Järnefelt 150 v. -juhlanäyttelyyn 

 

Kilta tarjoaa keväällä mahdollisuuden tutustua suomalaisen taiteen merkittävimpiin taiteilijoihin kuuluvan Eero 
Järnefeltin tuotantoon Ateneumissa. Muista, että näyttelymatkat ovat mukavaa yhdessä oloa ja mahdollisuus 

tavata muita kiltalaisia ja taiteen ystäviä. Matkalle kannattaa siis lähteä monestakin syystä. Mukaan mahtuu 
vain 40 osallistujaa, joten ole nopea.  

 
Lähtö Forssasta: su 21.4.13 klo 9.00  

Paikka: Tilausajolaituri (Vapaudenkatu, torin laidalla/linja-autoaseman puoli) 

Matkan hinta: Killan jäseniltä 50 €, muilta 55 €, 12.4. mennessä 
Maksu: Killan tilille FI83 5025 0240 0911 32  

Merkitse tiedonantoihin ”Eero Järnefeltin näyttelymatka”.  
Ohjelma: Noin tunnin kestävä opaskierros alkaa klo 11.15. Opastuksen jälkeen omaa aikaa Ateneumissa klo 

13 asti, jolloin lähdetään paluumatkalle. Myllykukossa nautimme buffet-lounaan klo 13.30–15.00. 

Paluu Forssaan: n. klo 16.30 
 

Sitovat ilmoittautumiset 12.4.2013 mennessä Soili Mahlaselle puh. 040 579 2498 tai e-mail: soi-
li.mahlanen@wippies.fi. 

 
 

Tervetuloa Kiltaan 

 
Toivotamme tervetulleiksi Kiltaan uudet harrastajajäsenet Raili Lahden ja Marjut Carlstedtin. 

 
 

Sihteeri kiittää yhteisistä vuosista 

 
Haluan kiittää teitä kaikkia, niin kiltalaisia, hallituksen jäseniä kuin puheenjohtajiakin, näistä kuudesta vuo-

desta Killan sihteerinä.  
 

Kuhankosken Kilta on lounaishämäläisen kulttuurin pysyvä maamerkki ja on ollut etuoikeus olla osa sen his-
toriaa. Jos on mahdotonta erottaa Kiltaa seutukunnan kulttuuriperinnöstä, on myös mahdotonta erottaa Kil-

taa itsestään - kerran kiltalainen, aina kiltalainen. Vaikka nyt jätänkin sihteerin tehtävät, toivon olevani aktii-

vinen osa myös Killan tulevaisuutta. Pidetään yhdessä Kilta vireänä ja lämminhenkisenä kuvataiteilijoiden 
kotina! Kiitos ja kumarrus teille kiltalaiset! 

Sihteeri 2007–2012, vpj. Aila Heinilä 
 

 

Killan puheenjohtaja ja sihteeri/vpj. 
 

Puheenjohtaja Soili Mahlanen 040 579 2498   soili.mahlanen@wippies.fi 
       soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi 

Sihteeri, vpj. Aila Heinilä 044 022 6799 (ilt.) aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi 

 
 

 
 

 

Kaikki maalaustarvikkeet -20 %  
Q-KIRJAKAUPPA    

Sibeliuksenkatu 1 
30100 FORSSA  

puh 03 435 6049           
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