PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Oikein hyvää uutta vuotta sinulle kiltalainen!
Vuosi on jo päässyt hyvään alkuun ja meille on tulossa merkittävä toiminnan
vuosi. Tätä vuotta määrittää pitkälti Art Häme '14 taidetapahtuma. Olemme
nyt taas järjestämisvuorossa ja suunnittelukokouksia kulttuuriväen kanssa
asiasta onkin pidetty jo lähes vuosi. Kilta otti vetovastuun tapahtumasta, kuten
viimeksikin ja itse olen valittuna koordinoijana siinä. En voi kuin toivoa, että
saan yhtä hyvän avun talkoisiin teistä jäsenistä, kuten viimeksi sain.
Viime kerrasta, moni on jälkikäteen totenut, että se oli upeaa, kun teimme
yhdessä jotain niin suurta ja merkittävää. Näin koen itsekin, olimme kuin yhtä
perhettä ja kuinka paljon saimmekaan toimistamme kiitosta eri tahoilta. Meidät
nimettiin tehoryhmäksi järjestäjistä.
Keväällä järjestämme jäsenkokouksen asian tiimoilta ja odotan sekä toivon,
että tulette runsaslukuisesti kokoukseen ja talkoisiin mukaan. Jäsentiedotteissa
ja Killan web-sivuilta voi seurata järjestelyjen etenemistä, ja minulle voi
ilmoittautua vaikka heti talkoisiin mukaan.
Viime vuodesta sen verran, että vuosinäyttelymme Voimalaitoksen
Turbiinisalissa oli todellinen menestys. Se oli pystytysryhmälle vaativa ja
työläs, mutta kyllä kannatti. Harvoin olemme saaneet 1000 kävijää 2 viikon
näyttelyajalla. Ensimmäisinä tapahtumajärjestäjinä Voimalaitoksessa, saimme
myös pioneerihuomion. Myös lehdistö kirjoitti näyttelystä kiitettävästi.
Killan kesänäyttely Tapulimakasiinissa, kuten myös Joulunäyttely
Kartanokeskuksen kauppakäytävällä olivat myös hyvin onnistuneita. Molemmat
tavoittivat uusia näyttelyvieraita. Kiitos näyttelyiden pystytysryhmäläisille,
toimitte näissä erinomaisesti.
Seuraavana meillä on vuorossa perinteinen Killan vuosinäyttely Vinkkelissä.
Siitä tarkemmin alla. Myös vuosikokous on pian eli 27.3. Viime vuonna jälleen
oli vuosikokouksen osallistujamäärä hälyttävän pieni. Nyt ehdottomasti kaikki
osallistumaan siihen. Onhan se ainoa kokous, jossa sinä jäsenenä voit tuoda
kantasi esiin ja jopa saada tahtosi suoraan läpi. Ilmoita minulle, mitä
asioita haluat meidän ottavan esiin tässä seuraavassa vuosikokouksessa.
Nähdään, ollaan yhteyksissä ja kaikin puolin innostavaa ja aktiivista vuotta
sinulle!
Soili Mahlanen
puheenjohtaja
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Sihteeri tiedottaa
Kuhankosken Kilta r.y. vuosikokous 2014
On taas aika valita Kuhankosken Killalle hallitus ja puheenjohtaja vuodelle 2014 sekä
suunnitella kuluvan vuoden toimintaa. Osallistu vuosikokoukseen ja olet mukana
päätöksenteossa. Killan jäsenet voivat esittää aiheita vuosikokouksen asialistalle. Esitykset
asialistalle tulee tehdä 12.3. mennessä puheenjohtajalle tai sihteerille. Yhteystiedot löydät
jäsentiedotteen lopusta.
Kokousaika: to 27.3.2013 klo 17.00.
Paikka: Lounaismaan osuuspankki, neuvottelutila, Vapaudenkatu 5. Käynti
rakennuksen takaa.
Vuosikokous on oiva tilaisuus vaikuttaa Killan toimintaan ja vaihtaa ajatuksia muiden
kiltalaisten kanssa. Merkitse päivämäärä heti kalenteriin ja muista osallistua.
Kilta tarjoaa kokouksessa pullakahvit. Tervetuloa!
___________________________________________________________________________
Vuosinäyttely 2014
Kuhankosken Killan vuosinäyttely järjestetään näyttelytila Vinkkelissä, Forssa kirjaston
yläkerta 2.3 – 23.3.2014.
Töiden jättö 2.3. klo 12 -13. Käynti Forssan Luonnonhistoriallisen museon ovesta. Max. 5
teosta, jurytysmaksu 20 €. Näyttelyn avajaiset 4.3. alk. klo 18, tarjoilua. Näyttelyn
juryttää Loimaan Taideseura ry:stä Pirkko Siivonen-Takku. Näyttelyn purku 23.3. klo 16 – 17.
Muista osallistua tähän.
Art Häme '14
Tämä hämäläisissä kaupungeissa kiertävä taidetapahtuma jalkautuu Forssaan nyt toisen
kerran. Tapahtuma on 28.8. - 31.8.2014 Forssa viikon ja Forssan mykkäelokuvafestivaalin
kanssa samaan aikaan, kuten viimeksikin. Tapahtuman teema on: teksti, tiili, TEKSTIILI.

Taideviikko sisältää päätapahtuman Kehräämön alueella, erillisnäyttelyitä, työpajoja, sekä
teatteria, musiikkia ja elokuvaa. Sisällön kaikki osat linkittyvät teemaan ja tapahtuma keskittyy
kaupungin keskustaan. Taideviikon kohderyhmiä ovat taiteilijoiden ja taiteesta ennestään
kiinnostuneiden lisäksi kaupunkilaiset ja lähiseudun asukkaat erityisryhmiä unohtamatta.
Yhteistyötä tehdään mm. Forssan seudun oppilaitosten, koulujen, kuvataidekoulun ja yritysten
kanssa. Esimerkkejä tapahtumista: Kokoelmanäyttely: Forssan kaupungin, Lounaismaan op.n,
Kuhankosken Killan ja Forssa Printin kokoelmista, Young industrial designer competition, Hämeen
taiteiden yö, kiertävä taidebussi, Dip Day-kansainvälinen väripäivä, Art Hame muotinäytös,
konsertteja, mykkäelokuvaa, teatteriesitys ym. ym.
Kokemuksia aiemmalta ART HÄME –taideviikolta hyödynnetään tapahtumakokonaisuuden
kaikissa osissa.
Tavoitteena on ajankohtainen, monia kohderyhmiä huomioiva ja useita taiteen aloja
sisältävä tapahtumien viikonloppu Forssassa.
Kuhankosken Kilta on varannut omalle Art Häme '14 näyttelylleen tilan Vanhan Värjärin ns.
luentosalista eli sama paikka missä toimi ennen käyttämämme Vinkkeli. Lisäksi järjestämme
tapahtumaan” Taiteiden yön” Sillanalusnäyttelyineen. Näin Kilta on esillä 3 eri
taidenäyttelyssä, kun olemme mukana Kokoelmanäyttelyssä myös. Eli nyt vain kaikki
tekemään upeita taideteoksia näihin kahteen näyttelyyn.
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Killan puheenjohtaja ja sihteeri:
Puheenjohtaja
Sihteeri

Soili Mahlanen 040 579 2498
soili.mahlanen@wippies.fi
soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi
Marja Viskari 050 571 0715
marja.viskari@kuhankoskenkilta.fi

Killan jäsenkortilla helmikuun ajan Artspotista
- 25 % tutustumistarjous!
Tuo kaverisi mukana liikkeeseen niin voit antaa ”lahjana”
alennusedun myös hänelle.
Yksi kaveri per jäsen. Artspot myymälä sijaitsee
Käsityömyymälä Sigridin yhteydessä Piippuaukiolla.
Valikoimamme kattaa kaikki keskeisimmät taiteilijatarvikkeet!
Tervetuloa!
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