
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 1
 
Oikein hyvää uutta vuotta 2015 sinulle kiltalainen!

Viime vuosi oli Killalle todellinen voimainponnistus ja upeasti siinä onnistuneina voimme
lähteä tyytyväisin mielin alkaneeseen uuteen vuoteen. Ensimmäisenä meillä on vuorossa pe-
rinteinen vuosinäyttely, muistathan osallistua siihen.
 
Nyt kun viime vuosi oli niin vilkas toiminnan vuosi, on syytä ehkä vetää vähän henkeä tänä 
vuonna ja kehittää Killan toimintaa sisäisesti uusille urille. 

Olen jäämässä pois Kuhankosken Killan puheenjohtajuudesta ja nykyinen hallituskin kun on is-
tunut lähes samana jo useamman vuoden, on luonnollista että myös hallitusriviin tulee muu-
toksia. Killan täysi puheenjohtajakausi kestää 3 vuotta ja olen näitä kausia istunut nyt kaksi 
täyttä, eli on jo ihan syytäkin vaihtaa puheenjohtajaa. 
 
Siksi onkin nyt erittäin tärkeää että kaikki osallistuvat seuraavaan vuosikokoukseen, joka pide-
tään 18.3. Lounaismaan Op.n neuvottelutilassa alk. klo 17. Vain näin voit vaikuttaa siihen, ke-
nestä tulee Killan seuraava puheenjohtaja ja ketkä istuvat seuraavassa hallituksessa ajamassa
Killalle tärkeitä päätöksiä, sinun valtuuttamanasi. Ilmoita minulle ennen vuosikokousta myös 
asioista, joita haluat meidän ottavan esiin seuraavassa kokouksessa. Hoidetaan asiat niin että 
Kilta pääsee hyvin uusille urille, uusin voimin.

Kiitän jo nyt teitä kaikkia kiltalaisia saamastani luottamuksesta puheenjohtajakauteni aikana. 
Olen saanut olla vetämässä todella merkittävää ja arvostettua taideyhdistystä, jolla on hyvä 
maine seutukunnalla ja joka on lisäksi yksi Suomen vanhimmista. Tämä on ollut itselleni hyvin 
antoisaa aikaa ja tulen muistamaan teidät ja tämän ajan suurella lämmöllä.

Hyviä uusia tuulia ja menestystä Kuhankosken Killalle sekä meille kaikille.

Soili Mahlanen
puheenjohtaja

Sihteeri tiedottaa:

Kuhankosken Kilta r.y. vuosikokous 2015

On taas aika valita Kuhankosken Killalle hallitus ja puheenjohtaja vuodelle 2015 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. 

Kokous aika: ke 18.3.2015 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!
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Vuosinäyttely 2015

Kuhankosken Killan vuosinäyttely järjestetään näyttelytila Vinkkelissä, Forssa kirjaston 
yläkerta 4.2. – 22.2.2015.
Töiden jättö 2.2. klo 16. Max. 5 teosta, jurytysmaksu 20 €. Näyttelyn avajaiset 4.2. alk. klo
18, tarjoilua ja ohjelmaa. Näyttelyn juryttää Riihimäen Kuvataiteilijat ry.n puheenjohtaja, 
kuvataiteilija Eija Puistomaa. Näyttelyn purku 22.2. klo 16 – 17. Muista osallistua tähän.

HÄMEEN NUORTEN BIENNAALI 2015

Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry ja Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX järjestävät HÄMEEN 
NUORTEN BIENNAALI 2015-näyttelyn 25.3. - 24.4.2015 GALLERIA ARXissa Hämeenlinnassa.

Näyttelyyn voivat osallistua kaikkia Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella asuvat tai opiskelevat 
15-35-vuotiaat kuvataiteen tekijät. Teokset voivat edustaa mitä tahansa kuvataiteen lajia. 
Näyttelyyn tarjottavat teokset (1-5 kpl) ja teosluettelo tulee toimittaa Galleria ARXiin tiistaina 
17.3.2015 klo 10-18. Os. Galleria ARX, ARX-talo, Keinusaarentie 1, 13200 Hämeenlinna.

Näyttelyn juryttää kuvataiteilija Simo Ripatti. Osallistumismaksu on 30 euroa ja se maksetaan 
teosten jätön yhteydessä käteisellä. Näyttelyn purku 27.4., jolloin teokset haetaan pois.
Tarkemmat tiedot: www.hameenlinnantaiteilijaseura.f.
Näyttelysihteeri: Marjaleena Etula puh. 040 5298880, marjaleena.etula@gmail.com.

Uudet jäsenet
Kuhankosken Kilta ry on saanut uusia jäseniä. Tervetuloa Kiltaan Marja-Leena Leimola ja
Leena Öfversten sekä Jouko Rostila.

Muut asiat

KULTTUURIALAN AMMATTILAISTAPAAMINEN 28.1. alk. klo 13.
Nuutajärven Lasikylä, Kivimuurin kokoustila, Pruukinraitti, Nuutajärvi.
Tervetuloa kulttuuri-, taide- ja käsityöalan ammattilaiset.
Keskustelua työpajoissa alan haasteista, mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista.
Ilmoittautumiset: www.kuvio.org ja toimisto@kuvio.org.

Maalaustapahtuma Somerolla
Onko sinulla halukkuutta osallistua maalaustapahtumaan Somerolla toukokuussa? 
Tapahtuman järjestää Animalia, joka liittyy tähän eläinsuojelu toimintaan.
Maalattaisiin kuvia eläimistä ja syksymmällä on avoimien ovien päivä,
jossa olisi maalaukset sitten esillä (taidenäyttely). Myydyistä tauluista menee puolet  
Animalian toiminnan hyväksi. Ota yhteyttä sihteeriimme Marja Viskariin, jos kiinnostuit asiasta.
__________________________________________________________________________

Killan puheenjohtaja ja sihteeri:
Puheenjohtaja Soili Mahlanen 040 579 2498 soili.mahlanen@wippies.fi

soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi
Sihteeri Marja Viskari    050 571 0715 marja.viskari@kuhankoskenkilta.fi
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