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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Luovaa uutta vuotta 2016 teille kaikille! Päättynyt vuosi 2015 oli Killan toiminnassa rauhallinen.
Takana häämötti voimavaroja kuluttanut ART Häme 2014 -tapahtuma, niinpä oli aika vetää hiukan
henkeä. Rauhallisempi tahti antoi myös uusille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille aikaa ja tilaa
hieman pöllyttää vanhan yhdistyksen tapoja.
Viime vuosien suurten tapahtumien jälkeen on hyvä kääntää katse taas Killan perustaan - jäseniin
ja lounaishämeeseen. Verkkosivujemme otsikko on ”suurlounaishämäläisen kuvataiteen kokoava
voima”. Tulevaisuudessa haluankin nähdä Killan toimivan entistä aktiivisemmin koko seitsemän
kunnan toimialueellaan. Haluan nähdä myös entistä useampaa teistä kiltalaiset. Teemmekö retken
taidenäyttelyyn, järjestämmekö elokuvaillan vai pidämmekö kurssin, jossa haetaan vaikutteita
oman piirimme ulkopuolelta? Ideoikaa ja esittäkää rohkeasti toiveita.
Tule vuosikokoukseen ja jäsentilaisuuteen vaikuttamaan ja verkostoitumaan. Järjestämme vuosikokouksen tänä vuonna Hotelli Maakunnan tunnelmallisessa taidehallissa 10.3. klo 18. Kokouksen
jälkeen vapaamuotoisessa jäsentilaisuudessa ideoimme erityisesti Killan juhlavuoden 2017 ohjelmaa ja ensi kesän Heinämessuja, mutta myös tulevaa toimintaa yleensä ja - mikä tärkeintä - seurustelemme ja viihdymme! Kilta tarjoaa pikkupurtavaa ja kuohuvaa. Mukaan uskaltaa tulla vaikka
ei entuudestaan tuntisi muita kiltalaisia - tutustutaan. Lupaan, ettei paikalle uskaltautuneita värvätä puolipakolla mihinkään tehtävään!
Aila Heinilä
puheenjohtaja
Vuosinäyttely 2016
Killan vuosinäyttely 2016 järjestetään viikoilla 9-13 näyttelytila Vinkkelissä, Forssan kirjaston toisessa kerroksessa. Näyttelyn juryttää monipuolinen tamperelainen taiteilija Heta Laitakari. Näyttelyssä tarjotaan tällä kertaa myös pala Killan historiaa. Killan kokoelmista tuodaan muutamia teoksia
esille vuosinäyttelyyn. Killan kokoelma on perinteisesti kiinnostanut yleisöä ja toivottavasti tälläkin
kertaa teokset tuovat näyttelylle lisää kävijöitä.
Töiden jättö sunnuntaina 28.2. klo 12 -13. Taiteilija voi osallistua 5 teoksella. Jurytysmaksu on
20 €. Avajaiset 1.3. klo 18 – tervetuloa! Paikalla tuolloin ohjelmaa ja tarjoilu. Näyttelyn purku
sunnuntaina 3.4. klo 17.
Kutsu vuosikokoukseen ja jäsentilaisuuteen Hotelli Maakunnan taidehalliin
Tervetuloa Kuhankosken Kilta r.y.:n vuosikokoukseen ja jäsentilaisuuteen 10.3. klo 18! Tilaisuus
järjestetään Hotelli Maakunnan taidehallissa osoitteessa Keskuskatu 12, Forssa. Vuosikokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat. Jäsenillä on mahdollisuus tehdä ehdotus kokouksen asialistalle.
Ehdotus tulee tehdä kirjallisesti 25.2. mennessä sihteerille tai puheenjohtajalle. Tule vaikuttamaan!
Kokouksen jälkeen jatkamme iltaa jäsentilaisuudessa. Kilta tarjoaa kahvit kera makean ja suolaisen
– tervetulomaljaa unohtamatta. Vietetään iltaa keskustellen hyvässä seurassa. Erityisesti suunnittelemme tulevaa 70-vuotis juhlavuotta 2017 ja keksimme ideoita Heinämessuille, joilta Kilta on varannut oman osaston. Tärkeintä on kuitenkin viihtyä ja tutustua toisiin kiltalaisiin.
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Kulttuuripassikampanja 27.2.–30.4.
Kilta on mukana kulttuuripassikampanjassa. Kampanjan tavoitteena on saada forssalaiset peruskoulun kolmas- ja neljäsluokkalaiset tutustumaan paikalliseen kulttuuritarjontaan ja mahdollisesti
löytämään itselleen uusi harrastus. Kilta järjestää kulttuuripassirastit 19.3 ja 16.4. Vuosinäyttelyssä
koululaisille järjestetään taidevisa ja myöhemmin keväällä Grafiikan pajalla eläinaiheinen kuvataidepaja.
Toukokuussa tulossa pop-up näyttelyitä
Kilta järjestää pop-up näyttelyitä yhteistyökumppaneiden tiloissa Forssa-viikolla (viikko 21). Voit
ilmoittautua mukaan taiteilijaksi jo nyt sihteerille tai puheenjohtajalle. Voisiko tapahtumia olla
myös muualla kuin Forssassa? Tätäkin tapahtumaa voimme ideoida jäsentilaisuudessa 10.3.!
Heinämessut 2.–3.7. Forssassa
Kilta osallistuu ensimmäisille Forssassa järjestettäville Heinämessuille heinäkuun alussa. Killan
osasto kaipaa jäsenistöltä arpajaispalkintoja, ahkeria talkoolaisia, taiteilijoita esittäytymään ja - ennen kaikkea - ideoita. Tule jäsentilaisuuteen kuulemaan lisää!
Perinteinen kesänäyttely 19.7.–31.7.
Töiden jättö 18.7. Lisätietoja näyttelystä myöhemmin.
Killan omat kokoelmat
Killan taidekokoelmiin pyydettiin edellisessä jäsenkirjeessä lahjoituksia ja tuloksena oli kiitettävä
määrä teoksia. Yrjö Hannula, Unto Grönberg, Marja Viskari ja Liisa Facius-Kennell lahjoittivat oman
työnsä kokoelmaan. Lisäksi Harri Oinonen lahjoitti Viivi Vikmanin työn ja nimetön lahjoittaja Asta
Ranttilan keramiikkaa. Kiitämme lahjoituksen tehneitä!
Tervetuloa Kiltaan!
Toivotamme tervetulleeksi uudet harrastajajäsenet Juha Mikkolan, Kirsi Kaihulaisen ja Eliisa Lintukorven!
Vuosi- ja jäsenkokous 10.3. klo 18 alkaen
Hotelli Maakunnan taidehallissa (Keskuskatu 12, Forssa)

Kaikki kiltalaiset lämpimästi tervetuloa!
Paikalla tarjoilu!

Killan puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtaja Aila Heinilä
044 0226 799
Sihteeri
Aino Sallinen
050 4004 688

aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi
aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi

Käsityökeskus Sigridistä killan jäsenkorttia näyttämällä:
Yli 20 € taiteilijatarvikeostoksista -10%
yli 50 € taiteilijatarvikeostoksista -20%
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