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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Luovaa ja innostavaa uutta vuotta 2017 kaikille kiltalaiselle! Tämä vuosi on
merkityksellinen monessa mielessä. Kilta täyttää kunnioitettavat 70 vuotta samana vuonna
kuin Suomi 100. Molempiin lukuihin sisältyy paljon historiaa, tarinoita, nousuja ja tiukkoja
hetkiä. Juhlavuosina meillä on usein taipumus katsoa taaksepäin – ja aivan syystä – mutta
yhtä tärkeää on arvostaa nykyhetkeä ja uskoa tulevaisuuteen.
Killan juhlavuosi alkaa Juhlavuosinäyttelyllä. Näyttelyn kuraattorina toimii taidehistorioitsija
(FM) Harri Hirvonen. Hän on tullut tutuksi taiteilijoiden etujen ja oikeuksien
tinkimättömänä edistäjänä. Monet taiteilijat ovat tutustuneet häneen myös Suomen
Kuvataidejärjestöjen Liiton (SKjL) toiminnanjohtajan ominaisuudessa. Juhlavuosinäyttely
on hyvissä käsissä.
Tulevasta juhlavuodesta haluan nostaa esiin tulevan jäsenjuhlan. Alustavasti elokuulle
suunniteltu juhla on vielä ajatuksen asteella, joten kaikki ideat ja aloitteet ovat enemmän
kuin tervetulleita. Kertokaa kuinka haluatte juhlia yhteistä Kiltaamme ja ennen kaikkea
viihtyä yhdessä toisten kiltalaisten kanssa!
Monista upeista ideoista juhlavuoden kunniaksi, on valitettavasti jouduttu luopumaan. Oma
henkilökohtainen elämäntilanteeni on vuoden aikana muuttunut niin, että Killan
johtamiseen ei yksinkertaisesti ole ollut aikaa. Haluankin kiittää Killan hallitusta tuesta ja
kiltalaisia kärsivällisyydestä. Eletään juhlavuosi hetkessä. Keksitään yhdessä uusia ideoita
ja toteutetaan ne. Hyvä vuosi tästä tulee!
P.S. Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet kiinnostunut osallistumaan Killan toimintaan. Voisitko
vaikuttaa hallituksessa tai olisiko sinulla kiinnostusta puheenjohtajaksi?
Aila Heinilä
puheenjohtaja
Juhlavuosinäyttely 2017
70-vuotiaan Killan juhlavuosi käynnistyy Juhlavuosinäyttelyllä Vinkkelissä 30.1.–26.2.
Juhlavuoden kunniaksi ja lahjana jäsenistöllemme, osallistuminen on ilmaista kaikille
jäsenmaksun maksaneille Killan jäsenille.
Juryttäjänä toimii taidehistorioitsija (FM), Harri Hirvonen. Jurytyksellä halutaan koota paras
mahdollinen kokonaisuus killan taiteilijoiden tuotannosta. Vuosinäyttelyiden perinteestä
poiketen Juhlavuosinäyttelyyn taiteilija voi tarjota myös vanhempaa tuotantoaan.
Näyttely on läpileikkaus Killan taiteilijoiden parhaasta tuotannosta. Näyttely jurytetään
tiukasti näyttelykokonaisuuden ehdoin.
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Näyttelyn tiedot:






Töiden tuonti maanantaina 30.1. klo 17–18. Näyttelytila Vinkkeli, Forssan
kaupungin kirjaston 2. kerros.
Taiteilija voi tarjota näyttelyyn enintään viittä teosta. Huom. teossarjan jokainen
osa lasketaan yhdeksi teokseksi. Esim. kolmeosainen teossarja lasketaan kolmeksi
teokseksi.
Näyttelyn purku ja töiden haku sunnuntaina 26.2. klo 18.
Ei jurytysmaksua 2016–2017 jäsenmaksun maksaneelta Killan jäseneltä. Oletko
epävarma siitä, oletko muistanut maksaa jäsenmaksusi? Voit tarkistaa tilanteen
sihteeriltä tai puheenjohtajalta.

Tärkeää: Muistathan merkitä työn kääntöpuolelle tekijän ja teoksen nimen. Lisäksi
tekniikka, tekovuosi ja hinta olisi hyvä olla merkittynä. Teoksen ripustuksen tulee myös olla
kunnossa. Teos kannattaa koeripustaa ennen näyttelyyn tuontia. Usein ongelmana on
teoksen ”kippaaminen” eli ripustus on liian alhaalla ja/tai liian heikko ripustus
Juhlavuosinäyttelyn avajaiset
Tule tapaamaan muita kiltalaisia ja viettämään mukavaa iltaa!
Näyttelyn avajaisia vietetään torstaina 2.2. klo 18 näyttelytila Vinkkelissä. Paikalla
avajaisissa näyttelyn juryttäjä ja Suomen kuvataidejärjestöjen liiton (SKjL)
toiminnanjohtaja Harri Hirvonen. Luvassa on ohjelmaa sekä tarjoilua.
Tervetuloa – myös kiltalaisten ystävät ja kaikki taiteesta kiinnostuneet!
70-vuotiaan Kuhankosken Killan vuosikokous
Vuosikokous järjestetään myöhemmin keväällä, lisätietoa seuraavissa jäsentiedotteissa.
Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut Killan toimintaan osallistumisesta! Voit myös ehdottaa
jäsentä, jonka mielelläsi näkisit mukana toiminnassa. Otamme häneen yhteyttä!
Oletko kiinnostunut kurssitoiminnasta? Voit ehdottaa kurssia, jonka vetäjänä toimisit
tai kurssin aihetta tai vetäjää. Ota rohkeasti yhteyttä!
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%
www.kuhankoskenkilta.fi

