
 

Kesäinen tervehdys Kuhankosken Killalta

Kuhankosken Killan vuosikokous pidettiin 27.5.2021 Grafiikanpajalla. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Päivi Honkala. Hallituksen jäseniksi Tuomas Vesala, 
Taina Sipilä, Taina Riitto, Tiina Rantala, Harri Oinonen, Marja Viskari, Outi 
Silfvenius, Tiina Korsimaa-Simola ja Riitta Lindroos. Toiminnantarkastajiksi 
valittiin Pertti Niemelä ja Virpi Vesala sekä varatoiminnantarkastajiksi Antti 
Niemi ja Outi Rämö.

Päätettiin että Killan kokouksia voidaan järjestää myös etäyhteydellä ja 
kokouskutsut voidaan lähettää sähköpostilla.

Killan jäsenmaksuksi päätettiin 25 €. Jäsenmaksu pyydetään suorittamaan  
21.6.2021 mennessä Killan tilille: FI83 5025 0240 0911 32

Mainitse maksun viestikentässä: ”Jäsenen nimi” ja ”jäsenmaksu 2021”.

Puheenjohtajan tervehdys

Hei!

Ihana kesä on täällä. Luonnossa värit vaihtuvat, kaikenlaiset kukat kukkivat ja 
aurinko lämmittää ihan kaikenlaisia kulkijoita.

Samoin uudistui suurelta osin myös tämän perinteikkään, arvostetun ja niin 
monelle tärkeän yhdistyksen hallitus, kiitos luottamuksesta. Toivottavasti 
luomme yhdessä lämpimän tunnelman, annamme arvon ihan kaikenlaisille 
taiteen tekijöille ja suunnistamme yhteistyöllä kohti uusia avauksia, pitäen 
kiinni kuitenkin hyviksi totutuista käytänteistä, kuten esimerkiksi Killan 
vuosikalenterissa jo perinteeksi muodostuneista taidenäyttelyistä, 
pajatoiminnasta ja koulutuksesta.

”Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan edistää kuvataiteita, 
syventää kuvataideharrastusta, toimia eri kuvataidealojen harjoittajien 
yhdyssiteenä sekä kuvataidetta harrastavan yhteisön lähentäjänä.” Tämä 
suora lainaus yhdistyksen säännöistä on ajankohtaisempi kuin koskaan. Näinä 
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koronan aiheuttamina  haasteellisina aikoina on mm. yhdistyksen järjestämä 
monipuolinen ja säännöllinen pajatoiminta antanut mahdollisuuden taiteen 
tekemiseen, tuttujen tapaamiseen ja mielekkääseen kotoa pois lähtemiseen. 
Pajatoiminta ja taidenäyttelyiden järjestäminen kaikista rajoituksista 
huolimatta turvallisesti, on kunnioittavaa. Kiitos Antti Niemi, Tuomas Vesala, 
Outi Rämö ja monet muut ahkerat toimijat. 

Kuluvalta vuodelta ja tulevaisuudelta odotan mukavia yhteistyössä tehtyjä jo 
vakiintuneita, samoin kuin uusiakin projekteja. Kolme vuotta sitten onnistuin 
vakuuttamaan Hämeen Kesäyliopiston järjestämään Forssassa Lapin yliopiston 
mukaiset kuvataiteen perusopinnot. Kiitos aktiivisten ja motivoituneiden 
opiskelijoiden järjestettiin Forssassa myös juuri päättyneet kuvataiteen 
aineopinnot. Olisi hienoa, jos jossain vaiheessa Forssassa tai seutukunnilla, 
järjestettäisiin myös yliopistotasoiset kuvataiteen syventävät opinnot.

Kehräämöalueella sijaitsevassa yhdistyksen grafiikanpajassa on ilo nähdä 
kannustavaa toimintaa myös kesän jälkeen ja erilaisia taidenäyttelyitä odotan 
innolla. Toivottavasti jossain vaiheessa voimme retkeillä myös muissa 
maisemissa, taidetta katsoen, erilaisia maisemia ja kulttuureja ihmetellen ja 
taidetta tehden. Unelmoidaan isosti, niin unelmat toteutuvat. 

Kuhankosken Kilta r.y. on seutukunnalla arvostettu, mukavien ja luovien 
ihmisten yhdistys. On ilo olla mukana.

Ystävällisin terveisin, Päivi Honkala, pj. 0400-430032, paiville.iloa@gmail.com
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