Jäsenkirje 1, 11.3.2022

Hei!
Yhdistyksen uusi aktiivinen toimintavuosi on jo hyvässä vauhdissa. Kuluva vuosi on Kuhankosken Killan
juhlavuosi. Yhdistys perustettiin Forssassa 5.2.1947, joten tänä vuonna on tullut täyteen kunnioitettavat 75
vuotta toimintaa kuvataiteiden edistämiseksi seudulla. Lämpimät onnittelut ja kiitokset kaikille nyt
toiminnassa mukana oleville jäsenille sekä niille, jotka ovat perustaneet ja mahdollistaneet yhdistyksen
toiminnan kaikkien näiden vuosien aikana.
Vuosinäyttely onnistui erinomaisesti ja osallistuvia taiteilijoita oli 41, hienoa! Näyttelyn teema, Maailma
ympärillämme, näkyi monipuolisesti näyttelyn teoksissa. Näyttelyyn osallistui useita uusia taiteentekijöitä
ja on ilahduttavaa, että taiteilijoita tuli mukaan kauempaakin. Kuten Juhani Heinonen totesi Forssan
Lehden haastattelussa 9.3.2022, yhteistyö Loimaan Taideseuran, samoin kuin muidenkin taideyhteisöjen
kanssa, rikastaa Killan toimintaa ja yhteistyömuotoja kehitetään edelleen.

Hankekuulumisia
Tammikuussa Kuhankosken Kilta haki LounaPlussan Harraste2-hankeavustusta 1500 euroa, josta
myönnettiin yhdistykselle avustusta 1125 euroa. Hankehakemus sisälsi kannettavan tietokoneen,
tulostimen/kopiokoneen, pöytämaalaustelineitä sekä grafiikan tarvikkeita. Hakemuksemme hyväksyttiin ja
hankinnat on pääosin jo tehty.
Helmi-maaliskuun vaihteessa yhdistys toteutti vuonna 2020 myönnetyn LounaPlussan Visiitti-hankkeen
rahoittaman opinto- ja tutustumismatkan Espanjaan, Alhama de Granadan vuoristokylään, joka sijaitsee
noin kahden tunnin ajomatkan päässä Malagasta. Hankkeen teemana ja tavoitteena on luoda
yhteistyömahdollisuuksia espanjalaisten taiteilijoiden kanssa sekä kartoittaa mahdollisuuksia tulevaan
taiteilijaresidenssiyhteistyöhön. Matkalle osallistui kuusi yhdistyksen aktiivista jäsentä. Isäntänä toimi
yhdistyksemme jäsen Ilkka Luoti, joka asuu Espanjassa. Hänen paikallistuntemuksensa ja
yhteistyöverkostonsa mahdollisti hankkeen toteutumisen suunnitellusti. Alhama de Granadassa asuva
taiteilija Ulises Sagrero Maureira on kiinnostunut kehittämään yhteistyötä esimerkiksi taidekurssien
muodossa.

Pajatoiminta
Pajatoiminta jatkuu keväällä grafiikanpajalla keskiviikkoisin ja torstaisin. Keskiviikkona ohjelmassa
grafiikkaa, piirustusta ja maalausta. Torstaityöpajassa on vaihtuvat aiheet ja vetäjät. Jos olet kiinnostunut
vetämään torstaipajan haluamallasi teemalla, ota yhteyttä Outi Rämöön.

Vuosikokouksessa 9.3.2022 päätettyä
Uusi hallitus: Päivi Honkala (pj), Taina Sipilä (vpj), Tiina Rantala, Riitta Lindroos, Taina Riitto, Sanna
Kohonen, Juhani Heinonen, Tuomas Vesala ja Niko Skorpio. Hallituksen ulkopuolisina jatkavat sihteeri Tiina
Korsimaa-Simola ja webmaster Harri Oinonen. Muista yhdistyksen vastuuhenkilöistä päätetään huhtikuun
kokouksessa.
Toimintasuunnitelma 2022:


Kesänäyttely Jokioisten Tapulimakasiinissa kesä-heinäkuussa, 21.6. - 10.7.2022



Kuvataiteen päivän taidetapahtuma Ronttismäen tehtaalaismuseolla heinäkuussa, 10.7.2022



Kuhankosken Killan 75-vuotistapahtumat, juhlanäyttely ja juhla syksyllä 2022

Tulevia tapahtumia
Grafiikanpajan kevätsiivous:
Kuvataidekoulu on esittänyt Killalle toiveen, että pajan tulisi olla siivottuna huhtikuun loppuun mennessä
siten, että pajaa voivat tarvittaessa käyttää myös kuvataidekoulun opiskelijat ja vierailijat ja että siivooja voi
käydä siellä siivoamassa. Lisäksi pajalla tehdään kesätauolla suursiivous. Mikäli sinulla on grafiikanpajalla
omia tarvikkeita, olisitko ystävällinen ja hakisit ne sieltä pois. Paja on auki ainakin keskiviikko- ja torstaiiltaisin.
Kuvataidekoulu haluaa, että tila näyttää tulevaisuudessa opetustilalta samoin kuin kuvataidekoulun ja
Wahren-opiston muutkin tilat. Toiminta pajalla voi jatkua keväällä muutoin meidän kannaltamme samalla
tavalla kuin nytkin. Syksyllä tarkentuu aikatauluja, jos ja kun Wahren-opisto ottaa kurssitarjontaan myös
pajan tiloja käyttäviä kursseja.
Kesänäyttely Tapulimakasiinissa:
Ohjeet näyttelystä ja ilmoittautumisesta tulevat myöhemmin keväällä.

Hyvää kevättä ja aurinkoista 75-vuotisjuhlavuotta kaikille yhdistyksen jäsenille!
Ystävällisin terveisin
Päivi Honkala ja Taina Sipilä

________________________________________________________________________________

Jäsenmaksu 2022
Kuhankosken Killan jäsenmaksu vuodelle 2022 on edelleen 25 euroa. Jäsenrekisterimme on uudistunut, ja
jäsenkortti vuodelle 2022 lähetetään heti, kun jäsenmaksu on maksettu. Olethan tietoinen jäsenyyden
tuomista eduista, jotka voit tarkistaa yhdistyksen kotisivuilta, www.kuhankoskenkilta.fi
Jos et vielä ole maksanut tämän vuoden jäsenmaksua, sen voi maksaa tilille:

Kuhankosken Kilta ry: FI83 5025 0240 0911 32

Kuvia Alhama de Granadan keväästä sekä Ilkan ja Ulissen terveiset kiltalaisille

