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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Tervehdys kiltalaiset!
Uusi hallituskausi on alkanut. Kiitos luottamuksesta ja arvokkaasta palautteesta jäsenistöltä. Pyrin parhaaseen, teidän myötävaikutuksellanne.
Toivon, että olette aktiivisesti mukana Killan toiminnassa ja kerrotte minulle toiveistanne ja ajatuksistanne.
Ensimmäinen yhteinen rutistus Killan jäsenistöltä on saatu aikaan jo tänä vuonna: Killan perinteinen vuosinäyttely. Se herätti vilkasta
keskustelua, mikä on hyvä asia.
Jurytyksestä sekä pidettiin että sitä kritisoitiin. Ainakin voidaan sanoa, että juryttäjä onnistui saamaan aikaan
uudennäköisen näyttelykokonaisuuden pari-teemalla. Ilahduttavaa oli, että näyttelyyn osallistui ennätysmäärä taiteilijoita. Mukaan oli myös
uskaltautunut Killan uusia jäseniä tuomaan ensi kertaa töitään esille. Olla ensi kertaa esillä, on melkoisen rohkea teko. Me pitempäänkin
mukana olleet muistamme, miltä se ensi kerta tuntui.
Tänä vuonna meillä on paljon tapahtumia. Toivon, että sinulla on hyvä luomiskausi meneillään ja tuot osaamistasi ahkerasti esille Killan useissa
yhtesinäyttelyissä tänä vuonna. - kuten esim. Tapulimakasiinin kesänäyttely, Hämeen luontokeskuksen syysnäyttely yhdessä Uranuksen
kanssa sekä suurimpana Sanomatalon Mediatorin yhteisesittäytyminen Helsingissä. Tämä on ainutkertainen tilaisuus, älä jätä sitä väliin.
Sinulla on tänä vuonna myös hyvä mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoasi esim. Portaan Akatemian kesäkurssilla Unkarissa ja
ympäristötaidekurssilla Tammelassa.
Tarkemmin tapahtumista jäsenkirjeissä ja web-sivuillamme.
Aurinkoa ja aktiivisuutta kevääseesi.
Soili Mahlanen
puheenjohtaja

VUOSINÄYTTELY 2009
Kuhankosken Killan perinteinen vuosinäyttely pidettiin näyttelytila Vinkkelissä viikoilla 7 ja 8. Ennätysmäärä taiteilijoita jätti näyttelyyn virkistävän
erilaisia töitä. Juryttäjä, Kuvataideakatemiasta vuosi sitten valmistunut Jaakko Karhunen, toi Vinkkeliin erilaisen
näyttelyn niin jurytyksen, ripustuksen kuin tilankäytönkin osalta. Näyttely muotoutui pareittain-teemaan.

VUOSIKOKOUS 2009
Vuosikokous pidettiin sunnuntaina 22.2.2009 klo 17.30 Grafiikan pajalla. Vuosikokous on avoin kaikille jäsenille. Hallitus kokoontuu
säännöllisesti ja tulemme järjestämään tänä vuonna erillisen jäsenkokouksen.
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PORTAAN AKATEMIAN KESÄKURSSI 2009 UNKARISSA
Kansainvälinen kuvataidekurssi järjestetään tällä kertaa Balatonin pohjoisrannan kauniissa Szigligetin kylässä 20 – 30.6.2009.
Kylää kutsutaan Balatonin helmeksi sen kauniin luontonsa ja hyvän sijaintinsa ansiosta. Kurssin kotipaikka tulee olemaan Unkarin taiteilijaliiton
Kirjailijoiden talo, 1800-luvun alussa rakennettu kartano. Ympärillään 9,2 hehtaarin puistoalue.
Ks. www.maktar.hu/kepgaleria_szigliget.
Kurssin ohjelma sisältää käytännön opetusta luonnossa ja luentoja Unkarin taidehistoriasta ja taiteilijoista. Opetuksen lisäksi aikaa vietetään
retkeillen ja Unkarin kulttuuriin tutustuen. Kurssin alussa Unkarin taidetarvikeliikkeiden keskus Art Export esittelee osallistujille eri materiaaleja.
Minkä jälkeen on mahdollista ostaa tarvikkeita kurssille ja kotiin. Kurssin päättää yhteisnäyttely. Hinnat, majoitus 70 – 270 €/10vrk/huone,
ruokailut 100 € ja opetus, ohjelmat + kuljetukset 250 €.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.kuhankoskenkilta.fi/PortaanAkatemia ja mariaraunio@hotmail.com.
Ilmoittautumiset 25.03. 2009 mennessä.

TAIDEKOULUN 25 v. TAPAHTUMAVIIKKO
Huhtikuussa järjestetään koko kaupungin alueelle levittäytyvä kulttuuritapahtuma. Kehräämön alueella järjestetään workshopeja, musiikki- ja
teatteriesityksiä, näyttelyitä jne. Osallistumme Taidekoulun 25 v. juhlaan workshopin muodossa Grafiikan pajalla lauantaina 25.4. Esittelemme
grafiikan pajan toimintaa ja myymme grafiikkaa. Killalle myynneistä 10 % provisio. Lisäksi esittelemme Killan kokoelmista valittuja teoksia.
Ole yhteydessä Hanna Hirniin puh. 040-545 4944, jos olet kiinnostunut tuomaan grafiikkaasi myyntiin.

MEDIATORIN YHTEISNÄYTTELY
Sanomatalon Mediatorin näyttely lähestyy. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus jäsenille näkyä valtakunnan pääpaikalla. Mediatorin
yhteisnäyttelyyn osallistuminen suo sinulle mahdollisuuden näkyä harvinaisen edullisesti pääkaupungissa. Alustava osallistumismaksu on 100
€. Näyttely on lokakuussa vkot 42 ja 43. Järjestämme yhteiskuljetuksen töille. Killan jäsen voi tarjota näyttelyyn enintään 10 teosta.
Näyttelyn tiimoilta ollaan järjestämässä jäsenkokous elokuussa. Sinulla on mahdollisuus hakea omalta kotikunnaltasi avustusta
osallistumismaksuun. Ole yhteydessä kotikuntaasi. Esim. Tammelassa avustukset tulevat hakuun maaliskuun lopussa. Teosmyynnistä
Mediatori ja Kilta eivät ota provisiota. Lisätietoja saa hallituksen jäseniltä. Odotamme ja toivomme vahvaa näyttöä ja osallistumista jäsenistöltä.
Tämä tilaisuus ei toistu.

RAHASTONHOITAJA TIEDOTTAA
Tämän jäsenkirjeen mukana lähetetään 2009 jäsenmaksutilisiirrot. Eräpäivä on 20.3.2009 ja maksu 20 euroa.
Pyydän, että taiteilijan oma nimi ja viitenumero näkyvät maksussa eli tilisiirron tiedot – ei mielellään yritysnimiä. Maksun saavuttua lähetetään
uusi Jäsenkortti jäsenille. Vanha käy siihen asti esim. Q-kirjakaupassa ja Thomsson Oy:ssä.

SIHTEERI TIEDOTTAA
Olemme laatimassa postituslistaa Killan jäsenistölle. Sihteerille voi edelleenkin toimittaa email-osoitteita sitä varten.
Tarkistakaa myös yhteystietonne!
Tervetuloa uudet jäsenet:
Mirjam Siniketo
Neil Dockray

harrastajajäsen
taiteilijajäsen

WEBMASTER TIEDOTTAA
Toivoisimme saavamme tietoomme jäsenten omien kotisivujen osoitteita,
jotta voisimme lisätä ne Killan sivuston taiteilijalistaan linkeiksi.
Ilmoitukset näistä mieluiten suoraan verkkovastaavan sähköpostiin.
Verkkosivustoa ja sen toiminnallisuuksia ollaan merkittävästi kehittämässä,
aikataulu toistaiseksi avoin. Esimerkiksi levytilamme periaatteessa riittäisi
koko jäsenistömme omillekin kotisivuille Killan huomassa.
harri.oinonen@gmail.com, puh. 050 371 2527

Q-KIRJAKAUPPA
FORSSAN KIRJAKESKUS

Siveltimet ja maalauspohjat – 30 %
normaalihinnasta toukokuun loppuun asti

Sibeliuksenkatu 1, FORSSA, puh. 03 435 6049

Killan jäsenille 2009 kevätkauden tarjous!

Yhteistyössä jäsenkirjeen toimitusryhmä ja Forssan Kirjakeskus

www.kuhankoskenkilta.fi

