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Jäsenkirje 2/2010

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Kiitän luottamuksesta jatkaa Killan puheenjohtajana. Meille on tulossa haasteellinen vuosi ja tarvitsemme todella Sinua Kuhankosken Killan
jäsen! Kevätaurinko onneksi jo paistaa voimallisesti ja sen tuomaa uutta energiaa pursuten voimme innolla lähteä toteuttamaan
tätä vuotta. Tuleva Ars Häme ’10 Taideviikko Forssassa on suurin taidetapahtuma, mitä Forssassa on järjestetty ja Kilta on toteuttamisvastuussa
tapahtumasta. Nyt ihan kaikki mukaan toteuttamaan ja auttamaan tapahtuman järjestelyissä.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi hetimiten tapahtuman koordinoijalle Hanna Hirnille tai kenelle hallituksen jäsenelle vaan, myös minulle (yht.
tiedot alla). Tämä on myös oiva mahdollisuus katkaista yksinäinen puurtaminen ja olla mukana vaikuttamassa tapahtuman onnistumiseen.
Yhdessä tekeminen lisää meidän kiltalaisten yhteishenkeä, olen siitä varma.

Osallistu myös yhdessä ideoimaan ja tekemään Killan oma ympäristötaideteos Taideviikolle. Nopeimmat ehtivät mukaan, paikkoja on
rajoitetusti. Asiasta tarkemmin kohdassa ’Ympäristötaidekurssi Tammelassa’.

Innostutaan ja onnistutaan yhdessä!
Soili Mahlanen, puheenjohtaja
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AARRSS HHÄÄMMEE ’’1100 TTAAIIDDEEVVIIIIKKKKOO FFOORRSSSSAA 2211..––2299..88..22001100
Ars Häme ’10 teoshaku käynnissä 30.4.2010 asti!

Ars Häme ’10-taideviikko järjestetään ensi elokuussa Forssassa. Tapahtuman teemana on Tehdas. Teemaa tarkastellaan muun muassa
muotoilun, ympäristötaiteen ja kierrätysmateriaaleja hyödyntävän taiteen kautta.
Teoshaku näyttelyihin on käynnissä vielä huhtikuun ajan. Suureen valkaisusaliin, Finlayson Forssan teollisuushalliin järjestetään tekstiilitaiteen ja
lasitaiteen näyttely sekä historianäyttely. Isoon saliin kaivataan kookkaitakin töitä.
Myös ’Teokset taivasalla’ - ympäristötaidenäyttely kaipaa töitä. Se sijoittuu Loimijoen varrelle. Taiteilijat ja taiteilijaryhmät voivat jättää
ehdotuksiaan näyttelytöistä aina 30.4.2010 asti.

Kuhankosken Killan oma näyttely sijaitsee Kutomon ompelimossa, lähellä Finlaysonin tehtaanmyymälää. Meillä on runsaasti tilaa käytössä
ja tehdashalli on korkea, joten suuretkin työt mahtuvat hyvin. Lisäksi Kilta herättää henkiin menneinä vuosina menestyneen
Sillanalusnäyttelyn. Näihin molempiin toivotaan jäsenistöltä runsasta osanottoa.

Kiertävän taidetapahtuman rakentaa kulttuuriyhteistyön verkosto. Forssassa taideviikkoon kuuluu kuvataide- ja muotoilunäyttelyitä, työpajoja eri
kohderyhmille ja seminaareja. Kuvataiteen ja muotoilun lisäksi mukana on musiikki, kirjallisuus ja mykkäelokuvat.
Ars Häme-taideviikot on hämäläisissä kaupungeissa vuorovuosin kiertävä taidetapahtuma. Paikallinen kulttuuriväki ja taiteilijat suunnittelevat ja
toteuttavat taideviikon Hämeen taidetoimikunnan luotsaamana. Viikko koostuu alueen toimijoiden tarpeista ja se tukee kunkin kaupungin taide-
ja kulttuurielämää.

Ensi vuonna taideviikko toteutetaan Hämeenlinnassa. Läänintaiteilija Sirpa Haapaojan mukaan tavoitteena on, että vuosien kuluessa viikko
vakiinnuttaa asemansa merkittävänä taidetapahtumana.
Tietoa taideviikosta, ohjeet ja hakulomakkeet löytyvät osoitteesta www.arshame.com



www.kuhankoskenkilta.fi

2

AARRSS HHÄÄMMEE ’’1100 TTAAIIDDEEVVIIIIKKOONN KKIILLLLAANN OOMMAATT NNÄÄYYTTTTEELLYYTT -- JJÄÄSSEENNKKOOKKOOUUSS kkee 2266..55.. kklloo 1188..0000
Samaan tapaan kuin viime vuonna järjestettiin jäsenkokous kaikille Mediatorin näyttelystä kiinnostuneille, järjestämme nyt elokuiseen
Taideviikon Killan omaan näyttelyyn osallistuville ja näyttelyistä kiinnostuneille tiedotustilaisuuden. Paikka on Kuvataidekoulu, Värjäämön 2.
kerros ja luokka 2.

I. Killan näyttely Kutomon Ompelimossa 21.8.–29.8.2010
Kokouksessa sovitaan tarkemmin teosten määrät, juryttäjä(t), osallistumismaksut, valvojat, pystytysryhmä ja aikataulut. Näyttelyn teemaksi on
alustavasti suunniteltu ”Tehtaan varjossa” Kutomon päänäyttelyn Tehdas-teeman rinnalle. Killan näyttely on oma kokonaisuutensa.

II. Killan sillanalusnäyttely 21.8.–29.8.2010
Jäsenkokouksessa otetaan vastaan samaan aikaan ilmoittautumiset Sillanalusnäyttelyyn, joka pitkästä aikaa herätetään henkiin
Taideviikkojen ajaksi! Sinne on tarkoitus tarjota ”sään kestäviä” teoksia rajoitettu määrä. Teosten pitää olla helposti liikuteltavia, koska ne
joudutaan viemään suojaan yön ajaksi.

YYMMPPÄÄRRIISSTTÖÖTTAAIIDDEEKKUURRSSSSII TTAAMMMMEELLAASSSSAA AAIIKKUUIISSOOPPIISSTTOONN MMÖÖKKIILLLLÄÄ
Kilta järjestää ympäristötaidekurssin Tammelassa Aikuisopiston mökillä viikonloppukurssina 1122.. -- 1133..66..22001100.. Kurssilla tehdään
luonnonmateriaaleista yhteistyönä ympäristötaideteos, joka siirretään elokuussa Taideviikkojen ajaksi ympäristöteosten joukkoon Loimijoen
rannalle. Kurssille toivotaan vähintään 8 osallistujaa ja osallistumismaksu on 50 euroa. Mökillä voi yöpyä ja sinne tuodaan yhteiseväät. Kurssin
vetäjää etsitään paraikaa.

EEHHTTOOOOTTOORRII KKEEHHRRÄÄÄÄMMÖÖAALLUUEEEENN PPIIIIPPPPUUAAUUKKIIOOLLLLAA KKEESSÄÄLLLLÄÄ
Jos Killan jäsenistöstä löytyy halukkaita ja kiinnostusta kirppismyyjiksi Forssan ehtootoreille, voisi Kilta varata torstai-illoiksi pöydän periaatteella
10 % Killalle myyntituotosta. Näin saisimme kerättyä varoja Taideviikkojen Killan omia näyttelyitä varten ja jäsenet pääsisivät eroon
ylimääräisestä tavarasta! Ota yhteys Ailaan tai Hannaan. Ehtootorin avajaiset pidetään 17.6. ja ne jatkuvat heinäkuun alusta torstai-iltaisin klo
17 – 20 aina elokuun loppuun. Pöytään mahtuu varmaankin 2-3 myyjää kerrallaan ja myös Killan edustaja on joskus mukana myymässä Killan
painotuotteita. Iltatorista lisätietoa www.wahren-keskus.fi.

SSIIHHTTEEEERRII TTIIEEDDOOTTTTAAAA
Kesä ja ARS Häme lähestyy ja meitä kaikkia tarvitaan mukaan. Siksi juuri nyt on tärkeää, että kaikkien yhteystiedot ovat ajan tasalla. Jos olet
hiukankin epävarma omista tiedoistasi ETENKIN e-mailin oikeellisuudesta - tai että se ylipäätään on Killan tiedossa - lähetä minulle yhteystietosi.
Tärkeää myös siksi, että jatkossa yhä useampi Killan tiedotteista on sähköisiä.
Kilta on nyt myös Facebookissa. Kiltalainen FB:ssa - liity ryhmään ja kutsu myös kaikki kulttuurista kiinnostuneet mukaan.

Tervetuloa uudet jäsenet: Minna Lintonen, kannatusjäsen, Tuija Ruusuvuori, taiteilijajäsen ja Ari Sandberg, harrastajajäsen

WWEEBBMMAASSTTEERR TTIIEEDDOOTTTTAAAA
Toivomme edelleenkin, että jäsenet lähettäisivät meille kotisivujensa osoitteita, jotta voisimme lisätä ne Killan sivuston taiteilijaluetteloon
linkeiksi. Lisäksi halukkaat voivat toimittaa kotisivujensa tiedostot esim. alla olevaan verkkovastaavan sähköpostiin, mikäli ne halutaan julkaista
suoraan Killan sivustolla. Palvelu sisältyy jäsenmaksuun, mutta kullekin osoitettavan levytilanmäärä riippuu halukkaiden määrästä. Kaikissa
tapauksissa tilaa on kymmenille teoskuville. Mikäli joku haluaa kieltää teoksiensa kuvien käytön Killan verkkosivustolla, esimerkiksi
näyttelyesittelyjen yhteydessä, pyydämme ilmoittamaan asiasta suoraan verkkovastaavalle. Sivustoa kehitetään jatkuvasti, joten myös raportit
sen toiminnassa mahdollisesti esiintyvistä puutteista otetaan kiitollisina vastaan (harri.oinonen@gmail.com tai 050 3712527).

Kilta toivoo myös jokaisen sähköpostia käyttävän jäsenen ilmoittavan tämänkin osoitteensa sihteerillemme, jotta voisimme toden teolla alkaa
hyödyntää sähköpostin voimaa (ja taloudellisuutta) sisäisessä tiedottamisessamme.

RRAAHHAASSTTOONNHHOOIITTAAJJAA TTIIEEDDOOTTTTAAAA –– 22001100 JJÄÄSSEENNMMAAKKSSUUNN EERRÄÄPPÄÄIIVVÄÄ OONN 3300..44..
Vuoden 2010 jäsenmaksutilisiirtolomake lähetetään jäsenille tämän Jäsenkirjeen liitteenä. Eräpäivä on 30.4. ja jäsenmaksun suuruus
vuosikokouksessa päätetty 25 euroa. Pyydämme jäseniä maksamaan sen viitenumeroa käyttäen eräpäivään mennessä. Jäsenkortti postitetaan
maksun tultua tilillemme FSOP 502502-40091132. Jäsenluettelo on päivitetty 01/2010 ja siitä on poistettu kaksi vuotta maksamatta
jättäneiden jäsenten nimet.
Killan Säännöissä (4. §) lukee mm.: ”Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi.
Edellisenä vuonna eronneeksi katsottu jäsen voi seuraavana vuonna liittyä uudelleen jäseneksi maksamalla myös edellisen vuoden
jäsenmaksunsa.”

NNÄÄYYTTTTEELLYYTTIILLAAAA TTAAIIDDEEVVIIIIKKOOLLLLAA
Jäsen, jos haluat järjestää oman näyttelyn Ars Häme ’10 Taideviikon aikaan, se onnistuu Blue Poolissa. Lisätietoja saat Aila Heinilältä!

TTIIEEDDOOKKSSII
 Galleria Forssan Torin näyttelyajat ensi vuodelle varattavissa 30.4.2010 mennessä -> www.galleriaforssantori.net
 Etsimme joukkoomme omatoimista ja atk-taitoista NÄYTTELYSIHTEERIÄ
 Grafiikan pajan tiloja voi käyttää vapaasti oman taiteen tekemiseen. Myös kopiokoneen käyttömahdollisuus á 5 snt/A4
 Tilassa olevaa Killan tietokonetta voi myös vapaasti käyttää. Internet-yhteyttä ei ole.
 Perinteinen Tapulimakasiinin kesänäyttely jää tänä kesänä Taideviikko-kiireiden takia pois.
 Ompelimon näyttelyssä myydään Killan taiteilijoiden postikortteja ja pidetään mahdollisesti myös arpajaiset kävijöiden kesken.

Jos Sinulla on ylimääräisiä kortteja, voit antaa niitä halutessasi myyntiin Killan hyväksi.

Q-KIRJAKAUPPA Kaikista normaalihintaisista
Sibeliuksenkatu 1 taiteilijatarvikkeista 20 % alennus
30100 FORSSA toukokuun loppuun saakka!
puh 03 435 6049

Killan toimitusryhmä ja Q-Kirjakauppa JT 2/2010


