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Puheenjohtajan tervehdys

Kiitos kiltalaiset luottamuksesta saada jatkaa Kuhankosken Killan hallituksen puheenjohtajana.
Vuosikokous oli tänä vuonna aktiivinen ja me hallituksessa saimme sieltä paljon eväitä tähän 
vuoteen.

Esiin nousi jälleen kerran harrastajanäyttelyjen henkiin herättäminen. Hallitus käsitteli asiaa viime 
kokouksessa mutta ei nähnyt aihetta aloittaa uudelleen harrastajanäyttelyitä. Vaihtoehtona 
kaavailtiin kaikille – myös Kiltaan kuulumattomille – avointa näyttelyä. Tähän voitaisiin palata ensi 
vuonna.

Toinen esiin noussut asia oli viikonloppukurssien järjestäminen. Tähän suhtauduimme myönteisesti. 
Ajankohtana syksy. Syksyllä meillä on myös tutustumismatka Helene Schjerfbeckin 
muistonäyttelyyn. Näistä tarkemmin seuraavissa jäsentiedotteissa. Muistathan lukea kirjeemme 
tarkasti.

Mutta nyt kevään ja kesän tapahtumiin. Meillä on edessä vilkas aika ja toivon, että  te kiltalaiset 
osallistutte näyttelyihin ja tapahtumiin vilkkaasti. Ensimmäinen on toukokuun Kirjalöytö-tapahtuma 
sekä toukokuinen Sillanalusnäyttely teemalla Taiteiden yö. Näistä tarkemmin alla. Kesäkuussa meillä 
on perinteinen kesänäyttely Tapulimakasiinissa. Toivon että osallistutte näihin kaikkiin.

Tässä kirjeessä on myös tämän vuoden jäsenmaksulappu. Tämä meille niin elintärkeä suoritus,
muistathan maksaa sen. Näillä varmistetaan Killan toiminta ja jatkuvuus.

Nautitaan keväästä ja kesästä, ladataan akkuja ja nähdään näyttelyissä.
 
Soili Mahlanen
puheenjohtaja

“Kirjalöytö  Outlet” -tapahtuma Kutomolla 2.5.–31.5.

Kirjalöydön ohessa, la 26.5. klo 11–12, järjestetään taidehuutokauppa. Mukaan mahtuu 
korkeintaan 10 taiteilijaa, kultakin yksi työ. Mikäli halukkaita ei löydy riittävästi, niin sitten esim. 5 
taiteilijaa ja kultakin kaksi työtä. Kirjalöytö tai Kilta ei ota myynnistä provisiota. Ilmoittautumiset 
Soili Mahlaselle - nopeus on valttia! 
Lisäksi halukkailla olisi koko toukokuun ajan mahdollisuus kukin vuorollaan (määräpäivänä) esitellä 
tekemistään ja töitään tietynlaisessa "taidenurkkauksessa". Yleisö siis voisi seurata kulloinkin 
paikalla olevan taiteilijan työskentelyä, keskustella esillä olevista töistä tai seurata vaikkapa taulujen 
kehystämistä - tässä kukin voi käyttää omaa harkintaansa. Kävijät voivat luonnollisesti myös ostaa 
esillä olevia töitä - Kirjalöytö tai Kilta ei ota provisiota tästäkään myynnistä. Kilta pystyttää paikalle 
pari sermiä ripustuspinnaksi, joten esille mahtuu joitakin töitä. Halukkaat voivat ilmoittautua Soili 
Mahlaselle tai Aila Heinilälle. 

Kirjalöytö-tapahtuman primus motor, Keijo Koskimies Q-kirjakaupasta, toivottaa kiltalaiset 
lämpimästi tervetulleiksi! Lisätietoja: www.kirjaloyto.fi/outlet/

Sillanalusnäyttely Forssa-viikolla, ”taiteiden yö” 19.–20.5.

Sillanalusnäyttelyn ajankohta päätettiin siirtää Forssa-viikon yhteyteen. Näyttely järjestetään siis 
19.5.–20.5. Koskisillan alikulkukäytävillä Forssassa. Näyttelyn toivotaan herättävän yleisön ja
median huomion ja se järjestetään ”taiteiden yön” hengessä. Näyttely pidetään poikkeuksellisesti 
avoinna läpi yön ja sen valvojiksi on lupautunut joukko hallituslaisia. Kiltalaisia kaivataan toki 
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paikalle enemmänkin ja viimeistään varhaisaamun tunneilla olisi valvonta-apu tarpeen. Siispä kaikki 
mukaan! Kilta hankkii näyttelyn valvojille sopivaa lämmikettä ja purtavaa.

Töiden jättö la 19.5. klo 10.00 Koskisillan alle. Osallistumismaksu on 10 euroa. Taiteilija voi tarjota 
enintään viittä teosta. Mikäli tarjotut työt eivät mahdu näyttelyyn, karsitaan teoksia tasapuolisesti 
kaikilta osallistujilta. Pystytysryhmänä on Yrjö Hannula, Harri Oinonen ja näyttelysihteeri Eila 
Heikkilä. Näyttelyn avajaiset pidetään klo 13.30-14, ohjelmassa on (näillä näkymin) Alpo Suhosen 
avajaispuhe ja elävää musiikkia (Huom! avajaisten päätyttyä Wahrenin puiston alueella pyörähtää 
käyntiin ilmaiskonsertti). Näyttely puretaan su 20.5. klo 18.00.

Taiteilijoita muistutetaan taas ulkonäyttelyn vaativista olosuhteista. Tapahtumassa on myös 
säävaraus - mikäli olosuhteet ovat liian vaikeat, näyttely voidaan järjestää supistettuna tai 
pahimmassa tapauksessa peruuttaa kokonaan.

Kesänäyttely Jokioisten Tapulimakasiinissa 19.6.–1.7.

Killan kesänäyttelyn töiden jättö ma 18.6. klo 17.00 Tapulimakasiinissa. Taiteilijat ripustavat työt itse 
Lasse Simin valvonnassa. Osallistumismaksu on 15 euroa ja kukin taiteilija voi osallistua enintään 
viidellä työllä. Avajaiset pidetään ti 19.6. klo 18.00, ohjelmassa avaussanat ja pientä tarjoilua. 
Näyttely puretaan sunnuntaina 1.7. klo 17.00.

Portaan Akatemia 30.7.–5.8.

Tämän vuoden Portaan Akatemiassa tutkitaan ympäristömme elementtejä, eläviä ja elottomia. 
Mistä asioista maa-ilmamme muodostuu, mikä yhdistää ja mikä erottaa maa-ilmojamme ja miten 
välitämme taiteen kautta omaa maa-ilmaamme muille.  Kurssin hinta on 180 euroa sisältäen 
henkilökohtaisen päivittäisen ohjauksen (7 päivää), luennot, retket ja päiväkahvit. Lisätietoja 
Akatemian verkkosivuilta. Ilmoittautumiset: mariaraunio@hotmail.com

Sihteeri tiedottaa

Hallitus on hyväksynyt uudeksi taiteilijajäseneksi Erkki Ilvosen. Killan nykyiset harrastajajäsenet 
Raimo Erviö ja Unto Grönberg hyväksyttiin taiteilijajäseniksi. Kilta toivottaa tervetulleiksi myös 
harrastajajäsen Mari Heikkilän ja kannattajajäsen Tarmo Mahlasen.

Kuhankosken Killan hallitus 15.3.2012 alkaen

Puheenjohtaja Soili Mahlanen 040 579 2498 soili.mahlanen@wippies.fi
soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi

Sihteeri, vpj. Aila Heinilä 044 022 6799 (ilt.) aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi
Näyttelysiht. Eila Heikkilä 050 380 5728 eilaheikkila@gmail.com
Webmaster Harri Oinonen 050 371 2527 harri.oinonen@gmail.com

Hallituksen muut jäsenet: Taina Riitto, Ybi Hannula, Miina Laine, Reika Vesala, Lasse Simi ja Kati 
Kivimäki. Hallituksen ulkopuolella Portaan Akatemian toiminnanjohtajana Maria B. Raunio
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