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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Kiitän jälleen luottamuksesta saada jatkaa Kuhankosken Killan hallituksen puheenjohtajana. 
Tämän uuden hallituksen kokoonpano on miltei entinen, joskin kaksi jäsentä jättäytyi pois, 
emmekä äänestäneet tilalle uusia. Näin ollen uskon että hallitustyöskentely on 
"ammattitaitoista" ja tehokasta, hyvässä mielessä rutinoitunutta. Entisen hallituksen halu 
jatkaa kertoo sitoutumisesta Kuhankosken Kiltaan ja halusta toimia Killan hyväksi teitä jäseniä 
palvellen.
Tämä vuosi on Kuhankosken Killalle haasteellinen ja voimia kysyvä. Art Häme '14 vetovastuu 
tarkoittaa, että meiltä kaikilta vaaditaan tänä vuonna jälleen talkoohenkeä, aktiivista 
osallistumista ja yhteen hiileen puhaltamista. Järjestämmekin alkukesästä jäsenkokouksen 
asian tiimoilta, missä kerromme osallistujille tarkemmin tapahtumasta sekä tehtävistä. Mutta 
tokihan tässä onnistumme, mehän olemme tehneet sen ansiokkaasti jo kerran. Tämän vuoden 
Art Häme -teema on "Teksti, Tiili, Tekstiili". Jo nyt kannattaa kunkin meistä ryhtyä tekemään 
omia näyttelyteoksia Killan kahteen eri näyttelyyn. Toinen on teeman mukainen näyttely 
Vanhassa Värjärissä ja toinen "venetsialaisten", taiteiden yön Sillanalusnäyttely.

Forssan kulttuuriväki on kokoontunut Art Häme ’14 tapahtuman tiimoilta yli vuoden, ja mitä 
tehdään ja mitä tapahtuu on jo hyvin pitkälle suunniteltu ja myös tilat ovat selvillä. Pian 
avaamme Art Häme '14 www-sivut, www.arthame.fi, ja jaamme tietoa facebookissa, jossa jo 
jotain alustavaa onkin. Seuraa myös tätä Kuhankosken Killan sivustoa www.kuhankoskenkilta.fi, 
päivitämme tänne vuoden tapahtumia ja asioita. Lisäksi jäsenistö saa tarkempia tietoja myös 
näin jäsentiedotteen kautta.

Ole yhteyksissä, kerro mitä toivot meiltä ja myös palautteesi toiminnastamme antaa hyvää 
tietoa, mitä ehkä pitää muuttaa. Minulle voi soittaa tai meilata koska vain. Puh. 040-579 2498, 
soili.mahlanen(at)wippies.fi, soili.mahlanen(at)kuhankoskenkilta.fi. Toivon näkeväni Sinut 
yhteisen hankkeen toimissa ja tekemisissä. Mikä onkaan mukavampaa kuin taas yhdessä tehdä 
jotain upeaa ja mieliinpainuvaa. Siihen haluan että pyrimme.

Soili Mahlanen
puheenjohtaja

SIHTEERI TIEDOTTAA

Kuhankosken Kilta r.y. Vuosikokous 2014.

Vuosikokous on pidetty ja uusi hallitus valittu . Kiitos kaikille vuosikokoukseen osallistuneille. Hallitus pysyi 
ennallaan, paitsi Sanna Kohonen sai pyytämänsä eron hallituksesta ja Kati Kivimäki erosi jääviyssyistä kesken 
kauden. Uuden hallituksen tiedot löydät www.kuhankoskenkilta@.fi.

Vuosinäyttely 2014
Vuosinäyttely järjestettiin Vinkkelissä.
Vuosinäyttely oli oikein onnistunut. Osanottajamäärä oli kiitettävä ja kävijöitä oli paljon. Jyryttäjä Pirkko 
Siivonen-Takku valitsi työt. Jyryttäjän sanoin, hän valitsi työn, joka puhutteli häntä. Näyttelyn kokonaisilme oli 
miellyttävä. 

Perhelauantai 
Kilta osallistuu Forssan kaupungin perhelauantaihin 26.4 2014 Grafiikanpajalla. Piirtämisen oppimisen 
salaisuus- kurssilla. Vetäjänä Taina Riitto .

www.kuhankoskenkilta.fi
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Art Häme '14 ja jäsenkokous
 
Art Hämeen tiimoilta järjestetään jäsenkokous talkooväen ja vapaaehtoistyöväen saamiseksi tapahtumaan 
touko-kesäkuussa. Päätteeksi pidetään jäsenillanvietto samassa paikassa.

Muistathan osallistua Art Häme näyttelyihin. Teeman mukainen näyttely on avoinna 
28.8. -31.8. Vanhassa Värjärissä ja 29.8. Sillanalusnäyttely Venetsialaisen taiteiden yön yhteydessä.

Kesänäyttely Tapulissa

Tapulimakasiinissa 16.6- 13.7 .2014 pidetään jälleen neljän viikon ajan, viime vuoden tapaan.
Kesänäyttelyä emme jurytä ja tähän voit tuoda teoksia varhaisemmiltakin ajoilta.  

Portaan akatemia 

28.7-3.8 2014  Kokemus ja kuva
Tämän vuoden teemana on Kokemus ja kuva. Taiteen tekemisen takana on usein vahva 
kokemus, joka herättää tunteellisen ja visuaalisen impulssin ja tarpeen luomiseen ja 
kokemuksen työstämiseen. Miten kokemamme ympäristö, tapahtumat ja ihmiset vaikuttavat 
meihin? Miten käsittelemme kokemuksiamme?

Ilmoittautuminen
Osallistujat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on rajoitetusti sillä Akatemi-
an perusperiaate on antaa henkilökohtaista, yksilön tarpeisiin pohjautuvaa opetusta. Ilmoittau-
tua voi lähettämällä yhteystiedot (nimi, osoite, synt. aika ja -paikka, puhelinnumero, tarve ma-
joitukseen/ruokailuun) osoitteeseen mariaraunio@hotmail.com.
Tarkemmat tiedot löydät killan nettisivuilta www.kuhankoskenkilta@fi.

UUDET JÄSENET:
PIRJO PAULUS  ja LEENA ERONEN. Tervetuloa joukkoomme ja osallistumaan näyttelyihin ja toi-
mintaamme!

JÄSENMAKSU
Taas on vuosi vierähtänyt ja on jäsenmaksun aika. Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan, eli 25€ 
Killan tilille FI8350250240091132. Maksusi jälkeen lähetän sinulle Jäsenkortin.

Jäsenkortilla saat alennusta, mm. Thomssonin kehys-ja taidetarvikekaupasta, voit osallistua Killan näyttelyihin, 
ilmainen Grafiikanpajan käyttö, osallistuminen Killan toimintoihin ja kursseihin. 

Killan puheenjohtaja ja sihteeri/vpj.

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

Vpj.                  Taina Riitto       0400533609   tainariitto@pp.inet.fi

Sihteeri             Marja Viskari    0505701715   marja.viskari@gmail.com
                                                                              marja.viskari@kuhankoskenkilta.f  i  

www.kuhankoskenkilta.fi
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