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Jäsentiedote 2/2015
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Kiitos luottamuksesta, kiltalaiset! Uusi puheenjohtaja - vaikka olisikin vanha kiltalainen - joutuu kautensa
alussa ensimmäiseksi miettimään, mikä Killan tehtävä on.
Kilta on merkittävä osa lounaishämäläistä kulttuurihistoriaa, identiteettiä ja samalla yksi Suomen vanhimpia
toimivia kuvataideyhdistyksiä. On tärkeää, että me kiltalaiset pidämme hyvää huolta tästä kalliista perinnöstämme. Huolimatta pitkästä historiastaan, Kilta on juuri niin elävä ja luova kuin me kiltalaiset olemme 2015.
Killalla on lähes 200 jäsentä mutta toiminnassa näen vain osan heistä. Mitä teille muille kuuluu? Mitä Kilta
voisi tarjota, jotta yhä suurempi osa jäsenistä kokisi mielekkääksi osallistua Killan toimintaa? Kuvataideyhdistyksen perimmäinen tarkoitus on tuoda luovat ihmiset yhteen ja antaa heille yhteisö. Tehdään Killasta yhteinen ”olohuone”, jossa viihdytään hyvässä seurassa. Ollaan aktiivisia, heittäydytään kokeilemaan ja rikkomaan omia rajojamme. Hyvä tilaisuus aloittaa on Sillanalusnäyttely toukokuussa!
Vuosikokous valitsi peräti viisi uutta jäsentä hallitukseen. Uudistuminen on aina mahdollisuus - myös niin
perinteikkäässä yhdistyksessä kuin Kuhankosken Kilta. Myös sinä voit tulla mukaan. Aktiiveja ei koskaan ole
liikaa! Jos olet kiinnostunut toiminasta - vinkkaa itsestäsi ja tule mukaan! Minulle voi aina kertoa myös muista ideoista ja toiveista. Voit vetää vaikka kaupungilla hihasta…
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Sillanalusnäyttely Forssa-viikolla 22. – 23.5.

Forssa-viikon yhteydessä järjestetään jälleen yleisön parissa suuren suosion saavuttanut Sillanalusnäyttely.
Näyttelyn avajaisia vietetään perjantaina 22.5. klo 18.00 Statuksen terassilla ja näyttely jatkuu yön
yli lauantaille klo 16.00 asti. Töiden jättö (enintään 5 kpl) pe 22.5. klo 11.00 suoraan Koskisillan
alle ja nouto la 23.5. klo 16.00 Koskisillan alta. Osallistumismaksu on 10 €. Voit ilmoittautua myös vain
näyttelyn valvojaksi! Kaikki teokset otetaan mukaan ripustustilan salliessa.
Muistathan, että Sillanalusnäyttelyn olosuhteet vastaavat ulkoilmanäyttelyä! Näyttelyyn ei siten kannata tuoda esim. kosteudelle arkoja teoksia. Näyttelyä valvotaan läpi yön mutta avoimessa tilassa on aina myös riskinsä mm. ilkivallan suhteen. Viime vuonna näyttely sai kyseenalaista huomiota, kun Unto Grönbergin taulu
varastettiin näyttelyn aikana. Taulu kuitenkin palautettiin ehjänä ja hyväkuntoisena. Nyt toivomme, etteivät
Killan jäsenet ole pelästyneet, vaan uskaltavat edelleen tuoda töitänsä näytille!

Tervetuloa Kiltaan!
Toivotamme tervetulleeksi uudet kannattajajäsenet Aino ja Virpi Toivion.
Killan hallitus on hyväksynyt taiteilijajäseniksi Marjut Leskisen ja Jouko Rostilan.
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Tauluja arpajaispalkinnoiksi Forssa eläväksi ja kauniiksi-yhdistykselle

Forssa eläväksi ja kauniiksi-yhdistys järjestää lauantaina 16.5 klo 10 eteenpäin perinteisen Forssa-päivän.
Muun ohjelman ohella torilla järjestetään tuolloin kannatusarpajaiset. Killan taiteilijoilta on pyydetty taululahjoituksia arpajaispalkinnoiksi. Taulujaan lahjoittavat voivat ilmoittautua Killan sihteerille Aino Toiviolle, joka
ilmoittaa asiasta eteenpäin: 050 4004 688, aino.toivio@kuhankoskenkilta.fi

Kesänäyttely Jokioisten Tapulimakasiinissa 16.6.–12.7.
Töiden jättö (enintään 5 kpl) on Jokioisten Tapulimakasiinilla ma 15.6. klo 17.00 ja nouto su
12.7 klo 17.00. Osallistumismaksu Tapulimakasiinin kesänäyttelyyn on 20 €. Taiteilijat pystyttävät näyttelyn itse, eikä sitä jurytetä. Pystytysryhmä on naulojen ja vasaroiden kanssa kuitenkin paikalla auttamassa
taiteilijoita ja viimeistelemässä näyttelyn ilmeen.

Killan taiteilijat yhteistyössä Animalian ja löytöeläinkoti Tuulispään kanssa
Kilta järjestää yhteistyössä Animalian kanssa sunnuntaisin 22.6 alkaen mahdollisuuden päästä maalaamaan
tauluja Somerolle, löytöeläinkoti Tuulispään eläimistä. Valmiista töistä kootaan näyttely 16.8 Tuulispään tiloihin ja myytyjen taulujen tuotosta 50 % käytetään Tuulispään eläinten hyväksi. Ilmoittautumiset: vpj. Marja Viskari, 050 5710 715 tai marja.viskari@gmail.com. Tule mukaan!

Taiteilijaesittelyt Kuhankosken Kilta ry:n nettisivuilla
Killan jäsenillä on mahdollisuus liittää yhteystietonsa tai esimerkiksi kotisivuosoitteensa Killan nettisivujen
taiteilijaesittelyihin. Asiasta voi olla yhteydessä Killan webmasteriin Harri Oinoseen: harri.oinonen@gmail.com
Taiteilijaesittelyihin voi tutustua Killan nettisivuilla: www.kuhankoskenkilta.fi/Taiteilijat

Kilta tutkii mahdollisuutta vuokrata oma pysyvä näyttelytila
Hallitus selvittää Forssan alueella mahdollisuutta vuokrata pysyvä näyttely-/työtila. Kiinnostuneita pyydetään
ottamaan yhteyttä joko
 Marja Viskariin: 050 5710 715, marja.viskari@gmail.com tai
 Harri Oinoseen: harri.oinonen@gmail.com

Jäsenmaksu ja -kortti 2015
Jäsentiedotteen liitteenä on vuoden 2015 jäsenmaksulasku.
Muistathan maksaa jäsenmaksun 25 € Killan tilille: FI8350250240091132
Muista ehdottomasti mainita maksun viestissä: nimi sekä ”jäsenmaksu 2015”.
Kaikille kiltalaisille lähetetään tämän kirjeen mukana Killan jäsenkortti. Huomaa uusi jäsenetu Käsityökeskus
Sigridistä!

Killan puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtaja Aila Heinilä
044 0226 799
Sihteeri
Aino Toivio
050 4004 688

aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi
aino.toivio@kuhankoskenkilta.fi

Käsityökeskus Sigridistä killan jäsenkorttia näyttämällä:
Yli 20 € taiteilijatarvikeostoksista -10%
yli 50 € taiteilijatarvikeostoksista -20%
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