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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Lämmin kiitos kaikille kiltalaiselle vuodesta 2015 ja luottamuksesta uudelle kaudelle 2016.

Vuosi 2016 on jo avattu aktiivisesti. Killan maalausteline sai suuren suosion SPR:n 
toritapahtumassa. Pelko siitä, ettei kukaan kehtaa, uskalla tai edes halua tarttua siveltimeen 
julkisesti osoittautui turhaksi. Kangas täyttyi ennätysajassa, kun - ehkä kevätauringosta johtuen - 
nuoret miehet maalasivat innolla sydämiä ja nuolia. Maalausteline tulee ehdottomasti vierailemaan 
vielä monissa tapahtumissa!

Myös vuosinäyttely 2016 sai runsaan osanoton. Valitettavasti moni taulu, joka olisi ansainnut 
paikan näyttelyssä, jäi ulkopuolelle. Moni taiteilija tuntee silloin ymmärrettävästi kirpaisun 
mielessään. Yhteisnäyttelyissä meidän on kuitenkin aina pidettävä mielessä, että juryttäjä pyrkii 
parhaaseen mahdolliseen kokonaisuuteen ja löytämään näyttelylle ”punaisen langan”. Esillä ei siis 
ollut juryttäjän mielestä 75 parasta teosta vaan paras 75 teoksen kokonaisuus. Yhteisnäyttely on 
joukkuelaji.

Kevät jatkuu hyvän pörinän merkeissä. Pop Up -näyttely, Taidekirppis ja Heinämessut odottavat! 
Tule ja ilmoittaudu mukaan! Älä epäröi ottaa yhteyttä minuun tai hallituksen jäseniin ja kertoa 
toiveista, ideoista tai halusta osallistua tapahtumajärjestelyihin.
 
Nyt on aika aktivoitua, lisätä näkyvyyttä ja valmistautua Killan ja Suomen juhlavuoteen 2017.

Aila Heinilä
puheenjohtaja

Kuhankosken Kilta r.y. puheenjohtaja ja hallitus 2016
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa 10.3. valittiin puheenjohtaja ja hallitus kaudelle 2016.
 
puheenjohtaja Aila Heinilä 044 0226 799 aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi
varapuheenjohtaja Marja Viskari 050 5710 715 marja.viskari@gmail.com
sihteeri Aino Sallinen 050 4004 688 aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi
näyttelysihteeri Eila Heikkilä 050 3805 728 eilaheikkila@gmail.com
näyttelysihteeri Marjut Leskinen 050 3032 422 marjut.leskinen@suomi24.fi
webmaster Harri Oinonen 050 3712 527 harri.oinonen@gmail.com
hallituksenjäsen Taina Riitto 040 0533 609 tainariitto@pp.inet.fi
hallituksenjäsen Pirjo Helin 050 370 6949 pirjo.a.helin@luukku.com
hallituksenjäsen Leena Öfversten 040 7074907 leena@ofversten.fi
hallituksenjäsen Juha Mikkola 0405121039 juha.a.mikkola@gmail.com

Pop Up -näyttely Forssa-viikolla 23.5.–29.5.
Kilta osallistuu Forssa-viikkoon levittäytymällä Forssan yrityksiin ja tyhjiin liiketiloihin Pop Up 
-näyttelyn merkeissä. Tuomme taiteen erilaisiin ympäristöihin arjen keskelle. Muutamien 
yhteistyöyritysten kanssa on jo sovittu näyttelytilan järjestämisestä. Yrityksiä kaivataan kuitenkin 
vielä lisää. 

Kilta toimii tapahtumassa yritysten ja taiteilijoiden yhdistäjänä. Kilta etsii yritykset ja sopii näiden 
kanssa käytännön asiat, kuten alustavan teosten sijoittelun ja lukumäärän sekä näyttelyn 
pysytyksen ja purun. Taiteilija vastaavat kuitenkin itse töidensä esille laitosta 
yhteistyökumppaneiden tiloihin. Pop Up -näyttelyn kohteet merkitään yleisölle jaettavaan karttaan. 
Kartan avulla yleisön on mahdollista kiertää kaikki tapahtuman näyttelyt. 
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Ilmoittautuneita ohjeistetaan tiloista ja järjestelyistä myöhemmin lisää. Seuraa myös tiedotusta 
Killan www- ja facebook-sivulla. Osallistumismaksua ei ole mutta myydyistä teoksista Killalle 
maksetaan normaali 10 % provisio. 
Ilmoittautumiset Pop Up -näyttelyyn (viimeistään 8.5. mennessä) sihteerille, mieluiten 
sähköpostilla: Aino Sallinen, aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi tai 050 4004 688

Taidekirppis Forssan torilla lauantaina 28.5. alkaen klo 9.00
Kiltalaiset, kierrättäkää itsellenne tarpeettomat kehykset, värit ym. taidetarvikkeet. Myyntiin voi 
tuoda myös pienimuotoisesti teoksia ja muuta omaa tuotantoa. Torilla vietetään 28.5. Forssa-
päivää ja luvassa on paljon tapahtumia ja yleisöä - tämä tilaisuus kannattaa hyödyntää! 
Taidekirppis on kiltalaisille maksuton. Kirppiksen pystytys klo 9.00. Ennakko ilmoittautumista ei 
edellytetä mutta järjestelyjä helpottaa osallistumisestasi kertova viesti sihteerille tai pj:lle. Kiitos.

Heinämessut 2.–3.7. Forssassa
Muistuttelemme jäseniä Killan osallistumisesta ensimmäisille Forssassa järjestettäville 
Heinämessuille. Killan osasto kaipaa jäsenistöltä arpajaispalkintoja, ahkeria talkoolaisia, taiteilijoita 
esittäytymään sekä ideoita. Erityisesti kaivataan arpajaisten pääpalkinnoksi taideteosta/teoksia. 
Teoksen lahjoittajaa/lahjoittajia muistetaan tapahtuman markkinoinnissa. Ota yhteyttä! 

Kesänäyttely Jokioisten Tapulimakasiinissa 19.7. – 7.8.
Töiden (enintään 5 kpl) jättö ja pystytys Jokioisten Tapulimakasiinilla on ma 18.7. klo 17.00 ja 
purku su 7.8. klo 18.00. Osallistumismaksu kesänäyttelyyn on 20 €. Taiteilijat pystyttävät 
näyttelyn itse, eikä sitä jurytetä. Pystytysryhmä on naulojen ja vasaroiden kanssa kuitenkin 
paikalla auttamassa taiteilijoita ja viimeistelemässä näyttelyn ilmeen.  

Jäsenmaksu ja -kortti 2016
Muistathan maksaa vuoden 2016 jäsenmaksun 25 €. Tämän kirjeen mukana lähetetään jäsenkortti 
kaikille vuoden 2015 jäsenmaksun maksaneille Killan jäsenille. Mikäli et saanut korttia, ota yhteys 
puheenjohtajaan tai sihteeriin. Kaksi vuotta jäsenmaksun maksamatta jättäneet poistetaan 
jäsenrekisteristä. 

Jäsenmaksu 25 € Killan tilille: FI83 5025 0240 0911 32
Eräpäivä: 20.4.2016
Mainitse ehdottomasti maksun viestikentässä: Jäsenen nimi ja ”jäsenmaksu 2016”.

Tervetuloa Kiltaan! 
Toivotamme tervetulleeksi uuden kannattajajäsenen Heikki Toivion ja harrastajajäsenet Matias 
Henrikssonin, Sara Teperin, Tuula Teperin, Juha Ågrenin ja Sofia Ågrenin.

Killan puheenjohtaja   ja sihteeri
Puheenjohtaja Aila Heinilä 044 0226 799 aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi
Sihteeri Aino Sallinen 050 4004 688 aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi

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