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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 
Kilta on käynnistänyt 70-vuotis juhlavuotensa Juhlavuosinäyttelyllä. Juhlavuoden toinen 
päänäyttely on Killan historiaa esittelevä näyttely Forssan museon Aulagalleriassa. Odotan 
tuota näyttelyä lapsekkaan innostuneena, vaikka sen sisältö on vasta ideoinnin asteella. 
Onko sinulla muistoja, kuvia, filminpätkiä tai jotain muuta Killan historiaan liittyvää materi-
aalia? Tai jos omistat aarteen Killan menneiltä vuosilta, ota yhteyttä minuun tai keneen ta-
hansa hallituksen jäseneen. Kiitos etukäteen! 
 
Juhlavuoden lopuksi palkitaan myös ”Vuoden kiltalainen”. Valintaan voi vaikuttaa niin kilta-
laiset kuin Killan tapahtumiin osallistuva yleisökin. Hallitus päätti olla asettamatta mitään 
muuta valintaperustetta kuin Killan jäsenyyden! Sinä päätät kuka äänesi ansaitsee ja millä 
perusteella. Ensimmäinen mahdollisuus äänestää on jo vuosikokouksen yhteydessä. Ää-
nestysaika jatkuu koko vuoden 2017. 
 
Vuosikokous on Killan tärkein päivä! Vuosikokous ei ole muodollisuus vaan todellinen mah-
dollisuus vaikuttaa. Haluat sitten mukaan toimintaan hallituksen jäsenenä, talkoolaisena tai 
vain keskustella ja antaa äänesi kuulua, osallistumisesi on Killan jatkuvuudelle tärkeää. 
Tule nauttimaan Killan jäsenilleen juhlavuoden kunniaksi tarjoamat kahvit ja pikkupurta-
vat. Vielä kerran - tervetuloa 6.4. klo 18 Kahvila ILOon! 
 
Aila Heinilä 
puheenjohtaja 
 
 
Vuosikokous kahvila ILOssa 6.4. klo 18 
Killan juhlavuoden vuosikokous järjestetään tänä vuonna kahvila ILOn tiloissa (Hämeentie 
2, Forssa) torstaina 6.4. klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja käydään 
läpi muun muassa 70-vuotis juhlavuoden toimintaa. Tule keskustelemaan ja vaikuttamaan 
Killan toimintaan. Toivotamme kaikki jäsenet tervetulleiksi osallistumaan ja nauttimaan 
Kahvila ILOn tarjoilusta.  
 
Jäsenillä on mahdollisuus tehdä ehdotus kokouksen asialistalle. Ehdotus tulee tehdä kirjal-
lisesti 22.3. mennessä sihteerille tai puheenjohtajalle. 
 
 
Pop Up –näyttely 15.–21.5. 
Vuonna 2016 pilotoitu Pop Up -näyttely saa jatkoa Forssa-viikolla 15.–21.5. Pop Up -näyt-
telyssä taiteilijat asettavat teoksia näytteille yhteistyökumppanin tiloihin viikoksi. Taiteilijat 
vastaavat itse töidensä esille laitosta. Näyttelypisteet merkitään yleisölle jaettavaan kart-
taan. Osallistumismaksua ei ole mutta myydyistä teoksista Killalle maksetaan normaali 10 
% provisio. 
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Tänä vuonna toivomme erityisesti pisteitä myös Forssan ulkopuolelta. Taiteilijat Tamme-
lasta, Jokioisilta, Somerolta, Ypäjältä, Urjalasta ja Humppilasta - löytyisikö teidän kotipaik-
kakunniltanne yhteistyöyrityksiä? 
 
Kiinnostuneet yhteistyöyritykset tai jäsenet, joilla on ehdotus Pop Up -pisteeksi, voivat ot-
taa yhteyttä sihteeriin. Tiedotuksen vuoksi toimithan ajoissa!  
(aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi tai 050 4004 688). Lisätietoja seuraavassa jäsentiedot-
teessa. 
 
 
Kesänäyttely 20.6. – 16.7 
Perinteinen Tapulimakasiinin kesänäyttely järjestetään 20.6. – 16.7. Töiden tuonti ja pys-
tytys 19.6. Lisätietoja seuraavassa jäsentiedotteessa. 
 
 
Oletko kiinnostunut kurssitoiminnasta? Voit ehdottaa kurssia, jonka vetäjänä toimisit 
tai kurssin aihetta tai vetäjää. Ota rohkeasti yhteyttä!  
 
 
Kilta kiittää 
Kuhankosken Killan kokoelmiin töitään ovat lahjoittaneet Sinikka Kaukinen ja Eila Kulmalan 
perikunta. Kilta ottaa osaa Eila Kulmalan omaisten suruun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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% 
  

         


