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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Mahtavaa kevättä kaikille!

On taas aika polkaista tämän kauden kuvataidemopo käyntiin. Ohjaamista jatkan minä. Kiitos 
luottamuksesta!

Mutta heti asiaan. Tänä vuonna kiinnitämme huomiomme jäsenistön tietojen päivittämiseen. 
Jäsentiedotteita mm. Työpajasta tulee viikoittain ja nopeista käännöksistä tunnetuista 
Taideikkunanäyttelyistä aina paikan löytyessä. Jäsenkirjeitä lähetämme 4 - 5 per vuosi. Jos et ole 
saanut viime vuonna em. tiedotteita sähköpostiisi, meillä on väärä sp-osoite tai kenties ei 
ollenkaan. Päivitä siis oitis tietosi, myös osoite ja puhelinnumero, uudelle sihteerillemme

Tiinalle: sihteeri(at)kuhankoskenkilta.fi tai
minulle: marjut.leskinen(at)kuhankoskenkilta.fi tai
kenelle tahansa hallituksen jäsenelle, joiden tiedot löydät kotisivuiltamme www.kuhankoskenkilta.fi. 
Saa toki soittaakin.

Kotisivujemme ja Facebookin kautta löydät myös näitä tiedotteita, joten kannattaa seurata niitä 
aktiivisesti. Näin pysyt ajan tasalla kaikista tapahtumistamme.

Outi ottaa mielellään vinkkejä Työpajan teemoihin. Soittele 0400 869057 tai vinkkaa 
outi.ramo@gmail.com.

Muista maksaa jäsenmaksu, niin olet remmissä mukana. Nähdään seuraavaksi jokatorstaisella 
Työpajalla!

Marjut Leskinen
puheenjohtaja
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SIHTEERI TIEDOTTAA

Kuhankosken Kilta r.y. puheenjohtaja ja hallitus 2019

puheenjohtaja: Marjut Leskinen 050 303 2422 marjut.leskinen@kuhankoskenkilta.fi
varapuheenjohtaja ja näyttelykoordinaattori: Taina Riitto 0400 533 609 taina.riitto@pp.inet.fi
työpajakoordinaattori: Outi Rämö 040 086 9057 outi.ramo@gmail.com
webmaster: Harri Oinonen 050 371 2527 harri.oinonen@gmail.com
hallituksen jäsen: Jaana Luomala 
hallituksen jäsen: Susanna Mandelin susanna.mandelin@gmail.com
hallituksen jäsen: Juha Mikkola
hallituksen jäsen: Sari Saloranta
hallituksen jäsen: Taina Sipilä 040 347 4002 taina.sipila@lhkk.fi
hallituksen jäsen: Marja Viskari 050 571 0715 marja.viskari@gmail.com

hallituksen ulkopuolinen sihteeri: Tiina Korsimaa-Simola, Puh. 0400 217517 
s  ihteeri@kuhankos  kenkilta.fi  

Pop Up –näyttely   20.5. - 2.6.2019

Toukokuussa pystytämme suuren, jokakeväisen, Pop Up -näyttelypisteen Kutomon 
kauppakeskukseen ent. Seppälän tilaan. Osallistuminen: 20 € / 5 - 8 teosta, teoksien koosta 
riippuen (keramiikka lukuun ottaen) / taiteilija. Teosten tuonti sunnuntaina 19.5. klo 14.00. 
Näyttelyn purku sunnuntaina 2.6. klo 18.00. 

Kesänäyttely 18.6. - 7.7.2019

Viikoilla 25 - 27 Kuhankosken Kilta pitää perinteisen Kesänäyttelyn Jokioisten Tapulimakasiinissa. 
Osallistuminen 20 € / max. 5 teosta / taiteilija. Teosten tuonti maanantaina 17.6. klo 17.00. 
Näyttelyn purku sunnuntaina 7.7. klo 18.00

Jäsenten yhteystiedot 

Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi! Voit ilmoittaa ne suoraan sihteerille (Tiina 
Korsimaa-Simola sihteeri  @kuhankoskenkilta.fi  ) tai Killan www-sivujen palautelaatikon kautta.  
Killalla on myös postilokero Forssan Kehräämöllä. Postilokero sijaitsee Kehräämön päärakennuksen 
(Wahreninkatu 13, sisäänkäynti A ja B) aulassa, heti ovesta oikealle. 

Ne jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, eivätkä ole erikseen toivoneet 
paperikirjettä, saavat tätä kirjettä lukuun ottamatta jäsentiedotteensa sähköisesti.  

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUN VUODELLE 2019!
Jäsenmaksun summa vuodelle 2019 on 25€. Jäsenkirjeen liitteenä on maksulappu sekä 
jäsenkortti.
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Käsityökeskus Sigridistä killan jäsenkorttia näyttämällä:
Yli 20 € taiteilijatarvikeostoksista -10 %
yli 50 € taiteilijatarvikeostoksista -20 %
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