Hyvät Kuhankosken Kilta r.y:n jäsenet
Olemme eläneet poikkeuksellisen haastavaa kevättä ja kesää. Vuosikokouksessa 17.6.2020 Killan toimintaa
johtamaan valittiin uusi hallitus, joka sääntöjen mukaisesti täysilukuisena (1+9) suunnittelee, ohjaa ja johtaa
Killan toimintaa. Uutena puheenjohtajana kiitän luottamuksesta ja kannustan kaikkia Killan jäseniä
aktiiviseen ja luovaan toimintaan ja toivotan uudelle hallitukselle työntäyteistä kautta.
Kuhankosken Killan verkkosivulla esitin seuraavan tervehdyksen:
”Killan tehtävä on tarjota jäsenilleen mahdollisuus nauttia palveluista, jotka auttavat kuvataiteen
ammattilaisia, kannustavat harrastajia ja kehittävät opinhaluisia. Yhdistys on jäseniään varten.
Näyttelytoiminnan edelleen kehittäminen on sekä nykyisten että uusien jäsenten etu.
Killan perinteet velvoittavat säilyttämään toimivaa vanhaa ja kokeilemaan rohkeasti uutta. Kuhankosken
Killalla on jäsenmääränsä, ikänsä ja kokemuksensa perusteella oikeus ja jopa velvollisuus toimia aktiivisena
kumppanina muihin seutukunnan kulttuuritoimijoihin.
Yhteistyötä voi laajentaa teemalla: KUVA-SANA-SÄVEL. Kilta voi vahvistaa asemaansa johtavana toimijana
seutukunnan kulttuurikentässä. Kilta tekee hyvää jäsentensä ja kuvataiteen avulla ja avaa ovia myönteisellä
asenteella, ammattitaidolla ja aktiivisuudella.”
Killan hallitus kokoontui 3.8. Grafiikan Pajalla käynnistämään syksyn toimintaa. Työpajatoiminta jatkuu
vilkkaana, Sillanalusnäyttely toteutuu 4.-5.9. mielenkiintoisella vesiteemalla ja Joulunäyttelyn suunnittelu
käynnistyy. Uusi hallitus haluaa kuunnella jäsentensä odotuksia ja toivomuksia herkällä korvalla. Toivon,
että saan myös Sinulta palautetta ja rakentavia ehdotuksia.
Antti Niemi
aaaniemi@gmail.com

Hallitus
Antti Niemi
Jaana Luomala
Tiina Korsimaa-Simola
Harri Oinonen
Outi Rämö
Sari Saloranta
Taina Sipilä
Taina Riitto
Juha Mikkola
Tanja Härmä
Marja Viskari

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri, rahastonhoitaja
webmaster
työpajakoordinaattori
näyttelykoordinaattori
näyttelykoordinaattori

Verkkosivut: www.kuhankoskenkilta.fi
Facebook: Kuhankosken kilta ja Kuhankosken Killan työpaja. Liity mukaan seuraamaan!

Ollaan sillan alla 4.9. - 5.9.2020
Perinteiden mukaan Koskisillan alla Kehräämön puolella valvotaan koko yö perjantai-illasta lauantaiiltapäivään. Tänä vuonna Sillanalusnäyttelyn teemana on Vesi. Näyttelyyn toivotaan aiheeseen
liittyviä teoksia! Sillan alla on myös Naamiaiset, jossa aihepiiri on 'Vedenalaiset'. Pukeutumismahdollisuus
on kaikille, ei pelkästään kiltalaisille. Tule mukaan! Päätetään kesä yhdessä hauskasti, komeasti ja taiteella!
Teosten tuonti perjantaina 4.9. klo 15-17. Teoksia 4 kappaletta jäsentä kohden. Kaikenlaiset installaatiot
joen ylle tai sillankaiteita ja lähipuita käyttäen ovat tervetulleita. Mikään ei estä myöskään taiteilemasta
koko näyttelyn keston ajan. Osallistuminen on tällä kertaa ilmaista. Kirjoita jokaiseen työhön lappu, jossa
työn nimi, tekniikka, oma nimesi ja hinta.
Ilmoita tulostasi näyttelysihteeri Sari Salorannalle (p. 044 5530145). Tekstiviestikin riittää, kerro montako
työtä tuot ja varaudu kahden tunnin valvonta-aikaan. Valvonta-ajat ovat pe 22.00-la 15.00. Yöllä on hyvä
olla kaksi valvojaa. Vaikka et tällä kertaa osallistuisikaan näyttelyyn, olisi mahtavaa, jos silti voisit tulla
auttamaan valvontavuoroissa.
Avajaiset pe klo 19. Ohjelmaa ja musiikkia. Tarkentuu myöhemmin. Vapaata esitystä ja soitantaa -lava on
vapaa-periaatteella koko näyttelyn keston ajan. Kahvia, pullaa ja makkaraa ostettavissa koko näyttelyn ajan.
Näyttely päättyy lauantaina klo 15. Teosten haku klo 15-16.
Tapahtuma on samaan aikaan Mykkäelokuvafestivaalien kanssa ja lauantaina on Kauppatorilla on toripäivä.
Tehdään tapahtumasta näkyvä jokapuolella, että ihmiset löytävät sillan alle. Osallistutaan, mainostetaan ja
rummutetaan kaikki omia väyliä käyttäen.
Tehdään yhdessä:
-Maanantaina 31.8. klo 17-20 Pajalla talkoot ulkoalueen mainosten tekemiseksi ja tsekataan kahviotavarat
ja muu tarvittava. Mainokset pystytetään tiistaina.
-Apu tarvitaan näyttelyn pystytykseen ja tavaroiden roudaamiseen perjantaina 4.9. klo 15-19. Tarvitsemme
turvallisia ulkovärivaloja ja lyhtyjä koristeeksi. Paikalle saa tuoda helppoja tuoleja ja vesiaiheista
lavastetavaraa. -Haluaako joku pitää ongintaa? -Onko kellään asuntoautoa taukotilaksi?
-Ennenkaikkea tarvitaan ihmisiä valvomaan koko yöksi!
-Tarvitaan porukka joka vastaa Kahviosta!
Kun Sinulla on ehdotuksia, oivalluksia ja ideoita jne, tuu mukaan ja ilmottaudu jelppaamaan:
Outi 0400 869 057
Kaikkien apua tarvitaan!
NÄYTTELYITÄ:
Forssassa on uusi näyttelytila Taidegalleria Omena, Mikonkatu 4. Tuulikki Viinikanojan, Outi Rämön ja Jorma
Korhosen taidetta 6.8.-30.8. to-su 11-16.
Muista myös Forssan kaupunginkirjaston näyttelytila Vinkkeli, Forssan museon Galleria Moletti, Jokioisten
Tietotalon näyttelytila Pehkonen.

