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PPUUHHEEEENNJJOOHHTTAAJJAANN TTEERRVVEEHHDDYYSS

Olen ilahtunut useista yhteydenotoista alkaneella puheenjohtajakaudellani. Kehittämistä on toiminnassamme ja kommenttinne ovat siksi
arvokkaita. Näin parhaiten asiat hoituvat, kun kerrotte avoimesti ajatuksistanne.
Monista kommenteista välittyy, että uutta näyttelytilaa kaivataan. Tähän olemme nyt pyrkimässä. Hallituksen delegaatio tapaa
kaupunginjohtajan ja sivistystoimenjohtajan 24.4.2009. Tuomme esiin ajatuksen taidekeskuksen perustamisesta Forssaan. Tämä ei ole uusi
asia Killan historiassa, sitä on yritetty ennenkin. Nyt pyrimme herättämään kaupungin johdon mielenkiinnon myös Killan toimintaan ja
arvostukseen.

Taidekeskus pitäisi sisällään niin taidemuseon, taidenäyttelytilan kuin konserttisalinkin. Paikaksi olemme ehdottamassa paljon puhuttuja
makasiineja. Niistä toinen riittäisi tähän tarkoitukseen. Taidemuseon peruskokoelma saataisi kokoon yhdistämällä Forssan kaupungin ja Killan
omat kokoelmat.
Toivon että esitykseemme suhtaudutaan myönteisesti. Siitä kerromme jäljempänä.

Nyt keväällä meillä on vilkkaasti toimintaa. Kehräämön taideviikko juuri tätä kirjoittaessani, ennen äitienpäivää Elämys 2009 naisille - tämä on
aivan uutta – tule mukaan. Lisäksi syksyllä pois jäänyt Ympäristötaidekurssi järjestetään kesäkuussa ja perinteinen kesänäyttely
Tapulimakasiinissa. Näistä tarkemmin alla.

Ollaan aktiivisia ja nautitaan alkavan kesän lämmöstä!

Soili Mahlanen
puheenjohtaja

KKEEHHRRÄÄÄÄMMÖÖNN TTAAIIDDEEVVIIIIKKKKOO 1177……33..55..22000099

Kehräämön alueella järjestetään work shopeja, musiikki- ja teatteriesityksiä sekä näyttelyitä. Kilta osallistuu Kuvataidekoulun 25 v. juhlaan
Grafiikan pajalla lauantaina 25.4.2009 opastaen kävijöitä tasatunnein klo 11 – 14. Paikalla on taiteilija Miina Laine esittelemässä laitteiden
toimintaa ja pajan työskentelytiloja. Tapahtumassa voi ostaa Killan painotuotteita ja mahdollisesti myyntiin tarjottuja grafiikan lehtiä, joista Killalle
10 % provisio. Lisäksi Killan kokoelmista on valittu teoksia pienoisnäyttelyyn Myyräkeskuksen tiloihin. Myyrän näyttely jatkuu aina Elämys-
päivään 9.5. saakka.
Ota yhteys Hanna Hirniin puh. 040-545 4944, jos olet kiinnostunut tuomaan grafiikanlehtiä myyntiin.

EELLÄÄMMYYSS 22000099 -- KKOOKKEEMMUUKKSSIIAA KKAAIIKKIILLLLEE NNAAIISSIILLLLEE!!

FFoorrssssaann SSeeuudduunn NNuuoorrkkaauuppppaakkaammaarrii rryy jjäärrjjeessttääää KKeehhrräääämmöönn aalluueeeenn ttooiimmiijjooiiddeenn kkaannssssaa yyhhddeessssää lläähhiiaalluueeeenn kkaaiikkiillllee nnaaiissiillllee EElläämmyyss--ppääiivväänn!!
LLaauuaannttaaiinnaa 99..55..22000099 kklloo 1100 –– 1166 nnaaiissiillllee ttaarrjjoottaaaann mmaahhddoolllliissuuuuss kkookkeeaa jjaa tteessttaattaa uuuussiiaa aassiiooiittaa jjaa kkääddeennttaaiittoojjaa..
KKiillttaa ttaarrjjooaaaa kkiiiinnnnoossttuunneeiillllee mmaahhddoolllliissuuuuddeenn mmaaaallaattaa oommaa ttaauulluu GGrraaffiiiikkaann ppaajjaallllaa jjaa ttuuttuussttuuaa ppaajjaann ttooiimmiittiillooiihhiinn jjaa ttooiimmiinnttaaaann lläähheemmmmiinn..
KKiillllaann ppuuhheeeennjjoohhttaajjaa SSooiillii MMaahhllaanneenn ooppeettttaaaa nniiiinn vväärriieenn--,, ppeennsssseelliinn-- kkuuiinn ppaalleettttiivveeiittsseennkkiinn kkääyyttttööää ppaahhvviippoohhjjiillllee ppiieennttää kkoorrvvaauussttaa ((22 -- 55 €€))
vvaassttaaaann.. PPaaiikkaallllaa vvooii mmyyööss lliiiittttyyää KKuuhhaannkkoosskkeenn KKiillllaann jjäässeenneekkssii..
TTaappaahhttuummaaaann vvooiitt llaahhjjooiittttaaaa vvaannhhoojjaa öölljjyy-- ttaaii aakkrryyyylliivväärreejjää,, ppeennsssseelleeiittää,, vveeiittssiiää jjaa ppoohhjjiiaa.. OOttaa yyhhtteeyyss HHaannnnaaaann ttaaii SSooiilliiiinn.. KKaaiikkkkii llaahhjjooiittuukksseett
kkääyytteettäääänn KKiillllaann kkuurrsssseeiillllaa,, jjooss nniiiittää jjääää EElläämmyyss--ppääiivväässttää yyllii jjaa nnee ssääiillyytteettäääänn ppaajjaann kkaaaappiissssaa..

YYMMPPÄÄRRIISSTTÖÖTTAAIIDDEEKKUURRSSSSII 1122……1144..66..22000099

Syksyllä pois jäänyt ympäristötaidekurssi toteutetaan kesäkuussa Aikuisopiston mökillä Tammelassa viikonloppukurssina. Kurssin vetäjänä on
Mirka Järvinen. Kurssin hinta on 20 euroa ja se kerätään kurssipaikalla. Mukaan omat eväät ja tarvikkeet/materiaalit, mitä ulkona tehtävissä
taideteoksissa tarvitaan (narua, puukko, lapio, hanskat). Kurssipaikalla voi myös saunoa ja yöpyä. Ilmoittautumiset Hanna Hirnille toukokuun
loppuun mennessä.

PPOORRTTAAAANN AAKKAATTEEMMIIAANN KKEESSÄÄKKUURRSSSSII 22000099 UUNNKKAARRIISSSSAA

Hei vuoden 2009 kurssilainen!
Lähettäisitkö ystävällisesti sähköpostiosoitteesi seuraavaan osoitteeseen: mariaraunio@hotmail.com.

Kiittäen Maria B Raunio
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KKEESSÄÄNNÄÄYYTTTTEELLYY TTAAPPUULLIIMMAAKKAASSIIIINNIISSSSAA

KKiillllaann ppeerriinntteeiinneenn kkeessäännääyytttteellyy ppiiddeettäääänn JJookkiiooiisstteenn TTaappuulliimmaakkaassiiiinniissssaa 3300..66……1122..77..22000099.. TTeeoosstteenn jjäättttöö mmaaaannaannttaaiinnaa 2299..66.. kklloo 1188,,
oossaalllliissttuummiissmmaakkssuu 1100 €€.. PPyyssttyyttyyssaappuu oonn ttaarrppeeeenn.. VVaarraauudduu rriippuussttaammaaaann//ppyyssttyyttttäämmäääänn oommaatt tteeookksseessii.. HHuuoommiiooii ttiillaann kkoosstteeuuss.. KKiillttaa eeii vvaassttaaaa
eessiimm.. ppaahhvviieenn ””rryyppiissttyymmiisseessttää”” ttaaii rriippuussttuusstteenn ppeettttäämmiisseessttää.. TTeeookkssiiaa vvooii jjäättttääää 44--55 kkaappppaalleettttaa.. NNääyytttteellyyää eeii jjuurryytteettää..

SSUUOOMMEENN KKUUVVAATTAAIIDDEEJJÄÄRRJJEESSTTÖÖJJEENN LLIIIITTOONN
’’KKIIEERRRRÄÄTTYYSSTTÄÄ’’ NNÄÄYYTTTTEELLYY 1111..99……2299..1111..22000099

NNääyytttteellyyyynn oonn ppyyyyddeettttyy nniimmeeäämmäääänn 44 ((nneelljjää)) KKiillllaann ttaaiitteeiilliijjaaaa.. HHeeiiddäätt oonn vvaalliittttuu hhaalllliittuukksseenn kkookkoouukksseessssaa tteeeemmaann ppeerruusstteeeellllaa.. OOssaalllliissttuujjaatt
jjuullkkaaiissttaaaann mmyyööhheemmmmiinn jjaa hheeiihhiinn oollllaaaann yyhhtteeyyddeessssää vviieellää ttäämmäänn kkuuuunn aaiikkaannaa..

MMEEDDIIAATTOORRIINN YYHHTTEEIISSNNÄÄYYTTTTEELLYY

Sanomatalon Mediatorin näyttely lähestyy. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus jäsenille näkyä valtakunnan pääpaikalla Mediatorin
yhteisnäyttelyssä pääkaupungissa. Osallistumismaksu on 100 €. Näyttely on lokakuussa viikkojen 42 ja 43 ajan. Järjestämme
yhteiskuljetuksen töille. Killan jäsen voi tarjota näyttelyyn enintään 10 teosta.
Näyttelyn tiimoilta pidetään jäsenkokous elokuussa. Sinulla on mahdollisuus hakea omalta kotikunnaltasi itse avustusta näyttelykustannuksiin.
Ole yhteydessä kotikuntaasi. Esim. Tammelassa avustukset tulivat hakuun maaliskuun lopulla. Teosmyynnistä Mediatori ja Kilta eivät ota
provisiota. Lisätietoja saa hallituksen jäseniltä. Odotamme ja toivomme vahvaa näyttöä ja osallistumista jäsenistöltä. Tämä tilaisuus ei toistu.

RRAAHHAASSTTOONNHHOOIITTAAJJAA TTIIEEDDOOTTTTAAAA

Tämän jäsenkirjeen mukana lähetetään 2009 jäsenkortti maksaneille jäsenille. Jäsenmaksun eräpäivä oli 20.3.2009 ja maksu 20 euroa.
Mukaan tapahtumiin pääsee maksamalla jäsenmaksun. Maksun voi suorittaa edelleen tilillemme 502502-40091132.

SSIIHHTTEEEERRII TTIIEEDDOOTTTTAAAA

Olemme laatimassa postituslistaa Killan jäsenistölle. Sihteerille voi edelleenkin toimittaa email-osoitteita sitä varten.
Tarkistakaa myös yhteystietonne!

Tervetuloa uudet jäsenet

Vuokko Ylitalo harrastajajäsen
Anneli Viljanen harrastajajäsen

WWEEBBMMAASSTTEERR TTIIEEDDOOTTTTAAAA

Toivomme saavamme tietoomme jäsenten omien kotisivujen osoitteita,
voidaksemme lisätä ne Killan sivuston taiteilijalistaan linkeiksi.

Ilmoitukset näistä mieluiten suoraan verkkovastaavan sähköpostiin
harri.oinonen@gmail.com tai puh. 050 371 2527

Yhteistyössä toimitusryhmä
ja Forssan Kirjakeskus

QQ--KKIIRRJJAAKKAAUUPPPPAA Siveltimet ja maalauspohjat – 30 %

FORSSAN KIRJAKESKUS normaalihinnasta toukokuun loppuun asti

Sibeliuksenkatu 1, FORSSA, puh. 03 435 6049 Killan jäsenille 2009 kevätkauden tarjous!


