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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
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

KEHRÄÄMÖN TAIDEVIIKKO 17…3.5.2009
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 Elämyspäivään 9.5. saakka.
Ota yhteys Hanna Hirniin puh. 040-545 4944, jos olet kiinnostunut tuomaan grafiikanlehtiä myyntiin.

ELÄMYS 2009 - KOKEMUKSIA KAIKILLE NAISILLE!
Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry järjestää Kehräämön alueen toimijoiden kanssa yhdessä lähialueen kaikille naisille Elämys-päivän!
Lauantaina 9.5.2009 klo 10 – 16 naisille tarjotaan mahdollisuus kokea ja testata uusia asioita ja kädentaitoja.
Kilta tarjoaa kiinnostuneille mahdollisuuden maalata oma taulu Grafiikan pajalla ja tutustua pajan toimitiloihin ja toimintaan lähemmin.
Killan puheenjohtaja Soili Mahlanen opettaa niin värien-, pensselin- kuin palettiveitsenkin käyttöä pahvipohjille pientä korvausta (2 - 5 €)
vastaan. Paikalla voi myös liittyä Kuhankosken Killan jäseneksi.
Tapahtumaan voit lahjoittaa vanhoja öljy- tai akryylivärejä, pensseleitä, veitsiä ja pohjia. Ota yhteys Hannaan tai Soiliin. Kaikki lahjoitukset
käytetään Killan kursseilla, jos niitä jää Elämys-päivästä yli ja ne säilytetään pajan kaapissa.

YMPÄRISTÖTAIDEKURSSI 12…14.6.2009
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.

PORTAAN AKATEMIAN KESÄKURSSI 2009 UNKARISSA
Hei vuoden 2009 kurssilainen!
Lähettäisitkö ystävällisesti sähköpostiosoitteesi seuraavaan osoitteeseen: mariaraunio@hotmail.com.
Kiittäen Maria B Raunio

www.kuhankoskenkilta.fi
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KESÄNÄYTTELY TAPULIMAKASIINISSA
Killan perinteinen kesänäyttely pidetään Jokioisten Tapulimakasiinissa 30.6…12.7.2009. Teosten jättö maanantaina 29.6. klo 18,
osallistumismaksu 10 €. Pystytysapu on tarpeen. Varaudu ripustamaan/pystyttämään omat teoksesi. Huomioi tilan kosteus. Kilta ei vastaa
esim. pahvien ”rypistymisestä” tai ripustusten pettämisestä. Teoksia voi jättää 4-5 kappaletta. Näyttelyä ei jurytetä.

SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITON
’KIERRÄTYSTÄ’ NÄYTTELY 11.9…29.11.2009
Näyttelyyn on pyydetty nimeämään 4 (neljä) Killan taiteilijaa. Heidät on valittu hallituksen kokouksessa teeman perusteella. Osallistujat
julkaistaan myöhemmin ja heihin ollaan yhteydessä vielä tämän kuun aikana.

MEDIATORIN YHTEISNÄYTTELY
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.

RAHASTONHOITAJA TIEDOTTAA
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.

SIHTEERI TIEDOTTAA
Olemme laatimassa postituslistaa Killan jäsenistölle. Sihteerille voi edelleenkin toimittaa email-osoitteita sitä varten.
Tarkistakaa myös yhteystietonne!
Tervetuloa uudet jäsenet
Vuokko Ylitalo
Anneli Viljanen

harrastajajäsen
harrastajajäsen

WEBMASTER TIEDOTTAA
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

Q-KIRJAKAUPPA
FORSSAN KIRJAKESKUS

Siveltimet ja maalauspohjat – 30 %
normaalihinnasta toukokuun loppuun asti

Sibeliuksenkatu 1, FORSSA, puh. 03 435 6049

Killan jäsenille 2009 kevätkauden tarjous!

Yhteistyössä toimitusryhmä
ja Forssan Kirjakeskus

www.kuhankoskenkilta.fi

