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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Suurkiitos kiltalaiset, me teimme sen! Ars Häme ’10 Taideviikko oli oikea taidonnäyte kiltalaisilta. Talkoissa mukana olleet jäsenet tietävät, mikä
rutistus se oli. Tämä taidonnäyte on huomioitu Forssan kaupungin, seutukuntien sekä koko Hämeen kulttuuriväen taholta. Hämeen
taidetoimikunnan puheenjohtajan Hannele Yrjö-Koskisen sanoin: ”aivan mahtava, suurenluokan tapahtuma ja kuinka upea, tiedän mitä se on
teiltä vaatinut, uskomaton suoritus”.
Ars Häme ’10 Taideviikko keräsi lähes 6 000 kävijää, tavoite oli 3000. Yksistään Kutomon näyttelyt keräsivät tuon 3000 taiteen ystävää. Killan
Sillanalusnäyttely oli yksi taideviikon vetonauloista keräten 600 kävijää 2 päivän aikana. Saimme myös toiveen kävijöiltä, että tästä tulisi taas
jokavuotinen tapahtuma. Forssa eläväksi ja kauniiksi-yhdistys on lähestynyt meitä ja pyytänyt yhdistämään tapahtuman Forssa-viikon yhteyteen
jatkossakin. Tästä neuvotellaan.
Killan oma Ompelimon näyttely oli yksi Killan onnistuneimmista ja ehdottomasti monipuolisin. Te jäsenet oivalsitte hyvin tapahtuman
merkityksen ja teeman ja se näkyi. Osanottajia näyttelyyn oli juuri sopivasti. Sekä juryttäjät että näyttelyarkkitehti tekivät suuren työn: Näyttely
oli harmoninen kokonaisuus, jossa jokainen teos pääsi hyvin esiin. Upea ja valoisa iso tila sekä pystytysryhmän taitavasti toteutetut
sermirakenteet antoivat näyttelylle hyvät puitteet ja väljässä tilassa oli mahdollisuus kauempaakin katsella teoksia. Tehtaan varjossa-näyttely sai
paljon kiitosta ja kehuja!
Pian on joulu ja edessä Killan vuoden viimeinen näyttely. Siitä tarkemmin alempana.
Hieman on ajatus jo ehtinyt tulevaan ja ensi vuoteen, jolloin pidämme hieman ”huilia” kahden perättäisen aktiivivuoden jälkeen.
Voimme vaikka tehdä opintomatkan ulkomaille…
Hyvää loppusyksyä ja joulun odotusta!

Soili Mahlanen
puheenjohtaja

JOULUNÄYTTELY 2010 ”OSTA LAHJAKSI TAIDETTA” 28.11.–5.12.2010 VÄRJÄÄMÖLLÄ
Killan perinteinen Joulunäyttely ripustetaan tänä vuonna Värjäämön ala-aulaan! Näyttely avataan joulunavauspäivänä 28.11. ja se on avoinna
5.12.2010 asti joka päivä klo 12 – 17. Töitten jättö on perjantaina 26.11. klo 17 – 18. Näyttelyyn voi tuoda enintään 5 teosta. Hintakatto on 150
euroa. Osallistumismaksu on 10 euroa. Teokset täytyy olla nimilapuin varustettuja teosluetteloa varten. Näyttelyä ei jurytetä ja taiteilijoita
pyydetään auttamaan teosten ripustuksessa heti perjantai-iltana. Muista varata myös valvontavuoro!
Kilta ei peri myyntiprovisiota tästä näyttelystä myydyistä teoksista. Näyttely puretaan su 5.12. klo 17 – 18.
Näyttelystä lisää nettisivuilla www.kuhankoskenkilta.fi

NÄYTTELYSTÄ ILMOITETAAN VAIN TÄSSÄ JÄSENKIRJEESSÄ!

PERINTEISET JOULUMYYJÄISET GRAFIIKAN PAJALLA sunnuntaina 28.11.2010 klo 12 – 17
Killan jäsenillä on taas mahdollisuus osallistua pajan joulumyyjäisiin Joulunavauspäivänä 28.11.2010 klo 12 – 17 grafiikan pajalla! Pöytämaksu 5
euroa. Paikalle mahtuu n. 10 myyjää. Myyjäisiin voi tuoda tavarat klo 10 alkaen 28.11.2010.
Varaa paikkasi Hannalta 24.11. mennessä puh. 040 545 4944 tai spostilla hanna.hirn@kuhankoskenkilta.fi.
Myyjäisistä lisää nettisivuilla www.kuhankoskenkilta.fi

MYYJÄISISTÄ ILMOITETAAN VAIN TÄSSÄ JÄSENKIRJEESSÄ!

MUUTA
Killan pitkäaikainen rahastonhoitaja on jäämässä pois tehtävästään ansaitulle vapaalle. Nyt tarvitsemme uuden, talousasiat hallitsevan
rahastonhoitajan. Olisitko se sinä? Edelleen myös näyttelysihteerin paikka on avoin.
Mikäli nämä toimet kiinnostavat, älä epäröi ottaa yhteyttä puheenjohtajaan, puh. 040 579 2498, e-mail soili.mahlanen@wippies.fi.

www.kuhankoskenkilta.fi
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SIHTEERI TIEDOTTAA
Hyvä jäsen! Muista ilmoittaa sihteerille kaikista muutoksista yhteystiedoissa. Kokoamme edelleen myös sähköpostiosoitteita sisäisen
tiedottamisen parantamiseksi ja nopeuttamiseksi. Helpoin tapa tietojen päivittämiseen on sähköposti: aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi
Killan verkkosivujen palaute-osiossa voit lähettää ehdotuksia ja toiveita Killan hallitukselle!

Onko sinulle Grafiikan pajan avain, jota et aktiivisesti käytä? Avaimessa on teksti GP ja numero.
Nämä avaimet pitää palauttaa viipymättä sihteerille!

WEBMASTER TIEDOTTAA
Toivomme edelleenkin, että jäsenet lähettäisivät meille kotisivujensa osoitteita, jotta voisimme lisätä ne Killan sivuston taiteilijaluetteloon
linkeiksi. Lisäksi halukkaat voivat toimittaa kotisivujensa tiedostot esim. alla olevaan verkkovastaavan sähköpostiin, mikäli ne halutaan julkaista
suoraan Killan sivustolla. Palvelu sisältyy jäsenmaksuun, mutta kullekin osoitettavan levytilan koko riippuu halukkaiden määrästä. Kaikissa
tapauksissa tilaa on kymmenille teoskuville. Mikäli joku haluaa kieltää teoksiensa kuvien käytön Killan verkkosivustolla, esimerkiksi
näyttelyesittelyjen yhteydessä, pyydämme ilmoittamaan asiasta suoraan verkkovastaavalle. Sivustoa kehitetään jatkuvasti, joten myös raportit
sen toiminnassa mahdollisesti esiintyvistä puutteista otetaan kiitollisina vastaan (harri.oinonen@gmail.com tai 050 3712527).
Kilta toivoo myös jokaisen sähköpostia käyttävän jäsenen ilmoittavan tämänkin osoitteensa sihteerillemme, jotta voisimme toden teolla alkaa
hyödyntää sähköpostin voimaa (ja taloudellisuutta) sisäisessä tiedottamisessamme.

Killan sivuilla on paljon kuvia Kutomon näyttelyistä ja avajaisista Ars Häme ’10 -taideviikon ajalta!

RAHASTONHOITAJA TIEDOTTAA
Vuoden 2010 jäsenmaksuja on vielä jonkin verran avoinna – maksamattomien joukossa on muutama taiteilijajäsenkin. Toivomme, että
huolehditte jäsenmaksuista hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä. Jäsenmaksun suuruus on 25 euroa, joka pyydetään maksamaan
viitenumeroa käyttäen tilille FSOP 502502-40091132. Maksamalla jäsenmaksun on jäsenillä mahdollisuus osallistua Killan näyttelyihin ja
osallistua aktiivisesti tapahtumiin. Ota yhteys Hannaan epäselvissä tapauksissa.
Killan Säännöissä (4. §) lukee mm.: ”Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi.
Edellisenä vuonna eronneeksi katsottu jäsen voi seuraavana vuonna liittyä uudelleen jäseneksi maksamalla myös edellisen vuoden
jäsenmaksunsa.” Killan sääntöihin voi tutustua Killan nettisivuilla.
Ars Häme ’10 taideviikko Forssa ja Killan oheisnäyttely Kutomon Ompelimossa olivat yleisömenestys! Killan näyttelystä myytiin ilahduttava
määrä teoksia, joista Kilta sai provision – kiitos taiteilijoille!

HALLITUS ja toimihenkilöt 2010
Puheenjohtaja

Soili Mahlanen. Järvitie 6, 31300 Tammela

040 579 2498

Rahast.hoit., vpj

Hanna Hirn, Huhtaladontie 16, 31300 Tammela

040 545 4944

Sihteeri
Webmaster

Aila Heinilä, Turuntie 30 D 25, 30420 Forssa
Harri Oinonen, Linikkalankatu 19 A 17, 30100 Forssa

044 022 6799
050 371 2527

soili.mahlanen@wippies.fi
soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi
hanna.hirn@kuhankoskenkilta.fi
hannahirn@gmail.com
aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi
harri.oinonen@gmail.com

Jäsenet

Taina Riitto, Puolukkatie 9, 30420 Forssa
Miina Laine, Ojakatu 4 H 36, 33100 Tampere

0400 533 609
040 752 2413

tainariitto@pp.inet.fi
miinalaine@gmail.com

Aino Kauranen, Rytyntie 3 C 54, 30300 Forssa
Kati Kivimäki, Pekolanraitti 4 A 6, 30100 Forssa

040 487 7387
044 264 9949

aino.kauranen@surffi.net
katihkivimaki@gmail.com

Rawstorne Henry, Naaranpajantie 26 G 35, 03100 Nummela 040 744 3638
Yrjö (Ybi) Hannula, Linikkalankatu 7, 30100 Forssa
050 597 7763

rawstorne@pp.inet.fi
yrjo.hannula@pp2.inet.fi

Q-KIRJAKAUPPA

Kaikista normaalihintaisista
taiteilijatarvikkeista 25 % alennus
vuoden 2010 loppuun saakka!

Sibeliuksenkatu 1
30100 FORSSA
puh 03 435 6049
Killan toimitusryhmä ja Q-Kirjakauppa JK 3/2010

www.kuhankoskenkilta.fi

