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Puheenjohtajan tervehdys

Kyllä meidän nyt kelpaa. Kesä on kauneimmillaan, vesi uimalämpöistä ja luovuuden kukat kukkivat.
Toivottavasti teillä kaikilla, koska meitä on kutsuttu useisiin kesänäyttelyihin ympäristössä ja hallitus päätti 
viime kokouksessa että osallistumme peräti kolmeen eri yhteisnäyttelyyn kesän aikana.

Ensimmäinen on perinteinen kesänäyttely Tapulimakasiinissa Jokioisilla, seuraava Hämeenlinnan Art Häme’11 
taideviikkotapahtumassa Wetterhoffin talolla, Vesi-teemalla sekä Sillanalusnäyttely Forssa viikolla.
Hämeenlinnassa mukana ovat myös Riihimäki ja uutena mukaan tulijana, Lahti. Tämä Hämeenlinnan
kuvataidenäyttelyn teema on Vesi. Näistä tarkemmin alla.

Nautitaan kesästä, ladataan akkuja ja nähdään kesänäyttelyissä.

Soili Mahlanen
puheenjohtaja

Sihteeriltä

Usein sihteeri kuulee monenkin mutkan kautta kuinka jokin asia kummastuttaa tai mietityttää jäsenistöä. 
Vastaaminen on vain ”mutkan kautta” niin kovin vaikeaa. Joskus on kyseessä väärinkäsitys, joskus tahaton 
kömmähdys ja joskus vain tietokatkos, joka on helppo selvittää kunhan kysyjä ja vastaaja vain saadaan 
kohtaamaan. 
Jos eteesi tulee tilanne johon haluat selvennystä tai tietoa - älä epäröi kysyä. Voit lähettää sähköpostia 
aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi, kirjoittaa Killan nettisivuston palautelomakkeella tai vaikka soittaa.

Muistathan aina päivittää sihteerille posti- tai sähköpostiosoitteesi muutokset. Kiitos!

Valitettavan moni jäsenistämme ei ole vielä maksanut vuoden 2011 jäsenmaksua. 
Tämän jäsenkirjeen mukana postitetaan Killan jäsenkortti 2011 jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Tarkistathan 
oman jäsenmaksusi varsinkin jos et löydä jäsenkorttia kirjeestä. En voi kyllin painottaa kuinka tärkeä asia 
jäsenmaksut ovat toiminnan ylläpitämiseksi Killan kaltaiselle yhdistykselle!
Jäsenmaksu 2011 on 25€. Tilille FSOP FI83 5025 0240 0911 32

Vaikka kesä on kukkivana ympärillämme - ei pidä unohtaa yhteistä toimintaa. 
Killan kesänäyttely järjestetään Jokioisten Tapulimakasiinissa 5.-17.7. Näyttelyn pystyttävät näytteilleasettajat 
itse Lasse Simin ja Ybi Hannulan ohjauksessa. Seinät ovat näyttelyn rajana ja mukaan otetaan tilan sallima määrä 
teoksia. Osallistumismaksu 15€. Taiteilija voi tarjota näyttelyyn enintään 5 teosta. 
Töiden jättö ja näyttelyn pystytys 4.7. klo 17.00 -18.00. Avajaisia juhlimme 5.7. klo 18.00. Näyttely puretaan 
17.7. klo 18.00 - 20.00.

Killan vanhaa näyttelyperinnettä vaalien järjestetään Sillanalusnäyttely 2.-4.9. osana Forssa – viikkoa. Näyttelyn 
teema on ”Värit”. 
Avajaiset ovat 2.9. klo 17 Koskisillan kupeessa torvisoittokunnan säestämänä. 
Moni viimevuotisen ARS Häme ’10 tapahtuman kävijä ihastui tähän keskellä kaupunkia järjestettävään näyttelyyn. 
Nyt on mahdollisuus tavoittaa yleisöä, joka harvemmin eksyy sisään näyttelytiloihin - siis kaikki innolla mukaan. 
Tarkemmat tiedot näyttelyyn osallistumisesta myöhemmin. Muistakaa seurata Killan nettisivuston tiedotusta.
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Someron Säästöpankki tarjoaa kiltalaisille näyttelytilaa omalle näyttelylle pankin toimitiloissa Forssassa. 
Näyttelyaika sopimuksen mukaan esim. kuukausi. Tila ei ole kovin suuri ja se soveltuukin hyvin paitsi tauluille niin 
myös koruille, tekstiileille, pienille veistoksille jne. Tila on maksuton.
Vapaita aikoja löytyy jopa tälle kesälle - joten kaikki kiinnostuneet ottakaa nopeasti yhteyttä Someron 
Säästöpankkiin p. 02 9041 2330 tai käymällä Forssan konttorissa Torikatu 6.

ART HÄME ’11 taideviikot järjestetään tänä vuonna Hämeenlinnassa elo-syyskuun vaihteessa. 
Kilta osallistuu yhdessä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Lahden taiteilijaseurojen kanssa yhteisnäyttelyn Wetterhoffin 
talossa. Näyttelyn teema on ”Vesi” lähellä Verkatehtaalla järjestettävän ympäristötaidenäyttelyn ”Tuli ja vesi” 
henkeen. Näyttely tulee olemaan erittäin tiukasti jurytetty, sillä tilaa on varsin vähän. Kultakin taiteilijajärjestöltä 
saadaan mahtumaan mukaan mahdollisesti vain muutama teos. Killan edustajana jurytyksessä on Ybi Hannula.
Kuhankosken Killasta näyttelyyn kutsutaan SKjL taiteilijajäsenet. Asiasta tiedotetaan kutsutuille tarkemmin. 
Tarkempia tietoja näyttelyn tiimoilta antaa puheenjohtaja Soili Mahlanen.

Kesä on lyhyt - iloitaan taas valosta, lämmöstä ja luonnosta. 
Hyvää kesää teille Kiltalaiset!

Aila Heinilä
sihteeri, vpj.

PORTAAN AKATEMIA 2011

Imaisemaan taidetta - maisemaa taiteessa, taidetta maisemassa

Tämän vuoden Portaan Akatemiassa pohditaan maisemaa kohteena, inspiraation lähteenä, viestin välittäjänä ja 
tunteiden ilmaisijana. Viikon päätteeksi järjestetään yhteisnäyttely.
Portaan Akatemia kurssi 2011 on täynnä. Kiitos aktiivisuudesta!

Killan puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtaja Soili Mahlanen  040 579 2498 soili.mahlanen@wippies.fi
soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi

Sihteeri, vpj.  Aila Heinilä 044 022 6799 aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi

Q-KIRJAKAUPPA
Sibeliuksenkatu 1
30100 FORSSA
puh 03 435 6049  

Q-kirjakauppa liittyy valtakunnalliseen ARTSPOT  
tarvikeketjuun. Parasta aikaa alamyymälää rakennetaan 
uuteen uskoon ja samalla taidetarvikeosasto vahvistuu ja 
kehittyy. Seuraa ilmoitteluamme.
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