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Puheenjohtajan tervehdys

Ihanaa kun on kesä ja voimme nauttia auringon lämmöstä ja valkeista öistä. Aivan aidosti
osa kiltalaisista valvoi jo yhden kesäyön Taiteiden yön merkeissä. Tämä ensimmäinen kerta 
onnistui ja myös ensi vuonna on tarkoitus järjestää Sillanalusnäyttely Taiteiden yön merkeissä.
Näyttely keräsi taas runsaan kävijämäärän ja tätä näyttelyä arvostetaan suuresti. Myös saamme
sen avulla uusia näyttelyssä kävijöitä. Sen se kuitenkin opetti että valvojia on hyvä olla hieman 
enemmän.

”Kirjalöytö”, outlet-tapahtuma Kutomolla oli meille kiltalaisille sitä vastoin, ”ei niin onnistunut”-
tapahtuma. Ilmoittautuneista moni perui osallistumisensa ja esim. huutokauppa jouduttiin 
peruuttamaan sen vuoksi. Mutta olimmepa kuitenkin mukana seudun yhdessä suurimmista 
tapahtumista ja järjestäjälleen se oli todella onnistunut. Kiitos kaikille mukana olijoille. 

Meillä on vilkas kesä edessämme. Seuraavana vuorossa on Tapulimakasiinin kesänäyttely.
Muistathan osallistua. Järjestämme sen samaan tapaan kuin viime vuonna. Ilman jurytystä ja
niin että taiteilijat voivat itse ripustaa teoksensa. Hallituksesta Lasse Simi katsoo päältä näyttelyn 
kokonaisuutta ja voi hieman tehdä muutoksia kokonaisilmeen onnistumiseksi.

Elokuussa Maria B Raunion johdolla järjestetään perinteinen Portaan Akatemian kesäkurssi.
Sinne mahtuu vielä pari osallistujaa. Ole nopea ja ilmoittaudu heti. Pian se on varmuudella 
täynnä. Myös Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja 
Opettajankoulutuslaitoksen taito- ja taideaineiden keskuksen järjestämä Lahdessa:
Taide kasvattaa! -taidekasvatuksen opintokokonaisuus on aivan oiva mahdollisuus.
Vielä ehdit ilmoittautua myös siihen. Näistä tarkemmin alla.

Toivotan sinulle oikein hyvää ja antoisaa kesää ja lomaa. Muistetaan lomaillakin, vaikka meille
taiteilijoille kesä onkin aktiivista tekemisen aikaa, kun valoa riittää. 

Soili Mahlanen
puheenjohtaja

Kesänäyttely Jokioisten tapulimakasiinissa 19.6.–1.7.

Kesänäyttelyn töiden jättö ma 18.6. klo 17.00 Tapulimakasiinissa. Näytteille asettajat pystyttävät 
työt itse Lasse Simin valvonnassa. Näyttelysihteerinä on Eila Heikkilä. Osallistumismaksu on 15 € ja 
taiteilija voi osallistua enintään viidellä työllä. Avajaiset pidetään ti 19.6. klo 18.00, ohjelmassa 
avajaissanat ja pientä tarjoilua. Näyttely puretaan sunnuntaina 1.7. klo 17.00.

Portaan Akatemia 2012

30.7.- 5.8.2012
Teemana Maa-ilma 

Tämän vuoden Portaan Akatemiassa tutkimme ympäristömme elementtejä, eläviä ja elottomia. 
Mistä asioista maa-ilmamme muodostuu, mikä yhdistää ja mikä erottaa maa-ilmojamme ja miten 
välitämme taiteen kautta omaa maa-ilmaamme muille. Taiteen tekemisen seurassa luennot ja 
keskustelut auttavat teemaan syventymisessä. Kurssin hinta on 180 euroa sisältäen 
henkilökohtaisen päivittäisen ohjauksen (7 päivää), luennot, retket ja päiväkahvit. Lisätietoja 
Akatemian verkkosivuilta. Ilmoittautumiset: mariaraunio@hotmail.com. 
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Taide kasvattaa – taidekasvatuksen opintokokonaisuus

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Opettajankoulutuslaitoksen taito- ja 
taideaineiden keskus järjestävät Lahdessa Taide kasvattaa! -taidekasvatuksen opintokokonaisuuden 
25 op 7.9.2012 - 1.6.2013. 
Vielä on paikkoja vapaana, ilmoittautuminen päättyy ennen juhannusta 21.6.

Yliopistollinen osaaminen ja kaikenkirjava taide kentältä kohtaavat luoden uutta! Osallistujille 
koulutus on luovuuden ponnahduslauta, jolta hypätään taitojen ja tietojen vaihtamiseen 
samanhenkisten taidekasvatusihmisten kesken. Tietoa ja taitoa otetaan haltuun monipuolisesti ja 
monimenetelmällisesti, kuunnellen, tehden, kokien ja oppien: taidefilosofiaa, taidepedagogiikkaa, 
kuvat ja sanat kertovat monelta kantilta kuva- ja sanataidetta, musiikki luovana voimavarana, taide 
liikuttaa tanssin ja liikunnan voimalla, oman elämän tarinoista yhteiseen draamaan, taiteen 
kädenjäljet kädentaidot ja käsityö, jne.

Kouluttajina toimivat Helsingin yliopiston Taito- ja taideaineiden keskuksen pitkänlinjan osaajat sekä 
käytännön taitajat ja taiteilijat kentältä. 
Koulutuksen hinta on 2400 €.

Koulutuksesta on tehty vastaavuuspäätös Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisessä 
tiedekunnassa opetettavan taito- ja taideaineiden opintokokonaisuuden 25 op kanssa.
Tule mukaan Taidekasvamaan! "Olemme osa Lahden yliopistokeskusta"

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Pia Vehnämäki, pia.vehnamaki@helsinki.fi,
puh. 09 191 20268, faksi 09 191 20219 http://tinyurl.com/taidekasvattaa-koulutustietoa

Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti
Kirkkokatu 16, 15140 Lahti
www.helsinki.fi/palmenia

Jäsenmaksut ja -kortti 2012

Kaikille jäsenmaksun maksaneille Killan jäsenille lähetetään tämän kirjeen mukana vuoden 2012 
jäsenkortti.
Vielä on osalla jäsenistä tämän vuoden jäsenmaksu maksamatta. Toivon, että muistat maksaa
sen ensi tilassa. Näin toimintamme varmistuu ja kehittyy, olemmehan toiminnassamme jäsen-
maksujen varassa. Siksi tämä on tärkeää. Riittää että maksat jäsenmaksusi Killan tilille
502502 – 491132 ja viestikohtaan kirjoita: maksajan nimi sekä jäsenmaksu 2012.

Kuhankosken Killan hallitus 15.3.2012 alkaen
Puheenjohtaja Soili Mahlanen 040 579 2498 soili.mahlanen@wippies.fi,
soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi
Sihteeri, vpj. Aila Heinilä 044 022 6799 (ilt.) aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi
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