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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Syksyn viileys on saapunut pohjoiseen ja pitkä, pimeä vuodenaika kolkuttaa ovelle. Taiteilijalle tämä seesteinen vuodenaika voi olla erityisen luovaa ja tuottoisaa aikaa. Hämärä antaa aisteille luvan levätä ja tehdä
tilaa mielikuvitukselle. Mutta kotiin - tai edes työhuoneelle - ei pidä unohtua. Meidän taiteilijoiden on hyvä
aika ajoin nostaa katse pensseleistä. Joulunalusaika on mainio tilaisuus tavata ja jutustella vaikka vähän vieraampienkin kanssa ja - tietenkin - myydä taidetta. Eihän ajatuksella valittua, paikallista, uniikkia taidetta
lämpimämpää ja henkilökohtaisempaa lahjaideaa ole. Killan ennätyspitkä joulunäyttely Vinkkelissä on perinteiseen tapaan myyntihenkinen. Osallistu sinäkin ja tule mukaan valvomaan näyttelyä ja tapaamaan mahdollisia lahjataulun ostajia!
Syksyn, vuoden ja ehkä yksi koko Killan historian kohokohta oli Esko Aaltosen kulttuuripalkinnon myöntäminen Kuhankosken Killalle. Minulla oli ilo yhdessä Killan pitkäaikaisen vaikuttajan, hallituksen jäsenen Taina
Riiton kanssa, vastaanottaa tämä palkinto 25.9.2015 Forssan Museolla. Kilta on niin vakiintunut ja tuttu osa
lounaishämäläistä kulttuurimaisemaa, että emme aina huomaa Killan arvoa ja merkitystä. Monesti liian tutut
asiat ikään kuin katoavat näkökentästämme. Tuudittaudumme liian helposti tunteeseen, että kaikki toimii ja
jatkuu omalla painollaan. Kilta ja sen tulevaisuus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Sijoitusneuvojien varoittavaa fraasia ”Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”, voi soveltaa myös yhdistystoimintaan. Toimiakseen
tänään, huomenna ja jatkaakseen lähes 70 vuotista historiaansa, Kilta tarvitsee yhä uusia aktiivisia toimijoita
ja taiteilijoita. Jokainen vuosi on uusi kynnys, joka meidän on kyettävä ylittämään. Olemme iloisia ja kiitollisia
vastaanottamastamme palkinnosta. Tämä palkinto osoittaa, ettei Killan työ ole näkymätöntä. Tuen ja kannustuksen merkitystä toiminnan jatkuvuudelle ei voi kylliksi korostaa.
Aila Heinilä
puheenjohtaja

Huomionosoitus Killalle
Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys on myöntänyt Esko Aaltosen kulttuuripalkinnon Kuhankosken
Kilta r.y.:lle tunnustuksena vuosikymmenien arvokkaasta toiminnasta kotiseudun hyväksi.
Kuhankosken Kilta r.y. kiittää saamastaan tunnustuksesta!

Asta Ranttila 85v, onnittelemme!
Lukuisien yksityis- ja yhteisnäyttelyiden kautta laajalle yleisölle ja taiteilijatovereille tutuksi tullut jo pitkän
linjan kuvantekijä, Kuhankosken Killan kunniajäsen, Asta Ranttila viettää merkkipäiväänsä joulukuun alkupuolella. Killan hallitus lausuu parhaimmat onnittelunsa, ja kunnioittaaksemme taiteilijan aktiivista uraa ja
toimintaa yhdistyksen hyväksi tuomme joulunäyttelyyn valikoiman hänen töitään vuosien varrelta. Ranttilan
monipuolisen, usein puhtain ja kirkkain värein toteutetun taiteen kuvamaailmaa voisi luonnehtia pidäkkeettömän mielikuvituksen leikiksi. Usein tuntuu kuin hänen teoksiinsa olisi ikuistettu alitajuisen vastaansanomaton "läpitulon hetki" kaikessa runsaudessaan - asiat, ilmiöt ja elämä juuri ja vain sellaisena kuin ne ovat. Monille meistä tuo kaikki edustaa ja kuvastaa aitoutta, jota kohtaan tunnemme vilpitöntä ihailua.

Killan omat kokoelmat
Kilta ottaa vastaan taululahjoituksia omiin kokoelmiinsa. Jäsenet, jotka haluavat lahjoittaa kokoelmaan työnsä voivat olla yhteydessä Killan pj Aila Heinilään: aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi, p. 044 022 6799. Killan
70-vuotis juhlavuonna 2017 on suunnitelmissa järjestää ”Killan kokoelmat” -näyttely.

www.kuhankoskenkilta.fi
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Joulunäyttely 24.11.2015–6.1.2016

Näyttelytila Vinkkelissä (Kirjaston 2. kerros) järjestetään myyntihenkinen joulunäyttely 24.11.2015–6.1.2016.
Töiden jättö on 23.11. klo 16–18 ja näyttelyn pystytys heti tämän jälkeen. Näyttelyn poikkeuksellisen pitkän keston vuoksi osallistumismaksu on 20 €. Taiteilija voi tuoda enintään viisi työtä näyttelyyn. Myydyn teoksen voi korvata uudella. Killan edustaja on näyttelytilassa paikalla ainakin perjantaisin ja lauantaisen
ennen joulua ottamassa vastaan ostotarjouksia. Haluamme näin tehdä taiteen ostamisesta mahdollisimman
helppoa. Joulunäyttelyssä myydyistä töistä Kilta ei ota myyntiprovisiota. Näyttelyn purku ja töiden haku
on 7.1. klo 18.
Tule mukaan pystyttämään, purkamaan tai valvomaan näyttelyä. Jäsenten ja varsinkin näytteilleasettajien
aktiivinen osallistuminen on toivottavaa!

Joulumyyjäiset
Kehräämöllä järjestetään jälleen kaksipäiväisenä 28.–29.11. joulutori. Lauantaina tori on auki klo 16–19 ja
sunnuntaina klo 11–16. Kilta osallistuu tapahtumaan omilla perinteisillä joulumyyjäisillään grafiikan pajalla
(Wahreninkatu 13, Kuvataidekoulu). Myyjäisistä vastaa, tuttuun tapaan Ulla Viljanen, joka ottaa vastaan pöytävarauksia: 040 7622 788, ulla.viljanen@surffi.net. Pöytävuokra on 5 €.
Killalla osallistuu joulumyyjäisiin omalla myyntipöydällä, jossa myymme muun muassa Killan aiemmin painattamia kortteja sekä arpoja. Toivomme jäseniltä lahjoituksia arpajaispalkinnoiksi! Killan vpj Marja Viskari (050 571 0715, marja.viskari@gmail.com) ottaa arpajaislahjoituksia vastaan grafiikan pajalla 4. ja 11.11.
klo 18–20.

Tervetuloa Kiltaan!
Toivotamme tervetulleeksi uudet harrastajajäsenet Katri Saijonkari-Pahkalan ja Heli Ahingon.
Killan hallitus on hyväksynyt taiteilijajäseneksi Kristiina Töyryn.

Jäsenmaksut 2015
Osalla jäsenistöstä on yhä vuoden 2015 jäsenmaksu maksamatta. Toivomme, että nämä jäsenet muistavat
maksaa sen mahdollisimman nopeasti!
Mikäli et ole varma, oletko maksanut jäsenmaksusi, voit tarkistaa asian ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan.
Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla, mutta voit myös soittaa!
Jäsenmaksu 25 € Killan tilille: FI8350250240091132
Muista ehdottomasti mainita maksun viestissä: nimi sekä ”jäsenmaksu 2015”.

Killan puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtaja Aila Heinilä
044 0226 799
Sihteeri
Aino Sallinen
050 4004 688

aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi
aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi

Käsityökeskus Sigridistä killan jäsenkorttia näyttämällä:
Yli 20 € taiteilijatarvikeostoksista -10%
yli 50 € taiteilijatarvikeostoksista -20%

www.kuhankoskenkilta.fi

