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Jäsentiedote 3/2016
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Kesä on lomailun ja levon aikaa - paitsi Killassa - niin monta tapahtumaa on aktiivisilla kiltalaisilla
kesän kalenterissa. Aktiivinen kesä alkoi jo toukokuussa Pop UP -näyttelyllä. Tämä Forssa -viikon
osana järjestetty taidenäyttely ja -suunnistus sai hyvän vastaanoton yleisöltä ja yhteistyökumppaneilta. Tästä on hyvä jatkaa ja kehittää ideaa tulevaisuudessa. Suuret kiitokset kaikille osallistuneille!
Heinäkuun alussa Kilta esittäytyy Heinämessuilla Forssassa. On todella tärkeää, että Kilta on mukana siellä missä tapahtuu, kiinteänä osana kaupungin hyrinää. Näkyvyys on edellytys sille, että
säilytämme elinvoimamme myös tulevaisuudessa. Toivottavasti tavoitamme näin niin taiteen ostajat kuin tulevat jäsenetkin. Haluatko sinä esitellä tuotantoasi ja edustaa samalla Kiltaa? Katso ohjeet tästä tiedotteesta ja ilmoittaudu mukaan.
Pian Heinämessujen jälkeen on perinteisen kesänäyttelyn vuoro. Tämä hyväntuulen näyttely on
tunnettu kesäisen letkeästä hengestään. Jurytyksessä vain Makasiinin seinät ovat rajana. Tämä
näyttely on loistava tilaisuus Killan uusille tai harvemmin esittäytyneille taiteilijoille tulla mukaan
näyttelytoimintaan.
Oikein, oikein kaunista ja aktiivista kesää kaikille kiltalaiselle!
Aila Heinilä
puheenjohtaja

Heinämessut 2.–3.7. Forssa
Kilta osallistuu Heinämessuille omalla osastollaan. Haluamme tehdä tunnetuksi niin toimintaa kuin
taiteilijoitamme - jäsenhankintaa unohtamatta.
Haemme nyt aktiivisia kiltalaisia osastollemme esittelemään Killan toimintaa!
Messupisteemme on auki lauantaina klo 10–18 ja sunnuntaina klo 10–17. Alla on lueteltuna tarjolla
olevat valvontavuorot. Yhtä vuoroa kohden on aina kaksi taiteilijaa.
La 10–12, 12–14, 14–16, 16–18
Su 10–12, 12–14, 14–17
Ilmoittaudu mukaan valvojaksi sihteerille:
aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi tai p. 050 4004 688
Killan osastoa valvovat taiteilijat voivat tuoda muutamia omia teoksiaan esille osastollemme valvontavuoronsa ajaksi. Tämä on mainio tilaisuus taiteilijalle tavoittaa laaja yleisö!
Messuilla järjestettäviin arpajaisiin kaivataan edelleen arpajaisvoittoja. Pääpalkinnon
”Heinäntekijä” teoksen on lahjoittanut Unto Grönberg.
Taina Riitto esiintyy messulavalla yleisölle Killan edustajana lauantaina 2.7. klo 15.15 – 15.35
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Perinteinen kesänäyttely Jokioisten Tapulimakasiinissa 19.7. – 14.8.
Töiden (enintään 5 kpl) jättö ja pystytys Jokioisten Tapulimakasiinilla on ma 18.7. klo 17.00 ja
näyttelyn purku su 7.8. klo 18.00. Osallistumismaksu kesänäyttelyyn on 20 €.
Taiteilijat pystyttävät näyttelyn itse, eikä sitä jurytetä. Pystytysryhmä on naulojen ja vasaroiden
kanssa kuitenkin paikalla auttamassa taiteilijoita ja viimeistelemässä näyttelyn ilmeen.
Muistathan, että Tapulimakasiini on lämmittämätön tila ja kosteus saattaa vaurioittaa herkimpiä
teoksia. Valitse teokset näyttelytilan olosuhteet muistaen.
Huomaathan, että näyttelyn kesto on muuttunut aikaisemmin ilmoitetusta!
Jäsenmaksu
Monet kiltalaiset eivät vielä ole maksaneet vuoden 2016 jäsenmaksuaan. Mikäli olet epävarma
omasta jäsenmaksustasi, voit tarkistaa maksutilanteesi helposti puheenjohtajalta tai sihteeriltä:
aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi TAI aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi
Tervetuloa Kiltaan!
Toivotamme tervetulleeksi uuden harrastajajäsenen Tia Vähämäen.

Unto Grönberg, Heinäntekijä
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%
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