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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Morjensta pöytään, kaikki Kiltalaiset!

Kiitos luottamuksesta, kun valitsitte minut Kuhankosken Killan puheenjohtajaksi. Innolla otan 
tehtävän vastaan, on mielenkiintoista alkaa hoitaa Killan asioita välillä tästä perspektiivistä käsin ja 
vielä uuden hallituksen kanssa.

Tämä juhlavuosi on meille kaikille tärkeä etappi Killan historiassa ja uskon, että saammekin tästä 
loistavan vuoden aikaan! Yksi ihminen ei linnoja rakenna, eikä kymmenenkään, mutta meitä 
kiltalaisia on paljon ja meillä on paljon esitettävää pitkin vuotta järjestettävissä näyttelyissä ja 
tapahtumissa. Annetaan yleisölle sydäntä koskettavaa, iloa tuottavaa, mieleenpainuvaa ja 
keskustelua herättävää kuvataidekulttuuria. Ja toki äimistelyäkin joukossa saa olla!

Iloisin mielin kohti kesää ja lukuisia tapahtumiamme.

Marjut Leskinen
puheenjohtaja

“Elämä on liian tärkeä otettavaksi (liian) vakavasti”

Kuhankosken Kilta r.y. puheenjohtaja ja hallitus 2017
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa 6.4. valittiin puheenjohtaja ja hallitus kaudelle 2017.
 
puheenjohtaja Marjut Leskinen 050 303 2422 marjut.leskinen@kuhankoskenkilta.fi
varapuheenjohtaja Leena Öfversten 040 707 4907 leena@ofversten.fi
sihteeri Aino Sallinen 050 400 4688 aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi
näyttelysihteeri Marja Viskari 050 571 0715 marja.viskari@gmail.com
näyttelysihteeri Taina Riitto 040 053 3609 tainariitto@pp.inet.fi
webmaster Harri Oinonen 050 371 2527 harri.oinonen@gmail.com
hallituksenjäsen Ulla Viljanen 040 762 2788 ulla.viljanen@surffi.net
hallituksenjäsen Pirjo Helin 050 370 6949 helin.a.pirjo@gmail.com 
hallituksenjäsen Outi Rämö 040 086 9057 outi.ramo@gmail.com
hallituksenjäsen Juha Mikkola 040 512 1039 juha.a.mikkola@gmail.com

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUN VUODELLE 2017!
Jäsenmaksun summa vuodelle 2017 on 25€. Alla on jäsenmaksun maksamiseen tarvittavat tiedot. 
Kaikille kiltalaisille lähetetään tämän kirjeen mukana Killan jäsenkortti. 

 

Jäsenmaksu 25 € Killan tilille: FI83 5025 0240 0911 32
Eräpäivä: 30.4.2017
Mainitse ehdottomasti maksun viestikentässä: 
”Jäsenen nimi” ja ”jäsenmaksu 2017”.
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Pop Up –näyttely 15.–21.5. koostuu useista erillisistä palasista
Pop Up -näyttelyn tarkoitus on tuoda Forssa-viikolla 15.-21.5. taidetta näkyville arjen keskelle. 
Tämä toteutetaan yhteistyössä julkisten tilojen ja yritysten kanssa. Jäsen voi sopia Killan 
toimialueella (Forssa, Tammela, Jokioinen, Somero, Ypäjä, Urjala, Humppila) sijaitsevan yrityksen 
tai julkisen tilan liittämisestä Pop Up -näyttelyyn ja toimittaa itse työnsä tilaan Forssa-viikon ajaksi. 

Toimittamalla tiedon näyttelypisteen sijainnista Killan sihteerille, saa näyttelyn mukaan Forssa-
viikon markkinointiin, Killan omaan tiedotukseen ja ennen kaikkea Pop Up -karttaan. 
Ilmoittautumiset Pop Up -näyttelyyn (viimeistään 1.5. mennessä) sihteerille:
Aino Sallinen, aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi

Osana Pop Up -näyttelyä Kilta järjestää K-Citymarketissa, vanhan Seppälän tilassa 
näyttelyn Forssa-viikolla. Töiden tuonti ja näyttelyn pystytys ovat lauantaina 13.5. klo 14 
alkaen. Osallistumismaksu on 5€, jolla katetaan tilan kulut. Osallistujilta edellytetään osallistumista 
tilan valvontaan viikon aikana. Näyttelyn purku on 21.5. klo 16. Työt voi noutaa myös 
maanantaiaamuna 22.5. klo 12 mennessä.

Myös vanhastaan tuttu Sillanalusnäyttely toteutetaan Forssa-viikolla Koskisillan alla. 
Näyttely on osa Pop Up -kokonaisuutta. Sillanalusnäyttelyyn jäsenet voivat osallistua kuluitta! 
Näyttelyn pystytys alkaa lauantaina 20.5. klo 9 ja on valmis klo 12. Näyttely puretaan yöllä klo 24 
pakettiautoon ja työt voi hakea sunnuntaina 21.5. klo 12 grafiikan pajalta. Tule mukaan!

Pop UP -tapahtuman aikana myydyistä teoksista ei peritä provisoita!

Kesänäyttely Jokioisten Tapulimakasiinissa 20.6. – 16.7
Töiden (enintään 5 kpl) jättö ja pystytys Jokioisten Tapulimakasiinilla on ma 19.6. klo 17.00 ja 
purku su 16.7. klo 18.00. Osallistumismaksu kesänäyttelyyn on 20 € ja myydyistä töistä Kilta 
perii 10% provision. Taiteilijat pystyttävät näyttelyn itse, eikä sitä jurytetä. Pystytysryhmä on 
naulojen ja vasaroiden kanssa kuitenkin paikalla auttamassa taiteilijoita ja viimeistelemässä 
näyttelyn ilmeen.  

Jäsenten yhteystiedot
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi! Voit ilmoittaa ne suoraan sihteerille 
(aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi /050 4004 688) tai Killan www-sivujen palautelaatikon kautta. 

Killalla on myös postilokero Forssan Kehräämöllä. Postilokero sijaitsee kehräämön päärakennuksen 
(Wahreninkatu 13, sisäänkäynti A ja B) aulassa, heti ovesta oikealle.

Ne jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, eivätkä ole erikseen toivoneet 
paperikirjettä, saavat tätä kirjettä lukuun ottamatta jäsentiedotteensa sähköisesti. 

Killan puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtaja Marjut Leskinen 050 3032 422 marjut.leskinen@kuhankoskenkilta.fi
Sihteeri Aino Sallinen 050 4004 688 aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi

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