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VARAPUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Huhh, huhh miten on kesä hellettä heitellyt. Neljä näyttelyä on ahkeroitu ja suuri muraali syntyi 

yhteistyönä Esko Aaltosen kadulle. Hieno pysyvä teos osoittaa Killan talkootyön toimivan. Kiitos 

Ybi Hannula ja kaikki osallistujat!  

Jyskin liiketilan näyttely sai jatkoaikaa, vaikkei myyntiä ollutkaan niin näkyvyyttä lehtijuttuineen se 

toi. Tila oli täysin ilmainen, mutta hieman sivussa. 

Kutomon PopUp-näyttely oli visuaalisesti kaunis ja myyntiäkin oli melko hyvin. Siitä joustavasti 

koottiin ikkunanäyttely samaan tilaan. 

Tapulin kesänäyttely onnistui. Hyvä lehtijuttu ja myyntiä jälleen. Osallistujamäärä oli ilahduttavan 

suuri. Pystytys sujui jälleen hienosti yhteistyöllä. 

Puheenjohtaja Marjut Leskinen on sairaslomalla. Varapuheenjohtajana hoidan toistaiseksi Killan 

puheenjohtajan tehtäviä. 

Toivon Marjutille paljon parantavia voimia ja aurinkoista kesämieltä jäsenille! 

Taina Riitto 

varapuheenjohtaja, näyttelysihteeri 

 
 

Oletko muistanut maksaa jäsenmaksun 2018? Hoidathan sen pikaisesti! 

Jäsenmaksu 25€ Killan tilille: FI83 5025 0240 0911 32 

Mainitse maksun viestikentässä: ”Jäsenen nimi” ja ”jäsenmaksu 2018”. 

 

Perinteinen Sillanalusnäyttely pystytetään Koskisillan alle 31.8. pe klo 16.00. 

alkaen 1.9. jatkuen la klo 16.00 asti. Osallistumismaksu 5€/ max.5 teosta. 

Tarkoitus on viettää mukavaa taiteiden yötä yhdessä nyyttikesti periaatteella. Varaa 

ilta-, yö-, tai päivä-valvontavuoro. Ota mukaan iltamiin sopiva hattu. Myös erilaisia 

valoja yöhön saa tuoda.  Puh. Outi Rämö 0400 869057, Taina Riitto 0400 533609. 

Tule rohkeasti sillan alle! 

 

Syksyn aikana voisimme tehdä taideretken kiinnostavaan näyttelyyn tms.  

Ehdotuksia kohteesta voi ilmoittaa Outi Rämölle tai Taina Riitolle. 
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Muistutamme tulevista näyttelyistä: 

 

Joulunäyttely on taas joulukuussa. Paikka on vielä avoin. 

Seuraavan vuosinäyttelyn teema on taidejäljennökset. Näyttely on helmikuussa 

4.2. - 3.3.2019 Vinkkelissä.  

 

HUOM. Keräämme Killan näyttelykansioon taiteilijoiden esittelysivuja tai cv:itä 

tulevia näyttelyitä varten. Sivulla olisi myös hyvä olla valokuva taiteilijasta. 

 

 
VIRKISTÄVÄÄ ELOKUUTA JA LUOVAA MIELTÄ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Killan varapuheenjohtaja ja sihteeri 
Varapuheenjohtaja Taina Riitto 0400 533609 taina.riitto@kuhankoskenkilta.fi 
Sihteeri                 Heli Wiklund 050 440 2750 heli.wiklund@kuhankoskenkilta.fi 
 
 
 

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