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Hei!

Kiva että elämän meno alkaa normalisoitua ja voimme suunnata ajatuksemme kohti lähestyvää 
joulua ja Kuhankosken Killan joulunäyttelyä.

Kuluvana vuonna, poikkeusoloista huolimatta olemme olleet luovia ja ahkeroineet omissa 
työhuoneissamme ja erilaisilla kursseilla, hienoa!

Killan taidepajoissa on ollut aktiivista toimintaa koko vuoden. Outi Rämön vetämissä pajoissa on 
ollut paljon innokkaita taiteen tekijöitä kolmena iltana viikossa. Erityisesti iloitsemme 
pajatoiminnan kautta tulleista uusista jäsenistä ja toivomme myös heidän osallistuvan tuleviin 
näyttelyihin.

Killan jäsenyys tarjoaa monia etuja:

o Oikeus osallistua Kuhankosken Killan näyttelyihin
o 15 % alennus taiteilijatarvikkeista ja kehystämispalveluista Kuvaamo-Kehystämö 

Thomssonilta (Hämeentie 21, 30100 Forssa p. 03 422 3355, kehystamo thomsson.fi)
o 20 % alennus Kehysasema tmi:n kehystyspalveluista ja 10 % taiteilijatarvikkeista 

(Kulmalantie 2, 31630 Kiipu, Jokioinen, p. 050 919 2021, miguel.estrada68
icloud.com). Huom! liike auki vain ajanvarauksella.

o 10 % alennus taidetarvikkeita ostaessa, Raamarit Oy, Hämeenlinna. www.raamarit.fi
o 10 % alennus normaalihintaisista taidetarvikkeista Suomalaisen kirjakaupan Forssan 

liikkeestä (Prisman kauppakeskus).
o Grafiikan pajan   maksuton käyttö
o Jäsenillä on mahdollisuus julkaista omat kotisivunsa Killan sivujen alla, jolloin osoitteeksi 

tulee: www.kuhankoskenkilta.fi/Taiteilijat/EtunimiSukunimi. Kullekin osoitettavan levytilan 
koko määräytyy halukkaiden määrästä. Vuonna 2018 web-hotellin muutosten jälkeen 
levytilaa on enää niukasti, mutta perusesittelyyn teoskuvineen on yhä kaikilla mahdollisuus.
[ Taiteilijat-sivulle » ]

o Jäsenkortilla voi saada myös alennusta moniin taidemuseoihin 
o Alennukset vaihtelevien tapahtumien osallistumismaksuista, retkien bussikuljetuksista jne.

Yhdistyksemme on aktiivinen ja toiminnan kehittämiseksi olemme päivittämässä 
jäsenrekisteriämme. Valitettavasti monien jäsenten yhteystiedoissa on puutteita ja siksi toivomme,
että mikäli yhteystietosi (osoite, sähköposti, puhelin) ovat muuttuneet, ilmoita tiedot yhdistyksen 
sihteerille Tiina Korsimaa-Simolalle, sihteeri@kuhankoskenkilta.fi

mailto:sihteeri@kuhankoskenkilta.fi


Tulevia tapahtumia:

Konservaattori Annika Niemelän luento maanantaina 15.11. klo 17-20. 

Paikka on Forssan kirjaston Brander-Sali.

Annika Niemelä on koulutukseltaan maalaustaiteen konservaattori ja lisäksi hän toimii myös 
huonekalukonservaattorina. Luennon aiheena ovat: konservaattorin koulutus ja ammatti, 
historiallisten sekä modernien öljyvärimaalausten konservointi, taiteen säilymisen turvaaminen, 
konservointitutkimus ja aitoustutkimus osana materiaalitutkimusta, konservaattorin näkökulma 
taiteen väärentämiseen.

Kuhankosken Killan adventti: Taidenäyttely 28.11. – 21.12.2021.

Paikka on Puistolinna, Hämeentie 2, Forssa. Lounea antaa tämän valoisan näyttelytilan Killan 
käyttöön kuten viime vuonnakin. Tarkemmat tiedot näyttelystä, ilmoittautumisesta ja 
pystytyksestä löytyvät Killan verkkosivuilta osoitteesta www. kuhankoskenkilta.fi ja sähköpostissa 
tulevasta näyttelytiedotteesta.

Osallistumismaksu näyttelyyn on 20 euroa jäsenille (vuoden 2021 jäsenmaksun suorittaneille). Jos 
sinulla on tämän vuoden jäsenmaksu vielä maksamatta, sen voi maksaa Kuhankosken Killan tilille 
FI83 5025 0240 0911 32.

Näyttelyn yhteydessä järjestämme arpajaiset, joihin toivomme kaikkien näyttelyyn osallistuvien 
tuovan arpajaisvoittoja. Kiitos jo etukäteen.

Tehdään taas yhdessä hieno ja yleisöä ilahduttava joulunajan näyttely, tervetuloa!

Kuhankosken Killan vuosinäyttely helmikuussa 2022. 

Näyttelytilana on perinteisesti Vinkkeli Forssan kirjaston yläkerrassa. Tarkemmat tiedot tulevat 
myöhemmin.

Iloista joulun odotusta ja innostavaa taiteilua alkavan talven kynnyksellä!

Päivi Honkala ja Taina Sipilä


