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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Kesän puoliväli on taittumassa syksyyn päin ja on aika suunnata katseet tuleviin haasteisiin, kun olemme saaneet viettää
aurinkoista ja lämmintä kesää. Alkukesän ja kesän tapahtumista sen verran, että niin Kehräämön taideviikot kuin Elämys 2009
olivat ilahduttavia tapahtumia molemmat. Saimme uutta näkyvyyttä ja myönteistä palautetta osallistumisestamme. Myös
perinteinen Tapulimakasiinin kesänäyttely huomattiin ja kävijämäärä oli runsas esim. viime vuoteen verrattuna. Kokeilumme
siitä, että taiteilijat ripustavat itse työnsä esille, toimi myös.
Syksyä kun lähdemme toteuttamaan, onkin meillä paljon mielenkiintoisia tapahtumia edessä.
Tärkeimpänä on ehdottomasti yhteisesittäytyminen Sanomatalon Mediatorilla Helsingissä. Järjestämme asian tiimoilta
jäsenkokouksen 20.8.2009 klo 18 Taidekoululla. Kokouksessa käsittelemme myös
Ars Häme 10 Taideviikot Forssassa 2010 - tapahtumaa.
Lisäksi meillä on ”taivaita hipova” yhteisnäyttely Lounais-Hämeen tähtiharrastajien kerhon ’Uranuksen’ kanssa Hämeen
Luontokeskuksessa koko syyskuun ajan - asiasta tarkemmin alla.
En voi enempää painottaa sitä, kuinka tärkeää on, että osallistutte jäsenkokoukseen. Näin saamme Mediatorin tapahtuman ja
Ars Häme-tapahtuman tärkeät asiat käytyä läpi ja saatte vastauksia teille tärkeisiin kysymyksiin. Myös vapaa keskustelu
muistakin yhdistyksen ajankohtaisista asioista lähentää meitä ja yhteistä pyrkimystämme aivan varmasti.
Vielä on kesää jäljellä – nautitaan siitä.
Soili Mahlanen
puheenjohtaja

JÄSENKOKOUS 20.8.2009
Kaikille jäsenille avoin jäsenkokous järjestetään Lankavärjäämössä Kuvataidekoulun tiloissa torstaina 20.8.2009. Kaikki
Mediatorin lokakuun näyttelystä ja Ars Häme Taideviikot Forssassa 2010 kiinnostuneet ovat sydämellisesti tervetulleita tähän
jäsenkokoukseen.

ARS HÄME TAIDEVIIKOT 11…20.9.2009 RIIHIMÄELLÄ
Ars Häme Taideviikot on uusi kuvataidevetoinen taidetapahtuma. Se kiertää vuorovuosin kantahämäläisissä kaupungeissa.
Forssan vuoro on ensi vuonna!
Alueen hallinnoijana toimii Ars Häme ry, joka toimii myös tukirahoituksen hakijana hankkeelle.

URANUKSEN JA KUHANKOSKEN KILLAN YHTEISNÄYTTELY
HÄMEEN LUONTOKESKUKSESSA SYYSKUUN AJAN
Töiden jättö Hämeen luontokeskukseen 31.8.2009 klo 12 -16. Teemana taivaalliset ilmiöt tai niihin liittyvät aiheet. Osoite on
Härkätie 818, 31300 Tammela, yhteyshenkilö Satu Nyman puh. 040 7360196. Näyttely on ilmainen.

PORTAAN AKATEMIAN KESÄKURSSI 2009 UNKARISSA
Maria B Raunio, toiminnanjohtaja: Portaan Akatemian kurssille Szigligetiin osallistui taiteilijoita Unkarista, Suomesta,
Romaniasta ja Slovakiasta. Osallistujat olivat aktiivisia ja innostuneita sekä taiteilemaan että tutustumaan alueen rikkaaseen
kulttuuriantiin. Kylä antoi upeat puitteet kurssille ja paikalliset ottivat meidät sydämellisesti vastaan!
Suuri kiitos kaikille osallistujille. Ensi vuonna nähdään!
Auli Linjama, osallistuja: ” Kartano ja Szigligetin kylä olivat todella viihtyisiä ja inspiroivia. Katse viipyili kaislakatoissa, haikaran
pesässä, maaston muodossa, hoidetuissa pihoissa, kukissa, ihmisissä, puiden rungoissa ja löysi etanoita, kiviä, linnunpesiä,
jopa muurahaisia seurailin. Tuoksut leijaili nautinnollisesti niinipuusta. Balatonin veden väri, vuorilta usvaisen pehmeät värit
kaukaisuuteen, kasvien moninainen kirjo, pimeät yöt, elosalamat, sateet, auringon kilo ja ukkonen, niitä kaikkia katsellessa
ajatuksissani maalailin. Mustarastaan taidokasta laulua ja sirkkujen liverrystä oli unimusiikiksi ja herätykseksi.
Akryyli- ja öljyväreistä saatiin hyvä luento ja saatiin ostaa tarvikkeita.
Kaksi nuorta taiteilijaa kertoi heidän freskomaalausprojektistaan. Keväällä diplomin tehneet taiteilijat, maalari ja graafikko,
kertoivat töistänsä ja näyttivät kuvia. Maria luennoi maisemamaalaamisesta.
Kävimme taidemuseossa näyttelyissä, taidekoulussa, barokkilinnassa ja kamarimusiikkikonsertissa.
Maalattiin satamassa, vuorilla, kartanon mailla, ruusutarhassa ja sisätiloissa huoneissa sekä galleriassa.”
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MEDIATORIN YHTEISNÄYTTELY VIIKOT 42 JA 43 HELSINGISSÄ
Sanomatalon Mediatori-näyttely lähestyy. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus jäsenille näkyä valtakunnan pääpaikalla Mediatorin
yhteisnäyttelyssä Helsingissä. Osallistumismaksu on 100 €. Näyttely on lokakuussa viikkojen 42 ja 43 ajan. Järjestämme
yhteiskuljetuksen töille. Killan jäsen voi tarjota näyttelyyn enintään 10 teosta.
Teosmyynnistä Mediatori ja Kilta eivät ota provisiota. Lisätietoja saa hallituksen jäseniltä. Odotamme ja toivomme vahvaa
näyttöä ja osallistumista jäsenistöltä. Tämä tilaisuus ei toistu.

RAHASTONHOITAJA TIEDOTTAA
Vieläkin on muutama jäsen unohtanut maksaa jäsenmaksunsa. Jäsenmaksun suuruus on 20 € ja tili: FSOP 502502-40091132.
Vain jäsenmaksun maksaneet voivat osallistua Killan järjestämiin näyttelyihin.
Tapulimakasiinin kesänäyttelystä myytiin pari teosta. Kiitos taiteilijoille provisiosta!

SIHTEERI TIEDOTTAA
Suomen kuvataiteilijoiden kattojärjestö SKjL kartoittaa taiteilijajäsenkuntaansa.
Sinä Kuhankosken Killan taiteilijajäsen, kuulutko johonkin kuvataiteilijoiden ammattiliittoon?
Ilmoita asiasta 10.8.2009 mennessä Killan sihteerille Aila Heinilälle, aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi tai puh. 044 0226799. Voit
tiedottaa asiasta myös hallituksen muille jäsenille.
Laadimme postituslistaa Killan jäsenistölle: sihteerille voi edelleenkin toimittaa email-osoitteita.
Tarkistakaa samalla myös yhteystietonne.
Tervetuloa uusi jäsen
Timo-Matti Torppa

harrastajajäsen

WEBMASTER TIEDOTTAA
Toivomme saavamme jäsenten omien kotisivujen osoitteita
voidaksemme lisätä ne Killan sivuston taiteilijalistaan linkeiksi.
Ilmoitukset näistä mieluiten suoraan verkkovastaavan sähköpostiin
harri.oinonen@gmail.com tai puh. 050 3712527

MUUTA
Kuhankosken Kilta kuuluu Kehräämön toimijoihin – ks. www.forssa.fi -> Kehräämö
Killan 60-vuotishistoriikkia on vielä myynnissä á 20 €

Q-KIRJAKAUPPA
Sibeliuksenkatu 1, FORSSA
puh. 03 435 6049

Tarjous Killan jäsenille syyskuun
loppuun asti! Käytä hyväksesi!
ÖLJY- JA AKRYYLI - IRTOVÄRIT
KOLME KAHDEN HINNALLA

Yhteistyössä jäsenkirjeen toimitusryhmä
ja Forssan Kirjakeskus
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