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Puheenjohtajan tervehdys

Vuosi on jo pitkällä ja paljon on meillä kiltalaisilla kesän ajalta tapahtumia takana.
Kesän päänäyttely eli kesänäyttely sai sisällöstä kiitosta. Kiitos teidän tekijöiden.
Teoksia olisi mahtunut enemmänkin, ehkä ajankohta, kesäkuu, ei ollut niin 
kiinnostava. Myös Sillanalusnäyttely saattoi viedä osan teoksista. Näyttelyt kun 
olivat niin lähekkäin. Portaan akatemian Maa-ilma-teemainen kesäkurssi oli täynnä 
ja Nahkurinverstaalla kurssin jälkeen pidetty näyttely oli täynnä upeita teoksia.

Pitkästä aikaa Kilta järjesti myös taidenäyttelymatkan tämän vuoden suosituimpaan 
näyttelyyn, eli Helene Schjerfbeckin 150-vuotisjuhlanäyttelyyn. Matka sai todella 
paljon kiitosta mukana olleilta ja Killan toivottiin järjestävän näitä jatkossakin. 
Itseäni jäi kyllä hieman ihmetyttämään, että meitä kiltalaisia oli 38 osallistujasta 
vain 12. Toki samanaikaisesti minua ilahdutti, että Killan näyttelymatkalle oli noin 
paljon ulkopuolisia tulijoita. 

Loppuvuonna meillä on sitten aivan uusi näyttely tulossa lokakuussa, eli Nuorten
taidenäyttely Vinkkelissä. Mukaan pääsevät kaikki 15 – 25-vuotiaat. Asiasta 
tarkemmin alla. Sinä nuori jäsen, muista osallistua tähän, tämä on ainutkertainen 
tilaisuus tuoda osaamisesi esiin ja saada palautetta yleisöltä teoksistasi.

Viime vuosikokouksessa tuli esiin, että jäsenistö kaipaa kursseja. Niitä järjestetään 
nyt syksyllä kolme. Grafiikan kurssi, pastellikurssi sekä sgraffito-kurssi. Asiasta
tarkemmin alla. Syksy on hyvää aikaa opiskella uusia tekniikoita. Toivon että kurssit 
ovat täynnä ja innostutte uusista tekniikoista. Ja ihan viimeisimpänä on perinteinen 
joulunäyttely. Sitä ei jurytetä ja näin kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan. 
Paikka on vielä avoin, mutta siitä tarkemmin seuraavassa tiedotteessamme. 

Oikein antoisaa syksyä ja ollaan yhteyksissä.

Soili Mahlanen
puheenjohtaja.

Nuorten näyttely (15-25-vuotiaille)

Näyttely järjestetään näyttelytila Vinkkelissä 3.– 25.10.2012.
Jurytysmaksu on 15 €. Osallistumisen saa ilmaiseksi, jos liittyy Killan jäseneksi ja 
maksaa jäsenmaksun. Töitä voi tarjota näyttelyyn 1 – 5 kpl, ja niissä on oltava 
vähintään paspis. Töiden jättö on ma 1.10. klo 17. Avajaiset ke 3.10. klo 18 alkaen, 
ja näyttelyn purku to 25.10. klo 17.

Näyttelyn tarkoituksena on tehdä Kiltaa tunnetuksi kyseisen ikäluokan keskuudessa 
ja siten mahdollisimman luontevasti koettaa saada yhdistykseen myös uusia, 
nimenomaan nuoria jäseniä. Mahdollisuudesta tiedotetaan etenkin alueen 
oppilaitoksille, mutta myös lehdistön ja Facebookin kautta. Kuvataiteen kenttä on 
laaja, joten rohkeasti mukaan itselle läheisimmältä tuntuvan tekniikan tuotoksilla!

www.kuhankoskenkilta.fi
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Syksyn kurssit

Kaikki kurssit ovat kaksipäiväisiä ja ne pidetään viikonloppuina la - su alk. klo 10 ja
päättyvät klo 16. Osallistujia oltava vähintään 8, jotta kurssi järjestetään. 
Osallistumismaksu 50 €/henkilö/kurssi. Lisäksi tulee mahdollinen materiaalimaksu. 
Kurssille voi osallistua myös ulkopuoliset kiinnostuneet.

1. kurssi Kartonkigrafiikka ja akvarellimonotypia  3.-4.11. Opettajana
Marjo Ruskela. Hän lähettää ilmoittautuneille tarvikelistan 
sähköpostilla. Ilmoittautumiset marjo.ruskela@forssa.fi. 
Tiedustelut puh. 040-1622544.

2. kurssi Pastellikurssi 17.-18.11. Opettajana Soili Mahlanen, joka 
lähettää ilmoittautuneille tarvikelistan sähköpostilla. 
Ilmoittautumiset soili.mahlanen@wippies.fi ja 040-5792498.

3. kurssi Sgraffito-kurssi 24.-25.11. Opettajana Taina Riitto. Kurssista 
tarkemmin seuraavassa jäsentiedotteessa.

KUULTO-hanke ja Kulttuurin Kuviot -hanke

Kuhankosken Kilta r.y. on mukana KUULTO- eli kuntien kulttuuritoiminnan 
kehittämishankkeessa yhdessä Wahren-keskuksen kanssa, sekä Kulttuurin kuviot 
-hankkeessa. Molemmat pyrkivät kehittämään alueen kulttuuritoimintaa ja kuntien 
ja kaupunkien välistä yhteistyötä.

Grafiikan pajan käytöstä ja avaimesta

Sinä kiltalainen, joka haluat käyttää grafiikan pajaa, ota yhteyttä Teija Lauroseen, 
häneltä voit varata aikoja ja saada myös pajan avaimen. Puh. 050-5640055, 
sähköposti: teija.lauronen@forssa.fi  .   

Killalla uusi värikopiokone

Killalle on hankittu Canon MF8040cn monitoimilaite (A4) - vanha kopiokone oli jo 
pitkään kovin epäluotettava, eikä varaosia enää löydy. Mv-kopion hinta on edelleen 
5 senttiä ja värikopion 1 euro kappaleelta. Tarkistanemme hintoja jatkossa.

Q-kirjakaupassa varaston tyhjennys, 
taiteilijatarvikkeita nyt edullisesti!

www.kuhankoskenkilta.fi
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