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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Vuosi on jo pitkällä ja meillä on uutta koulutusta tiedossa tähän syksyyn.
Kuhankosken Kilta ry järjestää 7.11. APURAHAKOULUTUSILLAN. Taloudellisesti vaikeina aikoina, taiteilijat jos kutka tarvitsevat tukea toiminnalleen. On hyvin yleistä, että taidehankinnoissa säästetään, kun kukkaron nyörit kiristyvät. Ne kun eivät ole ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä hankintoja tehtäessä.
Rahoittajien kommentteja kuunnellessa on tullut esiin myös se että taiteilijat hakevat aivan
liian vähän apurahoja, vaikka olisivat niihin oikeutettuja. Tämä koulutusilta valaisee tätä asiaa
taiteilijoille ja antaa rohkeutta hakea omaan toimintaan apurahoja. Myös monelle on
epäselvää mistä eri paikoista voi apurahoja yleensä hakea. Tämä selviää myös illassa.
Lisäksi moni taiteilija kokee hankalaksi apuraha-anomusten täyttämisen. Tätä käsittelemme
illassa myös, kuten sitäkin mistä saada apua anomusten täyttämiseen. Asiasta tarkemmin alla.
Nyt siis aivan kaikki koulutusiltaan mukaan sekä ilmoittautumaan Killan pikkujouluun.
Vanha Värjäri on suunnitellut maittavan buffet-illallisen koulutusillan päätteeksi ja toivon että
kaikki joille aikataulu sopii, osallistuvat myös pikkujouluun. Ilmoittaudu sihteerillemme Marja
Viskarille 31.10. mennessä molempiin tilaisuuksiin.
Tähän loppuvuoteen meillä on vielä tulossa joulunäyttely. Muista osallistua siihen. Asiasta
tarkemmin alla. Järjestämme sen samassa paikassa Kartanokeskuksessa kuten viime vuonna.
Oikein antoisaa loppusyksyä ja odotan näkeväni sinut 7.11. illassa.
Soili Mahlanen
puheenjohtaja
APURAHAKOULUTUSILTA
Kuhankosken Kilta ry järjestää kaikille halukkaille ja asiasta kiinnostuneille
APURAHAKOULUTUSILLAN ravintola Vanhan Värjärin Takasalissa 7.11. alk. klo 17 – 20.
Tilaisuus on kaikille ilmainen ja tilaisuudessa tarjoamme kahvin/teen ja suolaisen piirakan.
Puhujat: Suomen Kulttuurirahastosta SKR Hämeen asiamies Riitta Toivonen puhuu
rahoittajan näkökulmasta sekä antaa vinkkejä miten kannattaa toimia.
Kulttuurituottaja Ellinoora Auvinen kertoo miten apuraha-anomus kannattaa laatia, jotta
se menee läpi rahoittajalle.
Kulttuurin Kuvioista tuottaja Eero Koski kertoo mistä eri paikoista apurahoja voi hakea.
Tilaisuuden jälkeen Sigridissä lyhyt n. ½ h ArtSpot taiteilijatarvikkeiden esittely viinilasin ja
pikkupalan kera.
Huom! muista ilmoittautua tähän 31.10. mennessä sihteerillemme Marja Viskarille:
marja.viskari@kuhankoskenkilta.fi.
Nyt kaikki kuuntelemaan, voit yllättyä! Ehkä juuri sinun toimintasi on sellaista, että voit hakea
apurahaa toimintaasi. Tilaisuudessa voi syntyä myös uusia luovia ideoita, miten kehittää omaa
toimintaa.
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Kiltalaisten pikkujoulu
Olemme monta kertaa olleet järjestämässä hallituksessa kiltalaisille pikkujoulua, mutta ne ovat
peruuntuneet vähäisen osallistujamäärän takia. Nyt me hallituksessa toivomme, että vihdoin
saamme runsaan osanoton pikkujouluiltaan. Eli Sigridistä kun palaamme on pikkujoulun vuoro
Vanhan Värjärin ravintolasalissa. Ravintola on suunnitellut meille maittavan
pikkujoulubuffetin:
Yrtti-tuoresalaattia ja salaatinkastiketta + kreikkalaista salaattia, Parmesan broileria,
Italialaista risottoa sekä paahdettuja kasviksia. Jälkiruokana kahvi/tee ja joulutorttu. Lisäksi
sämpylöitä, levitettä ja ruokajuomaksi kotikalja, maito ja vesi.
Illalliskortti vain 20 €/kiltalainen. Baari on auki pikkujoulun ajan, jolloin meillä on
mahdollisuus ostaa alkoholijuomia omakustanteisesti. Kilta tarjoaa alkuun terästetyn glögin.
Sitovat ilmoittautumiset sihteerillemme Marja Viskarille: marja.viskari@kuhankoskenkilta.fi ja
maksu Killan tilille 31.10. mennessä tilinro: FI8350250240091132.
JOULUNÄYTTELY
Jo perinteeksi muodostunut joulunäyttely on taas pian käsillä. Järjestämme sen viime vuoden
tapaan KARTANOKESKUKSESSA, Kartanonkatu 11, Forssa. Näyttelyaika 1.12. – 8.12. klo
12 – 18 joka päivä, paitsi itsenäisyyspäivänä 6.12. näyttely on suljettu.
Töitä max 5 teosta ja mielellään ei kovin suuria teoksia. Osallistumismaksu 10 €. Kilta ei peri
provisiota myydyistä teoksista. Odotamme ja toivomme että ainakin ne taiteilijat, jotka
osallistuvat näyttelyyn, varaavat itselleen valvontavuoron. Töiden jättö 28.11. klo 18
Kartanokeskukseen. Näyttelyn purku 8.12. klo 18.
JOULUMYYJÄISET
Joulumyyjäiset järjestetään Forssa eläväksi- ja kauniiksi yhdistyksen joulutorin yhteydessä
ensin iltatorina 30.11. alk. klo 17 – 20 Grafiikan pajalla ja ne jatkuvat sunn. 01.12. klo 11 -17.
Myyjäisistä vastaa Ulla Viljanen (03) 422 2940, ulla.viljanen@surffi.net. Pöytävuokra on
perinteinen 5 €.
MIX FORSSA ”2014”
Vuodenvaihteessa on hyvä karistaa kuluneen vuoden pölyt ja kilistää uudelle vuodelle. Tavata
tuttuja ja toivottaa niin tutuille kuin vielä tuntemattomille hyvää uutta vuotta! Tanssia ja
juhlia. Kutsu yhdistysten yhteisiin uudenvuoden vastaanottajaisiin hotelli Scandiciin.
Pääsylippu 20 €/Killan jäsenilta ja ei kiltalaisilta 25 €/hlö sisältää tervetulodrinkin &
kuoharin vuodenvaihteessa, pienen suolapalan ja narikan. Ota ystäväsi mukaan. Musiikki tulee
levyltä -60 -70 -80 ja -90 lukujen suosituinta tanssimusiikkia meiltä ja muualta. Uudenvuoden
lähestymistä ja vastaanottoa juhlistetaan tasatunnein 22, 23, 24 ja o1, o2. Ilotulistusta
seurataan, jos sellainen kaupungissa järjestetään.
Ilmoittautumiset Marja Viskarille 15.11. mennessä, marja.viskari@kuhankoskenkilta.fi.
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