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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 
Aika kuluu niin nopeasti. Killan - ja Suomen - juhlavuosi 2017 odottaa jo aivan kulman ta-
kana. Merkkivuosina on hyvä hetki tehdä ”välitilinpäätös”, ja muistaa Killan pitkä historia 
samalla katse suunnattuna tulevaisuuteen. Juhlavuoden vuosinäyttely on aina erityisen 
merkittävä näytönpaikka niin taiteilijoille kuin Killallekin. Jokaisen taiteilijan tulisi nyt pa-
nostaa tulevaan juhlavuoteen!  
 
Kuluvana vuonna Kilta on kokeillut uutta. Pop Up -näyttely ja esiintyminen Heinämessuilla 
piristivät kesää. Paljon jäi kuitenkin vain suunnitelman asteelle. Killan puheenjohtajana en 
ole voinut käyttää niin paljon aikaa ja energiaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, 
kuin olisin toivonut. Raskaat työajat ja ylityöt eivät sovi siihen kuvaan puheenjohtajuudes-
ta, joka minulla on. Voisitko sinä olla Killan seuraava puheenjohtaja 2017? Osaava, Killalle 
omistautunut hallitus on tukenasi. Ilmianna itsesi rohkeasti minulle tai tee ehdotus kiltalai-
sesta, joka sinusta sopisi tehtävään. Haluamme varmaan kaikki, että Kilta täyttää pyöreitä 
myös tulevaisuudessa? 
 
Aila Heinilä 
puheenjohtaja 
 
 
Joulunäyttely järjestetään totuttuun tapaan näyttelytila Vinkkelissä (Forssan kirjaston 2. 
kerros). Töiden tuonti tapahtuu 21.11. klo 17–18 ja näyttelyn pystytys heti tämän jälkeen. 
Näyttely puretaan klo 18 ke 28.12. Näyttely on avoinna yleisölle 22.11.–28.12. 
 
Osallistumismaksu on 20€ ja kattaa viisi työtä näytteilleasettajaa kohden. Koska kyseessä 
on myyntinäyttely, ja ostaja saa työt halutessaan heti mukaan, voivat taiteilijat korvata 
myydyt taulut uusilla. Kilta ei kerää myyntiprovisiota joulunäyttelyssä myydyistä teoksista. 
 
Näytteilleasettajien osallistuvat näyttelyn valvontaan. Tavoitteena on, että paikalla olisi 
valvoja ainakin maanantaisin klo 15–19 ja lauantaisin klo 10–14. Myös muina aikoina voi 
ilmoittautua vapaaehtoiseksi. Valvontavuorot ovat kahden tunnin pituisia. Valvontavuoroja 
voi sopia näyttelyn pystytyksessä tai halutessaan jo etukäteen suoraan näyttelysihteerin 
kanssa: Eila Heikkilä, eilaheikkila@gmail.com. 
 
Joulunäyttelyn ohessa on esillä töitä Killan kokoelmista.   
 
Joulumyyjäiset 26.–27.11. Kehräämön joulutorin aukioloaikoina (seuraa joulu-
torin ilmoittelua) 
Ulla Viljanen vastaa grafiikan pajan tiloissa (Wahreninkatu 13, Kuvataidekoulu) pidettävistä 
joulumyyjäisistä Kehräämön joulutorin yhteydessä. 
Killan jäsenet saavat myyntipöydän grafiikan pajalta viiden euron hintaa vastaan.  
Pöytävaraukset: 040 7622 788, ulla.viljanen@surffi.net. 
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Vuosinäyttely 2017 ja 70-vuotias Kilta 5.2.2017. 
70-vuotiaan Killan juhlavuosi käynnistyy Vuosinäyttelyllä Vinkkelissä 30.1.–26.2. Lisätietoa 
Vuosinäyttelyn avajaisista ja killan syntymäpäiväjuhlista myöhemmin. 
 
Tervetuloa Kiltaan!  
Toivotamme tervetulleiksi uudet jäsenet Lauri Ahtiaisen ja Reima Maarosen. 
 
 
 
 
 
 
Jäsenmaksut 2016  
 
Osalla jäsenistöstä on yhä vuoden 2016 jäsenmaksu maksamatta. Toivomme, että nämä 
jäsenet muistavat maksaa sen mahdollisimman nopeasti! Jäsen poistetaan jäsenrekisteris-
tä kahden maksamattoman vuoden jälkeen. Varmista mukanaolosi juhlavuoden tapahtu-
missa!  
 
Mikäli olet epävarma omasta jäsenmaksustasi, voit tarkistaa maksutilanteesi helposti pu-
heenjohtajalta tai sihteeriltä: aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi TAI ai-
no.sallinen@kuhankoskenkilta.fi 
 
Jäsenmaksu 25 € Killan tilille: FI8350250240091132  
Muista ehdottomasti mainita maksun viestissä: nimesi sekä ”jäsenmaksu 
2016”.  
 
Muistathan ilmoittaa sihteerille, jos yhteystietosi muuttuvat! 
 
 
  
 
 
 
 
Killan puheenjohtaja ja sihteeri 

Puheenjohtaja Aila Heinilä 044 0226 799  aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi   
Sihteeri  Aino Sallinen 050 4004 688   aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi 

 

 

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

yli 50 € taiteilijatarvikeostoksista -20% 
  

         


