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Jäsentiedote 4/2017
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Kohtuus kaikessa, paitsi taiteessa. Juhlavuotemme on puolessa välissä ja aallokko on ollut
kovaa, pelkästään positiivisessa mielessä. Nyt alkaa olla aika valmistautua joulumyyntinäyttelyyn ja ensi vuoden alun Topelius-aiheiseen Vuosinäyttelyyn 100-vuotiaan Suomen
hengessä. Näitä ennen kokoonnumme juhlistamaan 70-vuotiasta Kiltaa, johon ei tarvi taidetta luoda, vain itsensä tuoda!
Marjut Leskinen
puheenjohtaja

Juhlimme 70-vuotiasta Kiltaa perjantaina 20.10.

Toivotamme koko jäsenistön tervetulleeksi syntymäpäiväjuhlaan Forssan Työväentalon Ravintola Säveleen perjantaina 20.10. klo 19.
Luvassa runsaat tarjoilut sekä ohjelmaa.
Jäsen 10€, avec 25€.
Sitovat ilmoittautumiset sekä ruokarajoitteet 30.9. mennessä (mieluiten sähköpostitse):
aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi
p. 050 4004 688

Näyttelytilaa Jokioisten Leivän kahvioissa Forssassa ja Jokioisilla
Jäsenistölle tarjotaan ilmaista näyttelytilaa Jokioisten Leivän kahvioissa Forssassa ja Jokioisilla. Sihteeri (aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi, p. 050 4004 688) pitää yllä listaa, jolle
jäsenet pääsevät jonottamaan haluamaansa tilaan. Näyttely vaihtuu kuukauden välein
kummassakin kahviossa. Varsinkin Jokioisten kahvioon on tällä hetkellä mahdollisuus päästä nopeasti. Näytteilleasettaja vastaa itse näyttelyn pystytyksestä ja purusta.
Matka Sara Hildénin taidemuseoon lauantaina 2.9.2017. Bussi lähtee Forssan tilausajolaiturista Vapaudenkadulta klo 9.00. Paluu noin klo 18.
Sara Hildénin taidemuseossa on Kimmo Kaivannon näyttely. Poikkeamme myös Tampereen Taidehallissa, jos aikaa jää. Matkaan kuuluu pääsymaksujen lisäksi kahvi, tee, piirakka ja pieni makea. Ilmoita mahdollisista allergioista. Matkan hinta on jäsenille 40€, muille
45€. Matka järjestetään, jos osallistua on yli 20.
Sitovat ilmoittautumiset 30.8. mennessä:
marja.viskari@gmail.com
p. 050 5710 715 tai
tainariitto@pp.inet.fi
p. 0400 533 609
www.kuhankoskenkilta.fi
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”Hei, nyt piirretään!” -kurssi 7.10.klo 12-16.00.
Taina Riitto ohjaa kurssilaisia piirtämisen oppimiseen helposti. Lisäksi tehdään oma syyslyhty. Kurssimaksu 10€/hlö. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.
Ilmoittautumiset 30.9.mennessä.
tainariitto@pp.inet.fi
p. 0400 533 609
Etsimme uutta sihteeriä!
Killan sihteerin on opiskelu- ja perhesyistä johtuen luovuttava sihteerin tehtävistä vuonna
2018. Toivomme jäsenistöstä löytyvän uuden innokkaan sihteerin tehtäviä hoitamaan.
Tehtävään perehdytetään ja apua on mahdollista saada niin paljon kuin tarvitsee. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä sihteeriin tai pj Marjut Leskiseen (yhteystiedot sivun alalaidassa).
Tulevat näyttelyt
Tämän vuoden puolella Kilta järjestää vielä joulunäyttelyn sekä yhdistyksen historiaa koostavan näyttelyn Forssan museon aulagalleriassa. Joulunäyttelyn sijainnista sekä muista
tarkemmista tiedoista lisää seuraavassa jäsenkirjeessä. Näyttelyvuosi 2018 alkaa Topeliusteemaisella Vuosinäyttelyllä näyttelytila Vinkkelissä.

Killan puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtaja Marjut Leskinen 050 3032 422
Sihteeri
Aino Sallinen
050 4004 688

marjut.leskinen@kuhankoskenkilta.fi
aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi

Käsityökeskus Sigridistä killan jäsenkorttia näyttämällä:
Yli 20 € taiteilijatarvikeostoksista -10%
yli 50 € taiteilijatarvikeostoksista -20%

www.kuhankoskenkilta.fi

