
 

 

Jäsenkirje 4, 16.12.2021 

 

Hei! 

Yhdistyksen toimintavuosi alkaa olla lopuillaan ja voimme todeta, että huolimatta edelleen 
haasteellisesta koronatilanteesta, vuosi on ollut aktiivinen. Yhdessä olemme järjestäneet 
vuosinäyttelyn, kesänäyttelyn Tapulimakasiinissa sekä meneillään olevan joulunäyttelyn 
Puistolinnassa. Kesää rikastuttivat kulttuurimatka Jokioisille, maalaustapahtuma Ronttismäellä, 
Sillanalusnäyttely sekä Kummitustarinaleiri. Kiitos kaikille järjestäjille ja tapahtumissa mukana 
olleille. Jäsenemme ovat olleet aktiivisia myös monilla muilla tavoilla, taiteillen ja omia näyttelyjä 
toteuttaen. Outin vetämät taidepajat Grafiikanpajalla ovat pyörineet koko vuoden ja niissä on ollut 
runsaasti innokkaita osallistujia.  

Ensi vuoden toimintaa on jo suunniteltu, tervetuloa mukaan! 

 

Tulevia tapahtumia: 

Joulunäyttely Puistolinnassa jatkuu tiistaihin 21.12. saakka. Näyttelyssä olevien teosten haku on 
keskiviikkona 29.12. klo 16-18. Jos et itse pääse teoksia noutamaan, ole ystävällinen ja pyydä 
tuttusi ne hakemaan. 

Vuosinäyttely 2.2. – 26.2.2022 Vinkkelissä, kirjaston yläkerrassa kirjaston aukioloaikoina, jolloin 
kirjasto hoitaa näyttelyn valvonnan. 

• Näyttelyn teema: Maailma ympärillämme 
• Teosten lukumäärä: enintään viisi teosta/taiteilija, joista näyttelyn järjestäjäryhmä valitsee 

näyttelyn kokonaisuuteen sopivat teokset. 
• Teosten jättö Vinkkeliin: sunnuntaina 30.1. klo 16-18. Tarkistathan, että teoksissasi on 

kunnollinen ripustusmenetelmä. Teoksissa pitää olla yksilöllinen nimitunniste, joka on 
sama kuin ilmoittautumislomakkeessa. Jos teos on myynnissä, laita näkyviin myös hinta. 

• Teosten nouto: näyttelyn jälkeen lauantaina 26.2. klo 14-16. 
• Osallistumismaksu: Killan jäseneltä 20€, muilta 20€ + 25€ = 45€. Maksu mielellään 

etukäteen Killan tilille nro FI83 5025 0240 0911 32. 
• Ilmoittautuminen:  Näyttelyyn voi ilmoittautua tammikuun alussa tulevassa sähköpostissa, 

Killan kotisivuilla tai Facebookissa olevan linkin kautta avautuvalla lomakkeella. Näyttelyyn 
voi ilmoittautua myös teoksia tuodessa. 

 



Ohje sähköiseen ilmoittautumiseen 

1. Avaa lomake ILMOITTAUTUMINEN sähköpostista, kotisivulta tai Facebookista. 
2. Täytä yhden teoksen tiedot, ja paina ”Lähetä”. 
3. Näyttöön tulee: ”Muokkaa vastaustasi” ja ”Lähetä toinen vastaus”. 
4. Jos jatkat heti, valitse ”Lähetä toinen vastaus”, jos jatkat toisella kertaa, tee samoin kuin 

kohdassa 1. 
5. Täytä teos seuraavaan uuteen lomakkeeseen, lähetä jne. 
6. Jokaisesta teoksesta tulee kuitti sähköpostiin. 
7. Tarkista tiedot ja muuta niitä tarvittaessa. 

Ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä Tuomas Vesalaan, puh. 040 547 6674. 

Vuosinäyttely on vuoden merkittävin näyttelytapahtuma. Toivomme runsasta osanottoa, 
lämpimästi tervetuloa! 

 

Yhdistyksen vuosikokous 9.3. klo 18.00, Galleria Omenassa  

Vuosikokouksen järjestelyissä otamme huomioon silloiset koronaohjeet ja -rajoitukset. Tervetuloa! 

 

Toivottavasti korona helpottaa ensi vuonna ja pääsemme ilman rajoituksia harrastamaan ja 
osallistumaan erilaisiin taidetapahtumiin. 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2022! 
 

  Jouluilta hämärtyy, tuuli pois jo etääntyy. 

  Joka kuusen latvahan, tarttuu tähti taivahan. 

  Hiljaisina seisoo maat. 

  Metsän vakaat asukkaat, saapuu illan 

  juhlihin, yksin, kaksin, kolmisin. 

  Laulun tahtiin joka puu, sinne tänne kallistuu. 

  Kettujenkin leikki on jouluyönä viaton. 

- Oiva Paloheimo - 

 

Jouluisin terveisin, 

Päivi Honkala ja Taina Sipilä  


