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PPUUHHEEEENNJJOOHHTTAAJJAANN TTEERRVVEEHHDDYYSS

Ensilumi satoi juuri ja samalla tuli joulumainen olo, mutta ennen joulupöytään istahtamista meillä on vielä Joulunäyttely
Vinkkelissä. Siitä tarkemmin tässä kirjeessä alempana.
Killalla on takanaan ennätysvilkas vuosi ja voimme olla tyytyväisiä. Kiitos kuuluu teille jäsenille. Olin todella ilahtunut siitä
runsaasta osanotosta, minkä Mediatorin näyttely keräsi. Se, että kaikki tarjotut työt eivät mahtuneet mukaan, kertoo vain siitä,
että tätä oli kaivattu. Suuren näyttelyn järjestäminen onnistui yli odotusten. Suuri kiitos pystytysryhmäläisille kovasta
uurastuksesta yhteisen asian hyväksi. Me näyimme ja kuuluimme upeasti pääkaupunkiseudulla. Tämä ensimmäinen yhteis-
esittäytyminen Helsingissä toi meidät korkeatasoisesti ja laadukkaasti esille. Saimme kiitosta monilta eri tahoilta. Erityisesti
patsaat, grafiikan työt ja ikonit herättivät maalausten ohella katsojien mielenkiinnon.

Nyt kun olemme päässeet hyvään vauhtiin ja saaneet kokemusta ison näyttelyn järjestämisestä, voimme mennä rohkeasti kohti
uusia haasteita. Elokuussa Ars Hämeen hallinnoima kansainväliset Taideviikot 2010 järjestetään Forssassa. Siitä myös
tarkemmin tässä kirjeessä alempana.

Haluan, että näemme useammin toisiamme. Ajatuksena on, että seuraavan vuosikokouksen yhteydessä pidetään myös
jäsenkokous, missä voimme käydä tarkemmin läpi Taideviikot 2010 liittyviä asioita ja samalla kuulla vielä teidän
kommenttejanne Mediatorin näyttelystä.
Kertokaa toiveistanne ja ideoistanne tulevaan vuoteen. Olkaa yhteydessä suoraan minuun tai hallituksen muihin jäseniin.
Seuratkaa Killan web-sivustoja. Siellä on paljon kuvia Mediatorin näyttelystä ja muutakin kiinnostavaa taiteen alalta!

Mukavaa joulun odotusta!

Soili Mahlanen
puheenjohtaja

MMEEDDIIAATTOORRIINN YYHHTTEEIISSNNÄÄYYTTTTEELLYY 1133..––2255..1100..22000099

Kuhankosken Killan ensimmäinen esittäytyminen pääkaupunkiseudulla onnistui yli odotusten. Siitä suuri kiitos taiteilijoille!
Suuren näyttelyn järjestäminen vaati monen kiltalaisen työpanoksen. Oli hienoa huomata, että jäsenistä löytyi halukkuutta
yhteisen asian tekemiseen. Keräsimme myös palautetta ja kirjasimme opitut ja kehityskelpoiset asiat tulevaisuutta varten ylös.
Lisää ideoita toivomme saavamme teiltä, jäsenet, ja myös aktiivista osallistumistanne Killan muihinkin tapahtumiin.
Avajaisissa saimme palautetta siitä, etteivät taiteilijat saaneetkaan kaikkia tarjoamiaan teoksia näyttelyyn mukaan. Syy siihen oli
se valitettava tosiasia, ettei näyttelytilaan mahtunut - tila loppui kesken.

Etukäteen on mahdotonta tarkasti tietää, kuinka monta teosta tilaan mahtuu - se kun riippuu teosten koosta ja kuinka ne sopivat
kokonaisuuteen. Killasta käytiin parikin kertaa tutustumassa Mediatorin tarjoamiin mahdollisuuksiin, mutta vasta
ripustustilanteessa asia lopulta selkeni. Eli vaikka ns. jurytystä ei ollutkaan, näyttelyjärjestäjät joutuivat sitä kokonaisuuden
vuoksi tekemään. Mm. näistä voimme sitten keskustella tarkemmin jäsenkokouksessa helmikuussa 2010.

JJOOUULLUUNNAALLUUSSNNÄÄYYTTTTEELLYY VVIINNKKKKEELLIISSSSÄÄ VVIIIIKKOOIILLLLAA 4488 JJAA 4499

Tänä vuonna järjestetään jo perinteiseksi muodostunut joulumyyntinäyttely näyttelytila Vinkkelissä Kirjaston yläkerrassa.
Töitten jättö on maanantaina 23.11. klo 17 – 19 Vinkkelissä. Osallistumismaksu on 10 euroa. Näyttelyä ei jurytetä, teoksia voi
tuoda viisi (5) ja hintakattona on 200 euroa/teos. Myydyistä töistä Killalle 10 % provisio. Työt ripustetaan itse. Avajaisia ei ole.

JOULUNÄYTTELYSTÄ ILMOITETAAN VAIN TÄSSÄ JÄSENKIRJEESSÄ JA NETISSÄ!

Näyttely päättyy lauantaina 5.12.2009. Työt pitää hakea pois klo 16 – 17! (Käynti museon puolelta).
Varaudu etukäteen valvontatunteihin – näyttelyssä käyville on mukavampaa tulla katsomaan töitä, kun paikalla on Killan
edustaja esittelemässä näyttelyä.

JOULUNAVAUSPÄIVÄNÄ 29.11.2009 AARRPPAAJJAAIISSEETT VINKKELISSÄ klo 12 - 17
Kilta on läsnä Vinkkelissä koko piippuaukion joulutorin aukioloajan. Hanna Hirn järjestää taide/jouluarpajaiset, johon halukkaat
voivat jättää voittoja! Arpoja myydään myös pajalla! Ota yhteyttä 040 5454944.

JJOOUULLUUMMYYYYJJÄÄIISSEETT PPAAJJAALLLLAA klo 12 - 17
Killan perinteiset pajan joulumyyjäiset pidetään Lankavärjäämöllä! Tuo jouluisia tuotteita myyntiin – pöytämaksu 5 euroa. Ilmoita
Hannalle osallistumisestasi hyvissä ajoin. Kymmenen paikkaa on varattavissa. Kuvataidekoulu järjestää samaan aikaan ala-
aulassa oman joulumyyntitapahtumansa, joten asiakkaat löytävät varmasti pajallekin tänä vuonna!
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Kuvataiteeseen keskittyvä taideviikko järjestetään Forssa-viikon yhteydessä 21.8. – 29.8.2010.
Tapahtuman teemana on ”TEHDAS.”

Kolmiosainen tapahtuma sisältää korkeatasoisen taidenäyttelyn, work shopeja nuorille, perheille, harrastajille ja taiteen
ammattilaisille sekä seminaarin. Sisällön kaikki osat linkittyvät kiinteästi toisiinsa ja tapahtuma keskittyy Forssan kaupungin
keskustaan. Tavoitteena on luoda valtakunnallisesti kiinnostava, monipuolinen, ajankohtainen ja monia kohderyhmiä huomioiva
nykytaiteen esittäytyminen Forssassa. Mukana ovat Forssan lisäksi Hämeenlinna ja Riihimäki. Tästä tullaan kertomaan
tarkentuvasti kaikissa tulevissa jäsenkirjeissä ja jäsenkokouksessa.

Taideviikkoihin on nimitetty työryhmä, johon kuuluu eri alueiden asiantuntijoita. Nyt sinä, taiteilija, voit jo ryhtyä miettimään ja
tekemään teoksia Taideviikot 2010 näyttelyä varten.

Kytkemme tähän tapahtumaan myös tutun Sillanalusnäyttelyn ja ympäristö- ja kierrätysmateriaaleista valmistetut ulkotilateokset
tulevat levittäytymään ympäri kaupunkia. Mukana ovat myös teatteri, elokuva ja musiikki kaikki nivoutuen TEHDAS-teemaan.
Tämä on Forssaan sopiva ja ajankohtainenkin teema Finlaysonin lakattua toimimasta.

SSIIHHTTEEEERRII TTIIEEDDOOTTTTAAAA

Mediatorin näyttely oli edustava, eheä kokonaisuus ja samalla upeaa mainosta Killalle ja Lounais-Hämeen kulttuurille - kiitos
siitä teille taiteilijat ja pystytysryhmäläiset! Samalla se oli muistutus siitä, että Kilta on juuri niin elävä, luova ja innostava kuin me
kiltalaiset olemme. Me teemme näyttelyt ja Killan. Jaksetaan innostua taas ensi vuonna uusista haasteista - pidetään "vanha"
Kiltamme elinvoimaisena ja luovana. Kiitos myös RTV Forssan Tapetille ja Värille pakkausmateriaaleista!

Tervetuloa Kiltaan uudet jäsenet

Liisa Facius-Kennell harrastajajäsen
Ritva Bräysy harrastajajäsen

WWEEBBMMAASSTTEERR TTIIEEDDOOTTTTAAAA

Toivomme edelleenkin, että jäsenet lähettäisivät meille kotisivujensa osoitteita, jotta voisimme lisätä ne Killan sivuston
taiteilijaluetteloon linkeiksi. Lisäksi halukkaat voivat toimittaa kotisivujensa tiedostot esim. alla olevaan verkkovastaavan
sähköpostiin, mikäli ne halutaan julkaista suoraan Killan sivustolla - tällöin osoitteeksi tulisi
www.kuhankoskenkilta.fi/taiteilijat/EtunimiSukunimi. Tämä palvelu sisältyy jäsenmaksuun, mutta kullekin osoitettavan levytilan
määrä riippuu halukkaiden määrästä. Kaikissa tapauksissa tilaa on kymmenille teoskuville.

Mikäli joku haluaa kieltää teoksiensa kuvien käytön Killan verkkosivustolla, esimerkiksi näyttelyesittelyjen yhteydessä,
pyydämme ilmoittamaan asiasta suoraan verkkovastaavalle. Sivustoa kehitetään jatkuvasti, joten myös raportit sen toiminnassa
mahdollisesti esiintyvistä puutteista otetaan kiitollisina vastaan (s-posti: harri.oinonen@gmail.com puh: 050-3712527).

MMUUUUTTAA

Ensi vuoden vuosinäyttely on tarkoitus järjestää maaliskuussa viikoilla 9 – 11 eli kolme viikkoa.
Killan 60-vuotishistoriikkia saa vielä hintaan 20 euroa.

Yhteistyössä jäsenkirjeen toimitusryhmä
ja Forssan Kirjakeskus

QQ--KKIIRRJJAAKKAAUUPPPPAA ERÄ SSAAKKUURRAANN
ÖLJYPASTELLILIITUJA

Sibeliuksenkatu 1, FORSSA

puh. 03 435 6049 -- 5500 %%


