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Puheenjohtajan tervehdys 
 

Syksy on kohta puolessa välissä ja Sillanalusnäyttely sekä Art Häme ’11 Wetterhoffilla ovat onnellisesti ohi. 
Art Häme ’11 saavutti 7100 kävijää ja Sillanalusnäyttely n. 500. Näissä molemmissa näyttelyissä tavoitimme 

uusia näyttelyvieraita, mikä on arvokas asia. Näyttelyt onnistuivat hyvin ja saimme hyvää palautetta, etenkin 
Sillanalusnäyttelystä.  

 

Killan opintomatka Saksaan Moselin laaksoon oli myös erittäin onnistunut. Osallistujat pitivät matkasta ja  
haluavat jatkoa. Noin viikon yhdessäolo teki meitä tutuiksi ja lähensi meitä ihan eri tavalla kuin 

normaalitoiminnassa on mahdollista. Tätä kannattaa jatkaa. Ensi vuonna ehkä suuntaamme Espanjaan. 
Jäsenemme Ilkka Luoti on jo esittänyt kutsun Marbellan maisemiin. Tästä tarkemmin ensi vuonna. 

 
Jäsenistöltä on tullut myös toive matkasta uuteen Musiikkitaloon. Tämän toteutamme  

1.11.2011. Tarkemmat tiedot alla. Vain nopeimmat ehtivät mukaan. Paikkoja on rajoitetusti eli 14. 

Kun toimit heti mahdollistat osallistumisesi. 
 

Pian on joulu ja edessä Kuhankosken Killan vuoden viimeinen näyttely eli Joulunäyttely. Teemme sen kanssa  
uuden päänavauksen. Se pidetään Citymarketin entisissä Mustan Pörssin tiloissa. Siellä on paljon tilaa eli 

nyt kaikki mukaan osallistumaan. Näin saamme suurelle ja myös osin uudelle yleisölle erittäin 

näyttävän ja upean näyttelyn aikaan. 
 

Oikein antoisaa loppusyksyä ja joulun odotusta. 
  

Soili Mahlanen 

puheenjohtaja 
 

 
Kiltalaisten tutustuminen Musiikkitaloon marraskuussa 

 
Kilta tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden tutustua uuteen Musiikkitaloon. Alustavasti on varattu 14 lippua Sibelius-

laulukilpailun Juhlagaalaan 1.11.2011. Konsertissa soittaa Helsingin kaupunginorkesteri ja se pidetään 

pääkonsertti-salissa.  
Osallistumismaksu on 50 €, sisältää konserttilipun ja kuljetuksen. Käytössämme on Heikki Jalavan 17 

paikkainen taksibussi. Jo pelkkä matka bussilla Helsinkiin maksaa 27 € yhteen suuntaan, eli tämä on todella 
edullinen hinta 

 

Liikkeelle lähdemme Kuhankosken Killan grafiikanpajan edestä klo 17. Konsertti alkaa klo 19 ja päättyy klo 21, eli 
takaisin olemme n. klo 23. Lippuja saimme 14 ja niiden varaus on voimassa 21.10. asti eli nyt pyydän sinua hyvä 

jäsen toimimaan aivan välittömästi. Sitovat ilmoittautumiset puheenjohtaja Soili Mahlaselle tai sihteeri/vpj. Aila 
Heinilälle. Yhteystiedot ovat kirjeen lopussa.  

 
 

Joulunäyttely  

 
Killan perinteinen Joulunäyttely pidetään tänä vuonna Citymarketin entisissä Mustan Pörssin tiloissa 27.11. 

– 3.12.2011. Tila on suuri, joten osallistumistasi kaivataan.  
Näyttelyssä on teoksille 150€ hintakatto. Taiteilija voi tarjota näyttelyyn 5 teosta (+2 ”varalle”). Osallistumismaksu 

on 10€. Myynnistä ei peritä Killan provisiota. Teosten pitää olla nimilapuin varustettuja näyttelyluetteloa varten. 

Näyttelyä ei jurytetä. Töiden jättö perjantaina 25.11. klo 17 Citymarket, ent. Mustan Pörssin tilat. Näyttely 
puretaan lauantaina 03.12. klo 18 – 19. 

Näyttely on avoinna klo 12 – 20 joka päivä (paitsi päätöspäivänä, jolloin näyttelyn purku aloitetaan klo 18). Tämä 
tarvitsee valvojia nyt normaalia enemmän. Ilmoittaudu vaikka  

nyt heti puheenjohtajalle tai sihteeri/vpj.lle. Valvontajaksot klo 12 – 16 ja 16 – 20. Tämä on uutta, kaikki innolla 

mukaan. 
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Matkakertomus: 

 
Antoisa, Saksan Mosel-joen taidematka 6 pv 

Matka oli osutettu paikallisiin viinifestivaaleihin, jotka kestivät Urzigin kylässä kolme iltaa, ja viini virtasi. 
Tuottajat esittelivät vauhdilla viinejään puoleen yöhön. Yleisöä viihdytti parhaimmillaan kolmekin vähintään 

kahdenkymmenen torvisoittajan yhtyettä. Kansa viihtyi ja iloista sorinaa riitti. Kadulle oli pystytetty tilapäiskojuja 
tarjoilua varten. Myös suolaista pikkupurtavaa, kuten 400 g:n grillipihvejä löytyi. Festivaalitunnelma oli korkealla ja 

kokemisen arvoinen. 

 
Jo ensimmäisenä perilläolopäivänä pääsimme jokilaivaristeilylle Mosel-joelle. Purjehdimme noin kahden tunnin 

matkan vähän Urzigia isompaan kylään. Matkalla jouduimme sulussa laskeutumaan noin 5 m:n alemmalle joen  
veden tasolle. Uusi kokemus sekin. Itse Moselhan on tosi ihana uurtuneena syvään laaksoon, jonka jyrkkiä rinteitä 

verhoavat vuoroin rehevät lehtimetsät vuoroin siististi hoidetut viinirypäleistutukset. Käsittämättömän jyrkät rinteet 

tehokkaassa viinituotannossa! Täällä valmistuu parhaillaan korkealuokkaista jalohomeisista rusinoituneista 
rypäleistä saatava viini. Korjuu oli juuri alkamassa, ja kahden viikon päästä kaikki on ohi, kun Puolasta tuotetaan 

tottuneista, ahkeria korjaajia, joille kuulemma maksetaan myös kunnon palkka. 
 

Elämykset ja uudet asiat ovat matkoilla tärkeitä, mutta 
saimme runsain mitoin uudennäköisiä maisemia 

luonnoksiimme ja tietysti muistikuviin. Soili arvioitsi 

koulutetumpana minunkin kylä- ja jokimaiseman 
luonnosta, mistä olen kiitollinen ja yritän kantaa kaiken 

saadun mielessäni. Säät olivat suhteellisen lämpimät (14 – 
19) ja kauniit, vaikka jokin sadekuurokin koettiin. Etelä-

Saksa on sen verran etelämpänä, että jotkin paikalliset 

miehet kulkivat vielä shortseissa. 
 

Meidän majoitusisäntiimme kuuluva Ailan miehen Kimmo 
Heinilän Pasi-serkku tarjosi meille elämyksellisen 

vuoristoajelun lähimetsiin ja mäkien serpentiineille. 
Tutustuimme myös vuoristolinna Greevenburgin 

raunioihin, 

jota suomalaiset (tammelalaiset) hakkapeliitat olivat olleet 
30-vuotisessa sodassa hajottamassa.  

Ehjiäkin seinämiä oli silti vielä jäljellä! 
 

 

Matkaan tyytyväisenä  
Raimo Erviö 

 
 

 

 
 

 
Killan puheenjohtaja ja sihteeri/vpj. 

 
Puheenjohtaja Soili Mahlanen  040 579 2498   soili.mahlanen@wippies.fi 

       soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi 

 
Sihteeri, vpj. Aila Heinilä 044 022 6799 (ilt.) aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi     
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