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Puheenjohtajan tervehdys
Pian olemme joulussa ja uusi vuosikin jo kolkuttelee tuloaan.
Meille kiltalaisille se merkitsee perinteisen joulunäyttelyn järjestämistä.
Tänä vuonna pidämme sen K-supermarketin tiloissa aivan keskustassa.
Toivon että osallistutte tähän vuoden viimeiseen näyttelyyn vilkkaasti.
Asiasta tarkemmin alla.
Tänä vuonna keskityimme uusien jäsenien hankintaan ja eritoten tavoittelimme
nuoria. Valitettavasti Nuorten näyttely ei saanut nuoria liikkeelle ja sitä pohdimme
hallituksessa kovasti. Emme vielä luovuta, vaan otamme kokemuksesta vaarin ja
tavoittelemme nuoria myös ensi vuonna.
Ensi vuosi on sen verran lähellä ja haluan jo hieman kertoa tulevasta
vuosinäyttelystä 2013. Hallituksessa olemme alustavasti kaavailleet sen pitämistä
muualla kuin Forssassa. Esim. Loimaalla Art-Tyynelässä tai sitten Tammelassa,
entisessä käsi- ja taideteollisuuskoulussa.
Tämä on vielä auki, mutta olen tiedusteluja asian tiimoilta tehnyt ja molempiin
paikkoihin pääsemme kyllä. Jos sinulla jäsen on toiveita vuosinäyttelyn
pitopaikasta, ole minuun yhteydessä. Haluan, että näyttelypaikkakunta on
enemmistölle mieluinen.
Toivon Sinulle oikein mukavaa ja iloista joulunvalmisteluaikaa, joulua ja menestystä
uudelle vuodelle.
Soili Mahlanen
puheenjohtaja.
Joulunäyttely
Killan perinteinen Joulunäyttely pidetään tänä vuonna K-supermarketin tiloissa
02.12. – 09.12.2012 näyteikkunanäyttelynä. Muista osallistua tähän vuoden
viimeiseen näyttelyyn. Osallistumistasi tarvitaan. Taiteilija voi tarjota näyttelyyn 5
teosta. Osallistumismaksu on 10€. Myynnistä ei peritä Killan provisiota. Teokset
pitää olla nimilapuin varustettuja. Teoksen nimi, oma nimesi ja tekniikka pitää olla.
Myös hinta ja puh. numerosi, jos haluat myydä teoksesi. Näyttelyä ei jurytetä.
Töiden jättö torstaina 29.11. klo 17 K-Supermarket, Kartanonkatu 11.
Näyttely puretaan sunnuntaina 09.12. klo 18.
Näyttely on avoinna joka päivä kaupan aukioloajan mukaan, paitsi 6.12.
itsenäisyyspäivänä.
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Joulumyyjäiset
Joulumyyjäiset järjestetään joulutorin yhteydessä 2.12. klo 11- 17 Grafiikan pajalla.
Myyjäisistä vastaa Ulla Viljanen (03) 422 2940, ulla.viljanen@surffi.net.
Pöytävuokra on perinteinen 5 €.
Lahjoita teoksesi
Forssa eläväksi ja kauniiksi –yhdistys on pyytänyt Killan taiteilijoilta teoslahjoituksia
palkinnoiksi 2.12. joulutorin yhteydessä järjestettäviin arpajaisiin. Teokset
lahjoittajatietoineen voi tuoda kirjastoon, mielellään viimeistään perjantaina 30.11.
jolloin kirjasto on auki 11 -17. Tiedustelut ja yhteydenotot Paula Toivoselle,
puh. (03) 414 15506, paula.toivonen@forssa.fi.
Vuosi 2013
Uuteen vuoteen on enää muutama viikko ja puheenjohtaja jo laatii
ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Kerro hänelle suoraan toiminnasta, jonka
haluaisit toteutuvan ensi vuonna. Yhteystiedot: Soili Mahlanen, puh. 040-5792498,
soili.mahlanen@wippies.fi.
Killan taloustilanne
Tämä kuluva vuosi on ollut Killan taloudelle hyvä vuosi. Olemme saaneet
vakautettua taloutemme hyvään tasoon. Saamme jopa säästymään tulevaa
2014 Forssassa järjestettävää Art Häme ’14 tapahtumaa varten pääomaa.
Ensi vuonna alkaakin Killalla jo suunnittelu tätä varten. Kerro omista ideoistasi
pj. Soili Mahlaselle puh. 040 579 2498, soili.mahlanen@wippies.fi tai
sihteeri/vpj. Aila Heinilälle puh. 044 022 6799, rosart@surffi.net.
Art Häme ’14 tapahtuman teemaksi on kaavailtu teatteria.
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