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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 

70-vuotisjuhlien jälkipyykki ei ollut pelkästään kirkasta vaan aivan loistavaa! 
Ruoka oli tosi hyvää, tunnelma leppoisaa ja osanotto runsasta. Tästä onkin 
hienoa jatkaa tohinaa ja touhuamista taiteen parissa, sillä joulun taidemyyn-
tinäyttely lähestyy sekä Z. Topeliuksen hengessä toteutettava vuosinäyttely. 
Joulumyyjäiset, joulukuusinäyttely… Joten ei muuta kuin kaikki iloisin mielin 
”sorvin ääreen”. 
 
Marjut Leskinen 
puheenjohtaja 
 
 
 

Näyttelytilaa Jokioisten Leivän kahvioissa Forssassa ja Jokioisilla 
Jäsenistölle tarjotaan ilmaista näyttelytilaa Jokioisten Leivän kahviossa Forssassa. Sihteeri 
(aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi, p. 050 4004 688) pitää yllä listaa, jolle jäsenet pääse-
vät jonottamaan haluamaansa tilaan. Näyttely vaihtuu kuukauden välein. Näytteilleasettaja 
vastaa itse näyttelyn pystytyksestä ja purusta. 
 
Alkuvuodesta 2018 on hyvin tilaa. Nyt on mahdollisuus saada töitä näkyvälle paikalle! 
 

Killan yhteinen kuusi 
Kilta osallistuu joulukuusenkoristelukisaan Forssan museolla. Jäsenet voivat osallistua toi-
mittamalla kuusenkoristeeksi soveltuvia minitaideteoksia (noin 10-15cm) Forssan museolle 
25.11. klo 11. Lisätietoja Outi Rämöltä (0400 869 057). Itse Joulukuusinäyttely on 26.11. 
klo 10-16, jolloin kauneinta kuusta voi käydä äänestämässä. 
 

Joulunäyttely ja myyjäiset 
Yleisön pyynnöstä joulunäyttely järjestetään tänä vuonna Kutomon kauppakeskuksessa 
viikoilla 49 ja 50. Tarkasta paikasta (kummassa kauppakeskuksen päädyssä) tiedotamme 
myöhemmin www- ja facebook-sivuillamme. Näyttelyn kokoaminen tapahtuu sunnuntaina 
3.12. klo 13, jolloin toivomme paikalle runsasta talkoo-osanottoa! Taulujen tuonti on sa-
mana päivänä klo 15. Osallistumismaksu joulunäyttelyyn on 20€/max. 7 työtä/osallistuja. 
Kilta kerää myydyistä tauluista 10% provision. Purku tapahtuu 18.12. klo 13. Tervetuloa 
talkoisiin myös tuolloin!  
 
Killan Joulumyyjäiset järjestetään totuttuun tapaan Grafiikanpajalla 26.11. klo 10-16. Pöy-
tävuokrat 5€/pöytä. Lisätietoa: Ulla Viljanen, 040 762 2788, ulla.viljanen@surffi.net. 
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Työpajatorstait grafiikanpajalla 
30.11. alkaen Grafiikanpajalla lanseerataan ”työpajatorstait”, jolloin paikalle voi saapua te-
kemään taidetta tai muuten vain viihtymään yhdessä. Grafiikanpajalla sijaitsevat muun 
muassa Killan prässit, joiden käyttö kuuluu jäsenetuihin. Myös muita taidetarvikkeita on 
saatavilla ja niitä saa myös lahjoittaa Työpajatorstain käyttöön.  
 
Lisätietoja Outi Rämöltä (0400 869 057). 
 

Historianäyttely Forssan Museon Aulagalleriassa 
Toivotamme jäsenistön tervetulleeksi Killan historiaa luotaavaan näyttelyyn Forssan Muse-
on Aulagalleriassa 28.11.-30.12. Avajaiset ovat 28.11. klo 18. Paikalla pienimuotoista oh-
jelmaa ja tarjoilua.  
 

”Topelius”-vuosinäyttely 
Vuosi 2018 lähtee näyttelyiden puolesta käyntiin Topelius-teemaisella vuosinäyttelyllä 
30.1.-4.3. Forssan kirjaston Vinkkelissä. Topelius-teemaa voi lähestyä haluamastaan suun-
nasta, esim. satuaiheilla. Osallistumismaksu on 20€ ja teosmäärä on 1-5/taiteilija. Näyttely 
kootaan 29.1., jolloin teosten tuonti ajoittuu välille klo 11-12. Jos tuolloin ei pääse, voi töi-
tä tuoda myös 28.1. klo 14 Luonnonhistoriallisen museon oven kautta. Näyttely on juryt-
tämätön, mutta pystytysryhmä voi karsia teosmäärää tarvittaessa. Kaikki pääsevät kuiten-
kin osallistumaan näyttelyyn! Näyttely puretaan 4.3. klo 14 myös Luonnonhistoriallisen 
museon oven kautta.  
 
Näyttelyn avajaisia vietetään 30.1. klo 18. Tervetuloa! 
 

Tervetuloa uudet jäsenet! 
Kilta toivottaa tervetulleeksi uudet taiteilijajäsenet Susanna Mandelinin ja Maritta Virtasen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Killan puheenjohtaja ja sihteeri 
Puheenjohtaja Marjut Leskinen 050 3032 422  marjut.leskinen@kuhankoskenkilta.fi   

Sihteeri  Aino Sallinen 050 4004 688   aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi 

 
 

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

  

         


