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Hei!

Yhdistyksen aktiivinen toimintavuosi alkaa olla lopuillaan. Kuluneena vuonna järjestimme 
vuosinäyttelyn Vinkkelissä, kesänäyttelyn Jokioisten Tapulimakasiinissa, Talven tuulia -
syysnäyttelyn Puistolinnassa sekä maalaustapahtuman Ronttismäellä. Marraskuussa teimme 
yhteisen matkan Loimaan Taideseuran kanssa Visuaalisten taiteiden museo Malvaan Lahteen.  
Kiitos kaikille järjestäjille ja tapahtumissa mukana olleille. Taidepajat Grafiikanpajalla ovat 
kokoontuneet Outi Rämön johdolla koko vuoden, ja niissä on ollut runsaasti osallistujia. 
Jäsenemme ovat olleet aktiivisia myös monilla muilla tavoilla, taiteillen ja omia näyttelyjä 
toteuttaen.

Onnittelut Outi Rämölle Forssan kaupungin myöntämän kulttuuripalkinnon johdosta sekä Unto 
Grönbergille Kuntailiiton myöntämän erikoiskunniamerkin hänen Jokioisten kunnalle kuvataiteen 
hyväksi tekemästään työstä. Onnittelut myös Marja Viskarille ja Galleria Omenalle, jolle Forssa 
eläväksi ja kauniiksi -yhdistys myönsi Forssan Kaunistaja -palkinnon.

Lisäksi Forssa eläväksi ja kauniiksi -yhdistys myönsi Kuhankosken Killalle Forssan elävöittäjä -
palkinnon. Tämä palkinto osoittaa, että kuvataidetta, siihen liittyvää koulutusta ja 
näyttelytoimintaa arvostetaan Forssassa ja Forssan seudulla. Huomionosoitus oli myös hieno 
syntymäpäivälahja 75-vuotiaalle yhdistyksellemme.

Ensi vuoden toimintaa on jo suunniteltu, tervetuloa mukaan!

Kuhankosken Killan vuosinäyttely 23.1. – 26.2.2023 Vinkkelissä, kirjaston yläkerrassa kirjaston 
aukioloaikoina, jolloin kirjasto hoitaa näyttelyn valvonnan.

 Näyttelyn teema: Vuosi 2023 on Forssa 100 -juhlavuosi, ja näyttelymme liittyy osana 
kaupungin juhlavuoden tapahtumiin.

 Teosten lukumäärä: enintään kolme teosta/taiteilija, joista näyttelyn suunnittelu- ja 
ripustusryhmä, Taika Oja, Outi Rämö ja Auli Vaha, valitsee näyttelyn kokonaisuuteen 
sopivat teokset, jokaiselta valitaan näyttelyyn vähintään yksi teos.

 Teosten jättö Vinkkeliin: maanantaina 23.1. 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 25.2. klo 14-16.



 Osallistumismaksu:  Vuoden 2023 jäsenmaksun 25€ maksaneelta jäseneltä 
osallistumismaksu 20€ ja muilta 20€ + 25€ = 45€.
Maksu  etukäteen Killan tilille nro FI83 5025 0240 0911 32. Viestikenttään jäsenen nimi ja 
erittely vuosinäyttely 2023 ja jäsenmaksu 2023

 Ilmoittautuminen:  Näyttelyyn ilmoittaudutaan teoksia tuodessa. Teosten tiedot voi täyttää 
jo valmiiksi Killan kotisivuilta löytyvälle lomakkeelle 
www.kuhakoskenkilta.fi/arkisto/ilmoittautuminen näyttelyyn tai sitten paikan päällä 
teoksia tuodessa.

 Näyttelyn avajaiset maanantaina 30.1.2023 alkaen klo 18.

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

Kuhankosken Killan vuosikokous 8.3. klo 18.00, Forssan kirjaston yläkerrassa 

Vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksemme jäsenet sekä jäsenyyttä harkitsevat. 
Lämpimästi tervetuloa!

Kuluneena vuonna yhdistykseemme on liittynyt useita uusia jäseniä, hienoa. Toivomme uusien 
jäsentemme osallistuvan runsaasti näyttelyihin ja muuhun yhdistyksen toimintaan.

Killan jäsenyys tarjoaa monia etuja:

 Oikeus osallistua Kuhankosken Killan näyttelyihin

 Killalla on omat kotisivut www.kuhankoskenkilta.fi . Kotisivuilta löydät tietoa yhdistyksestä,
tapahtumista sekä kuvia näyttelyistä.

 15 % alennus taiteilijatarvikkeista ja kehystämispalveluista Kuvaamo-Kehystämö 
Thomssonilta (Hämeentie 21, 30100 Forssa p. 03 422 3355, kehystamo thomsson.fi)

 20 % alennus Kehysasema tmi:n kehystyspalveluista ja 10 % taiteilijatarvikkeista 
(Kulmalantie 2, 31630 Kiipu, Jokioinen, p. 050 919 2021, miguel.estrada68
icloud.com). Huom! liike auki vain ajanvarauksella.

 10 % alennus taidetarvikkeita ostaessa, Raamarit Oy, Hämeenlinna. www.raamarit.fi
 10 % alennus normaalihintaisista taidetarvikkeista Suomalaisen kirjakaupan Forssan 

liikkeestä (Prisman kauppakeskus).
 Grafiikan pajan   maksuton käyttö
 Jäsenkortilla voi saada myös alennusta moniin taidemuseoihin 
 Alennukset vaihtelevien tapahtumien osallistumismaksuista, retkien bussikuljetuksista jne.

________________________________________________________________________________

Jäsenmaksu 2023
Kuhankosken Killan jäsenmaksu vuodelle 2023 on edelleen 25 euroa.  Jäsenrekisterimme on 
uudistunut, ja jäsenkortti vuodelle 2023 toimitetaan sen jälkeen kun jäsenmaksu on maksettu. 
Viestikenttään jäsenen nimi ja jäsenmaksu 2023 

http://www.kuhakoskenkilta.fi/arkisto/ilmoittautuminen
http://www.kuhankoskenkilta.fi/


Kuhankosken Kilta ry: FI83 5025 0240 0911 32 

Yhdistyksemme on aktiivinen, ja toiminnan kehittämiseksi olemme päivittämässä 
jäsenrekisteriämme. Olemme myös siirtyneet viestintään sähköpostitse, mikä mahdollistaa 
sujuvamman ja nopeamman tiedottamisen yhdistyksen asioista. Mikäli yhteystiedoissasi on 
tapahtunut muutoksia, ilmoita tiedot yhdistyksen sihteerille Tiina Korsimaa-Simolalle, 
sihteeri@kuhankoskenkilta.fi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Mitä jouluna toivoisin,

pukin pajasta pyytäisin?

Pyytäisinkö paitasen, auton, nuken, hevosen?  

Pyydän ilon, onnen aikaa

ja sulle suurta joulun taikaa!

Jouluisin terveisin,

Päivi Honkala ja Taina Sipilä 

mailto:sihteeri@kuhankoskenkilta.fi

