
VIHDIN TAIDEYHDISTYKSEN JÄSENKIRJE     1/2005 (14.2.2005) 
 
HEI! 

 
Yhdistyksemme hallitus on on kokoonpanoltaan ja toimiltaan seuraava: 
  Mauri Yli-Mattila, puh.joht. 019–335 418 Kirsi Kanerva 223 4337 
  Reija Virtanen, sihteeri 224 9122  Pirkko Saalasmaa 222 2683  
  Marja-K. Melin, vara pj 222 3662  Riitta Pesola 050–587 7913 
 
Keramiikan viikoloppukurssi 16–17.4.2005 
Sisältö: käydään läpi keramiikan käsinrakennusmenetelmiä ja niiden soveltuvuutta omaan 
taiteelliseen ilmaisuun.  Kurssi sopii sekä aloittelijoille, että keramiikkaa aikaisemmin työstäneille. 
Pitopaikka Virta-galleria, Pistokuja 2, 03400 Vihti (Kirkonkylän mattojenpesupaikan takana).  
Päivittäinen kurssiaika on n.10.00–16.00. Ohjaajana toimii keraamikko, kuvanveistäjä Tiina 
Veräjänkorva.  Tiinalla on työkalut, mutta omiakin voi ottaa. Mahdollinen lasitusviikonloppu 
sovitaan kurssilaisten kesken kurssilla. Kurssimaksu 20 E + tarvike ja polttomaksu 20 E yht. 40 E 
suoritetaan sihteerille kurssin alussa tai tilille 529714-215017. Ilmottautuminen 4.4.2005 
mennessä sihteerille.  Omat eväät, kahvin voimme keittää yhteisesti.  Paikkoja 12.  
 
Alastonmalli 2-3.4.2005 
Paljon toivottu alastonmalliviikonloppu toteutuu vihdoinkin. Pitopaikka on Siirilä, Vihdintie 12, 
03400 Vihti.  Päivittäinen kurssiaika on 10.00–15.30. Ohjaajaksi on lupautunut Veikko 
Törmälehto, joka myös hoitaa mallin paikalle. Omat tarvikkeet: vanerialusta, isoa paperia, teippiä, 
hiiltä tai tummat kynät, fiksatiivia, säämiskä (iso luonnoslehtiö ja lyijykynä).  Kurssimaksu 20 E 
suoritetaan sihteerille kurssin alussa tai tilille 529714-215017. Ilmottautuminen 21.3.2005 
mennessä sihteerille.  Omat eväät tai Kirkonkylän lounaspaikat.  Voimme keittää yhteiskahvit 
Siirilässä.  Paikkoja 20.  
 
Metalligrafiikkaa 
Inari Krohn yrittää pitää metalligrafiikkakurssin työpajallaan Vesikansassa syksyllä.  Akvatintaa 
voisi tehdä ehkä 4 henkeä tai sitten etsausta 8 henkeä.  Palaamme asiaan syksyn kirjeessä. 
 
Kevätkokous 
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään kevätnäyttelyn ripustamisen yhteydessä perjantaina 
8.4.2005, noin klo 19.00 Vihti kk:n seurakuntasalissa.  Käsitellään toiminta- ja tilikertomukset.  
Samalla voi esittää toivomuksia tai ideoita tulevasta toiminnasta (ideat aina tervetulleita!). 
 
Kevätnäyttely 1 
Kevätnäyttely on Nummelan pääkirjastossa 1.3.–31.3.2005.  Ripustus ti 1.3. klo 18.00 ja purku to 
31.3 klo 18.00.  Meille on varattu myös vitriinit, joten kaikki pienemmät työt saadaan sinne ja 
isommat aulan näyttelyseinäkkeisiin.  Näyttelyn teosten tekotapa on vapaa. Toivomme tietysti 
tuoreita töitä, mutta koska pidämme vasta toisen näyttelymme näissä tiloissa, löytyy teiltä 
varmasti paljon ”ennennäkemättömiä” töitä näihin tiloihin.  Ilmottautumiset pyydetään 23.2.2005 
mennessä sihteerille puhelimitse tai kortilla.  Tarvittavat tiedot: tekijä, työn nimi, valmistusvuosi, 
tekotapa ja koko kehyksineen (leveys ensin). 
 
Kevätnäyttely 2 
Vihti kk:n seurakuntasalissa 8.4–6.5.2005. Voi tuoda samat työt kuin kirjastonäyttelyyn tai vaihtaa 
toisiin.  Näyttelyyn voi ilmoittautua samalla kuin Pääkirjaston näyttelyyn, eli 23.2 2005 mennessä 
sihteerille tai viimeistään 4.4.2005. Ripustus on 8.4.2005 klo 18.00 ja purku 6.5.2005 klo 18.00. 
 
Kesämatka 
Hallitus on suunnitellut kesämatkaa Iittalan naivistinäyttelyyn 12.6. Aikataulut ja retkikohteet 
seuraavassa kirjeessä. 



 
Jäsenmaksu 
Kirjeen mukana saapuu 15 E suuruinen jäsenmaksulappu.  Olisi toiminnan suunnittelun kannalta 
toivottavaa, että jäsenmaksut saataisiin kokoon pian.  Eli eräpäivä mielellään 28.2.2005.   
 
Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäke 
on vapaa maalis-, huhti-, touko-, kesä-, heinä-, elo-, syys-, loka-, marras- ja joulukuussa.  Varaa 
oma vuorosi sihteeriltä. 
 
Yhdistyksen kotisivut 
Yhdistykselle perustetaan kotisivut ja taiteilijoiden esittelysivut internetiin! 
Yhdistyksen kotisivuille kootaan perustiedot yhdistyksen toiminnasta, hallituksesta ja jäsenistä. 
Sivuja käytetään myös ajankohtaisista asioista tiedottamiseen esim. mainostamalla näyttelyitä ja 
linkittämällä sinne jäsenkirjeet. 
 
Vihtiläiset taiteilijat ja taiteen harrastajat voivat esittäytyä 2-6 teoskuvan, yhteystietojen, 
ansioluettelon ja lyhyen kuvauksen kautta taiteilijatietokannassa. Ks. esim. Espoon vastaavan 
yhdistyksen nettisivuja osoitteessa www.espooart.fi. Etsi itseltäsi 2-6 teoskuvaa, joilla haluat 
esittäytyä. Kuvat skannataan, elleivät ne ole jo sähköisessä muodossa. Kirjoita teosten nimi, 
tekniikka, materiaali, vuosi + muutaman lauseen kuvaus työskentelystäsi + haluamasi 
yhteystieto. Lähetä teksti sähköpostilla tai tallenna levykkeelle tai kirjoita selkeästi paperille. 
Esittelyyn voi liittää myös omakuvan ja tiiviin ansioluettelon. Esittelyn toteutuksesta peritään 10-
20 euron korvaus aineiston määrästä ja muodosta riippuen.  
 
Kotisivut ja taiteilijatietokannan toteuttaa uusi vihtiläinen tekstiilitaiteilija Soile Hovila. Lisätietoja 
Reijalta tai Soilelta: shovila@suomi24.fi, 040 - 869 8506. Lähetysosoite: Tarttilantie 19 G 26, 
03400 Vihti. 
 
Jouko Heikolan näyttely 
Jouko Heikolan juhlanäyttely ”Matkan varrelta” avoinna Galleria Pictorissa Nummelan vanhalla 
paloasemalla Pääkirjaston naapurissa 2-27.2.2005 ke-to 15–18 ja su 13–16.  Käykää 
ihailemassa. 
 
ArtWay 
Merja Leander on tarjonnut Artwaysta (Meritie 10, 03100 Nummela) seinätilaa myyntinäyttelyitä 
varten normaalia provisiota vastaan.  Moni on toivonut tällaista mahdollisuutta, kun varsinaiset 
yhdistyksen näyttelyt on pidetty ilman hintoja.  Yhteydenotot suoraan 222 7675. 
 
Tuusan tupa 
Uusi omistaja on tarjonnut seiniään näyttelyitä varten myös normaalia provisiota vastaan.  
Käykää ihmeessä tutustumassa tähänkin Nummelan keskustassa olevaan paikkaan.  Tuusan 
tupa sijaitsee saman pihan reunalla kuin ArtWay. 
 
Vihdoinkin saimme puhtaan lumen valoa!  Nauttikaamme! 
 
MAURI 
__________________________            ______________________ 
Mauri Yli-Mattila, puh.joht.   Reija Virtanen, sihteeri 
Saarelantie 70, 03100 Nummela  Nipukka 4, 03400 Vihti 
Puh 019-335 418    Puh 09-224 9122 


