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Hyvä VTYn jäsen!
Yhdistyksemme uusi hallitus on aloitta-
nut toimintansa. Hallitukseen kuuluvat:
puheenjohtaja Reija Virtanen

varapj Marja-K. Melin (040 843 7296)
sihteeri/rahastonhoitaja Soile Hovila

Tiina Eloranta (040 824 0339)
Riitta Pesola (050 587 7913)
Pirkko Saalasmaa (222 2683)

Ota yhteyttä, kysy ja ideoi!
Ilmoittautuminen,
kurssi-, näyttely- ja matka-asiat:
Reija Virtanen
p. 224 9122, nipukka@elisanet.fi

Jäsen-, tiedotus- ja nettisivuasiat:
Soile Hovila
p. 040 869 8506,  shovila@suomi24.fi

Postiosoite:
Vihdin Taideyhdistys ry
Nipukka 4, 03400 Vihti

Yhdistyksessä tapahtuu Alastonmallin piirustus -kurssi 25.–26.2.
Suosittu alastonmallin piirustus –viikonloppu toteutetaan uudelleen! Kurssi
pidetään Päivölän Virkistyskodilla, Tirkkolassa (Taivaantie, Nummela).
Päivittäinen kurssiaika on klo 10–16 sis. tunnin lounastauon. Ohjaajana
toimii kuvanveistäjä Maria Mäkinen ja miesmallina skotlantilainen Robin.
Omat tarvikkeet: vanerialusta, isoa paperia (ohjaaja tuo paperia ostetta-
vaksi), teippiä, hiiltä tai tummat kynät, fiksatiivia, säämiskä (iso luonnos-
lehtiö ja lyijykynä). Telineet ja vanerialustoja tuodaan Siirilästä.
Kurssimaksu 20e suoritetaan tilille 529714-215017 tai Reijalle kurssin
alussa. Ilmoittautuminen 15.2. mennessä. Omat eväät lauantaina, mah-
dollisuus ruokailuun Päivölässä  sunnuntaina n. 10e/hlö - kerro ilmoittau-
tumisen yhteydessä, otatko lounaan ja tarvitsetko erikoisruokavaliota.
Kurssipaikkoja 20.

 
Kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään su 26.2. klo 12.30
Päivölän ruokasalissa Alastonmallin piirustus –kurssin yhteydessä.
Lounaalle klo 12 saapuvia pyydetään ilmoittamaan tulostaan etukäteen.
Kokouksessa käsitellään toiminta- ja tilikertomukset sekä ideoidaan
yhdessä tulevaa toimintaa.
 
Matka ARS 06 -näyttelyyn Kiasmaan
järjestetään su 19.3. Lähtö Vihdistä klo 10 yksityisautoin. Jos energiaa
riittää, käydään lisäksi jossakin gallerianäyttelyssä. Oppaanamme toimii
taidekasvattaja FM Mari Pienimäki teemalla teosten katsominen ja tulkinta
(taidepuhe).
ARS 06 on laaja katsaus ajankohtaiseen kansainväliseen nykytaiteeseen.
Tule mukaan tarkastelemaan omituista kauneutta, pysähtynyttä aikaa,
maisemia lasivitriineissä tai nauttimaan syvänrauhallisesta äänimaail-
masta.
Maksu käteisellä 20e sis. opastuksen, pääsylipun ja matkat. Ilmoittau-
tuminen 10.3. mennessä.

Metalligrafiikka –kurssi
Inari Krohnin odotettu metalligrafiikan kurssi pidetään hänen työpajallaan
Mannilantie 40:ssä Vesikansan vanhalla kansakoululla 7.-9.4. pe 18–
20, la-su 10–16 max. 8 osallistujalle. Kurssimaksu 50e + materiaalit (n.
10e). Ilmoittautuminen 25.3. mennessä.
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Tiedoksi
Lohjan Taideyhdistys:
Veda-maalaus/kollaasi -kurssit
4.-5.3. ja 1.-2.4.
Lähde etsimään uutta lähestymistapaa
taiteen tekemiseen Raija Tikkasen oh-
jauksessa Kässän talolla (Tynninharjun-
tie 21, Virkkala). Kurssille tarvitaan vesi-
värit, akryylit, liidut, paperia, sakset, lii-
maa ja kaikenlaista tilpehööriä. Kurssi-
maksu 80e. Ilmoittaudu Sinikka Kalliolle
040 731 0511.
 
Taidetalo Siirilä:
Ateljeetilaa
Siirilän ateljeen tilavuokra 300e/kk ja
vapaana käyttöön vaikka heti (myös
lyhytaikaiset tai kimppa). Yhteydenotot
Ulla Mansikkaviita p. 223 4576, 040–
718 1145.

Vihdin seurakunta:
Taideretriitti
Heponiemen Hiljaisuuden Keskuksessa
15.–18.6. Akvarellimaalausta ja hiljai-
suutta. Hinta 180e. Tarkemmat tiedot
Kirsti Suutari p. 3478 5052, 0500–861
843, kirsti.suutari@evl.fi .
 
Näyttely
Pääkirjastossa on helmikuun ajan moni-
en tunteman Maila Pakarisen töitä.
Asuessaan Vihdissä hän oli aktiivinen
jäsen yhdistyksessämme. Käykäähän
katsomassa!  

Kevätnäyttely Vihdin seurakuntatalon srk-salissa 21.4.–26.5.
Näyttely ripustetaan ja puretaan em. päivinä klo 18 alkaen. Näyttelyteosten
tekotapa on vapaa. Ilmoittautuminen 14.4. mennessä puheenjohtajalle.
Ilmoita näyttelyluetteloon tarvittavat tiedot: tekijä, teoksen nimi, valmistus-
vuosi, tekotapa ja koko kehyksineen (leveys ensin).
Öljy- ja akryylimaalausten ei tarvitse olla kehystettyjä. Teosten ripustus-
systeemi tulee kuitenkin olla etukäteen toteutettu ja reunat siistitty.
Näyttelyä tarjotaan retkikohteeksi esikoululaisten, päiväkotien ja seura-
kunnan kerhojen ryhmille. Ilmoittaudu esittelijäksi - tule kertomaan lapsille
joidenkin töiden tarina (matkakulut korvataan)!

 
Yhdistyksen nettisivut ja galleria -hanke etenee
Yhdistyksen nettisivujen yhteydessä olevaan galleriaan on lähetetty n. 10
yhdistyksen jäsenen teoskuvia tietoineen. Lisää tarvitaan! Älä enää epäröi,
vaan lähetä kuva-aineistosi 28.2. mennessä sihteerille. Sivusto laitetaan
nettiin huhtikuun loppuun mennessä.
Seuraavaksi galleriaa mainostetaan vihtiläisille taiteilijoille ja taidekäsityö-
läisille, joiden osoitteiston keruu on menossa. Tavoite on luoda tietopankki
vihtiläisistä taidealan osaajista. Yhdistyksen jäsenet ja toiminnasta kiinnostu-
neet löytävät sivuilta ajankohtaista tietoa.
 
Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäke
on vapaa maaliskuusta alkaen. Varaa oma vuorosi Reijalta.
 
Ennakkotietoa kesäretkestä
Suunnitteilla on Pr- ja matkailupalvelu Marja Käpylän järjestämä Neljän linnan
kierros su 27.8. Tarkemmat tiedot kevätkirjeessä ja sitovat ilmoittautumiset
3 viikkoa ennen matkaa. Päiväreissulla käydään Hiiden, Mustion, Sjundbyn
ja Suitian linnassa. Osallistumismaksu n. 80e sis. bussimatkat, opastuksen,
ruuan ja kahvin.
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Kirjeen ohessa lasku jäsenmaksusta. Ammatinharjoittaja voi vähentää jäsen-
maksun verotuksessa.

Valoisaa kevättä kohden!
Terveisin, Reija ja Soile


