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Hei!
Yhdistyksemme uusi hallitus on aloittanut toimintansa. Puheenjohtajana toimii Reija Virtanen ja
sihteeri/rahastonhoitajana Teppo Lahtinen. Nettisivuvastaava on Soile Hovila. Hallituksen jäseninä
toimivat varapj Kirsti Ala-Outinen, Anna – Liisa Helle ja Pirkko Saalasmaa.
Jäsenmaksu 15€ maksetaan tilille 529714-20015017. Muista mainita nimi ja JM-09.
Yhdistyksessä tapahtuu:
Elohovin näyttelyn vaihto keväisempään asuun 12.3.09.
Kevätkokous 19.3.
30-vuotis Powerpoint-esitys 19.3.
Kollaasi -kurssi 4.–5.4.
Kevätnäyttely 16.4.–14.5.
Kun haluat ilmoittautua tai kysyä jotain:
Kurssi-, näyttely- ja matka-asioissa soita Reija Virtaselle p. 040 3579 613 tai nipukka@elisanet.fi
Jäsenasioissa ota yhteys Teppo Lahtiseen p 045 670 7751 info@vihtiart.fi
Nettisivuasioissa ota yhteyttä Soile Hovilaan p. 040 8698506 tai shovila@suomi24.fi
Elohovin näyttelyn vaihto 12.3.
Vaihdamme näyttelyn keväisempään asuun 12.3.09 klo 18.00. Purku 17.6.09 klo 18.00.
Ilmoita työt Reijalle 9.3. mennessä, täydennämme luettelon paikan päällä, jos et ehdi.
Kollaasi -kurssi 4.–5.4.
Kollaasi –viikonloppu toteutetaan Käpykylässä!(Vanha kunnan virastotalo Kirkonkylällä). Kurssiaika
on la 14-18 ja su klo 10–15. Ohjaajana toimii Taidelippaan Pauliina Ruokokoski. Omat tarvikkeet =
kaikkea mistä voi rakennella teoksen(Papereita, kuvia, kangasta, esineitä, helmiä ym).
Kurssimaksu 30€ suoritetaan tilille 529714-215017 tai puheenjohtajalle kurssin alussa. Pauliinalla
on pieniä aarteita, joista peritään eri maksu. Omat eväät. Kurssipaikkoja on 10, joten ilmoittaudu
heti tai viimeistään 20.3. puheenjohtajalle.
Kevätkokous ja illanvietto Powerpoint-esityksineen19.3.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 19.3. klo 18.00 Siirilän Työpajassa, Vihdintie
12, Vihti kk. Samalla katsomme Teppo Lahtisen koostaman Powerpoint- esityksen yhdistyksen 30vuotisen taipaleen ajalta. Kokouksessa käsitellään toiminta- ja tilikertomukset sekä ideoidaan
yhdessä tulevaa toimintaa. Tilaisuus järjestetään nyyttikesti-periaatteella, eli tuo jotain
naposteltavaa. PJ tuo teet ja kahvit.
Kevätnäyttely Vihdin seurakuntatalon srk-salissa 16.4.–14.5.
Näyttely ripustetaan ja puretaan em. päivinä klo 18 alkaen. Näyttelyteosten tekotapa on vapaa.
Ilmoittautuminen 6.4. mennessä puheenjohtajalle. Ilmoita näyttelyluetteloon tarvittavat tiedot: tekijä,
teoksen nimi, valmistusvuosi, tekotapa ja koko kehyksineen (leveys ensin). Öljy- ja
akryylimaalausten ei tarvitse olla kehystettyjä. Teosten ripustussysteemi tulee kuitenkin olla
etukäteen toteutettu ja reunat siistitty.
Nettisivuhanke, www.vihtiart.fi
Yhdistyksen nettisivujen yhteydessä olevaan galleriaan on lähetetty n. 20 yhdistyksen jäsenen
teoskuvia tietoineen. Lisää tarvitaan! Lähetä kuva-aineistoa Soilelle. Soile tekee myös päivityksiä,
eli jos tiedoissasi on muutoksia tai haluat tuoreempia kuvia mukaan.
Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäke on vapaa. Varaa oma vuorosi puheenjohtajalta.
Ennakkotietoa kesäretkestä
Suunnitteilla on käynti kesäkuussa Fiskarsissa pikkuautoilla. Tästä ensi kirjeessä enemmän.
Ennakkotietoa kesäleiristä
Heinäkuun toisella viikolla on neljän päivän maalausleiri Lahtisilla Hiidenrannassa. Jaska Salmi on
alustavasti lupautunut ohjaamaan. Tästäkin ensi kirjeessä enemmän.
Valoisaa kevättä kohden! Terveisin, Teppo ja Reija

