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Hei!

Yhdistyksemme  hallitus on  seuraavanlainen: 
 Puheenjohtajana Teppo Lahtinen  
 Sihteeri/rahastonhoitaja Reija Virtanen. 

Hallituksen jäseninä toimivat varapj Kari Lahtinen, Kirsti Ala-Outinen, Anna – Liisa Helle ja   
Pirkko Saalasmaa.  Nettisivuvastaava on Soile Hovila.

Jäsenmaksu 15€ maksetaan tilille 529714-20015017. Muista mainita nimi ja JM-12.

Yhdistyksessä tapahtuu:
Elohovin näyttelyn vaihto keväisempään asuun 3.3.12.
Alastonmalli -kurssi 17.–18.3.12
Kevätkokous 18.3.12
Carl Larsson, Ateneum 15.4.12
Kevätnäyttely 27.4.–25.5.12

Kun haluat ilmoittautua tai kysyä jotain:
Kurssi-, näyttely- ja matka-asioissa soita Reija Virtaselle p. 040 3579 613 tai nipukka@elisanet.fi
( tekstiviesti tai e-mail on ilmoittautumiseen hyvä)
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 3.3. (Kurjolammentien päässä, Tervalammella)
Vaihdamme näyttelyn keväisempään asuun la 3.3.12 klo 9.30. Purku kesäkuussa.
Ilmoita työt Reijalle 29.2. mennessä, täydennämme luettelon ja teemme laput etukäteen.

Alastonmalli -kurssi 17.–18.3.
Alastonmalli –viikonloppu toteutetaan Päivölän Tirkkulassa Taivaantien päässä Nummelassa. 
Teemme grogeja (nopeaa) ja päivän päätteeksi varmaan jotain hitaampaakin. Kurssiaika on la 10-
15.30 ja su klo 10–16.30. Ohjaajana toimii Maria Mäkinen. Omat tarvikkeet: Litoposteria, hiiltä + 
säämiskä, teippiä, pastellia, liitua, tai muita käteen sopivia piirustusvälineitä, teline + tausta. Kurssi-
maksu 20€ suoritetaan tilille 529714-215017 tai sihteerille kurssin alussa. Ruokailu n10e/päivä. Kurs-
sipaikkoja on 20, joten ilmoittaudu heti tai viimeistään 9.3. sihteerille. Ilmoita myös osallistuminen 
ruokailuun.

Kevätkokous 18.3.2012

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 18.3. klo 12.30 Päivölän Tirkkulassa, Taivaan-
tie, Nummela. Kokouksessa käsitellään toiminta- ja tilikertomukset sekä ideoidaan yhdessä tulevaa 
toimintaa.



Carl Larsson, Ateneum 15.4.2012

Näyttelymatka tehdään Ateneumiin pikkuautoilla 15.4 klo 10.00 Kk:sta ja 
10.15 Nummelasta. Katsomme Carl Larssonin näyttelyn, syömme ja kotiinlähtö on 
n. klo 15.00. Aikuisilta sisäänpääsy 12€, S-kortilla 11€, erityiset 10€, lapset 0€. 
Jaetaan bensa- ja pysäköintikulut n 5€/henkilö. Ilmoittautuminen sihteerille 
13.4. mennessä.

Kevätnäyttely Vihti kk:n seurakuntasalissa 27.4.–25.5.

Näyttely ripustetaan ja puretaan em. päivinä klo 18 alkaen. Näyttelyteosten tekotapa on vapaa. Ilmoit-
tautuminen 23.4. mennessä sihteerille. Ilmoita näyttelyluetteloon tarvittavat tiedot: tekijä, teoksen 
nimi, valmistumisvuosi, tekotapa ja koko kehyksineen (leveys ensin, tarkkuus +-5cm), sekä hinta, 
jos myytävänä. 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 te-
oskuvia tietoineen. Lisää tarvitaan! Lähetä kuva-aineistoa Soilelle. Soile tekee myös päivityksiä, eli 
jos tiedoissasi on muutoksia tai haluat tuoreempia kuvia mukaan. Sihteeri on lisännyt sähköpostinsa 
automaatti-allekirjoitukseen rivin www.vihtiart.fi ja se toimii siis linkkinä kotisivullemme. Useampi 
ihminen on tätä kautta löytänyt sivuillemme ja nyt ehdotamme, että muutkin jäsenet tekisivät samoin. 
Tuntuu pieneltä asialta, mutta se on toimiva mainos…

Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäke on vapaa. Varaa oma vuorosi sihteeriltä. Seinäke on kirjaston 
aulassa hyvällä näkyvällä paikalla ja siihen mahtuu neljä pienempää tai kaksi isompaa työtä. Kirjasto 
on auki ma-ke 13-19, to-pe 11-16, la 10-15.

Ennakkotietoa tulevista:

- Kesän maalauspäivänä pääsemme Ritva Nevalan pihapiiriin 16.6. klo 10-16.00. Luvassa on maal-
aamista   omin välinein, mukavaa yhdessäoloa ja soppaa ja kahvia. Ilmoittautumisohjeet ensi kirjeessä.

- Kesäleiri pidetään Jokikunnan Onnenpesässä 2-6.7. klo 10-15.30. Ohjaajana Jaska Salmi. Luvassa on 
Jaskan luentoja, maalaamista omin välinein, mukavaa yhdessäoloa ja soppaa ja kahvia. Ilmoittautum-
isohjeet ensi kirjeessä.

- Wuosisatamarkkinat järjestetään tänä vuonna 24-26.8. Osallistumme jälleen Siirilän näyttelyllä ja 
omalla kojulla ja työnäytöksillä. Ilmoittautumisohjeet ensi kirjeessä.

- Pääkirjaston kaikki näyttelytilat on varattu yhdistyksellemme HUHTIKUU 2013.

Valoisaa kevättä kohden! 

Terveisin, Teppo ja Reija


