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Hovila Soile

shovila@suomi24.fi

Hei!
Yhdistyksemme hallitus on seuraavanlainen: Puheenjohtajana on Teppo Lahtinen ja sihteeri / 
rahastonhoitajana Reija Virtanen. Hallituksen jäseninä toimivat varapj Kari Lahtinen, Kirsti Ala-Outinen, 
Anna – Liisa Helle ja Leena Lahtinen. Nettisivuvastaava on Soile Hovila.

VTY Jäsenmaksusi vuodelle 2016 on: 0€, Eräpäivä 12.2.2016, Tilille: FI05 4006 0019 2389 84
Viitenumerosi on: - Kunnia Jäsen

Kun haluat ilmoittautua tai kysyä jotain:
Kurssi-, näyttely- ja matka-asioissa soita Reija Virtaselle p. 040 3579 613 tai nipukka@elisanet.fi
( tekstiviesti tai sähköposti on ilmoittautumiseen hyvä, puhelut illalla tai viikonloppuna, kiitos!)
Jäsenasioissa ota yhteys Teppo Lahtiseen p 045670 7751 info@vihtiart.fi 
Kirkonkylän näyttelyseinäkkeen varauksessa Leena Lahtiseen p 050384 9871 
Nettisivuasioissa ota yhteyttä Soile Hovilaan p. 040869 8506 tai shovila@suomi24.fi

Yhdistyksessä tapahtuu:
Näyttelykäynti 18.2.16 
Grafiikkakurssi Taidetalo Siirilässä 4.3.-6.3.16 
Kevätkokous 6.3.16 
Kevätnäyttely 1.4.–27.4.16 

Näyttelykäynti järjestetään Galleria Pictoriin 18.2.2016 klo 18.00. 

Mari Rantanen on Suomen eturivin maalareita, eli kannattaa 
tulla mukaan. Näyttelykäynnin jälkeen menemme Air 
Clubiin syömään ja toivottavasti keskustelemaan 
näkemästämme tai muista taideaiheista…

Varmat mukaantulijat ilmoitelkaa Reijalle (040 3579 613) 
15.2. mennessä, jotta voin varata meille yhteisen 
ruokailutilan Air Clubilta.

 

Kuivaneulakurssi Taidetalo Siirilässä 4.3.-6.3.16, Niuhalanraitti 16.
Ohjaajana Liisa Knuts-Alho. Työaika: pe 18-20 valmistetaan levyt painoa varten ja tutustutaan tekniikkaan, la 
ja su 10-16.00 kaiverretaan ja painetaan. Mukaan mielellään alusta, muut tarvikkeet tuo ohjaaja; 
alumiinilevyt, piikit kaiverrukseen (voi kaivertaa esim. ruuvinkärjellä tai timanttipiikillä), painopaperia ja –
värejä. Kurssimaksu 20€ + tarvikemaksu 20€. Ruokailu omin eväin, tilassa on mikro. Ilmoittautuminen 29.2. 
mennessä Reijalle.



Kevätkokous 6.3.2015 klo 13.00
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään su 6.3. klo 13.00 Taidetalo Siirilän yläkerrassa, takaa 
sisään, Niuhalanraitti 16 Kirkonkylä. Kokouksessa käsitellään toiminta- ja tilikertomukset sekä ideoidaan 
yhdessä tulevaa toimintaa.

Pääkirjaston kaikki näyttelytilat on varattu yhdistyksellemme elokuuksi 2016. Ripustus 1.8. klo 8.00 ja 
purku 31.8. klo 18.00. Vitriineihin mahtuu uskomattoman paljon A3-kokoista tavaraa, joten nyt pensselit 
heilumaan, että saadaan komea kesänäyttely aikaiseksi! Ilmoittautuminen 25.8. mennessä sihteerille. 
Ylivoimaisen esteen sattuessa työt voi jättää etukäteen kirjaston vastaanottotiskille ja noutaa sieltä siis myös.

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. Näyttelyyn ei hyväksytä ennakkoon ilmoittamattomia töitä.

Nettisivuhanke, www.vihtiart.fi
Yhdistyksen nettisivujen yhteydessä olevaan galleriaan on lähetetty joka vuosi uusia teoskuvia 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 näyttelyseinäkkeessä on nyt Pirjo Niemisen töitä. Käykää katsomassa ja varatkaa 
oma vuoronne Leena Lahtiselta (050384 9871). 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.

Wuosisatamarkkinat pidetään, ilmoitamme myöhemmin millä panoksella olemme mukana.
Reija on jo varannut itselleen myyntipaikan, mutta meillä ei ole vielä tietoa Siirilän näyttelystä.

Sähköpostiosoitteita kaivataan!
Kun heti laitat, saat kirjeen sähköisenä ja säästät yhdistykseltä aikaa, vaivaa ja rahaa.
Yli sadasta jäsenestä enää noin kymmenen sähköpostiosoitteet toimivat!!! Tämä tietää sekä suurta ajan- että 
rahanhukkaa, kun joudumme jälkilähettämään paperikirjeitä niille, joiden sähköpostiosoitteet ovat vaihtuneet. 
Osoitteen vaihtumisesta pyydämme ilmoittamaan sähköpostitse info@vihtiart.fi KIITOS!!!

Terveisin, Teppo ja Reija

Pyynnöstä lisään todella kiinnostavan mainoksen tähän loppuun:

Maksullisia sekatekniikkamaalauksen kursseja Turun ulkosaariston maisemissa.
Kurssihinnat: 8.-10.4. ja 7.-9.10. 150€, 27.6.-2.7. 375€, 11.-19.8. 450€. 
Lisätietoja: Seija Sainio p. 0400 572 179, sainio.seija@dnainternet.net tai katso
esittelyt www.seijasainio.fi (opetus, materiaalit yms.) ja Jani Karlsson p. 040 559 3735 tai
jani@skargardsskolan.fi (majoitus, ruokailu yms.)
Ilmoittautumiset: www.saaristokoulu.fi tai Jani Karlsson 040 559 3735.
Paikka: houtskarin saari paraisilla, saaristokoulu, nässby.


