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Hei!
NYT AKTIVOITUKAA!! Hallitus on vailla kahta jäsentä!! Toiminta ei ole laillista 
ilman täyttä hallitusta! Noin tunnin mittaisia kokouksia on kolme vuodessa, eikä 
kaikkien edes tarvitse olla läsnä! Anna nimesi hyvään tarkoitukseen, vaikka et 
kaikkiin kokouksiin voisikaan osallistua!

Yhdistyksemme hallitus on seuraavanlainen: Puheenjohtajana on Reija Virtanen. 
Hallituksen jäseninä toimivat Kari Lahtinen, Kirsti Ala-Outinen ja Anna – Liisa Helle. 
Nettisivuvastaava on Soile Hovila.

Jäsenmaksu 15€ on erääntynyt maksettavaksi viitteellisellä tilisiirrolla 
(tilille FI05 4006 0010 2389 84).

Kun haluat ilmoittautua tai kysyä jotain:
tekstiviesti tai sähköposti on ilmoittautumiseen hyvä, puhelut illalla tai viikonloppuna,
kiitos!
• Kurssi-, näyttely- ja matka-asioissa soita:

Reija Virtaselle p. 040 3579 613 tai nipukka@elisanet.fi
• Jäsenasioissa ota yhteys:

Teppo Lahtiseen info@vihtiart.fi 
• Nettisivuasioissa ota yhteyttä:

Soile Hovilaan p. 040869 8506 tai shovila@suomi24.fi

Yhdistyksessä tapahtuu:
 Kevätkokous 30.3.2017 
 Kevätnäyttely 30.3.–5.5.2017 
 Tussilaveerauskurssi Kuviskoululla 8.-9.4.2017 
 Näyttelykäynti 11.5.2017 

Kevätkokous 30.3.2017 klo 17.00
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään to 30.3.2017 klo 17.00. Vihdin
srk:n seurakuntasalissa, Niuhalanraitti 12 Kirkonkylä. Kokouksessa käsitellään 
toiminta- ja tilikertomukset sekä ideoidaan yhdessä tulevaa toimintaa. 
Täydennetään hallitus kahdella jäsenellä.

Kevätnäyttely 
Vihdin srk-salissa 30.3-5.5.2017. Ripustus klo 16.00 ja purku klo 18.00. Nyt 
viimeistään pensselit heilumaan, että saadaan komea kevätnäyttely aikaiseksi! 
Ilmoittautuminen 27.3.2017 mennessä Reijalle. Ylivoimaisen esteen sattuessa työt 
voi jättää etukäteen salin varastoon 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.
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Tussilaveerauskurssi Vihdin Kuvataidekoululla 8.-9.4.2017, Voimapolku 3, Nummela.
Ohjaajana Ilma Ylirotu. Työaika la ja su 10-15.00. Mukaan mielellään 180g tai 
vahvempaa akvarellipaperia ja vesikuppeja ja rättejä, voi tuoda siveltimiä, 
musteteriä ja vesiliukoista tussia, mutta kaikkea tätä on myös kuviskoululla. 
Kurssimaksu 30€. Ruokailu omin eväin, tilassa on mikro. Ilmoittautuminen 3.4.2017 
mennessä Reijalle (040 3579 613).

Näyttelykäynti järjestetään Galleria Pictoriin 11.5.2017 klo 18.00
Pääkirjaston takana Nummelassa. Vihdin Kuvataidekoulun kevätnäyttely on aina 
raikasta katsottavaa, eli kannattaa tulla mukaan. Näyttelykäynnin jälkeen menemme
Grande Famigliaan, Juurakkotie 1, Nummela, syömään ja toivottavasti 
keskustelemaan näkemästämme tai muista taideaiheista…
Varmat mukaantulijat ilmoitelkaa Reijalle (040 3579 613) 10.5. mennessä, jotta voin 
tarkistaa autotilanteen, Lankilaan ei ole ihan kävelymatka.

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…

SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA kaivataan!!! 
Kun heti laitat, saat kirjeen sähköisenä ja säästät yhdistykseltä aikaa, vaivaa ja rahaa!!!

Noin 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!!!

Kevään korvalla, 

Terveisin, Teppo ja Reija
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