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9.10.2012

Hei!
Yhdistyksemme hallitus on: Pj Teppo Lahtinen ja sihteeri/rahastonhoitaja Reija Virtanen, vpj Kirsti AlaOutinen, Anna – Liisa Helle, Kari Lahtinen ja Pirkko Saalasmaa. Nettisivuvastaava on Soile Hovila

Yhdistyksessä tapahtuu:
Syysnäyttely SRK-salissa 26.10.–23.11.
Värikurssi 28.10.
Syyskokous 1.12. klo 12.00
Pikkujoulu joulukorttien kohopainon merkeissä 1.12. klo 10-16

Kun haluat ilmoittautua tai kysyä jotain:
(Ilmoittaudu mieluiten tekstarilla tai sp-viestillä)
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 teppo.lahtinen@jente.fi
Nettisivuasioissa ota yhteyttä Soile Hovilaan p. 040 8698506 tai shovila@suomi24.fi

PALAUTETTA:

Kesäleiri Onnenpesässä 2-6.7.2012. Yhdistyksen kesäleiri Jokikunnalla onnistui hienosti, sääkin suosi ja
ruoka oli hyvää. Jaska Salmi luennoi, sekä tuki ja innosti leiriläisiä. Ponit hirnuivat kesälaitumella, paarmat
purivat armottomasti, mutta sentään nähtiin ritariperhonen…

Maalauspäivä Ojakkalassa 16.6.2012. Nevaloille kiitokset mukavan maalauspäivän
järjestämisestä monimuotoisella ja viehättävällä pihallaan. Nautimme maalaamisesta,
seurasta ja keitosta.

Vuosisatamarkkinoiden näyttely Siirilässä ja yhdistyksen esittely 24.8– 26.8.2012
Tänä vuonna oli taas näyttely Siirilässä. Ainakin yksi työ myytiin. Työnäytöstä ei saatu järjestettyä. Raitin
varrella jaettiin esitteitä ja ohjattiin näyttelyyn. Tapahtuma ja myyntipaikka ovat niin mahtavia, että toivoisin
useamman niistä kiinnostuvan ja tuovan sinne myytävää tai näytettävää.
Siivous sujui alle tunnissa kun väkeä oli riittävästi. Kiitos osallistujille onnistuneen tilaisuuden luomisesta.
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UUSIA ASIOITA:

Väri pintaa syvemmältä 28.11.12
Martti Huttusen johdolla klo 10.00-16.00 Taidetalo Siirilän ( Niuhalanraitti 16, Vihti kk) kokouspajassa (takaa
sisään, 2krs). Martti Huttusen uudesta väriopin teoriasta voi lukea ennakkoon sivulta www.varioppi.fi , tai vain
tulla paikanpäälle yllättymään iloisesti. Esimakua asiasta saimme viime vuoden pikkujouluissa, jolloin
monelle jäi halu kuulla lisää ja päästä konkreettisesti kokeilemaan. Mukaan tarvitaan: liimapuikko ja sakset.
Kurssimaksu 10€ tilille 529714-215017 tai sihteerille kurssin alussa. Omat eväät. Ilmoittaudu viimeistään
22.11. Reijalle 040-3579 613.

Syysnäyttely Vihdin SRK-salissa
Seurakuntasalin näyttelytilat, Niuhalanraitti, Vihti kk, on varattu yhdistyksemme käyttöön marraskuuksi.
Ripustamme näyttelyn pe 26.10. klo 18.00 alkaen. Näyttelyn puramme pe 23.11. klo 18.00 ja niiden työt joille
purku ei sovi, jätetään salin tarvikevarastoon noudettaviksi. Ilmoita Reijalle tauluista 22.10. mennessä:
Tekijä, työn nimi, tekotapa, vuosi, hinta, koko(5cm tarkkuus riittää).

Pikkujoulut joulukorttien kohopainon parissa ja syyskokous 1.12.2012
Aloitamme ja jatkamme päivää 10.00-16.00 joulukorttien kohopainamisen,
nyyttikestien ja hyvän seuran merkeissä. Mukaan tarvitaan esim ohutta linolevyä,
kaiverrusveitsiä ja akvarellipaperia. Värittää voi esim akvarelliväreillä. Sihteeri tuo
juomat ja piparit. (Omat juomat, jos haluaa muuta kuin kahvia ja glögiä).
Ilmoittautumiset Reijalle 26.11. mennessä.
Yhdistyksen syyskokous pidetään Taidetalo Siirilässä, Niuhalanraitti 16, Vihti kk, 1.12. klo 12.00.
Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat: toimintasuunnitelma 2013, talousarvio 2013, jäsenmaksun suuruus,
hallituksen jäsenten valinnat. Tule päättämään ensi vuoden toiminnasta!

Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäke on vapaa marras-, joulu-, tammi- ja helmikuun.
Varaa oma vuorosi Reijalta 040-3579 613.

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.

Syysterveisin! Teppo ja Reija

