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Hyvää kesänalkua kaikille!
Hallitus:

Teppo Lahtinen, p.j., Reija Virtanen, siht, Anna-Liisa Helle, Kari Lahtinen, vpj,
Leena Lahtinen, Kirsti Ala-Outinen, - Soile Hovila, nettisivut

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)
Jäsenasioissa ota yhteys Teppo Lahtiseen p 045 670 7751 info@vihtiart.fi
Nettisivuasioissa ota yhteyttä Soile Hovilaan p. 040 8698506 tai
shovila@suomi24.fi
Jäsenmaksu 15€ on erääntynyt maksettavaksi viitteellisellä tilisiirrolla.
Palautetta:
Painopäivä prässillä sujui sutjakasti. Painettiin vanhoilla levyillä ja kaiverrettiin
uusia. Kokeiltiin erilaisia papereita. Pohdiskeltiin tulevia tapahtumia.
Kevään tussikurssi oli antoisa ja Ilma Ylirodun opetus hellää, mutta tiukkaa.
Mustavalkoisuus/harmaa asteikko/valöörit ovat oma monimutkainen maailmansa,
joka ansaitsee tulla harjoitelluksi säännöllisesti.
Näyttelymatka Ateneumiin, katsomaan Eero Järnefeltin näyttelyä, tehtiin yhdellä
autolla. Taitaa olla aika turhaa näitä matkoja järjestää, kun jäsenet käyvät
itsekseen tai seurakunnan kanssa samat näyttelyt?
Oma näyttely Pääkirjastossa onnistui hienosti. Töitä kehuttiin kovasti ja muutama
meni kaupaksikin. Myyjille taisi tulla yllätyksenä se, että kirjasto ottaa nykyisin
provision näyttelyssä myydyistä töistä. Tämä siksi, että tällainen ilmainen
näyttelytila alkoi kutsua puoleensa ammattilaisia, jotka sitten myivät paljon, veivät
tilat paikallisilta, mutta eivät hyödyttäneet ketään (paitsi tietysti niitä, jotka nauttivat teoksista).
Lehdet eivät huomioineet näyttelyä mitenkään, joten Kari Lahtinen lupautui tästedes tekemään
kuvallisen jutun, jota tarjotaan lehdille julkaistavaksi.
Näyttelyn teokset kuvattiin (niiltä osin kuin lupa oli saatu) ja hallitus valikoi kuukausiin
sopivimmat kuvat syntymäpäiväkalenteriin, joka toivottavasti saadaan painatettua
vuosisatamarkkinoille myyntiin. Joitakin vitriineissä olleita tai muiden heijastavien lasien alla
piileskelleitä teoksia ei saatu kuvattua tyydyttävästi, joten Kari Lahtinen joutui vielä näyttelyn
jälkeen jahtaamaan niitä jäsenten koteihin asti.
Yhdistyksessä tapahtuu:

Maalauspäivä ti 11.6.13
Kesäleiri 1-5.7.13
Vuosisatamarkkinat la 24.8.13
Kesän maalauspäivä pidetään HiiPun rannassa Yli-Haakkointie, Hiidenranta ti 11.6. klo
10.00-n16.00. Luvassa on luonnostelua ja maalausta omien mieltymysten mukaan ja tietysti
rentoa yhdessäoloa. Omat välineet. Ilmoittautuminen 7.6. mennessä Reijalle 040 3579 613.
Kari on luvannut keittoa ilmoittautuneille. Ajo-ohje: Hanko-Hyvinkääntieltä käännytään
Hiidenrantaan Haapakyläntielle, josta oikealle Hiidenrannantielle, josta vasemmalle
Peltoniementien päähän, josta Yli-Haakkointien yli HiiPun rannan parkkipaikalle.
Kesäleiri 1-5.7.2013 pidetään Palokoskella Henriksforsin torpassa, jonka päärakennus on
vuodelta 1828. Entistäminen ja korjaaminen ovat hiukan kesken ja olot alkeelliset ilman
sisävessaa ja keittomahdollisuuksia, mutta maisemat ja rakennukset sitäkin hienommat..
Päivittäinen kurssiaika 10.00–15.30 ja ohjaajana toimii Jaska Salmi. Jaska on ohjannut leireillä
öljy- ja akvarellimaalausta sekä pastellia, mutta kukin ottaa mukaan käteen sopivat omat
välineet (myös tuolin ja tietysti telineen tai pöydän). Kurssimaksu 50€ tai 10,00/päivä.
Ilmoittautuminen 24.6. mennessä Reijalle 040 3579
613. Omia eväitä syödään yhdessä
päärakennuksen pihalla klo 12.00.
Ajo-ohje: Vanhalta Turuntieltä Palajärventielle n
1,5km, käännytään oikealle ja ajetaan
Palakoskentien päähän n 4,5km, jossa
kääntöpaikka, jatkuu suoraan Henriksforsin torpan
pihaan, parkkitilaa paremmin mäkeä ylös ja ladon
taakse.
Tervetuloa Henriksforsiin
Vuosisatamarkkinoille la 24.8. osallistutaan Taidetalo Siirilään pystytettävällä näyttelyllä,
ripustus to 22.8 klo 18.00, purku su 25.8 klo 12.00, sekä omalla kojulla Siirilän edessä. Toivon
mukaan näyttelytöistä koottu syntymäpäiväkalenteri saadaan painettua siihen mennessä ja
myyntiin markkinoille. Jos innostusta löytyy, voimme käydä painamassa kortteja myös. Olette
tervetulleita pitämään työnäytöksiä, vaikka vain hetkiseksi, puoleksi päivää tai miten sovitaan.
Reija on välillä huovuttanut, välillä tehnyt risuelukoita. Varsinainen ilmoittautuminen on
elokuussa, mutta ideoida voi jo nyt. Tarvitsemme myös näyttelyn esittelijöitä ja loppusiivoajia
Siirilään. Viime vuonna selvisimme siivouksesta noin tunnissa, mutta väkeä tarvitaan esim.
kantamaan pöytiä ja tämä on siis näyttelytilan vuokra…
Taideyhdistyksen grafiikkaprässi on Taidetalo Siirilän yläkerran kokoustilassa. Siirilän avain
on Reijalla 040-3579 613, mutta tilan varaus tapahtuu Siirilän kautta 040-7181145, ettei
kukaan aloita projektia ja huomaa vedostavansa keskellä reserviläisten kokousta… Laatikossa
on vihko, johon merkitään käyttöajat ja sen perusteella Siirilä laskuttaa yhdistystä. Pidemmät
projektit voi kukin sopia Siirilän kanssa itse.
Kk:n Kirjaston näyttelyseinäkkeessä on vaihtelevasti Leena, Kari ja Teppo Lahtisen töitä.
Varaa oma vuorosi Reijalta.

Näkemisiin!
Teppo ja Reija

