Vihdin Taideyhdistyksen jäsenkirje 2/2015

11.10.2015

Hei!
Yhdistyksemme hallitus on: Pj Teppo Lahtinen ja sihteeri/rahastonhoitaja Reija Virtanen,
Kirsti Ala-Outinen, Anna – Liisa Helle, vpj Kari Lahtinen ja Leena Lahtinen.
Nettisivuvastaava on Soile Hovila

Yhdistyksessä tapahtuu:
◦ Syysnäyttely SRK-salissa 30.10.–27.11.
◦ Omatoiminen painopäivä prässillä 24.10.
◦ Syyskokous 20.10. klo 18.00
◦ Huopaa! 14.11. klo 13–17.00 ja pikkujoulut

Kun haluat ilmoittautua tai kysyä jotain:
•

Kurssi-, näyttely- ja matka-asioissa soita Reija Virtaselle p. 040 3579 613 tai
nipukka@elisanet.fi (Ilmoittaudu mieluiten tekstarilla tai sp-viestillä)

•

Jäsenasioissa ota yhteys Teppo Lahtiseen p. 045670 7751 teppo.lahtinen@jente.fi

•

Nettisivuasioissa ota yhteyttä Soile Hovilaan p. 040 8698506 tai shovila@suomi24.fi

PALAUTETTA:
Kesäleiri Päivölän Tirkkulassa 1-3.7.2015.
Yhdistyksen kesäleiri oli lämminhenkinen. Sää suosi, paikka on kaunis ja monipuolinen ja
ruoka erinomaista. Jaska Salmi luennoi, sekä tuki ja innosti leiriläisiä tuttuun tapaansa.
Osallistujia oli niin vähän, että jouduimme typistämään leirin kolmepäiväiseksi.
Vuosisatamarkkinoiden näyttely Siirilässä
Tänä vuonna olisi ollut taas näyttely Siirilässä, jos olisimme saaneet asiasta tiedon vähän
aikaisemmin. Nyt kävi niin, että sihteeri joutui täyttämään koko tilan omilla vanhoilla
töillään, ettei se olisi jäänyt tyhjäksi. Siivouskin jäi hiukan vajaaksi.

UUSIA ASIOITA:
Yhdistyksen syyskokous pidetään Taidetalo Siirilässä, Niuhalanraitti 16, Vihti kk,
kokouspajassa (takaa sisään, 2krs) 20.10 klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:
toimintasuunnitelma 2016, talousarvio 2016, jäsenmaksun suuruus, hallituksen jäsenten
valinnat. Tule päättämään ensi vuoden toiminnasta!
Painopäivä prässillä Taidetalo Siirilässä, Kirkonkylän Raitin varressa.
Reija painaa kortteja 24.10 klo 13-17 ja siihen mahtuu muutama innokas mukaan, kunhan
soittaa etukäteen. Maaliskuussa on suunniteltu pidettävän sitten oikein ohjattu
grafiikkaviikonloppu, mutta sitä odotellessa pääsee vähän jo verryttelemään…
Syysnäyttely Vihdin SRK-salissa
Seurakuntasalin näyttelytilat, Niuhalanraitti, Vihti kk, on varattu yhdistyksemme käyttöön
marraskuuksi. Ripustamme näyttelyn pe 30.10. klo 18.00 alkaen. Näyttelyn puramme to
26.11. klo 18.00 mennessä ja niiden työt, joille purku ei sovi, jätetään salin
tarvikevarastoon noudettaviksi. Ilmoita Reijalle tauluista 27.10. mennessä: Tekijä, työn
nimi, tekotapa, vuosi, hinta, koko(5cm tarkkuus riittää).
Huopaa! 14.11.2015
13.00-17.00 ja pikkujoulut nyyttikestiperiaatteella. Reija tuo tarvikkeet ja ohjaa. Voi tehdä
neulahuopaa tai vesihuopaa, esim pienen eläimen, hatun tai huivin. Sihteeri tuo kahvia.
Materiaalimaksu 10€. Ilmoittautumiset Reijalle 10.11. mennessä.
Syntymäpäiväkalentereita on vielä myymättä.
Hinta on hienosti tasan 10€/kalenteri. (Ei-jäseniltä pyydämme 15€). Hakekaa vaikka
joululahjoiksi kalentereita Tepolta Hiidenrannasta tai Reijalta Kirkonkylästä. Maksu
mieluiten suoraan tilille. Kalenteri sisältää kuvat seuraavista teoksista:
•

Kansi

Ari Kiema

•

Hortensia

Leena Lahtinen

•

Orkidea

Helena Laustio

•

Alias Albin

Reija Virtanen

•

Joki talviasussa

Pirjo Nousiainen

•

Kissat

Anna-Liisa Helle

•

Lumipuu

Taija Malmelin

•

Syyspuro

Irmeli Tammirinne

•

Vanha aitta

Pirkko Saalasmaa

•

Linnut

Ritva Majuri

•

Laiva

Kari Lahtinen

•

Kevään tuntu tunturissa

•

Saaristo

Anja Mölsä

Leena Kähkönen

Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäke on vapaana.
On mukavaa, että olemme taas saaneet tämän vuorottelunkin vähän virkistymään, mutta
nyt olisi taas aika saada uusia töitä näytteille!
Varaa oma vuorosi Leenalta 050-384 9871.
Nettisivut, 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.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA kaivataan!!!
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!!!

Värikkäin syysterveisin!
Teppo ja Reija

TD-Minion, Teppo Lahtinen 2015

