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Hei.
HUOM!
Yhdistyksemme hallitus on muuttunut, sillä Teppo Lahtinen on muuttanut ulkomaille ja yhdistyslain mukaan
vakituisesti ulkomailla asuva ei voi toimia puheenjohtajana tai sihteerina ilman maksullista erillislupaa, jonka
myöntäminen on täysin riippuvainen sitä käsittelevän virkamiehen päätöksestä. Olemme keskustelleet
aiheesta ja todenneet, ettei tällaista rahastusmaksua kannata maksaa. Siksi varapuheenjohtaja hoitaa
viralliset asia loppukauden ajan. Teppo Lahtinen on vielä toiminnassa mukana, vaikkakin suurimman osan
etätyöskentelynä. Seuraavassa kokouksessa tulee ajankohtaiseksi uuden puheenjohtajan valinta, joten nyt
mukaan toimintaan! Yhdistyksemme on tällä hetkellä todellisessa vaarassa loppua, jos emme saa uusia
hallituksen jäseniä.
Sihteeri/rahastonhoitajana Reija Virtanen.
Hallituksen jäseninä toimivat varapj Kari Lahtinen, Kirsti Ala-Outinen, Anna – Liisa Helle ja Leena Lahtinen.
Nettisivuvastaava on Soile Hovila.
Jäsenmaksu 15€ on erääntynyt maksettavaksi viitteellisellä tilisiirrolla (tilille FI05 4006 0010 2389 84).
Kun haluat ilmoittautua tai kysyä jotain:
Kurssi-, näyttely- ja matka-asioissa soita Reija Virtaselle p. 040 3579 613 tai nipukka@elisanet.fi
( tekstiviesti tai e-mail on ilmoittautumiseen hyvä)
Jäsenasioissa ota yhteys Teppo Lahtiseen info@vihtiart.fi
Kirkonkylän näyttelyseinäkkeen varauksessa Leena Lahtiseen p 050384 9871
Nettisivuasioissa ota yhteyttä Soile Hovilaan p. 040 8698506 tai shovila@suomi24.fi
Yhdistyksessä tapahtuu:

 Maalauspäivä Virtasilla 7.6.16
 Kesäleiri 5.7-7.7.16
 Kesänäyttely 1.8.–31.8.16 Pääkirjastossa
 Kukka-aiheinen näyttely 18.8.–21.8.16 Siirilässä
Kesän maalauspäivä pidetään Virtasilla Nipukka 4, Kirkonkylä ti 7.6. klo 10.00-n16.00. Luvassa on
luonnostelua ja maalausta omien mieltymysten mukaan ja tietysti rentoa yhdessäoloa. Omat välineet.
Ilmoittautuminen 6.6. mennessä Reijalle 040 3579 613. Keittoa ja kahvia on tarjolla ilmoittautuneille. Ajo-ohje:
Porintieltä käännytään Nummelantielle, jonka noin puolessavälissä on Nipukka.
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Kesäleiri 5.7.-7.7.2016 pidetään Ali-Lankilan tilalla Lankilantie 78, 03100 Nummela. 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. Kurssimaksu 45€. Sitova ilmoittautuminen
27.6. mennessä Reijalle 040 3579 613. Sisustusnavetalta saa ostaa kahvia ja lämmittää omat ruokansa
mikrossa. (Kysyttävää? Terhi puh 044-236 7180).
Ajo-ohje: Hanko-Hyvinkääntieltä alas Honkatietä Ojakkalantielle, josta vasemmalle Ojakkalaan päin n 1km,
kääntyy oikealle Lankilantielle, siitä 500m junaradan yli ja vasemmalle Katin sisustusnavetan parkkipaikalle.
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 25.7. 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.
Wuosisatamarkkinoille emme yhdistyksenä osallistu, mutta päätimme tarjota jäsenistölle mahdollisuutta
järjestää Taidetalo Siirilän tiloissa Kukka-aiheisen näyttelyn. (Viime vuonna sihteeri järjesti yksin eläinaiheisen näyttelyn valitettavien informaatiokatkosten takia.) Ilmoittakaa työnne Reijalle 040 3579 613, joka
koordinoi näyttelyn. Ripustus to 18.8 klo 18, purku su 21.8 klo 12.
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 linkkinä kotisivullemme. Useampi ihminen on tätä kautta löytänyt sivuillemme ja
ehdotamme, että muutkin jäsenet tekisivät samoin. Tuntuu pieneltä asialta, mutta se on toimiva mainos…
Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäkkeessä on nyt Leena Kähkösen maalauksia. Käykää katsomassa ja
varatkaa oma vuoronne Leena Lahtiselta. 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.

Kevään valoa ja linnunlaulua,
Terveisin, Teppo ja Reija

