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Hei!
Kesäleiri onnistui hienosti. Olkkalan
kartanolla oli maalaamassa n. 20
jäsentä auringonpaisteessa. Toivotta-
vasti näemme kesän aikana syntyneitä
töitä pääkirjastolla Syysnäyttelyssä.
Kesäretki Kolmen linnan kierros jou-
duttiin peruuttamaan vähäisen osallis-
tujamäärän takia.
Syksyn kursseilla harjoitetaan aina
tarpeellista piirustustaitoa. Tervetuloa
mukaan!

Yhteystiedot
Ilmoittautuminen,
kurssi-, näyttely- ja matka-asiat:
Reija Virtanen
p. 224 9122, nipukka@elisanet.fi

Jäsen-, tiedotus- ja nettisivuasiat:
Soile Hovila
p. 040 869 8506,  shovila@suomi24.fi

Syksyn kurssit
Alastonmallin piirustus 23.–24.9.
Päivölän Virkistyskodilla, Tirkkolassa (Taivaan-
tie, Nummela). Päivittäinen kurssiaika on klo
10–15.30 sis. lounastauon. Naismallin piirtämis-
tä ohjaa kuvanveistäjä Iréna Kumpulainen.

Omat tarvikkeet: vanerialusta, isoa paperia, teippiä, hiiltä tai
tummat kynät, fiksatiivia, säämiskä (iso luonnoslehtiö ja lyijykynä).
Telineet ja vanerialustoja tuodaan Siirilästä. Teemme croquis-
pikapiirroksia, mutta myös pitkää asentoa, joten voi ottaa myös
värejä mukaan.
Kurssimaksu 30e suoritetaan tilille 529714-215017 tai Reijalle
kurssin alussa. Ilmoittautuminen 15.9. mennessä. Mahdollisuus
ruokailuun Päivölässä n. 10e/hlö - kerro ilmoittautumisen yhtey-
dessä, otatko lounaan ja tarvitsetko erikoisruokavaliota. Kurssi-
paikkoja 20.
Tussilaveeraus 4.-5.11.
pidetään Vihdin kuvataidekoululla (Voimapolku 3, Nummela) klo
10-15.30. Ohjaajana Ilma Ylirotu. Kurssilla voi käyttää neste-
mäistä tussia tai kakkumallista, omat terät ja siveltimet. Teriä on
myös lainattavissa kuvataidekoululta. Akvarellipaperia tai jotain
vähän kovempipintaista. Omat eväät. Kurssimaksu 20e. Ilmoittau-
tuminen 27.10. mennessä.

Näyttelyt
Syysnäyttely
Yhdistyksemme syysnäyttely on esillä syyskuun ajan Vihdin
pääkirjastossa Nummelassa. Näyttely pystytetään pe 1.9. klo
18 ja puretaan la 30.9. klo 14. Ilmoittautuminen 25.8. mennessä
Reijalle näyttelyluettelon tekoa varten.

Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäke
Varaa vuorosi Reijalta.

Syyskokous ja illanistujaiset
pidetään pe 13.10. klo 18 Taidetalo Siirilässä, Vihdin kk.  Aiheina
toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2007 sekä henkilövalinnat.
Lisäksi asialistalla on sääntömuutos liittyen myyntinäyttelyiden
järjestämiseen. Ilta jatkuu nyyttikesti-illanistujaisina. Ilmoita
Reijalle, mitä tuot + omat juomat. Tervetuloa!

Huom. jäsenmaksuja puuttuu edelleen!

Hyvää alkavaa syksyä!!
t. Reija ja Soile


