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Hei!
Yhdistyksemme hallitus on seuraavanlainen: Puheenjohtaja Teppo Lahtinen on muuttanut 
ulkomaille, eikä siis enää voi toimia PJ.na. Varapuheenjohtaja on Kari Lahtinen, 
sihteeri/rahastonhoitajana Reija Virtanen. Hallituksen jäseninä toimivat Kirsti Ala-Outinen, 
Anna – Liisa Helle ja Leena Lahtinen. Nettisivuvastaava on Soile Hovila.

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, puhelut illalla tai viikonloppuna, kiitos!)
Jäsenasioissa ota yhteys info@vihtiart.fi 
Nettisivuasioissa ota yhteyttä Soile Hovilaan p. 040 869 8506 tai shovila@suomi24.fi

Palautetta:

Kesäleirillä oli niin vähän osaanottajia, että jouduimme perumaan Jaskan tulon ja 
maalaamaan vain omalla porukalla. Sääkin oli aika sateinen, mutta silti saimme muutaman 
aika mukavanoloisen työn näyttelyyn asti. Puitteet olivat innostavat ja nautimme 
samanhenkisten seurasta.

Wuosisatamarkkinoiden näyttely floppasi pahasti, kun Siirilä ei ollutkaan saanut tietoa siitä. 
Ovet olivat puoli päivää kiinni, kunnes yhdistyksen jäsenet vaativat ovien avaamista.

Yhdistyksessä tapahtuu:
· Syysnäyttely 28.10.–1.12.16
· Akvarellikurssi Taidetalo Siirilässä 19.11.–20.11.16
· Näyttelykäynti 24.11.16
· Syyskokous 24.11.16

Syysnäyttely pidetään Vihdin SRK-salissa Kirkonkylällä. 
Ripustus 28.10. klo 17.00 ja purku 1.12. klo 17.00. Ilmoittautuminen 26.10. mennessä 
sihteerille. Ylivoimaisen esteen sattuessa työt voi jättää etukäteen varastoon 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.

Akvarellikurssi ”Märkämaalaus”
Tule tekemään ihania liu’utettuja värikokeiluja kokeneen ohjaajan opastuksella. 

Taidetalo Siirilässä 19.11.–20.11.16, Niuhalanraitti 16, 03400 Vihti (Kokouspaja, takakuistilta 
portaat ylös).
Ohjaajana Ulla Liuhala. Työaika: la 10.00-13.30 ja su 10-15.00. Mukaan n60x70cm alusta, 
rättejä, vesikuppeja, suuri sivellin, sieni ja esiliina. Värit ja paperit tuo ohjaaja. Kurssimaksu 
20€. Ruokailu omin eväin, tilassa on mikro ja kahvinkeitin. Ilmoittautuminen 14.11. mennessä 
Reijalle.



Näyttelykäynti järjestetään Galleria Pictoriin
24.11.2016, klo 18.00

Anja Rahola on pitkän linjan abstrakteja 
värikylläisiä maalauksia tekevä taiteilija, eli 
kannattaa tulla mukaan. Näyttelykäynnin 
jälkeen menemme Heng Feng’iin syömään ja 
toivottavasti keskustelemaan näkemästämme 
tai muista taideaiheista… Varmat 
mukaantulijat ilmoitelkaa Reijalle (040 3579 
613) 23.11. mennessä, jotta voin varata meille
yhteisen ruokailutilan.

Syyskokous 24.11.2016 klo 18.00
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään to 24.11. klo 18.00 Ravintola Heng 
Feng’issä Nummelassa. Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2017 sekä ideoidaan yhdessä tulevaa toimintaa. Hallitukseen tulee saada ainakin kolme 
uutta jäsentä!!!!!!!!

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 siis linkkinä 
kotisivullemme. Useampi ihminen on tätä kautta löytänyt sivuillemme ja nyt ehdotamme, että 
muutkin jäsenet tekisivät samoin. Tuntuu pieneltä asialta, mutta se on toimiva mainos…

Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäke on poistunut. 
Tilalle on tullut kirjaston palautusautomaatti. Kirjasto toivoo, että yhdistyksemme jäsenet 
olisivat aktiivisesti mukana varaamassa hyllyjen päissä olevia näyttelytiloja ja korokkeelle 
sijoitetut vitriinitkin soveltuvat monen jäsenemme töiden esittelyyn. Käykää katsomassa, 
vuoron voi varata suoraan kirjastolta. Kirjasto on auki ma-ke 13-19, to-pe 11-16, la 10-15.

SÄHKÖPOSTIOSOITTEITA kaivataan!!! Kun heti laitat, saat kirjeen sähköisenä ja säästät
yhdistykseltä aikaa, vaivaa ja rahaa!!!
Moni onkin toiminut heti, mutta edelleen osa kääntyy takaisin!!! 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!!!

Syysvärien keskeltä,

Terveisin, Reija

Pyynnöstä jatkan mainostusta:
MAALAUSKURSSEJA TURUN ULKOSAARISTON MAISEMISSA
LISÄTIETOJA: Seija Sainio p. 0400 572 179, sainio.seija@dnainternet.net tai katso
esittelyt www.seijasainio.fi (opetus, materiaalit yms.)
ILMOITTAUTUMISET: www.saaristokoulu.fi tai Jani Karlsson 040 559 3735
PAIKKA: Houtskarin saari Paraisilla, Saaristokoulu, Nässby


