SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYS RY

TIEDOTE 1/2019

Hyvää ja tuottoisaa alkanutta kuvataidevuotta!
Vuosi on vaihtunut ja kevätkausi alkanut kaikissa kerhoissa ja
kuvataiteen työpajassakin. toivomme pystyvämme järjestämään kaikille
jäsenillemme vuoden mittaan jotain kiinnostavaa.
Yhdistyksellämme on jälleen juhlavuosi eli 35. toimintavuosi. Aivan
kunnioitettava yhdistyksen ikä tämäkin, mutta emme suinkaan ole
vanhin yhdistys Pohjois-Savossa. Esimerkiksi naapuriyhdistyksemme
PiKeMa viettää tänä vuonna 40 -vuotisjuhlaansa, Kuopion
kuvataideseura Arttiimi on 39 -vuotias ja Iisalmen kuvataideseura on
täyttää tänä vuonna jo 67 vuotta. Ikä tuo meille kaikille niin yhdistyksille
kuin yksilöillekin mukanaan uusiutumisen ja uuden oppimisen haasteita,
jotta näivettymistä ei tapahtuisi. Näihin haasteisiin on meidänkin
yhdistyksessä syytä topakasti tarttua ennen kuin on liian myöhäistä.
Akvarellia lauantaina 26.1. Ahmon koululla
Lauantaina 26.1. klo 9 -14. on Liisa Palosaaren ohjaama akvarellijakso,
jossa meillä aiheena ovat eläimet.
Akvarellipaperia on mahdollista ostaa kurssipaikalta ja välineitäkin on
jossain määrin jos omia ei satu olemaan. Ottakaa mukaan kuvia tai
luonnoksia eläimistä.
Kurssimaksu 20 €/lauantaipäivä ja ilmoittautumiset Hilkka Karvoselle
puh. 040 526 7317 tai sähköpostilla siilinkuvis@gmail.com
Pastelliliitukurssi
Järjestämme myös pastelliliitukurssin, joka kokoontuu kolmena
lauantaina 23.2., 16.3. ja 13.4. klo 9 -14 Ahmon koululla. Kurssilla
käydään läpi sekä kuiva- että öljypastellitekniikkaa. Varaamme kurssia
varten niin paperia kuin liitujakin, joten omia välineitä ei välttämättä
tarvita. Jos olet kiinnostunut joko kuiva- tai öljypastelliliitujen
hankkimisesta niin voisimme tilata niitä samalla kertaa kurssitarvikkeiden
kanssa.

Kurssia ohjaa Liisa Palosaari ja kurssimaksu on 20 €/lauantaipäivä tai
kaikki kolme jaksoa yhteensä 50 €,
Ilmoittautumiset Hilkka Karvoselle puh. 040 526 7317 tai sähköpostilla
siilinkuvis@gmail.com viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.
Puutarhakeramiikkaa
Tule mukaan Jenni Linnoven puutarhakeramiikkakurssille. Kun aloitat
nyt, pääset nauttimaan teoksista puutarhassasi heti kevään tullen.
Kurssi toteutetaan Jenni Linnoven keramiikkastudiolla Pöljällä 30.1.,
13.2., 27.2. ja 27.3. klo 17.30 -20.30. Hinta jäsenille 45 €+ materiaalimaksu
Kurssilla on mahdollista isojenkin töiden tekeminen kolmella
ensimmäisellä kurssikerralla. Viimeinen kurssikerta keskittyy töiden
lasitukseen. Ilmoittautumiset viimeistään 23.1. Jenni Linnovelle puh. 050
3788 263 tai sähköpostilla siilinkuvis@gmail.com.
Kuvataiteen työpaja
Kaikille jäsenillemme maksuttomaan kuvataiteen työpajaan voi
osallistua aina torstaisin klo 17-20 välisenä aikana silloin kun ehtii.
Suunnittelemme kevään työpajailtoihin teemoja, mutta työpajassa voi
jokainen tehdä myös omia meneillään olevia projekteja.
17.1. ja 24.1. työpajassa ohjausta akvarellitekniikoihin. Seuraavat aiheet
määritellään myöhemmin ja ovat luettavissa kotisivuiltakin.
Kuvataidetta aikuisille Vuorelassa
Vuorelassa kaikille aikuisille avoin kuvataidekerho kokoontuu Vuorelan
kirkon kerhohuoneella klo 10 -11.30 seuraavasti .
ma 7.1. Munankuorimosaiikkia ja tyynysuunnitelmaa
ma 4.2. Tyynyliinojen ja sisustustyynyjen painamista ja maalaamista
kangasvärein
ma 4.3. Talvilintuja sekatekniikalla ja tyynyjen maalausta
ma 1.4. Pääsiäiskortteja ja pääsiäisliinoja painaen ja maalaten,
tyynyjen viimeistelyä
ma 29.4. Kevään tulo, Kevään tunnelmia akryylivärein
Materiaalimaksu 3 €/hlö/kerta. Tiedusteluihin vastaa Hilkka Karvonen
040 5267317
Ikäihmisten Kuvapiiri palvelutalo Akuliinassa
12.1. klo 13.30 -15.00
16.2. klo 13.30 -15.00

9.3. klo 13.30 -15.00
6.4. klo 13.30 -15.00
11.5. klo 13.30 – 15.00
8.6. klo 13.30 – 15.00
Vastuuohjaajana Merja Miettinen, puhelin 040 849 3887
Kuvapiiriin voivat osallistua kaikki siilinjärveläiset ikäihmiset, joilla on
kiinnostusta kuvataiteeseen. Kuvapiirissä maaltaan, piirretään ja
askarrellaan. Kerhossa ei ole osallistumismaksua eikä
ennakkoilmoittautumista tarvita. Materiaalimaksu 3 €/kerta on
vapaaehtoinen.
Mitä tehtäs?- Lasten ja nuorten toimintaviikko
Tänä vuonna Pikku-Marjan talvipäivä ei toteudu entiseen tapaan vaan
toimintaa hajautetaan eri paikkoihin koko viikolle 3.2. – 9.2.2019
Kuvataideyhdistys on toiminnassa mukana seuraavasti: ke 6.2. klo 17.30
– 19.00 avoimet ovet lasten ryhmissä Vuorelassa ja Siilinjärven
keskustassa, aiheena Siilinjärvellä keramiikka itsekovettuvaa savea
käyttäen ja Vuorelassa grafiikka ja monotypiat.
Torstaina 7.2. klo 9-11 kuvataideyhdistys on mukana seurakunnan
järjestämässä Leppäkaarteen perhekerhossa kankaanpainantaa
ohjaten
Torstai-iltana 7.2. klo 18-20 seurakunnan Donkkis- illassa
kuvataideyhdistys järjestää Siilinjärven seurakuntatalolla maalausta
akryylivärein. Ohjelmaa Donkkis -illassa järjestävät myös MLL, Siilinjärven
Kamerat ja Siilinjärven seurakunta.
Mitä tehtäs -viikon ohjelma on luettavissa tapahtuman kotisivuilta
www.mitatehtas.fi
Näihinkin tapahtumiin kaivataan vapaaehtoisia avustamaan.
Ilmoittautumiset Merja Miettiselle puh. 040 849 3887
Yhdistyksen kevätkokous
Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen torstaina 28.2. klo 18.00.
Ahmon koululle, Ahmontie 1, luokka 209, 2. krs., sisään E-ovesta.
Toimikunnat ja yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallituksen 2019 muodostavat puheenjohtaja Hilkka
Karvonen, varapuheenjohtaja Merja Miettinen, sihteeri Suvi Kudjoi-

Kyllönen, tiedotusvastaava Tuula Parviainen ja hallituksen jäsenet Anna
Huttunen, Raija Kokkonen ja Eveliina Paussoi. Rahastonhoitajana toimii
Sirkka Ritanen.
Yhdistykseen on perustettu vuodelle 2019 toimikunnat ja valittu niille
vastuuhenkilöt seuraavasti:
Lasten kerhot – Merja Miettinen
Lasten tapahtumat - Eveliina Paussoi
Aikuisten kurssit ja kerhot – Hilkka Karvonen
Leirit, retket, juhlat – Raija Kokkonen ja Tuula Parviainen
Näyttelyt – Suvi Kudjoi Kyllönen, Ritva Repo Akuliina, Vetrea ja
Liikekeskus Torikalla ja Helvi Miettinen Fontanella
Jäsenhankinta ja varainhankinta – Merja Miettinen ja Hilkka Karvonen
Vapaaehtoistoimijoita etsitään niin jäsenistämme kuin ulkopuoleltakin
Tulisitko mukaan johonkin yllä olevista toimikunnista? Niissä kaikissa olisi
tarvetta jäsenistä. Samoin myös lasten ja ikäihmisten kerhoissa
tarvittaisiin ohjaajien lisäksi vapaaehtoisia avustamaan osallistujia. Jos
voit osallistua vaikka silloin tällöin joihinkin toimintoihin, olisi siitä iso apu.
Voit ilmoittautua Merja Miettiselle puh. 040 849 3887 tai Hilkka
Karvoselle puh. 040 5267 317
Näyttelytilojen varaukset
Liiketalo Torikallan, Vetrean ja Akuliinan näyttelytilojen varauksia hoitaa
Ritva Repo puh. 040 534 2670. Kuvataideyhdistyksen jäsenillä ei ole
varausmaksua. Fontanellan näyttelyvarauksia hoitaa Helvi Miettinen
puh. 0400 570 693.
Kuvataideyhdistyksen näyttelyt Siilinjärven Artsissa 2019
Siilinjärven kuvataideyhdistyksen 35. vuosinäyttely on 2. -29.4.2019
Siilinjärven Artsissa (pystytys 1.4 ja purku 30.4.) Näyttelyn nimi on
”Luonnollista” ja siihen voivat osallistua kaikki kuvataideyhdistyksen
jäsenet tuomalla tarjolle enintään 5 teosta, jotka voivat olla enintään 2
vuotta vanhoja. Jury-maksu on 5 €/osallistuja. Liitteenä näyttelyyn
ilmoittautumislomake, joka tuodaan Artsiin teosten mukana. Tarkemmat
tiedot näyttelystä lähetetään myöhemmin.

Yhteisnäyttely Kuopion kuvataideseura Arttiimin kanssa toteutuu 5. 29.11.2019. (pystytys 4.11. ja purku 30.11.2019). Näyttelyn nimi on ”Kallan
siltojen kahtapuolen” ja myös siihen voi tarjota enintään viittä alle
kahden vuoden ikäistä teosta. Jury-maksu on 10 €/osallistuja.
Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Molemmissa näyttelyissä voi olla sekä tauluja että veistoksia.
Kaarisairaalan näyttelyn purkaminen
Muistathan hakea taulusi Kaarisairaalan näyttelystä 31.1. klo 17.
Mikäli olet estynyt hakemaan töitäsi, voit olla yhteydessä Raija
Kokkoseen puh. 044 324 9156 ja sopia mistä sairaalalta tuodut työt voi
hakea.
Taulujen kehystystä edullisesti
Tmi Kehys Lappe puhelin 044 741 6630. Osoite Iisalmentie 33, MAANINKA
Vuoden taiteilija
Vuosittain Siilinjärven kuvataideyhdistys valitsee jäsenistöstään vuoden
taiteilijan. Vuoden taiteilijaksi valittiin Marjatta Vilhunen, joka on
ansioitunut erityisesti veistoksillaan.
Muut kunnianosoitukset jäsenillemme
Siilinjärven kuvataideyhdistyksen kunniajäsen Anna-Liisa Kotilainen sai
viime vuoden lopussa Siilinjärven kunnan myöntämän Kulttuurjkiho arvonimen.
Yhdistyksemme kuvataidekerholainen Hilla Kyllönen sai vuoden 2018
lopussa nuoren taideharrastajan stipendin Siilinjärven kunnalta.
Tulevan toiminnan suunnittelua
Retkiä, kesäkursseja ja leirejä aletaan suunnittelemaan ja myös teemoja
kevättalven torstaisin kokoontuvaan työpajaan. Mikäli haluat antaa
näihin ehdotuksia tai tulla mukaan suunnitteluun, niin ota yhteyttä Tuula
Parviaiseen puh. 050 369 5457 tai Hilkka Karvoseen 040 526 7317.
Seuraa myös kotisivuja sekä facebook-sivuja
www.siilinkuvis.fi
www.facebook.com/siilinkuvis

