
 SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYS RY   TIEDOTE 4/2018 

Reipasta ja raikasta talviajan alkua hyvät kuvataideharrastajat 

Syksy on alkanut lasten kerhoissa reippaasti, luovuutta pursuten ja aikuisetkin ovat 

ahertaneet työpajassa sekä akvarellimaalauksen ja keramiikan parissa. Kesän 

runsasta tuotosta Riuttalan leireiltä oli jo esillä kauppakeskus Matkuksessa viikolla 

42. Nyt vielä pieni spurtti ennen joululomaa! 

Yhdistyksen syyskokous 

Tervetuloa syyskokoukseen Ahmon koululle torstaina 8.10. klo 17.30 vaikuttamaan 

henkilövalintoihin ja toiminnan sekä talouden suunnitteluun vuodelle 2019. 

Kokoonnumme Ahmon koulun (Ahmontie 1) kuvataideluokassa 209, 2. krs., sisään 

E-ovesta. 

Akvarellia lauantaisin 

Akvarellikurssille voi vielä tulla mukaan, koska jaksot eivät ole toisiinsa liittyviä. Liisa 

Palosaaren ohjaamaa akvarellikurssia on vielä kahtena lauantaina 10.11. ja 8.12. 

klo 9 -14. Kurssimaksu 20 €/lauantaipäivä ja ilmoittautumiset Hilkka Karvoselle puh. 

040 526 7317 tai sähköpostilla siilinkuvis@gmail.com 

Kuvataiteen työpaja 

Kaikille jäsenillemme maksuttomaan kuvataiteen työpajaan ehtii vielä marraskuun 

aikana torstaisin klo 17-20, Joulukuussa itsenäisyyspäivänä ei ole kokoontumista ja 

viimeinen kerta tältä vuodelta työpajassa on 13.12., jolloin on myös lasten 13-16 v 

kerhon viimeinen kerta ja vietämme iltaa jouluisten askartelujen merkeissä 

piparkakkuja natustellen ja ehkäpä myös glögiä maistellen.  Samalla 

suunnittelemme teemoja seuraavalle vuodelle, joten tulkaapa mukaan. Työpaja 

aloittaa kokoontumiset joulutauon jälkeen torstaisin klo 17-20 alkaen 10.1.2019  

Kuvataidetta aikuisille Vuorelassa 

Vuorelassa kaikille aikuisille avoin kuvataidekerho on kokoontunut muutamia 

kertoja syksyn aikana Vuorelan kirkon kerhotiloissa. Viimeinen kokoontumiskerta 

tältä vuodelta on 26.11. klo 10-12 ja painamme silloin kangasvärein jouluisia kuvia 

ja pikkuliinoja. Jos haluat painaa tyynyliinoja. ota omat tyynyliinat mukaan. 

Painovärejä ja pieniin liinoihin sopivia kangaspaloja on tarjolla. Materiaalimaksu 3 

€/hlö. Tiedusteluihin vastaa Hilkka Karvonen 040 5267317 
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Ikäihmisten Kuvapiiri palvelutalo Akuliinassa  

Kuvapiiri kokoontuu syksyllä 2018 lauantaisin klo 13.30 -15.00. Viimeiset 

kokoontumiskerrat tältä vuodelta ovat 17.11. ja 15.12. Vastuuohjaajana Merja 

Miettinen, puhelin 040 849 3887 

Kuvapiiriin voivat osallistua kaikki siilinjärveläiset ikäihmiset, joilla on kiinnostusta 

kuvataiteeseen. Kerhossa ei ole osallistumismaksua eikä ennakkoilmoittautumista 

tarvita. Kuvapiirissä maaltaan, piirretään ja askarrellaan.  

Näyttelytilojen varaukset 

Liiketalo Torikallan, Vetrean ja Akuliinan näyttelytilojen varauksia hoitaa Ritva Repo 

puh. 040 534 2670. Kuvataideyhdistyksen jäsenillä ei ole varausmaksua. 

Taulujen kehystystä edullisesti 

Tmi Kehys Lappe puhelin 044 741 6630. Osoite Iisalmentie 33, MAANINKA 

Lassilan joulu 

Kuvataideyhdistys on mukana Lassilan joulu -tapahtumassa lauantaina 1.12.2018 

klo 10 – 15.00 järjestämällä siellä lapsille savitonttujen tekemistä ja myymällä arpoja 

yhdistyksen hyväksi. Tapahtumaan kaipaamme vapaaehtoisia ohjaajia ja arpojen 

myyjiä sekä lahjoituksia arpajaisvoitoiksi. Ilmoittautumiset Merja Miettiselle puhelin 

040 849 3887 

Kuvataideyhdistyksen pikkujoulu  

Kuvataideyhdistyksen pikkujoulu järjestetään Lassilassa, Pöljällä 15.12.2018 klo 

15.00.Ennen pikkujoulun alkua on vielä mahdollista piipahtaa Jenni Linnoven 

keramiikkamyymälässä. 

Osallistumismaksu pikkujouluun on 5 €/hlö. Jokainen voi tuoda lisäksi mukanaan 

pienen lahjan pukin konttiin.  Ohjelmaakin juhlaan kaivataan. Ilmoittautumiset 

pikkujouluun Merja Miettiselle 13.12. mennessä puh. 040 849 3887. 

Huutokauppa Pietarin katulasten hyväksi 

Iloa lasten ja nuorten elämään ry ILNE järjestää 1.12.2018 klo 11.00 Liiketalo 

Torikallassa Alexin tiloissa huutokaupan, jolla kerätään varoja katulapsille 

tarkoitettuun lastenkotiin Pietarissa. Jäseniltämme on pyydetty huutokauppaan 

tauluja tai muita taideteoksia ja niitä on alkanut kertyä hyvin. Jos haluat lahjoittaa 

jonkin omistamasi teoksen, ota yhteyttä Merja Miettiseen puh. 040 849 3887. 

Suuret joulumyyjäiset 

Tänä vuonna Suuria joulumyyjäisiä ei järjestetä Siilinjärvellä. 


