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HYVÄÄ SYYSKAUDEN ALKUA KAIKILLE!
Hyvä syyskauden alkua teille kaikille! Kouluikäisen kuvataidekerhoissa
syyskausi on alkanut reippaasti ja pian ovat alkamassa myös aikuisten ja
alle kouluikäisten kurssit ja kerhot.
Lasten 7-18 vuotiaiden kolmessa kerhossa aloitti 21.8. jo yhteensä 36
lasta ja syyskuussa on alkamassa vielä kolme 4-6 vuotiaiden ryhmää.
Toivottavasti aikuisetkin kerhot ja kurssit alkavat yhtä vilkkaasti ja
toivottavasti jokainen löytää syksyn tapahtumista jotain itselleen
sopivaa.
Yhdistyksemme on mukana Perheentalon toiminnassa sekä suunnitteilla
olevassa Tapaamo -hankkeessa. Haemme syksyllä rahoitusta myös
Taidetta hoitokoteihin -hankkeelle, joka alkaisi vuoden kuluttua , mikäli
myönteinen rahoituspäätös saadaan.
Yhdistyksen toiminnassa on myös menossa tilitoimiston vaihdos, joka
teettää melkoisesti työtä loppuvuodesta ja vuoden vaihteessa.
Kuvataiteen työpajassa maalausta ja keramiikkaa syksyllä 2019
Kaikille jäsenillemme maksuton kuvataiteen työpaja aloittaa viikoittaiset
kokoontumiset 5.9. klo 17 -20. Työpaja jatkuu aina 12.12. saakka
torstaisin syyslomaviikkoa lukuun ottamatta. Työpajaa varten on
Ahmon koululla varattu kaksi luokkaa, joista toisessa voi piirtää ja
maalata ja toisessa voi tehdä esim. savi- tai paperimassa töitä tai
kankaan painantaa.
Pääsääntöisesti jokainen työskentelee työpajassa omilla välineillään,
mutta eri tekniikoiden kokeilua varten tarjolla on kuvataideyhdistyksen
tarvikkeitakin.
Toivotamme myös kaikki uudet yhdistyksemme jäsenet tervetulleeksi
syksyn ensimmäiseen työpajaamme 5.9. klo 17.00, jotta voimme kertoa
tarkemmin työpajan mahdollisuuksista ja sopia syksyn työpajaohjelmasta. Työpajailtoihin on toivottu esim. akvarellimaalauksen ja
öljyvärin perusteita, joihin voisivat osallistua sellaisetkin, jotka eivät

aiemmin ole näitä tekniikoita kokeilleet ja niihin mukaan voi tulla myös
muita kuin yhdistyksemme jäseniä pienellä osallistumismaksulla.
Ensimmäiselle työpajakerralle varaamme tarvikkeita yhteismaalauksen
tekemiseksi tai halutessaan voi työpajassa jatkaa omia meneillään
olevia maalauksia.

Keramiikkaa kuvataiteen työpajassa Ahmolla syksyllä 2019
Toisessa kuvataideluokassa voivat keramiikan harrastajat rakennella
omia töitään. Varaamme pienen määrän savea jo ensimmäiselle
työpajakerralle 5.9., jotta voimme heti alkuesittelyjen jälkeen upottaa
sormet saveen.
Keramiikkatöiden polttaminen tapahtuu Jenni Linnoven
keramiikkastudiolla. Lasitusta varten on varattu aikaa keramiikkastudiolta 23.10 ja 6.11. klo 17 -20.15.
Keramiikan työpajaan osallistuvat maksavat vain savesta, polttamisesta
ja lasitteista käyttämiensä tarvikkeiden määrän mukaan sekä
osallistumisestaan lasitusiltoihin Jennin keramiikkastudiolla 15 €/ilta.
Taiteiden ilta Siilinjärvellä 13.9. klo 18 – 21
Taiteiden illassa 13.9. on tarjolla monenlaista ohjelmaa eri ikäisille.
Siilinjärven Kuvataideyhdistys osallistuu tapahtumaan järjestämällä
Perheentalon tiloissa (Liiketalo Torikallassa, entinen Seppälän tila Alexin
käytävällä) kasvomaalausta sekä askartelemalla siellä lasten kanssa
illan valokulkueessa tarvittavaa rekvisiittaa.
Tarvitsemme tapahtumaan jälleen vapaaehtoisia avustamaan
askartelussa, tekemään kasvomaalauksia ja esittelemään
toimintaamme. Ilmoittautumiset sähköpostilla siilinkuvis@gmail.com tai
tekstiviestillä Hilkalle puh. 040 526 7317.
Näyttelytilojen varaukset
Liiketalo Torikallan, Vetrean ja Akuliinan näyttelytilojen varauksia hoitaa
Ritva Repo puh. 040 534 2670. Kuvataideyhdistyksen jäsenillä ei ole
varausmaksua. Muille kuin kuvataideyhdistyksen jäsenille Varausmaksu
on 30 € kahden kuukauden jaksolta. Fontanellan näyttelyvarauksia
hoitaa Helvi Miettinen puh. 0400 570 693.

Kallan siltojen kahtapuolen -näyttely Siilinjärven Artsissa 5. -29.11.2019
Siilinjärven kuvataideyhdistyksen ja Kuopion kuvataideseura Arttiimin
kanssa 5. -29.11.2019. (pystytys 4.11. ja purku 30.11.2019). Näyttelyyn voi
tarjota tauluja ja/tai veistoksia, yhteensä enintään 4 teosta/osallistuja.
Liitteenä osallistumisilmoitus. Työt tuodaan Siilinjärven kirjaston
näytelytila Artsiin 4.11. klo 9 - 11 välisenä aikana. (Osoite Kasurilantie 7,
Siilinjärvi) Jurytusmaksu on 5 € ja tiedot sen maksamisesta ovat liitteessä.
Tarkemmat näyttelyä koskevat tiedot lähetämme syys-lokakuun
vaihteessa. Tiedot tulevat myös sivuille www.siilinkuvis.fi
Lasten kuvataidekerhot syksy 2019
Lasten 4-6 v kerhot alkavat Siilinjärven keskustassa seurakuntatalolla. ja
Vuorelassa.
Ryhmä Vikkelät aloittaa 3.9.klo 17.30- 19.00 Siilinjärven
seurakuntatalolla. Ohjaajana Päivi Partanen
Ryhmä Pirteät aloittaa 10.9.klo 17.30- 19.00 Siilinjärven seurakuntatalolla.
Ohjaajana Päivi Partanen
Ryhmä Ahkerat aloittaa 12.9.klo 17.30- 19.00 Vuorelan kirkon
kerhohuoneella. Ohjaajana Veera Hiltunen
Tarkemmat tiedot kerho-ohjelmista ja hinnoista kotisivuillamme
www.siilinkuvis.fi
Lasten 7- 18 v kerhoihin Siilinjärvellä ja Vuorelassa voi tiedustella vapaita
paikkoja sähköpostilla siilinkuvis@gmail.com tai Merja Miettiseltä puh.
040 849 3887.
Kuvataidetta aikuisille Vuorelassa syksyllä 2019
Kaikille avoin kuvataidepiiri Vuorelassa, kirkon kerhohuoneella
kokoontuu 2.9., 30.9., 28.10 ja 25.11. klo 10-12 Vuorelan kirkon
kerhohuoneella. Kerho-ohjelma sivuilla www.siilinkuvis.fi
Materiaalimaksu 3 €/hlö/kerta. Ei ennakkoilmoittautumisia. Tiedusteluihin
vastaa Hilkka Karvonen puh. 040 526 7317.
Ikäihmisten Kuvapiiri palvelutalo Akuliinassa syksyllä 2019
Ryhmä on avoin kaikille ikäihmisille ja kokoontuu lauantaisin 7.9., 28.9., 26.10.,
16.11. klo 13.30 -15.00 ja ikkunoiden joulukoristelua tiistaina 3.12 klo 10 -12.

Tiedusteluihin vastaa Merja Miettinen puh. 040 849 3887.

Ryhmään ei vaadita ennakkoilmoittautumista ja osallistuminen
yksittäisille kerroille on mahdollista. Kerho-ohjelma sivuilla
www.siilinkuvis.fi
Kuvataidelauantait 14.9., 19.10. ja 9.11.2019
14.9. klo 9.00 -14.00 Naivismi
19.10. klo 9.00-14.00 Symbolismi
9.11. klo 9.00 – 14.00 Syntetismi
Ohjaajana kuvataideopettaja Liisa Palosaari
Päivät alkavat johdatuksella käsiteltävään aiheeseen, jonka jälkeen
teemana olevan ismin mukaan maalausta ja piirtämistä valitsemallaan
työtavalla Liisan ohjauksessa.
Ilmoittautumiset kurssille 7.9.2019 mennessä sähköpostilla
siilinkuvis@gmail.com tai Hilkka Karvoselle 040 526 7317
Kurssimaksu jäsenille 45 € kaikista kolmesta jaksosta tai 20 €/jakso
Kurssimaksu ei-jäsenille 60 € kaikki jaksot tai 25 €/jakso
Suunnitteilla olevaa
Suunnitteilla on myös Aino Haikola -Pekkarisen ohjaama kahden tai
kolmen lauantain koulutus, jossa käsitellään pääosin sekatekniikoita ja
herätellään luovuutta. Tästä tarkemmin seuraavassa tiedotteessa.
Keramiikkakurssi 2.10.- 23.10.2019
Paikka: Jenni Linnoven keramiikkastudio, Kaatrontie 1, Pöljä
Aika: 2.10., 9.10. ja 23.10.2019 klo 17.00 – 20.15
Keramiikkakurssi sopii niin keramiikkaa aloitteleville kuin niillekin, joilla on
jo kokemusta keramiikan tekemisestä. Kurssimaksu jäsenille 35 € +
materiaalimaksu.
Ei jäsenille kurssimaksu 50 €+ materiaalimaksu. Ilmoittautumiset 25.9.
mennessä Jenni Linnovelle 050 3788 263 tai Hilkka Karvoselle 040 526
7317.

Jäsenhankintaa
Tavoitteenamme on lisätä tänä vuonna Siilinjärven
kuvataideyhdistyksen jäsenmäärää 25 % alkuvuoden tilanteeseen
nähden. Haastammekin teitä kaikkia jäseniä hankkimaan vaikkapa
yhden uuden jäsenen yhdistykseemme niin silloinhan tavoite jo
ylittyisikin. Uuden jäsenen voisi tuoda mukanaan tutustumaan
työpajailtaan 5.9. tai 12.9. ja toki myöhemminkin työpajoissa onnistuu,
mutta näissä illoissa valmistaudumme kertomaan toiminnasta ja niissä
myös suunnitellaan työpajasisältöjä.
Vapaaehtoisia toimintaan
Vapaaehtoisia kaivataan ohjaajaksi tai apuohjaajiksi Akuliinassa
toimivaan ikäihmisten kerhoon, Perheentalon tapahtumiin, taiteiden
iltaan 13.9 klo 18 -20 ja Vuorelaan Kirkonmäki kuhisee tapahtumaan 6.9.
klo 17-20. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Merjalle 040 849 3887 tai Hilkalle
040 526 7317
Pikkujoulu
Pikkujoulupaikaksi on varattu Lassilan tupa Pöljällä 14.12. klo 15-18
Taulujen kehystystä edullisesti
Tmi Kehys Lappe puhelin 044 741 6630. Osoite Iisalmentie 33, MAANINKA
Seuraa myös yhdistyksen kotisivuja sekä facebook-sivuja
www.siilinkuvis.fi
www.facebook.com/siilinkuvis
Yhdistysten tapahtumia muilla sivuilla
www.pohjoissavolaiset.fi
www.facebook.com/pohjoissavonkuvataideseurat
https://www.siilinjarvi.fi/tapahtumat/

