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 SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYS RY                TIEDOTE 1/2020 

Hyvät yhdistyksen jäsenet 

Mukavaa vuoden alkua kaikille kuvataideyhdistyksen jäsenille! Toiminta 

on jo lähtenyt ripeästi käyntiin kerhoissa ja kuvataideryhmissä. Uusia 

jäseniä saimme yhdistykseemme viime vuoden aikana noin 20. 

Tervetuloa vain kaikki uudet ja vanhat jäsenet mukaan tämän vuoden 

toimintaan. Joka torstaina Ahmon koululla kokoontuvassa työpajassa 

on helppo aloittaa ja yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 

esittelemme tämän vuoden tulevaa toimintaa. 

Vuosikokous 

Siilinjärven kuvataideyhdistyksen kevätkokous pidetään torstaina 

27.2.2020 klo 17.30 Ahmon koulun kuvataideluokassa 209. Osoite on 

Ahmontie1, Siilinjärvi. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat jäsenet!  

Liitteenä kokouksen esityslista 

Yhdistyksen hallitus ja toimikuntien vastuuhenkilöt 2020   

Hilkka Karvonen, puheenjohtaja   puh. 040 5267317 

aikuisten kurssi-, kerho, työpaja-, leiri - ja näyttelytoiminnasta vastaava

   

Suvi Kudjoi-Kyllönen, sihteeri   puh. 040 5725288 

jäsenasioista vastaava 

 

Merja Miettinen varapuheenjohtaja  puh 040 849 3887 

lasten kerhoista ja lasten tapahtumista vastaava   

   

Tuula Parviainen, taloudenhoitaja,  puh. 050 3695457 

retkistä ja tarjoiluista vastaava   

 

Merja Mustonen, tiedottaja  puh. 050 372 7412 

lasten kerhot  

 

Anna Huttunen, laskutusasiat  puh. 040 568 2159 

 

Raija Kokkonen, jäsen   puh 044 324 9156 

 

yhdistyksen sähköposti siilinkuvis@gmail.com 
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Kevään ja kesän kurssi- ja leiritoimintaa  

Osa seuraavista kevään ja kesän ohjelmista on vielä työn alla, mutta 

ajankohdat on kuitenkin jo päätetty. Ilmoittautumisia kaikkiin voi jo 

jättää ja niiden tulee olla viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Hilkka Karvoselle puh 040 526 7317 tai 

sähköpostilla siilinkuvis@gmail.com 

Väriä lauantaihin - aiheena kubismi 21.3. klo 9 – 14 Ahmon koululla, 

ohjaajana Liisa Palosaari. Hinta 25 €  

Väriä lauantaihin - aiheena informalismi , ohjaajana Liisa Palosaari, 

huom. ajankohta tulee muuttumaan aiemmin ilmoitetusta. Tiedotamme 

uudesta ajankohdasta tekstiviestillä. Hinta 25 € 

Taide arjen irroittajana – voimaa väreistä 15.2. ja 4.3. klo 9 -14 Ahmon 

koululla, ohjaajana Aino Haikola-Pekkarinen, Hinta 27€/kerta 

Kevättalven maalausleiri Kaijansaaressa Alapitkällä 17. -19.4.2020 

päiväleirimaksu 25 €/viikonloppu + ruoka ja kahvit 20 €/viikonloppu 

yöpyjien leirimaksu 50 €/viikonloppu + ruoka ja kahvit 25 e/viikonloppu 

Ohjaajina käytetään kuvataideyhdistyksen harrastajajäseniä. 

 

Kesäleiri Pöljällä 27.6.-28.6.2020, ohjaaja varmistuu myöhemmin. 

Tilavaraus on tehty Pöljän pysäkille. Useita hyviä maalauskohteita 

lähistöllä. Leirimaksu 65 €/hlö sisältää ohjauksen, ruokamaksu erikseen. 

 

Kesäleiri Tuovilanlahdessa 31.7. – 2.8.2020 ohjaajana Liisa Palosaari 

Leirimaksu 65 €/hlö sisältää ohjauksen, ruokamaksu erikseen, myös 

mahdollisuus yöpymiseen edullisesti. 

Tuovilanlahden nuorisoseuran talo varattuna leiripaikaksi. Leiri on 

maalausleiri, jossa kohteina Tuovilanlahden idyllinen kylämaisema, 

Korkeakoski, Mustalähde sekä Kantrifarmi eläinpiha, jotka kaikki ovat 1- 

2 kilometrin säteellä.   

 

Tulevat retket, joiden suunnittelu vielä hieman kesken 

Retki Joensuun  Taidemuseoon, Carelicumin museoon ja taitokortteliin 

6.6.2020. Hinta ilmoitetaan myöhemmin. Mikäli mukana on myös lapsia, 

voivat he viettää aikaa Carelicumin tiloissa sijaitsevalla Mukulakadulla, 

Siellä on niin paljon erilaista puuhaa 4-10 vuotiaille lapsille että 2-3 tuntia 

siellä nopeasti vierähtää. Perhospuutarha olisi Joensuussa myös 

kiinnostava käyntikohde  

Retki taidekeskus Väinölään ja Salmelaan ja 4.7.2020 Bussimatkan ja 

opastuksen hinta ilmoitetaan myöhemmin. Salmelaan lippu 13 e/hlö. 

Salmelassa esillä mm. Reidar Sarestöniemen, Miina Äkkijyrkän, Veikko 

about:blank
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Myllerin, Elina Förstin, Tiina Torkkelin ja Rafael Wardin töitä. Väinölässä 

Iloa-Naivistit -näyttely pääsylippu 5 €.  

Ruskaretki taiteen merkeissä Kuusamoon 18.9. – 23.9. 2020 Matka 

kimppakyydein pikkuautoilla. Raili Aho luvannut mökkinsä käyttöön 

retkeläisille. Max 8 henkilöä.  

Näyttelyt 

Kuvataideyhdistyksen vuosinäyttely ”Tästä minä leipäni sain” 

Näyttelyaika on 2.4.-29.4.2020 Siilinjärven kirjaston näyttelytila Artsissa. 

Näyttely ripustetaan 1.4. ja puretaan 30.4.2020.  

Näyttelyyn voi tarjota enintään 5 teosta, jotka ovat alle 2 vuotta 

vanhoja. Osallistumismaksu on 5 €/hlö ja se maksetaan joko 

kuvataideyhdistyksen tilille Siilinjärven Kuvataideyhdistys FI 35 47861 

020 1446 30 tai käteisellä töitä tuodessa 1.4. klo 9-11. Liitteenä 2 

näyttelyyn ilmoittautumisen lomake. 

PoSaKu:n näyttely 12.6.-2.8.2020 Lapinlahdella kivinavetassa 

Katso PoSaKu:n lähettämä tiedote liitteenä 3.  

Siilinjärven kuvataideyhdistyksestä yksityisnäyttelytilan saa Lapinlahden 

näyttelyssä käyttöönsä Juha Halonen 

Kuvataiteen työpaja 

Kuvataiteen työpajassa Ahmon koululla voi maalata eri tekniikoin tai 

tehdä keramiikkaa. Työpajassa kokoonnumme viikoittain luokassa 209 

klo 17-20. Käynti E-ovesta, joka on avoinna 16.45.-17.15. Saapuessasi 

muuna aikana ”kilauta työpajakaverille”. Työpajaa ei ole 5.3. eikä myös 

2.4., jolloin on kevätnäyttelyn avajaiset.  

Vapaaehtoistoimijoita haetaan 

Vapaaehtoisia tarvitaan toimikuntiin, lasten tapahtumiin, leirien, retkien 

ja – näyttelyiden järjestämiseen, apuohjaajiksi lasten ja ikäihmisten 

kerhoihin jne. Ilmoittautumiset vapaaehtoiseksi Merja Miettiselle tai 

Hilkka Karvoselle. 

Jäseneksi kuvataideyhdistykseen 

Tuo ystäväsi tutustumaan toimintaamme kuvataiteen työpajaan. Mikäli 

toiminta tuntuu kiinnostavalta voi jäseneksi liittyä 25 € jäsenmaksulla.  
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Jäsenmaksut 2020 

Jäsenmaksut laskutetaan helmikuun aikana, lähettämällä laskut 

sähköpostiin tai kirjeitse. 

Jäsenalennukset 

Siilinjärven kuvataideyhdistyksen jäsenet saavat 10 % alennuksen 

Askartelukulmasta sekä kehysliike Salliselta ilmoittamalla 

jäsenyydestään. 

Yhteystietojen muutokset 

Kuvataideyhdistyksen jäsenasioista vastaava pyytää 

kuvataideyhdistyksen jäseniä ilmoittamaan mahdollisista osoitteen-, 

puhelinnumeron tai sähköpostin muutoksista kuvataideyhdistykselle, 

jotta esim. tiedotteet ja laskut ohjautuvat oikeaan paikkaan. 

Ilmoituksen muutoksista voi tehdä kuvataideyhdistyksen sähköpostiin 

siilinkuvis@gmail.com tai soittamalla kuvataideyhdistyksen sihteerille Suvi 

Kudjoi-Kyllöselle 040-5725288.  

Vuorelan kuvapiiri 

Vuorelan kuvapiiri kokoontuu vuonna 2020 kevätpuolella 20.1., 17.2., 

16.3., 27.4. ja 11.5. klo 10-12. Kuvapiiri on avoin kaikille aikuisille. 

Materiaalimaksu 3 €/hlö/kerta. 

Akuliinan kuvapiiri on avoin kaikille ikäihmisille 

Akuliinan kuvapiiri kokoontuu piirtämään ja maalaamaan 5 kertaa 

kevään aikana – ei kerhomaksua – ei pakollista jäsenmaksua. 

Kerhopäivät ovat pe 17.1., 14.2., 13.3., 3.4., 8.5., ja 5.6. klo 14-15.30. 

Näyttelytilojen varaukset 

Liiketalo Torikallan ja Vetrean näyttelytilojen varauksia hoitaa Hilkka 

Karvonen puh. 040 526 7317. Kuvataideyhdistyksen jäsenillä ei ole 

varausmaksua. Muille kuin kuvataideyhdistyksen jäsenille varausmaksu 

on 30 € kahden kuukauden jaksolta. Fontanellan näyttelyvarauksia 

hoitaa Helvi Miettinen puh. 040 057 0693 

Kehystystä 

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

Kehysliike Sallinen Kuopiossa Puistokatu 14-16, 70110 Kuopio (10 % 

alennus yhdistyksen jäsenille) 
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Askartelukulma, Tulliportinkatu, Kuopio (kehystyksistä 10 % alennus 

yhdistyksen jäsenille) 

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/ 
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     LIITE 3 
 
TIEDOTE POHJOIS-SAVON KUVATAIDESEUROJEN, PoSaKu, KESÄNÄYTTELYSTÄ 
2020 

 

PAIKKA: Lapinlahden Pappilan kivinavetta. 
AIKA: 12.6.-2.8.2020. Aukioloajoista tiedotetaan vielä tarkemmin. 
TEOSTEN VASTAANOTTAMINEN: to 4.6. klo 17-20 

OSALLISTUMISMAKSU: 20 €. Kukin osallistuja voi tarjota max 5 teosta. Aiemmin 
PoSaKu:n näyttelyssä olleita teoksia ei saa tarjota. Maalaukset tulee olla ilman kehyksiä 
(tai kehystetty yksinkertaisilla rimakehyksillä) ja ripustuskunnossa. Myös grafiikan, 
piirustusten jne kehystykseen toivotaan hillittyä tyyliä. Halutessaan taiteilija voi ilmoittaa 
teokselle myyntihinnan, joka tulee näkyviin nimilappuun. Kiinnostuneille ostajille näyttelyn 
valvoja antaa taiteilijan yhteystiedot. 
JURYTYS JA RIPUSTUS tapahtuu pääasiassa 5-6.6. Näyttelyn teokset, kahta 
sivuhuonetta lukuun ottamatta, valitsee taidemaalari Ulla Remes. Edellä mainittu 
ajankohta soveltuu hyvin myös sivuhuoneiden yksityisnäyttelyjen ripustamiseen. 
 

Lähempänä sisäänkäyntiä (portailta katsottuna vasemmalla) oleva huone on täksi kesäksi 
arvottu IISALMEN SEUDUN KUVATAIDESEURALLE ja toinen sivuhuone SIILINJÄRVEN 
KUVATAIDEYHDISTYKSELLE. Ne saavat tahoillaan päättää kenelle jäsenistään antavat 
tilan käyttöön.  
 

NÄYTTELYN AVAJAISET: pe 12.6. kellonajasta tiedotetaan myöhemmin. 
TEOSTEN POISHAKEMISESTA tiedotetaan vielä erikseen. 
 

Lapinlahdella vierailee kesän aikana runsaasti kuvataiteen ystäviä Halosten ja muiden 
merkittävien kulttuurihenkilöiden jalanjäljillä. Tehdään taas yhdessä mielenkiintoinen lisä 
Lapinlahden taidetarjontaan. 
 

Paljon luovia hetkiä ja aurinkoa teidän kaikkien talveen toivottavat 
 

Matias Murole ja Pekka Ovaskainen             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


