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TIEDOTE 2/2020
Hyvää kevätkesää kaikille
Korona hiljensi koko kevään toimintamme, mutta nyt alamme
varovaisesti käynnistellä tapahtumia ja näyttelyitä. Toivottavasti syksyllä
pääsevät kerhot ja työpajat käyntiin jokseenkin normaalisti.
Kouluikäisten kerhoissa tulee tapahtumaan muutoksia, koska
valtionavustukset ovat reippaasti pienentyneet ja meilläkin valtion
rahoitus jäi kolmannekseen aiemmasta. Myöskään kunnan
yleisavustusta emme kuvataideyhdistykselle saaneet, mikä olikin jo
aiemmin tiedossa. Sen sijaan saimme pienesti kohdeavustusta 10.7.
päivän toteutukseen.
Suomalaisen kuvataiteen päivä 10.7.2020 – Suuri maalauspäivä
Toteutamme osaltamme maalauspäivää Vitali Ahon ohjauksessa
Siilinjärvellä Mäntyrannassa, kesäteatterin maisemissa 10.7. klo 10.00 16.00 tällä kertaa pelkästään aikuisille suunnattuna tapahtumana.
Kysymyksessä ei ole kurssi vaan tapahtuma, jossa jokainen maalaa tai
piirtää valitsemallaan tekniikalla, omia välineitään käyttäen
Mäntyrannan maisemissa. Ohjaajamme Vitali Aho kiertelee alueella ja
antaa tarpeen mukaan henkilökohtaista ohjausta. Lopussa pidämme
pienen töiden katselmuksen ja julkaisemme töistä kuvia myös
valtakunnallisilla Suuren maalauspäivän sivuilla.
Tapahtumassa ei ole tarjolla kahvia eikä ruokaa. Rantakioski on
mahdollisesti auki, mutta siitä ei vielä ole varmuutta. Keskustan
ruokapaikkoihinkaan ei ole pitkä matka. Osallistumismaksu
tapahtumaan on 10 € eikä osallistuminen edellytä yhdistyksen
jäsenyyttä. Osallistumismaksun voi maksaa käteisenä tapahtumassa tai
tapahtuman jälkeen yhdistyksen tilille. Pyydämme 30.6. mennessä
ennakkotietoa osallistumisesta Hilkalle puh. 040 526 7317 tai
sähköpostilla siilinkuvis@gmail.com.
Näyttelyjä Facebookin välityksellä
Korona-aikana olemme luoneet mahdollisuuksia julkaista töistään kuvia
Siilinjärven kuvataideyhdistyksen fb-ryhmässä Koronakevään ratoksi.
Myös Pielaveden perustamassa fb-ryhmässä Taide kotona voi julkaista
kuvia teoksistaan. Hanna Kauhaselle voi myös lähettää kuvia
julkaistavaksi Siilinjärven kunnan kulttuuri- ja museotoimen fb- ja
Instagram-sivuilla. Kuvat Hannalle sähköpostiin
hanna.kauhanen@siilinjarvi.fi ja puh. 044 740 1318
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KYS:n näyttely
KYS:n näyttelyä emme voi mennä purkamaan itse, mutta KYS:n
taidevastaava purkaa näyttelyn heinäkuussa 1.7. lomalta tultuaan ja
ilmoittaa mihin aikaan voimme hakea työt tavaroiden lastauslaiturilta
alustavan tiedon mukaan 2.7. Näyttelyyn osallistuneille lähetämme
tiedon taulujen hakuajasta ja paikasta tekstiviestillä.
KYS valitsi näyttelystä kokoelmiinsa Juha Halosen akvarellin, joten
luovutamme sopimuksen mukaan Juhalle keräämämme
näyttelymaksut. Muutamia näyttelymaksun suorituksia vielä puuttuu ja
olemme siitä yhteydessä asianosaisiin.
Näyttely Pielaveden kirjastossa
Pielaveden kirjasto on pyytänyt meiltä näyttelyä ja näyttelyajaksi
sovittiin 30.6. – 29.7. 2020. Näyttelyn nimenä voisi olla vaikkapa Kuvien
kertomaa. Näyttely ripustetaan 29.6., jolloin taulujen tuonti Pielaveden
kirjastolle klo 10-12 ja ripustus alkaen klo 12.00.
Näyttelyyn voi tarjota enintään 5 teosta, jotka eivät ole kolmea vuotta
vanhempia. Liitteenä lomake näyttelyyn ilmoittautumista varten.
Ilmoittakaa Hilkalle puh. 040 526 7317 tai sähköposti
Hilkka.Karvonen@tietovire.fi osallistumisestanne näyttelyyn, jotta
voidaan varmistua ennakkoon riittävästä töiden määrästä. Näyttelyssä
ei ole osallistumismaksua. Jokaiselta töitä tarjoavalta tullaan ottamaan
vähintään yksi teos näyttelyyn. Jos teissä on vapaaehtoisa
näyttelyjulisteen tekijöitä niin ilmoittautumiset Hilkalle puh. 040 526 7317.
Näyttelyyn voi tarjota tauluja ja veistoksia. Toivomme, että ainakin
muutamilla näyttelyyn osallistujilla olisi mahdollisuus jäädä avuksi
pystyttämään näyttelyä. Avajaisia ei koronatilanteen vuoksi pidetä.
Näyttely puretaan 30.7. klo 10-12.00.
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
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Kuvataideleiri Tuovilanlahdessa 31.7. – 2.8.2020
Yhdistyksen kuvataideleiri toteutetaan päiväleirinä Tuovilanlahdessa.
Tuovilanlahden idyllinen kylämaisema, satama, Korkeakoski ja eläinpiha
Kantrifarmi tarjoavat runsaasti maalausaiheita. Maastossa
työskennellen saadaan turvavälit toteutumaan. Ohjaajana leirillä toimii
kuvataiteilija Vitali Aho. Meillä on käytössämme kaikkina kolmena
päivänä Nuorisoseuran talo, jossa voi pitää yhteiset kokoontumiset,
säilyttää tavaroita ja työskennelläkin sateen sattuessa.
Leirin hinta on 75 €/osallistuja ja se sisältää ohjauksen lisäksi alku- ja
päätöskahvit sekä pääsymaksun Kantrifarmille. Muille kuin yhdistyksen
jäsenille leirimaksu on 85 €.
Kahvipaikkoja alueella on 3-4, joten muut kahvittelut hoitaa jokainen
itse haluamallaan tavalla. Ruokailusta lauantaille ja sunnuntaille
sovitaan Kalapuron yrittäjän Mervi Röngän kanssa ja leirille osallistuvien
kanssa, kun osallistujat ovat tiedossa. Ruokailujen hinta ei kuulu
kurssimaksuun.
Osallistujat saavat myöhemmin leirikirjeen aikatauluineen ja ajoohjeineen. Meillä tulee olemaan perjantaina ohjelmaa klo 14 -18.00,
lauantaina 9 – 17 ja sunnuntaina 9 -16, johon ohjaustunteja sisältyy
yhteensä 18.
Tuovilanlahdessa on myös mahdollisuuksia majoittumiseen
Nuorisoseuran talon vieressä noin 37e/yö tai on myös eri vaihtoehtoja.
Majoituksesta kyselyt Mervi Röngälle puh 044 550 9364.
Leirille ilmoittautumiset 10.7.2020 mennessä Hilkka Karvoselle puh. 040
5267317 tai sähköpostilla Hilkka.karvonen@tietovire.fi
Tuovilanlahden kotisivut
https://sites.google.com/site/tuovilanlahdenkotisivut/home
Korkeakoski
https://www.suomenvesiputoukset.fi/vesiputoukset/suomenvesiputoukset-luettelossa/korkeakoski/
Kantrifarmi
https://www.facebook.com/KantriFarmi/
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Iltatorit elokuussa
Elokuussa järjestetään Siilinjärvellä kaksi iltatoria 5.8. ja 14.8.
Kuvataideyhdistys on näissä mukana järjestämällä lapsille ohjelmaa ja
markkinoimalla kuvataidekerhoja sekä kursseja. Vapaaehtoisia
tarvitaan avuksi. Ilmoittautumiset Merja Miettiselle 040 849 3887
Pikku-Marjan päivä ja kepparikisat
Pikku-Marja on kepparikisojen merkeissä 9.8. kotiseutumuseon alueella.
Tapahtumaan halutaan kuvataideyhdistykseltä entiseen tapaan
maalausta riihen edustalla ja mielellään Pikku-Marja aiheita.
Vapaaehtoisia tarvitaan järjestelyihin. Ilmoittautumiset Merja Miettiselle
040 849 3887
Kuvataidekerho Akuliinassa
Akuliinan kerho kokoontuu torstaisin 20.8., 10.9., 1.10., 29.10. ja 26.11. klo
14-16. Vapaaehtoisia ohjaajiksi tarvitaan. Tiedustelut vastuuohjaajalle
Merja Miettiselle puh. 040 849 3887. Kerhoon voivat osallistua Akuliinan
ja Aukustin asukkaiden lisäksi myös ulkopuoliset ja yhdistyksemme
jäsenet. Kerhomaksu syksyltä 2020 on 20 €/hlö. Ilmoittautumiset Merja
Miettiselle 040 849 3887
Kuvataidekerho Vuorelassa
Vuorelan kuvataidekerho kokoontuu syksyn 2020 aikana 4-5 kertaa.
Kerhopäivät eivät vielä ole tiedossa. Ohjaajina Marketta Tapanila ja
Maija-Liiisa Kokkonen. Kerhomaksu 15 € syyskaudelta 2020. Tiedustelut
kerhosta Hilkka Karvoselle puh. 040 526 7317
Lasten kuvataidekerhot
Lasten kuvataidekerhot 4-6 vuotiaille ja kouluikäisille 7-16 v alkavat
jälleen syksyllä. Ilmoittautumiset sähköpostilla siilinkuvis@gmail.com tai
puh. 040 526 7317. Seuraa tarkemmin yhdistyksen kotisivuilta.
ELOA-tapahtuma Vuorelassa 4.9.2020
Kuvataideyhdistys on 4.9. mukana Siilinjärven seurakunnan
järjestämässä ELOA-tapahtumassa Vuorelan kirkon ulkoalueella.
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Tapahtuma on erityisesti nuorille ja perheille suunnattu ja tapahtumaa
ovat toteuttamassa useat eri yhdistykset ja muut toimijat.
Kuvataideyhdistys ohjaa tapahtumassa askartelua luonnon
materiaaleista. Vapaaehtoisia tarvitaan jälleen ja Merja Miettiselle voi
ilmoittautua. Tapahtuman suunnittelu on vielä kesken ja kelloaika
tarkentuu myöhemmin, mutta on todennäköisesti klo 17 -20.
Taideretki lapsille ja aikuisille Joensuuhun ja Kolille 7.8.
Mikäli koronatilanne sallii bussilla tehtävän retken, jonka kohteena olisi
Joensuun Taidemuseo, Carelicum pohjois-Karjalan museo, Lasten
museo Mukulakatu ja taitokortteli. Kaikki kohteet ovat noin 200 metrin
säteellä Joensuun torin ympärillä ja näin ollen haluamansa kohteet on
helppo valita. Lapsilla vierähtää Lasten museossa helposti kolmekin
tuntia, koska siellä on paljon tekemistä ja näkemistä, joten retkikohde
olisi mainio perheitä ajatellen tuona ajankohtana, jolloin koulutkaan
eivät vielä ole alkaneet. Ilmoitelkaa mikäli teillä on kiinnostusta tähän
retkeen. Lasten museon pääsymaksu on 6 €/lapsi ja Carelicum 7 €/hlö
ja Taidemuseo Onni 7 €. Bussimatkalle tulee hintaa osallistujamäärästä
riippuen 30 – 40 €/hlö. Tulomatkalla poikkeaisimme Kolilla, jossa
mahdollisuus käydä luontokeskuksessa tai tutustua vain muuten Kolin
näköaloihin. Ennakkoilmoittautumisia pyydetään 15.6. mennessä, jotta
voisi saada käsityksen onko matkalle lähtijöitä ja jatketaanko
suunnittelua. Alustavat ilmoittautumiset Hilkalle puh. 040 526 7317
Kuvataiteen työpaja
Työpajakokoontumiset alkavat 3.9. klo 17-20 väistötiloissa Ahmon
koululla Viipale3 KU-luokka. Meillä ei ole luokassa ollenkaan säilytystilaa,
joten pitää varustautua jokaisen omin välinein ja omin eväin.
Syksyn ohjelma ja opastus uuteen kokoontumispaikkaan lähetetään
myöhemmin. Toivomme runsasta jäsentemme ja toiminnastamme
kiinnostuneiden osallistumista 3.9. aloitukseen, jossa samalla teemme
monotypioita.
Monotypiakokeiluja varten tarvikkeita on paikan päällä, mutta
halutessasi voit jatkaa työpajassa meneillään olevia töitä omilla
välineilläsi
Taiteiden ilta Siilinjärvellä
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Taiteiden iltaa suunnitellaan syyskuun alkuun, mutta ajankohta vielä
epävarma ja lisää tietoa tulossa myöhemmin.
Taidelauantait syksyllä 2020
Vitali Aho tulee ohjaamaan piirustusta, akvarellia ja pastelliliitutöitä
syksyn aikana kolmena lauantaina. Ajankohdat eivät ole vielä tiedossa.

Ruskaretki taiteen merkeissä Kuusamoon 18.9. – 23.9. 2020
Matka kimppakyydein pikkuautoilla. Raili Aho luvannut mökkinsä
käyttöön retkeläisille. Ilmoittautumiset Raili Aholle 044 5557362
Jäsenalennukset
Siilinjärven kuvataideyhdistyksen jäsenet saavat 10 % alennuksen
Askartelukulmasta sekä kehysliike Salliselta ilmoittamalla
jäsenyydestään.
Kehystystä
Tmi KehysLappe puhelin 044 741 6630. Osoite Iisalmentie 33, MAANINKA
Kehysliike Sallinen Kuopiossa Puistokatu 14-16, 70110 Kuopio (10 %
alennus yhdistyksen jäsenille)
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/

