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       TIEDOTE 3/2020 

Reipasta syyskauden alkua kaikille! 

Kesätapahtumat ovat nyt pääosin takana päin ja tähyilemme jo 

syksyyn ja loppuvuoteen. 

Toimintaa on suunniteltu entiseen tapaan, vaikka pelkona onkin 

koronan toinen aalto ja sen mukanaan tuomat muutokset. 

Muutokset, peruutukset ja osallistujamäärän rajoitukset ovat siis  

mahdollisia kaikkiin suunniteltuihin ohjelmiin koronatilanteen vuoksi. 

 

Suomalaisen kuvanveiston päivä 30.8. Eemilin päivä 

 

Kokoonnumme viettämään Eemilin päivää reliefien tekemisen 

merkeissä Siilinjärven Koivusaareen Riihituvalle 30.8. klo 9-16. 

Eemilin päivän viettäminen on oman yhdistyksenne tänä kesänä 

aloittama uusi juhla, jota voimme alkaa lanseeraamaan laajemminkin. 

Vietämme päivää Eemil Halosen ja Eemil Wikströmin kunniaksi. 

 

Päivän aikana on meillä ohjelmassa reliefien tekemistä savesta, jota on 

saatavilla 2 €/kg. Tilavuokra ja pienet tarvikekulut ovat yhteensä noin  

70 € ja jaamme sen summan osallistujien kesken. Muuta maksua 

päivästä ei tule mikäli otamme kukin omat eväät ja toimimme kahvin 

osalta nyyttikestiperiaatteella.  

 

Päivän päätteeksi on mahdollisuus saunoa ja uida ja voimme 

halutessamme viipyä kauemminkin, koska tila on varattuna meille koko 

päiväksi. 

 

Ilmoittautumiset 27.8. mennessä, Hilkka Karvoselle 040 526 7317 tai 

siilinkuvis@gmail.com  jotta voidaan varata riittävästi savea yms.  

 

Lasten kerhot alkavat elo-syyskuussa 

 

Ohessa esite lasten kerhoista, jotta voitte tiedottaa niistä kukin 

lähipiirissänne. 

 

Kuvataiteen työpaja 

 

Työpajakokoontumiset alkavat 3.9. klo17-20 väistötiloissa Ahmon 

koululla Viipale3,  KU-luokka. Meillä ei ole luokassa ollenkaan 
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säilytystilaa, joten jokaisen pitää varustautua omin välinein ja omin 

eväin.  

 

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. Työpajassa ei ole osallistumismaksua vaan se kuuluu 

jäsenetuihin ja siellä saa käydä aina halutessaan joko tekemässä jotain 

tai vain keskustelemassa muiden kanssa. 

 

 

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 

 

 

Kuvataidelauantait Siilinjärvellä syyskaudella 

 

Vitali Aho ohjaa piirustusta, liitutöitä ja akvarellia lauantaisin klo 9 – 14 

26.9., 24.10. ja 28.11. Ahmon koululla Viipale3, KU-luokka.  

 

Kurssimaksu 65 € tai 25 €/kerta.  

Ilmoittautumiset 15.9. mennessä Hilkalle 040 526 7317 

tai siilinkuvis@gmail.com 

 

Tarkennettu ohjelma myöhemmin. 
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Jokahenkilön digifotokurssi 3.10 - 4.10.2020 klo 9 – 14 

 

Lokakuisen viikonlopun fotokurssi tarjoaa digitaalikuvauksen 

perustietoa. Ota mukaasi se kamera, jolla kuvaat, olipa se 

järjestelmäkamera, pokkari tai kännykkäkamera. Oman kameran 

käytössä opastetaan henkilökohtaisesti. 

Perehdymme seuraaviin aiheisiin 

• Kameran toiminta 

• Objektiivin toiminta 

• Kuva sähköisessä muodossa 

• Sommittelu ja kuvan sisältö 

• Kuvankäsittelyn esittely 

Mikäli ilmenee halukkuutta jatkaa pidemmälle niin avaamme 

kurssilaisille nettisivut, joilta saa ohjausta kuvaamiseen.  

 

Kurssin hinta 35 €/henkilö 

 

Järjestäjä Siilinjärven kuvataideyhdistys ry, mukana opetuksessa 

Siilinjärven Kamerat ry. Ohjaajana Tapio Nykyri 

Ilmoittautumiset 30.9. mennessä siilinkuvis@gmail.com tai  

Hilkka Karvoselle 040 526 7317 

Jouluista keramiikkaa – kurssi la 21.11.2020 klo 9-14 

Tehdään yhdessä savesta tonttuja, koristeita ja enkeleitä! Mallit ovat 

helppoja ja neuvon niiden toteutuksessa. Myös omia ideoita voi 

käyttää. Kurssi soveltuu hyvin myös perheille. 

Teemme punaisesta savesta tonttujen osat kaulitsemalla tai 

muotoilemme sen vapaasti ja myös muotteja ja erilaisia 

pintakuviointeja käyttäen. Enkelit syntyvät valkoisesta savesta, joko 

vapaasti muotoilemalla tai kaulitsemalla. Menemme Jenni Linnoven 

pajalle lasittamaan työt joulukuun puolella. 

Kurssin hinta 45 €/hlö.  

Ilmoittautumiset  10.11. mennessä Hilkalle 040 526 7317 tai 

siilinkuvis@gmail.com 

Korttipaja – kortteja laatoilta painaen 7.11. klo 9 -14.00 

Valmistamme solumuovi- puu- ja akryylilaatoilla kortteja. Korttipaja 

soveltuu niin aikuisille kuin kouluikäisillekin. Ohjaajana Juha Pärnänen. 
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Tarvikkeet varaamme paikan päälle. Kurssimaksu 25 €/hlö, sisältää 

ohjauksen ja materiaalit.  

Ilmoittautumiset 4.11. mennessä siilinkuvis@gmail.com tai Hilkka 

Karvoselle  040 526 7317 

 

Näyttely ”Kuvien kertomaa”  Pielaveden kirjastossa 

 

Keväälle suunniteltu näyttely Kuvien kertomaa, siirtyi lokakuulle ja nyt 

odottelemme voidaanko näyttely toteuttaa. Lisätietoa tulossa vielä 

elokuun aikana. 

 

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 

 

ELOA-tapahtuma Vuorelassa 4.9.2020  

 

Kuvataideyhdistys on 4.9. mukana Siilinjärven seurakunnan 

järjestämässä ELOA-tapahtumassa Vuorelan kirkon ulkoalueella. 

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. 

 

Taiteiden ilta Siilinjärvellä 11.9.2020 

  

Osallistumme taiteiden illan järjestelyihin, joten vapaaehtoisia jälleen 

tarvitaan mukaan. Tarkoituksena on järjestää lapsille soveltuvaa 

ohjelmaa ulkotiloissa esim. rakentamalla yhteisöllistä taideteosta. 
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Ruskaretki taiteen merkeissä Kuusamoon 18.9. – 23.9. 2020  

Matka kimppakyydein pikkuautoilla. Raili Aho luvannut mökkinsä 

käyttöön retkeläisille. Ilmoittautumiset Raili Aholle 044 5557362 

Joulumyyjäiset 

Suurten Joulumyyjäisten ajankohdaksi on suunniteltu 29.11. ja sinne 

olemme jälleen menossa mukaan. Vapaaehtoisia kaivataan jälleen 

myyjäisjärjestelyihin, niin suunnitteluun kuin toteutukseenkin.  

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/ 
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