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Hei! 
 
Tässä kirjeessä on kuvispajoista, puupiirroskurssista, syyskokouksesta ja kevään näyttelystä. 
 
Kuvispajat ovat alkaneet,  

• ensimmäinen tämän syksyn paja oli 2.10  
• ja seuraava on 30.10.  
• Joulukuun paja on 4.12. Se on taidekaravaanin kustantama paja ja siihen tulee erillinen 

mainos. Mari Järventausta-Lindertz on tulossa opettamaan nestemäisellä tussilla 
maalaamista. Materiaalit ja opettajan palkan maksaa taidekaravaani.  

• Pajat ovat klo 11-15 Toijalan yhteiskoululla (entisellä Lastun koululla) ja ne ovat kaikille 
avoimia. Voit ottaa kaverisi mukaan. Tavallisesti tarvitset ovat välineet. 

 
Olemme myös keskustelleet, että näistä meidän kuvispajoista tulisi meidän kohtaamispaikkoja. Eli 
paikalle voisi tulla ihan vain tapaamaan muita. Vielä meillä ei ole kahvitarjoilua, mutta ehkä sekin 
tulee. Nyt kaikki ovat tuoneet omat eväät pajaan. Meillä ei ole pääsyä opettajanhuoneeseen eikä 
veden- eikä kahvinkeittimeen. 
 
Tuukka Peltonen tulee pitämään meille puupiirroskurssia 5.11 - 6.11 klo 10-17. Viimeksi meillä oli 
liian lyhyt kurssiaika ja nyt kysyin Tuukalta hänen suosituksensa kurssin pituudeksi.  

• Kurssi maksaa jäseniltä 30 e ja muilta 40 e. Kurssimaksu sisältää tarvikemaksun.  
• Mukaan tarvitaan kynä, kumi, (suojahanskat) ja essu. Painopaperi, kaivertimet, telat ja värit 

kuuluvat tarvikemaksuun.  
• Mukaan mahtuu 10 ilmoittautunutta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 2.11 Caritalle 

carita.ahlgren@gmail.com .  
 
Syyskokous on ti 1.11.2022 klo 18 Laaksolassa. Nyt Laaksolan näyttelyhuoneessa tehdään jotain. 
Olen pyytänyt selvitystä kaupungilta, pääsemmekö vielä kulkemaan Näpsän oven kautta. 
Lukkoasia varmasti selviää kokoukseen mennessä.  TULE VAIKUTTAMAAN. 
 
Olen sopinut meille näyttelyn 1.2 – 3.3.2023 Akaan kirjastoon. Näyttelyn nimi on Ympäri 
väriympyrää. Mietimme nimeä, jossa olisi värikkyyttä. Voit valita kuinka laajalti menet ympäri 
väriympyrää; pysytteletkö lähiväreissä vai ihanko innostut isommasta kierroksesta.  
 
Kotisivujen päivitys on aluillaan. Carita, Teijo ja minä olemme käyneet kotisivujen päivityskurssia. 
Olen jo tehnyt yhden muutoksen sivuille eli vaihtanut sähköpostiosoitteeni. 
 
Kristiina 
Kristiina123maijala@gmail.com 
 
Tilinumeromme on FI39 5472 0420 0987 23. Jäsenmaksumme on 20 e.  
 
PS. Minulla on nyt grafiikannäyttely Akaan kirjastossa 4.11 asti.  
Ilmoita minulle omasta näyttelystäsi, jos haluatte, että ilmoitan sen jäsenistölle. 


