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Kuvataiteen kantava voima Lounais-Hämeessä vuodesta 1947.
Killan merkitys on seudullinen ja kotiseudullinen. Tarvitaan kuvataidetta, joka
tallentaa näkyvää todellisuutta, dokumentoiden kuvataiteen keinoin jälkipolville
mennyttä maailmaa. Toimia alueensa sivistyksen yhtenä tukijalkana.
Killan yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla alueensa kokoava voima taiteilijoille.
Yhdistys antaa puitteet tavata muita samassa tilanteessa olevia. Yhteisnäyttelyt
ovat paras esimerkki tästä perusajatuksesta.
Lisäksi Kilta tarjoaa taiteilijalle mahdollisuuden päästä esiin silloinkin, kun omat
resurssit eivät välttämättä riitä oman näyttelyn pitämiseen.
Myös kurssitoiminta on tärkeä osa kiltaa. Välitön palaute, virikkeet ja uudet ideat
pitävät taiteilijan innon yllä.
Kuhankosken Kilta antaa jäsenilleen sen mitä kukin haluaa sieltä poimia, oli se
sitten silloin tällöin näyttelyihin osallistumista, vuorovaikutusta tai määrätietoista
toimintaa kuvataiteiden hyväksi.

Heti sotien jälkeen tunnettiin tarvetta saada
taiteelle laajempi sosiaalinen pohja.
Fil.lis. Esko Aaltonen, sittemmin tohtori ja professori oli väsymätön
aloitteentekijä Lounais-Hämeessä. Niin myös Kuhankosken Killan
perustamisessa. Ajatus henkisten alojen yhdistymisestä syntyi hänen
ympärilleen kokoontuneessa kirjallisuuskerhossa, jossa oltiin kiinnostuneita myös teatterista, taiteesta ja muusta henkisestä kulttuurista.
Tähän kerhoon kuuluivat Esko Aaltosen lisäksi mm. maisteri Leevi
Valkama, nykyinen professori, kaupunginsihteeri Olavi Tuomola, jolta oli
ilmestynyt jo kokonainen sarja jännityskirjoja, kapteeni Kaarlo Merimaa,
jonka ”Takapihan sankarit” oli nähnyt päivänvalon ja tammelalainen
runoilija Sulo Tanninen.
Kuhankosken Kilta syntyi 5.2.1947 pidetyssä perustamiskokouksessa,
jossa oli läsnä 27 henkilöä.

Perustaminen:
Jo alun alkaen pyrittiin siihen, että yhdistyksen johtoon saataisiin kaikki
kansalaispiirit ja puoluenäkemykset kattava joukko.
Yhdistyksen ensimmäinen johtokunta oli ”kirjallisuuspitoinen”, kuvataiteita
siinä edusti vain Urho Salomaa.
Ensimmäisenä toimintavuonna tehtiin vierailu Valkeakoskelle ja saatiin
aikaan Kotien taiteen näyttely. Virallisesti yhdistys saatiin rekisteriin
12.12.1947.
Lupaavasti alkanut toiminta kuitenkin lopahti seuraavana vuonna 1948.
Aamulehden silloisen aluetoimittajan Kosti Paukkalan aloitteesta
aikaansaatiin 14.4.1950 yhdistyksen ”henkiinherätyskokous”. Täysin
varauksettomasti kokous ei ollut toiminnan jatkamisen kannalla, mutta
taidemaalari – opettaja Urho Salomaa ja Kosti Paukkala saivat 16 jäsenisen
kokouksen jatkamaan toimintaa, nyt enemmän keskittyen
taidenäyttelyjen pitämiseen. Alkuperäistä ajatusta laaja-alaisesta
hengenviljelystä ei silti unohdettu: Killan suojissa toimi niin kirjallisuuslausunta kuin musiikkikerhokin.
Tämän toisen perustamisen jälkeen toiminta lähti vireästi liikkeelle ja
samana vuonna taidegraafikko Erkki Tanttu kävi Museosalissa näyttämässä
miten puupiirros syntyy ja aivan vuoden lopussa järjestettiin
Kerholassa harrastajataiteen näyttely, missä esillä oli 60 työtä.

Toiminta vakiintuu:
Alueellisesti yhdistyksen toiminta sijoittui 1950-1960-luvuilla vielä pääasiassa
Forssaan ja Tammelaan.
1950-luvulla oli luotava yhteydet kaikkiin suuntiin, voitettava yleisön luottamus, oli
opetettava yleisö tulemaan taidenäyttelyihin ja taiteilijan luo. Alun alkaen yhdistys
oli katsonut tehtäväkseen suuren yleisön turvaamisen eräiltä taidekaupan
koukeroilta ja luottamuksen herättämisen vakavaan taiteeseen. Yleisö saattoi
valvotuista näyttelyistä ostaa taidetta turvallisesti, sillä yhdistys takasi taiteilijat.
10-vuotisjuhlaansa yhdistys vietti Hämeenlinnan Taiteilijaseuran näyttelyn
avajaisten yhteydessä helmikuussa 1957 Paloasemalla.
Eri vuosina hankittiin myös esitelmöitsijöitä:
Sakari Saarikivi kävi esitelmöimässä Tyko Sallisesta ja Olli Valonen esitteli
Taideakatemian keräämän laajan kiertonäyttelyn. Vuonna 1956 Forssan
kauppalanhallitus asetti Killan taiteen vaalijaksi.
Marraskuussa 1957 järjestettiin lounaishämäläisen taiteen näyttely ensimmäisen
kerran. Mukaan kelpuutettiin niin ammattitaiteilijat kuin harrastelijat. Tätä on arveltu
maakuntanäyttelyn alkuideaksi, mutta ainakin tästä sai alkunsa Kuhankosken Killan
vuosinäyttelyjen kunniakas sarja.
Forssan tultua kaupungiksi vuonna 1964 yhdistyksen asema ympäröivän
maakunnan silmissä vahvistui. Killan vuosinäyttelyihin alkoi tulla entistä
runsaammin tarjontaa myös Somerolta, Ypäjältä, Jokioisilta, Humppilasta ja
Urjalasta.

1960-luku oli yhdistyksen historiassa niin näyttely kuin valistus- ja
opetustoiminnankin kannalta vireää aikaa. Taidesalonki Majan puitteissa kiinnitettiin
huomio myös yksityisiin näyttelyihin. 1970-luvulla jäsenmäärä kehittyi hyvin ja tehtiin
päänavaus ulkomaille. 1980-luvulla Kilta kiinnitti huomiota mm. taiteilijoiden
työtiloihin ja muihin työskentelyn edellytyksiin.

Omat tilat toiminnan tukena:
Kuhankosken Killan toimintaa ovat jaksottaneet muutot.
1960-luvun puolivälissä Kilta sai käyttöönsä ns. Dottin talosta huoneiston
yksityisnäyttelyjen järjestämiseen. Tässä niin kutsutussa Taidesalonki Majassa piti
yksityisiä näyttelyitä toistakymmentä maamme nimekkäimpiä taiteilijoita kuten
Unto Koistinen, Erik Enroth ja Alpo Jaakola.
Varsinaiset omat työ- ja näyttelytilat Kilta sai 1972-3 vaihteessa Kuhalankadulta.
Poliisilaitoksen muutettua Rajakadulle Kilta sai tyhjentyneen poliisitalon yläkerran
käyttöönsä. Huhtikuussa 1977 tiloissa vietettiinkin yhdistyksen 30-vuotisjuhlanäyttely.
Omien tilojen saaminen vakiinnutti näyttelytoiminnan ja kasvatti yleisömäärää.
Kilta isännöi poliisitalon yläkertaa 17 vuotta. Tiloista pidettiin vaikka niissä oli
puutteensa. Ne olivat kiltalaisten tukikohta ja kokoontumispaikka sekä työtila.
Syksyllä 1980 Killan johtokunta vaati kaupungin kuvataiteiden kehittämissuunnitelmaan lisättäväksi opetus- ja kurssitoimintaan sopivat tilat. Vuosien odottelun jälkeen
kaupunginhallitus lupasi 1986 Killalle 92 neliön grafiikan pajan Värjäämörakennuksesta. Tämä tila on Kuhankosken Killan käytössä edelleen. Lisäksi kehräämölle
Kunnostettiin Forssan kulttuuritoimen hallinnoima näyttelytila Vinkkeli, joka siirtyi
katutasosta kirjaston yläkertaan vuonna 2007, missä se toimii tälläkin hetkellä.

Näyttelytoiminta:
Näyttelyiden järjestäminen on ollut Kuhankosken Killan toiminnan näkyvin muoto ja
niillä on ollut melkoinen merkitys paikkakuntalaisten taidekasvatuksessa. Kävijämäärät ovat moninkertaistuneet alkuaikoihin verrattuna.
Vuosinäyttely on odotettu vuoden päätapahtuma, jossa esiintyvät ammattitaiteilijat
ja edistyneimmät harrastajat. Vuosinäyttelyn juryttäjä tulee muualta ja on usein ollut
esim. vuoden nuori taiteilija. Paikallinen lehdistö on uskollisesti kirjoittanut vuosinäyttelyn tasosta, joka on ollut esimerkiksi ”tyrmäävä, puhutteleva, seisahtunut,
tylsä jne. Nämä arvostelut ovat myös olleet arvokasta palautetta Killan taiteilijoille ja
näyttäneet suuntaa ja tasoa.

Juryttäjät : Liisa Vartiainen ja Jaakko Karhunen

Harrastajanäyttely on menneinä vuosina ollut paikoitellen jopa vuosinäyttelyä
suositumpi, koska jokaiselta taiteilijalta otettiin ainakin yksi työ mukaan näyttelyyn.
Nykyään harrastajanäyttelyä ei pidetä erikseen. Tästä kyllä jäsenistö keskustelee
vilkkaasti, pitäisikö ne herättää uudelleen henkiin. Asiassa ollaan puolesta sekä
vastaan.
Kesänäyttely on jo pidemmän aikaa pystytetty Jokioisten Tapulimakasiiniin.
Näyttelyn luonteeseen kuuluu että sitä ei jurytetä ja näin kaikki pääsevät mukaan.
Näyttelyyn otetaan kultakin taiteilijalta tietty maksimimäärä ja
tähän asti on kaikki saatu mahtumaan mukaan. Teoksia
näyttelyä kohti on ollut noin 100.

Sillanalusnäyttely:
Sillan alla oli aikanaan Kuhankosken Killan suosituin ja huomatuin näyttely.
Kuhankosken Killan Sillan alla näyttely vuonna 1967 oli ensimmäinen
ulkoilmanäyttely Suomessa. Taiteilija Pentti Hammarbergin ideasta lähtenyt
ensimmäinen ulkoilmanäyttely Koskisillan alla järjestettiin 24.5. – 25.5.1967, Forssan
kaupungin soittokunnan puistokonsertin säestämänä.

Taiteen ulkoilmanäyttely oli heti suuri menestys. Avajaisiltana näyttelyyn tutustui peräti
700 henkeä. Paikalle saapui Suomen Television kuvausryhmä ikuistamaan tämän
erikoislaatuisen kulttuuritilaisuuden nauhalle. Myös valtakunnan päivälehdet Suomen
Kuvalehteä myöten kertoivat näyttelystä runsaasti.
Sillanalusnäyttelyt muodostuivatkin sitten Kuhankosken Killan huomatuimmiksi ja
suosituimmiksi näyttelyiksi pitkäksi aikaa. Sen näki kesäisin jopa kolmetuhatta
ohikulkijaa ja pysähtyjää. Killan 50. juhlavuonna 1997 Sillan alta puistoon -näyttelyssä
työt levittäytyivät laajemmalle Kehräämön ympäristöön ja Forssan Klubille saakka.

Viime vuonna Ars Häme ’10 taideviikolla Sillanalusnäyttely herätettiin uudelleen henkiin.
Näyttely pidettiin perinteen mukaan Koskisillan alla ja avajaismusiikista huolehti Forssan
kaupungin soittokunta kapellimestari Hannu Ahtiaisen johdolla. Näyttelyn avajaiset
toimivat samalla koko taideviikon avaajana.
Näyttely saavutti jälleen suuren suosion. Lähes tuhannen henkilön kävijämäärä oli
huikea, vaikka taideviikon muut tapahtumat veivät osan huomiosta. Kävijät toivoivat niin
runsaslukuisesti Sillanalusnäyttelyperinteen jatkamista, että Kuhankosken Kilta päätti
jatkaa sitä tänä vuonna Forssa viikolla yhdessä Forssa eläväksi –ja kauniiksi
yhdistyksen kanssa.

Joulunäyttely: Järjestetään Forssan joulunavauksen aikaan. Näyttely on ns. myyntinäyttely ja sitä ei jurytetä. Teoksilla on
hintakatto, joka on nyt ollut 150 €. Tarkoitus
on että taiteilijat tuovat nurkkiin jääneet teoksensa ns. poistomyytäväksi ja hinta on siksi
edullinen. Näyttely on ollut eri paikoissa.
Syysnäyttelyitä on pidetty menneinä
vuosina ja niillä on usein ollut
teema, kuten v. 2007 Valoa ja
pimeään.
Näyttelyt ulkomailla:
Yhdistyksen ensimmäinen ulkomainen vierailunäyttely pidettiin Södertäljen Vanhan
Raatihuoneen tiloissa 31.3.1973. Näyttely oli suuri menestys ja Södertäljen taiteilijat
saatiin vastavierailulle myös Forssaan. V. 1981 kiltalaiset esittäytyivät norjalaisessa
ystävyyskaupungissa Sarpsborgissa ja v. 1983 pohjoismaisten ystävyyskaupunkien
yhteydessä järjestettiin laaja taidenäyttely Tanskan Struerissa.
Seuraavana vuonna lähetettiin Serpuhoviin neuvostoliittoon 13 tekijän työt ja Aino
Kauranen Killan edustajana. Lehtitietojen mukaan sikäläinen yleisö oli varsin
uteliaana ottanut vastaan lounaishämäläisen taiteen.
Vuonna 1985 pohjoismainen ystävyystaide esittäytyi jälleen Södertäljessä, jossa
Pirkko Hammarbergin kuvakudos sai näyttelyssä keskeisen paikan yleisilmeen
luojana.

Muita näyttelyitä:
Killan konkarit näyttely v. 2006

Killan omat kokoelmat näyttely v. 2007

60-vuotisjuhlanäyttely 2007

Inspiroidu kuvasta … kirjoita runo 2005

Juho Juntusen näyttely
v.2005

Opetus
Jo ennen Kuhankosken Killan perustamista Tammelan Portaan koululla toimi
piirustuskerho, jota ohjasi opettaja ja taidemaalari Urho Salomaa. Hän oli myös
Kuhankosken Killan perustajajäseniä ja hän toimi Killan puheenjohtajana vuosina
1950 -1958. Myöhemmin myös kunniapuheenjohtajana aina kuolemaansa saakka
vuoteen 1965.
Tämä oli alku nykyiselle Portaan Akatemialle, joka toimii Portaassa nyt Maria B.
Raunion johtamana ja Kuhankosken Killan alla. Yksi lahjakkaimmista
piirustuskerhon oppilaista Pentti Hammarberg, joka 1970 luvulla omaksui opettajan
roolin järjestäen kursseja kesäisin Portaassa ja talvisin Forssassa. Hänen
ansiotaan on monen harrastajan ja opiskelijan päätyminen kuvataiteilijaksi.
Pentti Hammarbergin kuolema 90-luvun alussa
aiheutti äkillisen tyhjiön alueen kuvataide-elämään.
Vuonna 1995 Kuhankosken Kilta päätti elvyttää
Portaan kurssit, joiden nimeksi otettiin aikaisemmin
leikkimielellä käytetty Portaan Akatemia. Opetus on
ollut monenmuotoista. V. 1995 Pirkko Hammarberg
mm. opetti paperinvalmistusta ja hyvinkääläinen Hilkka
Mattila stucco lustro fresko-tekniikkaa vuonna 1999,
perinteisen maalausopetuksen lisäksi.
Kesäkurssi tarjoaa jo taidetta harrastaneille opetusta käytännöstä teoriaan,
ihmisen anatomiasta taidehistoriaan.

Grafiikan opetus:
Vuonna 1986 Kuhankosken Kilta sai Forssan kaupungilta grafiikan pajan toimi- ja
työskentelytilaksi. Heti samana vuonna järjestettiin ensimmäinen akvatinta-kurssi.
Sen vetäjäksi kutsuttiin helsinkiläinen Heikki Arppo.
Tämä oli alku Killan ansiokkaille graafikoille. Lounais-hämäläisten graafikkojen taso
on aivan valtakunnallista tasoa Suomessa. Siitä saamme palautetta jatkuvasti.
Viimeksi Ars-Häme ’10 näyttelyssä.
Viimevuosina on järjestetty seuraavia grafiikan kursseja:
Myrkyttömän grafiikan kurssi v. 2005

Scraffito-kurssi v. 2005

Monia muita kursseja
on myös järjestetty,
mm. alastonmallikursseja useana
vuonna.

Värigrafiikkakurssi v. 2006

Nykypäivä
Kuhankosken Kilta pyrkii koko ajan entistä avoimempaan tiedottamiseen ja
näkyvyyteen ulospäin. Viime vuosina on tehty päänavauksia alueen ulkopuolelle.
Tämä aloitettiin menemällä ensimmäistä kertaa Killan historiassa pääkaupunkiseudulle. Järjestettiin näyttely Sanomatalon mediatorilla lokakuussa 2009.

Näyttely sai jäsenistön taholta niin suuren osanoton,
että kaikkia teoksia ei voitu ottaa näyttelyyn mukaan.
Sen saama huomio ja ansio oli verraton. Eritoten
kiltalaisten grafiikan taso sai suurimmat kiitokset.
Näyttelyyn kävi tutustumassa tuhansia pääkaupunkilaisia ja ulkomaalaisia.

Ars Häme ’10
Kuhankosken Kilta toteutti viime vuonna ehkä suurimman taidetapahtuman mitä
Forssan seudulla on koskaan järjestetty. Tapahtumassa vieraili yli 6000 kävijää
9 pv.n aikana. Yksistään Kutomon näyttelyt keräsivät yli 3000 kävijää.
Myös Killan oma Ompelimon Tehtaan varjossa näyttely oli Killan historian
suurimpia ja onnistuneimpia sekä ehdottomasti monipuolisin.

Ars Häme /muutettu nyt Art Hämeeksi on vuorovuosin Hämeen
kaupungeissa kiertävä taidetapahtuma, jossa mukana ovat
uutena Lahti, Hämeenlinna, Forssa ja Riihimäki. Tamperetta
houkutellaan myös mukaan. Seuraavan kerran tapahtuma on
Forssassa vuonna 2014.

Taidekeskushanke:
On tärkein Kuhankosken Killan tulevaisuuteen tähtäävä hanke.
Kuhankosken Kilta esitti Forssan kaupungille viimeksi v. 2009 taidekeskuksen
perustamista Forssaan. Kulttuurielämän kehitys Forssassa on jäänyt pahasti
jälkeen verrattuna lähikaupunkeihin. Mm. Hämeenlinnan Verkatehtaaseen tai
Tampereen Vapriikkiin.
Vuonna 2009 puhuimme Makasiinien puolesta, nyt taidekeskusta yhteisvoimin
muun kulttuuriväen kanssa halutaan kutomon voimalaitokseen. Ensimmäistä kertaa
Kilta ei ole toiminut kaupungin unilukkarina. Jo vuonna 1971 Killan silloiset vetäjät
ottivat yhteyttä kaupungin johtoon taidekeskuksen saamiseksi Forssaan.
Taidekeskushanketta ovat olleet Forssaan puuhaamassa muutkin ”isot” tahot.
V. 1987 Retretin luoja Pekka Hyvärinen neuvotteli Forssan kaupungin kanssa
taide- ja vapaa-ajankeskuksen luomisesta kehräämölle. Puhuttiin tekstiilihistorian
museosta, modernin taiteen museosta ja nuorten luovan toiminnan keskuksesta.
Forssaan piti tulla valtakunnallinen kulttuuri keskus. Forssasta piti tulla Suomessa
tunnettu matkailukaupunki. Mutta Retretti meni konkurssiin ja hanke hautautui.
Toinen hanke, joka jopa toteutui eli hetken ja kuoli sekin pois, oli Artexpo. Sen
toi Forssaan Erkki Minkkinen ja Gelerie Petite v. 1989. ”Tule ihailemaan oikeata
taidetta”, näillä sanoilla kävi kutsu Suomen ensimmäisille kansainvälisille taidemessuille Forssaan. Luvattiin kertasilmäys Pohjoismaiden ja Euroopan ”johtavien”
Gallerioiden ”parhaisiin” teoksiin kaikilta modernin ja nykytaiteen alueilta.
Mukana oli Dalia, Picassoa, Derainia, Dufytä, Vasarelyä, Loeria ja Miro’a.
Mutta tämäkin kaatui taloudellisiin vaikeuksiin v. 1991 tammikuussa.

Kuhankosken Killan vuosinäyttely ehdittiin pitää Artexpon tiloissa kerran vuonna
1990. Tilat olivat upeat ja Kilta olisi todella toivonut niiden säilyvän taidenäyttelytiloina. Vielä tänäkin päivänä Forssasta puuttuu kunnon taidenäyttelytilat.
Yhdistys Kuhankosken Kilta ry:
Jäseniä Killalla on tällä hetkellä vajaa 200. Yhdistys tarvitsee jäseniä ja onkin
toivottavaa että jäsenmäärä kasvaisi. Eritoten nuoria jäseniä Kilta tarvitsee
jatkuvuuden ja toiminnan tuoreutumisen kannalta.
Kilta elää jäsenmaksuistaan ja toiminnan onnistumisen kannalta jäsenmaksutuloja pitäisi kasvattaa. Uusi vireä toimiminen, ulospäin näkyminen ja toimiminen,
jäsenistön taitojen kehittäminen sekä virkistäytyminen ovat tämän hetken muita
tärkeitä tavoitteita.
Tänä vuonna Kuhankosken Kilta teki pitkästä aikaa opintomatkan ulkomaille,
Saksaan Moselin laaksoon. Matka oli erittäin onnistunut ja osallistujat toivoivat
sille heti jatkoa. Tähän pyritään resurssien antamissa mahdollisuuksissa.
Ensi vuodelle on kaavailtu Espanjaan suuntautuvaa opintomatkaa.
Myös nuorten saaminen mukaan toimintaan ja jäseniksi on tulevaisuuden yksi
tärkeimmistä tavoitteista ja haasteista.
Me Kuhankosken Killassa toivomme että lounais-hämäläiset aktivoituisivat
tulemaan kiltalaisiksi esim. kannatusjäseniksi. Näin Killan toiminnan jatkuminen
ja kehittyminen varmistuu.

