
 
 
 
Bästa medlem! 
 
Årsmötet återvalde Annika Östman till ordförande. Carola Seittu valdes till viceordförande 
och intendent/galleriföreståndare. Pirketta Levón valdes till sekreterare, Susanne Öst till 
kassör  och Aatos Lehtola till övervakningschef. Heidi Hjort återvaldes till webmaster, Juha 
Lesonen fortsätter som info- och marknadsföringsansvarig, Lisbeth Leuthold-Mäkinen valdes 
till husmor och övriga styrelsemedlemmar är Maaret Lagus och Tarja-Marja Mattila. 
 
Kursavgifter 
Konstklubbens egna öppna grupper kostar 15 euro per person / termin, för medlemmar.  
Utomstående grupper betalar 200 euro per termin /grupp, eller 150 euro/grupp/termin när alla 
deltagare är Konstklubbens medlemmar. 
Weekendkurser och workshops: Avgiften varierar, och meddelas skilt för varje kurs. 
 
Medlemsavgiften 
Vänligen betala medlemsavgiften till föreningens konto  FI90 4958 0010 0261 97 före 
utgången av Mars månad. Medlemsavgiften är 28 €, studerande 10 € och över 80-åriga 
har gratis medlemskap. OBS!! Kom ihåg medlemmens namn i meddelandefältet, ifall det är 
någon annan än medlemmen själv som betalar avgiften! 
 
 
Vårens kurser 
Hasse Westergårds kurs 1 hålles 18-19.3.2017, (lö 10-15, sö 10-15) 
Hasse Westergårds kurs 2 hålles 25-26.3.2017 ( lö 10-15, sö 10-15). 
Fri teknik (olja, akryl, akvarell, pastell) och möjlighet att antingen måla stilleben arrangerade 
på plats istf från foto, alternativt egna motiv, djur eller porträtt. Ta med egen matsäck. Avgift 
50 euro per kurs, (obs två skilda kurser!) betalas till klubbens konto före kursens början. 
Anmälning till torniart@gmail.com eller tel. 045-8572033.  
 
 
Akvarellkurs 1 med Aino Kivisaari den 22- 23.4.2017  (lö 9-16 och sö 9-16). 
Intensiv kurs, 7+7 timmar, som börjar med traditionella tekniker och fortsätter till några 
experimentella äventyr… passar både nybörjare och längre hunna. Tvåspråkig lärare. Ta 
med egen matsäck. 
Avgiften är 50 euro, betalas till klubbens konto före kursens början. Anmälning till 
torniart@gmail.com eller tel. 045-8572033. 
 
 
Målargrupperna fortsätter; Det finns platser lediga om någon är intresserad! 
Talttaryhmä        kontakta Aatos Lehtola 
Tiistaimaalarit gruppen är full 
Akvarellgruppen Juha Lesonen 
PastellPlus Annika Östman 
 
 
 
Med önskan om en skön vår! 
  
Annika Östman, ordf.  
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Käännä -> 
 
 
 


