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TAIDEYHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 2017
Johtokunta

Riitta Pellinen
Markku Nurmi
Tarja Mölsä
Riitta Ojalainen
Paula Juuti
Päivi Lipponen
Pirkko Tuomainen
Leena Tahvanainen

puheenjohtaja, tiedottaja
sihteeri
leikekirjanhoitaja
nettisivut ja taidelainaamo

riitta.pellinen@hotmail.com
wiljami@nurmet.net
tarja.molsa@pp.inet.fi
riitta.ojalainen@tieto.com
paulajuuti63@gmail.com
pmlipponen@gmail.com
pirkko.tuomainen@kymp.net
leena.tahvanainen@pp.inet.fi

0407153249
0451259825
0400584277
0400684413
0400991965
0503059241
0407548840
0503568474

Johtokunnan jäsenten toimenkuvat julkaistaan nettisivuilla maaliskuussa.

Muut

Tmi Katido
Helena Kosonen
Timo Mihl

yhdistyksen kirjanpito ja jäsenrekisteri
toiminnantarkastaja
toiminnantarkastaja

Taideyhdistys pähkinänkuoressa
Perustamisvuosi: 1982, rek. vuosi 1984, rek. nro 140668,
LY-tunnus 1445156-6
Jäseniä:

31.12.2016 238, joista kunniajäseniä on 5

Jäsenistö:

taiteen tuottajia ja kuluttajia sekä
kannattaja jäseniä

Logo:

suunnittelija Lauri Sarasmaa

Toimipaikka:

Taitotalo, kirkonkylän vanha koulutalo
Vennonmäellä, näyttelytilat,
omat toimitilat, kokoontumistilat,
savi- ja kivenhiontapajat

Osoite:

Metsäkouluntie 3, 56100 Ruokolahti

Kalusto:

lista- ja paspisleikkurit, kivenhiontakoneita,
grafiikan prässi, lasihiontakone, dreija,
vannepuristin, keramiikkauuni ja
rakupolttouuni, öljyvärimaalauksen
kehysnaulain, tietokone, dataheitin,
pesukone, kahviastiasto ja studiovalo.

Taideteokset:

taidekokoelmassa 156 taideteosta,
koulujen opetustaulukokoelmassa
yli 300 kuvataulua

Tilit:

Etelä-Karjalan Osuuspankki
FI49 5402 1520 0297 87,
stipendirahasto
E-KOP FI62 5402 1561 9009 61

Jäsenmaksu:

10 euroa, alle 18-v. 5 euroa

Kotisivut:

http://www.ruokolahdentaideyhdistys.fi

Sähköpostiosoite: posti@taitotalo-ruokolahti.fi

heli.virtanen@katido.fi

0407078123

POSTIA PEEJIILTÄ
Toimintavuosi 2017 on käynnissä. Valokuvakerho
on aloittanut toimintansa, kalligrafiakurssi pidetty,
samoin vuosikokous. Järjestöpalaverissa on oltu
mukana ja yksi tilavaraus kahvituksineen hoidettu.
Taitotalon joulukuuset ja -valot on korjattu pois ja
viikkosiivoukset tehty. Luntakin on luotu.
Pihavaloista osa näyttää nyt olevan pimeänä, mutta
kevättä kohti mennään! Taitotalosta huolehtiminen
on velvollisuutemme, joka sisältyy saamaamme
hallintaoikeuteen. Talolla on paljon käyttöä, mikä
on arvokas asia. Koko Kansan Kahvila on juuri
tulossa tai ollut, riippuen siitä, milloin saat tämän
Taidetiedotteen. Näin on alkanut yhdistyksen 35.
vuosi – puuhakkaasti.
Yhdistys on mukana Suomi 100-tapahtumaketjussa
omilla panoksillaan. Tästä Taidetiedotteesta löydät
meidän tilaisuutemme. Päivämäärät kannattaa
merkitä heti omaan kalenteriin ja levittää tietoa
myös tuttavapiirissä. Eivät sitten pääse livahtamaan
ohi. Paras kiitos järjestäjille on paikalle tullut
yleisö!
Suomi 100-tapahtumien teema on YHDESSÄ. Se
on jokaisen yhdistyksen toiminnan kulmakivi,
olkoon juhlavuosi tai ei. Aina tehdään yhdessä,
aina kannetaan vastuuta yhdessä ja aina toivotaan
mukaan uusia jäseniä. Iloa tuottaa jokainen
ihminen, joka löytää tiensä meidän yhdistyksemme
toimintaan taiteen harrastajana, osallistujana,
kannustajana, talkooapuna tai vieraana Taitotalon
tapahtumissa. Erityisesti iloitsen yhteistyöstä eri
yhdistysten kanssa. Käsityöyhdistys tuli upeine
töineen Taitotalolle viime vuoden kesänäyttelyyn,
musiikkikoulun opettajat ja musiikin opiskelijat
tuntuvat viihtyvän Taitotalon nostalgisissa
opetustiloissa, Musiikkiteatteriyhdistyskin sai
syksyksi harjoitteluajat Taitotalon isosta luokasta ja
Kirkonseudun Marttojen kanssa yhteinen tapahtuma
on juuri nyt. Aika ajoin alakerrasta kuuluu torven
törähdyksiä, sillä vaskikvintetti harjoittelee talolla,
samoin sanaseura. Kulttuuripalvelu Kaiku pyysi
meitä yhteistyöhön perinnetalon ympäristön
elävöittämiseen. Totta kai, mukana ollaan! Kunnan
kirjaston ja Musiikkiteatteriyhdistyksen kanssa
toteutetaan yhteinen kulttuuritapahtuma maaliskuun
lopulla. Toteutetaan siitä huolimatta, vaikka Suomi
100- apurahaa ei saatu valtion kukkarosta - kumma

kyllä. Yhteistyö kunnan ja kansalaisopiston kanssa
on meille itsestäänselvyys.
Vuosikokous oli Riitan päivänä, 1. päivänä
helmikuuta. Kai huomasit ilmoituksen
nettisivuillamme, facebook-päivityksessä,
Ruokolahtelaisessa tai Uutisvuoksen seurapalstalla?
Harmittelen aina vuosikokouksen pientä
osallistujamäärää, viimeksi 8 johtokuntalaista
paikalla eli 3 % jäsenistöstä. Vuosikokous on se
areena, jossa jäsenistö voi vaikuttaa yhdistyksen
asioiden hoitoon ja ilmoittautua johtokuntaan.
Johtokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta
kerrallaan. Mitä useammin johtokunta vaihtuu sitä
varmimmin toiminta uudistuu ja luutuneet
toimintamallit vältetään. Siis rohkeasti mukaan!
Aktiivisuus ja sitoutuminen takaavat yhdistyksen
tulevaisuuden.
Tämän vuoden kokouksen ajankohta oli
tavanomaista aikaisempi. Johtokunta halusi nopeasti
päätöksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
tälle vuodelle. Suunnitelmaan nimittäin sisältyy
TAIDEKURSSIN järjestäminen ja sen
rahoittaminen opetuksen osalta jäsenilleen 35.
juhlavuoden kunniaksi. Kurssin tiedot ovat tässä
lehdessä.
Miten yhdistyksen 35. vuotta juhlitaan? Nautitaan
kuvataiteesta ja syntyvistä taideteoksista. Pistetään
pystyyn näyttely. Esitellään, miltä Suomi
mielestämme näyttää. Kuvia syntyy Punkaharjulla,
Ruokolahdella, missä tahansa tai on jo valmiina.
Näytetään kuvia Suomesta. Jos ei ihan sataa, niin
lähes sata. Pyydetään kansaa katsomaan. Avataan
näyttely juhlallisesti. Juodaan 35v-juhlakahvit!
Lokakuussa - muista!
Kiitin vuosikokousta saamastani luottamuksesta,
sillä tulin valituksi yhdistyksen puheenjohtajaksi
vuosiksi 2017 – 2019. Mainitsin samalla, että se on
viimeinen kauteni yhdistyksen johtokunnassa. Olen
aloittanut v. 1982. Vihdoin ymmärrän lopettaa –
hyvä mie!

TAPAHTUMAKALENTERI
VKO 7

Taidetiedote 2017

27. - 29.1.

Kalligrafiakurssi

1.2.

Vuosikokous

12.2.

Koko kansan kahvila Taitotalolla

27.3.

Kuvataide Ruokolahden Imatralla, Eero Laajon luento

2.4.

Saara Kiiverin konsertti Taitotalolla

17. - 23.5.

Taideleiri Punkaharjulla
Lasten ja nuorten kesätaidekurssi

7.6.

Rakupoltto

18.6. - 13.8.

Taitavat kädet -kesänmyyntinäyttely

27.7.

Suvi-illan Sävelet

20.8. - 3.9.

Muistojen koulutaulut –näyttely

16.9.

Ruokolahti Markkinat torilla

22. - 29.10.

TY 35-vuotta: avajaiset ja juhlanäyttely
Marraskuussa mahdollisesti taidematka, seuraa ilmoittelua!

3.12.

Taitotalon joulu ja jouluikkuna avautuu

6.12.

Juhlavalaistus

Jäsenet tekevät yhdistyksen
JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2017 on 10 euroa yli 18-vuotiailta ja 5 euroa
sen alle olevilta. Tämän lehden mukana on jäsenmaksukuitit. Ilmoita lapsen
syntymäaika heli.virtanen@katido.fi, näin laskutus menee oikein. Jos haluat
jatkossa jäsenmaksun sähköpostiisi, ilmoita siitä heli.virtanen@katido.fi

OSOITTEEN MUUTOS Osoitteen muutos ja muut muutokset jäsentiedoissa voi ilmoittaa suoraan
heli.virtanen@katido.fi ja puh. 0407078123.
VIITENUMERO

Jäsenmaksukuitissa on viitenumero, joka säilyy vuodesta toiseen samana.
Halutessasi voit tallettaa jäsenmaksupohjan seuraavaa vuotta varten
verkkopankkiisi. KÄYTÄ VIITENUMEROA (ilman viitenumero olevista pankki
ottaa suuremman käsittelymaksun).
Toivomme saavamme maksusuorituksen 1.4.2017 mennessä tilillemme:
E-KOP FI49 5402 1520 0297 87. MUISTA KÄYTTÄÄ VIITENUMEROA.

JÄSENOIKEUDET

Jäsenyys oikeuttaa saamaan jäsenedut matkoista, kursseista ja koulutuksesta sekä
Taitotalon käytöstä. Kannattaa myös kysyä jäsenyyden kautta saatavia alennuksia
alan liikkeistä.
Lisäksi jäsenet saavat vuosittain jäsenlehden ja mahdollisuuden olla mukana
toimivassa yhdistyksessä.

JÄSENMÄÄRÄ

Viime vuoden aikana Taideyhdistykseen liittyi 12 uutta jäsentä. Toivotamme
kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistykseen.

TAITOTALO

Yhdistyksellä on Taitotalon käyttösopimus 30.6.2019 saakka.
Yhdistyksen jäsenenä sinulla on mahdollisuus käyttää Taitotaloa jäsenhintaan
erilaisia tapahtumia varten esim. oma taidenäyttely. Taitotalolla on hyvät
toimitilat myös muihin tilaisuuksiin kuten ristiäiset, syntymäpäivät, kokoukset ja
kurssit. Tilaisuuksista yhdistys perii pienen maksun talon ylläpito- ja tapahtumien
järjestelykulujen takia

TILANVARAUS

Pirkko Tuomainen pirkko.tuomainen@kymp.net / puh. 0407548840 tai
Tarja Mölsä tarja.molsa@pp.inet.fi / puh. 0400584277 tai
Riitta Pellinen riitta.pellinen@hotmail.com / puh. 0407153249.

TAIDELAINAAMO

Sijaitsee Taitotalon yläkerrassa ja on avoinna tapahtumien aikana, sekä erikseen
sovittuna aikana. Lainaamosta voi vuokrata tai suoraan ostaa yhdistyksen jäsenen
taulun.

INTERNET

http://www.ruokolahdentaideyhdistys.fi

FACEBOOK

https://www.facebook.com/ruokolahdentaideyhdistys

Kymmenen kirjaa
Kalligrafia-kurssi 27. – 29.1.2017 Taitotalolla kokosi 10
innokasta: Kaisan, Tarjan, Marjon, Airin, Riitan, Arjan,
Kaarinan, Katin, Vuokon ja Raijan opettelemaan unsiaalityylin kirjaimia.
Kalligrafia on kaunokirjoitustaidetta. Siinä kirjaimet toimivat
inspiraation lähteenä ja liikkeellepanevana voimana. Kullakin
ajalla on näköisensä kirjaimet käytössä. On todettu, että käsin
kirjoitettu ruokkii aivoja ja luovuutta.
Ensimmäisenä iltana kättä lämmiteltiin yksinkertaisella Akirjaimella. Kokeiltiin kynän terän aseman vaikutusta viivaan,
45 asteen kulma, verrattuna 5 asteen kulmaan. Terävät reunat
ja kaarteet ovat haastavia. Samalla opettaja Vivian Majevski
kertoi historiaa: ensimmäiset kirjaimet Roomassa hakattiin
kiveen. Aluksi olivat käytössä isot kirjaimet ja sanavälit
puutuivat. Kirjoitus on peilannut yhteiskuntaa – yhteinen
kirjoitus.
Niinpä opettelimme pitämään terää 5 asteen kulmassa,
tekemään ”tappi” ja ”tripsu”, kuten unsiaali-tyylissä kuuluu
olla. Monet kirjaimet ovat pyöreitä, kuten O-kirjain. Akirjaimesta aloitettiin ja aakkoset käytiin läpi. Vivian seurasi
jokaisen oppilaan kirjaimen harjoittelemista ja teki jokaiselle
mallin. Miten helpolta se näytti. Terävä alku, kauniit kaarteet.
Lohdutti meitä, kaksikymmentä vuotta hellan ääressä niin
pakosta oppii.
Kun Vivian huomasi meissä väsymystä, otettiin lastat käteen.
Leveällä lastalla ja eri väreillä kirjoitettiin paperi täyteen
kirjaimia. Rentouttavaa. Samalla Vivian näytti tekemiään
harjoitelmia. Hän on leikkinyt erilaisilla välineillä ja käyttänyt
kynänä lastua, puupalaa, pilotti-, pallo- ja huopakynää ja
sivellintä. Näistä harjoitelmista hän on koonnut itselleen

kirjan. Jotta katsoja ei keskittyisi tekstin sanomaan ja
muodostaisi sen pohjalta mielipidettä, käyttää hän joko pelkkiä
kirjaimia tai vierasta kieltä tekstinä. Vivian Majevskin mukaan
hänen teostensa sanoma ei piile tekstin sisällössä vaan
erilaisten pintojen, viivojen ja rytmien päällekkäisyydessä.
Lauantai-illan lopputunnilla otettiin rakennuspaperirullasta
isot arkit. Tehtävänä oli tehdä erilaisia pintoja: isokokoisia
kirjaimia, pientä tekstiä ja harvassa olevia kirjaimia. Kynän
lisäksi käytettiin erilevyisiä lastoja. Sunnuntai-aamuna työtä
jatkettiin. Tyhjää paperipintaa piti jättää. Jokainen teki kolme
arkkia. Puolen päivän jälkeen aloitimme kokoamaan niistä
jokaiselle oma kirjaa. Sapluunan avulla haimme kauniin sivun
ja se leikattiin irti. Vivian opasti sivujärjestyksen
sommittelussa. Näytti ja opetti, miten sivut ommeltiin käsin
yhteen pellavalangalla. Sivut taitettiin. Jokaisen kirja esiteltiin,
saatiin palautetta ja samalla opittiin sommittelua. Lopuksi
kirjaan voi lisätä leipätekstiä sopiviin paikkoihin. Sunnuntai
päivän päätteenä valmiina oli kymmenen kirjaa.
Kurssi oli mahtava. Saimme ekstrana paljon ideoita. Yhtä
ideaa Kaisa aikoi kokeilla jo heti sunnuntai-iltana kotona.
Kiitos Vivian.
Tarja Mölsä, kurssilainen
Virolaissyntyinen Vivian Majevski (s. 1961) on forssalainen
kalligrafi. Majevskilla on ollut töitä näyttelyissä niin
kotimaassa kuin ulkomaillakin vuodesta 1995. Hän on myös
järjestänyt useita kalligrafianäyttelyitä ja opettaa kalligrafiaa.
Vivianin töihin voi tutustua nettisivuilta: www.vivian
majevski.com

Juhlavuosi
Taideyhdistys on mukana Ruokolahden Suomi
100-tapahtumissa järjestäjänä. Kehotan
lukijoita kurkkaamaan juhlavuoden aikana
Ruokolahden kunnan nettisivuilta löytyvää
Suomi 100-kalenteria. Siellä on komea
tapahtumien kavalkadi. Osallistutaan
porukalla!

esitelmänsä vie kuulijat lasten ja nuorten
kirjallisuuden maailmaan. Kirjaston väki
huolehtii järjestelyistä.
Sunnuntaina sopraano Saara Kiiveri konsertoi
pianisti Katriina Holmin säestyksellä
Taitotalolla. Konserttilipun hinta on 10 euroa ja
kahviota pitää Musiikkiteatteriyhdistys, joka on
illan järjestäjä.

KOKO KANSAN KAHVILA
Tämän Taidetiedotteen ilmestymisen aikaan
Taitotalolla on ensimmäinen tapahtuma, jolle
saimme Suomi 100-statuksen. KOKO
KANSAN KAHVILA ideoitiin jatkoksi
aikaisemmalle Ravintolapäivälle. Kun
yhteistyökumppaniksi tuli Kirkonseudun
Martat, lokakuussa pidetyssä palaverissa
kahvilan idea lyötiin lukkoon. Kahvinkeittäjiä,
leipojia, tarjoiluhenkilökuntaa ja tiskaajia
löytyi helposti. Vanhaa kahvipöytäkulttuuria
on syytä vaalia; sillä tavalla on Suomessa
perinteisesti osoitettu vieraanvaraisuutta ja
pyhä erotettu arjesta. Tapahtumaan on
rakennettu näyttely kahvikalustoista,
resepteistä ja kahvipöytätekstiileistä.
Toivottavasti kansa löytää tiensä Taitotalolle
sunnuntaikahville helmikuun 12. päivänä.

KULTTUURI KYLÄSSÄ
Yhteistyössä kunnan kirjaston ja
Musiikkiteatteriyhdistyksen kanssa toteutamme
maaliskuun viimeisellä viikolla kolmen
kulttuuritapahtuman sarjan. Se on hyväksytty
Suomi 100 – ohjelmaluetteloon.
Viikko alkaa maanantai-iltana Taitotalolla
pidettävällä kuvataide-esitelmällä, vierailijana
Imatran taidemuseon johtaja Eero Laajo. Illan
järjestelyistä vastaa taideyhdistys. Tilaisuus on
maksuton, mutta väliajalle järjestämme
kahvion. Kahvion järjestämiseen kaivataan
vapaaehtoisia! Ilmoittaudu Riitalle!
Keskiviikkona kirjasto Suovillassa on
vierailijana kirjallisuudentutkija FT Päivi
Heikkilä-Halttunen Tampereelta. Hänen

MUISTOJEN KUVATAULUT
Yhdistyksellämme on yli 500 opetustaulun
kokoelma, jonka hoidosta vastaa Harri Tonder.
Kunnianosoituksena Suomen kansakoululaitokselle niistä rakennetaan näyttely elokuun
lopulle, jolloin nykyisetkin koululaiset
pääsevät katsomaan taiteilijoiden tekemiä
kuvatauluja. Kokoelmamme tauluista osa on
ulkomaalaisia, mutta tulevan näyttelyn taulut
ovat kaikki suomalasia. Tälle tapahtumalle on
saatu Suomi 100-status.

SUVI-ILLAN SÄVELET
Jo perinteeksi muodostunut yhteistyö
Ruokolahden pelimannien kanssa jatkuu
tänäkin kesänä, sillä heidän johdollaan kaikuu
taas heinäkuussa Taitotalon pihalla yhteislaulu.
Teemana on Suomi 100 vuotta eli tuttuja
lauluja on varmasti luvassa.

Tarkat tiedot tilaisuuksista löytyvät erillisistä
ilmoituksista tässä Taidetiedotteessa!

Taideyhdistyksen perustamisesta 35 vuotta
Ruokolahden taideyhdistyksen perustava kokous
pidettiin Koulukeskuksessa tammikuun 29. päivän
iltana vuonna 1982. Kokousta edelsi palaveri, jossa
taideyhdistyksen perustamisesta oli sovittu. Sen
palaverin paikka oli vasta pystytetty perinnetalo ja
väki oli kutsuttu sinne lehti-ilmoituksella.
Perustavassa kokouksessa oli 16 henkilöä, joiden
joukosta muodostettiin yhdistyksen ensimmäinen
kaksivuotinen johtokunta.

heena on luonto tai muotokuvat. Rakkaus kiviin
näkyy hänen kivimosaiikkitöissään esimerkiksi
Ruokolahden hyvinvointikeskuksen aulassa.
Hilkka Halmeila toimi Aune Patjaksen apuna taidepiirissä 1970- ja 1980-luvuilla. Se oli kansalaisopiston kuvataideryhmä. Hilkka piti myös kuvataidekerhoa yläasteikäisille nuorille. Hilkka Halmeila on
Ruokolahden taideyhdistyksen kunniajäsen.

Puheenjohtajaksi valittiin Irma Tonder ja muut yhdeksän jäsentä olivat Hilkka Halmeila, Pekka Hatinen, Airi Havia, Eila Keltanen, Riitta Keskiruokanen, Kirsi Manner, Irma Riikonen, Marja-Leena
Vanhanen ja Jaakko Äikäs. Sihteeriksi valittiin johtokunnan ulkopuolelta Tuula Hämäläinen.
Ketä ovat nämä johtokuntalaiset?

IRMA TONDER s. 1936
Irma Tonder on syntynyt Savitaipaleella, käynyt
lukion Lappeenrannassa ja kouluttautunut terveydenhoitoalalle. Irma tuli miehensä Harrin kanssa
Ruokolahdelle Kemppilän koululle töihin 1960luvun alussa ja perhe muutti 60-luvun lopulla Rasilaan Veikkojenpolulle omaan taloon, jossa he edelleen asuvat.
Irma Tonder on harrastanut kuvataiteita pienestä
pitäen. Hän on maalannut öljyväreillä ja etenkin
vesivärityöt ovat hänelle tyypillisiä. Vesiväritekniikkaa sopii hänen nopeaan työskentelyynsä. Irma
Tonder on tehnyt myös paljon keramiikkatöitä, joissa toistuvat samat loistavat värit kuin hänen maalauksissaankin.
Kymmenen vuoden ajan hän kirjoitti joulusadun
taideyhdistyksen joulutapahtumaan. Hän kuvitti
sadut ja sitoi kirjoiksi.
Irma on myös taitava käsitöiden tekijä. Sen näimme
viime keväänä pidetyssä laajassa Irman näyttelyssä
Taitotalolla.
Irma Tonder oli Ruokolahden taideyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja kahdeksan vuoden ajan.
Hän on yhdistyksen kunniajäsen.

HILKKA HALMEILA s. 1926
Hilkka Halmeila on syntynyt ja käynyt koulunsa
Lahdessa, jossa hän viettää myös eläkepäiviään.
Hän toimi 1974-1986 Ruokolahden peruskoulussa
maatalouden, maantiedon ja biologian opettajana.
Ruokolahdella ollessaan hän harrasti aktiivisesti
kuvataiteita tehden temperamaalauksia, joissa ai-

Hilkka Halmeila Ruokolahti-markkinoilla 80-luvun
alussa

PEKKA HATINEN
Pekka Hatinen toimi yhdistyksen perustamisen aikaan Ruokolahden kansalaisopiston rehtorina. Hän
oli yhdistyksen varapuheenjohtaja vuosina 1982 –
89 sekä puheenjohtaja vuosina 1990-91. Hänen puheenjohtajavuosinaan yhdistys alkoi suunnitella
lasten kuvataidekoulun perustamista Ruokolahdelle.
Aika ei ollut tuolloin asialle otollinen, mutta myöhemmin suunnitelmallinen taiteen perusopetus alkoi
lapsille kansalaisopiston alaisuudessa.

AIRI HAVIA s.1938
s.1938
Airi Havia on syntynyt Hartolassa ja hän kävi koulunsa Heinolassa. Heinolan seminaarista hän on
myös valmistunut opettajaksi. Havian perhe muutti
Ruokolahdelle 1962 ja koko opettajauransa ajan
Airi ja Pertti työskentelivät Utulan koululla. Eläkkeelle jäätyään he muuttivat Rasilaan Rantaharjulle.
Airi kävi Utulasta käsin kansalaisopiston taidepiirissä Rasilassa ja Imatralla Niskalammilla grafiikan
ryhmässä. Grafiikasta tulikin Airin lempitekniikka
kuvataiteessa, vaikka hän on myös piirtänyt paljon
sekä maalannut öljyväri- ja vesiväritöitä.

Airi on yhdistyksen aktiivijäsen sen perustamisesta
tähän päivään.

EILA KELTANEN s. 1931, k. 2013
Eila Keltanen syntyi Ruokolahdella ja eli aikuiselämänsä Rasilassa. Hänellä oli kirjakauppa
Ruokolahden Kirja ja Paperi, joka sijaitsi Säästöpankin kiinteistössä.
Uuden Koulukeskuksen tulo Rasilaan 1970-luvun
alussa avasi uusia harrastusmahdollisuuksia ruokolahtelaisille, sillä kansalaisopiston piirit saivat koululta toimitilat. Eila kiinnostui maalaustaiteesta Aune Patjaksen johdolla. Hän kävi myös Imatran kuvataidekoulun, josta hän sai oppia myös grafiikan tekemiseen. Hänen maalauksensa ja grafiikkansa ovat
tunnelmallisia ja herkkiä.
Eila Keltanen toimi johtokunnassa vuosina 1982 1991.

IRMA RIIKONEN s.1927
s.1927
Irma Riikonen on syntynyt Porissa. Lapsuusvuosiin
sattuneet sotavuodet hän vietti siskonsa kanssa
Fammun (isän äiti) luona Keski-Suomessa Kuorevedellä. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Porin tyttölyseosta 1947.
Irma opiskeli opettajaksi Raahen seminaarissa ja
heti valmistuttuaan hänen toiveenaan oli muuttaa
etäälle Porista järven rannalle. Hän tuli Ruokolahdelle 1950 otettuaan vastaan viran Soinilan koululta.
Samana syksynä koulussa aloitti toisena opettajana
Jorma Riikonen. Irma ja Jorma perustivat perheen
1953 ja perhe asui Soinilan koululla ennen Rasilaan
muuttoa. Irma toimi Soinilan koulun opettajana koko opettajauransa ajan vuoteen 1989, jolloin Irma
jäi eläkkeelle ja samana vuonna myös Soinilan koulu lakkautettiin.

RIITTA KESKIRUOKANEN nyk. PELLINEN s. 1949
Riitta on syntynyt ja käynyt koulun Rovaniemellä.
Hän valmistui matemaattisten aineiden opettajaksi
Helsingistä. Hän tuli Ruokolahdelle opettajaksi
1979 ja työskenteli Kirkonkylän koululla eläkepäiviinsä saakka.
Aktiivinen taideharrastus alkoi Ruokolahdella kansalaisopiston kuvataidepiirissä. Taideyhdistystoiminnan rinnalla hän on maalannut ja tehnyt metalligrafiikkaa.
Riitta Pellinen on Ruokolahden taideyhdistyksen
pitkäaikainen aktiivijäsen. Hän on kuulunut johtokuntaan vuodesta 1982 alkaen ja toiminut puheenjohtajana ensimmäisen kerran vuosina 1992 -97
sekä toisen kerran vuodesta 2013 alkaen edelleen.
Hän on yhdistyksen kunniajäsen.

KIRSI MANNER s. 1965
Yhdistyksen alkuvuosina johtokunnissa oli aina
yksi nuorison edustaja. Kirsi valittiin ensimmäiseen
johtokuntaan edustamaan sitä joukkoa, joka oli vahvasti mukana Hilkka Halmeilan ohjaamassa koululaisten kuvataidekerhossa. Kirsi on Irma ja Lauri
Mannerin tytär ja kädentaitaja Marja-Leena Mannerin sisar. Äiti Irma oli myös innokas taiteen harrastaja ja taideyhdistyksen jäsen.
Kirsi kävi peruskoulun jälkeen lukion Imatralla. Sen
jälkeen hän lähti opiskelemaan Jyväskylään. Valmistuttuaan lastentarhan opettajaksi hän jäi töihin ja
pysyvästi asumaan Jyväskylään. Kirsi on käynyt
vuosien mittaan tavoitteellisesti käsityökoulua ja
päässyt kokeilemaan taidekäsitöiden eri tekniikoita.

Irma Riikonen mallina Jaakkiman opiston taidekurssilla
1984

Äidin isä, Carl Lahnajoki (Kalle), oli kiinnostunut
taiteista ja oli harrastelijamaalari. Ehkäpä sieltä
kumpuaa Irman mielenkiinto kuvataiteisiin. Irmalla
ei ollut muuta kuvataiteen koulutusta kuin useat
taidekurssit. Olennaista oli se, että hänellä oli valtavan suuri kiinnostus ja into tehdä itse!
Irma on maalannut, piirtänyt, tehnyt metalligrafiikkaa ja puupiirroksia. Hän oli innokas kivien harrastaja ystävänsä Hilkka Halmeilan kanssa ja Irma on
hionut paljon kiviä koruiksi. Monet käsityöt ovat
Irmalle tuttuja kuten silkkimaalaus, kudonta, neulominen ja ompelu.
Irma toimi aktiivisesti johtokunnan jäsenenä yhdistyksen toiminnan alkuvuosina 1982 - 87.

MARJAMARJA-LEENA VANHANEN s. 1946, k. 2009
Marri oli kotoisin Sulkavalta. Hän kouluttautui
opettajaksi Helsingin opettajakorkeakoulusta.
Suurimman osan elämästään Marri opetti Ruokolahden kirkonkylän koulussa ja asui Veikkojenpolulla kirkonkylällä. Kuvataidetta hän opiskeli Imat-

ran kuvataidekoulussa ja grafiikka, erityisesti puupiirros oli hänen ilmaisukeinonsa. Hänet tunnetaan
myös taitavana piirtäjänä ja monitaitoisena käsitöiden tekijänä.

Jaakko toimi yhdistyksen johtokunnassa vuosina
1982 - 89.

Marri Vanhanen oli aktiivinen Ruokolahden taideyhdistyksen jäsen ja johtokuntalainen vuosina
1982 - 2009.

JAAKKO ÄIKÄS
ÄIKÄS s. 1932, k. 2002
Jaakko Äikäs syntyi Karjalan kannaksella Valkjärven pitäjässä. Hän oli seppien sukua. Kaksi kertaa
hän joutui lähtemään evakkomatkoille Hämeeseen.
1940-luvulla perhe muutti Ruokolahdelle ensin Idmanin myllyn kupeeseen, myöhemmin kauemmaksi
Myllyntaustalle. Jaakko kouluttautui sähköasentajaksi ja oli töissä ensin Ruokolahden Sähköllä,
myöhemmin Kaukopään tehtaalla. 1960-luvulla hän
osallistui Imatran työväen opiston kuparinpakotuskurssille ja kuparipakottamisesta syntyi hänelle loppuelämän ajaksi valtaisa harrastus. Aluksi hän teki
pienikokoisia teoksia kunnes ensimmäinen patsasmainen Kukko ja Kurki syntyi v. 1974. Tuotteliain
kausi oli 1980-luku. Ruokolahden kirjastossa on
pieni Jaakon kupariveistos. Jaakko Äikäs sai Ruokolahden kunnan tunnustuspalkinnon 1983.

Jaakko Äikäs, kuparitaiteilija

Tuttavallisesti Titu
Olen sopinut Taisto Pellisen kanssa tapaamisen
Ruokolahden kirjastoon, Suovillaan. Kun menen
sisälle, parvelta kuuluu pianon kilkutus. Titu
virittää pianoa. Kiipeän raput ja menen katsomaan. Virityksen viimeistely on menossa. Kysäisen virittämisestä muutaman maallikon kysymyksen ja saan ymmärrettävän vastauksen.
Siirrymme kotvasen kuluttua alakertaan, Titun
taidenäyttelyyn. Voisin yhtä hyvin sanoa, että
Titun taidon näyttelyyn. Taulut seinällä, viritetty
piano parvella ja lisäksi Titun rakentamia viuluja,
vitriinissä.
Istuudumme taulujen äärelle juttelemaan. Titusta huokuu sama levollisuus ja rauha, mikä näkyi
silloin, kun tulimme naapureiksi vajaa neljäkymmentä vuotta sitten. Titu näkee ja tuntee
enemmän kuin puhuu. Hän on valpas, havainnoi
ympäristöään, rajaa ja zoomaa kuin ohimennen,
siltä minusta ainakin tuntuu.

vimaisemia”, Titu sanoo. Mietimme talven värejä. Talven väri ei ole pelkästään valkoinen, lumessa on paljon eri värisävyjä, varsinkin sinistä.
Talvessa on rauhaa ja lepoa. Lumi peittää jotakin, ja se antaa levollisuutta. ”Muistikuva on paras kuva maalausmalliksi, siihen ei tulee turhia
asioita mukaan, vain oleellinen”, sanoo Titu. Hänellä on ollut useita näyttelyjä, tämä on jo ainakin seitsemäs. Tauluja on syntynyt toista sataa
hyvän matkaa. Kaikki alkoi siitä, kun isä osti öljyvärit niitä kinuavalle 14-vuotiaalle pojalle.
Tarve maalata tuli sisikunnasta, kukaan ei kehottanut. Rasilassa pidettiin maalauskurssi jonkun
helsinkiläisen taiteilijan toimesta, jolle Titu osallistui 18-vuotiaana. Maalaamiseen tuli välillä
taukoa työelämän johdosta, mutta Taideyhdistyksen perustaminen Ruokolahdelle puhalsi
maalaamisen taas uuteen vireeseen, ja sieltä löytyi myös vaimo, eräältä Pätilän järjestämältä
kurssilta vuonna -79. Sen jälkeen Titu on osallistunut monille maalauskursseille.
Taideyhdistys ei toimisi ilman aktiivisia harrastajia ja vastuunkantajia, jotka eivät laske työtunteja, ja siihen joukkoon Pellisen perhe kiinteästi
kuuluu. Sitoutuminen yhteiseen tekemiseen ilman vastiketta vaatii paljon, mutta antaa vielä
enemmän, vain antaessaan saa.

Kysyn, miten sinusta tuli Titu, kun sinun oikea
nimesi on Taisto. ”Rallattelin pienenä tii tuu daa,
tii duu daa, tidu tidu tidu tidu tidudidu daa.”
Mietin itsekseni, että rallattelusta johdetussa
nimessä on jotakin paljon merkittävämpää kuin
arvaisikaan, asennetta, joka panee hanttiin turhalle tärkeydelle tai kiireen kunnioittamiselle.
Tajuan, että juuri sitä olen Titussa nämä vuosikymmenet ihaillut. Kykyä olla, ja toteuttaa sisintään levosta käsin.
Katselemme tauluja, jotka Titu on maalannut ja
myös kehystänyt. Maisemat ovat pääosin talvimaisemia. ”Jostakin syystä tykkään maalata tal-

Jutustelemme vielä muista harrastuksista, joita
on useita. Titu on rakentanut kymmenkunta viulua, sekä korjaillut ja kunnostanut useita. Viulun
rakentaminen ei ole joka pojan harrastus, siihen
tarvitaan mitoituksen ja materiaalin ymmärtäminen ja vielä taito toteuttaa kokonaisuus. Alkuopetus on tullut toiselta viulunrakentajalta ja
sitten viulun rakennuskurssilta Ikaalisessa sekä
aktiivisella tiedon hankinnalla.
Ruokolahden pelimanneissa Titu on soittanut
harmonikkaa 80-luvulta lähtien sekä tarvittaessa
viulua, myös piano soi Titun käsissä. Ihmettelen
ääneen Titun kykyä omaksua ja paneutua perin
pohjin niin moniin asioihin ja kaivaa esille olennainen. Ei se olekaan mahdollista ilman intoa ja
luontaista lahjakkuutta, sekä kykyä toimia levosta käsin, ja siitähän luovuuskin tykkää.
Rauno Tuomainen

Taidekurssit – yhdistyksen toiminnan kultaa
Vuosien saatossa yhdistys on järjestänyt useita taidekursseja jäsenilleen opin, inspiraation ja virkistyksen lähteeksi. Niitä muistellaan usein ja vanhoja
töitä katsellessa palautuu yllättävän yksityiskohtaisesti mieleen paikat ja olosuhteet, joissa työt ovat
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syntyneet. Kivaa on aina ollut. Jotkut kurssit ovat
olleet vain viikonlopun mittaisia, pisimmät ovat
kestäneet viikon. Yhteenveto kertoo yhdistyksen
aktiivisuudesta koulutuksen järjestäjänä:

kesäkuussa kolmen päivän pituinen maalauskurssi Nuorisoseuran talolla, op. Seija Jouhki
viiden päivän pituinen maalauskurssi Nuorisoseuran talolla op. Seija Jouhki
viikon kurssi Jaakkiman opistolla, järjestäjinä Ruokolahden ja Imatran taideyhdistykset, op. Pentti Hiltula
viikon mittainen taidekurssi Lemmenjoella op. Rodney Franchet ( lue Airin kirjoittama juttu)
viikon mittainen taidekurssi Jamilahden opistolla Haminassa (lue Ritvan kirjo ittama juttu)
akvarelliviikonloppu Syväjärvellä
maalausviikonloppu Harrin ja Irman mökillä Syväjärvellä, vieraina Valkealan taideseuran jäseniä
maalausviikonloppu Verlassa Valkealan taideseuran vieraana
maalausviikonloppu Valkinhovissa, mukana valkealaisia vieraita sekä viikon mittainen litografiakurssi Tallinnassa, op. Mall Nukke
kolmen päivän akvarellikurssi Kotaniemessä, op. Taisto Nokelainen
kahden viikonlopun keramiikkakurssi raku-tekniikasta Hollolassa, op. Kirsti Oksanen
viiden päivän maalauskurssi Kaunissaaressa, op. Maija-Liisa Hallikainen
kahden viikonlopun kurssi muotokuvamaalauksesta Taitotalolla, op. hollantilainen Krisztina van Horvath
maalauskurssi Kolilla, työskentelyä ilman ohjausta
raku-keramiikkakurssi Taitotalolla, op. läänintaiteilija Antonio Altarriba.
Yhdistyksen raku-uunin rakensi Timo Mihl.
kolmen päivän pastellimaalauskurssi Taitotalolla, op. Pauliina Rouhiainen
puupiirroskurssi Taitotalolla, op. Airi Havia
kolmipäiväinen neulanreikäkamerakurssi Taitotalolla, op. Kaisu Häkkänen
viikon mittainen maalausretki Äkäslompoloon, työskentelyä ilman ohjausta

Lisäksi yhdistyksemme jäseniä on ollut mukana kansalaisopiston taideryhmissä ja useilla Jaakkiman opiston
maalauskursseilla, joita järjestettiin erityisesti 80- ja 90luvuilla.

en. Lyhyemmästä osallistumisajasta kannattaa keskustella vastuuhenkilöiden kanssa. Kurssimainos
löytyy tästä Taidetiedotteesta ja yksityiskohtaista
tietoa saa yhdistyksen nettisivuilta.

TÄNÄ VUONNA YHDISTYKSEN TÄYTTÄESSÄ
35 VUOTTA ON UUDEN KURSSIN VUORO

Kurssille ilmoittautuminen alkaa välittömästi ja
koska paikkoja on rajoitetusti, päätös kannattaa tehdä pian. Aloita tilan raivaaminen kalenterista jo
tänään!

Kurssi toteutetaan toukokuussa ja paikaksi on valikoitunut Punkaharju eri vaihtoehtojen jälkeen. Koemme kansallismaisemia Suomi100-juhlavuoden
kunniaksi. Yhdistyksen merkittävä taloudellinen
panos on opettajien palkkaaminen, jolloin jäsenten
vastuulle jäävät vain matka- ja majoittumiskustannukset. Kurssille voivat lähteä niin maalarit, valokuvaajat kuin vapaasti lomailevatkin. Kurssi ei edellytä kokemusta harrastuksen parissa, vaan se voi
toimia sysäyksenä sen aloittamiselle. Toki valokuvaajilta edellytetään oman laitteen perustuntemusta.
On vain järjestettävä vuosiloma tai muuten vapaata
aikaa toukokuulle! Kurssi on kokonaisuudessaan
viikon mittainen, tulo- ja lähtöpäivät mukaan luki-

Löysimme opettajat, joiden ohjauksessa jäsenemme
eivät ole ennen olleet. Näin kaikille puhaltavat Punkaharjulla uudet tuulet. Tieto opettajista löytyy
kurssimainoksesta ja nettisivuiltamme. Yhdistyksen
edustajat ovat vierailleet kurssipaikalla ja uskallan
luvata innoittavan ja opettavaisen viikon olevan
edessä!
Kurssin töitä esitellään syksyllä näyttelyssä Taitotalolla. Näyttelyn avajaisissa juodaan samalla yhdistyksen 35v juhlakahvit.
INNOSTU JA ILMOITTAUDU PUNKAHARJULLA TAVATAAN!

Ruokolahden taideyhdistys Lemmenjoella 1991

Työskentelyä Lemmenjoella
Aurinkoisena elokuun sunnuntai-iltana viisi ruokolahtelaista, kaksi imatralaista ja kanadalainen Helmi
lähtivät innokkaina kohti Lemmenjokea. Oli tarkoitus viikon ajan majailla lomamökeissä, retkeillä ja
aistia pohjoisen valoa ja värejä.
Loppukesän yö vaihtui hämäräksi Kuopion ja Ranuan paikkeilla ja kohta valoisaksi maanantaiksi
Rovaniemellä. Jotkut yrittivät nukkua, jotkut rupattelivat lähes koko yön, eväät ja karkkivarastot hupenivat. Happihyppytaukoja pidettiin sopivin välein. Sinertävät rinteet, värikkäät suoalueet ja muutaman talon kokoiset kylät jäivät taakse. Ivalosta
löytyi ruokapaikka ja jokunen kauppa viime hankintoja varten. Loppumatka oli metsäinen taival, porot
vilahtelivat puiden välissä, murtuneet joen rannat
saivat aavistelemaan kevättulvien ja pakkasen voimia. Siinä se oli – Aikion porotila Äivih-järven rannalla! Osa retkeläisistä tuli viimein paikalle omilla
autoilla. Loppupäivä meni mökkikylään ja ympäristöön tutustuessa sekä varusteiden järjestelyssä eikä
tarvinnut unta houkutella.
Pilvinen, tuulinen ja harmaa tiistaiaamu muistutti
syksystä: vaatetta päälle ja varalle. Opettajamme
Rodney Franchet (alun perin yhdysvaltalainen, eri

maissa opiskellen kierrellyt, ahvenanmaalaisen tytön kanssa avioitunut, kansalaisopiston kuvataideopettaja) totesi koko naislauman nähtyään Titulle:
”Me olemme kovin yksinäisiä, mutta ei se mitään,
minä pidän naisista”. Useimmat raahustivat tarvikkeineen rantaan järventaustuntureita tähyämään.
Turhaan! Paksut sumupilvet peittivät maiseman.
”Tehkää paljon pieniä luonnoksia.” Näin sitten
teimme. Ja iltapäivällä ihme! Navakka tuuli puhalsi,
monen sävyiset sinertävät ja vihertävät värit ilmestyivät metsään, järveen, taivaalle ja tuntureille ja
järvenrannan punertava hiekka! Miten tämän voi
maalata? Sen voi vain elää.
Keskiviikon retkikohde oli aluksi Njurgulahti, jossa
pääsimme kahden jokiveneen kyytiin päämääränä
komea Ravadasköngäs. Matalissa suvannoissa kuljimme joskus rantapolulla veden vähyyden takia.
Ja olipa Ritva välillä sauvojanakin. Kalastajia, retkeläisiä, veneilijöitä matkan varrella. Pistäydyimme
myös kullankaivajien kylässä Kultalassa. Sitten
uuteen rantalaituriin ja portaita pitkin ylös. Maaresta-tuntureilta vapautuvat vedet ryöppysivät kolmiportaisesti Lemmenjokeen. Kiireesti jokainen maastoon etsimään sopivaa kuvanotto- ja kuvanteko-

paikkaa. Valkoisena vaahtoava veden voima murtuneita kiviä vasten, hurja pauhina ympärillä, pelon
tunne jyrkänteen reunalla istuessa – tee siitä kuva,
miten?

päreissä, mieli täynnä vaikutelmia. Vielä iltapäivällä
tutustuimme Inarissa paikallisten taiteilijoiden töihin ja tapasimme Lapin ihmisten ja henkiolentojen
kuvaajan Merja Aletta Ranttilan. Toivotimme Rodneylle hyvää opiskeluvuotta kuvaamataidon opettajaksi.

Irma Äivih-järven rannalla
Uusi päivä, uusi retkikohde, tällä kertaa Otsamotunturi lähellä Inaria. Kolmen kilometrin taivallus
kangasmaastoa, suoalueita ja ylös koivikkorinnettä,
aluksi loivasti, sitten yhä jyrkemmin. Jono harventui. Irma ja Harri suunnistajina menivät menojaan,
välillä levättiin ja vähennettiin vaatekerta toisensa
jälkeen. Sydämen lyönnit rinnassa, jalkojen paino,
lihasten lämpö… Matkalaisten äänet vaimeina valumassa rinnettä alas, sitten hiljaisuus, haukan kirkaisu taivaan huikaisevassa sinessä, lempeä yksinäisyys… Ylhäällä odotti paljas tunturin laki palovartijan torneineen, alhaalla Inarinjärvi ja kirkonkylä,
kauempana Muotkatunturit, Paatari- ja Solojärvi.
Siirrät paperille viivat, värit, suuret ja pienet, etäisen
ja läheisen. Entä hiljaisuus, yksinäisyys, rauha, miten kuvaisit ne?
Otsamotunturin laella
Lauantaina Karin bussi kääntyi kohti Ruokolahtea.
”Hauska on lähteä matkalle, mieluista palata kotiin”, sanoi Helli. Kittilässä vierailimme Säreistöniemessä. Kaunis Ounasjoen ranta, vanha pihapiiri
ja valtaisa keloista tehty Galleria houkuttelivat viipymään. Antun pirtissä loikoili vanha isokokoinen
koira. Matkan varrella horsmat, kanervat ja punainen metsälauha väreilivät auringossa. Jossain vaiheessa sade pyyhki jälkemme ja tie etelään oli leveä
ja suora, mutta ehkä taas joskus…
Lemmenjoen kurssilaisia maastossa
Aika hupeni, oli jo perjantaiaamu. Vielä lämmintä
päälle, kamerat sekä maalaus- ja piirustusvälineet
mukaan, viimeinen mahdollisuus saada jotain aikaan. Montako työtä on esillä? Irmalla kymmenen,
samoin Titulla? Öljymaalauksia viimeistelyä vailla,
Riitan ja Hannelen kauniit kiviasetelmat, piirroksia,
luonnoksia, kuvat filmeinä kameroissa, marjoja äm-

Kun piirrät vaakasuoran viivan, olet kuvannut maiseman: maan ja taivaan, jotka viiva erottaa. Sama
viiva ne myös yhdistää.
Onnellisena ja kiitollisena kokemastaan
Airi

Maalauskurssi heinäkuussa 1993
Ruokolahden Taideyhdistys ry järjesti Jamilahden
kansanopistolla Haminassa noin viikon mittaisen
maalauskurssin kesällä 1993 yhdessä Imatran ja
Lappeenrannan taideyhdistysten kanssa. Opettajina
olivat taidemaalarit Leena Karjalainen ja Jan-Erik
Kullberg. Osanottajia oli kaikkiaan 37 Ruokolahdelta, Imatralta, Lappeenrannasta, Simpeleeltä, Helsingistä ja Kotkasta.

Ulko-Tammio oli jatkosodan itärajan linnake. Puolet saaresta oli v.1993 merivartiolaitoksen aluetta ja
toinen puoli luonnonsuojelualuetta. Sota-ajasta oli
jäljellä miehistön suojaksi tarkoitettu luola ja museotykit. Korkeimmalla kohdalla lintutorni.

Jamilahden kansanopisto on kotoisin Sortavalan
Jamilahdelta Laatokan Karjalasta. Sieltä sen oli lähdettävä v. 1940 ja toisen kerran v. 1944. Pakolaisvuosien jälkeen opisto päätyi v.1949 sille ostettuun
Poitsilan kartanoon. Opisto aloitti toimintansa siellä
jo samana syksynä. Kartanon puinen päärakennus
on vuodelta 1867.
Puitteet kurssille olivat siis jo historiallisesti mitä
parhaimmat. Päiväohjelmassa oli aamupalan, lounaan ym syömisen lisäksi maalausta kartanon pihapiirissä, merenrannalla, lähialueilla sekä tutustumista luonnostellen viehättävään ympyräkaupunki Haminaan ja sen satamaan.

Laivamatka Ulko-Tammioon
Paluumatkalla meri oli jo rauhoittunut. Illan valo oli
upea meren loistaessa kaikissa sinisen sävyissä
tummien pilvien näkyessä kaukana mantereen yllä.
Viimeisenä yönä harjoiteltiin yömaalausta ja päivällä katsottiin viikon työn tulokset ennen kotiutumista.
Muistelen, että kaikki osanottajat olivat tyytyväisiä
kurssin antiin. Kiitos hyvien opettajien ja järjestelyjen täysihoidon ja majoitus- ym. tilojen suhteen.

Nöyrä taiteilija Ulko-Tammiossa
Yksi päiväretki tehtiin Ulko-Tammioon eräänä tuulisena, sateisena päivänä. Sää ei suinkaan haitannut
retkeä, vaan teki siitä ikimuistoisen. Kaikki nauttivat luonnonkauniista saaresta saaden ideoita ja osa
maalaten grillikatoksessa. Osa kiersi saarta tuulessa
ja tuiskussa sateen pestessä sen, minkä olit saanut
paperille. Saari antoi kaikkensa.Olihan siellä se
kaunis kukkiva poukama, iltapäivällä veden vallassa
ja ylipääsemätön. Oli silokallioita, puita kiipeileviä
kukkivia ruusuja, ruoholaukkaa, merinätkelmää,
tähkätädykettä, luhtalemmikkiä ja paljon muuta
silmäniloa.

Kurssilaiset ja opettaja Jamilahdessa

8.12.2016 muistellut
Ritva Peippo

AFIAP

Mikä on FIAP?

Vuosia sitten aloin osallistumaan kansainvälisiin valokuvanäyttelyihin. Toiminnasta sain tiedon Saimaankameraseuran
jäsenilloissa. Aluksi kansainvälinen valokuvanäyttelyttoiminta
tuntui etäiseltä, ei ole minun juttuni. Jonkin ajan päästä
kuitenkin ajattelin, enköhän minäkin voisi kokeilla, kun muutkin.
Osallistuin näyttelyihin saamatta yhtään hyväksyntää. Sitten
sain yhden kuvan ”läpi” (vieressä oleva heinä jäällä) eräässä
näyttelyssä. Tästä sain uskoa kuviini ja siihen että minunkin
kuvani ovat laadukkaita.

FIAP = Federation Internationale de l’Art Photo-graphique
(International Federation of Photo-graphie Art) FIAP on
perustettu
1946
kansallisten
kamera-seurojen
maailmanlaajuiseksi kattojärjestöksi. Fédération Internationale de l’Art Photographique:n (FIAP) kansain-välisten
näyttelyiden
hyväksymisten
perusteella
myönnettävät
arvonimet: joita myönnetään valokuvaajien taiteellisten
valokuvateosten pohjalta:
* AFIAP Artiste FIAP
* EFIAP Excellence FIAP
* MFIAP Master FIAP
Toiminta kuitenkin keskeytyi pariksi vuodeksi vakavan sairauteni vuoksi.
Pari vuotta sitten aloitin uudestaan osallistumaan kansainvälisiin valokuvanäyttelyihin.
Säännöt olivat tällä välin tiukentuneet. Erilaisia hyväksyntöjä tarvittiin enemmän. Lisäksi
oli tullut uutena printtihyväksynnät.
Yhteen sarjaan voi osallistua enimmilään neljällä kuvalla, sarjoja voi olla useita, joiden
sisältö on tarkoin määritelty näyttelynasettajan toimesta (entry forms), kuten kaikki
muukin näyttelyn toiminta. Osallistuminen maksaa 20 – 60 €/näyttely. Maksu riippuu siitä
kuinka monta erilaista sarjaa on ja missä maassa kilpailu järjestetään. Digitaaliset kuvat
on helppo lähettää netissä. Printtikuvat täytyy lähetää postissa, hyvin pakattuna.
Tulokset julkaistaan näyttelynjärjestän nettisivuilla, onko tullut menestystä. Jokainen
näyttelyyn osallistuja saa näyttelystä tehdyn luettelon, joka voi olla tiedosto näyttelyn
järjestäjän sivuilla, kotiin toimitettu CD, monivärinen vihko tai upea kirja.
AFIAP arvonimen hakemiseen tarvittavat hyväksynnät v.2016:
Vähintään 40 hyväksyntää FIAP:n patronage-numeron (FIAP:n suojeluksen omaavasta)
näyttelystä, vähintään 15 eri kuvalla, vähintään 15 eri näyttelystä ja 8 eri maasta.
Hyväksynnöistä vähintään 4 tulee olla printtihyväksyntöjä ja kukin eri kuvalla.
Markku Nurmi AFIAP
www.nurmet.net

Suosittelen lämpimästi
kilpailukokemusta henkilölle,
joka haluaa lähteä hakemaan
lisähaasteita harrastukseensa.

Taidetta elämän eväiksi
Käydessämme Taitotalolla tapahtumissa olemme
usein saaneet nähdä kahvion seinillä nuorten taiteen
tekijöiden teoksia. Taitotalon kuvataideluokassa
taidetta on vuosien mittaan käynyt harrastamassa
suuri joukko nuoria taiteilijoita ’naperoista’
nuoriin intoa ja iloa uhkuen. Osa ryhmistä kokoontuu myös Kirkonkylän koulun tiloissa.

on toiminut Pauliina Rouhiainen. Häntä ennen ryhmiä ovat vetäneet myös mm. Jonna Haverinen ja
Terhi Högbacka-Schuler.
Kysyin eri-ikäisiltä kuvataidekursseille osallistuvilta
ja osallistuneista nuorilta eri teitä, mitä kuvataidekursseille osallistuminen on antanut heidän elämäänsä. Joiltakin heistä sain vastauksia kysymyksiini. Helmi 6 v. kertoi mummilleen, että naperotaiteessa kaikki opettajan antamat tehtävät ovat mielenkiintoisia ja kaveritkin ovat kivoja. Kavereiden
kanssa yhdessä puuhaaminen ja juttelu omia projekteja toteuttaessa on myös Sallan 12 v. mielestä kivaa, kuten myös mahdollisuus tutustua erilaisiin
materiaaleihin ja väreihin. Seuraavan vuoden kurssille pääsyä hän on varmistellut jo hyvissä ajoin
edellisen kurssivuoden päättymistä.
Sini Hammarén kävi kuvataidekursseilla muutamia
vuosia aikaisemmin. Hän on tämän vuoden abiturientti Savonlinnan taidelukiossa, jonne hän oli innostunut hakeutumaan opettajansa Pauliinan kannustuksesta. Kuvataidekurssit saivat hänet innostumaan entistä enemmän kuvataiteesta ja eri tekniikoista. ”Taiteen parissa olen kokenut suuria ja pieniä tunteita, turhautumista sekä onnistumisen iloa ja
voin ilmaista sen avulla omaa itseäni”, hän kertoo.

Kuvataiteen perusteet 5 – 6,Tutkielmia silmistä
31.1.2017

Ruokolahden Kansalaisopisto on järjestänyt kuvataiteen perusopetuksen ensimmäiset kurssit 1996 1998. Tuolloin opettajina toimivat Johanna Kuittinen ja Marjatta Mustonen. Ensimmäinen kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2000, viimeisin yleisen oppimäärän
mukainen opetussuunnitelma on vuodelta 2007.
Opetus on tavoitteellista, vuosittain etenevää eri
taiteenaloihin perehtyvää. Viime vuosina opettajana

Sanni Mättö vuoden 2016 ylioppilas kertoi, että
kursseilla hän näki vilauksen, millaista oikean taiteen tekeminen on tai voi olla. ”Kursseilla pääsi
ammatti-ihmisen opastuksella tutustumaan uusiin,
vähän vieraampiin tekniikoihin, sai niistä palautetta
sekä oppi sen lisäksi käsittelemään erilaisia materiaaleja”, hän kertoi kiitollisena kotikuntansa suomalle arvokkaalle mahdollisuudelle osallistua kursseille
ja kartuttaa omaa osaamistaan tulevaa elämää varten, johon taide liittyy. Hän kertoi: ” Taide on kasvanut niin lujasti kiinni minuun, etten voisi kuvitellakaan että lopettaisin. Tulevaisuudessa haluan
opiskella lisää taidetta ja pyrin aktiivisesti löytämään uusia väyliä, joita pitkin pääsen eteenpäin
valitsemallani alalla.”
Santeri Hammarén opiskelee tätä nykyä Itä-Suomen
Yliopistossa kulttuurintutkimusta ja on opiskellut
myös taiteen sosiologiaa. Hän kertoi kokemuksistaan taidekursseista: ”Kuten kaikki tekeminen,
myös taide muokkaa aivoja. Koen että olen saanut
kuvataideopetuksesta elämääni paljon lisää. Pelkästään kadulla kävely on erilaista, kun miettii rakennuksia taidehistorian kautta. Visuaalisena ihmisenä
kokonaisvaltainen taiteenopetus on ollut mieltä
avartavaa, ja auttanut työstämään asioita. Taide on

tarjonnut minulle avun itseilmaisuun ja itseni tutkimiseen. Nuorena ja itseään etsivänä taidekurssit
olivat tärkeä itseilmaisun keino. Oli luksusta päästä
pois arjen ympyröistä, riippumattomaan tilaan rentoutumaan. Taiteen parissa sain olla omanlaiseni,
uniikki. Helposti unohtuu, että elämässä ei tarvitse
olla samanlainen kuin kaikki muut, ahtautua muottiin. Taidetta tehtäessä ei voi sitä tehdä. Koenkin
oppineeni taidekursseilta muutakin kuin erilaisia
tekniikoita.”
Kaikki nuoret kursseille osallistuneet olivat kiitollisia opettajalleen, Pauliinalle. He arvostivat hänen
opetustaan sekä hänen antamaansa tukea itseilmaisun kehittämisessä. Yhteenvetona monesta vastauksesta voi vetää, että usealle oli mullistavaa ollut
havaita, että asioille ei välttämättä ollut valmista
mallia, vaan asioita sai soveltaa. Lopputulokseen
pystyi pääsemään erilaisia reittejä pitkin. Aina voi
kokea ja oppia.

harrastuksen iästä riippumatta. ”Saa toteuttaa itseään ja ajatukset saa muualle, kun syventyy taiteeseen”, hän toteaa.
Sanni kannustaa kaikkia kokeilemaan rohkeasti,
etsimään itselleen parasta tapaa tehdä taidetta: ”Se
mikä sopii toiselle, ei välttämättä ole sopivin vaihtoehto itselle.”
Sini kannusti sitkeyteen: ”Taiteen parissa tulee vuodatettua verta, hikeä ja kyyneleitä, mutta vaikeuksien kautta tullaan ennemmin tai myöhemmin voittoon, kun vain jaksaa puurtaa. Oman kehityksensä
näkeminen on todella palkitsevaa. Ei tule siis luovuttaa, vaan jatkaa piirtämistä tms., sillä lopussa
kiitos seisoo!”
Santerille taide näkyy elämässä elämäntapana ja
seuraa mukana kaikkialla. Se on istuttanut halun
oppia ja kehittyä. Taidekursseja harkitseville hän
voi niitä vain suositella. ”Taide antaa avaimet ja
mahdollisuuden käsitellä elämää ja maailmaa, ja on
tärkeää minkä ikäiselle tahansa.”
Nuorten kuvataideryhmien teoksia on monen vuoden ajan keväisin ollut esille Ruokolahden kirjastossa Suovillassa. Myös tulevana keväänä esillä tulee
olemaan näyttely 3. – 27.4. Siellä on taidetta monella tekniikalla kaikilta eri ryhmiltä naperoista nuoriin. Kannattaa mennä katsomaan!

Meeri Autereen teos Nuorten kuvataide Kulku 2016

Perusopetuksen kurssit taakseen jättäneet nuoret
välittivät terveisiä niin nuorille taiteen harrastajille
kuin vanhemmillekin.
Nuoruudessaan taiteen perusopetuksen kursseilla
käynyt Hanna-Mari Leppänen on aloittanut taiteen
harrastamisen uudelleen valmistuttuaan parturikampaajan ammattiin, jossa kursseilla opitusta on
ollut apua väriopillisesti ja monella muulla tapaa.
Hän on kokenut, että harrastuksen uudelleen aloitus
oli helppoa tauon jälkeen aikaisemman kokemuksen
perusteella. Taiteen harrastaminen on muokannut
häntä ihmisenä ja kannustaa aloittamaan taiteen

Kuvataide 2-3 Kylä Kulku 2016 näyttelystä

Ruokolahden taideyhdistys ry järjestää

Seuraa ilmoittelua yhdistyksen nettisivuilta ja facebookissa helmikuun jälkeen
http://www.ruokolahdentaideyhdistys.fi
https://www.facebook.com/ruokolahdentaideyhdistys

Ruokolahden käsityöyhdistyksen ja taideyhdistyksen yhteinen
TAITOTALON KESÄN MYYNTINÄYTTELY

”TAITAVAT KÄDET”
18.6. – 13.8.2017
SU - PE KLO 11 - 18
LA klo 11 - 16
NÄYTTELY AVAUTUU SU 18.6. klo 11.
Avajaispäivänä kahvitarjoilu. Avajaispäivän kävijöiden kesken arvotaan
lahjakortti. Pika-arpajaiset on koko kesän ajan.
Näyttely: Suomi 100-vuotta teemaan ”Koulun käsityöt ja piirustus”
Tervetuloa

Ruokolahden käsityöyhdistyksen ja taideyhdistyksen jäsenet voivat tuoda tekemiään tuotteita myyntiin
Taitotalolle. Myytävät tavarat edellyttävät jommankumman yhdistyksen jäsenyyttä.
Tavaroita vastaanotetaan ja näyttely pystytetään
- to 15.6. klo 10 – 14 ja
- pe 16.6. klo 10 – 18

- tuotteisiin tulee laittaa tekijän nimi (nimikirjaimet ei riitä!) ja hinta
- näyttelyn purku su 13.8. klo 18 jälkeen, varaa aikaa jälkiselvittelyyn
Tavaroista tehdään tekijäkohtainen luettelo hintoineen. Myydyistä tuotteista yhdistykset perivät 10 %
myynnistä omalle yhdistykselle. Töiden tuominen velvoittaa varaamaan itselle näyttelyn valvontavuoron.
Näyttelyyn toivotaan tekijöiltä hallittua määrää tuotteita.
Tehdään yhdessä hyvä ja monipuolinen näyttely. Tervetuloa, pienelläkin myyntierällä on mahdollista
osallistua! Ennakkotieto osallistumisesta helpottaa myyntinäyttelyn järjestelytöitä, joten toivon, että ilmoitat
osallistumisestasi: tarja.molsa@pp.inet.fi tai puh. 0400584277.
Pika-arpajaisiin toivotaan palkintoja.

Huomion arvoista
ANSIOMERKKI
Vuonna 2002 yhdistys valmistutti hopeisen ansiomerkin,
jonka suunnitteli ja toteutti kultaseppä Pirjo Kähäri.
Ensimmäiset kahdeksan merkkiä jaettiin 20-vuotisjuhlassa ja myöhemmin on annettu yksi merkki.
Ansiomerkin saajat ovat Irma Tonder, Riitta Pellinen,
Marja-Leena Vanhanen, Marjatta Mustonen, Irma
Riikonen, Eila Keltanen, Airi Havia, Maija-Liisa
Virtanen ja Harri Tonder. Onko tänä vuonna aika
huomioida ansioituneita? Anna vihje johtokunnalle.

RAKUPOLTTO
KE 7.6. KLO 9 alkaen
Poltettavat esineet tulee olla raakapoltettuja.
Yhdistyksellä on valkoista ja
töyhtöhyyppä lasitetta. Kaasumaksu 5 €.
Tervetuloa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Tarja Mölsä
tarja.molsa@pp.inet.fi, puh. 0400584277

OSALLISTU
Taidetiedote on kanava, jota kuka tahansa jäsenistä voi
käyttää. Otamme juttuja ja kuvia vastaan ilomielin.
Myös kotisivua voi käyttää. Jos sinulla on ideoita ja
toiveita, kerro niistä. Ehdota retkikohteita, toivo
kursseja, tule tutustumaan Taitotaloon ja sen harrastusmahdollisuuksiin.
Yhdistys tarvitsee myös tekijöitä toimintaansa. Kun
haluat osallistua, ilmoittaudu jollekin johtokunnan
jäsenelle! Apusi voi liittyä näyttelyiden tekemiseen ja
valvontaan, retken järjestämiseen, Taitotalon
tilaisuuksien järjestämiseen, pieniin pintaremontteihin,
kylttien tekemiseen, pihan hoitoon jne. Talolla ei ole
talonmiestä, joten kaikki apu on tarpeen. Keväällä
pidetään pihatalkoot ja niistä ilmoitetaan seurapalstoilla
sekä koti-ja fb-sivuilla.
Tärkeintä kuitenkin, että harrastat taidetta, tekijänä tai
kannattajana!

SYKSYN NÄYTTELY
Yhdistyksen oma näyttely pidetään syysloman aikaan,
jolloin Taitotalolla ei ole muuta toimintaa. Avajaistilaisuus on samalla 35v juhlamme kahvitarjoiluineen.
Näyttelyn nimeä ei ole vielä sovittu, joten keksipä
näyttelylle napakka nimi. Näyttely kootaan töistä, jotka
ovat enintään kaksi vuotta vanhoja. Tavoitteena on saada
esille Punkaharjun kurssitöitä mahdollisimman
kattavasti. Yhteinen teema on varmasti suomalaisuus
taiteentekijöiden silmin. Sehän sopii Suomi 100juhlavuoteen.

SYKSYN TAIDEMATKA
Yhdistys järjestää marraskuussa taidematkan Helsinkiin.
Ateneumissa on kokoelmanäyttely suomalaisista
klassikoista ja sen lisäksi 27.10.2017 avautuu näyttely
VELJEKSET VON WRIGHT. Ilmoitamme matkasta
tarkemmin 15.9. mennessä.

Ammattina taide
Taitotalolla käydessäsi olet ehkä tavannut kuvataiteilija Kaisu Häkkäsen, jonka koti on Taitotalon
sinisessä piharakennuksessa. Kaisu liikkuu paljon
Rasilan maastoissa ystävällisen Hilka-koiransa
kanssa. Muutamien kysymysten avulla tutustumme
Kaisuun taiteen ammattilaisena.
Mistä olet kotoisin ja milloin muutit Ruokolahdelle?
Olen savokarjalainen, syntynyt Kuopiossa ja muuttanut Ruokolahdelle kuusi vuotta sitten.
Missä olet kouluttautunut kuvataiteilijaksi?
Opiskelin kuvataiteilijaksi Pohjois-Hollannissa,
Groningenissa, taideakatemia Minervassa. Minerva
on vuonna 1798 toimintansa aloittanut taidetta ja
designia monialaisesti opettava oppilaitos.
Missä vaiheessa tiesit haluavasi kuvataiteilijaksi?
Harrastin peruskoululaisena piirtämistä ja maalaamista kansalaisopistossa, ja myöhemmin myös valokuvausta. En kuitenkaan ajatellut elämää kuvataiteilijan ammatissa edes taidekouluopintojen päättyessä. Oma ammatillinen identiteetti ja todellinen
halu työskennellä kuvataiteilijana ovat muodostuneet vasta paljon valmistumisen jälkeen.
Missä työskentelet tällä hetkellä?
Teen kahta työtä: teen sekä opetustyötä että omaa
taiteellista työtäni. Opetan tällä hetkellä Saimaan
ammattikorkeakoulussa sosiaalialan opiskelijoille
soveltavaa taidetta. Taiteellisen työn saralla haen
parhaillaan apurahoja ja näyttelytiloja lähivuosille.
Olen myös opiskellut viime vuosina, mm. ammatilliseksi erityisopettajaksi.
Mihin näyttelyihin olet osallistunut viime
vuosina?
Olen järjestänyt näyttelyitä 2014-2016 mm. Porvoon taidehallissa, taidekeskus Mältinrannassa
Tampereella, Pohjoisessa valokuvakeskuksessa Oulussa ja VB-valokuvakeskuksessa Kuopiossa. Lisäksi olen osallistunut muutamaan yhteisnäyttelyyn,
viimeksi Helsingin Kaapelitehtaalla syksyllä 2016.

Mikä on tärkein onnistumisesi työssäsi?
Suurin onnistumiseni on varmasti se, että ylipäänsä
työskentelen kuvataiteilijana. Työhön liittyy paljon
haasteita ja se vaatii hyvää pettymyksen sietokykyä.
Koen onnistuneeni parhaiten juuri siinä, että jaksan
edelleen yrittää.
Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?
Tykkään liikkua metsässä ja ulkoilla koiran kanssa.
Kesällä ja syksyllä teen paljon retkiä Saimaan rannoille ja lähiseudun patikkareiteille. Pidän marjastamisesta ja sienestyksestä.
Mitä Ruokolahti ja Ruokolahden taideyhdistys
sinulle merkitsevät?
Ruokolahden taideyhdistyksen kautta olen tutustunut ruokolahtelaisiin ihmisiin ja saanut varmasti
elinikäisiä ystäviä. Ruokolahdelle muutin alunperin
”korkeintaan vuodeksi”, mutta nyt olen asunut täällä
jo kuusi vuotta. Tällä hetkellä Ruokolahti merkitsee
minulle kotia.
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ΘΠ ΚϑΧΚΝςΧΞΧΠ ΛκΝΝΓΓΠ ΛΘΩΝΩΟΧΧΠ
0κΜ[Οκ ΝΚΚςς[[ ΥΧςΩΩΠ +ΜΜΩΠΧ ΧΞΧΩςΩΩ
ΓΝΚ
ΓΠΥΚΟΟκΚΥΓΠκ ΧΦΞΓΠςςΚΠΧ +ΜΜΩΠΧ ΘΠ ΜΧςΥΘςςΧΞΚΥΥΧ
ΝΘΡΡΚΧΚΥΓΓΠ ΧΥςΚ

dĂŝƚŽƚĂůŽŶũŽƵůƵ
ϯ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳŬůŽϭϭʹϭϱ
8ΘΚς ΘΥΧΝΝΚΥςΩΧ Ο[[ΛκΚΥΚΚΠ ςΩΘΟΧΝΝΧ ΘΟΧςΓΜΘΚΥΚΧ
ςΩΘςςΓΚςΧ ΡΚΓΠΚΜΚΠ ΓΤκ Μκ[ .ΓΚΞΘΠΠΧΚΥΚΚΠ ΝΧΚςΧ
ςΓΜΚΛκΠ ΠΚΟΚ ΛΧ ςΩΘςΓΥΓΝΘΥςΓ ΟΩΚϑΚΠ ΤΚΚςςκκ ςΓΜΚΛκΠ
ΠΚΟΚ ∗ΚΠΠΘΚςςΓΝΓ ςΩΘςςΓΓς Ο[[ΠςΚϑΚΠΠΧΥςΧ
Λκκ
ςΧΚΦΓ[ϑΦΚΥς[ΜΥΓΝΝΓ ∋ΠςΚΥΓΓΠ ςΧΡΧΧΠ ςΓϑΦκκΠ ςΓΜΚΛκΠ
ςΩΘςςΓΚΥςΧ Ο[[ΠςΚΝΚΥςΧ
6ΩΘ Ο[[ςκΞκς ςΩΘςςΓΓς 6ΧΚςΘςΧΝΘΝΝΓ ΡΓ
ΜΝΘ
ΝΓΚΞΘΠΠΧΚΥΓς ΥΩ ΧΧΟΩΠΧ .ΧΚςΓςΧΧΠ ΡΘΤΩΜΧΝΝΧ
ςΩΘςςΓΓς ΓΥΚΝΝΓ ΡΓΤΛΧΠςΧΚΠΧ +ΝΟΘΚςΧ ΘΥΧΝΝΚΥςΩΟΚΥΓΥςΧ
ςΧΡΧϑςΩΟΧΧΠ
ΟΓΠΠΓΥΥκ
ςΧΤΛΧ ΟΘΝΥΧ∀ΡΡ ΚΠΓς ΗΚ ςΧΚ ΡΩϑ
6ΧΡΧϑςΩΟΧΥΥΧ ΘΠ ΡΚΜΧ ΧΤΡΧΛΧΚΥΓς ΛΘςΓΠ ςΘΚΞΘΟΟΓ
ΧΤΡΧΛΧΚΥΞΘΚςςΘΛΧ
/[[ΛκΚΥςΓΠ ΡΩΤΜΩ ςΧΡΧϑςΩΩ ΜΘ ΡκΚΞκΠκ ΜΝΘ
ΛκΝΜΓΓΠ ΞΧΤΧΧ ΧΚΜΧΧ Ο[[ΠςΚΥΓΝΞΚς[ΜΥΓΠ ςΓΜΓΟΚΥΓΓΠ
6ΓΤΞΓςΩΝΘΧ ΜΧΚΜΜΚ ° ΘΠΠΚΥςΩςΧΧΠ ςΧΧΥ ΝΩΘΟΧΧΠ ΚϑΧΠΧ
ΛΘΩΝΩ

:ƵŚůĂǀĂůĂŝƐƚƵƐ
ƚĂŝƚŽƚĂůŽůůĂ
ϲ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳŬůŽϭϳʹϭϴ
5ΩΘΟΚ ςκ[ςςκκ
ΞΩΘςςΧ 1Π ΛΩϑΝΧΞΧΝΘΛΓΠ ΧΚΜΧ
6ΧΚΦΓ[ϑΦΚΥς[Υ ΘΠΠΚςςΓΝΓΓ ΛΩϑΝΚΞΧΧ ΚΥκΠΟΧΧςΧ
−ΘΝΟΧΠΠΓΠςΘΚΥςΧ ΜΓΤΤΧΠ ΛΘΜΧΚΥΓΝΝΓ 6ΧΚςΘςΧΝΘΠ
ΚΜΜΩΠΧΝΝΓ Υ[ς[ςΓςκκΠ Μ[ΠςςΚΝκ ΛΩϑΝΚΥςΧΟΧΧΠ 5ΩΘΟΓΠ
ΚςΥΓΠκΚΥ[[ςςκ
5ΩΩΠςΧΧΡΧ ΜκΞΓΝ[ΝΓΠΜΜΚ 6ΧΚςΘςΧΝΘΠ ΡΚϑΧΠ ΝκΡΚ
2ΚΓΠςκ ΓΖςΤΧΧ ςΧΤΛΘΝΝΧ ΡΚϑΧΡΚΚΤΚΥΥκ

