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TOIMINTAKERTOMUS 2016 

 
 

 

 
 
 



YLEISTÄ 

 
 

HALLINTO JA JÄSENET 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja on Riitta Pellinen. Johtokunnassa on 8 johtokunnan jäsentä.  

Erovuoroisina ensi vuonna ovat Paula Juuti, Riitta Ojalainen, Tarja Mölsä ja Päivi Lipponen. 

 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Helena Kosonen ja Helka Viitakangas. Varatoiminnantarkastajiksi 

valittiin Noora Puustjärvi ja Heikki Vanhanen. 

 

Riitta Pellinen puheenjohtaja 

Markku Nurmi varapuheenjohtaja 

Riitta Ojalainen rahastonhoitaja 

Tarja Mölsä  sihteeri 

Pirkko Tuomainen  nettisivujen päivittäjä 

Paula Juuti  jäsenkirjuri ja nettisivujen päivittäjä 

Päivi Lipponen leikekirjan hoitaja 

Leena Tahvanainen matkavastaava 

Petteri Kiljunen  

 

Talotoimikunta Taisto Pellinen, Timo Mihl ja Paavo Mölsä 

 

Johtokunta kokoontui 6 kertaa vuoden aikana. Vuosikokous oli 31.3. paikalla 8 henkilöä. 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 238.  

 

TIEDOTTAMINEN 
 

Jäsenlehti Taidetiedote ilmestyi kerran vuodessa. Taidetiedote 2016 lähti jäsenistölle jakeluun 

viikon 11 alussa. Yhdistyksen nettisivut www.ruokolahdentaideyhdistys.fi täydentää, nopeuttaa ja 

tehostaa tiedon välittämistä. Yhdistys on myös facebookissa. Uutisvuoksen ja Ruokolahtelaisen 

seura-palstaa on käytetty myös tiedonvälittämisessä jäsenille. Lisäksi on muutama maksettu 

ilmoitus paikallislehdissä. 

 

YHTEISTYÖ 

 
Ruokolahden Musiikkiyhdistys otti yhteyttä taideyhdistykseen musiikin opetuksen siirtämiseksi 

koulukeskuksen tiloista Taitotalolle. Yhdistys toivotti musiikkioppilaat tervetulleeksi talolle ja 

pienestä kulukorvauksesta päästiin sopimukseen.  

 
Yhteistyö Ruokolahden kunnan, kansalaisopiston, Ruokolahti Seuran, Kulttuuripalvelu Kaikun ja  

kanssa on jatkunut hyvässä hengessä. Yhteistyö Ruokolahden käsityöyhdistyksen kanssa alkoi 

yhteisellä kesän myyntinäyttelyllä Taitotalolla. 

 

Talo on toiminut hyvänä harjoitustilana Ruokolahden Laulu-Eukoille ja Ruokolahden 

Pelimanneille. Kiitämme heitä hyvästä yhteistyöstä.  

 

http://www.ruokolahdentaideyhdistys.fi/


Muutamat yhdistykset ja yksityiset henkilöt ovat käyttäneet Taitotalon tiloja tarpeidensa mukaan, 

kuten yhdistykset yhtiökokousten pitämiseen ja johtokunnan kokouksiin, yksityiset ristiäisiin, 

rippijuhliin, lakkiaisiin ja syntymäpäiväjuhliin. Yksi merkittävä koulutustilaisuus oli toukokuussa, 

Meidän turvallinen kylä-koulutus. Koulutustilaisuuden järjesti SPEK, Suomen Pelastusalan 

keskusjärjestö.  

Yhteensä Taitotalolla oli 14 tilaisuutta, joista perittiin pieni kulukorvaus. 

 

 

LEIRIT JA KURSSIT 

 
Lasten ja nuorten kesätaidekurssi ”Taide yhdistää” järjestettiin 6. – 8.6. Taitotalolla. Leiri oli 

suunnattu 7 - 12-vuotiaille lapsille. Taideyhdistys sai kohdeapurahaa Ruokolahden kunnalta 400 € 

lasten ja nuorten taidekurssin järjestämiseen. Leirin teema oli taiteen tekeminen yhdessä. Kaikki 

kurssilla tehtävät työt tehtiin joko pari- tai yhteistyönä. Työskentelyn tavoitteena oli oivaltaa, 

miten yhdessä tekemisellä voi saavuttaa jotain sellaista mihin yksin ei pysty. Leirillä 

työskenneltiin maalaten ja piirtäen sekä askartelemalla eri teknikoin. Leiriläiset pitivät eniten 

maalaamisesta ja jättiläissaippuakuplien puhaltamisesta ulkona. Leirin osallistumismaksu oli 30 € 

/osallistuja, maksu sisälsi materiaalit. Leiriläisillä oli omat eväät mukana. Leirin ohjasi 

kuvataiteilija Kaisu Häkkänen.  
 

Kalliagrafian viikonloppukurssi järjestettiin 11. - 13.3.  Taitotalolla. Kalligrafian alkeita harjoitteli 

12 innokasta opiskelijaa  opettajanaan Vivian Majevski. Antikvan kirjaimia harjoiteltiin 

petsivärjeä käyttäen ja terä alkoi totella päivä päivältä paremmin. Jatkokurssia odotellaan.  

  

Valokuvauskerhon toiminnassa on ollut 11 henkilöä ja kerhonvetäjä. Kerhoa vetää  Markku 

Nurmi. Kerho kokoontui joka toinen viikko keväällä ja syksyllä.   

 

Tonttukurssi oli 28.10.2016. Ohjaajana Marja Tonder. Kaija Karhusen alkuperäisen tontun mallilla 

8 kurssilaista ehtivät tehdä illan aikana tontun vartalon. Vaatteiden neulominen jäi jokaiselle 

kotona tehtäväksi. Kaikki olivat innostuneita ja saivat uusia ideoita toisilta. 

 

TAIDEMATKAT 
 

 

Syksyn taidematka  Ateneumiin Helsinkiin 19.11. Amedeo Modiglianin näyttelyyn peruuntui 

vähäisen osallistuja määrän takia. 

 
NÄYTTELYT 

 
Irma Tonderin 80-vuotisjuhlanäyttely ”Vuosirenkaat” ilot ja unelmat 3. – 24.4.2016 oli 

menestys. ”On aika avata ja sulkea, on aika pysähtyä, kulkea” kirjoittivat näyttelyn rakentajat Irma 

ja Harri Tonder. Yhdistys antoi tilat käyttöön ja avusti näyttelyn valvonnassa, muutoin Tonderit 

hoitivat rakentamisen ja näyttelytoiminnan itse. Retrospektiivinen näyttely vuodesta 1959 sisälsi 

akvarelleja, öljyväritöitä, keramiikkaa, tilkkutöitä ja paljon käsitöitä. Näyttelyssä kävi paljon 

vierailijoita. 

 

Kesänmyyntinäyttely ”Taitavat kädet” 19.6. – 14.8. toteutettiin yhteistyössä Ruokolahden 

käsityöyhdistyksen kanssa. Ala-aulan eteistilaan Helena Roiha ja Jaana Tirri kokosivat 



Maalaisromantiikka-näyttelyn. Työryhmä Airi Havia ja Tarja Mölsä taideyhdistyksestä ja 

käsityöyhdistyksestä Elina Kurikka, Liisa Tiilikainen ja molemmissa yhdistyksessä jäsenenä oleva 

Helena Roiha suunnittelivat ja sopivat kesänäyttelyn käytännön asioista. Käsityöyhdistyksestä 

saatiin hyllyköitä ja ihana myyntitiski. Yhteistyössä näyttely rakentui muutamassa päivässä. 

Hyvänä ratkaisuna oli laittaa pöydät ja hyllyköt valmiiksi etukäteen ennen tekijöiden ja tuotteiden 

saapumista. Avajaispäivän tarjoiluihin varauduttiin 80 henkeen ja väkeä kävi varmaan ylikin. 

Avajaispäivän kävijöiden kesken arvottiin lahjakortti paikalliseen käsityöpuotiin, sen voitti Selma 

Haverinen. Koko kesänmyyntinäyttelyn ajan pidettiin pika-arpajaisia, joihin molempien 

yhdistysten jäseniltä oli pyydetty palkintoja. Arpajaiset organisoi kokemuksella 

käsityöyhdistyksen Elina Kurikka. Hän myös huolehti koko kesän, että arpajaispöytä oli komeana. 

Avajaispäivän ja yleensäkin ”suurtapahtumiemme” paikoitusohjauksen hoiti Petteri Kiljunen.  

 

Kävijöitä myyntinäyttelyssä kävi päivittäin ja myyntiä tehtiin. Tänä kesänä näyttely oli auki myös 

lauantaina klo 11-16. Yhdistysten jäsenet hoitivat valvonnan ja myynnin viikonloppuisin. Valvojia 

saatiin hyvin ja kaikki ajat varattiin heti näyttelyn alkaessa. Kesätyöntekijöinä talolla toimivat 

Tinka Haakana ja Tiia Koponen. 

 

 

Yhteisnäyttely ”Naapurin kanssa” Rautjärven taideyhdistys Raakku ry:n kanssa 

Ruokolahden kirjasto Suovillassa oli 10.10.-21.10. Avajaisten sijaan pidettiin päättäjäiset 21.10 

klo 14-16. Yhteisnäyttelyyn oltiin tyytyväisiä molemmissa yhdistyksissä. 

 

MUUTA 

 
Taideyhdistyksen jäsenten ja yhdistyksen ystävien yhteinen iltapäivä ystävänpäivänä 14.2. 

Musiikista vastasi Taisto Pellinen ja Ensio Salmela. Taideyhdistyksen toimintaa esiteltiin 

puheenjohtajan johdolla Markku Nurmen eri tapahtumista ottamien kuvien kera. 

Kahvin kanssa tarjottiin ruisleipää ja laskiaispullia. Kaisu Häkkänen oli järjestänyt 

taideaktiviteetin. Joka koettiin hyvin virkistäväksi. Tilaisuuden lopuksi keskusteltiin , mitä 

toivotaan juhlavuonna 2017 - Suomi 100 v Ruokolahdella. Tilaisuuteen osallistui 30 henkilöä. 

 

Suvi-illan sävelet 27.7. avasi Ruokolahden kesäpäivät. Ruokolahden Äijä Kari Toiviainen avasi 

yhteislaulutilaisuuden yhdessä puheenjohtajan kanssa. Ruokolahden Pelimannit olivat koonneet 

lauluja ”Tie ja kulkijat” – aiheella. Pääsymaksu 5 € sisälsi väliaikana kahvitarjoilun. Tapahtuman 

tuotto jaettiin puoliksi Pelimannien kanssa. Tapahtumailta oli lämmin ja aurinko paistoi. Väkeä oli 

yli 60 henkeä. 

 

 

Taitotalon joulu-tapahtuma 27.11. klo 11-15. Tapahtuma päivänä oli pieni pakkanen ja lunta 

maassa. Anni Lampisen hevonen vei lapsia rekiajelulle. Katja Väänäsen uuden joulusadun lukijana 

oli Maisa Mihl. Maisa on täydellinen sadunkertoja. Tonttutyttö Miima Matikainen avusti 

satuhetkessä. Viola Väänänen oli kuvittanut sadun ihastuttavasti. Tonttuikkuna toteutti myös 

sadun ideaa. Riitta Pellinen ja Päivikki Kurronen oli loihtinut revontulet ja luistelevat tontut 

talviseen maisemaan. Tonttuikkuna oli nähtävillä loppiaiseen asti. Uutta tämän vuoden 

joulutapahtumassa oli ”Minun Ruokolahteni”-valokuvaesitys, jonka oli koonnut  Markku Nurmi. 

Joulupukki oli paikalla, ja valokuvauskerholaisten toimesta oli mahdollisuus kuvauttaa itsensä 

joulupukin kanssa. Moni toteuttikin mahdollisuuden. Kahvilassa esiintyivät Janina Valkki ja Veeti 

Tikkanen. Lauluesitykset saivat runsaan kuuntelija joukon. Perinteisiin myyjäisiin olivat tuoneet 

tuotteita tutut yhdistyksen jäsenet. Kauppa kävi, mutta yhdistyksen osuus myynnistä jäi 



pienemmäksi kuin lehtimainos. Kahvila ja arvanmyynti tuottivat melko mukavasti. Tienvarsikyltit 

paperimainoksineen toimivat huonosti sateisessa säässä. Asiaa parannetaan ensi vuonna. 

 

 

Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus 6.12. klo 17-18. Toteutettiin entiseen tapaan Timo Mihlin 

johdolla. Kävelijöitä oli tänä vuonna runsaammin kuin aiemmin. 

 

TAIDELAINAAMO 
 

Taidelainaamosta on myyty 2 taulua.  

 

TAITOTALO 

 
Piharakennuksen asunnon vuokraamisesta saadut varat käytettiin Taitotalon siivoojan 

palkkakustannuksiin. 

 

Taideyhdistyksen kalusto inventointiin la 19.3. Pienellä porukalla huone kerrallaan valmista tuli 

yllättävän nopeasti. 

 

Talkoopäivä ikkunanpesua ja ulkovaraston siivous aiheena kokosi napakan porukan. Erityiskiitos 

kuuluu valokuvauskerhon miehille.  

 

Valokuvaus studioon hankittiin Studio salama Elichrom D-Lite RX One.  

 

Kesäkuukausien ajaksi Ruokolahden kunta antoi ulkotyöntekijän työpanoksen ruohonleikkaukseen 

kerran viikossa, mikä oli suuri apu. 

 

 

HARRI TONDERIN STIPENDIRAHASTO 
 

Vuonna 2016 stipendirahastosta ei jaettu stipendiä.    

 

 

MUISTAMISET 
 

Yhdistyksen puheenjohtajaa muistettiin uurastuksesta Kalevala-korulla vuoden alussa. 

 

Johtokunnan entistä pitkäaikaista jäsentä Marja Tonderia muistettiin retkeilijän riippumatolla 

hänen 50-vuotispäivänään 22.2.2016.  

 

Irma ja Harri Tonder viettivät yhteiset syntymäpäivät Irma Tonderin juhlanäyttelyn avajaisten 

yhteydessä 3.4. Yhdistys muisti kunniajäseniään opetustaulu-kuosisin keittiöpyyhkein ja 

tulitikkuaskein sekä kukkakimpulla. 

 

Taideyhdistyksen stipendin saivat Kirkonkylän koulun peruskoulun päättävät lahjakkaat Viivi 

Avelin ja Elisa Laakso. 

 

 



NÄYTTELYISSÄ MUUALLA 2016 

 
Riitta Pellisen grafiikkaa Helsingissä Ava-galleriassa 12.10.-30.10.2016 grafILO Groupin 

näyttelyssä. 

Kaisu Häkkänen on osallistunut useisiin näyttelyihin mm. Kaapelitehtaalla Helsingissä ja Porvoon 

taidemuseossa. 

Anu Peipon koruja oli näyttelyssä New Yorkissa keväällä.  

Taito Pellisen kuvataidetta oli Suovillassa syksyllä.  

Nelli Tannerilla ollut töitään yhteisnäyttelyssä Kuopiossa. 

 

LOPUKSI 

 
Ensi vuonna 2017 on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi. Taideyhdistyksen ensivuoden toiminta 

hahmottui jo loppuvuodesta huomioiden Suomen juhlavuoden. Ensi vuotta innolla odottaen jatkaa 

johtokunta toimintaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


