RUOKOLAHDEN TAIDEYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS 2017

Kuva: Vilma Pellinen

YLEISTÄ
HALLINTO JA JÄSENET
Yhdistyksen puheenjohtaja on Riitta Pellinen. Johtokunnassa on 8 johtokunnan jäsentä.
Erovuoroisina ensi vuonna ovat Leena Tahvainen, Petteri Kiljunen, Markku Nurmi, Pirkko
Tuomainen ja Paula Juuti (lupautui 1 v edellisen kerran).
Toiminnantarkastajiksi valittiin Helena Kosonen ja Timo Mihl. Varatoiminnantarkastajiksi
valittiin Noora Puustjärvi ja Heikki Vanhanen.
Riitta Pellinen
Markku Nurmi
Riitta Ojalainen
Tarja Mölsä
Pirkko Tuomainen
Paula Juuti
Päivi Lipponen
Leena Tahvanainen
Petteri Kiljunen

puheenjohtaja, tiedottaja
varapuheenjohtaja
rahastonhoitaja
sihteeri, tiedottaja
nettisivujen päivittäjä, Taitotalon varaukset
nettisivujen päivittäjä
leikekirjan hoitaja
matkavastaava

Jäsenkirjurin tehtäviä ja kirjanpitoa hoitaa Heli Virtanen, Tmi Katido
Johtokunta kokoontui 6 kertaa vuoden aikana. Vuosikokous oli 1.2. paikalla 8 henkilöä.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 245.

TIEDOTTAMINEN
Jäsenlehti Taidetiedote ilmestyi kerran vuodessa. Taidetiedote 2017 lähti jäsenistölle jakeluun
viikon 7 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 on pitänyt musiikkikoulun tunnit (14,5 h/viikko) Taitotalolla.
Musiikkiyhdistys on maksanut tilojen käytöstä kulukorvauksena 20 €/kk.
Yhteistyö Ruokolahden kunnan, kansalaisopiston, Ruokolahti Seuran ja Kulttuuripalvelu Kaikun
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, Ruokolahden musiikkiteatterille ja Vaskikvintetille. Kiitämme heitä hyvästä
yhteistyöstä.

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. Samoin Eksoten järjestämä Hyvän olon sunnuntai, Valoa ja turvallisuutta kaikille
su 19.11.2017. Toni Jokiniitty oli myös löytänyt Taitotalon esiintymispaikaksi ja järjesti oman
konsertin Flamencon taikaa la 22.4. Etelä-Karjalan Kylät on järjestänyt Taitotalolla 2
koulutustilaisuutta 2017.
Yhteensä Taitotalolla oli 8 tilaisuutta, joista perittiin pieni kulukorvaus.

LEIRIT JA KURSSIT
LASTEN JA NUORTEN KESÄTAIDEKURSSI peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden takia.
KALLIGRAFIAN VIIKONLOPPUKURSSI järjestettiin 27. – 29.1. Taitotalolla. Kalligrafian
unsiaali-kirjaimia harjoitteli 10 innokasta opiskelijaa opettajanaan Vivian Majevski. Kirjaimia
harjoiteltiin petsivärjeä käyttäen. Opeteltiin liittämään heti kirjaimet sanaan. Vivianin ohjauksessa
tehtiin isolle paperille erilaisilla kirjainkoolla pintoja ja tekstiä eri suuntiin. Niistä jokainen koosti
oman kirjan. Niinpä kurssin päättyessä koossa oli kymmenen kirjaa. Kaikki olivat tyytyväisiä
kurssiin ja jatkoa toivottiin. Kurssilta sai myös ideoita kortteihin ja sommitteluun.
TAIDELEIRI PUNKAHARJULLA 17. – 23.5.2017.
Punkaharjun maisemanmaalaus-taidekurssi: 11 osallistujaa. Kurssi oli erittäin hyvä. Opettaja Timo
Tolonen oli hyvä ja innostava. Valokuvaajia oli mukana 4. Viihtyivät myös, vaikka varsinaista
opetusta heille ei ollut, vähäisen osanottajamäärän takia. Valokuvaajat saivat studion alakertaan.
Kaikki toimi majoituspaikassa Rantakatti Mannilassa. Kurssilla oli rento ja vapaa meininki
RAKUPOLTTO –tapahtuma 7.6. klo 9 alkaen. Aurinkoinen sää suosi polttajia. Osallistujia 5.
Mustaa ei vieläkään saatu täydellisesti. Oppimista vielä on.
VALOKUVAUSKERHON toiminnassa on ollut 11 henkilöä ja kerhonvetäjä. Kerhon vetäjinä
keväällä Markku Nurmi ja syksyllä Lauri Väänänen. Kerho kokoontui joka toinen viikko keväällä
ja syksyllä.

TAIDEMATKAT
Tehtiin 11.11.2017 Helsinkiin Ateneumin näyttelyyn Veljekset von Wright. Ryhmä jaettiin kahtia
ja kumpikin ryhmä sai oman oppaan. Opastus oli hyvä. Kierroksen jälkeen oli mahdollisuus
tutustua näyttelyyn vielä tarkemmin omaan tahtiin. Kaupungillakin ehti hyvin käydä, kyyti kotiin
lähti klo 17. Matka alkoi ja päättyi Rautjärvelle, mikä mahdollisti rautjärveläisten mukaantulon.
Tulijoita oli vain 2.

NÄYTTELYT
KESÄNMYYNTINÄYTTELY ”TAITAVAT KÄDET” 18.6. – 13.8. toteutettiin yhteistyössä
Ruokolahden käsityöyhdistyksen kanssa. Ala-aulan eteistilaan Airi Havia ja Jaana Tirri kokosivat

vanhoista koulunkäsitöistä ja piirustuksista mahtavan näyttelyn. Vanhin työ oli 1913 ja tuorein
2008.
Avajaispäivänä kävijöitä oli tasaisesti ja kauppa tehtiin. Avajaispäivän kävijöiden kesken arvottiin
päivän päätteeksi lahjakortti Eukonpuotiin, arpa suosi Sanni Kososta, aivan Taitotalon naapurista.
Ensimmäisen neljän viikon pestin kesätyöntekijänä aloitti Maija Kojo, viimeiset neljä viikkoa
myyntiä hoiti Ronja Rita. Johtuiko kylmästä ja sateisesta kesästä kävijöitä kävi joka päivä ja
kokonaisuudessa enemmän kuin viime vuonna.
Koko koko kesän pika-arpajaisiin oli voittoja lahjoitettu käsityöyhdistyksen ja taideyhdistyksen
jäseniltä saman verran. Arpa-kauppa kävi vilkkaasti, voittonumero 140 oli menossa 10.7. ja aikaa
oli vielä kuukausi jäljellä, joten voittoja jouduttiin hankkimaan lisää.
Tälle näyttelyajalle oli suunniteltu kaksi teemapäivää. Virkataan yhdessä ja Ompeluseurat.
Virkataan yhdessä -päivä oli 3.7. klo 12-15. Päivän aikana talolla kävijöitä oli 43. Läsnäolijat
olivat tyytyväisiä päivään. Irma Tonder näytti koukkuamista, Eila Häkkinen nypläsi, Iiris Halla toi
näytille lapsille tekemiä mansikoita, ym. virkkauksia. Esillä oli muutamia virkkausmalleja ja
mahdollisuus virkata perinteinen saaristolaispatalappu. Maija Väänänen ja Airi Havia hoitivat
päivän ja keittivät kahvia osallistujille. Pullat oli leiponut Liisa Tiilikainen.
Ompeluseurat oli Martan päivänä 26.7. klo 14-18. Ruokolahden Kirkonseudun Martat hoitivat
päivän. Päivän aikana oli mahdollisuus ommella nappi Suomi-takkiin, tehdä korjausompelua.
Talolle oli varattu ompelukoneita. Martat opastivat ja matonkuteiden leikkaaminen oli myös yksi
mahdollisuus. Myös lapsille oli järjestetty toimintaa. Kahvitarjoilu palkitsi ahkerat kävijät.
Koko kesän ajan ollut kysely, jossa vastanneiden kesken arvottiin lahjakortti Suomalaiseen
kirjakauppaan. Arpaonni suosi Kristiina Mäkeä Tuusulasta.
TAITAVAT KÄDET:

tuotteiden myynti yhteensä
TY:n osuus
TY10%
TY:n kortit, opetustaulut

7760,00€
3441,50€
344,15€
348,00

arpojen kokonaismyynti
TY:n osuus
tilitetty yhteensä

1222,00€
611,00€
1303,15€

kulut ( mainonta, kukat, avajaiset ym)
TY:n osuus ½
315,22€
________
tuotto
987,93€

MUISTOJEN KOULUTAULUT –NÄYTTELY oli suunniteltu 20.8. – 3.9. liittyen SUOMI 100vuoteen. Näyttely peruuntui Harri Tonderin toiveesta ja siirtyi ensi vuodelle.

TAIDEYHDISTYKSEN 35 V-AVAJAISET JA JUHLANÄYTTELY 22. – 29.10.
Työryhmä Riitta Pellinen, Markku Nurmi ja Päivi Lipponen rakensivat näyttelyn jäsenten tuomista
teoksista. Avajaispäivän tarjottavat tilattiin paikallisesta Kulmakahvilasta. Juhlanäyttelyn
juhlapuhujana oli yhdistyksen alkuvuosien puheenjohtaja Irma Tonder. Näyttelyn juhlavissa
avajaisissa palkittiin seuraavat henkilöt:

Yhdistyksen ansiomerkki nro 9: Sihteeri Tarja Mölsä, johtokunnassa vuodesta 2007 ja
sihteerinä vuodesta 2008 alkaen edelleen
Yhdistyksen ansiomerkki nro 10: Riitta Ojalainen, johtokunnassa vuodesta 2008 alkaen
edelleen taloudenhoitaja vuosina 2010-2016
35 euron lahjakortti:
varapuheenjohtaja Markku Nurmi, valokuvakerhon
käynnistäjä ja puuhahenkilö
35 euron lahjakortti:
Taisto Pellinen, tekninen apu Taitotalon hoidossa
Juhlanäyttelyn avajaisissa yhdistystämme tervehtivät seuraavat henkilöt/tahot:
Kulttuuripalvelu Kaiku (kukka)
Ruokolahden Käsityöyhdistys (kukka)
Anelma ja Esko Piiparinen (100€)
Ruokolahti-seura (Torppareista digiaikaan-kirjan)
Musiikkiteatteriyhdistys (kukka)
Ruokolahden kunta (50€)
Tilitoimisto Katido ja Maija-Liisa Virtanen (70 €)
jäseniä ja muita yksityishenkilöitä. Vieraskirjassa oli nimiä 60.
Näyttely oli auki viikon, kansalaisopiston loman ajan.

MUUTA
KOKO KANSAN KAHVILA Suomi100-tapahtuma 12.2. klo 13 - 16. Ruokolahden Kirkonseudun
Martat ja taideyhdistys järjestivät yhteistyönä Koko kansan kahvilan- tarjolla sen seitsemän sorttia
–tapahtuman, jolle valtioneuvosto myönsi Suomi100 statuksen. Tavoite oli tehdä tunnetuksi
suomalaista kahvipöytäkulttuuria, johon kuuluvat kauniisti katettu kahvipöytä erilaisine
tarjottavineen. Vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet leipoivat perinnereseptien mukaan suolaista ja
makeaa tarjottavaa. Kahvilan somisteeksi Jaana Tirri kokosi vanhoja kahvipöytäkulttuuriin
kuuluneita esineitä. Esillä oli myös Martta-toimintaa. Vierailijoita tapahtumassa oli noin 140-150.
Paikallislehti Uutisvuoksi kirjoitti tapahtumasta hyvän artikkelin. Yksi maksettu mainos oli
Uutisvuoksessa. Lisäksi Etelä-Saimaa julkaisi myös tapahtumasta jutun. Tienvarsi-kyltit opastivat
paikalle, piha oli täynnä autoja. Erittäin onnistunut tapahtuma. Kiitos Arja Juutille tapahtuman
organisoinnista ja kaikille vapaaehtoisille leipojille ja työntekijöille sekä Jaana Tirrille.
KULTTUURI KYLÄSSÄ 27.3. – 2.4. oli Suomi 100-tapahtumakolmikko, johon kuuluivat
taideluento ja konsertti Taitotalolla. Taideluennon piti Eero Laajo Imatran taidemuseolta 27.3.
Taitotalolla ja Saara Kiiverin konsertti oli 2.4. sunnuntaina.
SUVI-ILLAN SÄVELET 26.7. Yhteislaulutilaisuus Taitotalon pihamaalla Ruokolahden
Pelimannien johdolla kokosi runsaan joukon laulajia. Laulujen teemana oli Suomi 100 vuotta,
joten laulut olivat tuttuja kaikille: Karjalan kunnailla, Täällä Pohjantähden alla, Sininen ja
valkoinen sekä Leivo. Lauluja oli eri tyylilajeista, oli valssia, tangoa ja myös iskelmää. Kaikki
lauloivat sydämellään suomalaisen musiikin helmiä.
TAIDETEOS MUSEON MÄELLE valmistui. Teoksen nimi on SOIDIN, se koostuu kolmesta
linnun kokonaisuudesta. Paljastustilaisuus oli 24.7. Antti Eerola toteutti taideyhdistyksen
työryhmän (Airi Havia, Markku Nurmi, Pirkko Tuomainen ja Riitta Pellinen) suunnitteleman
teoksen vanhoista maatalouskoneiden osista. Teos on osa Ulkomuseo eläväksi –hanketta, jota
organisoi Ruokolahti-Seura. Tekstin Soidin teoksen luona olevaan tauluun on kirjoittanut Rauno
Tuomainen.

RUOKOLAHTI MARKKINAT torilla 16.9. ja sen ympäristössä.
Yhdistys oli varannut Ruokolahti-Seuralta pöydän ja katoksen. Kasvomaalausta tekivät
taideyhdistyksen nuoret Siiri Puustjärvi ja Liinu Sikiö. Taidetrivian oli laatinut Paula Juuti. Aihe
oli Suomen taide. Kaikkien torilla vastanneiden kesken arvotaan palkinto, taidematka Ateneumiin
11.11.2017. Arpa suosi Sirkka Kauppista. Markku Nurmi oli tehnyt slideshown tulevista
tapahtumista. Tarja ja Pirkko olivat markkinapäivänä torilla. Uusi Roll-up oli ensimmäistä kertaa
käytössä. Päivä oli sateinen ja kylmä. Mieli oli kuitenkin korkealla. Varsinaista kauppaa korteilla
ei tehty. Esille oloon olimme tyytyväisiä.

TAITOTALON JOULU 3.12. KLO 11-15
Taitotalon joulu koostui samoista elementeistä kuin edellisinä vuosina: joulupukki, hevosajelua,
laulaja Janina Valkin esiintyminen, Maisa Mihlin satutuokiot uuden Viola ja Katja Väänäsen
joulusadun parissa, myyntinäyttelyn tuotteet ja jouluinen kahvio. Tonttuikkunan olivat rakentaneet
Riitta Pellinen, Päivikki Kurronen ja Petteri Kiljunen. Tonttuikkuna oli ihailtavana loppiaiseen
asti.
Ensimmäistä kertaa jätettiin maksulliset ilmoitukset paikallislehdissä pois korkeiden maksujen
takia. Panostimme seinämainoksiin ja pieniin postilaatikkoon jaettaviin lehtisiin. Monelle
paikalliselle on perinne tulla Taitotalon jouluun niinpä kävijöitä oli runsaasti, saman verran kuin
edellisinä vuosina. Taitotalon joulun tuotto yhdistykselle oli n. 694,70 €. Se koostui osuus 10%
tuotteiden myynnistä, arvoista ja kahvion tuotosta. Tähän oltiin tyytyväisiä. Summa olisi mennyt
lehtimainoksiin.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAVALAISTUA 6.12. KLO 17-18. Toteutettiin entiseen tapaan
Timo Mihlin johdolla. Kävelijöitä oli tänä vuonna runsaammin kuin aiemmin.

TAIDELAINAAMO
Taidelainaamosta on myyty 2 taulua ja 1 on lainassa.

TAITOTALO
Kansanopiston työkauden aikana yhdistys on maksanut siistijän työstä 5-7 t/viikko eli noin 500
€/kk sosiaalikuluineen. Johtokunta on kiitollinen, että on saanut työhön tekijän ja toivomme
työsuhteen jatkuvan.
Pihatalkoot 9.5. kokosi 12 innokasta haravan varteen ja auttamaan siistijää ikkunoiden
pesemisessä. Talkooväelle paistettiin makkarat. Kesällä saimme kunnasta ruohonleikkaajan
työpanoksen kerran viikossa. Syksyn lehdet haravoitiin pienellä porukalla (3) ennen
juhlanäyttelyn alkua.
Piharakennuksen asunto ja työhuone tyhjeni joulukuun alussa.
Petteri Kiljunen aloitti joulukuun alussa kuntouttavan työtoiminnan työskentelyn 1 x/vko tiistaisin
toistaiseksi.

HARRI TONDERIN STIPENDIRAHASTO
Stipendin hakuaika oli 1. – 30.9.2017. Stipendejä olivat hakeneet Hannamari Leppänen, Venla
Kojo, Saana Korhonen ja Sanni Mättö. Johtokunta päätti antaa 150 € stipendit kaikille ko.
hakijoille.
Kahdelle kuvataidetta harrastavalle peruskoulun päättävälle päätettiin antaa 50 € stipendi. Opettaja
Pauliina Rouhiainen päätti saajat.

MUISTAMISET
Petteri Kiljusta muistettiin 50-vuotissyntymäpäivänä vierailulla ja lahjakortilla. Tarja Mölsää
muistettiin 60-vuotispäivänä Lumikello-kaulakorulla.
Ruokolahti-Seuran täyttäessä 70 vuotta, yhdistys lahjoitti ja istutti Ruokolahti-talon pihalle 70
tulppaanin sipulia.

NÄYTTELYISSÄ MUUALLA 2017
Etelä-Karjalan taideyhdistysten yhteisnäyttelyssä 17.11. - 9.12.2017 Imatran taidemuseolla oli
yhdistyksen jäsenten: Pauliina Rouhiaisen, Riitta Pellisen, Markku Nurmen ja Kaisa Pessan
teoksia.

LOPUKSI
Suomi 100-juhlavuosi näkyi yhdistyksen toiminnassa, osallistuimme siihen järjestämällä neljä
tapahtumaa Suomi 100-teemalla.
Taitotalon tulevaisuuteen toi epävarmuutta loppuvuodesta kunnanhallituksen päätös käynnistää
tyhjillään olevien kunnan koulukiinteistöjen myynti vuoden 2018 aikana. Näiden kiinteistöjen
joukossa on myös Vennonmäen koulu, nyk. Taitotalo. Taideyhdistys lähetti kunnanhallitukselle
selvityksen Taitotalon käytöstä tällä hetkellä.

