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TAIDEYHDISTYKSEN TOIMIHENKILO T 2019 

Johtokunta  

Heikki Vanhanen puheenjohtaja, tiedottaja heikki@vanhanen.net  0503390745  

Pirkko Tuomainen varapuh.joht., tilanvaraukset pirkko.tuomainen@kymp.net 0407548840  

Päivi Lipponen leikekirjanhoitaja paivi.lipponen@ruokolahti.fi 0503059241  

Arja Juuti  arjajuuti@hotmail.com  0408414483  

Heli Virtanen rahastonhoitaja, jäsenkirjuri heli.virtanen@katido.fi  0401574311  

Lauri Väänänen nettisivut, valokuvauskerho lauri.vaananen@pp5.inet.fi  0458976727  

Petteri Kiljunen taidelainaamo juhowhisky.bigsmoke@gmail.com 0407449409  

Noora Puustjärvi nuoret jäsenet/harrastajat noora.puustjarvi@edu.ruokolahti.fi  0404121167  

Leena Tahvanainen matkavastaava leena.tahvanainen@pp.inet.fi 0503568474  

Muut  

Katido  yhdistyksen kirjanpito  heli.virtanen@katido.fi  0407078123  

Tarja Mölsä  sihteeri  tarja.molsa@pp.inet.fi  0400584277  

Helena Kosonen toiminnantarkastaja  

Timo Mihl  toiminnantarkastaja  

Talotoimikunta Pirkko Tuomainen, Riitta Pellinen ja Tarja Mölsä  

 

 

Täideyhdistys pä hkinä nkuoressä  

Perustamisvuosi: 1982, rek. vuosi 1984, rek. nro 140668,   

LY-tunnus 1445156-6  

Jäseniä:  31.12.2018 251, 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, studio  

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 500 

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   



POSTIA ENTISELTA  JA UUDELTA PEEJIILTA  

Puheenjohtajakauteni 

päättyi vuosikokouksessa 

sunnuntaina 10.2.2019. 

Yhdistyksemme on 

toiminut 37 vuoden ajan. 

Olin sekä kolmas että 

seitsemäs puheenjohtaja 

yhteensä 11 vuotta. Aika 

harvojen käsissä on 

puheenjohtajan nuija 

ollut. Varmaan kaikki 

arvaavat syyn: ei minkään yhdistyksen veto-

vastuuseen ole tungosta.  

Jokainen taideyhdistyksen puheenjohtaja ja johto-

kunta – yhteensä 9 henkeä - hoitavat hommansa 

omalla tavallaan kuitenkin nojautuen yhdistyksen 

sääntöihin. Sääntöjen kohdassa 2 lukee näin: 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

järjestää kulttuuritarjontaa 

kuvataiteen alalta 

ruokolahtelaisille, edistää 

paikkakunnalla kuvataiteen ja 

taidekäsityöntyön harrastusta 

sekä yhdistää ja innostaa taiteen 

tekijöitä. 

Tämä toiminnan ydin on aina toteutunut, jopa 

enemmänkin. Ruokolahtelaisten lisäksi olemme 

rikastuttaneet kulttuurielämää myös lähiseudun 

asukkaille ja Ruokolahdella vieraileville. 

Johtokunta on ideariihi, talouden vartija ja jäsenten 

etujen puolustaja. Kun vuoden toiminta-

suunnitelmaa toteutetaan, se ei voi kuitenkaan olla 

pelkän johtokunnan varassa. Kuka tahansa 

jäsenistöstä voi kantaa kortensa kekoon, olla 

reservissä. Reserviläisiä on taideyhdistyksessä aina 

ollut, mutta vanhojen väistyessä uutta voimaa 

tarvitaan tilalle. Toivon, että monilukuisen (236) ja 

monitaitoisen jäsenistön voimavarat saataisiin 

entistä enemmän käyttöön. Jokainen jäsen voi olla 

yhteydessä johtokuntaan, kun haluaa osallistua tai 

kertoa ideoitaan toimintaa monipuolistamaan. 

Luepa tämä tiedote tarkkaan niin tiedät, mitä tänä 

vuonna on tulossa. Ja osallistu! Aika moni on 

lunastanut kympillä taideyhdistyksen jäsenyyden 

ihan vaan kannatuksen vuoksi. Se on arvokas ja 

joskus ainoa tapa olla yhdistyksessä, etenkin jos ei 

asu paikkakunnalla. Toimintamme tarvitsee ns. 

kannattajajäseniä. 

Vuosien varrella olemme iloinneet suuresti Taito-

talon suomista mahdollisuuksista järjestää kursseja, 

näyttelyitä ja muita tapahtumia. Erikoistyövälineitä 

tarvitsevat tekniikat kuten keramiikka, grafiikka, 

kehystäminen ja studiokuvaus ovat jäsenten 

ulottuvilla. 

Harmaa pilvi on kuitenkin noussut Taitotalon ylle. 

Kunnan päättäjät ovat laittaneet Vennonmäen 

koulukiinteistön, siis Taitotalon, myytävien kiinteis-

töjen joukkoon. Tätä Taidetiedotetta tehtäessä ei 

vielä ole tiedossamme, miten kunnanhallitus reagoi 

johtokunnan 6.2. laatimaan kannanottoon Taitotalon 

puolesta. Jäsenistö seuratkoon valppaudella asian 

etenemistä. Itse ainakin teen niin. 

Riitta Pellinen 

Hyvät Taiteenystävät  

 Kun joukon johtaja 

vaihtuu, on usein 

odotettavissa 

jonkinlainen linjapuhe. 

En aio sellaista pitää.  

Yksinkertainen syy on 

se, että mielestäni 

yhdistys jo nyt toimii 

tehokkaasti ja 

monipuolisesti 

jäsenistönsä hyväksi. Ei ole mitään syytä eikä 

tarvetta lähteä reivaamaan sitä johonkin uuteen 

suuntaan.  

En muista kuinka kauan olen ollut jäsenenä, lähinnä 

seuraajana, en aktiivisena toimijana. Useimpiin 

näyttelyihin ja myyjäisiin olen käynyt tutustumassa. 

Joihinkin näyttelyretkiin olen osallistunut (kiitos 

niistä). Muutaman kerran muistan olleeni 

raaputtamassa ikkunanpokia taloa remontoitaessa.  

Olen elämäni aikana osallistunut lukemattomiin 

kokouksiin, joten sitä kokemusta minulla on 

varmaan kylliksi. Kokouksista varmaan selviämme, 

mutta olkoon puheenjohtaja vaikka kuinka taitava, 

ei hän tee yhdistystä. Johtokunta ohjailee toimintaa, 

mutta jäsenistö lopulta tekee yhdistyksen. Se on 

yhdistyksen sielu ja henki.  

 Meillä on muutamia suuria haasteita edessämme, 

mutta uskon, että yhteistuumin niistä selviämme.  

  Vanhasen Heikki 



JA SENET TEKEVA T YHDISTYKSEN 

Jäsenmaksut Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2019 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 

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 1.4.2019 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 6 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 / 

 p. 0407548840  

Taidelainaamo Sijaitsee Taitotalon yläkerrassa ja on 

avoinna tapahtumien aikana, sekä 

erikseen sovittuna aikana. Lainaamosta 

voi vuokrata tai suoraan ostaa 

yhdistyksen jäsenen taulun. 

Valokuvastudio Valokuvauskerho toimii j.2.vko. 

Yhteyshenkilö Lauri Väänänen 

lauri.vaananen@pp5.inet.fi 

p.0458976727.  

 

 

Internet http://www.ruokolahdentaideyhdistys.fi  

Facebook  https://www.facebook.com/ruokolahdentaideyhdistys  

  



TAPAHTUMAKALENTERI 2019 

 25. – 27.1. Kalligrafiakurssi 

10.2.  Vuosikokous 

vko 9 Taidetiedote ilmestyy 

25. – 26.5. Maalauskurssi 

Kesäkuu Suunnitteilla kesäretki Salmelaan, seuraa nettisivuja U-V seurapalstaa 

5. – 7.6. Lasten kesätaidekurssi 

12. – 14.6. Nuorten kesätaidekurssi 

24.6. – 28.7. Taitavat kädet –kesämyyntinäyttely 

10.7. Suuri maalaustapahtuma 

19.8. Keramiikka-/rakukurssi 

12.10. Ruokolahti-markkinat 

19. – 20.10. Grafiikan kurssi: Ensiaskeleita grafiikan maailmaan  

Marraskuu Nuorten taidenäyttely kirjastossa 

1.12. Taitotalon joulu -tapahtuma ja tonttuikkuna aukeaa 

6.12. Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus 

TAPAHTUMAKALENTERI 2020 

24. – 26.1.  Kalligrafiakurssi 

Helmikuu Vuosikokous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LYHYTKURSSIT  

MAALAUSKURSSI VASTA-ALKAJILLE  

LA - SU 25. – 26.5. KLO 9 - 15.30 Taitotalolla 

Opettajana Maija-Liisa Hallikainen.  
Osallistumismaksu 25 €. 
Osallistujamäärä enintään 12 henkilöä.  
Ilmoittaudu Pirkko Tuomainen p. 0407548840  
tai pirkko.tuomainen@kymp.net: 
Pirkolta saat tarkan kurssiohjelman ja ohjeet maksun 
suorittamiseksi. 
 

Kurssin esittely: 

Lyhyellä maalauskurssilla löydät uutta kiinnostavaa opittavaa. 
Kurssilla tutustutaan omaan kuvalliseen työskentelyyn ja 
maalauksen kieleen. Kurssille voivat osallistua myös 
valokuvaharrastajat, jotka soveltavat maalauksessa käytettäviä 
kuvallisia elementtejä omaan kuvaamiseen. Harjoitellaan värien 
sekoittamista ja sen kautta havaitsemaan värin sävyä ja valoisuutta. 
Maalausta tai valokuvaa rakennetaan värin, muodon, valöörin, rytmin 
ja rajauksen kautta. Teemana kurssilla on lähiympäristön kohteet 
rajattuna ja läheltä nähtyinä.  Maalausmateriaalina käytetään 
akryyliväriä sen peittävyyden vuoksi. 

 

KERAMIIKKA-/RAKUKURSSI 

MA 19.8.2019 KLO 16 - 19 Taitotalolla 

Töiden poltto sovitaan erikseen. 
Savea voi ostaa yhdistykseltä. Sopii vasta-alkajille. Tervetuloa.  

Ilmoittautumiset 1.8. mennessä Tarja Mölsä p. 0400584277 tai tarja.molsa@pp.inet.fi  
 

ENSIASKELEITA GRAFIIKAN MAAILMAAN 

LA - SU 19. – 20.10. KLO 10 – 16 Taitotalolla 

Ohjaajina Riitta Pellinen ja Airi Havia 

Tutustutaan erilaisiin painolaattamateriaaleihin, väreihin ja työvälineisiin. Tehdään kokeiluja sekä 
harjoitellaan prässin käyttöä. Materiaalimaksu peritään. Mukaan mahtuu enintään 6 osallistujaa. 
Ilmoittaudu Riitta Pelliselle p. 040 7153249 tai riitta.pellinen@hotmail.com  



Källigräfiä hurmää 

 

Kalligrafia kurssilaiset  

Tammikuun loppupuolella kymmenkunta kalligrafiasta 

kiinnostunutta kokoontui Ruokolahden Taitotalolle 

viikonlopuksi harjoittelemaan copperplate-kirjoitusta 
kalligrafiopettaja, kalligrafi Vivian Majevskin johdolla.  

Kalligrafia tarkoittaa korutekstausta, kaunokirjoitus-

taidetta, ja tämä oli jo neljäs Ruokolahden taide-
yhdistyksen järjestämä kalligrafiakurssi. Kahdella 

ensimmäisellä kurssilla harjoiteltiin rustica- ja unsiaali-

tyylien kirjaimia. Viime vuonna tutustuttiin copperplate-

kirjoituksen pieniin kirjaimiin ja tänä vuonna keskityttiin 
saman tyylin isoihin alkukirjaimiin ja muunlaiseen 

kirjoituksen koristelemiseen.  

 

Opettaja Vivian Majevski 

Copperplate on kaunis 1700-luvun englantilainen 

kirjoitustyyli, jolle perustui myös Suomen kansa-

kouluissa käytetty Toivo Salermon suunnittelema 
kaunokirjoituskäsiala. Copperplaten kirjoittaminen vaatii 

keskittymistä kirjoituksen painon ja keventämisen 

vaihteluun: alaspäin tultaessa painetaan kynän terää ja 
ylöspäin mentäessä kevennetään. Näin aikaansaadaan 

kaunis ohuen ja leveän viivan vaihtelu.  

 

Opettaja näyttää 

Kauniit kirjaimet ovat aina viehättäneet minua. Mummin 
raamatun fraktuura-kirjoitusta oli jännittävä tutkia ja 

yrittää lukea. Äitini muistokirjan sivuilla oli kiiltokuvien 

vieressä koukeroisella käsialalla kirjoitettuja värssyjä. 
Vanhoista hautakivistäkin on löytynyt hienoja kirjain-

tyylejä. Ensimmäisille taideyhdistyksen järjestämille 

kursseille minulla ei ollut aikaa osallistua, mutta olin 

hyvin innostunut päästessäni osallistumaan kahteen 

viimeisimpään kurssiviikonloppuun.    

Kursseilla olemme kirjoittaneet ohuella hiusterällä 

petsiväreillä erilaisille papereille. Hiusterän käyttö on 
vaatinut harjoittelua, jotta väri on valunut tasaisesti 

ilman yllättäviä mustetahroja. Keskittyminen ja 

kirjoitusnopeuden hidastaminen on ollut tärkeää terän 

keventämisen ja painamisen onnistumiselle. Kurssi-
viikonloppuina aika on tuntunut kuluvan nopeasti, kun 

on vain keskittynyt kirjainten kauneuteen ja kuunnellut 

mustekynäterän rapinaa paperilla. Olemme aloittaneet 
kirjainmuodoista, harjoitelleet yksittäisiä kirjaimia ja 

yhdistäneet niitä mielessä liikkuviin sanoihin. Lopuksi 

olemme sommitelleet ja kirjoittaneet runoja tai ajatelmia 
paperille sekä suunnitelleet omia monogrammeja. 

Muutamia harjoituspapereita olemme taitelleet korteiksi 

ja pikkukirjoiksi. Opettajamme on kierrellyt korjaamassa 

kirjoitusasentojamme ja mallintamassa kirjainten 

muotoja ja suuntia.    

Tällä hetkellä olen sen verran innostunut kirjoitta-

misesta, että kuulun muutamaan Facebookin kalligrafia-
ryhmään. Toisten töitä on mukava käydä ihailemassa ja 

niistä saa myös uusia ideoita. Itse olen kokeillut muiden 

innoittamana mm. kirjoittamista kahvilla. Myös Pinterest 
on täynnä erilaisia kirjainmalleja ja harjoituksia. Usein 

otan iltaisin esiin oman kirjoitusvihkoni, johon 

harjoittelen kirjoittamaan yhtä kirjainta tai sanaa 

kerrallaan, kuten ekaluokkalaiset koulussa ja nautin 
hiljaisuudessa kirjoitukseen keskittymisestä.    

      

 Hanna Hänninen





 



 



WOW! Muistikuviä Wienistä  

Joskus elämä voi olla tarua ihmeellisempää. 

Sellainen mielikuva syntyi katsellessa ”WOW” –

nimistä harvinaista taidenäyttelyä Wienin Leopold-

museossa viime keväänä (2018).  

Olin selaillut lentolippujen hintoja Euroopan 

kaupunkeihin ja päätynyt ostamaan lennot Itävallan 

Wieniin. Seuraavana päivänä huomasimme vaimoni 

kanssa koko aukeaman jutun Helsingin Sanomissa 

itävaltalaisesta Heidi Hortenista, New Yorkissa 

asuvasta Itävallan rikkaimmasta naisesta ja hänen 

taidekokoelmistaan. Luettuamme jutun, tiesimme 

heti, mihin ainakin olemme menossa. Hän omistaa 

yli 700 taideteoksen kokoelman, joista 170 oli nyt 

nähtävissä Wienin Leopold –museossa. Museo on 

vaikuttava, valkoinen suuri kuution muotoinen 

möhkäle muodikkaassa Wienin museokorttelissa, ja 

näyttely sen ylimmässä kerroksessa, johon valo 

lankesi erikoisesti suuresta kattoikkunasta.  

 

Heidi Horten 

Heidi Hortenin tarina on eräänlainen tuhkimotarina, 

joka pitää sisällään suuren määrän muitakin 

tarinoita. Kauniin 19-vuotiaan sihteerin Heidi 

Jelenikin elämä muuttui vuonna 1959 täysin, kun 

samaan baariin asteli 38 vuotta vanhempi 

saksalainen mies, Helmut Horten, jolla oli oma 

menneisyytensä. Mies oli ostanut juutalaisilta 

edullisesti tekstiilikaupan  vuonna 1936 omistajien 

jouduttua pakenemaan natsien vainoja. Miestä ei 

kuitenkaan pidetty natsina, mutta hän oli yli vuoden 

liittoutuneiden internointileirillä. Vapauduttuaan 

Horten nousi Saksan tavaratalokuninkaaksi. Pari 

avioitui 1966. Kaksi vuotta myöhemmin 

korkeasuhdanteen aikana Helmut Horten ryhtyi 

myymään hyvin menestyneitä bisneksiään ja niin 

heistä tuli miljardöörejä. Pariskunta tuli tunnetuksi 

säätiönsä kautta tehdystä hyväntekeväisyystyöstään 

ja upporikkaasta elämäntyylistään, mutta myös 

verojen välttelystään. Helmut Horten kuoli vuonna 

1987 ja Heidi Horten on nyt jo kolmannessa 

avioliitossa ja omaisuutta on kertynyt 

naimakauppojen kautta lähes kolmen miljardin 

edestä. 

 

Kokoelmien synty 

Euroopan taidehuutokaupoista alkoi 1990-luvulla 

kadota merkittäviä taideteoksia, mutta vain harva 

tiesi, minne. Tel Avivin taidehuutokaupassa vuonna 

1994 tehtiin suuria taideostoksia. Välillä tapahtui 

kertarysähdyksiä, joissa anonyymi saksaa puhuva 

nainen oli ostanut edustajansa välityksellä monien 

miljoonien eurojen edestä tunnetuimpien 

taiteilijoiden töitä. Nyt parikymmentä vuotta 

myöhemmin tiedetään, mihin taideostokset silloin 

katosivat, ja miksi ne hävisivät teille 

tietämättömille. Ne menivät Heidi Hortenin 

yksityiskokoelmiin, jota hän alkoi kasvattaa 

miehensä kuoleman jälkeen. Hän tiesi, mitä halusi 

ostaa. Jokaisen teoksen taakse piti liittyä aina joku 

tarina, ja hän osti vain kunkin taiteilijan parhainta 

tuotantoa.   

Heidi Horten on pitäytynyt visusti pois 

julkisuudesta, eikä ole antanut haastatteluja eikä 

avannut kokoelmiensa sisältöä. Hän sanoo olevansa 

ujo julkisuuden suhteen. Kokoelma on pysynyt 

salaisena ja sen julkituloa pidetään yllätyksellisenä. 

Miksi nyt?  

Näyttely ja Leopold -museo oli vaikuttavaa 

katseltavaa. Näyttely oli koottu siten, että se oli 



läpileikkaus 1900 luvun alusta nykypäivään, 

klassikoista pop-taiteeseen. Mukana oli sellaisia 

nimiä kuin: Marc Chagall, Pablo Picasso, Claude 

Monet, Edvard Munch, Emil Nolde, Gustav Klimt, 

Joan Miro, Auguste Renoir, Paul Klee, Lucian 

Freud, Keith Haring, Andy Warhol ja monia muita.  

 

 

Franz Marc Punaiset metsäkauriit I (1910) 

 

 

Emil Nolde Flower Garden (1908) 

 

Läpileikkaus viime vuosisataan oli kiinnostava, 

vaikka pop -taide ei minua suuremmin 

sykähdyttänytkään. En ole mikään taiteen 

asiantuntija, pikemminkin elämysten etsiskelijä, 

ihmettelijä ja ilmapiirin haistelija.  Siksi 

unohduinkin katselemaan enemmän 

impressionistien ja expressionistien töitä, jotka 

sopivat parhaiten minun sielunmaisemaani. Juuri 

siksi käytimme vielä WOW:n jälkeen jäljelle 

jääneet voimanrippeet Albertina -taidemuseon 

huikean impressionistien näyttelyn pikaiseen 

ihastelemiseen. 

Kävijöitä WOW:ssa oli jo kuuden ensimmäisen 

viikon aikana ollut yli 100 000 henkeä ympäri 

maailmaa. Taide puhuu kieltä, jota ymmärretään 

kaikissa maanosissa, ja sen aistii ilmapiiristä sekä 

näkee suuresta aasialaisten nuorten aikuisten 

määristä näyttelyissä. Taide on ikkuna toiseen 

todellisuuteen, joka yhdistää ihmiset samaksi 

ryhmäksi ulkoisesta eroista ja mahdollisuuksista 

riippumatta. 

 

 

Marc Chagall: Les amourex (1916) 

 

Näyttely oli vaikuttava, siinä oli silti vain 170 teosta 

Hortenin 700 teoksen kokoelmasta. Nähdäänkö 

kokoelman teoksia vielä joskus jossakin, vai 

palaavatko ne Hortenin asuntojen seinille ja hänen 

yksityisiin veistospuistoihinsa, sitä ei kukaan tiedä. 

Viime vuosikymmenten aikana joitakin töitä on 

ollut museoiden teemanäyttelyissä salaperäisellä 

”yksityiskokoelmasta” –merkinnällä. Tulevaisuuden 

suhteen Heidi Horten on ollut vaitelias. 

 

Rauno Tuomainen







Poimintojä täideyhdistyksen toimintävuosiltä 

Kaksi vuotta sitten asetin itselleni ajankohdan, 

jolloin päätän toimintani Ruokolahden taide-

yhdistyksen johtokunnassa. Vastoin hyviä tapoja 

olen ollut johtokunnassa luvattoman kauan -  37 

vuotta tuli juuri täyteen. Kertooko ylipitkä rupeama 

itsekritiikin puutteesta vai eikö kukaan ole 

häveliäisyyssyistä sitä estänyt? No, tehty mikä 

tehty. 

Perustava kokous 

Kaikki alkoi syksyllä 1979, kun olin tuore 

ruokolahtelainen ja tulin viekoitelluksi 

kansalaisopiston taidepiiriin. Opettajana toimi Aune 

Patjas ja Hilkka Halmeila vastasi monista 

käytännön järjestelyistä kuten materiaalien 

hankinnasta. Aune oli edelliskeväänä jäänyt 

eläkkeelle luokanopettajan työstään ja muuttanut 

Imatralle asumaan. Hän oli työuransa aikana 

huolehtinut oppilaittensa taidekasvatuksesta ja 

halusi ulottaa sitä myös aikuisiin. Aune puhui 

useaan otteeseen siitä, että ruokolahtelaisten pitäisi 

perustaa oma taideyhdistys. Häntä voikin pitää 

merkittävimpänä vaikuttajana Ruokolahden 

taideyhdistyksen syntymiseen. Koska aikaa on 

vierähtänyt paljon Aunen ajoista, osa jäsenistämme 

ei tunne Aune Patjaksen elämän tarinaa. Pyysin 

Harri Tonderia tekemään Aunesta jutun tähän 

Taidetiedotteeseen. Toivottavasti luet. 

Taideyhdistyksen perustava kokous pidettiin 

pakkasiltana tammikuussa 1982 silloisen 

Keskuskoulun monitoimitilassa. Käsinkirjoitetun 

perustamispöytäkirjan on allekirjoittanut 

puheenjohtaja Pekka Hatinen  ja sihteeri Riitta 

Keskiruokanen. Pekka oli silloinen kansalaisopiston 

rehtori ja Riitta olen minä. Läsnäolijoiden 

luettelossa on 16 nimeä.

Puheenjohtajat ja sihteerit toiminnan moottoreina   

Ajatellessani menneitä vuosia palautan ensin mieleeni puheenjohtajat ja sihteerit: 

1. pj Irma Tonder  1982-1989,  siht. Tuula Hämäläinen (nyk. Jurvanen) ja Mirja Teräväinen 

2. pj Pekka Hatinen  1990-1991,  siht. Marjatta Mustonen 

3. pj Riitta Pellinen   1992-1997,  siht. Marjatta Mustonen, Irma Tonder, Marjaana Kanervo 

4. pj Harri Tonder     1998-2009, siht. Pirjo Kähäri, Airi Havia, Tarja Mölsä 

5. pj Virve Niiranen  2010-2011, siht. Tarja Mölsä 

6. pj Harri Tonder   2012-2013,  siht. Tarja Mölsä 

7. pj Riitta Pellinen 2014-2019,  siht. Tarja Mölsä 

 

Toiminta ja tilat 

Näyttelyt, kurssit, nuorten taideharrastuksesta 

huolehtiminen, varainkeruu ja välineiden hankinta 

alkoivat heti yhdistyksen ensimmäisinä vuosina. 

Irman aktiivisuudella saatiin käyttöömme 

välinevarasto terveyskeskuksen alakerrasta, mutta 

omaa toimitilaa koko ajan haviteltiin. 

Lasten kuvataidekouluakin suunniteltiin. 

Järjestimme säännöllisesti lasten kuvataidekursseja 

kesäisin ja yhdeksänkymmentä luvun alkuvuosina 

myös läpi talven kestäviä kuvataidekerhoja. Ne 

enteilivät taiteen perusopetuksen tuloa Ruokolahden 

kansalaisopistoon, jonka ohjelmaan ne liitettiin 

2000-luvun alkaessa.  Taideyhdistyksessä 

kutsuimme toimintaa kuvataidekouluksi.  Lasten ja 

nuorten kuvataidekoulun 10-vuotisnäyttely pidettiin 

Taitotalolla marraskuussa 2010.  

 

 

Lasten kesäkurssi 1993 

Kaikki Vennonmäen koulun (nyk. Taitotalo) 

oppilaat siirtyivät 80-luvun alussa Keskuskoululle. 



Talo ei jäänyt kuitenkaan tyhjäksi. Yläkertaan 

sijoittui Ruokolahdella juuri aloittanut metsäkoulu 

ja alakerrassa pihan puoleisessa luokassa pidettiin 

sekä aikuisten että lasten kuvataideopetusta. Se tila 

oli kansalaisopiston tila. Kansalaisopiston siivellä 

taideyhdistys hivuttautui taloon. Aluksi saimme 

varaston kuvataideluokan viereisestä 

pikkuhuoneesta. Se huone oli alun perin toiminut 

koulun keittolana ja nykyisin se on Taitotalon ns. 

talonmiehen huone. Hankimme grafiikan prässin 

vuonna 1994 ja luvalla sijoitimme sen luokan 

puolelle. Luokkaa saimme käyttää silloin, kun se oli 

vapaana muusta toiminnasta.  

Vennonmäen koulurakennuksen tulevaisuus ei 

näyttänyt kovin valoisalta, sillä kyselyihimme 

saamiemme vastausten perusteella kunta ei ollut 

valmis satsaamaan varoja rapistuvaan 

talovanhukseen. Metsäkoulu oli jo saanut omat 

uudet tilat Puumalantien toiselta puolelta.  

Yhdistys piti talon alakerran luokkaa ja varastoa 

kotipaikkanaan. Muualla talossa ei liikuttu. Muistini 

mukaan pääportaikko oli täynnä rojua eikä sinne 

ollut tarvetta mennä. Yhdistys toimi aktiivisesti. Se 

teki vuosittaiset taidematkat useimmiten Helsinkiin, 

järjesti kursseja ja piti näyttelyitä. Yhdeksän-

kymmentäluvun alussa maalasimme porukalla 

seurakunnalle pääsiäisviikolle Jeesuksen 

kärsimystien taulut. Muutama vuosi sitten ne 

olivatkin ilahduttavasti taas esillä kirkossa. Se on 

yksi esimerkki siitä, miten valmis ja innostunut 

yhdistys on aina ollut yhteistyöhön muiden 

yhdistysten ja kunnan kanssa. Olemme erinomainen 

kolmannen sektorin edustaja. Ehdoton helmi 

muistojen nauhassa on Jamilahden taidekurssi 

Haminassa vuonna 1993. Järjestämällämme 

kurssilla oli mukana taiteen tekijöitä Imatralta, 

Lappeenrannasta ja Rautjärveltä oman 

jäsenistömme lisäksi. Kurssin opetuksesta 

vastasivat Leena Karjalainen ja Jan Kullberg. 

Taiteesta hurmioituneina maalasimme välillä 

yölläkin. Tämän kurssin järjestelyistä on 

kiittäminen yhdistyksemme silloista 

varapuheenjohtajaa Jarmo Honkasta. Jarmolla oli 

suhteet Jamilahden opistoon oman työpaikkansa 

kautta Jaakkiman opistolla.  

Harri Tonder tarttui puheenjohtajan nuijaan vuonna 

1998. Harrin ansiota on Vennonmäen 

koulurakennuksen pelastaminen ja nostaminen 

Ruokolahdella tärkeäksi toimintakeskukseksi, 

Taitotaloksi. Harri sytytti talkoohengen ja uskoi 

järkähtämättä ison hankkeen onnistumiseen. 

Leader-hanke vuosina 2004-2007 vaati myös 

kunnan rahoitusta. Yhdistykseltä se vaati sekä rahaa 

että paljon vaivaa. Talkootyötä tehtiin noin 7500 

tuntia.  

Taitotalon olemassaolo on mahdollistanut eri 

tilaisuuksien järjestämisen kaikille 

ruokolahtelaisille ja myös Ruokolahdella 

vieraileville. Jokavuotinen kesänäyttely Taitavat 

kädet ja Taitotalon joulu ovat mainio osoitus 

intohimosta luovaan käsillä tekemiseen. 

Taidenäyttelyt Taitotalolla ovat olleet suuria ilon 

aiheita. Yhteistyöstä kertovat ravintolapäivät ja 

Suomi100-tapahtuma ”Koko kansan kahvila”. Ne 

toteutettiin yhdessä marttojen kanssa.  

Lähes kaikilla reissuilla ja kursseilla, lähes kaikissa 

kokouksissa ja järjestelyissä olen ollut mukana 

vuosien varrella. Miksi? Varmaan siksi, että 

yhteinen tekijä – taide - sitoo ihmisiä yhteisöksi, 

josta löytyvät ystävät, sielun kumppanit.  

 

Riitta Pellinen 

  

 

 

 

 

 

  

 
Kaunissaari 2003 



AUNE  PATJAS -   

VIIPURI MENI, MUTTA JA IHA N TAIDE! 

 

Aune Patjas v. 2000 

Nuijamaan Konnunkylässä syntyi Patjaksen 

maanviljelijäperheeseen perheen nuorimmainen 

vuonna 1918. Jo pienestä pitäen Aune-tyttöä 

kiinnostivat kotipeltojen savikot. Savesta syntyi 

pienissä käsissä monenlaista mielikuvituksen 

tuotetta. Äiti, joka rakasti ja vaali kaikkea kaunista, 

näki tyttäressään taiteilijan alun. Neitokaiseksi 

varttuneessa tytössä taide alkoi elää toden teolla. 

Elämä kutsui. Oli tehtävä valinta – taiteilijaksi vai 

opettajaksi? Opettajaseminaari tuntui varmemmalta 

jokapäiväisen leivän takaajana. 

Opettajaseminaari vahvisti myös Aunen suhdetta 

taiteeseen. Viipuri, tuo karjalainen kulttuuri-

kaupunki muodostui Aunelle merkittäväksi 

paikaksi. Kun sodan jälkeen vedettiin uusi raja, 

lausui Aune kuolemattomat sanansa: ”Viipuri meni, 

mutta jäihän taide!” 

Uusi raja vei myös Aunen kotitilan. Vain pieni 

kaistale kotipeltoa jäi rajan tälle puolelle. 

TYÖELÄMÄÄN 

Sodan jälkeen vuonna 1942 valittiin Aune Patjas 

Ruokolahden Kirkonkylän koulun alakoulu-

opettajaksi. Asuntokin oli valmiina Vennonmäellä 

kaksikerroksisen koulun yläkerrassa. Tämän päivän 

Taitotalon yläkerran keittiö oli nuoren opettajan 

keittiö ja taidelainaamo Aunen kammari. Nuorta 

opettajaa koeteltiin. Asunnossa oli puulämmitys ja 

kantovesi. Puut ja vesi oli kannettava ylös ja 

likavedet alas. Vuonna 1959 elämä helpottui, kun 

koulutaloon tulivat vesijohdot. Se tiesi myös 

asuntojen komeiden kakeluunien purkua. Aune asui 

ja teki työtä samassa talossa 38 vuotta. Myöhemmin 

Aunen äiti muutti myös hänen asuinkumppanik-

seen. Aunesta tuli omaishoitaja. Kun hän vuonna 

1980 vapautui koulutyöstä, hän muutti suvun 

hallussa olevaan omakotitaloon Imatralle. Aunella 

ei ollut omaa perhettä. 

AUNEN ARVOT 

Taide ja taiteen tekeminen oli Aunen elämän 

sinivalkoinen lanka. Taide oli erottamaton osa 

Aunea. Suuria elämänarvoja hänelle olivat 

karjalaisuus, kotiseuturakkaus, isänmaallisuus ja 

kirkko. Ne toimivat elämää kantavina voimina. 

Karjalan kunnaiden ja laaksojen kauneus olivat 

hänelle todellisia sytykkeitä. Nuo tunteet näkyivät 

hänen maalauksissaan. Mikään kuvataiteen laji ei 

ollut hänelle vieras. Toinen sisimmän tulkitsija oli 

hänelle runo. Taiteilijana Aune oli tuottelias, 

monipuolinen, rohkeaotteinen värien käyttäjä ja 

rehevä maalari. Hän oli ehtymätön luovuuden 

lähde. 

Aktiivinen elämäntapa istui hänessä. Aune oli lotta, 

partiolainen sekä monien muiden järjestöjen, kuten 

marttojen, sotaorpojen, Punainen Ristin ja 

Mannerheimin Lastensuojelu liiton toimiva jäsen. 

Näistä kaikista hän ammensi myös taiteeseensa 

luomisvoimaa. 

 

KAKSI YHDISTYSTÄ 

Vuonna 1947 Aune liittyi Ylä-Vuoksen Taide-

yhdistykseen. Siellä käymänsä kurssi avasi hänen 



silmänsä ja sielunsa lopullisesti. Siitä alkoi 

intohimoinen ja taukoamaton kuvataiteen 

tekeminen. 

Ylä-Vuoksen Taideyhdistys oli ensimmäinen 

taideyhdistys Ruokolahdella. Sen ydin oli Vuoksen 

rantamilla. Kun Suur-Ruokolahti jaettiin kahtia 

vuoden 1948 ensimmäisenä päivänä, jäi taide-

yhdistys uuden kauppalan puolelle. Se muutti 

nimensä Imatran Taideyhdistykseksi. Kesti 34 

vuotta ennen kuin emäpitäjä sai oman 

yhdistyksensä vuonna 1982. Aune Patjas liittyi 

myös sen jäseneksi ja vaikutti molemmissa 

yhdistyksissä. 

Kun vuonna 1972 oli valmistunut uusi 

Keskuskoulu, syntyi sen myötä myös Ruokolahden 

kansalaisopisto. Kuvataiteen harrastajatkin 

heräsivät. Isolla joukolla lähdettiin mukaan uuden 

opiston piireihin. Yksi innostajista ja avain-

henkilöistä oli Aune Patjas. Paine oman yhdistyksen 

perustamiseen kasvoi. Muutaman vuoden kuluttua 

oltiinkin valmiit taideyhdistyksen synnyinsanojen 

kirjaamiseen. 

 

TÄHTIHETKIÄ 

Imatralle muutettuaan Aunen taiteilijatyö jatkui 

vuolaana kuin Imatrankoski ikään. Hän toimi myös 

vastuullisissa tehtävissä Imatran 

Taideyhdistyksessä. Hän ei kuitenkaan unohtanut 

meitä ruokolahtelaisia, vaan piti yhteyttä, vieraili, 

oli mukana näyttelyissä ja näyttelymatkoilla sekä 

huolehti arpajaisvoitoista. Vaikka hänellä ei omassa 

taideyhdistyksessämme ollut koskaan mitään 

tehtäväroolia, oli hänellä tärkeä tehtävä olla 

”meidän kaikkien Aune”, arvostettu ja tunnustettu, 

jaksava, ystävällinen ja niin herttainen. 

Aunen kahta viimeistä elinvuotta uskallan kutsua 

hänen elämänsä eräiksi tähtihetkiksi. Hän oli 

tietoinen, kuuli ja näki entisen kotinsa ja koulunsa 

alamäen. Kuinka ollakaan jo tuhoon tuomittu 

rakennus koki uuden elämän, ja Aune sai olla 

mukana tuossa riemussa. Hän sai olla todistajana 

Taitotalon synnyssä. 

Kun Taitotalon kunnostus eteni, meille oli itsestään 

selvää, että talon ensimmäinen näyttely olisi Aune 

Patjaksen. Se olisi kunnianosoitus yhdistyksen 

kunniajäsenelle ja Ruokolahden kuvataiteen 

äitihahmolle. Niin myös kävi. Mieltä lämmitti suuri 

näyttelyvieraiden määrä. Suuri osa heistä oli 

taiteilijan entisiä oppilaita. Näyttelyn valvojat 

viettivät rattoisia hetkiä koulumuistojen parissa. 

NÄYTTELY 24.4.2005 

Tänään Aune Patjas on tässä talossa taiteilijana. 

Tämä hetki pursuaa nostalgiaa. Tämä on muistojen 

ilta. Suorittaa vuosikymmenien pituinen elämäntyö 

samassa luokkahuoneessa ja koti ovien takana ja 

kokea nyt samat huoneet taiteen pyhättönä ja nähdä 

niiden seinillä kättensä hedelmät. Uskon ja toivon 

hetkeä kirkkaaksi helmeksi Aunen 

elämänhelminauhassa. 

Taideyhdistys oli saanut tilat haltuunsa runsas vuosi 

sitten ja sitoutunut muuttamaan talon Taitotaloksi. 

Samalla oli sitouduttu järjestämään 

näyttelytoimintaa kaiken keskeneräisyyden ja 

sekamelskan keskellä jo uudistuneissa tiloissa. 

Myönnän mielessä liikkuneen myös ajatuksen 

kiirehtimisestä. Kun ihmisen elämänkaari lähenee 

yhdeksää vuosikymmentä, oli aika toimia, jotta 

olisimme ehtineet. 

Elettiin seuraavan vuoden elokuuta. Kun 125 

koulun entistä oppilasta ja opettajaa kokoontui 

Kirkonkylän koulun ensimmäiseen koulu-

tapaamiseen vuonna 2006, tapasi Aune jälleen 

entisiä oppilaitaan vuosikymmenien jälkeen, tunsi 

heidän läheisyytensä ja sai kuulla heidän 

koulumuistojaan. Olen varma, että Aune oli silloin 

onnellinen. Minäkin olin, vaikka aavistelin jotain 

muuttuneen Aunessa. 

Aune oli vuonna 1973 Kirkonkylän koulun 

täyttäessä 50 vuotta kirjoittanut 9-säkeistöisen 

juhlarunon. Jorma Riikonen teki siihen sävelen. 

Koulutapaamisessa se heräsi taas esiin. 

1. Pihakoivut, vaahterat vanhat,  

jos kertoa tänään vois 

niin paljon paljon niillä 

kerrottavaa ois. 

2. Ne kertoa voisi kuinka 

nousi koulumme kurkihirsi 

ja vuosittain keväällä kaikui 

riemumielien tuo suvivirsi. 

9. Isä taivaan sinulta saimme 

rakkaan koulun ja isänmaan. 

Nää muistot nyt esiin haimme 

käymme kiittäen siunaamaan. 

Vajaat puoli vuotta ehti kulua. Uuden vuoden 

koittaessa tuli suru-uutinen. Aune oli siirtynyt ajasta 

ikuisuuteen tammikuun 8. päivänä 2007. Hänet 

saatettiin viimeiselle matkalle Nuijamaan kirkossa 

ja laskettiin haudan lepoon vanhempiensa viereen. 

Taideyhdistys oli läsnä kunnioittamassa hänen 

muistoaan. Aune Patjas sai kulkea pitkän matkan 



elämänkaarta ja hän sai elää rikkaan elämän. 

Muistot hänestä säilyvät. 

Aune Patjas jätti jälkeensä valtavan 

taidekokoelman. Perikunta jakoi sen kuvataiteen 

vaikuttajille. Oma yhdistyksemmekin sai vuorollaan 

valita kokoelmasta haluamansa taulut. Ne olivat 

merkittävä lisä taidekokoelmaamme. 

Aune Patjaksen runot olivat isänmaallisia, täynnä 

kotiseuturakkautta ja niistä huokuu syvä 

uskonnollisuus. Lasten kotiseutulauluun hän runoili 

kahdeksan säkeistöä 

1. Ruokolahti, Ruokolahti 

Saimaan aallot rantaan lyö. 

Täällä hongat huokuu, huojuu, 

kuiskii sanat: Isäin työ. 

2. Täällä kohoo kummullansa 

ristikirkko isien. 

Kalmistossa vierellänsä 

muistomerkit sankarten. 

AUNE JA MINÄ               

Aune Patjas oli suuri persoona ja merkittävä henkilö 

yhdistyksemme historiassa. Erikoisesti hänen kaksi 

viimeistä vuottaan lähensivät myös Aunea ja minua. 

Vierailin hänen kotonaan Imatralla usein, hain 

tauluja, vein niitä takaisin tai pidimme suunnittelu-

hetkiä. Soitin aina ennen menoa ja koin, että hän 

odotti minua. Kun käänsin autoni pihaan, oli hän 

aina rappusilla vastassa. Keittiön pöydän reunalla 

oli valmiina lasi ja tuoremehutölkki sekä lautasella 

keksejä. Ei niin kiire saanut olla, ettei niitä olisi 

ehtinyt nauttia.  

   

  Harri Tonder 

 

 

 

Aune Patjas  puupiirros Talorykelmä 1960 Tekijä lahjoitti teoksen Ruokolahden Opettajayhdistyksen kautta koulujen viestijuoksun 
kiertopalkinnoksi vuonna 1960. Voittajat: Kirkonkylän koulut 1961, Pohjalankila 1962, Kirkonkylä 1963, Virmutjoki 1964, 1965, Kotaniemi 1966 
ja Virmutjoki 1967. Teos on tuotu Taitotalolle Virmutjoen koululta v. 2016. Teos kuuluu ruokolahden kunnan kokoelmaan.  



 

Haaveesta totta - Ammattina taide 
Jo varhaislapsuudesta asti kuvat ja kuvien tekeminen ovat kiinnostaneet minua. Lapsena olin 
sullonut äidin vanhan meikkilaukun täyteen Jeesus-kuvia ja raamatullisia maalauksia. Niistä saivat 
kaikki vieraat nauttia esittelyn kera - halusivatpa he tai eivät. Varminta oli - haluan 
lähetyssaarnaajaksi. 

Palo kuvien parissa työskentelyyn pysyi tiukasti ja murrosiässä selkeä visio Savonlinnan 
taidelukiosta toteutui. Haluni työskennellä taiteen parissa varmistui, siten ettei himo taiteen 
tekemiseen sammuisi ja toimeentulo olisi turvattu. Opettajani kehotti minua siten pyrkimään 
Kuvataideakatemiaan,  mutta minua kiinnosti enemmän tehdä työtä ihmisten parissa, samalla 
halusin hieman ”saarnata”. Kuvataideopettajuus on näin haaveammattini ja toteutunut sellainen. 
Opiskellessani minulle tarjottiin opetustöitä ja niitä tulikin tehtyä paljon, niin lasten kuin aikuisten 
parissa, enimmäkseen Helsingissä ja Rovaniemellä. Muutto kotipaikkakunnalle Ruokolahdelle ja 
opetustyö kuvataideopettajana kruunasi nuoruuden haaveen. Työ vaatii vastapainoksi omaa 
taiteellista tekemistä. On mahdotonta ymmärtää opetettavia, jos itsellä ei ole kykyä ja kiinnostusta 
tehdä taidetta. Materiaalien kirjo on tänä päivänä valtava, ja miksikään välinetaiteilijaksi ei 
kenenkään opettajan tarvitse ryhtyä. Kutsumus omaan taidekasvattajan rooliin on itselläni niin 
voimakas, että lomien kohokohta löytyy usein oman taiteen tekemisestä, joko itsekseen tai 
kouluttautumalla mm. Kuvataideopettajat ry :n kautta. 1

Usein ihmiset määrittelevät taiteen ahtaaseen lokeroon tai eivät uskalla kokeilla uusia puolia 
itsestään, tehdään niin kuin on totuttu tekemään. Maneeri taiteessa on oman luovuuden uhka. Sitä 
välttääkseen olisi hyvä leikkiä materiaaleilla, kokeilla ja harjoitella, ts. onnistua ja epäonnistua. 
Materiaalihallinnan kasvaessa omat ilmaisukeinot ja esitystavat monipuolistuvat. Taiteen tekeminen 
antaa tilaa ajattelulle ja oivalluksille, se on äänetöntä keskustelua oman itsensä kanssa: kuka minä 
olen ja mitä minä tunnen? Taidekasvattajana on tärkeää tiedostaa, mikä on se arvo- ja 
tietoteoreettinen pohja, jolle ajattelu taidekasvatuksen tärkeydestä perustuu.  

Kipinä taiteeseen, tekemisen ilo ja oppilaan motivoiminen nousevat itselleni kaikkein 
arvokkaimmiksi asioiksi. Jokainen yksilö eli oppija on tärkeä, ja yhdessä he luovat ryhmän. 
Yhdessä tekeminen ja hidas tekeminen antavat mahdollisuuden ajatteluun ja oivaltamiseen. 
Turvallinen ilmapiiri auttaa rauhoittumaan ja keskittymään muuten kovinkin hektisessä 
elämänmenossa. Monelle sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen on jo arvo sinänsä. 

Olen aina rakastanut opettamista ja ollut kiinnostunut uusista haasteista. Jokainen tunti on uusi 
kohtaaminen ja ennalta aavistamaton tilanne. Luomisen tarve luo luokassa energiaa ja oppilaan teos 
kasvattaa itsessänikin liekin tekemiselle. Lapsuudessa kytenyt haave taideopettajuudesta on 
toteutunut ja arvostan työtäni joka päivä – en ole näin opettaja olosuhteiden pakosta. Ihmisten 
kanssa työskentely on palkitsevaa. Hyvä palaute opetuksestani on kuin voiteluainetta ja antaa 
minulle aina lisää virtaa kohdata erilaisia ihmisiä, erilaisine tavoitteineen.  

Pauliina Rouhiainen 

Taiteen maisteri, kuvataidekasvatus, Kuvataideopettaja, Ruokolahden koulu 
Taideaineiden opettaja, Ruokolahden kansalaisopisto ja Lasten kuvataidekoulu 

1 Kuvataideopettajat ry on Suomen vanhin pedagoginen aineopettajayhdistys, vuodesta 1906. 

 



 

 



 

 

 

Kesän 2019 

KUVATAIDEKURSSIT 

LAPSILLE JA NUORILLE 

Ruokolahden Taitotalolla 

 

 

LASTEN KURSSI (7-12v.) 

5.-7.6.2019 (ke-pe) 

 

NUORTEN KURSSI (yli 12v.) 

12.-14.6.2019 (ke-pe) 

 

 

Kurssimaksu 35 € 

sisältää materiaalit ja vakuutuksen 

(omat eväät mukaan) 

 

Ilmoittautumiset 20.5.2019 mennessä: 

mari.leinonen@jippii.fi 
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Ruokolahden käsityöyhdistyksen ja taideyhdistyksen yhteinen 

TAITOTALON KESÄNMYYNTINÄYTTELY  

”TAITAVAT KÄDET”  
24.6. – 28.7.2019 

SU-PE KLO 11-18 

LA klo 11-16 

 

NÄYTTELY AVAUTUU MA 24.6. klo 11. 

Avajaispäivänä kahvitarjoilu. Avajaispäivän 

kävijöiden kesken arvotaan lahjakortti.  

Pika-arpajaiset on kesän myyntinäyttelyn ajan. 

Näyttely: Kamerakerholaisten kuvaesitys ja 

valokuvia ala-aulassa. 

  Tervetuloa 

 

 

Ruokolahden käsityöyhdistyksen ja taideyhdistyksen jäsenet voivat tuoda tekemiään tuotteita myyntiin 

Taitotalolle. Myytävät tavarat edellyttävät jommankumman yhdistyksen jäsenyyttä.  

Tavaroita vastaanotetaan ja näyttely pystytetään 

- ti 18.6. klo 10-13 ja  

- ke 19.6. klo 15-18  

- tuotteisiin tulee laittaa tekijän nimi (nimikirjaimet ei riitä!) ja hinta 

- näyttelyn purku su 28.7. klo 18 jälkeen, varaa aikaa jälkiselvittelyyn 

 

Tavaroista tehdään tekijäkohtainen luettelo hintoineen. Halutessasi saat etukäteen täytettäväksi 

tekijäkohtaisen listan sihteeriltä. 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 p. 0400584277.  

Pika-arpajaisiin yhdistys toivoo runsaasti palkintoja - pika-arpajaiset ovat koko kesän ajan!  

mailto:tarja.molsa@pp.inet.fi


HUOMION ARVOISTA 

Tarja Mölsä, Taitotalon uskollinen uurastaja ja 

taideyhdistyksen pitkäaikainen (11v) sihteeri pääsi 

rivijäsenistöön vuosikokouksessa 10. päivä 

helmikuuta. Hän jatkaa kuitenkin toistaiseksi 

johtokunnan ulkopuolisena sihteerinä uuden 

puheenjohtaja Heikki Vanhasen apuna.  

Tarja tuli yhdistyksen toimintaan mukaan, kun 

Vennonmäen koulun saneeraushanke alkoi. Hän oli 

yksi ahkerimmista talkoolaisista ja Taitotalon 

toiminnassa hän on ollut siitä lähtien iloisin mielin 

mukana. Mikä mukavinta, Tarja on näiden vuosien 

aikana löytänyt itsestään keraamikon, maalarin ja 

kalligrafin. Kankurinakin hän oli monta vuotta. 

Tulevaisuudessakin hän lienee yhdistyksemme 

aktiivi. Tarja – työmyyrä, PALJON KIITOKSIA!  

Myös Riitta Ojalainen jätti johtokuntapaikkansa 

monen vuoden jälkeen. Riitta hoiti vuosikausia 

yhdistyksemme taloutta ennen Heli Virtasta. 

Riitalle paljon kiitoksia! Toivotan myös intoa sekä 

aikaa maalaus- ja valokuvausharrastukseen.  

Vuoden 2018 toiminnassa…  

…ILOITSIN Kaisu Häkkäsen vetämistä lasten ja 

nuorten kesäkursseista ja FRAGILE-näyttelystä 

marraskuussa. Kaisu on muutenkin verraton apu 

Taitotalolla. Kiitos, Kaisu! Nuorten 

näyttelytoiminnan toivon jatkuvan.   

…ILOITSIN Airin näyttelystä Taitotalolla 

syksyllä. Airi on loistava piirtäjä ja grafiikan tekijä. 

Maalaaminenkin sujuu -  ja laulu. Paljon vireitä 

vuosia Airille!  

…ILOITSIN, että meillä on ollut ainutlaatuinen 

mahdollisuus saada huippuopetusta kalligrafiassa. 

Vivian Majevskin ohjauksessa tammikuinen 

viikonloppukurssi on nyt toteutettu neljästi. Viides 

on luvassa ensi vuonna!  

…ILOITSIN lyhytkurssien menestyksestä. 

Aloittelevien maalareiden kurssilla oli innostuneita 

osallistujia. Heidän toivomuksestaan kurssi saa 

jatkoa tänä keväänä! Keramiikkakurssilla Marttojen 

kanssa oli runsaasti väkeä, samoin betonikurssilla 

keväällä. Loppukesällä tehtiin keramiikkaa 7 

hengen voimin. Tonttuja tekemässä oli 

marraskuussa 8 ahertajaa. Jokaisella kurssilla on 

ollut aivan uusia kurssilaisia, jotkut Rautjärveltä, 

jotkut Lappeenrannasta asti.  

…ILOITSIN komeasta ja ainutlaatuisesta 

opetustaulunäyttelystä. Kiitos Harri Tonderille!  

… ILOITSIN siitä, että talkooväkeä aina löytyy. 

Milloin siivotaan pihaa, milloin valvotaan näyttelyä, 

milloin tarjoillaan, rahastetaan tai keitetään kahvia. 

Kiitos kaikille!  

… ILOITSIN siitä, että valokuvakerhon väki on 

aktiivista, innostunutta ja taitavaa. Erinomaiset 

esitykset vanhoista ruokolahtelaisista näkymistä 

kesänäyttelyssä ja markkinoilla saivat paljon 

kiitosta yleisöltä. Samoin ihastusta herättivät kauniit 

talvikuvat joulukahviossa.  

Sitten vielä:  

KIITOS Ruokolahden kunnalle hyvästä 

yhteistyöstä. Toivomme Taitotalolle pitkää elämää! 

Tyhjän panttina se ei Vennonmäellä seiso.  

Riitta Pellinen 

 



Joulun äjän täpähtumät 

JOULUIKKUNA   

  

Taitotalon pääsisäänkäynnin viereisissä 

ikkunoissa on ihailtavan jälleen tontut.  

Näkymän rakentavat tuttuun tapaan Riitta Pellinen 

ja Päivikki Kurronen.  

 

Ikkuna avautuu su 1.12. eli ensimmäisenä 

adventtina. Ikkuna on katsottavissa loppiaiseen 

asti.   

  

  

TAITOTALON JOULU   

SU 1.12.2018 KLO 11 – 15  

  

Voit osallistua myyjäisiin tuomalla omatekoisia 

tuotteita, pienikin erä käy.  

Hinnoittele tuotteet, myyntihinnasta 10 % jää 

taideyhdistykselle. Entiseen tapaan tehdään tekijän 

tuotteista myyntilista. Leivonnaisiin laita tekijän 

nimi ja tuoteseloste, muihin riittää tekijän nimi.  

  

Tuo myytävät tuotteet Taitotalolle pe 29.11.  

klo 16 - 18 (leivonnaiset su aamuna).  

Laitetaan yhdessä tuotteet esille perjantaina. 

Ilmoita osallistumisesta tapahtumaan 10.11. 

mennessä: tarja.molsa@pp.inet.fi tai puh. 

0400584277.   

  

Tapahtumassa on pika-arpajaiset, joten toivomme 

arpajaisvoittoja.   

  

Myyjäisten purku tapahtumapäivänä klo 15 jälkeen, 

varaa aikaa myyntiselvityksen tekemiseen.   

  

Tervetuloa kaikki – onnistutaan taas luomaan ihana 

joulutapahtuma 2019! 

Tervetuloa koko perheen kanssa joulun 
tunnelmaan!  
  

• ohjelmaa  

• jouluinen kahvio, taidetta ja kädentaitoja  

Ohjelma tarkentuu lähempänä tapahtumaa.  

  

  

JUHLAVALAISTUS TAITOTALOLLA  

6.12.2019 KLO 17 – 18  

  

On juhlavalojen aika. Taideyhdistys onnittelee 

juhlivaa isänmaata.  

  

Viidennentoista kerran jokaiselle Taitotalon 

ikkunalle sytytetään kynttilä juhlistamaan Suomen 

itsenäisyyttä.  

  

Suuntaapa kävelylenkki Taitotalon pihan läpi.  

 

 

 

 

 

 

  

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taideyhdistyksen uusi johtokunta: Päivi Lipponen, Petteri Kiljunen, Pirkko Tuomainen, Heli Virtanen, Noora Puusjärvi, Heikki Vanhanen (pj), 
Leena Tahvanainen, Arja Juuti ja Lauri Väänänen 

 


