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Muutokset johtokunnan kokoonpanossa julkaistaan nettisivuilla vuosikokouksen jälkeen
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LY-tunnus 1445156-6

Jäseniä: 31.12.2015 249, joista kunniajäseniä on 5

Jäsenistö: taiteen tuottajia ja kuluttajia sekä
kannattajajäseniä

Logo: suunnittelija Lauri Sarasmaa

Toimipaikka: Taitotalo, kirkonkylän vanha koulutalo
Vennonmäellä, näyttelytilat,
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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 ja kahviastiasto.

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

Yhdistyksen kotisivut: http://www.ruokolahdentaideyhdistys.fi

Sähköpostiosoite: posti@taitotalo-ruokolahti.fi



POSTIA		PEEJIILTA
Talvi kääntyy kevääksi, kun
Taidetiedote ilmestyy! Uusi
yhdistysvuosi tuntuu alkavan tästä.
Menneen vuoden toimintakertomus
julkaistaan vuosikokouksen jälkeen
nettisivuillamme.  Sieltä voi

palauttaa mieleen, mitä kaikkea vuonna 2015
saimme aikaan.
Pariin ilonaiheeseen haluan palata. Yhteistyössä
Rautjärven taideyhdistys Raakun kanssa toteutimme
ensimmäisen yhteisen näyttelyn. Sille seuraa jatkoa
tämän vuoden lokakuussa, jolloin me olemme
järjestelyvastuussa.  Uskon yhteistyön voimaan.

Toinen ilonaihe oli Raimo Lunilan näyttely elo-
syyskuussa. Se sai laajan huomion. Todistimme
iloisia jälleen tapaamisia Taitotalon näyttelyn
avajaisissa, kun entinen opettaja ja oppilaat
kohtasivat. Ja mikä upeinta, näimme, ettei ikä ole
este taiteen tekemiselle ja päämäärätietoiselle
työskentelylle. Ystävänpäivän tilaisuudessa Harri
Tonder toi tuoreet terveiset 91-vuotiaalta Raimo
Lunilalta. Taiteilija voi hyvin ja sivellin suihkii.
Hienoa!

Ystävänpäivänä järjestetty tilaisuus tuotti muutenkin
iloa. Saimme salin pöydät täyttymään tulijoista.
Tilaisuuden tarkoitus oli saada jäsenet tapaamaan
toisiaan, kertomaan johtokunnalle toiveitaan ja
kenties innostumaan yhdistystoiminnasta.
Edustamme Ruokolahdella kolmatta sektoria,
vapaaehtoissektoria. Etenkin taloudellisesti
tiukkoina aikoina kolmannen sektorin toiminta
korostuu. Vapaaehtoinen työ ei ole uhrautumista, se
on voimanlähde niin kuntalaisille kuin myös
tekijöille itselleen. Se on sosiaalista kanssakäymistä,
hyväksi jokaiselle. Jos vähänkin tunnet paloa tulla
mukaan toimintaan, vaikka kuinka pienellä
panoksella, ole yhteydessä johtokuntaan. Osallistu
tapahtumiin, tule Taitotalolle harrastamaan ja tuo
reilusti julki ideasi ja toiveesi. Jäsenmaksukympille
saa paljon vastinetta.
 Johtokuntamme uudistuu hieman vuosittain
erovuoroisuuden toteutuessa. Työskentely johto-
kunnan jäsenenä vaatii sitoutumista, totta kai, mutta
työn määrää ei tarvitse pelätä. Jokainen saa toimia
voimiensa ja kykyjensä mukaan. Johtokunta
tarvitsee reserviä, jonka puoleen voi kääntyä
tapahtumia toteutettaessa. Reservi muodostuu
aktiivisista jäsenistä. Monien erilaisten ihmisten
toimiessa yhdessä estetään ilmapiirin muuttuminen

tunkkaiseksi ja sisäänpäin lämpiäväksi.
Taideyhdistys ei ole pienen piirin toimintakenttä.
Meillä on yli 200 jäsentä ja Taitotalolla on
viikoittain käyttäjiä toista sataa.
Taideyhdistyksen toiminnassa on ollut ja on nytkin
mukana yhdistysveteraaneja, joihin itse ilman muuta
kuulun. Voin vakuuttaa, että konkarit eivät ole
esteenä toiminnan kehittymiselle ja nuorten mukaan
tulolle. Ja olemme valmiita väistymään, kun sitä
halutaan.
 Tapasin helmikuun puolivälissä Lahdessa
yhdistyksemme perustaja- ja kunniajäsenen Hilkka
Halmeilan. Hilkka toimi Ruokolahdella yläluokkien
opettajana ja jäi eläkkeelle vuonna 1986, jolloin hän
muutti Lahteen. Hilkka on maalari ja kivien asian-
tuntija. Hänen töistään järjestettiin näyttely Taito-
talolla kuusi vuotta sitten. Joka kerta tavatessamme
puhe kääntyy taideyhdistykseen ja Hilkka muistaa
mainita hyvän, riidattoman yhteishengen, joka
yhdistyksessä vallitsi. Minä vakuuttelen hänelle, että
sama meno täällä jatkuu. Juuri se pitää konkaritkin
vielä toiminnassa mukana.
Tuleva kesä tuo tullessaan uuden yhteistyökuvion
Taitotalolle. Toteutamme kesämyyntinäyttelyn
yhdessä Ruokolahden käsityöyhdistyksen kanssa.
Yhteistyö antaa toivottavasti näkyvyyttä ja
edustavuutta molemmille yhdistyksille ja kesäiselle
Ruokolahdelle. Toivotan käsityöyhdistyksen
lämpimästi tervetulleeksi Taitotalolle!

Tervetuloa tietysti myös kaikki jäsenet, vierailijat ja
omat kuntalaiset!

Riitta Pellinen, pj



JASENET	TEKEVAT	YHDISTYKSEN	
JÄSENMAKSUT Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2016 on 10 euroa yli 18-vuotiailta ja 5 euroa

sen alle olevilta.
Tämän lehden mukana on jäsenmaksukuitit. Toivomme saavamme
maksusuorituksen 15.4.2016 mennessä tilillemme:
E-KOP FI49 5402 1520 0297 87.

Ilmoita viestikentässä jäsenen nimi ja jäsenmaksuvuosi.
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.

OSOITTEEN MUUTOS Jos osoitteesi muuttuu, ilmoitathan siitä jäsenkirjurille: paula.juuti63@gmail.com
Uuden jäsenen tulisi ehdottomasti ilmoittaa maksun yhteydessä myös
osoitteensa.

JÄSENMÄÄRÄ Viime vuoden aikana Taideyhdistykseen liittyi 4 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 järjestelykuluihin.
TILANVARAUS Pirkko Tuomainen pirkko.tuomainen@kymp.net /p. 0407548840 tai

Tarja Mölsä tarja.molsa@pp.inet.fi / p. 0400584277 tai
Riitta Pellinen riitta.pellinen@hotmail.com / p. 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 Yhdistys on liittynyt facebookiin.

https://www.facebook.com/ruokolahdentaideyhdistys



RUOKOLAHDEN	TAIDEYHDISTYS	RY	

VUOSIKOKOUS	
TAITOTALOLLA	KE	30.3.2016	KLO	18	

Käsitellään	sääntömääräiset	asiat.	

Tervetuloa.	

Johtokunta	

TAPAHTUMAKALENTERI	

vko 11 Taidetiedote 2016

14.2. Jäsenten ja taideyhdistyksen ystävien iltapäivä

11. - 13.3. Kalligrafia-kurssi

30.3. Vuosikokous

3. - 24.4. Irma Tonderin juhlanäyttely

6. - 8.6. Lasten kesätaidekurssi

19.6. - 14.8. Kesän myyntinäyttely

27.7. Suvi-illan sävelet

9. - 23.10. Yhteisnäyttely Rautjärven taideyhdistys Raakun kanssa

24.10. Ravintolapäivän 2017 suunnittelupalaveri

 28.10. Tonttukurssi

19.11. Taidematka Helsinkiin Amedeo Modigliani-näyttelyyn Ateneumiin

27.11. Taitotalon joulu ja jouluikkuna avautuu

6.12. Juhlavalaistus



Ruokolahden käsityöyhdistyksen ja taideyhdistyksen yhteinen

TAITOTALON KESÄN MYYNTINÄYTTELY

”TAITAVAT KÄDET”
19.6. – 14.8.

SU-PE KLO 11 - 18
    LA klo 11 - 16

NÄYTTELY AVAUTUU SU 19.6. klo 11

Avajaispäivänä talo tarjoaa päiväkahvit klo 12 - 15.

Tervetuloa

Ruokolahden käsityöyhdistyksen ja taide-
yhdistyksen jäsenet voivat tuoda tekemiään
tuotteita myyntiin Taitotalolle. Osallistuminen
edellyttää jommankumman yhdistyksen jäsenyyttä.

Tuotteita vastaanotetaan ja näyttely pystytetään

- to 16.6. klo 10 - 14 ja
- pe 17.6. klo 10 - 18.
- tuotteisiin tulee laittaa tekijän nimi

(nimikirjaimet ei riitä!) ja hinta sekä
yhdistyksen lyhenne TY tai KY

Tuotteista tehdään tekijäkohtainen luettelo
hintoineen. Myydyistä tuotteista yhdistykset perivät

10 % myynnistä omalle yhdistykselleen. Töiden
tuominen velvoittaa varaamaan itselle näyttelyn
valvontavuoron. Uutta on lauantain aukiolo.
Näyttelyyn toivotaan tekijöiltä hallittua määrää
tuotteita.
Näyttelyn purku tapahtuu su 14.8. klo 18 jälkeen.

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.



IRMA	JA	HARRI,	YHDISTYKSEN	TUKIPILARIT	

Istun Irma ja Harri Tonderin olohuoneessa tammi-
kuisena lauantaina. Ulkona paukkuu pakkanen ja
takassa palaa tuli. Tämä koti on kuvataiteen, käsi-
töiden, lukemisen ja kirjoittamisen koti. Seinillä on
näyttelyn verran tauluja, pöydillä keramiikkaesineitä
ja käsitöitä. Rupattelu luistaa, sillä Irmalla ja
Harrilla, molemmilla, on kertomisen taito ja paljon
kerrottavaa. Niin erilaiset ja kuitenkin niin
samanlaiset aviopuolisot täyttävät lähes saman-
aikaisesti tänä keväänä 80 vuotta.
Irma on lähtöisin Savitaipaleen Välijoen kylältä.
Hänen lapsuuteensa kuuluvat sotalapsivuodet
Tanskassa pikkusiskon kanssa. Pitkä junamatka
lottien hoivissa, ilman äitiä ja isää, on jättänyt
monia välähdyksiä ikiajoiksi Irman muistiin. Irma ja
pikkusisko sijoitettiin eri perheisiin, mikä nyt 2016
kuulostaa kohtuuttomalta, olihan pikkusisko vain
kaksivuotias ja Irmakin vajaa viisi. Vuodet Tans-
kassa olivat kuitenkin onnellisia ja tytöt olivat
perheissä rakastettuja. Irma kävi esikoulua, pelasi
tennistä ja kävi balettitunneilla! Harva Savitaipaleen
tyttö pääsi silloin tällaista kokemaan.
Rakkaudesta kertoo se, että yhteydenpito jatkui
aikuisiässäkin. Sodan päätyttyä siskokset palasivat
kotiin ja Irma meni puolikielisenä kouluun, jolloin
hän tarvitsi Tanskassa oppimiaan selviytymis-
keinoja. Irmasta oli kehittynyt sisukas ja itsenäinen
tyttö.
Kuten kaikissa maalaiskodeissa jokainen perheen-
jäsen osallistui työntekoon. Irma oli paimentyttö,
joka vietti päivää lehmien kanssa laidunmailla, uitti
lehmät saareen ja takaisin. Mukana paimenessa
Irmalla oli piirustusvälineitä ja kangastilkkuja
nukkien tekemistä ja mielikuvitusleikkejä varten.

Irma muistaa piirtäneensä paljon kuvia baletti-
tanssijoista ja myöhemmin varmaan hevosistakin,
koska hänestä kehittyi iän myötä isän uskottu
hevostyttö.
Oppikoulu oli Savitaipaleen kirkolla. Pitkän koulu-
matkan Irma taittoi äidin vanhalla polkupyörällä
soratietä pitkin. Lukion Irma kävi Lappeenrannassa.
Harri oli samassa koulussa luokkaa ylempänä.
Harrin lapsuutta sävyttävät evakkoon lähdöt ja
niiden myötä monet elämän muutokset. Hän eli
kaksivuotiaaksi saakka Viipurissa. Talvisodan
evakkomatka suuntautui Valkeakoskelle ja sieltä
perhe palasi Äyräpäähän, jonne rautateillä palveleva
isä siirrettiin töihin. Äyräpäässä Harri aloitti
kansakoulun ja opettaja yritti väkisin tehdä hänestä
oikeakätistä siinä lopulta onnistumatta. Toinen
evakkoreissu suuntautui Humppilaan ja sodan
päätyttyä perhe palasi sieltä, koska karjalaiset
vanhemmat eivät viihtyneet Hämeessä. Isä sai
työpaikan Lappeenrannasta ja aluksi perhe sijoittui
asumaan sukulaisten luo Lemille. Lemin kodissa
asui kymmenen henkeä kahden huoneen asunnossa.
Toimeen oli tultava. Lopulta perhe sai oman kodin
Lappeenrannasta Keisarin asemalta, joka oli
kunnostettu rautatieläisille asunnoiksi. Tätä
historiallista kotia Harri muistelee kaiholla etenkin,
kun rakennus lopulta tuhoutui tulipalossa v. 2013.

Harri korostaa oppineensa kotona työn tekemisen,
jota vaadittiin koko 7-henkiseltä perheeltä. Kaikki
perheenjäsenet esimerkiksi osallistuivat lehtien-
jakamiseen aamuisin – koululaiset tietenkin ennen
kouluun lähtöä.
Harrista ja Irmasta tuli ylioppilaita. Entisiin lyseo-
laisiin luokkatovereihin on säilynyt niin tiivis
yhteys, että tänäkin keväänä joukko vierailee
Ruokolahdella Irman ja Harrin vieraina.
Palveltuaan Lappeenrannan rakuunapataljoonassa
Harri harkitsi vakavasti kadettikouluun pyrkimistä,
minkä hän viime hetkellä perui ja hakeutuikin
opettajakorkeakouluun Turkuun. Irma oli opettajana
ensin Hakalin, sitten Nyrhilän koululla Lappeen-
rannassa. Perheen Vesa oli jo syntynyt ja vauva oli
koulussa mukana!

Valmistuttuaan opettajaksi Harri haki vapautunutta
virkaa Kemppilästä Ruokolahdelta ja vuonna 1961
perhe tuli Kemppilän koululle asumaan. Irmalle oli
myös töitä samalta koululta opettajana. Kemppilän
koulu lakkautettiin vuonna 1968, minkä jälkeen
Harri sai komennon tulla perustamaan apukoulua



Rasilaan. Irma aloitti opinnot sairaanhoito-
oppilaitoksessa. Koska asuntoa ei Rasilasta
löytynyt, Tonderit rakensivat oman kodin
Veikkojenpolulle.

Ruokolahdelle tullessaan Harri oli jo suunnistaja ja
vuonna 1959 perustettu seura Ruokolahden
Suunnistajat saikin arvokkaan lisän jäsenistöönsä.
Myöhemmin Harri otti seuran vetovastuun.

Vuonna 1972 rakennettu Keskuskoulu antoi monelle
asialle Ruokolahdella uuden suunnan. Tärkeänä
lasten ja nuorten kasvattajana RuSu aloitti siellä
rastikoulutoiminnan. Harri oli luomassa perheitä
yhdistävää RuSu-henkeä ja nostamassa seuraa valta-
kunnan huippuseuraksi. Koska Harrille kaikessa
tekemisessään keskeneräisyys on kauhistus, hän
toimi RuSu:ssa sadan prosentin tarmokkuudella
kuten myöhemmin taideyhdistyksen
puheenjohtajanakin.

Keskuskoululla kokoontui myös kuvataidepiiri
kansalaisopistossa. Aune Patjas oli opettajana ja hän
yllytti kovasti ruokolahtelaisia oman taide-
yhdistyksen perustamiseen. Aktiivinen taiteen
harrastaja ja Aunen apuopettaja oli Hilkka Halmeila.
Hilkka hoiteli tarvikkeiden hankkimisen taide-
harrastajille ja huolehti yhteisiksi hankituista
välineistä. Irma ei voinut epäsäännöllisten työ-
aikojensa vuoksi osallistua taidepiirin iltakursseille,
mutta taidetta hän toki harrasti. Kun taide-
yhdistyksen perustamispäätös tehtiin juuri pysty-
tetyllä Ruokolahti-talolla, sovittiin perustamis-
kokouksen ajankohdaksi tammikuun 26. päivä
vuonna 1982. Muistan narskuvan pakkaskelin, kun
Keskuskoululle mentiin kokouksen pitoon. Irmalla
on mielikuva, johon en itse ihan usko, että hänestä
tehtiin yhdistyksen puheenjohtaja häneltä suostu-
musta pyytämättä! Suostumus tai ei, tammikuun
lopulla 1982 alkoi yhdistyksemme ensimmäinen
toimintakausi Irman johdolla.

Irma oli tarmokas ja edustava johtaja. Toiminta-
mallia yhdistykselle ei haettu mistään ja säännöt
saatiin muutaman palautuksen ja korjailun jälkeen
hyväksyttyä. Teimme, mistä eniten tykkäsimme.
Aktiivisia jäseniä oli muutamia kymmeniä.
Kokoukset pidettiin johtokuntalaisten kodeissa. Into
oli kova ja Irma piti lippua korkealla. Hän loi
perustan yhdistyksen toiminnalle. Yhteyden pito
kunnan päättäjiin, muihin yhdistyksiin ja jäseniin oli
jouhevaa. Aika pian Irman puheenjohtajuusaikana
aloimme kaihoilla omaa toimitilaa. Kartoitimme
kaikki tyhjillään olevat talot ja tilat, joista saimme
vihiä. Lopulta Irma sai järjestettyä meille
varastotilan terveyskeskuksen alakerrasta. Sinne

sijoitettiin jo silloin hankittu listaleikkuri ja
lahjoituksena saatua paperitavaraa.

Irma yllytti kaikkia osallistumaan näyttelyihin, joita
järjestettiin vuosittain. Heti alusta pitäen
osallistuimme myös Ruokolahti-markkinoille
omalla osastollamme. Irman puheenjohtajuus kesti 8
vuotta. Niinä vuosina syntyi voimakas yhdessä
tekemisen ilmapiiri, josta Irmaa kiitämme.

Pekka Hatisen ja Riitta Pellisen puheenjohtajuus-
kausien jälkeen syksyllä 1997 oli yhdistyksessämme
nuijamiehen paikka avoinna. Koska Harri oli jo
lopettanut RuSu:n luotsaamisen, Irman vihjeestä
rohkenimme kysyä häntä taideyhdistyksen johtoon.
Harri oli ollut jo toiminnassamme mukana ja hänen
suostumuksensa puheenjohtajaksi oli meille suuri
huojennus.

Alkoi Harrin aika, joka kesti yhteensä 7 puheen-
johtajuuskautta, 14 antoisaa vuotta. Se nosti taide-
yhdistyksen toiminnan uudelle tasolle. Harri on
johtaja, joka etenee päämäärätietoisesti suuriin
saavutuksiin. Ei Taitotaloa muuten olisi saneerattu!
Taitotalo-hankkeen aikana Harri ei koskaan laskenut
omaa työmääräänsä, vaan korosti talkootyötä ja
iloitsi jokaisen pienestäkin työpanoksesta. Talo sai
Harrin luotsaamana uuden elämän ja sen myötä
ruokolahtelaisille syntyi uusi monitoimitalo.

Harri rakastaa paikallishistoriaa ja sen ansiosta
yhdistys on saanut historiikkinsa. Harri järjesti myös
koulutapaamisen entisille Vennonmäen koulu-
laisille, samoin Kemppilänkoulun oppilaille. Koska
Kemppilän koulu ei ollut enää käytettävissä, Harri
järjesti tilaisuuden Taitotalolle. Näiden tapahtumien
yhteydessä Harri keräsi paljon materiaalia jälki-
polville luettavaksi.

Edelfelt ja koulutaulut ovat myös Harrin kiinnos-
tuksen kohteita. Vanhojen koulutaulujen kokoelmat
ovat mittavat ja ne saavat aina väkeä liikkeelle, kun
ne esitellään yleisölle. Olisiko Suomen juhlavuonna
2017 taas aika katsella koulutauluja?
Kun yhdistyksen edellä kulkee päättäväinen ja
rohkea johtaja, hän avaa tietä perässä tulijoille,
muille johtokuntalaisille ja jäsenille. Kun tie on
avattu, sitä on helpompi kulkea.
Kiitos yhdistyksemme tukipilareille, tien näyttäjille,
polunraivaajille, mitä nimitystä haluammekaan
heistä käyttää. Kiitos, yhdistyksemme Irma ja Harri!

Juhlimme kanssanne! Onnea!

Riitta Pellinen



IRMA	–	ILMAISUVOIMAINEN	TAITEILIJA	JA	
KADENTAITAJA	

Irma Tonderin juhlanäyttely ”ILOT JA
UNELMAT” avautuu sunnuntaina 3.4.2016 kello14.
Tulemme näkemään maalauksia, keramiikkaa ja
käsitöitä. Mielenkiintoista- onhan Irma aikamoinen
impressionisti!

Irma on piirtänyt ja maalannut pienestä pitäen,
ommellut ja neulonut jo lapsena. Sukan kantapään
hän oppi neulomaan 7-vuotiaana. Voimakas
mielikuvitus ja luovuus ovat varmasti näkyneet
kaikessa Irman tekemisessä läpi elämän.
Rakkaus vesiväreihin on kestänyt jo
vuosikymmenten ajan. Ne sopivat hänen nopeaan ja
konstailemattomaan työskentelyynsä. Iso sivellin,
paljon väriä ja märkä paperi, niillä Irma sipaisee
hetkessä maiseman, kasveja tai asetelman
tunnistettavaan tyyliinsä. Muistan erityisesti
asetelman, jonka Irma maalasi taideyhdistyksen
ensimmäisellä kesäkurssilla vanhalla seurojentalolla
vuonna 1982. Uskon sen maalauksen olevan
näyttelyssä, onhan se Harrinkin lempityö.
Irma työskentelee kotonaan koko ajan. Välillä hän
hurahtaa paukuttamaan mattoja, välillä hän tekee
tilkkutöitä tai ompelee itselleen ja suvun väelle
vaatteita. Ja aina hän neuloo. Puikot kilisten syntyy
villapaitoja ja - takkeja, pipoja, sukkia ja lapasia.
Keräämillään kasveilla ja sienillä Irma on itse
värjännyt langat näyttäviin kirjoneuleisiin, joiden
malleja hän ei ole etsinyt käsityölehdistä. Hän on ne
itse suunnitellut tai neuleen edistyessä
improvisoinut. Niin syntyy taidekäsityö!

Kuinkahan monta kiloa savea Irma on elämänsä
varrella muovannut? Savitaipaleen tyttö sai
tiilitehtaan savimontuilla ensi-kosketuksen tähän
tottelevaiseen materiaaliin. Ruokolahdella Irma on
tehnyt keramiikkaa ensin Kirsti Tuitun opastuksella
ja sittemmin omin neuvoin. Taitotalon savipaja
mahdollistaa itsenäisen työskentelyn – kaikille
yhdistyksen jäsenille! Irman keramiikkakulhot ja
vadit ovat isoja ja selkeitä. Niiden värikkyys on kuin
tuulahdus etelän mailta.
Ompelutöistä muistan aina Irman hienot
nahkavaatteet, joihin tuskin on valmiita kaavoja
käytetty. Taidematkoilla ja juhlissa hän on aina
kauniisti pukeutuneena itse suunnittelemaansa ja
ompelemaansa asukokonaisuuteen. Maaliskuussa
1982 Irma, tuore puheenjohtaja, piti avajais-
puhettaan ensimmäisessä näyttelyssämme Kartano-
hotellilla pukeutuneena siniseen leninkiin vaaleat
hiuksen kauniilla kampauksella. Riikosen Irma
supatti minulle ylpeänä, että eikö meillä olekin
tyylikäs puheenjohtaja. Kyllä, hyvin tyylikäs,
nyökyttelin. Saattoipa olla, että mekko oli edellisenä
iltana – tai yönä - ommeltu.

Sen lisäksi, että Irma on taitava käsistään, hän on
myös kielellisesti lahjakas. Irma on sitonut kirjoiksi
kymmenen erilaista tonttutarinaa, jotka hän on itse
kirjoittanut ja kuvittanut. Hauska on myös Irman
kirjoittama näytelmä ”Kuinka Hauklappi sai
nimensä”. Sen hän raapaisi kokoon vanhempainiltaa
varten lasten leirillä Valkinhovissa. Taisi olla niin,
että esitys oli samalla ensimmäinen harjoituskerta!

 Pian on tämän taiteilijan ja kädentaitajan, värien ja
muodon mestarin juhla.

Toivotamme Irmalle antoisaa tulevaisuutta ja
menestystä näyttelylle!

Kuvassa Irman öljyvärityö vuodelta 1959
Riitta Pellinen



Kuvataideleiri 7 – 12-vuotiaille lapsille

TAIDE YHDISTÄÄ
6. – 8.6.2016 ma – ke klo 10 – 15
TAITOTALOLLA
Metsäkouluntie 3
56100 Ruokolahti

Leirin järjestää Ruokolahden taideyhdistys ry

Leirin teema on taiteen tekeminen yhdessä. Kaikki kurssilla tehtävät työt tehdään joko
pari- tai yhteistyönä. Työskentelyn tavoitteena on oivaltaa, miten yhdessä tekemisellä voi
saavuttaa jotain sellaista mihin yksin ei pysty. Leirillä työskennellään maalaten ja piirtäen,
mutta kokeillaan myös jotain ihan muuta.

Leirin osallistumismaksu 30 € / osallistuja, maksu sisältää materiaalit

Omat eväät mukaan!

Leirin ohjaa Kaisu Häkkänen

Ilmoittautumiset 15.5.2016 mennessä sähköpostilla kaisu.hakkanen@gmail.com



TAIDE-ELAMYKSIA	BERLIINISSA	

Pääsin käymään kesäkuussa 2015 Berliinin taide-
museossa Gemäldegalleriessa historian opettaja
Veli-Matti Ojalaisen opastamana. Taidemuseosta
löytyy maailman suurin kokoelma 1300-1800-
lukujen taidetta. Taidemuseo sijaitsee Berliinin
keskustassa Potsdamer Platzilla olevassa Kultur-
forumissa, joka on kulttuurirakennusten ja
museoiden keskittymä. Taidemuseosta löytyy
tauluja mm seuraavilta maalareilta: Rafael,
Caravaggio, Rembrant, Watteau, Canaletto.
Kiersimme taidemuseota kronologisessa
järjestyksessä. Keskityimme lähinnä italialaiseen ja
saksalaisen taiteeseen.

Noina aikoina taide oli uskonnollinen aiheiltaan ja
aluksi näimme monia alttaritauluja ja ikoneja 1200-
luvulta aina 1500-luvulle. Alttaritauluissa
uskonnolliset tapahtumat oli kuvattu sarjakuvana.

Kas kummaa, sarjakuva ei olekaan mikään uusi
keksintö! Tauluista puuttui perspektiivi ja tärkeät
ihmiset kuten neitsyt Maria oli kuvattu suurena,
vaikka olikin taulussa taka-alalla. Hahmot olivat
vahanukkemaisia. Neitsyt Maria pukeutuneena
siniseen asuun tai punaiseen viittaan ja kädessä oli

usein valkoinen lilja, joka kuvasti neitsyyttä.
Taiteilijoiden nimistä ei ollut tietoa. Taulujen tekijät
olivat käsityöläisiä ja taulut oli tehty ”tiimityönä”
käsityöläispajoissa. Huvittavana yksityiskohtana
taulun rahoittaja pääsi maalauksen alareunaan
pienellä kuvallaan.
Tuon ajan köyhissä oloissa eläneille ihmisille
kirkkojen maalaustaide ja värikkäät alttaritaulut
olivat ainoita taide-elämyksiä. Lucas Granachin
vuonna 1524 maalaamassa alttaritaulussa katsoja
voi nähdä karmealla ja pelottavalla tavalla mitä
tapahtuu, kun joutuu kadotukseen tai mitä kaikkea
kohtaa, jos elää raamatun oppien mukaan. Manala
oli kuvattu synkkänä paikkana, josta löytyi
monenlaisia epäinhimillisiä hahmoja ja
koettelemuksia, kun taas paratiisissa kaikilla on
hyvä olla ja aurinko paistaa.

Taidemuseosta löytyi myös Rafaelin pyöreä taulu
vuodelta 1505, jossa olivat Maria Jeesus lapsen
kanssa, Johannes kastaja ja poika. Rafael maalasi
myös paljon enkeleitä (Rafaelin enkelit), jotka olivat
tyypillisiä renessanssitaiteen ilmentymiä.

Ihmisfiguurit maalauksissa osattiin renessanssi-
taiteen aikana esittää jo totuudenmukaisempina.

1600-luvulla vallitsi
taidesuuntaus, josta
käytetään nimeä barokki.
Taulut olivat mahtipontisia
ja dramaattisia. Vaikutelma
saatiin aikaan
vastakohdilla, valolla ja
varjolla, vastaväreillä.

Caravaggion vuonna 1601
maalaamassa taulussa
esiintyi Amor nuolineen.



Rakkaus voittaa kaiken, kulttuurin, musiikin,
sodat…

Kreikkalaisessa mytologiassa Europa oli
foinikialainen prinsessa, jonka härän muodon
ottanut Zeus-jumala ryösti ja vei Kreetan saarelle.
Tarun myötä Europa-neidon nimeä alettiin käyttää
myös maantieteessä. Näin tarun mukaan
maanosamme Eurooppa sai nimensä.  Jacob
Jordaensin vuonna 1615 aiheesta maalaama taulu oli
myös tyypillistä barokkitaidetta rehevine naisineen.

1600-luvulla taiteen tukijat ja tilaajat olivat
porvareita. Tuon ajan taiteilijat alkoivat
maalaamaan myös muotokuvia varakkaista
henkilöistä, vaikka raamattu pääsikin pääosaan
Rembrantin vuonna 1641 pappispariskunnasta
maalaamassa taulussa. Rembrantilta oli
taidemuseossa useita muitakin tauluja kuten vuonna
1635 maalaama taulu appeansa uhkailevasta
Simsonista.

1700-luvulla rokokoo-tyylisuunnan uranuurtajana
toimi Jean Antoine Watteau, jonka maalaus Tanssi
vuodelta 1719 oikealla. Värit maalauksissa olivat
vaaleampia ja aiheet keveämpiä. Rokokoo-tyylille

tyypillisiä olivat naisten muotokuvat ja yläluokan
huvielämän kuvaus.

Koska valokuvaustekniikkaa ei ollut vielä kehittynyt
1700-luvulla, italialainen Canaletto maalaili
matkamuistoksi ihmisille kuvia Venetsiasta mm.
vuonna 1758 maalaus Rialton aukiosta valokuvan
tarkkoine yksityiskohtineen. Taulumarkkinat
kuitenkin vähenivät Italiassa Itävallan perimyssodan
takia ja Canaletto joutui lähtemään Lontooseen
brittiläisten turistien vähetessä Venetsiasta.

Tässä lyhyt katsaus Gemäldegallerien tarjonnasta.
Jos taidehistoria kiinnostaa, Berliinin
Gemäldegallerie on hyvä kohde tutustua eri
tyylisuuntien taiteeseen ja niiden ominaispiirteisiin.

Tai jos vanhojen mestareiden työt eivät niinkään
kiinnosta ja haluaa tutustua nuorempaan taiteeseen,
löytyy läheltä, Kulturforumilta myös modernin
taiteen museo, Neue Nationalgalerie.

Riitta Ojalainen







”On aika avata ja sulkea, on aika pysähtyä, kulkea”

IRMA TONDERIN
80-VUOTISJUHLANÄYTTELY

”ILOT JA UNELMAT”

Taitotalolla 03. - 24.4.2016
su – pe klo 13 – 18, la suljettu

Retrospektiivinen näyttely vuodesta 1959
akvarelleja, öljyväritöitä, keramiikkaa, tilkkutöitä ja muita käsitöitä

NÄYTTELYN AVAJAISET sunnuntaina 3.4. klo 14.00

Ohjelmatuokio ja kahvitarjoilu

Olette sydämellisesti tervetulleita!

         Taitotalon pihalla lauletaan taas yhdessä

Ruokolahden Pelimannien säestämänä

SUVI-ILLAN SÄVELET

keskiviikkona 27.7.2016 alkaen kello 18.00

Pääsylipun hinta 5 euroa sisältää kahvitarjoilun.

             Tervetuloa joukolla mukaan laulamaan!

Jos haluat olla mukana järjestelyissä,
ota yhteys Riitta Pelliseen.



TAITOTALON	RAVINTOLAPAIVA	2015	
Ravintolapäivä on saanut
alkunsa Suomesta toukokuussa
2011. Ravintolapäivä on
ruokakarnevaali, jonka aikana
tuhannet ihmiset ympäri
maailmaa perustavat
ravintoloita päivän ajaksi.

Päivän tarkoituksena on valmistaa ruokaa yhdessä,
jakaa uusia ruokakokemuksia sekä ruokailla
erilaisissa ympäristöissä. Nykyisin tapahtuma on
maailman suurin ruokafestivaali. Vuoden 2015
marraskuun Ravintolapäivään osallistui 1627
ravintolaa 32 maassa.

Ruokolahden Taideyhdistys on järjestänyt
Taitotalolla kahtena vuonna marraskuun
ravintolapäivän. Menu rakentui ruokaisan keiton
ympärille. Lisukkeina olivat salaatti, leipälajitelma
sekä herkullinen kahvipöytä. Kattauksen ja
koristelun myötä ruokailutilaan luotiin valoa,
lämpöä ja tunnelmaa vastakohtana harmaalle
marraskuun lauantaipäivälle.

Työryhmä ideoi ruokalajien nimet Taitotalolla
tapahtuvien toimintojen mukaisesti. Viime
marraskuussa Taideravintolamme tarjosi Kameran
kantajan katkarapu-kookoskeittoa, kikhernekeittoa
sekä Sukankutojan salaattia Laveeraajan
leipälautasen kera. Kahvion puolelle oli rakennettu
Kanteleensoittajan kakkutaivas, josta löytyivät myös
Kasvitarhurin kiisseliannokset kermavaahtopilvellä
höystettyinä. Ruoka-annoksia myytiin myös kotiin
vietäviksi.

Molemmat Ravintolapäivät ovat tuoneet Taitotalolle
80 - 100 asiakasta sekä runsaasti myönteistä
palautetta. Sen siivittäminä on jo ideoitu seuraavaa
ruokatapahtumaa helmikuulle 2017.  Tuolloin
teemana olisi Suomi 100 vuotta  -  Kaiken kansan
kahvipöytä. Perinnekahvion oheen rakennetaan
suomalaiseen kahvikulttuuriin liittyvä näyttely, joka
koostuu esineistöstä, kenties keittokirjoista ja
vanhoista resepteistä.

Helmikuun 2017 perinnekahvilan suunnittelu-
palaveri pidetään Taitotalolla ma 24.10.2016 klo
18.00. Tule mukaan ja tuo mummon parhaat
perintöreseptit mukanasi.

Arja Juuti

KATKARAPU – KOOKOSKEITTO

4 annosta

8 dl kanalientä (voi olla myös kalalientä)
1 prk (400 g) kookosmaitoa
3 rkl tomaattisosetta
1 rkl punaista thai curry -tahnaa
2 valkosipulinkynttä hienonnettuna
pala tuoretta inkivääriä raasteena
1 limetin pesty ja raastettu kuori
1 sipuli (kuutioidaan)
1 omena (kuutioidaan)
150 g porkkanaa (suikaleina)
1 paprika (suikaleina)
1 pussi (180 g) katkarapuja
ripaus suolaa
ripaus rouhittua mustapippuria
0,5 limetin mehu
Lisäksi
(korianteria) Ohjeet
Kuullota öljyssä miedolla lämmöllä kattilan pohjalla
omena- ja sipulikuutiot sekä valkosipuli- ja
inkivääri. Lisää tomaattisose, currytahna ja
porkkanasuikaleet ja kuullota vielä hetki.

Lisää kana- tai kalaliemi, kookosmaito ja limetin
kuori. Keitä keittoa, kunnes porkkanat ovat lähes
pehmeitä. Paloittele paprika ja lisää kattilaan ja
keitä muutama minuutti. Lisää jäiset katkaravut ja
kiehauta keitto. Mausta

KIKHERNE	–	KOOKOSKEITTO

muuten samat raaka-aineet, paitsi kanaliemen tilalla
on kasvisliemi ja katkarapujen tilalla on kikherneet.



RUOKOLAHDEN	TAIDEYHDISTYKSEN	JA	
TAIDEYHDISTYS	RAAKKU	RY:N	YHTEISNAYTTELY	

Kahden taideyhdistyksen pitkään puhuttu ensim-
mäinen yhteisnäyttely toteutui marraskuussa 2015.
Näyttely avautui Rautjärven keskustaajamassa
Simpeleellä 30.10. ja kesti kaksi viikkoa. Sinä
aikana näyttelyssä kävi reilut 200 katsojaa ja lisäksi
näyttelytilan ohi apteekkiin menneet vilkaisivat
tauluja – näyttelyyn astumisen kynnys on kai yhä
liian korkea. Pitääkö tietää taiteesta? Onko ostettava
taulu? Onko sisäänpääsymaksua? Täytyykö valvo-
jien kanssa jutella? Kunpa jokainen mahdollisesti
taiteesta kiinnostunut uskaltaisi astua näyttelyyn!

Taidetta ei tarvitse sen syvemmin tuntea, näyttely
on avoin kaikille. Tauluja ei tarvitse mutta saa
ostaa, jos jokin taulu puhuttelee itseä. Pääsymaksua
ei pienissä näyttelyissä yleensä ole ja sehän selviää
kysymällä. Näyttelyvalvojilta voi kysellä mitä vain,
jos haluaa, mutta pakko ei ole puhua mitään, vaan
voi vain syventyä katsomaan tauluja. Olisi muka-
vaa, jos jokainen lähtiessä laittaisi nimen vieras-
kirjaan, mutta sekään ei ole pakollista, samoin kuin
ei taidekorttien tai arpojen ostokaan. Kaikki vain
rohkeasti katsomaan taidetta! Mielipiteitä saa
esittää, arvostellakin saa, sillä yksi tykkää yhdestä,

toinen toisesta ja harvoin sattuu kohdalle taulu,
jonka haluaisi ostaa itselleen – ja silloin sen voi
hankkia omaksi iloksi.

Oli mukava nähdä, millaisia töitä toisesta taide-
yhdistyksestä tulee näyttelyyn. Lisäksi olisi ollut
kiinnostavaa keskustella tekijöiden kanssa, mutta
sellaiseen vuorovaikutukseen ei tällä kertaa ollut
paljon mahdollisuutta.
Näyttelystä myytiin muutamia tauluja, mikä aina on
tekijöille iloinen asia ja meille näyttelyvalvojille
jännittävä juttelun aihe: mitä taulua on kysytty ja
montako on jo saatu myytyä? Näyttelyssä käynei-
den kanssa puhuttiin välillä syntyjä syviä, välillä
taidetta, välillä säätä, mutta jokainen päivä toi
mukanaan jotain hauskaa.

Tarkoituksena olisi, että rautjärveläisten töitä tulisi
ensi syksynä näytille Ruokolahden Taitotalolle,
jolloin näyttelyn järjestäisi Ruokolahden taide-
yhdistys. Odotetaan ja katsotaan, millaisia töitä
silloin on näytillä!
Yhteistyöstä kiittäen,

Taideyhdistys Raakku ry

Tervetuloa osallistumaan Raakun ja Ruokolahden taideyhdistyksen yhteiseen

TAIDENÄYTTELYYN

Taitotalolle, Metsäkouluntie 3
9. – 23.10.2016

AVAJAISET 9.10. kello 14.00
ripustus 7.10. ja purku 23.10.2016

Näyttelyn aukioloajat: su – pe klo 14 - 17
Valvojia tarvitaan!

Jokainen osallistuja voi tarjota näyttelyyn 1 - 5 työtä, joiden ikä on enintään kolme vuotta. Töiden tekotapa on vapaa ja
toivomus olisikin saada eri taiteenlajeista edustus. Työt tulee toimittaa Taitotalon toimistoon viikolla 40. Riitta Pellinen
antaa lisätietoja näyttelyn tiimoilta!



SINEBRYCHOFFIN	TAIDEMUSEO		-			
aikaikkuna	kulttuurihistorian	kiehtovaan	maailmaan	

Sinebrychoffin	suku	
Sinebrychoffin suku tuli 1700-luvun lopulla
Gavrilovin kauppalasta Kymiin, joka oli Turun
rauhasta (1743) lähtien kuulunut Venäjään. Panimo-
suvun Isä Peter toimi Ruotsinsalmen linnoituksessa
kauppiaana ja Venäjän armeijan muonittajana.
Hänen poikansa Nikolai Sinebrychoff (1788 –
1848) loi perustan suvun liiketoiminnalle silloisessa
Suomessa. Hän sai 1819 yksinoikeuden oluen
valmistamiseen ja rakennutti panimon Helsingin
Hietalahteen. Nikolain kuoltua Paul Sinebrychoff
vanhempi (1799 – 1883) jatkoi veljensä hyvin
menestyvää liiketoimintaa mm. viinan polttoa ja
oluen valmistusta ja osallistui myös Helsingin
sivistyselämän kehittämiseen. Paul vanhempi ja
hänen puolisonsa Anna Sinebrychoff (1830 – 1904)
olivat kiinnostuneita myös kuvataiteesta, ja he
hankkivat taideteoksia Bulevardi 40:een. Paul ja
Anna tunnettiin työntekijöiden hyvästä kohtelusta.
He harrastivat laajasti hyväntekeväisyyttä, sekä
puuttuivat sosiaalisiin epäkohtiin. Heidän poikansa
Paul nuorempi (1859 – 1917), joka oli suvun
viimeinen Sinebrychoff-niminen miespuolinen
jälkeläinen, avioitui Ruotsalaisen Teatterin
lupaavan näyttelijän Fanny Grahnin (1862 – 1921)
kanssa.

Sinebrychoffin	taidekokoelmat	
Äiti Annan kuoltua 1904, Paul ja Fanny
Sinebrychoff muuttivat Hietalahdenkatu 2:n 11
huoneen asunnosta Paulin lapsuuden kotiin
Bulevardi 40:een, jossa oli tilaa kasvaville
taidekokoelmille. 1. kerros toimi tehtaan konttorina
ja palvelusväen tiloina ja 2. kerros perheen kotina.
Varallisuuden kasvu mahdollisti taidekokoelmien
keräämisen, kasvattamisen ja Bulevardin kodin
loisteliaiden interiöörien rakentamisen.

Paul Sinebrychoff, joka kuului Suomen
Taideyhdistyksen johtokuntaan, aloitti
taidekeräilynsä suomalaisten taiteilijoiden teoksista.
Heidän taidekokoelmaansa kuuluivat kuuluisat,
kotimaiset mestarit, kuten Edelfelt, Järnefelt,
Gallen-Kallela, Holmberg, von Wright,
Munsterhjelm. Myöhemmin keräilyn kohteeksi tuli
vanha eurooppalainen taide.

Paul ja Fanny olivat kiinnostuneita muotokuvista,
joista heidän taidekokoelmansa suurelta osin
muodostuikin. Vuoteen 1901 saakka Sinebrychoffit

keräilivät ruotsalaista muotokuva- ja miniatyyri-
taidetta, sitten Paulin kiinnostus laajeni flaami-
laiseen ja hollantilaiseen taiteeseen, lisäksi hän osti
jonkin verran italialaista, ranskalaista ja englanti-
laista taidetta. Fanny oli kiinnostunut hopean ja
posliinin keräilystä.

Asiantuntijat	keräilijän	apuna	
Paul Sinebrychoffilla ei ollut liiketoimiensa vuoksi
itsellä aikaa kiertää tekemässä taidehankintoja,
niinpä hän käytti siihen asiantuntijoita, joista
läheisimpänä olivat puolalaissyntyinen taide-
kauppias Henryk Bukowski ja Nationalmuseumin
amanuenssi Osvald Siren. Molemmat työskentelivät
Tukholmasta käsin.  Paul Sinebrychoff edellytti
heiltä jatkuvaa valppautta ja liikkeellä oloa. Hänen
makunsa ja asiantuntemuksensa oli lahjomaton,
eikä hän suinkaan aina ollut samaa mieltä asian-
tuntijoidensa kanssa, jotka toimivat hänen silmä- ja
korvapareina maailmalla. Bukowski ja Siren
pyrkivät samaistumaan toimeksiantajansa toiveisiin,
joita Sinebrychoff illan ja yön tunteina heille
kirjeitse välitti. Hän oli erittäin vaativa ja kova
kilpailija museoille ja yksityisille keräilijöille,
vaikka postin hitaus vaikeutti nopeaa päätöksen
tekoa.

Yhdessä lapseton pariskunta kokosi laajan
taidekokoelman.  Sinebrychoffien keräämät
huonekalu-, hopea- ja posliinikokoelmat ovat
erittäin merkittävät Suomen oloissa.

Kokoelmien	lahjoitus	Suomen	valtiolle	
Vuonna 1914 taidekokoelma sai lopullisen
muotonsa. Leskeksi jäätyään Fanny-rouva
testamenttasi taidekokoelman Suomen valtiolle
miehensä kauppaneuvos Paul Sinebrychoffin
muiston säilyttämiseksi ja hänen toivomuksestaan
vuonna 1921. Se oli suurin Suomessa tehty
taidelahjoitus ja tuolloin Pohjoismaiden suurin
yksityinen taidekokoelma. Lahjoituskokoelma
sisälsi lähes yhdeksänsataa taideteosta ja esinettä.
Lahjoituksen ehtona oli, että kokoelma piti säilyttää
yhtenäisenä ja olla avoinna yleisölle.

Lahjakirjassa sanotaan mm. "Lujasti vakuutettuna ei
ainoastaan siitä jalostavasta vaikutuksesta, joka
museoissa nähtävissä olevilla todellisilla taide-
teoksilla on yleisöön, vaan myöskin niistä



opetuksista ja herätteistä, joita ne saattavat antaa
taiteenharjoittajille".

Bulevardi 40:ssä sijaitseva Sinebrychoffin
taidemuseo tarjoaa vierailijalle aikaikkunan
suomalaisen kulttuurihistorian kiehtovaan
maailmaan. Taidekokoelmat ja koti  kertovat Paul ja
Fanny Sinebrychoffin elämästä ja intohimosta luoda
kaunista ja pysyvää. Kävijä voi katsellessaan tehdä
aikamatkan ja aistia jotakin Paulin ja Fannyn
maailmasta. Kalusteiden, taide-esineiden ja
muotokuvien sijoittelu huoneisiin on tarkkaan
suunniteltu niin, että tauluissa kuvatut henkilöt
katsovat huoneessa istuvaa henkilöä juuri oikeasta
suunnasta.

Taidesalonki	-	Konstsalongen	100	vuotta	-
näyttely	
Ruokolahden taideyhdistys teki taidematkan
joulukuussa 2015 Sinebrychoffin taidemuseoon,
jossa oli silloin Taidesalonki- Konstsalongen 100
vuotta -näyttely. Leonard Bäcksbacka perusti 1915
Taidesalongin, jonka varhaista toimintaa ja
Bäcksbackan kiinnostuksen kohteita Sinebrychoffin
taidemuseon juhlanäyttely esitteli. Suomalaisista

taidemaalareista esillä olivat mm. Edelfeltin,
Schjerfbeckin, Gallen-Kallelan, Berndtsonin ja
Simbergin teoksia. Bäcksbacka hankki taideteoksia
ja antiikkiesineitä ulkomaan matkoillaan. Näyttelyn
persialaiset, hauraat ja herkät  miniatyyrimaalaukset
tarjosivat itämaista näkökulmaa kuvataiteeseen.
Alunperin miniatyyrimaalaukset olivat osia
käsikirjoituksista, mutta eurooppalaisten
keräilijöiden kiinnostuksesta kokonaisuudet
hajotettiin.

Toisessa kerroksessa on pysyvästi esillä oleva Paul
ja Fanny Sinebrychoffin ainutlaatuinen kotimiljöö.

Lähteet:

Sinebrychoff. Keräilijän kodista taidemuseoksi.
Keltanen Minerva (toim.)

Sinebrychoffit. Mäkelä-Alitalo Anneli, Heikkinen
Sakari, Keltanen Minerva.

Rauno Tuomainen



AMEDEO	MODIGLIANIN	NAYTTELY	
Taideyhdistys järjestää matkan Ateneumiin, maailmankuulun italialaisen
taiteilijan Amedeo Modiglianin retrospektiivinäyttelyyn, 19.11.2016.

Amedeo Modigliani syntyi 12.7.1884 Livornossa
Italiassa juutalaiseen kauppiasperheeseen.
Opiskeltuaan Italiassa taidetta Modigliani muutti
Pariisiin vuonna1906.  Hänen ystäväpiirinsä
muodostui eri taiteen harjoittajista. Hän ei kuulunut
mihinkään koulukuntaan, vaan oli avoin kaikille
vaikutteille, jotka näkyivät hänen omintakeisessa
maalaustyylissään.

Modigliani rakasti piirtämistä, aluksi hän kierteli
Pariisin kahviloita ja ravintoloita piirtäen
muotokuvia viiden frangin maksusta. Modiglianin
tuotteliain kausi sijoittui vuosille 1906 - 1920,
jolloin hän teki yli 400 maalausta ja kymmeniä
veistoksia, joista taiteilijan itsekritiikin puuskilta on
säilynyt vain muutama. Vuonna 1909 Modigliani
tapasi kuvanveistäjä Constantin Brancusin

Montparnasessa, jossa molemmat taiteilijat asuivat.
Vuosina 1909 - 1914 Modigliani keskittyi
kuvanveistoon, mutta myös piirsi ja maalasi jossain
määrin.
Boheemista elämäntavastaan kuuluisa Amedeo
Modigliani tunnetaan pitkäkaulaisista, sensuelleista
naiskuvistaan. Viivan ja linjan harmoninen käyttö
oli tärkeintä, siten hänen maalaukset lähestyvät
alkuvoimaisuutta, joka oli ominaista piirustuksen
tärkeyttä korostavalle renessanssin maalaustaiteelle.
Taitelijan tuotantokausi jäi lyhyeksi, sillä hän kuoli
Pariisissa 24.1.1920 tuberkuloosiin vain 35-
vuotiaana.

Lokakuun lopussa avautuvassa näyttelyssä on
nähtävänä yli sata Modiglianin teosta.

Elinaikanaan Modigliani oli melko tuntematon
taiteilija, mutta hiljattain hänen Punainen alaston -
maalaus myytiin lähes 160 miljoonan euron
hinnalla.

Näyttelyssä on mukana myös Pablo Picasson ja
Constantin Brancusin teoksia.

Pirkko Tuomainen

Järjestää opintomatkan Ateneumin taidemuseoon 19.11.2016

Lähtö Ruokolahden torilta klo 8:00 ja paluun lähtö Helsingistä klo 18:00

Linja-auton reitti: Ruokolahden tori – Imatran liikenneasema – Imatrankoski – Helsinki

Hinta: aikuiset yhdistyksen jäsenet 50 EUR, aikuiset ei jäsenet 60 EUR ja lapset 35 EUR

Hinta sisältää: matkat, sisäänpääsymaksu, opastus

Matka toteutuu, jos osallistujia vähintään 30

Ilmoittautumiset Paula Juutille 1.11.2016 mennessä
paulajuuti63@gmail.com tai puh. 040 0991965



KAIJA	KARHUNEN	–	TONTTUJEN	TEKIJA	

Kaija Karhunen o.s. Winter oli ruokolahtelainen
käsitöiden taitaja ja innokas kotiseutuihminen. Hän
oli syntynyt vuonna 1916 Porissa. Lapsuutensa
Kaija vietti pääosin Viipurissa, jossa hän kävi myös
koulunsa.
Hänellä oli synnynnäinen kädentaito ja tätä taitoa
Kaija sai kehittää Hämeenlinnassa Fredrika
Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopistossa, josta
valmistui kotiteollisuusopettajaksi 1930-luvun
lopulla. Työuran Kaija aloitti Wetterhoffilla
kudonnan opettajana vuonna 1939. Samana vuonna
Kaija tapasi tulevan aviomiehensä Osmo Karhusen
ja heidät vihittiin YH:n aikana juuri ennen
talvisotaa. Sodan aikana Kaija toimi Joensuun
talouskoulun käsityönopettajan tehtävässä vuosina
1941- 1942 perheen asuessa Onttolassa.

Karhusen perheen asuessa Helsingissä Kaija
työskenteli Suur-Helsingin kotiteollisuus-
yhdistyksen toiminnanjohtajana vuosina 1960 - 61.
Kristiina, Kaijan tytär, muistelee koko perheen
olleen mukana Kaijan töissä Kotiteollisuus-
yhdistyksen kutomoilla.  Lankoja selviteltiin
yhteisvoimin.
Perheen isän Osmo Karhusen työ vei Kaijan
Onttolasta Immolaan ja Helsingin kautta takaisin
Immolaan Imatralle. Kaija toimi käsityön opettajana
jatkokouluissa Imatralla ja mm. Huhtasenkylän
koulussa vuosina 1963 - 67.  Näihin aikoihin perhe
rakensi kodin Ruokolahdelle Mikontielle.
Kaija oli Jaakkiman kansanopistolla käsityön-
opettajana 1973 ja vuosina 1974 - 79 hän opetti
kudontaa kansalaisopistossa.  Kansalaisopisto oli
Kaijan opinahjo myös opiskelijana, sillä hän oli jo
70-luvun alusta alkaen vakituinen osallistuja puu- ja

metallityöryhmässä. Tämä ryhmä
kokoontui aluksi Jaakkiman opiston
tiloissa. Siellä myös Timo Mihl ryhmän
vetäjänä aloitti 1974. Peruskoulun myötä
Karhusten naapuriin kohosi uusi uljas
Keskuskoulu – koulurakennus, joka on nyt
tullut elinkaarensa päähän. Kansalais-
opiston ryhmät siirtyivät Keskuskoululle ja
Kaijan matka teknisentyön harrastuksiin
lyheni.
Timo Mihlin ryhmässä Kaija teki
puutöinään mm. tuoleja, joiden mallit
olivat 1930-luvulta. Ne ovat nyt
jälkeläisten kodeissa aarteina. Välillä hän
teki metallitöitä, esimerkiksi peilin

kehyksiä lattaraudasta ja paljon muinaispukujen
koristeluun tarvittavia pronssikierukoita. Kaijan
käsistä valmistui lukematon määrä kansallispukuja
niin omille lapsille kuin lastenlapsille ja jopa muille
lähisukulaisille. Kotona Kaija kutoi, ompeli ja
neuloi. Ja, kuten hänen tyttärensä Kristiina kertoi,
levätessään nypläsi.
Kaija Karhunen on se henkilö, jota voimme pitää
Ruokolahti-markkinoiden ideoijana. Hänen
ehdotuksestaan Ruokolahti-seuran johtokunta haki
ja sai kunnan päättäjiltä luvan kokeilla Keskus-
koululla markkinoita. Markkinoista tuli vuosien
mittaan kotiseudun elämän näyteikkuna. Miten
yhdistykset, seurat ja yritykset toimivat, sen on
voinut aina lokakuisilla Ruokolahti-markkinoilla
tarkistaa.

Kaija oli myös taideyhdistyksen jäsen ja hän tuki
toimintaamme leipomalla usein kahvituksiimme
pieniä, herkullisia bebe-leivoksia. Ne olivat yhtä
taidokkaasti tehtyjä kuin kaikki Kaijan käsityöt.

Viimeinen tapaaminen Kaijan kanssa oli lokakuussa
2008, kun hän piti vielä tonttukurssin Taitotalolla.
Hän opetti ja antoi itse laatimansa ohjeet tonttujen
tekoon.

”Kuka tahansa saa näitä tehdä, mutta kukaan ei saa
näitä tonttuja tehdä myyntiin”, sanoi Kaija ja sitä
toivetta olemme vaalineet.
Kaija nukkui pois syksyllä 2009. Tätä taitavaa,
sisukasta naista muistelen lämmöllä.

Riitta Pellinen

Kiitokset avusta Kaijan lapsille Kristiina
Kärkäkselle ja Justus Karhuselle.



TONTTUJEN	TARINA	
Olethan käynyt joulun aikaan Taitotalon ikkunan
takana kurkistamassa tonttujen maailmaan? Vaikka
maa olisi musta, pienillä tontuilla on aina lunta ja
tähtikirkas taivas.
Neulenuttuisten tonttujen tarina on alkanut jo ennen
Taitotaloa. Itse olen tavannut ensimmäisen
hiippalakin 80-luvun alussa. Käsityönopettaja Kaija
Karhunen toi silloiseen yksilapsiseen
perheeseemme pienen tonttulapsen lahjaksi
käydessään meillä. Se jäi kotiimme asumaan ja
ilmestyy jouluisin uunin höyrykuvun reunalle.
Vuosien saatossa se on saanut joukon seuralaisia.
Monessa muussakin ruokolahtelaiskodissa asuu
Kaijan tekemiä tai hänen ohjeillaan tehtyjä
tonttutyttöjä tai -poikia. Kaija jakoi auliisti
ohjettaan innokkaille näprääjille.
Tonttuikkuna syntyi, kun taideyhdistys sai
Taitotalon saneerattua. Aluksi eri tekijöiltä lainatut
tontut elivät Irma Tonderin lavastaman
tupanäkymän osana. Mieli teki kuitenkin ikkunaan
kunnon taloa, jonka sisälle näkisi ja jossa tontut
voisivat puuhata omia askareitaan. Kun opettajat
Hanna ja Sebastian Nykänen muuttivat
Ruokolahdelle, löytyi talohankkeelle toteuttajat.
Hanna ja Sebastian aloittivat urakkansa ja

rakennusvaiheessa oleva talo nähtiinkin Taitotalon
ikkunassa jouluna 2010. Seuraavana vuonna
punainen talo oli jo valmis. Joka toinen joulu on
avattu näkymä sisälle tupaan ja kammareihin, joka
toinen vuosi talon pihapiiri on ollut pääosassa.
Myös eläimet ovat löytäneet valkoisten hankien
peittämään pihapiiriin. Rauhallista yhteiseloa
viettävät linnut, jänikset, kurre, ilves, karhu, sudet
ja vahtikoira joulua viettäen. Porolla on täysi työ
vetää lahjarekeä. Useimmat huovutetut eläimet ovat
Marja-Leena Mannerin toteuttamia.

Tonttumaailmamme avustajina ovat toimineet useat
taitavat käsityöläiset. Erityiskiitoksen ansaitsee
Maija-Liisa Virtanen, joka on lahjoittanut yli
kaksikymmentä tekemäänsä tonttua Taitotalolla
vierailevien iloksi.
Tonttuikkunan aika on ensimmäisestä adventista
loppiaiseen – myös tänä vuonna! Niin olemme taas
suunnitelleet, Päivikki Kurronen ja allekirjoittanut.

Syksyllä on mahdollisuus oppia valmistamaan oma
tonttu Kaijan laatimien ohjeiden mukaan.
Tervetuloa yhden illan kurssille!

Riitta Pellinen

TONTTUKURSSI TAITOTALOLLA
perjantaina 28.10.2016 alkaen kello 17

Tule opettelemaan tontun teko Kaija Karhusen ohjeen mukaan!
Ohjaajana Marja Tonder

Mukaan tarvitset:  taipuisaa, ohutta rautalankaa
pumpulia
ohutta sukkahousua tontun ihoksi
ohutta villalankaa vaatteisiin + sopivat puikot

Ilmoittaudu Marjalle 21.10. mennessä, marja.tonder@luukku.com

KIITOS 22.2.2016 muistamisen johdosta

MARJA



AMMATTINA	TAIDE	
Esittelyssä on Kristiina Kurronen, valokuvaaja. Hän
on syntyjään ruokolahtelainen, mutta asuu
Helsingissä.

Missä kävit peruskoulun ja lukion?
Peruskoulun kävin Ruokolahdella ja lukion
Vuoksenniskalla.

Missä opiskelit valokuvaajaksi?
Opiskelin valokuvaajaksi Lahden
Muotoiluinstituutissa.

Missä vaiheessa tiesit haluavasi valokuvaajan
ammattiin?
Tiesin jo alakoulussa.

Missä työskentelet?
Työskentelen Otavamedialla Helsingissä.

Missä voi nähdä töitäsi?
Töitäni voi nähdä mm. Deko-, Anna, ja Kotiliesi-
lehdissä.

Kuvaan pääsääntöisesti sisustusta, muotia ja ruokaa.

Oletko osallistunut näyttelyihin tai muihin
ammattialasi tapahtumiin?

Olen ollut muutaman kerran ehdolla Vuoden
Aikakauslehtikuvaajaksi. Voitinkin kilpailun kerran,
vuonna 2010.

Mikä on tärkein onnistumisesi työssäsi?
Koen, että olen onnistunut luomaan omannäköisen
ja tunnistettavan tyylin toteuttaa kuvia.

Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?
Tällä hetkellä vapaa-aikani täyttää 1v 8kk ikäinen
poikani. Mieluiten teen vapaa-ajallani jotain kivaa
perheeni ja ystävieni kanssa. Matkustelemme aina,
kun se on mahdollista.

Mitä Ruokolahti ja Ruokolahden taideyhdistys
sinulle merkitsee?
Olen ylpeä siitä, että olen kotoisin Ruokolahdelta.
Sinne sijoittuu paljon hyviä muistoja.

Ruokolahdella asuu rakkaita ihmisiä. Käynkin siellä
niin usein, kun mahdollista.

Onneksi se on mahdollista vieläkin.
Mielestäni on hienoa, että Ruokolahdella on
aktiivinen taideyhdistys ja mahdollisuus harrastaa
taidetta. Taitotalolla on myös iso merkitys minulle,
sillä häämme järjestettiin siellä kesällä 2010.



HUOMION	ARVOISTA
PIHATALKOOT	
Taloa ja sen ympäristöä hoidetaan talkoilla.
Keväällä miehet kunnostivat kaatuneen aidan.

TAITOTALON	KÄYTTÖ	LISÄÄNTYI	
Kansalaisopiston lukuvuoden aikana Taitotalolla
toimivat lasten ja aikuisten kuvataideryhmät sekä
käsityöryhmiä. Myös Laulueukot, pelimannit ja
kanteleensoittajat harjoittelevat talolla. Musiikki-
opetusta Ruokolahdella järjestää myös musiikki-
yhdistyksen ylläpitämä musiikkikoulu. Sen piano-
teoria- ja yksinlaulutunnit järjestetään Taitotalolla.
Kangaspuut paukkuvat kotoisasti ja musiikki soi!
Taideyhdistyksen valokuvauskerho kokoontuu joka
toinen keskiviikko studiolla. Syksyn retki suuntautui
Hiitolanjoelle.

KESÄ		
Kesänäyttelyä valvomaan saimme kunnalta kaksi
kesätyöntekijää.
Suvi-illan sävelet jouduttiin järjestämään sisätiloissa
sateen uhkan vuoksi. Soittajien mielestä sisätiloissa
soitto sujui hyvin, koska kuuluvuus oli parempi kuin
ulkona. Laulajia innoitti Tapio Rautavaaran
musiikki.

SYKSY	
Taideyhdistys osallistui omalla panoksellaan
täydellisen liikuntakuukauden viettoon

Ruokolahdella. Osallistuimme toritapahtumaan ja
syyskuun viimeisenä lauantaina Taitotalon lähi-
maastoon rakensimme Taiderastit. Rasteja oli 12 ja
ne antoivat kävijöille mahdollisuuden sekä taide-
tietämyksen kartuttamiseen että taiteen tekemiseen.
Etsittiin vastavärit, mietittiin taiteilijoiden ja taide-
teosten nimiä ja yritettiin tunnistaa ruoko-
lahtelaisittain tuttua taideteosta. Kyseessä oli
Edelfeldtin maalaus ”Kristus ja Mataleena”, jonka
kopio löytyy Ruokolahden seurakuntatalon seinältä.
Alkuperäinen teos vuodelta 1890 on Ateneumin
taidemuseossa. Erityisesti lapset muistivat
nähneensä kuvan kirkonmäellä.

Rasteilla kirjattiin myös värien herättämiä mieli-
kuvia. Vaaleanpunainen oli nuoruuden ja vispi-
puuron väri, vaalean vihreä toi mieleen kevään ja
omat lapset pieninä. Vaalean sininen muistutti
ilmasta ja vedestä, ja keltainen toi jollekin mieleen
nuoruusajan villapaidan. Rastilla numero 7 oli
taulun kehys, joka rajasi näkymän puutarhaan.
Kävijä sai antaa näkymälle nimen. Miten eri tavalla
putoavat vaahteranlehdet ja sateen jälkeinen,
ruskaan pukeutuva näkymä siivittikään ihmisten
ajatuksia. ”Puutarhatuolin talvilepo, Jäähyväiset
kesälle, Syksyn hiljaisuus, Puutarha, Metsämarja,
Lehden sakarat, Viimeinen hetki, Syystanssi,
Mielenrauha ja Syksyn harmoniaa ”ovat kaikki
oivallisia nimiä näkymälle.



JOULUIKKUNA JA JOULUSATU

Tonttumuori Irma Tonder kirjoitti 10
vuotta joka vuosi uuden joulusadun
kaikkien iloksi. Nyt tätä perinnettä jatkaa
Katja Väänänen. Uusi satu julkistetaan
Taitotalon joulutapahtumassa.
Taitotalon pääsisäänkäynnin viereisissä
ikkunoissa on ihailtavana jälleen
joulumaa. Näkymään liittyy satu.
Ikkuna avautuu 27.11. ensimmäisenä
adventtina. Ikkuna on katsottavissa
loppiaiseen asti.
Käy kurkkaamassa!

TAITOTALON JOULU
27.11.2016 klo 11 – 15
Osallistu myyjäisiin tuomalla
omatekoisia tuotteita, pienikin erä käy.
Leivoinnaisiin laita tekijän nimi ja
tuoteseloste, muihin riittää tekijän nimi.
Hinnoittele tuotteet, myyntihinnasta
10 % jää taideyhdistykselle. Entiseen
tapaa tehdään tekijän tuotteista
myyntilista.
Ilmoita osallistumisesta tapahtumaan
13.11. mennessä: tarja.molsa@pp.inet.fi
tai puh. 0400584277. Tuo myytävät
tuotteet Taitotalolle pe 25.22. klo 16 – 18
(leivonnaiset su aamuna) laitamme
tuotteet esille perjantaina. Jos vain
mahdollista, osallistu esillepano-
talkoisiin.
Tapahtumassa on arpajaiset, joten
toivomme arpajaisvoittoja.
Myyjäisten purku tapahtuu ko. päivänä
klo 18 jälkeen, varaa aikaa myynti-
selvityksen tekemiseen.
Tervetuloa kaikki  –  onnistutaan taas
luomaan ihana joulu 2016!

JUHLAVALAISTUS
TAITOTALOLLA
6.12.2016 klo 17 – 18

Kahdennentoista kerran valaisevat
juhlavalot itsenäisyyspäivänä Taitotalon
ikkunoita.
Jokaiselle talon ikkunalla sytytetään
kynttilä juhlistamaan Suomen
itsenäisyyttä.
Taideyhdiste onnittelee juhlivaa
isänmaata.
Suuntaapa kävelylenkki Taitotalon pihan
läpi!






