RUOKOLAHDEN TAIDEYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2015

YLEISTÄ

HALLINTO JA JÄSENET
Vuosikokous kokoontui ensikertaa uusien sääntöjen edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen
puheenjohtaja on Riitta Pellinen. Johtokunnassa on 8 johtokunnan jäsentä. Yhden vuoden ovat
johtokunnassa; Pirkko Tuomainen, Leena Tahvanainen, Pauliina Rouhiainen ja Markku Nurmi. He
ovat erovuoroisina ensi vuonna, mutta heidät voidaan valita uudelleen kahdeksi vuodeksi.
Kaksi vuotta ovat Paula Juuti, Riitta Ojalainen, Tarja Mölsä ja Päivi Lipponen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Helena Kosonen ja Helka Viitakangas. Varatoiminnantarkastajiksi
valittiin Noora Puustjärvi ja Heikki Vanhanen.
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Talotoimikunta

Taisto Pellinen, Timo Mihl ja Paavo Mölsä

Johtokunta kokoontui 9 kertaa vuoden aikana. Vuosikokous oli 30.3. paikalla 6 henkilöä.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2015 alussa 254.

TIEDOTTAMINEN
Jäsenlehti Taidetiedote ilmestyi kerran vuodessa. Taidetiedote 2015 lähti jäsenistölle jakeluun
viikon 13 alussa. Yhdistyksen uudet nettisivut www.ruokolahdentaideyhdistys.fi täydentää,
nopeuttaa ja tehostaa tiedon välittämistä. Yhdistys on myös facebookissa. Uutisvuoksen ja
Ruokolahtelaisen seura-palstaa on käytetty myös tiedonvälittämisessä jäsenille.

YHTEISTYÖ
Ruokolahden Musiikkiyhdistys otti yhteyttä taideyhdistykseen musiikin opetuksen siirtämiseksi
koulukeskuksen tiloista Taitotalolle. Yhdistys toivotti musiikkioppilaat tervetulleeksi talolle ja
pienestä kulukorvauksesta päästiin sopimukseen. Musiikkioppitunteja on ollut neljänä päivänä
viikossa.
Yhteistyö Ruokolahden kunnan ja kansalaisopiston kanssa on jatkunut hyvässä hengessä.
Talo on toiminut hyvänä harjoitustilana Ruokolahden Laulu-Eukoille ja Ruokolahden
Pelimanneille. Kiitämme heitä hyvästä yhteistyöstä.

Muutamat yhdistykset ja yksityiset henkilöt ovat käyttäneet Taitotalon tiloja tarpeidensa mukaan,
kuten yhdistykset yhtiökokousten pitämiseen ja johtokunnan kokouksiin, yksityiset ristiäisiin,
rippijuhliin, lakkiaisiin ja syntymäpäiväjuhliin.

LEIRIT JA KURSSIT
Lasten ja nuorten kesätaidekurssi ”KULTTUURIEN SEKAMELSKA” 3. - 5.6.15 kurssinpitäjänä
Santeri Hammaren. Kurssilaisia oli 13.
Rakukeramiikkaa tehtiin la 22.8., jolloin paikalla 3 henkilöä. Työskentelypäivä oli lämmin ja
todella kaunis. Varsinainen rakupoltto oli la 19.9.
Valokuvauskerhon toiminnassa on ollut 13 henkilöä. Kerhoa vetää Markku Nurmi. Kerho
kokoontui joka toinen viikko keväällä ja syksyllä. Kuvausretki suuntautui Rautjärvelle
Hiitolanjoelle.

TAIDEMATKAT
Viipurin matka 9.5.15 peruuntui vähäisen osallistujamäärän takia.
Hämeenlinnan retki 7. - 9.8. jouduttiin myös perumaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
Syksyn taidematka Helsinkiin 5.12. Sinebrychoffin taidemuseoon, jossa oli juhlanäyttely
”Taidesalonki – Konstsalongen 100 vuotta ja Menneisyyden jäljet, Livio Ceschinin grafiikkaa.
Näyttelyyn tutustuttiin oppaan johdolla. Ryhmä sai todella hyvän oppaan, jonka asiantuntemus ja
innostus ihastutti jokaista. Todella antoisa taidekokemus. Matka toteutettiin vaikka lähtijöitä oli
lopulta vain 24 ja tulomatkalla 25 henkilöä. Yhdistykselle matka oli tappiollinen.

NÄYTTELYT
Pop Up-taidemyyntinäyttely naistenpäivänä 9.3.15. Taiteentekijöille lähetettiin kutsukirje
tapahtumaan osallistumisesta. Myynnissä oli noin 100 työtä, 12 eri tekijältä. Kävijöitä päivän
mittaan 35 henkilöä. Ihmiset viipyivät ja tarinoivat. Tapahtumasta tiedotettiin Uutisvuoksen
Menot-palstalla, yhdistyksen facebook-sivulla ja yhdistyksen nettisivuilla sekä ”puskaradio”
toiminnalla. Maksullinen ilmoitus lehdessä jätettiin pois. Myytiin 3 Nokelaisen työtä ja 4 muuta.
Uusi kahvinkeitin oli käytössä ensimmäistä kertaa ja toimi hyvin.
Yhteisnäyttely Rautjärven taideyhdistys Raakku ry:n kanssa Simpeleellä oli 30.10. 15.11.2015. Töitä yhteisnäyttelyssä oli yhdistyksemme 6 jäseneltä. Yhdistyksen puheenjohtaja
hoiti näyttelytyöt paikalle ja yhteistyön Raakun kanssa. Puheenjohtajisto kävi avajaisissa.
Kesänmyyntinäyttely ”Taitavat kädet” 22.6. - 9.8. ja kirppis
Kesänmyyntinäyttelyyn saatiin töitä 34 tekijältä, lisäksi myynnissä oli Taisto Nokelaisen, Aune
Patjaksen ja Marri Vanhasen töitä. Uusia osallistujia oli mukana. Kiitokset myös kaikille entisille
tekijöille. Kuten aiemminkin monelta oli uusia ja idearikkaita töitä esillä. Ensimmäiset neljä

viikkoa kesänmyyntinäyttelyn kesätyöntekijänä toimi Venla Kojo. Avajaiset saivat aiempaa
vähemmän ihmisiä liikkeelle, iltapäivä oli hyvin rauhallinen. Alakerran kutomon eteiseen koottiin
kirppis jäsenistön lahjoittamista tavaroista. Linda Ahtiainen työskenteli toiset neljä viikkoa.
Molempiin kesätyöntekijöihin oltiin tyytyväisiä. Yhdistys muisti tyttöjä 20 e palkkiolla näyttelyn
päätyttyä. Myynti oli kesäkuussa (9pv) 950,10€, heinäkuussa (27pv) 2166,10 €, elokuussa (7pv)
392,50 € yhteensä 3508,60€. Yhdistykselle tilitettiin: 10% myydyistä tuotteista 294,47 €,
opetustaulut 16 kpl 430 €, yhdistyksen kortit 33 €, keramiikka vitriinistä 12 €, taidelainaamosta 10
% 13 € yhteensä 782,95 € ja kirpputorimyynti 192,95 €. Siis kaikkiaan 975,95 €.

Raimo Lunilan taidenäyttely 16.8. - 6.9. Raimo Lunila on 90-vuotias. Hän löysi kuvataiteen
vasta eläkevuosinaan ja maalaa vielä päivittäin. Hänen juurensa ovat vahvasti Ruokolahdella. Hän
on Lundin pappissukua. Nykyisin hän asuu Espoossa. Elämantyönsä hän teki Vuoksenniskan
voimistelun ja urheilun lehtorina vuosina 1951 - 1986. Nuoruusvuosinaan oli yksi maamme
parhaista keihääänheittäjistä.
Näyttelyteokset haki Espoosta Harri Tonder ja Lasse Kosonen. Näyttely pystytettiin talkoilla Riitta
Pellisen johdolla. Selvä suunnitelma helpotti näytteille asettelua.
Näyttelyn avajaiset keräsivät runsaan avajaisvierasjoukon. Arviolta väkeä oli 90 -100 ihmistä.
Raimo Lunila oli itse paikalla avajaispäivänä. Hän muisti monet entiset oppilaansa, jotka olivat
paikalla. Hän lahjoitti stipendirahastoon 1000 e shekin, näyttelyn kustannuksia kattamaan. Kulujen
jälkeen yhdistykselle jäi 470 €. Raimo Lunilan näyttelyssä syyskuussa pyörällä tai kävellen
vierailleiden kesken arvottiin 50 euron Intersportin lahjakortti. Arpa suosi Helli Kataraa. Syyskuun
aikana taidenäyttelyssä pyörällä tai kävellen vierailua taidenäyttelyssä osallistuttiin Täydelliseen
liikunnalliseen syyskuu-tapahtumaan.

MUUTA
Timo Mihl ja Petteri Kiljunen tekivät yhdistykselle tienvarsikyltit ja teollisuusompelukoneelle
telinepöydän. Petteri oli todella suuri apu yhdistykselle ja Taitotalon toiminnalle.
Suvi-illan sävelet 23.7.
Tämän vuoden teemana oli Tapio Rautavaaran musiikki ”Isoisän olkihattu”. Epävakaisesta säästä
johtuen tilaisuus pidettiin kuvataideluokassa. Maksaneita osallistujia oli 60. Osallistumismaksu 5€
sisälsi kahvitarjoilun. Tarjoiluna oli voileipiä, rahka-raparperipiirakka, kahvia, mehua, teetä.
Kimmo Viinaselle matkarahaa annettiin 20 €. Tuotto jaettiin puoliksi Pelimannien kanssa.
Yhdistyksen tilille tilitettiin 105 €.
Liikuttavat AVAJAISET 28.8. -toritapahtuma liittyen Täydellinen liikuntakuukausi syyskuu
2015. Yhdistys osallistui torille markkinoimalla yhdistyksen omien liikuntakuukausi-tapahtumia ja
myymällä munkkeja ja mehua sekä aktiviteetein. Omat syyskuun liikuntakuukauden tapahtumat
olivat: kannustaa ihmisiä tulemaan taidenäyttelyyn kävelemällä tai pyörällä syyskuun ensimäisellä
viikolla kun Lunilan näyttely oli vielä pystyssä. Kävijöiden kesken arvoimme yhden palkinnon.
Toinen syyskuun tapahtuma ”Taiderastit” ja ”Ota itsestäsi hauska liikunnallinen kuva” Taitotalon
studiolla valokuvakerholaisten kuvaamana 26.9.
Toripäivänä satoi hiljalleen koko ajan. Väkeä oli vähän. Kunnan puolelta oli runsaasti
liikunnallista ohjelmaa torilla. Yhdistys hyppyytti toriväkeä pitkällä narulla. Osallistuneiden
kesken arvottiin tunnin välein ”terveellinen herkkukassi”. Taidetta oli yleisöllä mahdollisuus tehdä
piirtämällä muotokuva valitsemastaan henkilöstä katsomatta kynää ja paperia. Taidetempaus otti
yleisön, oli hauska ja sai ihmiset hyvälle tuulelle. Rahallisesti yhdistyksen tili karttui liikuttavasti
21 € verran.

Taiderastit järjestettiin 26.9.2015 klo 12 - 14 kauniissa syyssäässä. Taitotalon maastoon
sijoitetut 12 taiderastia kierrettiin yksin tai yhdessä kartan opastamana. Maasto oli helppokulkuista
ja sopi lapsille ja aikuisille. Ulkona oli makkaran paistoa ja sisällä maksullinen kahvio (tuotto 14€)
tapahtuman ajan. Samalla oli mahdollisuus kuvauttaa hauska ja hulvaton liikunnallisen kuvan
itsestään. Kuvausta hoitivat valokuvauskerholaiset.
Osallistujien kesken arvottiin Suvi Pietilän grafiikka ja teoksen sai Aleksi Hellsten. Rastit
kiertäneitä oli 15. Taiderastit koettiin mielenkiintoisiksi ja kaikille sopiviksi. Tapahtumaan oltiin
tyytyväisiä.

Luontoaiheinen tilaisuus järjestettiin 21.10.2015 Taitotalolla. Luennoitsijana oli Hannu
Siitonen, aiheena luonto ja luontokuvaus. Kuulijoita paikalla oli parikymmentä.

Ravintolapäivä la 21.11. klo 12 - 16.
Tapahtuman vastuuhenkilönä oli Riitta Pellinen. Markku Nurmi hoiti tienvarsikyltit. Pystys ja
tapahtuma-apuna oli jäsenistöä.
Ruokalistalla oli Kameran kantajan katkarapu-kookoskeitto/kikhernekeitto. Keiton keittäjänä Arja
Juuti. Sukankutojan salaatti (Riitta Pellinen), Laveeraajan leipälautanen (erilaisia leipiä
innostuneilta leipojilta), Kasvitarhurin kiisseli (Eila Häkkisen puutarhan tuotteista), Kanteleen
soittajan kakkutaivas (eri jäsenten leipomia herkkuja), juomana mehu ja kahvi/tee. Tarjottavaa
luvattiin 60 henkilölle. Lautaset laskettiin ja keittoa meni 54 lautasellista, salaattia 52 lautasellista
ja kahvia 48 henkilölle. Tapahtumaan saatiin Kaisu Häkkäsen oppilas Markus Tiaisen tekemiä
muotokuvia juhlasalin seinille. Markus oli itse paikalla R-päivänä ja hänelle varattiin sopiva
paikka, jossa hän piirsi sukkelia muotokuvia asiakkaista. Työt oli mahdollisuus lunastaa itselleen
pienellä rahasummalla. Tapahtumaan oltiin tyytyväisiä. Päivän tuotto oli 528,65 € vähennettynä
kuluilla 289,60 € eli yhdistyksen tilille talletettu 239,05 €.
Eila Häkkisen lahjoittama lasityö arvottiin ja voitto osui Selma Haveriselle. Kiitos taitavalle
Eilalle tästä syysarpajaisten voittotyöstä. Arpajaisten tuotto oli 96€. Eila Häkkinen lahjoitti
taideyhdistykselle tiffany-kirkon.
Taitotalon joulu-tapahtuma 29.11. klo 11-15. Myyjäistavaroita saatiin 29 tekijältä. Ohjelmassa
oli tonttumuorin (Irma Tonder) satuhetki uuden sadun kera, hevosajelua, Janina Valkki ja Veeti
Tikkanen esiintyivät kahviossa kaksi kertaa, vierailijoilla oli myös mahdollisuus kuvauttaa itsensä
joulupukin kanssa studiolla valokuvauskerholaisten toimesta. Jouluikkuna paljastettiin tapahtuma
aamuna ja on nähtävillä loppiaiseen asti. Väkeä liikkui mukavasti. Kauppa kävi vaihtelevasti.
Arpajaiset tuottivat 147 €, kahvion myynti oli 332 € miinus kulut 53 € eli tuotto 279 €.
Tuotemyynnistä yhdistyksen osuus oli 10 € eli 141,23 €. Tulot yhteensä 567,23 €. Menoina olivat
esiintyjien kulukorvaus 2x30 € = 60 € ja lehti-ilmoitus Ruokolahtelaisessa 163,68 €. Yhdistykselle
jäi tapahtumasta 343,55 €. Valokuvauskerholaiset kuvauttivat ilmaiseksi halukkaita joulupukin
kanssa ja lähettivät 24 henkilölle kuvan sähköpostitse. Vierailijoita joulupukin luona oli enemmän
kuin viime vuonna ja enemmän kuin kuvattavia. Paikkaan eli studioon oltiin tyytyväisiä.
Valokuvauskerholaiset olivat itse stailanneet studion joulupukille soveliaaksi.
Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus 6.12. klo 16:30 - 17:30 toteutettiin entiseen tapaan Timo
Mihlin johdolla. Talo loisti komeana.

TAIDELAINAAMO
Taidelainaamosta ostettiin 4 teosta ja lainassa oli 3 taulua.

TAITOTALO
Yhdistykselle myönnettiin palkkatuki Petteri Kiljusen palkkaamista varten. Puheenjohtaja oli
tehnyt sopimuksen Petteri Kiljusen kanssa talonmiehen tehtävien hoitamiseksi: määräaikainen
työsuhde 1.3. – 31.8.2015, työaika 18h/viikko, palkka 15e/h, tuki haettiin kuukausittain KEHA:lta.
Alkujaan luvattua työsuhteen jatkoa seuraavaksi puoleksi vuodeksi TE-keskus ei myöntänyt –
määrärahat olivat loppuneet.
Kamerakerhon käyttöön hankittiin studiovalot ja taustat.
Taitotalolle hankittiin perkolaattori, 9 l eli valmistaa n. 60 - 72 kupillista kahvia kerralla. Hankinta
rahoitettiin keinutuolinmaton arpajaisrahoilla (vuodelta 2014). Perkolaattoria on lainattu
ulkopuolisille.
Piharakennuksen asunnon vuokraamisesta saadut varat käytettiin Taitotalon siivoojan
palkkakustannuksiin.

HARRI TONDERIN STIPENDIRAHASTO
Stipendirahaston hakuaika oli 1.9. - 30.9.2015. Määräaikaan mennessä saapui yksi
stipendihakemus. Suvi Pietilä haki stipendiä tusseihin ja leikkuualustaan. Suvi Pietilälle
myönnettiin hakemuksen mukainen 120 euron stipendi.

MUISTAMISET
Johtokunnan pitkäaikaista jäsentä Airi Haviaa muistettiin Lähde-korulla, hänen jäädessään pois
johtokunnasta ja Taitotalon nettisivujen tekijää Paavo Mölsää muistettiin Anna Kortelaisen kirjalla
”Avojaloin”. Santeri Hammarenia huomioitiin hänen ylioppilasjuhlassa. Peruskoulun päättäville
Emilia Häkkiselle ja Venla Kojolle yhdistys antoi stipendit á 50 €.

NÄYTTELYISSÄ MUUALLA 2015
Anu Peippo osallistui Korutaideyhdistyksen teosmyyntinäyttelyyn Kaapelitehtaan Valssaamossa
Helsingissä 14. - 22.3.2015. Kaisu Häkkänen ”Mad Johnson was here” 6.5. - 30.5.2015 Galleria
Pihatossa Lappeenrannassa ja Studio Mältinrannassa Tampereelle 22.8. - 8.9.2015. Etelä-Karjalan
taideyhdistyksen vuosinäyttelyssä 13.11. - 5.12.2015 Imatralla oli Riitta Pellisen grafiikkaa.

LOPUKSI
Yhdistyksen toiminta on ollut vireää ja aktiivista. Taitotalon hoitaminen on vaatinut paljon
yhdistyksen panosta. Suuri kiitos kuuluu puheenjohtaja Riitta Pelliselle. Yhteydenpito kuntaan,

Taitotalon toiminnan organisoiminen ja tilojen toiminnallisuudesta huolehtiminen, palkkatukiasiat
ja niihin liittyvät paperityöt ovat vaatineet paneutumista.
Loppuvuoteen oli yhdistykselle kasautunut tapahtumia liian lähekkäin ja se aiheutti paineita.
Taideyhdistys sai Ruokolahden kunnan toiminta-avustusta alkuvuodesta 490 € ja kohdeapurahaa
loppuvuodesta 400 € lasten ja nuorten taidekurssin järjestämiseen vuonna 2016.

