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 Ruokolahden Taideyhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja jäsenmäärä on joka vuosi 

kasvanut. Vuonna 2009 alkanut taidelainaamo toiminta jatkuu entiseen malliin. 

Ruokolahden kunta on jatkanut Taitotalon käyttösopimusta 30.6.2019 saakka.  

 

Vuoden 2015 motto: 

 

- yhdessä tekeminen, 

- yhteisöllisyys,  

- hyvinvointi 

- toiminnallisuus 

 

1. HALLINTO 

 

Vuonna 2015 jatkaa v. 2014 valittu johtokunta puheenjohtaja Riitta Pellisen johdolla. 

Taideyhdistyksen johtokunta organisoi talon toimintaa ja päättää tapahtumista ja näyttelyistä 

sekä järjestää tilat kansalaisopiston toimintaa varten. Yhdistys vastaa Taitotalon kunnosta. 

Johtokunta on nimennyt talotoimikunnan. 

 

2. TIEDOTTAMINEN 

 

Tiedottaminen on tärkeä osa yhdistystoimintaa. Jäsenlehti Taidetiedote ilmestyy maaliskuun 

loppuun mennessä. Lisäksi käytetään tarpeen mukaan seuratoimintapalstoja. Yhdistyksellä on 

myös nettisivut.  

 

Yhdistyksen toimintaa esitellään kaikissa paikallislehdissä ja kotisivuilla. Hyvä leikekirja on 

tärkeä. Yhteistyötä paikallislehti Ruokolahtelaisen kanssa jatketaan. 

 

 

3. KURSSIT JA KOULUTUS 

 

Vuonna 2014 aloittanut valokuvauskerho jatkaa toimintaansa. Aikuisille järjestetään 

maalauskurssi. Savi- ja kivenhiontapajojen toimintaa aktivoidaan. 

 

 



4. LASTEN JA NUORTEN TAIDEKASVATUS 

 

Kuvataidekoulua on tuettu yhdistyksen taholta. Taideyhdistys järjestää  3-päiväisen kesäkurssin  

lapsille ja nuorille. Ajankohdaksi on suunniteltu: viikkoa 24 tai 25. 

 

5. NÄYTTELYT 

 

 Pyritään järjestämään alkuvuodesta taulujen myyntinäyttely Taitotalolla.  Pyritään järjestämään 

jäsenten vuosinäyttely syksyllä ja kannustetaan jäseniä osallistumaan yhteisnäyttelyihin ja 

järjestämään omia näyttelyitä. 

 

 

6. MUUT TAPAHTUMAT  

 

Mahdollisuuksien mukaan järjestämme: 

 

- taidematkat  

- kesänmyyntinäyttely 2 kk ajankohta, jos kesätyöntekijä saadaan kunnalta kahdeksi 

kuukaudeksi eli 8 viikkoa 

- yhteisnäyttely Taideyhdistys Raakku ry:n kanssa kesäkuussa 

- kirpputori kesänmyyntinäyttelyn ajan 

- suvi-illan sävelet Ruokolahti-viikolla to 23.7. 

- Hämeenlinnan retki 3pv elokuussa 

- Raimo Lunilan taidenäyttely elo-syyskuussa 

- Ravintolapäivä marraskuu 

- Taitotalon joulu 01.12. ja jouluikkuna avautuu 

- itsenäisyyspäivän juhlavalaistus 6.12. 

- Pop Up -taidemyyntinäyttely naistenpäivänä 2016 

- Irma Tonder näyttely 2016 

 

 

 

7. TAIDEKOKOELMA 

 

Taidekokoelmasta pidetään huolta ja myydään kysynnän mukaan.        

 

 

8. HARRI TONDERIN STIPENDIRAHASTO 

 

Vuonna 2010 yhdistys on perustanut Harri Tonderin nimeä kantavan stipendirahaston 

Ruokolahden kunnan aloitteesta ja myöntämän alkupääoman (1000 e) turvin.  Pääomaa 

rahastoon on kartutettu.  Rahastosta tiedotetaan Taidetiedotteessa ja yhdistyksen nettisivuilla.  

Vuonna 2015 on mahdollisuus hakea ko. stipendiä. 

 

 

9. TAITOTALO JA SEN TOIMINTA 

 

Taitotaloa ja pihapiiriä kunnostetaan tarpeen vaatiessa. Taitotalon hinnasto on päivitetty. 

 

 



10. YHTEISTYÖ JA SUHDETOIMINTA 

 

Ylläpidetään hyviä suhteita (kunnan johto, sivistys- ja tekninen toimi, Etelä-Karjalan Kylät ry, 

Kulttuuripalvelu Kaiku, Työn Vuoksi, Ruokolahti-Seura, Ruokolahden Käsityöyhdistys, Martat, 

Pelimannit, Ruokolahden musiikkiteatteriyhdistys ry, Ruokolahden Laulu-Eukot, Ruokolahden 

musiikkiyhdistys ja yksityiset henkilöt ym.). Tehdään yhteistyötä lähiseudun taideyhdistysten 

kanssa. 

 

11. MUU TOIMINTA 

 

 Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan näyttelyihin muualla, kuten esim. vuosittainen 

taideyhdistysten yhteisnäyttely Imatralla ja Lappeenrannassa. 

 

Ideoita otetaan vastaan. 


