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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.  

 

 

 

1. HALLINTO 

 

Vuonna 2016 vuosikokous valitsee erovuoroisten tilalle uudet tai entiset johtokunnan jäsenet. 

Puheenjohtajana jatkaa Riitta Pellinen. Taideyhdistyksen johtokunta organisoi talon toimintaa, 

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 netti- ja facebook-sivut.  

 

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. Kalligrafia-kurssi toteutetaan 

maaliskuussa. Mahdollinen rakukurssi järjestetään. Tonttukurssi järjestetään syksyllä. 

 

4. LASTEN JA NUORTEN TAIDEKASVATUS 

 

Taideyhdistys  järjestää  3-päiväisen kesäkurssin  lapsille ja nuorille. Ajankohdaksi on 

suunniteltu kesäkuun alkuun. Ruokolahden kunnalta on saatu siihen apuraha 400 €. 

 

 



5. NÄYTTELYT 

 

Yhteisnäyttely Rautjärven taideyhdistys Raakun kanssa järjestetään syksyllä Taitotalolla. 

Kannustetaan jäseniä osallistumaan yhteisnäyttelyihin ja järjestämään omia näyttelyitä. Etelä-

Karjalan taideyhdistysten yhteisnäyttely on vuonna 2016 Lappeenrannassa kesällä. Tavoite on 

että yhdistyksen jäsenet tarjoavat töitään näyttelyyn runsain joukoin. 

 

 

6. MUUT TAPAHTUMAT  

 

 

- taidematka  

- Jäseniltapäivä 14.2. 

- Kalligrafia-kurssi 11. - 13.3. 

- Irma Tonderin juhlanäyttely aj. 3. - 24.4.2016 

- kesänmyyntinäyttely yhdessä käsityöyhdistyksen kanssa 2 kk aj. 19.6.  – 14.8. 

- suvi-illan sävelet Ruokolahti-viikolla ke 27.7. 

- tonttukurssi syksyllä 

- Taitotalon joulu 27.11. ja jouluikkuna avautuu 

- itsenäisyyspäivän juhlavalaistus 6.12. 

 

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 vuosien aikana.  Rahastosta tiedotetaan Taidetiedotteessa ja yhdistyksen 

nettisivuilla.   

 

 

9. TAITOTALO JA SEN TOIMINTA 

 

Taitotaloa ja pihapiiriä kunnostetaan tarpeen vaatiessa. Taitotalon hinnasto on päivitetty  

v. 2014. 

 

 

10. YHTEISTYÖ JA SUHDETOIMINTA 

 

Ylläpidetään hyviä suhteita Ruokolahden kuntaan, Kulttuuripalvelu Kaikuun, Ruokolahti-

Seuraan, Pelimanneihin, Ruokolahden musiikkiteatteriyhdistys ry:seen, Ruokolahden Laulu-

Eukkoihin ja Ruokolahden musiikkiyhdistykseen. Tehdään yhteistyötä lähiseudun 

taideyhdistysten kanssa. 

 


