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Täideyhdistys pähkinänkuoressä
Perustamisvuosi:

1982, rek. vuosi 1984, rek. nro 140668, LY-tunnus 1445156-6

Jäseniä:

31.12.2017 245, joista kunniajäseniä on 5

Jäsenistö:

taiteen tuottajia ja kuluttajia sekä kannattajajäseniä

Logon 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 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

Kotisivut:

http://www.ruokolahdentaideyhdistys.fi

Sähköpostiosoite:

posti@taitotalo-ruokolahti.fi

Postiä peejiiltä
taiteen kautta. Jätämme heille kuvan kotikunnastaan taidetta arvostavana elinympäristönä.
Kesänäyttely Taitavat kädet toteutetaan tänäkin
vuonna Käsityöyhdistyksen kanssa. Se rajoittaa
luonnollisestikin talon muuta käyttöä kesän aikana,
mutta katsomme näyttelyn olevan arvokas lisä ruokolahtelaisessa kesäohjelmassa. Se on näyteikkuna
tämän seudun käsityön ja taiteen tekemiseen ja tekijöille se on oivallinen areena esitellä osaamistaan.

Viime vuosi oli juhlavuosi. Suomi 100-tapahtumia
oli melkein ähkyyn saakka ja lisäksi ruokolahtelaiset yhdistykset täyttivät pyöreitä; Ruokolahti-Seura
70 ja Kirkonseudun Martat komeasti 100 vuotta.
Oma yhdistyksemme juhli näyttelyllä ja sen hienoilla avajaisilla 35 toimintavuottaan. Nyt juhlahumu on vaihtunut yhdistyksessä ihanaksi arjeksi.
Vuosikokous, johon osallistui ilahduttavasti 17
henkeä, hyväksyi johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman. Sen yksi painopiste on taiteen tekeminen. Tarjoamme pitkin vuotta lyhytkursseja, joilla pääsee tutustumaan eri taidemuotoihin. Moni on
ajatellut, että olisi kiva joskus kokeilla maalaamista, piirtämistä, keramiikan tekoa, betonitöitä tai
grafiikkaa. Nyt siihen on mahdollisuus. Kokeilemisen kipinästä saattaa syttyä iloinen taiteen harrastuksen liekki. Toinen painopiste toiminnassa tänä
vuonna on lapset ja nuoret. Kesäkurssit ovat tulossa
ja nuorten oma näyttely marraskuussa. Olemme
osaltamme luomassa pohjaa nuorten kehitykselle ja
tarjoamassa mahdollisuuden ilmaista itseään kuva-

Yhdistyksemme hallinnoima Taitotalo mahdollistaa
oman toimintamme, se on selvä. Omaisuutemme
on sijoitettu sinne. Meillä on työvälineitä ja koneita, valokuvastudion tarpeisto, taidekokoelmat
ja monta sataa koulutaulua. Huomioimme kuitenkin
koko ajan, että muutkin tahot voivat taloa käyttää.
Ilahduttavasti sitä on käytettykin ja siitä on tullut
monien taitojen talo. Musiikkiyhdistys, LauluEukot, Musiikkiteatteriyhdistys ja Pelimannit koontuvat talolla säännöllisesti. Kansalaisopiston käsitöiden, musiikin ja kuvataiteen ryhmät toimivat
myös Taitotalolla. Uuden koulun valmistuessa tulevana syksynä kansalaisopiston ja kenties muidenkin
harrastusryhmien tilantarve Taitotalolla varmasti
muuttuu. On kuitenkin niitä yhdistyksiä tai ryhmiä,
esimerkiksi kutojat, joiden toiminta on luonnollista
Taitotalon suojissa.
Talon tiloja käytetään myös perhejuhliin, näyttelyihin tai kokouksiin. Tästä mahdollisuudesta haluan
jäsenistöä muistuttaa.
Taitotalo ei siis ole tarpeeton tila Ruokolahdella,
vaikka Uutisvuoksen jutusta 15.11.2017 saikin sellaisen vaikutelman. Kunnanhallituksen tekemän
esityksen toteutuessa kunta alkaa valmistella ruokolahtelaisista vanhoista koulukiinteistöistä luopumista. Kun tarkastelun kohteeksi tulee Vennonmäen
koulu eli nykyinen Taitotalo, päättäjät varmasti
vakuuttuvat talon tarpeellisuudesta ruokolahtelaisten kulttuuritoiminnassa tulevaisuudessakin. Näin
uskon.

Jäsenet tekevät yhdistyksen
JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2018 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 1.4.2018 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 7 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 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.

VALOKUVASTUDIO

Valokuvauskerho kokoontuu joka toinen viikko. Yhteyshenkilö Lauri Väänänen
lauri.vaananen@pp5.inet.fi p.0458976727.

INTERNET

http://www.ruokolahdentaideyhdistys.fi

FACEBOOK

https://www.facebook.com/ruokolahdentaideyhdistys
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Kalligrafia-kurssi
Vuosikokous
Taidetiedote
Alku kuvataiteen tekemiseen
Betonikurssi
Lasten kesätaidekurssi
Nuorten kesätaidekurssi
Taitavat kädet -kesämyyntinäyttely
Sotke sormesi saveen
Muistojen koulutaulut -näyttely
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Taitotalon joulu -tapahtuma
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Täpähtumäkälenteri 2019
25.1. – 27.1.
helmikuu

Kalligrafia-kurssi
Vuosikokous

Tuhoon tuomitustä Täitotäloksi
80-VUOTIAS Ruokolahden Kirkonkylän koulu
– jota myös Vennonmäen kouluksi kutsuttiin - oli
vaipunut alimpaan alennustilaan ja sen tuho oli lähellä. Lokakuun alkupäivinä vuonna 2003
syntyi ajatus pelastaa perinteinen koulurakennus.
Puuhattiin Vennonmäki-liikettä. Tunnus sille löytyi
komean kaksikerroksisen rakennuksen katolta. Tyylikäs kattoikkuna sai arvokkaan tehtävän. Ruokolahden Taideyhdistys valmistautui nelivuotiseen
suururakkaan. Voiko parempaa 80-vuotislahjaa
talovanhukselle antaa!

paikoilleen aivan odottamattomalla tavalla. Juuri
näin kävi Ruokolahden taideyhdistykselle.
Etsittiin, haettiin ja yritettiin – tuskastuttiin, väsyttiin ja turhauduttiin. Apua ei löytynyt. Kun mikään
ei auttanut, kun kukaan ei tullut apuun, oli tehtävä
rohkea päätös. Oli otettava askel tuntemattomaan.
Se koti oli tehtävä itse.

ALAMÄEN ALKU
Koulutoiminta vanhalla Kirkonkylän koululla päättyi vuonna 1980 viimeisten luokkien siirtyessä

Vuonna 1982 perustettu Ruokolahden taideyhdistys
ei koskaan ollut saanut nauttia omien tilojen ”oman
kodin” kuten asia ilmaistiin, tuomasta ilosta. Vuosien varrella oli yritetty toteuttaa monenlaisia vaihtoehtoja, mutta mikään ei johtanut toivottuun tulokseen. Yhdistyksen kalusto oli milloin missäkin,
toimintaa järjestettiin siellä sun täällä, ja näyttelypaikkoja soviteltiin sinne sun tänne. Unelma ja
haave kuitenkin säilyi. Ne odottivat toteutumistaan.

uuteen Koulukeskukseen. Vennonmäellä aloitti
välittömästi toimintansa metsureita kouluttava oppilaitos. Ruokolahden kunta oli edelleen kiinteistön omistaja, mutta sen mielenkiinto talon kunnossapitoon herpaantui vuosivuodelta. Kiinteistö
koettiin pikemminkin rasitteeksi. Metsäkoululle
talo oli vain väliaikainen ratkaisu omia tiloja odotellessa. Talosta puuttui isäntä, ja sen alamäki oli
alkanut. Kunnossapidossa tehtiin vain se, mikä oli
aivan välttämätöntä.

Me itse pystymme ohjailemaan elämämme kulkua
tiettyyn rajaan saakka. Joskus kuitenkin havaitsemme sen kulkevan omia teitään. Me ajelehdimme, ajaudumme ja elämämme palapelit loksahtavat

Kun metsäkoulu 1990-luvun puolessa välissä sai
omat tilansa valmiiksi, palautui koulu jälleen kunnan omaan käyttöön. Nyt sinne sijoitettiin kansalaisopiston toimintaa; kutojia ja muita kädentaitajia,
vuokralaisia yläkertaan ja piharakennukseen. Tai-

deyhdistyskin sai oman varastotilan entisestä keittolasta sekä oikeuden kokoontua talolla. Myöhemmin
talossa aloitti myös lasten kuvataidekoulu.
Talon kunto sekä ulkoa että sisältä oli heikko ja
masentava. Viihtyvyys oli vieras sana. Katto kasvoi
paksua sammalta, räystäslaudat olivat lahonneet ja
pudonneet ja syöksytorvet kadonneet. Sisällä
näkyivät nuorten miesten jättämät jäljet. Upea puutarha oli muuttunut putkinotkoksi. Näky oli häpeä
koko seudulle. Tiedettiin myös, että kunnassa oli
tehty pöytälaatikkopäätös koulun lopullisesta tuhosta. Taideyhdistys kirjelmöi kuntaa tilojen tulevaisuudesta.

kea päätös, josta paluuta ei enää ollut. Koska lehdistö oli jo kertonut koulurakennuksen uudesta tulemisesta ja yhdistyksen suunnitelmista, selkään
taputtajia riitti. Se tuntui hyvältä. Tästähän tuleekin
kaikkien kuntalaisten yhteinen hanke. Se tiesi tietenkin ison kasan euroja, hurjan määrän talkootunteja ja pelottavan paljon omaa rahaa.
Vuoden 2004 tammikuussa hankehakemus sai lopullisen muotonsa. Hankkeen tavoitteiksi kirjattiin
seuraavat asiat:



Kun siirryttiin uudelle vuosituhannelle, tilanne vain
paheni. Talvella 2003 Vennonmäen koulu kärsi



pahoja pakkasvaurioita, ja niistä johtuen ilmoitettiin
toiminnan talossa loppuvan tulevana syksynä.




Sivistystoimenjohtaja sai tehtäväkseen tutkia ja
etsiä ratkaisuja talossa tapahtuvien toimintojen siirtämisestä muualle. Useita malleja puntaroitiin, mutta mikään niistä ei ollut toteuttamiskelpoinen.





Niinpä kesällä ilmoitettiinkin kaiken jatkuvan talossa entiseen malliin. Samalla rakennus todettiin



Saada asialliset ja toimivat toimitilat taiteen ja
kädentaidon harrastajille.
Käsityöperinteen siirtäminen sukupolvilta
toisille
Taideopetuksen kehittäminen ja pysyvien ja
vaihtuvien näyttelyiden luominen
Kurssitoiminnan kehittäminen
Saada kulttuurikohde ja pysähdyspaikka
matkailijoille
Harrastajien elämänlaadun parantaminen
Toteuttaa kulttuurista hyvinvointia
Eri yhdistysten yhteistyön kehittäminen ja
aktivointi
Alueellisen vetovoiman lisääminen sekä
yhdistys- ja kuntaimagon parantaminen

terverunkoiseksi hirsitaloksi ja näin myös käyttökelpoiseksi.

TOSITOIMIIN

Oli siis saatu lupa palata taloon. Kansalaisopiston
piirit ja taideyhdistys jatkoivat entiseen tapaan. Ainoastaan yläkerran vuokralaiset ja piharakennuksen
asukas eivät palanneet. Mikään ei kiinteistön kunnossa ollut muuttunut. Palattiin siis entiseen.

Hankkeen lopullinen aloituslupa viivästyi tuntuvasti, mutta sitä ei jääty odottamaan. Papereita tuli ja
meni ja kelpaamisen kynnys oli korkea. Riesa oli
myös talon muiden käyttäjien epäluulo kaikkea
suunniteltua kohtaan.

Nyt oli koittanut se hetki. Taideyhdistys otti ohjat
käsiinsä. Syyskuussa 2003 se esitti neuvotteluja
talon kunnon kohentamisesta. Siitä kaikki pyörähti
käyntiin. Yhdistyksen ehdotus oli selvä. Jos kunta
tulee mukaan, yhdistys hakee EU-rahoitusta ja nostaa talon uuteen kukoistukseen. Neuvottelut kunnan
kanssa olivat helpot, ja ennen kuin marraskuu ehti
lopuilleen, kunnan kanssa oli tehty entisestä koulusta kymmenen vuoden käyttöoikeussopimus. Sopimuksen piiriin kuuluivat myös hehtaarin suuruinen
pihapiiri sekä piharakennus.

Hankkeen peruspilareiksi oli suunniteltu talkootyötä ja oma osaamista. Talkootyöhön sitoutuminen
osoittautui kuitenkin jo varhain suureksi harhaksi.
Se tiesi sitä, että varsin pienelle ryhmälle rakentamisesta tuli lähes päivittäinen työ.

Taideyhdistys oli tekemässä hyppyä suureen tuntemattomuuteen. Oltiin sitoutumassa suururakkaan,
josta tiedettiin minimaalisen vähän. Oli tehty roh-

Oli kolme vuotta aikaa (2004-2006) kunnostaa päärakennus, pihamaa ja piharakennuksen ulkoasu.
Siihen oli varattu 88434 euroa, josta EU-rahoitus
oli puolet. Kunta ja yhdistys jakoivat keskenään sen
toisen puolikkaan. Koulurakennuksen sisätiloissa
lattioista, seinistä ja katoista kertyi uskomaton määrä neliöitä. Vanha rakennus on melkoinen lokerikko
ja labyrintti. Uudistus aloitettiin yläkerran isoista
luokista niin, että lasten kuvataidekoulu pääsi aloit-

tamaan omissa tiloissa jo elokuussa. Sähkötöissä
rajoituttiin lähinnä vain valaisimien uusimiseen ja
uusiin pistorasioihin. Myös vesipisteitä lisättiin.
Jo keväällä aloitettiin myös ulkoasun uudistaminen.
Työ annettiin kilpailutuksen jälkeen rakennusliikkelle. Se oli iso työ, joka haukkasi määrärahoista
ison osan.
EU-rahoitukseen kuuluva maksujen hitaus oli suuri
yllätys. Niinpä tarvittavaa rahoitusta piti hakea
muulta. Yhdistyksen säästöt menivät. Pankkilainaa
otettiin 11000 euroa, ja kunnalta saatiin väliaikaisrahoitusta. Olimme monta kertaa pahassa pinteessä,
vaikka rahaa hankittiin myös omilla toiminnoilla.
Usko tekemiseen kuitenkin säilyi.
Ensimmäisen vuoden työt saatiin kaikesta huolimatta tehtyä suunnitelmien mukaan, jopa hieman
etuajassa. Toiminta talossa jatkui remonttitöiden
keskellä entiseen malliin jopa niin, että ensimmäinen taidenäyttelykin pidettiin talven kynnyksellä.
Työn alla oli myös toiminnan kehittämishanke rakennushankkeen rinnalla. Kun valmista oli jo runsaasti nähtävillä todettiin, että väriryhmän värivalinnat olivat onnistuneet.

KESKIMMÄINEN VUOSI
Pidettiin joulutauko. Tauko oli paikallaan. Sen aikana pystyttiin hoitamaan normaaleja yhdistysasioita ja hankkimaan rahaa. Työn ääreen palatttiin arjen
alettua. Talven aikana saatiin valmiiksi yläkerran
kaikki opettaja-asuntojen huoneet ja tuota pikaa
siirryttiin alakertaan. Jatkettiin töitä niillä voimilla,
mitkä olivat käytettävissä.Talossa on 18 eri kokoista huonetta, kaksi portaikkoa, 31 ovea, kolme
WC:tä sekä joukko komeroita. Ikkunoita on yli
viisikymmentä. Niiden uudistaminen olikin koko
projektin hankalin työ.
Työn lomaan haettiin virkistystä Porvooseen suuntautuneelta opintomatkalta. Käytiin yhdessä nauttimassa hyvästä ruuasta ja ihailtiin omien kättemme
työtä. Tavoite oli kuitenkin saada alakertakin valmiiksi ennen joulukiireiden alkamista. Pieni työryhmä pisti rukkaset naulaan ja pensselit santaa
marraskuun 29. päivä 2005. Talo oli valmis.

Yksi työ oli vielä kuitenkin tehtävä ennen talven
tuloa. Kaikki ikkunat ja ulko-ovet oli tiivistettävä
viihtyvyyden ja energian säästön vuoksi. Kun itsenäisyyspäivänilta kaksikerroksisen talon ikkunoilla
paloi kaksi kynttilää, mielen täytti hyvä ja hellä
tunne. Nyt oltiin varmoja hankkeen onnistumisesta.
Kaikki näytti hyvältä. Vuoden aikana työn lomassa
oli ehditty järjestää kahdeksan taidenäyttelyä, joista
useat avattiin juhlallisesti.

VIIMEINEN VUOSI
Olimme saaneet apua Työn Vuoksen kautta. Sieltä
löytyi osaavia ja motivoituneita talonmiehiä
moniin viimeistelytöihin. Niin ikään olimme palkanneet toiminnan kehittäjän lähinnä toimistotöihin.
Nyt siirryttiin ulkotöihin. Piharakennus maalattiin
peltikatosta kivijalkaan. Sen jälkeen oli vuorossa
pihamaa. Pahasti villiintynyt puutarha ja pihamaa
koki uuden tulemisen. Tarvittiin myös konevoimaa.
Keväisin pahasti kuohuneen paikoitusalueen pinta
leikattiin pois ja tehtiin uudelleen.
Pinnaksi tulivat sepeli ja kivituhka. Piha-alue tarvitsi myös valaistuksen. Pihapiirin reunamille Jaakko
Vento rakenteli aidasaitoja ja kiinnitti oksanvänkkyröistä talon itäpäätyyn sanan TAITOTALO.
Heinäkuun ehtiessä puoleenväliin kaikki työ oli
tehty, vaikka tekemisen takaraja oli kuun lopussa.
Elokuun 19. päivänä Taitotalolla järjestettiin ensimmäinen koulutapaaminen. Vuosien 1923-1980
välisenä aikana Kirkonkylän koulua käyneet oppilaat, entiset opettajat ja koulutyöntekijät oli kutsuttu

yhteiseen koulutapaamiseen. Yli 130 oli noudattanut kutsua. He olivat päivän kestäneen juhlan kunniavieraina ja todistajina entisen, jo tuhoon tuomitun koulunsa nousussa uuteen elämään. Tuskin
koskaan juhlasaliksi muuttuneessa entisessä luokkahuoneessa Karjalaisten laulua on laulettu niin
mahtipontisesti ja niin syvältä sydämestä tulleena
kuin nyt tapaamisen päätteeksi. Siihen tarvittiin
myös kyyneleitä.

Satojen laskujen joukosta tarkastaja otti pistokokein
laskuja ja pyysi selittämään sen tarkoituksen. Miksi, missä ja miten vuorottelivat. Käytiin katsomassa,
onko hankittu keramiikkauuni siellä, missä sen pitäisi olla. Kaikkiin kysymyksiin löytyi hyväksyttävä vastaus, ja hyväksymispaperi oli allekirjoitusta
vaille.
Siirryimme vapaaseen keskusteluun. Auliisti hän
kertoi tapauksia, joissa oli käynyt toisin. Se oli
karmeaa kuunneltavaa.

KOLME ÄSSÄÄ
Ilman EU-hanketta ei Taitotaloa olisi. Vaikka osasin odottaa, oli sittenkin yllätys, että EU-kiemurat
ovat niin monimutkaiset. Se tehtiin, mitä luvattiin.
Siihen tarvittiin kolme ässää – sydän, sisu ja sitoutuminen. Taitotalo on tahdon voitto, suuri halu toteuttaa oma unelma.

TYÖ ON TEHTY – TYÖ JATKUU
Piharakennuksen sisätilat eivät kuuluneet rakennushankkeeseen. Siellä oleville tiloille olisi ollut
käyttöä. Asia päätettiin korjata. Vuoden 2006 lopulla tehtiin Kärki-Leaderille pikahakemus ja saatiin
10000 euron rahoitus. Näin kolmas hanke ja neljäs
vuosi oli tosiasia. Työt alkoivat vuoden 2007 alkaessa.
Sauna ja pukuhuone yhdistettiin ja niistä saatiin
savipaja. Ne olivat kuin luotu tällaiseen tarkoitukseen. Tyttöjen ja poikien vessoista purettiin väliseinä, hävitettiin vessakopit ja -pöntöt.
Tilalle tuli kivenhiontapaja. Päätyasuntoon tehtiin
pintaremontti. Puolen vuoden työrupeamaan tarvittiin viisi uurastajaa. Nyt oli saatu näyttävät tilat
savenvääntäjille ja kivenhiojille. Passasi tiloja esitellä.
Kesä meni, syksy meni, vuoden 2008 tammikuussa
tuli puhelinsoitto. EU-tarkastaja tulee. Esille oli
varattava kaikki vuosien asiapaperit, jokaikinen
laskutosite ja työtulokset. Jännä paikka, kaatuuko
vuosien työ mahdolliseen virheeseen. Olin kuitenkin aika varma ja levollinen. Kaiken täytyy olla
kunnossa.

Olimme toteuttaneet laaditut suunnitelmat
täydellisesti.
Olimme suorittaneet kaikki velvoitteet, maksaneet pankkivelat ja kuitanneet kunnan antaman
väliaikaisrahoituksen.
Kaikki oli tapahtunut annettujen aikataulujen
mukaan.
Ja mikä parasta Taideyhdistyksellä oli rahaa
enemmän kuin sillä oli koskaan ollut.
Ja vielä parempaa – pieni talkoojoukko oli
hengissä, oli tyytyväinen ja onnellinen.
Tämä Taitotalo on arvokas asia. Tämä on unelma,
haave, joka pitkän tien jälkeen toteutui. Siksi tätä
pitää vaalia ja helliä. Pidän tästä talosta, koska tässä
näkyy kättemme työ, uurastuksen tulos, joka on
palkittu hienolla tavalla. Meillä on oma koti.

TÄMÄ ON TOSITARINA TAITOTALOSTA.

Harri Tonder

Ensimmäinen täideleirini
”Mitä, voinko minä osallistua taideleirille? Enhän
ole taiteilija, hiukan olen omaksi ilokseni maalaillut
akryyliväreillä. Siellä on opettajana ihan OIKEA
taiteilija, kuvataideopettaja, apua! Ja miten osaan
maalata siellä luonnossa, mihin laitan kaikki tarvikkeet, kun ei ole pöytää vierellä? Miten jaksan kantaa tarvikkeet johonkin järvenrantaan? Mitä jos
hermostun, kun pitää asua viikko samassa mökissä
puolituttujen, jopa vieraiden ihmisten kanssa? Kokonainen viikko! Juttelenpa peejii Riitan kanssa
vielä asiasta!” Siinä alkureagointiani kun kuulin
mahdollisuudesta osallistua taideleirille, miten
voinkin nähdä asiassa noin paljon ongelmia!
Ruokolahden taideyhdistys järjesti siis
17.-23.5.2017 Maisemamaalaus- ja valokuvausleirin Punkaharjulla. Leiri oli tarkoitettu kaikille
kiinnostuneille, ilman mitään ennakko-oletuksia
osaamisesta tai leireilykokemuksista. Mukaan
sai lähteä, olit sitten taideyhdistyksen jäsen tai et.
Paikaksi oli valikoitunut Punkaharjulla toimiva
perheyritys, Maatilamatkailu Mannila,
www.rantakatti.fi.
Koittipa sitten kaunis toukokuun päivä jolloin
käänsin auton keulan kohti Punkaharjua. Sää suosi,
radiossa soi Suomi-iskelmä ja fiilikseni oli kutkuttavan odottava, kun ajelin pitkin upeaa kansallismaisemaa. Osa porukasta oli ilmoittautunut leirille
koko viikoksi, osa joutui päällekkäisyyksien vuoksi
tyytymään vajaaseen viikkoon. Meidät 11 osallistujaa + ope majoitettiin ihka uuteen huvilaan, olimme
ensimmäiset majoittujat huvilassa. Me maalarit
asetuimme yläkertaan ja valokuvaajat alakertaan.
Majoitus tapahtui kahden tai yhden hengen huoneissa, yhteistiloina toimivat olohuone-keittiö, saunaosasto sekä iso katettu terassi. Valokuvaajien leiri
oli ns. omatoimileiri, tarkoittaen sitä, että heillä ei
ollut palkattua opettajaa vaan toimivat porukalla
itseohjautuen.
Alku oli lupaava, kotiutumisen ja esittelyjen jälkeen
suuntasimme järven lähistöllä olevaan ravintola
Rantakattiin, jossa pääsimme nauttimaan päivällistä. Leiriohjelmaan kuului ravintolan noutopöydästä
aamupala sekä päivällinen, muuten jokainen nautti
huvilalla omista eväistään. Ruuan äärellä oli mukava tutustua toisiimme ja ope Timo Toloseen. Ruokailun ja pikku levon jälkeen kokoonnuimme porukalla olohuoneeseen, jokainen halukas sai esitellä
muutaman teoksensa, näin Timokin pääsi paremmin kärryille, että mitä kukin on aiemmin harrastanut. Tuo oli itselleni aluksi vaikea asia, koska tahdon aliarvioida omia teoksiani, mutta porukan väli-

tön tunnelma ja open kannustava ote rohkaisi minutkin näyttämään muutaman itse tehdyn taulun,
jotka olin mukaan ottanut. Illan kuluessa sovimme
yhteisvoimin leirin pääperiaatteet, esimerkiksi sen,
että jokainen työskentelee omien voimiensa ja taitojensa puitteissa, ilman mitään tiukkoja vaatimuksia.
Leirin oli tarkoitus olla elämys eikä pakkotyötä ja
sitä se todella olikin.
Seuraavina päivinä leirimme aikataulu muotoutui
yhteisruokailujen mukaan. Aamupalan jälkeen jokainen suuntasi maalaamaan ja valokuvaamaan
minne itse halusi, joko yksin, kaksin tai porukalla.
Timo-ope selvitti mistä kenetkin päivän aikana löytää, koska hän halusi käydä henkilökohtaisesti jokaisen luona antamassa ohjeita ja palautetta, katsomassa miten työskentely sujuu. Tämä oli minulle
ensin pelottava asia, mutta kun käytännössä tajusin,
ettei tarvinnut pelätä täystyrmäystä taidekriitikon
suunnalta vaan ihan oikeasti Timo osasi antaa kannustavia ohjeita ja vinkkejä, osasin rentoutua ja
oikeasti nauttia luonnonhelmassa maalaamisesta.
Luonnossa telineen avulla maalaaminen oli minulle
uusi, upea kokemus, ensi hetkestä tunne oli aivan
huikea, kun tunsin luonnon läheisyyden ja sen yhteyden omaan tekemiseeni. Päivän aikana sai käydä
lepäämässä, syömässä, juomassa kuten itsestä hyvälle tuntui, päivällisellä kokoonnuimme taas yhteisen pöydän ääreen. Sekin oli ihan ok, että jos ei
huvittanut maalata/valokuvata niin ei toki ollut
pakko.
Joka ilta asetimme päivän työmme kaikkien nähtäväksi olohuoneeseen, jos siis halusi asettaa. Kävimme niitä yhdessä läpi, Timo-ope antoi palautetta. Timo oli tuonut leirille useita taidekirjoja, ne
olivat olohuoneen pöydällä kaikkien käytössä. Illat
kuluivat seurustellen, Titun hanurin soittoa kuunnellen ja paljon nauraen. Jotkut saunoivat, jotkut
ulkoilivat, kukin teki mikä hyvälle tuntui. Yleensä
päivän ulkona työskentely takasi sopivan raukeuden
illaksi ja yöt menivät hyvin nukkuen.
Yhtenä päivänä sattui mukava juttu kun suurin osa
porukasta oli mennyt maalaamaan harjumaisemaa
Mannilasta hieman edemmäksi. Siellä maalaillessaan oli ohi kävellyt Punkaharjun asemarakennuksen isäntä ja taiteen ystävänä pysähtynyt juttelemaan meidän porukan kanssa. No siinähän paljastui, että ko. herra on ystävänsä kanssa järjestämässä
asemalla taiteilija Miina Äkkijyrkän taidenäyttelyn
ja saimme koko porukka kutsun näyttelyn avajaisiin. Vau, mikä tapaus meille! Yhdistyksemme puheenjohtaja otti kutsun vastaan ja niinpä seuraavana

lauantaina suuntasimme Punkaharjun vanhalle
asematalolle. Itselleni tuo oli ensimmäinen kerta
noin kuuluisan taiteilijan näyttelyn avajaisissa,
hmm miten siellä ollaan? No ei mitään hätää kun
paikalle päästiin, leppoisan juhlava tunnelma, upeita teoksia ympäri hienoa vanhaa rakennusta, maistuvia naposteluherkkuja, itse taiteilijan kohtaaminen oli todella vaikuttava kokemus. Tämä tapaus
tuli leirimme yhteyteen yllättävänä huippuhetkenä.
Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Opettaja Timo Tolosen kannustava tapa ohjata, sain
häneltä aimo annoksen itseluottamusta omaan tekemiseeni. Mannilan loistava ruoka ja ympäristö,
kaikki toimi hienosti. Hyvä sänky takasi hyvät unet
ja saunassa oli ihanan lämmin löyly. Leirin ajoitus
oli hyvä, viikon aikana luonto heräsi kevääseen ja
mm. värit luonnossa muuttuivat päivittäin. Alun
pelkoni olivat täysin turhia, kun seuraavaa leiriä
aletaan suunnitella, ilmoittaudun heti!

Leiriä muistellessani poimin siitä itselleni parhaat
jutut; Rento tunnelma eikä suorituspaineita.

-Leena Tahvanainen

Monet´n täiteilijäkoti Givernyssä

Kesäkuussa 2017 kävimme Pariisissa ja sieltä
teimme matka Givernyyn, joka on n. 80 km Pariisista länteen. Päivälämpötilat olivat hiponeet kolmeakymmentä, mutta tuona sunnuntai-aamuna onneksi oli vähän pilvistä. Liput olimme jo ostaneet etukäteen netistä. Vaihdoimme nettilippumme
2 rue des Pyramides -toimistossa Givernyn lippuihin ja hyppäsimme bussiin. Bussimatka kesti tunnin
verran, jonka aikana oppaamme kertoi taitelijan
elämästä.

Givernyssä käy turisteja huhti-lokakuun aikana
puoli miljoonaa, josta voi päätellä että meidän lisäksi siellä oli paljon ihmisiä.
Impressionisti Claude Oscar Monet on tuttu lukuisista lummetauluista, joita hän maalasi lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Givernyssä on vesipuutarha lummelampineen, joka toimi hänelle inspiraation lähteenä. Taitelijaa kiinnosti valo ja sen
vaikutus maisemaan, heijastusten leikki vedessä ja
eri värien sykkeet.

Puutarha lummelampineen
Monet'n kaksikerroksisen kotitalon edustalla oleva
puutarha oli väriloistossaan. Kesäkuussa puutarhassa kukkivat mm. ruusut, unikot, pionit, neilikat,
iirikset ja kurjenpolvet. Puutarhan keskuskäytävää
reunustivat lukuisat rautaiset kaaret, joita pitkin
eriväriset köynnösruusut kiipeilivät.
Japanilainen puutarha lummelampineen sijaitsi tien
toisella puolella, jonne mentiin alikulkusillan kautta. Sademetsämäinen vesipuutarha lampineen, kiemurtelevine jokineen ja bambumetsineen oli lumoavan kaunis näky. Bambumetsikössä aluskasvillisuutena olivat muratit. Valkoiset ja punaiset lumpeenkukkalautat peittivät lammen lähes kokonaan. Suuret sinisateet peittivät osittain japanilaistyyliset, vihreät kaarisillat ja riippapajut heijastuivat kauniina lampeen. Lammen reunat oli istutettu
täyteen erilaisia kesäkukkia.

Monet´n ateljee ja kotitalo
Monet´n talon alakerran sali oli aikoinaan taitelijan
ateljee, mutta nyt se on salonki, jonka seinät olivat
täynnä kuvia hänen maalaamistaan teoksista. Seiniltä löytyi tuttuja kuvia, kuten Nainen ja päivänvarjo ja Monet´n puutarha Ve´theuilissä, jossa korkeiden auringonkukkien keskellä leikkivät Monet´n
lapset. Monet eli vuosia japanilaisen kulttuurin lumoissa, josta kertovat puutarhan japanilaiset sillat

sekä japanilaiset piirrokset, joita löytyy useamman
huoneen seiniltä. Ruokasali oli sävyltään keltainen
ja keittiö sinisävyinen. Keittiössä huomio kiinnittyi
kauniiseen seinällä olevaan kuparipannurivistöön ja
erikoisen upeaan hellaan. Ylläkerrassa olivat makuuhuoneet. Monet´n makuuhuone oli hyvin tavallinen työpöytineen, sen sijaan vaimon Alicen makuuhuone oli värikäs kukkatapetteineen ja verhoineen. Yläkerran huoneista avautui kaunis näkymä
puutarhaan.
Talon kyljessä on matkamuistomyymälä, joka toimi
aikaisemmin ateljeena. Sen seinällä on iso, lähes
koko seinän ulottuva lummemaalaus. Tarhassa tepsutteli erivärisiä kanoja, jotka toivat mieleen maalaisidyllin.

Givernyn rauha
Monet muutti Givernyyn vuonna1883 ja eli siellä
kuolemaansa asti (1926). Sitä ennen hän oli kulkenut neljännesvuosisadan paikkakunnalta toiselle
etsien maalauksiinsa aiheita. Givernyn kodista tuli
heidän elämänsä kiintopiste, josta he ajoittain tekivät lyhyitä matkoja. Givernyn maalaismaisemasta
Monet löysi kaipaamaansa rauhaa ja aiheita maalauksiinsa.
Giverny paikkana kiehtoo tänäkin päivänä eri puolilta maailmaa saapuvia turisteja. Suosittelen vierailua Givernyyn, jos menette Pariisiin.
Pirkko Tuomainen

HUOMION ARVOISTA
Stipendit

Kiitokset

Johtokunnan päätöksellä Harri Tonderin stipendirahastosta jaettiin hakemusten perusteella stipendit
neljälle nuorelle taiteen harrastajalle ja opiskelijalle. He olivat Saana Korhonen, Venla Kojo, Hannamari Leppänen ja Sanni Mättö. Stipendien luovutustilaisuus oli Juhlanäyttelyn avajaisten yhteydessä
lokakuussa.

Markku Nurmi jäi omasta halustaan pois nykyisestä johtokunnasta. Hänen ansiostaan käynnistyi
aktiivinen valokuvausharrastajien kerhotoiminta ja
hän perusti studion, jossa voi ottaa esimerkiksi tasokkaita henkilökuvia.

Huomionosoituksia
Yhdistyksen juhliessa 35-vuotista toimintaansa
luovutettiin yhdistyksen ansiomerkki kahdelle pitkäaikaiselle johtokuntalaiselle. Hopeisen merkin on
suunnitellut kultaseppä Pirjo Kähäri, joka on yhdistyksemme jäsen edelleen, vaikka asuukin Jyväskylässä nykyisin.
Tarja Mölsä sai ansiomerkin numero 9 toiminnastaan johtokunnassa vuodesta 2007 alkaen. Sihteerin
tehtäviä hän on hoitanut jo 10 vuotta. Tarja on ollut
kantava voima yhdistyksessämme ja Taitotalon
kunnostushankkeen aikana hän oli ahkera talkoolainen.
Riitta Ojalainen sai ansiomerkin numero 10. Riitta
on ollut johtokunnan jäsen vuodesta 2008 ja on
edelleen. Hän hoiti kuuden vuoden ajan vaativaa
tehtävää yhdistyksen taloudenhoitajana.

Paula Juuti jäi myös pois nykyisestä johtokunnasta. Paula on kantanut suuren vastuun Taidetiedotteen kokoamisessa vuosien varrella. Tämänkin lehden taitto on hänen käsialaansa.

Onnittelut
Eila Häkkinen täytti muutama viikko sitten 70
vuotta. Eilaa on onniteltu, mutta on myös aika kiittää häntä aktiivisesta talkootyöstä yhdistyksessämme. Eila on loistava leipuri; siitä olemme monissa
tilaisuuksissa saaneet nauttia. Hän on myös taitava
käsitöiden tekijä. Hän ompelee, neuloo, nyplää ja
tekee taidokkaita Tiffany-töitä. Onnea ja kiitos,
Eila!
Airi Havia täyttää pian 80 vuotta, mitä ei hevin
uskoisi. Airi on ikinuori ja aktiivinen taiteen tekijä.
Hän on toiminut pitkään johtokunnassa ja on edelleen aina valmis, kun apua tarvitaan. Raunon tekemä juttu Airista löytyy tästä lehdestä. Onnea ja kiitos, Airi!
Irma Tonder, yhdistyksemme ensimmäinen puheenjohtaja, piti hienon puheen Juhlanäyttelymme
avajaisissa lokakuussa. Ihailemme Irman ehtymätöntä luomisvoimaa ja olemusta, joka huokuu kauneutta ja elämän iloa.

Tervetuloa
Yhdistykseen on liittynyt kuluneen vuoden aikana
uusia jäseniä. Toivotan heidät tervetulleiksi! Osallistukaa voimienne ja intonne mukaan. Johtokunta
ilahtuu palautteestanne ja toiveistanne. Yhdistyksessä toimiminen on antoisaa ja opettavaista.
Noora Puustjärvi on johtokuntamme uusi jäsen.
Työ nuorten parissa antaa Nooralle luontevan pohjan kehittää myös yhdistystämme lapsia ja nuoria
palvelevaksi, sillä meillä on myös alle 18 vuotiaita
jäseniä. Pitäkäämme heistä huolta.
Heli Virtanen on myös johtokuntamme uusi jäsen.
Heli hoitaa työnsä kautta yhdistyksemme kirjanpidon, mutta on myös luovuutta pursuava persoona.
Johtokunta tarvitsee ideanikkareita!

Lähikuvässä Airi
Airi Havia on yksi Ruokolahden taideyhdistyksen
perustajajäsenistä ja pitkäaikainen vastuunkantaja.
Airi on toiminut johtokunnassa yhdistyksen alusta
lähtien vuodesta 1982 aina vuoteen 2015 asti. Sihteerinä hän on ollut vuosina 2004 - 2007.

Jutustelemme Taitotalolla Airin työstä, harrastuksista ja pitkästä 80-vuotisesta elämänkaaresta, jossa
taideharrastuksilla on ollut merkittävä osa. Yritän
piirtää hänestä kuvaa sanataiteen keinoin. Huomaan, että sanat ovat liian kulmikkaita yksityiskohtien kuvaamiseen. Tarvittaisiin sivellin tai kynä,
mutta minä en osaa piirtää, toisin kuin Airi itse,
jonka elämässä piirtämisellä on aina ollut merkittävä osa, hyvinä ja huonompinakin aikoina. Hänen
kanssaan on mukavaa ja mutkatonta jutella. Airi ei
kuorruta sanomisiaan korulauseilla, vaan puhuu
suoraan ja höystää sanomisensa huumorilla. Hän on
vapaa ja rento, mutta tarkkaavainen ja läsnäoleva,
opettajan määrätietoisuus ja johdonmukaisuus on
tallella.
Airi jakaa elämänsä kolmeen jaksoon.

Lapsuus ja nuoruus
Airi kertoo, että luonto on merkinnyt lapsuudesta
lähtien hänelle paljon. Maalaistalon työt, kukat ja
kasvit ovat aina kiinnostaneet häntä ja hän on nauttinut yksin metsässä olosta. Sieltä ovat peräisin taito
ja lahja nähdä värit, muodot ja ennen kaikkea valo.
Luonto on ollut myös rauhan tyyssija ja paikka saada olla yksin, silloin kun sitä on tarvinnut. Piirtäminen on aina kiinnostanut häntä. Airi muistelee,
kuinka hän piirteli jo ennen koulun aloittamista
Sysmässä lehtien tyhjiin reunoihin, silloin kun
piirustuspaperia ei liiemmälti ollut. ”Pyysin lapsena
aina kyllästymiseen asti siskoa laulamaan, ja keksin
itse lauluihin toisen äänen”, näin Airi kertoo.
”Musiikki oli jo lapsena suuri kiinnostuksen kohde.

Liikunta ei ole koskaan ollut minulle harrastus,
vaan luonnollinen osa elämää”, Airi jatkaa. Niinpä
piirtäminen, laulu, luonto ja liikkuminen ovat olleet
osa elämää jo pienestä pitäen.

Aikuisuus ja perhe
Airi sanoo, että hän ei ole erityisemmin pyrkinyt
mihinkään tai miksikään, mutta kohdalle on aina
osunut oikeaan aikaan joku ihminen tai tekijä, joka
on tyrkännyt häntä eteenpäin. Elämä on pitänyt hänestä hyvää huolta. Näin kävi kotoa lähdön kanssa,
kun opettaja järjesti työpaikan ja tuuppasi Heinolassa
juoksutytöksi Osuuskauppaan. Sen jälkeen hän meni
Heinolan opettajaseminaariin, jossa hän tapasi miehensä Pertin. Sitten heille seurasi kahden vuoden
opettajapesti Utulaan 60-luvulla, joka muuttui koko
työuran pituiseksi elämänvaiheeksi. Vilkas ja kotoisaksi tullut kyläyhteisö veti koko nelihenkisen
perheen mukaan toimintaansa, Airin Marttoihin ja
miehet metsästysseuraan. Airi piti myös jumppaa
Utulassa ja lähiympäristössä. Musiikki-ihmisinä he
vetivät kylällä myös Peräkamarikuoroa. Piirtäminen
ja kuvataiteet kulkivat matkassa mukana ja olivat
henkireikä arjen lomassa. Airi oli mukana 70- luvun
alussa Rasilassa Eira Wikströmin järjestämissä piirustusilloissa. 80-luvulla hän osallistui Maija-Liisa
Hallikaisen vetämään Niskalammen grafiikkaryhmään, sekä vuosien varrella monenlaisille kuvataiteen kursseille. Piirtäminen antoi koulutyöhön uusia
näkemyksiä ja mahdollisuuksia kokeilla erilaisia
opetus- ja tekotapoja. Jo lapsena opittu taito havainnoida värejä ja muotoja korostui vain iän ja kokemuksen myötä.

Eläkeaika ja uudet ihmissuhteet
Vuonna 1998 Haviat muuttivat Rasilaan ja v. 2000
Airi liittyi Laulu-Eukkoihin. Kuorolaulu kuului
harrastuksiin jo opiskeluaikoina, sekä Ruokolahden
opettajien sekakuorossa työaikana. Niina Mangströmin ohjaama viisikielisen kanteleen soitto tuli
elämään mukaan muutama vuosi sitten, samoin
Pauliina Rouhiaisen vetämä akvarelliryhmä. Puupiirrokset tulivat parikymmentä vuotta sitten mukaan, sen jälkeen kun öljyvärimaalausjakso ei tuntunut kaikkein omimmalta.

Näkemyksiä
Airi sanoo: ”Ihmiset ja yhteisöllisyys ovat olleet se
syy, miksi harrastukset ovat aina olleet niin elämää
rikastuttavia ja voimaa antavia. Ihmisen on hyvä
olla innostunut kokeilemaan ja opettelemaan aina
jotakin uutta.” ”Iän myötä ymmärtää, että vaikka
rima kohoaa sitä mukaa kun taidot kasvavat, koskaan ei voi yltää täydellisyyteen. Kun sen ymmärtää, voi nauttia kaikesta siitä hyvästä, jota harras-

tuksista ja yhteisöllisyydestä saa”, Airi sanoo. Ehkä
juuri siksi viimeiset kouluvuodetkin olivat hänelle
parhaimmat. Pitkän uran myötä hän näki, että jokainen lapsi kehittyy omalla ajallaan ja tavallaan, eikä
se ole aina opettajasta kiinni. Vastuu on lopulta jokaisella itsellään.
Airi on yksi Taideyhdistyksen tukipilareista. Aina
kun tarvitaan taidenäyttelyn pystyttäjää ja asetteli-

jaa, leipojaa tai talkoolaista, hän on mielellään mukana. Airin katse on suunnattu eteenpäin ja mahdollisuuksiin. Hänen myönteisyytensä on tarttuvaa
lajia. Airi kuuluu siihen joukkoon, joka ei kursaile,
vaan tekee eikä meinaa.

Rauno Tuomainen

Mäijän mätkässä

Joulukuussa starttasi Imatralta joukko työväenopiston taideryhmäläisiä ja taiteen ystäviä Tampereelle määränpäänä Sara Hildenin taidemuseo. Museossa odotti meitä amerikkalaisen Robert Longon (s.1953) mustavalkoinen visuaalinen maailma. Suurikokoisia uskomattomia hiilipiirustuksia, joiden lähtökohtana on useimmissa
taiteilijaa puhutteleva median valokuva.
Ensimmäisen näyttelysalin teoksissa oli kyllä muista poiketen punainen väri. Salin keskellä lattialla oli
punaisia silkkiruusuja neliö ja neliön ympärillä
musta vesi, joka symboloi öljyä. Se on luonnon
puolesta kantaa ottava. Lisäksi oli hiilellä punaiselle
paperille kuvattu suuri punainen ruusu - ruusut edistävät rauhan aatetta.

Seuraavaan huoneeseen astuessani suoraan eteeni
ilmestyi hiilellä työstetty hävittäjälentokone…
Viereisellä seinällä suurikokoinen lapsen pää ja
vieressä hyökyaalto. Peräseinän täytti kasvohuntuun
pukeutuneiden naisten silmät, joka oli yksi näyttelyn vaikuttavimpia. Silmiä tuijottelin kyllä kauan ja
ihastelin niiden elävyyttä ja niistä kyllä pystyi arvioimaan naisten ikiäkin. Tosin opas kertoi, että naiset olivat taitelijan tuttuja ja burkaan pukeutuminen
oli lavastettu, joten se vähän latisti ainakin minun
vaikuttavuutta.
Kiinnostavia olivat myös taidehistorian kuuluisista
teoksista (Rembrandtin, Da Vincin ja Vincent van
Goghin) otettujen röntgenkuvien pohjalta tehdyt
työt. Ne ovat koskettavia kuvauksia taiteilijan käden
valinnoista, piiloon jääneistä siveltimenvedoista….

Kuva kätensä ylös nostavista amerikkalaisen jalkapallon pelaajista muistuttaa poliisiväkivallasta. Jalkapalloilijat tekevät solidaarisesti eleen, joka poliisien käsiin joutuneiden nuorten mustien on viisainta
tehdä, etteivät tulisi välittömästi ammutuiksi ilman
tarkempaa tutkintaa. Yhteys viime aikojen uutisiin
on vahva.
Seuraavan salin ratsastaja teos oli myös mieleenpainuva ja tunnelmallinen. Vieressä mustavalkea
teletappi teos tuli mieleeni värillisenä, kun 90luvulla lastenlasteni ollessa pieniä teletapit olivat
”hittituote”. Sarja pyöri tv:ssä ja tuli niitä joku piipittävä pehmoteletappi ostettuakin lahjaksi lapsille.
En tiedä mikä oli Longon sanoma tässä, mutta minut se vei melkein 20-vuoden taakse ensimmäisten
lastenlasten elämään.
Alakerrassa olikin sitten mielestäni näyttelyn helmet, suuret seinän kokoiset työt. Valotutkielmat
katedraalin sisältä ja auringonvalon täyttämä metsä,
niihin teki mieleni astua sisään. Kolmiulotteisuus,
valot ja kiillot ovat häikäiseviä.

Longon käyttämä tekniikka
Kiinnostavaa olisi ollut vielä nähdä videolta taiteilijan työskentelyä, koska se jäi vielä minulle arvoitukseksi.
Kaikki teoksissa näkyvä valkoinen on hiilipölyn
alta esiin raaputettua paperinvalkoista, mutta miten

kuva-aihe on siihen niin tarkasti saatu ikuistettua?
Miten niin suurikokoisten töiden työstäminen onnistuu hiilipölyn alta?
Niin vaikuttava oli näyttely, että sain vielä seikkailla kotiin palattuani siellä yön unissanikin. Kyllä
menisin vielä toistamiseen katsomaan, jos se olisi
mahdollista. On tyydyttävä vain katselemaan ottamiani kuvia ja muistelemaan näyttelyä.

Kansan asialla näyttely
Lähtöaamuna käytiin vielä Tampereen taidemuseon
Kansan asialla näyttelyssä. Mielenkiintoinen taideelämys oli sekin. Osa näyttelysaleista oli teemoitettu sen mukaan, miten kansaa on eri aikakausina
kuvattu. Oppaamme kertomukset täydensivät hyvin
teosten sisältöä ja saivat tarkastelemaan teoksia
uudesta ”vinkkelistä”.
Museon alakerrassa oli sitten ITE-taidetta ja mielikuvitus valloillaan. Tosi monipuolista ja monilla
tekniikoilla sekä materiaaleilla toteutettua. Oli hienoja mielikuvituksellisia mosaiikkitöitä, kirjailtu
Baskeri sarja, metallityönä toteutetut lintuveistokset, keramiikka- ja sekatekniikkateoksia ja paljon
muita.
Kyllä Tampereen reissu kannatti. On pitkäksi aikaa
kuvia mielensopukoissa ja sain myös uutta intoa
omaan tekemiseen.
Raija Mutanen

Soidin
Piti saada kylväjälle keino kääntää kaskipelto,
muokata maa muhevaksi, siemenille sileäksi,
vihreäksi vainioksi, kylväjän leivän leventäjäksi.

kertomalla tarinaansa, känsistä ja taisteluista,
elämästä kovasta,
onnesta ja rakkaudesta, kesäniityn tuoksuista.

Seppä auran sepitteli kyntäjälle kelpaavaksi,
hevosen helposti vedettäväksi.
Sitten seuras aatteet uudet, tehtais tehtiin koneet
suuret.
Risukarhit jäädä jousi, kylvömiehen mieli nousi.

Kutsui kokoon taideväkee,
jospa heistä joku näkee.

Aika jätti niittokoneet, hevospelit, aurat, äkeet,
aitan taakse antiikkiset, työnsä tehneet kaikki jouti.
Uusi aika, uudet aatteet, hylkäsivät vanhat vaatteet.
Vaan ei lopu kaikki tähän,
joutsenlaulun sävelmähän, herää joku kuulevainen,
näkeväinen, mies ja nainen.
Kaunista on myöskin vanha,
kun sen näkee tavallansa,
historiaa kertomassa, uutta pohjaa antamassa.
Arvonsa ne ansaitsevat, ruosteen syömät, ajan lyömät,

Kurjet kauniit noista saisi, kulkijoiden iloksi,
kertomahan näytelmästä,
luonnon laulun täyttämästä,
linnun pyrstöröyhelöistä, kaarevasta kaulasta,
etsimässä elinvoimaa, pariansa pellolta.
Yhteistyöllä osat löytyi, aurat kaksikurkiset,
haravakoneen satulat ja kaikki muutkin osaset.
Samoin syntyi suunnitelma teoksesta tarkempi,
taitoniekka Tetriniemen suunnitelman toteutti.
Ylväät kurjet alustakseen arvopaikan löysivät,
Osuuskaupan perustukset vahvaa pohjaa henkivät.
Siinä seisoo kurkilauma toisiansa tarkkaillen,
valmis soidin Kirkonmäen, perinteistä kertoen.

Rauno Tuomainen

Näin syntyi soidin
Kolme komeaa lintua seisoo kivijalustoillaan museon nurkalla talvea uhmaten. Viime heinäkuussa ne
siihen ilmestyivät yhteistyön tuloksena. Kulttuuripalvelu Kaikulla ja Ruokolahti-Seuralla oli hanke,
jonka teemana oli Ulkomuseoalue eläväksi. Virve ja
Jari Niirasen kaavailivat, että yksi osa hanketta olisi
taideteoksen tekeminen vanhoista hylätyistä maatalouskoneista ja -työkaluista, joita on lahjoitettu
Ruokolahti-Seuralle.
Jo vuonna 2016 taideyhdistystä pyydettiin teoksen
suunnittelijaksi. Pohdimme asiaa ja lopulta muodostui ryhmä, joka aloitti suunnittelun. Työryhmään
kuuluivat Airi Havia, Pirkko Tuomainen, Markku
Nurmi ja Riitta Pellinen.
Suunnittelu alkoi siitä, että porukalla kolusimme
Ruokolahti-Seuran kätköjä ja näimme, mitä kiinnostavaa oli tarjolla. Löytöjä tutkiessamme ihastelimme sitä kekseliäisyyttä ja taitoa, jolla koneet on
kehitelty ja tehty tarpeita vastaaviksi, varmaankin
ilman koulutettuja insinöörejä. Halusimme, että
teoksesta tulee kunnianosoitus tälle taidolle.
Päätimme valita teokselle aiheen, joka liittyy ruokolahtelaiseen maaseudun elämään ja luontoon. Lintuaihe löytyi kyntöauran linjakasta runkoa tarkastellessamme. Suunnittelimme kolmen linnun kokonaisuuden, jonka muoto on pelkistetty ja koneiden osat
tunnistettavissa. Jokainen lintu on rakennettu keskenään samoista osista, vaikka muuten ne eivät olekaan identtisiä. Teoksesta löytyy osia niitto- ja haravakoneista, hankmosta ja kyntöaurasta. Jouko
Siitonen ja Jari Niiranen tekivät uutterasti töitä osien irrottamisessa ja etsimisessä.

Kun suunnitelma oli hioutunut ja saanut hyväksynnän, alkoi tekijän etsiminen. Oltiin jo vuoden 2017
puolella, kun kiemuroitten kautta tekijäksi löytyi ja
lupautui Antti Eerola Tetriniemestä. Taitava ja taiteellinen mies löytyikin, kuten teoksesta näkyy.
Ensimmäinen lintu oli valmis huhtikuun alussa.
Lajimäärityksen saa jokainen katsoja tehdä itse.
Kesän koittaessa kaikki kolme lintua olivat ihastelumme kohteina ja pääsimme suunnittelemaan niistä
tehtävää kokonaisuutta.
Toiveemme oli sijoittaa linnut tukeville jalustoille
näkyvyys- ja turvallisuussyistä.
Onnen kantamoinen oli, että juuri viime keväänä
Kuuselan niemen osuuskaupparakennus purettiin ja
saimme luvan valita kolme rakennuksen peruskiveä
teoksemme jalustoiksi. Tuntuu hyvältä, että jalustatkin henkivät ruokolahtelaista historiaa.
Teokselle on annettu nimeksi SOIDIN. Katsokaapa
vain noita komeakaulaisia uroksia ja naarasta, joka
ei urosten kukkoiluista piittaa.
Suunnitteluryhmän ajatukset on koonnut tekstiksi
yhdistyksemme jäsen, taitava sanaseppo Rauno
Tuomainen. Runomuotoinen teksti on painettu
myös teoksen lähellä olevalle jalustalle. Rauno on
määrittänyt linnut kurjiksi. Sehän meille kyllä sopii. Käykääpä katsomassa kurkia!

Riitta Pellinen

Kuvataidekurssit lapsille ja nuorille

Ruokolahden käsityöyhdistyksen ja taideyhdistyksen
yhteinen
TAITOTALON KESÄMYYNTINÄYTTELY

”TAITAVAT KÄDET”
17.6. – 12.8.2018
SU – PE

klo 11 – 18

LA

klo 11 – 16

NÄYTTELY AVAUTUU SU 17.6. klo 11
Avajaispäivänä kahvitarjoilu. Avajaispäivän kävijöiden kesken
arvotaan lahjakortti. Pika-arpajaiset ovat koko kesän 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





to 14.6. klo 10-14 ja
pe 15.6. klo 10-18.
tuotteisiin tulee laittaa tekijän nimi (nimikirjaimet ei riitä!) ja hinta
näyttelyn purku su 12.8. 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!

Kunniää Suomen koululäitokselle
Tunnemme sanonnan – Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Se pätee myös elokuun lopun Taitotalon
näyttelyyn. Koulutaulu, kuvataulu tai opetustaulu
on yksi ja sama asia. Kun näiden sanojen eteen asetetaan sana muistojen, ollaan asian ytimessä ja kauneuden lähteillä. Tämä näyttely oli merkitty kalenteriin jo viime vuodeksi. Se oli myös saanut Suomi
100-statuksen. Näyttely jouduttiin kuitenkin silloin
perumaan.
Koulutaulu ei ole suomalainen keksintö. Meille
ostettiin 1800-luvulla niitä Keski-Euroopasta.
”Suomen kansakoulun isä” Uno Gygnaeus korosti
havainnoinnin ja opetusvälineiden käytön merkitystä. Hän patisti opettajia hankkimaan kouluille kuvatauluja. Kotimainen taulutuotanto alkoi todenteolla
heti 1900-luvun alkaessa. Kouluissa haluttiin suosia
kotimaista.
Taulujen tekoa valvoi arvovaltainen lautakunta. Se
hyväksyi myös taulujen tekijät.Taulujen tuli olla
selkeitä, kuvan tuli näkyä takapulpettiin saakka ja
kuvan piti olla ajantasainen. Tauluilta odotettiin
myös kauneutta ja mielyttävyyttä. Tekijöiden valinnassa suosittiin suomalaistaiteilijoita kuten ruokolahtelaista Akseli Einolaa.

Koulutaulu oli kestävä ja aina valmis opetusväline
ilman mitään lisälaitteita. Liikkumaton kuva määräsi opetuksen rytmin ja tempon. Ne rauhoittivat oppilaat ja opetuksen.
Koulutaulut vaikuttivat suomalaisten taidemakuun
useiden vuosikymmenien ajan. Niillä tuotiin taideelämyksiä kouluihin. Lukemattomille suomalaisille
ne ovat olleet se ensimmäinen ja unohtumaton taide-elämys. Ne ovat välittäneet tietoa. Ne ovat muokanneet arvoja ja asenteita sekä
taidemakua useiden sukupolvien ajan. Kuvataulut
ovat oleellinen osa kasvatuksen ja opetuksen historiaa. Ne ovat myös kappale maamme taidehistoriaa.
Koulutaulujen kukoistus kesti 1970-luvulle asti.
Koulujen lakkauttaminen, uudet havaintovälineet
ja peruskoulu ”tuhosivat” opetustaulut. Arvostus
katosi, niitä hävitettiin, kohdeltiin huonosti ja kannettiin vintille unholaan. Tänä päivänä ne ovat nostalgisia keräilyesineitä. Itse arvostin niitä työssäni ja
nyt ne ovat minulle aarteita. Taitotalon myötä syntyi taidekokoelma, jossa on 500 kuvataulua. Niistä
koottu näyttely on kunnianosoitus Suomen koululaitokselle.
Harri Tonder

Ammättinä täide
Viime vuoden toukokuussa yhdistyksemme järjesti
taideleirin Punkaharjulla. Opettajaksi kutsuimme ja
onneksemme saimme Timo Tolosen. Hän, kuvataiteen ammattilainen, esittäytyy nyt.

Mistä olet kotoisin ja missä asut tällä
hetkellä?
Olen kotoisin Kajaanista. Asun Runnilla, Iisalmessa.

Missä vaiheessa tiesit haluavasi
kuvataiteilijaksi?
Vaihtoehto on ollut mielessä varmaan ala-asteelta
lähtien. Jossain vaiheessa halusin kovasti myös arkkitehdiksi. Suoriuduin pääsykokeisiin, mutten pidemmälle.

Missä olet kouluttautunut
kuvataiteilijaksi?
Porin taidekoulussa. Grafiikan suhteen Kuusamoopiston kesäkurssit ovat olleet tärkeitä.

Missä työskentelet tällä hetkellä?
Työskentelen kotona vuosiapurahan turvin. Lisäksi
opetan Iisalmen kansalaisopistossa maalausta ja
grafiikkaa.

Mitä tekniikoita käytät töissäsi?
Ensisijaisesti olen öljyvärimaalari. Teen myös metalligrafiikkaa ja pastelleja. Vähän kaikkea muutakin. Opettamisen takia ei voi keskittyä liikaa yhteen
tekniikkaan.

Mitä aiheita kuvaat mieluiten töissäsi?
Enimmälti kuvaan suomalaista arkimaisemaa. Viime aikoina olen tehnyt jonkun verran myös luontoaiheita.

Mihin näyttelyihin olet osallistunut viime
vuosina?
Olen pitänyt yksityisnäyttelyitä ympäri Suomea.
Viimeisin oli tammikuussa Taidekeskus Ahjossa,
Joensuussa.

Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?
Luen. Katselen elokuvia.

Mistä Ruokolahden taideyhdistys on sinulle tuttu?
Tunnen Riitta Pellisen Kuusamon grafiikankursseilta ja nyt Punkaharjulla pidetyn kurssin jälkeen monta muutakin.

KOKEILLAAN JA OPITAAN YHDESSA!
ILMOITTAUDU AJOISSA!

1. Alku kuvataiteen tekemiseen
Viikonloppuna 14 - 15.4.2018 klo 11 - 15
Opettajana kuvataiteen opettaja Maija-Liisa Hallikainen
Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin kuvallisiin välineisiin ja niiden
materiaaliseen luonteeseen mm. lyijykyniin, hiileen, tussiin, vesi- ja
akryyliväreihin. Kokeillaan piirtämisen ja maalauksen tapoja ja
keskustellaan tutustumisesta omaan kuvalliseen työskentelyyn.
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille, mutta sopii myös niille, jotka
haluavat kerrata tai syventää tuntemustaan piirtämisestä ja
maalaamisesta.
Materiaalimaksu 15€, enintään 10 opiskelijaa
Ilmoittautuminen Markku Nurmi s-posti: markku@nurmet.net
2. Betonikurssi
Kurssi toteutetaan yhdessä Kirkonseudun Marttojen kanssa.
Työskentely lauantaina 26.5. alkaen kello 9, töiden nouto tiistaina 29.5. klo 17 – 20
Materiaalimaksu 10€
Ilmoittautuminen ja tiedustelut Päivi Lipponen s-posti: pmlipponen@gmail.com

3. Sotke sormesi saveen
Työskentely maanantaina 20.8. klo 16 -19, töiden poltto sovitaan erikseen.
Ilmoittautumiset 31.7. mennessä Tarja Mölsälle s-posti: tarja.molsa@pp.inet.fi
Savea voi ostaa yhdistykseltä.
Sopii vasta-alkajille!

4. Grafiikan ensiaskeleita
Loka-marraskuussa jonain viikonloppuna tutustumme grafiikan tekemisen saloihin. Prässin käyttö tulee
kurssilaisille tutuksi. Kurssin sisältö ja ajankohta tarkentuvat syyskuun alussa, jolloin kurssista tiedotetaan
nettisivuillamme. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua ennakkoon Riitta Pelliselle riitta.pellinen@hotmail.com
Kurssille otetaan vain 6 opiskelijaa grafiikkapajan ahtauden vuoksi.

5. Tonttukurssi
Opimme tekemään tontun, jonka mallin mukaan on tehty Taitotalon jouluikkunassa olevat tontut.
Kurssi pidetään perjantaina 16.11. kello 17 – 20 ohjaajana Marja Tonder.
Tarvikeluettelon saa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu Marjalle marja.tonder@luukku.com
10.11. mennessä.

6. Kalligrafiakurssi
Neljäs kalligrafiakurssi pidetään pe -su 25. – 27.1.2019
Opettajana Vivian Majevski
Yksityiskohtaisemmat tiedot julkaistaan lokakuussa. Ilmoittautumiset ottaa vastaan Riitta Pellinen.

Joulun äikä
JOULUIKKUNA JA JOULUSATU
Maisa Mihl luki lapsille viime vuonna Viola
ja Katja Väänäsen kirjoittaman ja kuvittaman uuden
sadun Taitotalon joulutapahtumassa. Myös tänä
vuonna saadaan jatkoa Violan ja Katjan kirjoittamana. Uusi satu julkistetaan Taitotalon joulutapahtumassa. Toivomme myös Maisa Mihliä
lukemaan satua lapsille ja halukkaille aikuisille.

JUHLAVALAISTUS TAITOTALOLLA
6.12.2018 KLO 17 – 18
Neljännentoista kerran jokaiselle Taitotalon ikkunalle sytytetään kynttilä juhlistamaan Suomen itsenäisyyttä.
Suuntaapa kävelylenkki Taitotalon pihan läpi.

Taitotalon pääsisäänkäynnin viereisissä ikkunoissa
on ihailtavan jälleen tontut.
Näkymä liittyy satuun. Ikkuna avautuu 2.12. eli
ensimmäisenä adventtina. Ikkuna on katsottavissa
loppiaiseen asti.

TAITOTALON JOULU
Sunnuntaina
2.12.2018 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 30.11.
klo 16 - 18 (leivonnaiset su aamuna). Laitetaan
yhdessä tuotteet esille perjantaina. Ilmoita
osallistumisesta tapahtumaan 11.11. 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
joulu 2018!

Tervetuloa koko perheen kanssa
joulun tunnelmaan!





Ohjelmaa,
Joulusatu
Jouluinen kahvio, taidetta ja kädentaitoja
Hevosajelua klo 11 – 13 (pieni maksu)

