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 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

 

 

 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 2018 vuosikokous valitsee erovuoroisten tilalle uudet tai entiset johtokunnan jäsenet. 9 

jäseninen johtokunta organisoi talon toimintaa, päättää tapahtumista ja näyttelyistä. Yhdistys 

vastaa Taitotalon kunnosta.  

 

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 26. - 28.1.2018 

- alkeismaalauskurssi 14. -15.4.2018 opettajana Maija-Liisa Hallikainen, 

materiaalimaksu 15 €, etukäteisilmoittauminen (väh. 5 osallistujaa), vastuuhenkilö 

Markku Nurmi 

- Betoni-kurssi la 26.5. klo 9- ja ti 29.5. klo 17-20 haku ja katselmus 

(etukäteisilmoittautuminen, materiaalimaksu 10 €, vastuuhenkilö Päivi Lipponen) 

- Sotke sormesi saveen ma 20.8. klo 16-19 tekopäivä, polttopäivä sovitaan 

osallistujien kesken, vasta-alkajat mukaan, vastuuhenkilö Tarja Mölsä 

- Grafiikka-kurssi, viikonloppukurssina, mietitään 

- Tonttukurssi, loppusyksystä, kysytään Marja Tonder 



 

 

4. LASTEN JA NUORTEN TAIDEKASVATUS 

 

- lasten kurssi 6. – 8.6. ke-pe 

- nuorten kurssi 11. -13.6.  ma-ke 

- nuorten ikkuna – nuorten näyttely, ruokolahtelaisten nuorten taideperusopetuksen 

käyneiden näyttely, paikkana kirjasto, nuoret pystyttäjänä ja taideyhdistys 

opastajana/järjestäjänä syksyllä 2018 

 

 

 

 

5. NÄYTTELYT  

 

- Taitavat kädet -kesänmyyntinäyttely ajankohta 17.6. avajaiset ja päättyy 12.8., 

käsityöyhdistys on mukana 2 kk 

- Muistojen koulutaulut -näyttely elo-syyskuu, Harri Tonder 

- Nuorten näyttely kirjastoon 

- Taidematka mahdollisuuksien mukaan 

 

 

6. TAPAHTUMAKOOSTE  

 

 

Tammikuussa :  Kalligrafiakurssi 26. – 28.1.2017  

 

Helmikuussa:     Vuosikokous 4.2.2018 klo 16, pullakahvit tarjotaan 

 

Maaliskuussa:    Taidetiedote painoon vko 11 (12.3.) 

 

Huhtikuussa: Alkeismaalauskurssi 14. - 15.4. 

 

Toukokuussa:     Betonikurssi la 26.5. klo 9- ja ti 29.5. klo 17-20 

 

Kesäkuussa:        Lasten kurssi 6. – 8.6. ke-to 

  Nuorten kurssi 11. - 13.6. ma-ke 

     Taitavat kädet -kesänmyyntinäyttely KY:n 17.6.-12.8. 

  

 

Heinäkuussa :      Taitavat kädet jatkuu, KY:n kanssa 12.8. asti 

                                

 

Elokuussa: Sotke sormesi saveen ma 20.8. klo 16-19, poltto sovitaan osallistujien 

kesken 

Muistojen koulutaulut aj.  

 

Syyskuussa:  Muistojen koulutaulut 

 

Lokakuussa:         Ruokolahti-Markkinat 



 

Marraskuu: Tonttukurssi 

 

Joulukuussa:  Taitotalon joulu 

Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus  

 

Lisäksi:  Taideteokset Kaikun kanssa 

 

 

 

7. TAIDEKOKOELMA 

 

Taidekokoelmasta pidetään huolta ja teoksia myydään kysynnän ja harkinnan 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.  Taitavat kädet-kesänmyyntinäyttelyn arpajaisten tuotto 2018 siirretään 

stipendirahastoon. 

 

 

9. TAITOTALO JA SEN TOIMINTA 

 

Taitotaloa ja pihapiiriä kunnostetaan tarpeen vaatiessa. Taitotalon hinnasto päivitetään 

johtokunnan toimesta vuoden 2018 aikana. 

Taitotalon tulevaisuutta kunnan päätöksenteossa seurataan valppaudella. 

 

 

10. YHTEISTYÖ JA SUHDETOIMINTA 

 

Ylläpidetään hyviä suhteita Ruokolahden kuntaan, Kulttuuripalvelu Kaikuun, Ruokolahti-

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

Eukkoihin, Ruokolahden käsityöyhdistykseen, Ruokolahden kirkonseudun Martat ja 

Ruokolahden musiikkiyhdistykseen. Tehdään yhteistyötä lähiseudun taideyhdistysten kanssa. 

 


