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 TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

 

 

Ruokolahden kunnan kanssa neuvotellaan Taitotalon ostamisesta. 

Toimintasuunnitelma toteutetaan sovellettuna tuleviin muutoksiin 

vuoden kuluessa. 

 

1. HALLINTO 

 

Vuonna 2020 vuosikokous valitsee erovuoroisten tilalle uudet 

tai entiset johtokunnan jäsenet. 9 jäseninen johtokunta organisoi 

ja päättää tapahtumista ja näyttelyistä. 

 

2. TIEDOTTAMINEN. 

 

Taidetiedotteen tilalta tänä vuonna lähetetään jäsenille 

jäsenkirje vuosikokouksen jälkeen. Lisäksi käytetään tarpeen 

mukaan seuratoimintapalstoja. Yhdistyksellä on myös netti- ja 

facebook-sivut.  

 

Yhdistyksen toimintaa esitellään kaikissa paikallislehdissä ja 

kotisivuilla. Leikekirjaa pidetään ajan tasalla.  Yhteistyötä 

paikallislehti Ruokolahtelaisen kanssa jatketaan. 

 

 



3. KURSSIT JA KOULUTUS 

 

- valokuvauskerho jatkaa toimintaa  

- Kalligrafia-kurssi 24. – 26.1.2020 

- ensi vuoden Kalligrafia-kurssi 29. – 31.1.2021 

- maalauskurssi, Maija-Liisa Hallikaiselle sopivana 

viikonloppuna 25.-26.4.2020. 

 

 

4. LASTEN JA NUORTEN TAIDEKASVATUS 

 

- lasten taidekurssi 3 pv kesällä ja nuorten taidekurssi 3 

pv kesällä, kursseihin haettu avustusta 

säästöpankkisäätiöltä. Tavoite järjestää lasten- ja 

nuorten kesätaidekurssit avustuksesta huolimatta. 

 

5. NÄYTTELYT JA RETKET 

 

- jäsenten oma näyttely (taulut, valokuvat, keramiikka 

ym. taide) keväällä  

- yhdistyksen taulukokoelman myyntinäyttely  

- osallistutaan Suuri maalaustapahtuma 10.7. aiheena: 

oma kuva. 

- jos taitotalo on käytössä niin Taitavat kädet -

myyntinäyttely yhdessä käsityöyhdistyksen kanssa 28.6. 

– 2.8. (avajaiset sunnuntaina 28.6.) 

- kesäretki jonnekin 

- Pop up- tapahtuma syksyllä elo-syyskuussa 

- Taitotalon joulu –tapahtuma 

- Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus 

 



6. TAPAHTUMAKOOSTE  

 

Tammikuussa:  Kalligrafiakurssi 24. – 26.1.2020 

 

Helmikuussa:     Valokuvauskerho jatkaa   

   kokoontumistaan keskiviikkoisin 

 

Maaliskuussa:    Vuosikokous 8.3. klo 14 Taitotalolla 

 Jäsenkirje postiin vuosikokouksen 

 jälkeen, maaliskuun loppuun 

 mennessä. 

 

Huhtikuussa:    Maalauskurssi 25. – 26.4. la-su klo 9-

  16, opettajana Maija-Liisa Hallikainen. 

  Entiset ja vasta-alkajat ovat  

  tervetulleita kurssille. Teema: mustalle 

  pohjalle. 

 

Toukokuussa:     Yhdistyksen jäsenten näyttely ja 

 omien kokoelmien myyntinäyttely 

 kahtena viikonloppuna 16. – 17.5. ja 

 23. – 24.5. lauantaina klo 10 - 15 ja 

 sunnuntaina 12 - 18. Näyttelyn 

 rakentaminen ti 13.5. klo 10 alkaen. 

 Näyttelyn valvonta vapaaehtoisten 

 valvojien toimesta. 

 

Kesäkuussa:        Lasten kurssi 3. - 5.6. ke-pe,  

   opettajaksi kysytään Mari Leinosta. 

   Nuorten kurssi 8. – 10.6. ma-ke  

   opettajaksi kysytään Mari Leinosta. 



 Päätös lasten- ja nuortenkurssista 

 tehdään, kun avustuspäätös 

 säästöpankkisäätiöltä tullut.  

   

 Taitavat kädet –

 kesänmyyntinäyttely 28.6.-2.8. 

 yhdessä Ruokolahden 

 käsityöyhdistyksen kanssa. Avajaiset 

 su 28.6. klo 11.  

  

 

Heinäkuussa:      Taitavat kädet jatkuu 2.8. saakka 

 

 Suuri maalaustapahtuma pe 10.7. klo 

 10 – 15 maalataan ja piirretään Helene 

 Schjerfbeckin syntymäpäivän sekä 

 Kuvataiteen päivän kunniaksi. 

 Aiheena: oma kuva.  

 

Elokuussa: 

Syyskuussa:   Pop Up –ravintolapäivä lauantaina 

   12.9. klo 12- 14. Teema:  

 

Lokakuussa:          

 

Marraskuu:  Taidematka Ateneumiin Magnus 

 Enckelin taidenäyttelyyn la 21.11. 

 

Joulukuussa:   Taitotalon joulu  

 Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus  

 

Tammikuu 2021: Kalligrafia-kurssi 29. – 31.1. 

      



 

 

 

7. TAIDEKOKOELMA 

 

Taidekokoelmasta pidetään huolta ja teoksia myydään kysynnän 

ja harkinnan mukaan.  Omien kokoelmien myyntinäyttely 

keväällä.      

 

 

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.   

 

 


