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Taideyhdistys pähkinänkuoressa 
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Jäsenistö  taiteen tuottajia ja kuluttajia sekä kunniajäseniä 

Logon suunnittelija  Lauri Sarasmaa 

Toimipaikka  yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole toimipaikkaa 

Kalusto  lista- ja paspisleikkurit, grafiikan prässi, dreija, vannepuristin, keramiikkauuni, 

rakupolttouuni, öljyvärimaalauksen kehysnaulain, tietokone, dataheitin, pesukone, 

kahviastiasto ja studiovalo 

Taideteokset  taidekokoelmissa 156 taideteosta, koulujen opetustaulukokoelmassa yli 500 

kuvataulua 

Tilit  EKOP FI49 5402 1520 0297 87, stipendirahasto  FI62 5402 1561 9009 61 

Jäsenmaksu  10 euroa, alle 18-vuotiaat 5 euroa 

Kotisivu  http://www.ruokolahdentaideyhdistys.fi 

Sähköpostiosoite posti@taitotalo-ruokolahti.fi 

 

PJ palsta 
Hyvät yhdistyksen jäsenet. Kirjoitan pj:n palstaa nyt 

ensimmäistä kertaa asioista, joista teidän tulee olla 

tietoisia. Olen syksyllä alkaneen puheenjohtajuuteni 

jälkeen tavannut lukuisia paikallisia taiteen harrastajia, 

jotka olen aiemmin tuntenut muutoin ja saanut tehdä 

heidän kanssaan yhteistyötä yhdistyksen puitteissa. 

Olen ollut positiivisesti yllättynyt heidän luovuudes-

taan hyvin monimuotoisesti eri taiteen aloilla.  

Syksy on pitkällä ja talvi tekee tuloaan.  Tiedotteen 

idean vuoksi ensin katsaus menneeseen ja sitten 

tulevaan.  

Yhdistyksen uusi johtokunta aloitti työskentelyn 

elokuussa. Kaikesta huolimatta olemme suunnanneet 

katseemme tulevaan - aloittaneet suunnittelun 

jäsenistön harrastusmahdollisuuksien jatkamiseen. 

Taitotalosta useita vuosia kestäneiden neuvottelujen 

jälkeen olemme tilanteessa, missä meillä on tällä 

hetkellä talossa vain irtaimiston säilyttämisoikeus.  

Kahden uuden kunnanvaltuutetun tekemä valitus on 

käsiteltävänä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa ja 

odottelemme sieltä meille suotuisaa päätöstä. 

Tällä hetkellä harrastuspaikan puuttuminen 

aiheuttaa suurimman ongelman jäsenistölle ja siten 

toiminnallemme sekä yhdistyksen hallinnolle. 

Me puheenjohtajat olemme yksituumaisesti 

esittäneet kunnalle mahdollisuutta jatkaa Taitotalon 

käyttöä tämän siirtymäkauden ajan harrastuspaikkana. 

Tuohon esitykseen kunnassa suhtauduttiin 

vähintäänkin penseästi, siitä huolimatta että 

molemmat aikaisemmat kunnanjohtajat Sallinen ja 

Hilden olivat sitä mieltä, että kunnalla on mahdollisuus 

säilyttää Taitotalo itsellään, ottaa se huomioon ja 

mukaan kunnan kulttuuritoiminnan -ja 

keskustaajaman kehittämishankkeisiin sekä 

toimitilahankkeena, kaikki kuntalaiset huomioiden.  

Asiaa hankaloittaa vain aikaisempien valtuutettujen 

tekemä päätös talon myymisestä ulkopuoliselle. 

Myymisen perustelut, sikäli kun ne pitävät paikkansa, 

ovat mielestäni lähinnä - hiekkalaatikkoleikkien 

luokkaa. 

"Maalaisjärjen käyttöä" ei tietääkseni ole vieläkään 

kielletty, onhan kyseessä mm. kuntalaisten 

hyvinvoinnin lisäämisestä - sen vaikutuksesta 

kuntalaisiin, jopa sairauksien hoitokustannusten 

pienenemisestä sekä kulttuuritoiminnan 

kehittämisestä, joista jälkimäisestä on olemassa 

valtiovallan selkeät velvoitteet kunnille.  

Hanke, sen julkituominen erilaisessa valossa, voisi olla 

kunnalle menestys- ja vetovoimatekijä kunnan 

julkikuvasta ulospäin puhuttaessa. 

Kunta järjestää syksyllä yhdistyksille tilaisuuden, 

missä kuulemme lisää kunnan suunnitelmia 

toimitilahankkeisiin liittyen. Toimitiloja yhdistyksille ei 

ole tarjolla, vaikka kunnan aikaisemmin julkisuuteen 
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saattama tieto harrastustiloista olikin lupaavasti 

ylimainostettu ja siltä osin virheellinen. 

Olen käynyt keskusteluja kunnan johdon ja 

virkamiesten kanssa tuon ongelman ratkaisemiseksi, 

tulos vain on tällä hetkellä vielä aika laiha. 

Vuosi 2022 on yhdistyksen 40. toimintavuosi - 

juhlavuosi. Mahdollisten korona-epidemian 

aiheuttamien rajoitusten vuoksi olemme varovaisia 

tapahtumakalenterin suhteen, mutta tapahtumista 

tiedotetaan erikseen. Tavoitteena on kuitenkin 

järjestää tulevana vuonna 40. vuosijuhla ja siihen 

liittyen näyttelyt kirjaston tiloissa. Taideretki on 

suunnitteilla sekä lisäksi joitakin lyhytkursseja. 

Esitän jäsenistölle mahdollisuuden osallistua 

toiminnan suunnitteluun lähettämällä esityksiä ja 

toiveita minulle tai jollekin tietämällenne 

taideyhdistyksen johtokunnan jäsenelle. 

Hihat on kääritty, työtä ja haasteita on tarjolla 

jatkossakin. Taidetiedotteen muodossa aion myös 

jatkossa kirjoittaa teille, kun johtokunta katsoo siihen 

olevan aihetta. 

 Toivotan kaikille jäsenille mukavaa joulun odotusta 

ja menestystä vuodelle 2022 

 

Veijo Brofeldt, puheenjohtaja

Johtokunta esittäytyy 

Veijo Brofeldt Olen toiminut yhdistyksen puheenjohtajana alkaen elokuusta 2021. 

Yhdistykseen liityin jäseneksi vuonna 2020 oltuani sitä ennen jäsenenä Heikki Vanhasen 

kokoamassa työryhmässä taideyhdistykseen ja lähinnä Taitotaloon liittyen. Sain tällä tapaa 

mahdollisuuden tutustua paikallisiin taiteen tekijöihin ja omalla panoksellani osallistua 

taideyhdistyksen toimintaan jäsenistön parhaaksi. 

Kuvataiteesta esittävä ja maalaustaide ovat kiinnostaneet minua pitkään, maalaustaiteen 
oltua jollain tapaa minua lähellä. Isoisäni maalasi aikanaan akvarelleja ja öljyväritöitä. Isän 
puolelta suvussani on ollut taiteilijoita, mutta heidän vaikutustaan minuun (sukuselvitys) 
en ole vielä tehnyt ja ilmeinen kaukaisuus heistä ainakin laimentaa perimää, jos sitä nyt 
edes on.   

Omat  lapseni ovat myös lahjakkaita muotoilun ja kuvataiteen puolella, ilmeisesti tuo taito siis on siirtynyt heihin 
minun ylitseni äidin perimänä. Oma "taiteellisuuteni" on tähän saakka ollut lähinnä musiikkiharrastusten puolella. 
Kuorolaulun lisäksi soitan omaksi ilokseni pianoa, kitaraa ja viimeisempänä hankintana tullutta harmonikkaa - 
omalla arvosanalla välttävä, kuulija voi siis tunnistaa kappaleen jota yritän soittaa. 

Olen vielä työelämässä ja muihin harrastuksiini kuuluu mökki/ pienen metsäpalstan hoitaminen, kotityöt 
pihanhoitoineen, moottoripyöräily, veneily/kalastaminen silloin kun viitseliäisyyttä riittää - nykyisin aika harvoin. 
Alan pikkuhiljaa uskoa, että harrastuksissa on liikaa yhdelle ihmiselle. 

Riitta Pellinen Olen Ruokolahden taideyhdistyksen perustajajäsen ja kunniajäsen. Olen 

ollut johtokunnassa lukuun ottamatta vuosia 2018–2019 ja puheenjohtajana 11 vuotta. 

Sitoutuminen yhdistykseen on minun ruokolahtelaisuuttani, vaikka juureni ovat lappilaiset. 

Arvostan yhdistyksen tekemää kulttuuri- ja taidekasvatustyötä ja yhteishenkeä, joka 

yhdistyksessä vallitsee. Harrastan kuvataidetta sekä ikuisena oppijana että kuluttajana. 

Mieluisinta tällä hetkellä on grafiikka ja viimeisin näyttelykokemus onkin Outi Heiskasen 

laajaan elämäntyöhön tutustuminen Ateneumissa. Hänen risuviivansa on kuin elämän 

rosoisuus ja ennalta arvaamattomuus. Samaan aikaan vahva ja herkkä. 

Päivi Lipponen Taideyhdistyksen jäsen olen ollut 1990-luvulta lähtien. Yhdistykseen 
liittymisen syy oli lasihiomakone. Sitä saivat yhdistyksen jäsenet lainata ja käyttää 
kansalaisopiston tiffanylasikurssilla. Sittemmin olen hankkinut oman koneen mutta 
jäsenyydestä en ole luopunut. Johtokunnassa olen istunut vuodesta 2014 ja tästä vuodesta 
alkaen olen toiminut yhdistyksen sihteerinä. 

Harrastan käsitöitä ja kokeilen mielelläni kaikenlaista. Koronan hellittäessä toivon 
yhdistyksen voivan järjestää taidematkoja eri kohteisiin ja tapahtumiin. Taiteen eri 
muotoihin tutustuminen on aina rikastuttavaa ja ajatuksia herättävää. Taidetta ei pidä 

ajatella liian kapea-alaisesti eikä vaan jollekin ihmisryhmälle tarkoitetuksi kansanhuviksi. Kaikki taiteen muodot on 
tarkoitettu meille kaikille, ihan tavallisille ihmisille, koettavaksi, nähtäväksi ja nautittavaksi. 



 

 

Arja Juuti Taideyhdistys ja taiteen tekeminen on tullut meidän perheeseen kahden 
tyttäremme kautta 90-luvun alkupuolelta, jolloin muutimme Ruokolahdelle. Tyttäremme 
Saila ja Susanna osallistuivat erilaisiin Taideyhdistyksen tapahtumiin, kävivät 
kuvataidekoulua ja olivat kesäisin Valkinhovissa pidetyillä taideleireillä. Saimme  perheenä 
kokea taiteen tunnelmia ollessamme kuljetusapuna, kerätessämme  tarvikkeita esim. 
grafiikan tekemiseen tai osallistumalla talkoisiin.  
Itselleni antoisinta ovat olleet Taitotalon tapahtumat (joulu, ravintolapäivä), joissa olen 
saanut olla talkooapuna ja tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin ja heidän 
elämäntarinoihinsa. Taide on avannut meidän perheeseen aivan uuden maailman,  

 joka olisi ilman tyttäriemme harrastusta jäänyt kokematta.  

Paula Juuti Tutustuin taideyhdistyksen toimintaan yhdityksen järjestämillä taideretkillä 
puupiirroskursseilla 2000-luvun alussa ennen jäseneksi liittymistä. Yhdistys on antanut 
lyhytkursseillaan mahdollisuuden kokeilla erilaisia tekniikoita kuten grafiikkaa ja 
kalligrafiaa. Retkillä saadut opastukset kulloisenkin näyttelyn taiteilijoihin tai tyylisuuntiin 
ovat antaneet paljon taustaa ja tukea ymmärtää esille laitettuja teoksia.  
Olen harrastanut kädentaitoja käsitöistä piirtämiseen ja maalaamiseen omaksi ilokseni 
opiskelun/työn vastapainoksi perheen ja muiden harrasteiden suomissa rajoissa. 
Tekeminen virkistää ja lopputuloskin voi innostaa. Toivon, että yhdistys pystyy jatkossakin 
tarjoamaan jäsenilleen mahdollisuuksia tutustua   

   

Sonja Karikumpu Hei, olen Sonja, 37v kolmen lapsen äiti. Liityin taideyhdistykseen 

nuorimmaisen lapseni syntymän jälkeen ja ristiäiset pidimmekin Taitotalon yläkerran 

tilassa. 

Johtokunnassa olen uudehko jäsen. Sinne minut houkuteltiin tuomaan nuorempaa 

näkökulmaa. Maalata en osaa mutta musiikki on minulle tärkeää ja olen aina pitänyt myös 

käsitöistä. Taidetta ovat myös nämä molemmat. Koen siis taideyhdistyksen jäsenyyden 

ihan luonnollisena asiana itselle. 

Taide ja kulttuuri edistävät hyvinvointia. Pidetään huoli, että lapsillamme on niiden 

harrastamiseen mahdollisuus nyt ja tulevaisuudessa! 

 

Petteri Kiljunen Olen Taideyhdistyksen jäsen ja kuulun  johtokuntaan. Olen myös 
yhdistyksen valokuvakerhossa. Olen ollut Taitotalolla talonmiehenä, tehtäviini on kuulunut 
Taitotalon ja sen piha alueiden kunnossapito, ruohonleikkaus ja kaiken muunlainen isompi 
ja pienempi nikkarointi ja korjaus olen siis eräänlainen Taitotalon MacGyver. Olen ollut 
mukana useiden tapahtumien järjestämisessä ja valokuvaajana tapahtumissa. Myös 
Taitotalon syys ja kevät pihatalkoissa olen ollut, grillannut talkooväelle makkaraa 
tekemässäni  pihagrillissä ja ottanut talkoista valokuvia. 
Usein töissä seuranani on ollut Taitotalon piharakennuksen asukkaan husky koira Hilka. 
 

 

 

Lauri Väänänen Taideyhdistykseen liityin valokuvausryhmän mukana vuonna 2014. 

Vuodesta 2017 olen johtanut valokuvaajien kerhoa ja vuodesta 2019 ollut johtokunnan 

jäsen. 

 

 

 

  



 

 

Taitotalo oli tahdon voitto 
80-vuotias Ruokolahden Kirkonkylän koulu, jota myös 

Vennonmäen kouluksi kutsuttiin, oli vaipunut 

alimpaan alennustilaan ja sen tuho oli lähellä. 

Lokakuun alkupäivinä 2003 syntyi ajatus pelastaa 

perinteinen koulurakennus. Puuhattiin Vennonmäki-

liikettä, ja tunnus sille löytyi komean kaksikerroksisen 

talon katolta. Tyylikäs kattoikkuna sai arvokkaan 

tehtävän. Taideyhdistys valmistautui nelivuotiseen 

suururakkaan. Voiko parempaa 80-vuotislahjaa 

talovanhukselle antaa!  

Vuonna 1982 perustettu Ruokolahden Taideyhdistys 

ei koskaan ollut saanut nauttia omien tilojen tuomasta 

ilosta. Vuosien varrella oli yritetty toteuttaa 

monenlaisia vaihtoehtoja, mutta mikään ei johtanut 

toivottuun tulokseen. Yhdistyksen kalusto oli missä 

milloinkin, toimintaa järjestettiin siellä sun täällä ja 

näyttelypaikkoja soviteltiin sinne sun tänne. Unelma 

säilyi. Se odotti toteutumistaan. Me itse pystymme 

ohjailemaan elämämme kulkua tiettyyn rajaan saakka. 

Joskus huomaamme sen kuitenkin kulkevan omia 

teitään. Me ajelehdimme ja yhtäkkiä palapelin palat 

loksahtavat kuitenkin paikoilleen. Juuri näin kävi 

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. Se koti oli tehtävä 

itse. 

Koulunpito Vennonmäellä oli loppunut jo 

parikymmentä vuotta sitten. Tilat oli luovutettu 

metsureita valmistavaan koulutukseen. Kukaan ei 

huolehtinut rakennuksen kunnosta. Talosta puuttui 

isäntä ja talon ja pihapiirin alamäki jatkui. Kaikki meni 

niin ihanasti rempalleen. Näky oli häpeä koko 

seudulle. Upea puutarhakin oli muuttunut 

putkinotkoksi. Kunnastakin taisi pöytälaatikosta löytyä 

purkusuunnitelma. Kirjelmöimme kunta rakennuksen 

tulevaisuudesta, sillä olimme saaneet jalan oven 

väliin: entisen koulukeittolan varastoksi ja luvan pitää 

kokouksia toisaalla. Talossa toimi myös 

kansalaisopiston kutojia ja kunnan asukkeja.  

Kun siirryttiin uudelle vuosituhannelle, tilanne vain 

paheni. Talvella 2003 rakennus kärsi pahoja 

pakkasvaurioita ja niistä johtuen ilmoitettiin 

toiminnan talossa loppuvan tulevana syksynä. 

Sivistystoimenjohtaja sai tehtäväkseen etsiä ratkaisua 

toimintojen siirtämiseen muualle. Useita malleja 

puntaroitiin, mutta mikään niistä ei ollut 

toimintakelpoinen. Niinpä kesällä ilmoitettiinkin 

kaiken jatkuvan talossa entiseen tapaan. Samalla 

ilmoitettiin talon olevan terve hirsirakennus.  

Oli siis saatu lupa palata taloon. Kansalaisopiston 

kutojat palasivat myös. Sekä yläkerran että 

piharakennuksen asukkaita ei enää näkynyt koululla. 

Kiinteistön kunnossa ei kuitenkaan tapahtunut 

mitään. Nyt oli koittanut se hetki. Oli otettava ohjat 

omiin käsiin.  

Nyt oli toimittava ripeästi. En kutsunut johtokuntaa 

koolle, vaan päätin valmistella asiaa yksin ja vasta sen 

jälkeen kuulla johtokunnan mielipidettä. Kärki-Leader 

näytti EU-rahoitukselle vihreää valoa, ja kunnan 

kanssa neuvottelut olivat suorastaan helpot. 

Omarahoitus ja omat voimat olivat vielä avoinna. 

Hieman epävarmoin tuntein avasin johtokunnan 

kokouksen. Nyt oli kaksi mahdollisuutta – hylkäys tai 

hyväksyminen. Johtokunta valitsi hyväksymisen. 

Ennenkuin vuosi 2003 ehti lopuilleen oli kunnan 

kanssa  tehty entisestä koulusta kymmenen vuoden 

käyttöoikeus sopimus, joka ulottuu kesäkuuhun 2014 

saakka. Tietämyksemme EU-hankkeista oli vähäinen. 

Nyt oli tärkeää saada Kärki-Leaderin päättäjät 

vakuuttuneiksi hankkeen mahdollisuuksista ja 

onnistumisesta. Meille oli tärkeintä oma uskomme ja 

luottamuksemme omaan tekemiseemme.  

Olimme tekemässä hyppyä tuntemattomuuteen. Oli 

tehty rohkea päätös, josta ei enää ollut paluuta. Koska 

lehdistö oli jo ehtinyt kertoa suunnitelmistamme, 

selkään taputtajia riitti. Tästähän tulee kaikkien 

kuntalaisten yhteinen hanke. Loppuvuoden johto-

kunnan kokoukset olivat työntäyteisiä, sillä hanke-

asioiden ohella oli hoidettava muukin toiminta. 

Tammikuun 2004 aikana hankehakemus sai lopullisen 

muotonsa. Hankkeella oli jaloja tavoitteita: 

kulttuurisen elämänlaadun avulla päästä moni-

puoliseen hyvinvointiin. Hankkeelle annettiin nimi 

”Taiteiden talo”. Pian kuitenkin todettiin, että nimeä 

vierastettiin ja sitä pidettiin liian eliittisenä. Hanke sai 

uuden nimen ”Taitotalo”. Ratkaisu osoittautui 

oikeaksi. Hankkeen aloituspäiväksi määräytyi 

aprillipäivä 2004. Virallinen päätös hankkeelle tuli 

meille vasta 27.4.2004. Se tiesi ison kasan euroja, 

hurjan määrän talkootunteja ja pelottavan paljon 

omaa rahaa. 

Olimme käynnistäneet työt jo ennen lopullisen 

päätöksen saapumista. Ulkopuolisesta avusta 

huolimatta kaikki ei kuitenkaan sujunut niin kuin 

olimme odottaneet. Papereita tuli ja meni, ja 



 

 

kelpaamisen kynnys oli korkea. EU:n kiemurat olivat 

todella monimutkaiset. Riesana oli myös talon muiden 

käyttäjien epäluulo kaikkea mahdollista kohtaan. He 

esiintyivät kuin talon omistajat ja jopa levittivät 

perättömiä juttuja. Heille sai puhua enkelten kielellä, 

mutta mikään ei mennyt perille. Aikaa ja voimia kului 

turhanpäiväiseen. 

Hankkeen peruspilariksi oli suunniteltu talkootyötä ja 

omaa osaamista. Talkoopäivät ja kelloajat määrättiin 

etukäteen. Kun ensimmäisen yhteisen talkoopäivän 

hetki koitti, paikalle tuli reilut parikymmentä henkeä, 

mutta se kerta jäi monelle ainoaksi. Talkootyö ei 

sittenkään kiinnostanut. Se oli pettymys. Omalle 

pienelle ydinryhmälle jokainen päivä muodostui 

talkoopäiväksi useaksi vuodeksi.  

Työn eteneminen oli pantu paperille. Aloitetaan 

ylhäältä ja päädytään alas. Talon ulkokuori teetettiin 

kokonaisuudessaan ostopalveluna kesän aikana. 

Samaan aikaan sisällä tehtiin uudistusta omin voimin. 

Yläkerran isot luokkahuoneet puettiin uuteen asuun 

ensimmäisinä. Niitä tarvittiin lasten kuvataidekoululle, 

juhliin ja näyttelyihin jo remontin aikana. 

EU-rahoitukseen kuuluva maksujen hitaus oli suuri 

yllätys. Niinpä tarvittavaa rahoitusta piti hakea 

muualta. Omat säästöt menivät, pankkilainaa otettiin 

11000 euroa ja kunnalta saatiin väliaikaisra- hoitusta. 

Ostopalveluna suoritetut ulkokuoren uudistukset 

tekivät suuren loven rahitukseen. Olimme useammin 

kuin kerran pahassa pinteessä. Usko tekemiseen 

kuitenkin säilyi. Suunnitellut ensimmäisen vuoden 

työt saatiin kaikesta huolimatta tehtyä jopa 

pienoisessa etuajassa. Kärki-Leaderin Antikainen 

tarjosi mahdollisuutta rakennushankkeen rinnalle 

ottaa tulevaa toimintaa kehittävän toisen hankkeen. 

Runsaasta hakijajoukosta saatiin talolle 

hankekehittäjä. 

Koitti vuosi 2005. Oli portaikkojen vuoro. 

Palotarkastaja vaati niiden täydellistä uusimista. Se 

tiesi valtavaa työtä ja rahan paloa. Emmekä myöskään 

halunneet hävittää niiden vanhoja pintoja. Asioita 

harkittiin uudelleen ja saimme toimia kuten olimme 

suunnitelleet. Talossa on 18 erikokoista huonetta, 

kaksi portaikkoa, 31 ovea, yli 50 ikkunaa, kolme wc:tä 

ja joukko komeroita. Putki- ja sähkötöissä tehtiin vain 

välttämätön. Alakerran remontti valmistui 

suunnitelmien mukaan lähellä vuoden loppua. Pieni 

työryhmä pisti rukkaset naulaan ja pensselit santaan 

marraskuun 29. päivänä 2005. Taitotalo  oli valmis. 

Vuoden aikana remontin keskellä järjestettiin 

kahdeksan näyttelyä ja joukko erilaisia tilaisuuksia ja 

tapahtumia. 

Kun talven 2006 lumet olivat sulaneet, päästiin 

pihapiirin ja puutarhan kunnostukseen. Tärkeim- 

mäksi nousi paikoitusalueen kestävyyden takaaminen. 

Rinnan pihatöiden kanssa uudistettiin 

piharakennuksen ulkoasu. Sen sisätilojen 

korjaamiseen tarvittiin kolmas hanke. Vuoden 2007 

alkupuo- liskon aikana saunasta tehtiin savipaja ja 

vessatiloista kivenhiontapaja. Ennen syksyä kaikki oli 

valmista. 

Ilman EU-hanketta Taitotaloa ei 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. 

▪ Olimme toteuttaneet laaditut suunnitelmat 

täydellisesti. 

▪ Olimme suorittaneet kaikki velvoitteet, 

maksaneet pankkivelat ja kuitanneet kunnan 

antataman väliaikaisrahoituksen. 

▪ Kaikki oli tapahtunut annettujen aikataulujen 

mukaan. 

▪ EU-tarkastaja hyväksyi hankkeen toteutuksen 

kiitosmaininnalla. 

▪ 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 oli arvokas asia. Siksi tätä piti vaalia ja 

helliä. Pidin tästä talosta, koska siinä näkyi kättemme 

työ, uurastuksen tulos, joka palkittiin hienolla tavalla. 

  Harri Tonder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Yli vuoden piina vai mahdollisuus 
Vuoden 2020 keväällä pysähtyi kaikki harrastustoiminta hallituksen käskystä. Kokoontumisia rajoitettiin, 

taidemuseot kuten kaikki muutkin museot suljettiin. Kaikki tietävät miksi. Vieläkään ei ole päästy 

palaamaan täysin huolettomaan elämään. Yhdistyksen jäsen Riitta Ojalainen kertoo korona-ajan 

harrasteistaan:

Ilmoittauduin syksyllä 2020 Maija-Liisa Hallikaisen 
vetämään työväenopiston maalaus- ja piirustuskurssin 
ryhmään Imatralla ja pääsin uutena mukaan jo 
aiemmin pitkään hänen ryhmässään harrastaneiden 
paikkakuntalaisten joukkoon. Olimme joku aika siten 
muuttaneet paikkakunnalle ja kaiken rakentamisen ja 
muuton aiheuttaman stressin jälkeen halusin tehdä 
jotain aivan muuta. Piirustus ja maalaus on minulle 
aina merkinnyt irrottautumista jokapäiväisestä 
rutiinista sekä myös omaa aikaa töiden aiheuttamasta 
kiireestä, jota IT-ammattilaisella riitti koronasta 
huolimatta tai ehkä kenties juuri sen takia.  

Kurssi alkoi paikan päällä Tainionkosken kivikoulussa, 
jota Imatralla kutsutaan taiteiden taloksi. Maija-Liisan 
aiheena oli tutustuminen omaan kuvaan eri tekniikoilla 

ja erilaisilla lähestymis-
tavoilla ja menetelmillä. 
Ensimmäisenä työnä 
teimme telalla suur-
piirteisen joko omakuvan 
tai mahdollisesti kuvan 
jostain toisesta henkilöstä. 
Suurpiirteisyys johti karika-
tyyriin omalla kohdallani. 

Maskit otimme kurssilla 
käyttöön 12. lokakuuta 
suosituksien mukaisesti. 

Seuraavaksi aloittelimme kollaasia asioista ja ihmisistä, 
jotka ovat lähellä sydäntä. Etsimme työhön liimattavia 
kuvia, joita täydensimme eri tekniikoilla ja välineillä, 
piirtämällä tai maalaamalla. Työn kuitenkin keskeytti 
ilmoitus siitä, että Etelä-Karjala siirtyy kiihtymis-
vaiheeseen ja kokoontumista rajoitetaan. Maija-Liisa 
ehdotti, että teemme työmme loppuun kotona ja 
keskustellaan niistä sitten kurssilaisille perustetussa 
puhelimen WhatsUp ryhmässä ja katsotaan tilannetta 
vähän ajan kuluttua uudelleen. Jaoimme kuvat töis-
tämme WhatsUp ryhmään ja keskustelimme 
niistä ryhmäpuheluissa ja saimme palautetta Maija-
Liisalta.  

Tilanne kuitenkin Etelä-Karjalassa paheni ja kokoon-
tumisrajoituksille ei näyttänyt loppua vuoden vaihteen 
jälkeenkään. Maija-Liisa ehdotti, että jos haluamme 
jatkaa, hän antaa seuraavan aiheen, kubistinen oma- 
tai henkilökuva, ja voimme sitä työstää kotonamme 
omaan tahtiin niin, että kokoonnumme sitä  

Whatsup ryhmässä taas käsittelemään. Maija-Liisa 
jakoi ryhmään materiaalia kubismista, kubismin 
maalareista ja linkkejä kubismia käsitteleviin 
artikkeleihin, johon syvennyimme jokainen itse 
kotonamme ja jokainen myös teki kuvia kotonaan. 
Aluksi lähdimme liikkeelle rajatulla paletilla, jonka 
jälkeen sai ottaa mukaan enemmän värejä. Innostus oli 
suurta ja kubistisia maalauksia ja piirustuksia tuli 
toinen toistaan ryhmään ihasteltavaksi. 

8. maaliskuuta tuli tieto, että opetus työväenopistossa 
lopetetaan ja opettajien palkanmaksu keskeytetään, 
jos opetusta ei voi järjestää etänä. Meille tuo ei 
kuitenkaan aiheuttanut mitään, vaan jatkoimme 
työskentelyä etänä uusilla aiheilla, joita Maija-Liisa 
pohjusti. Seuraavaksi saimme tehtäväksi kolme omaa 
kuvaa eri aikakausilta tehtynä haluamillamme 
tekniikoilla ja tyylillä. Aina saatuamme yhden valmiiksi 
julkaisimme sen WhatsUp ryhmässä. Maija-Liisan ja 
toisten positiivinen ja tsemppaava palaute oli hienoa. 
Tuntui, että se kannusti jokaisen aina vaan parempiin 
suorituksiin.  

Keväällä ennen kurssin loppua vielä herättelimme 
toiveita, että pääsemme kokoontumaan, mutta 
siitäkään ei tullut sitten koronan takia mitään, vaan 
teimme viimeisen työn unimaailmasta ja jaoimme sen 
ryhmään ja keskustelimme aiheesta siellä. Tosin itse en 
kyllä muistanut yhtään näkemääni unta, joten piirsin 
itseni valvomassa öisessä pimeydessä.  

Lukuvuosi työväenopiston piirustus- ja maalaus-
ryhmässä loppui, emmekä päässeet kokoontumaan 
lopettajaisten merkeissä, mutta vuosi meni kuitenkin 
mukavasti harrastamisen parissa. Piirtäminen ja 
maalaaminen oli välillä jopa helpompaa kotona, kun 
pääsi valitsemaan piirtämisen ajankohdan ja työ oli 
koko ajan esillä, niin että välillä ohi kävellessä pääsi 
huomioimaan kohtia, joissa olisi muutettavaa tai 
korjattavaa. Opettajan ohjaus, kannustus ja palaute 
sekä toisten ryhmäläisten tuki oli myös tärkeää 
etäopetuksessa. 

Tänä syksynä olemme onneksemme saaneet aloittaa 
kurssin paikan päällä toistemme seurassa ja olemme 
päässeet eroon jopa maskeistakin. Toisaalta viime talvi 
opetti, että nykyisin on käytettävissä monenlaisia 
digitaalisia keinoja, joten maalaus ja piirtäminen, 
yhteydenpito toisiin kurssilaisiin ja kuvien jakaminen 
onnistuu myös hyvin etäopetuksessakin.



 

 

Valokuvakerho esittäytyy 
Kansalaisopisto piti valokuvauksen harrastajille kuvankäsittelykurssia joskus noin 15 vuotta sitten. Kun kurssin 

opettaja muutti pois paikkakunnalta, taisi olla vuosi 2012 jatkoimme kurssia keskenämme. Mälkiän Kalevin 

johdolla.  

Vuonna 2014 Nurmen Markun aloitteesta liityimme taideyhdistykseen ja aloitimme kokoontumiset Taitotalolla. 

Markun johdossa jatkoimme vuoteen 2017 asti. Saimme käyttöömme alakerrasta yhden huoneen jonne 

varustimme itsellemme valokuvausstudion. Studioon hankittiin taustakankkat sekä asianmukaiset salamavalot. 

Markku järjesti meille vielä asiantuntijan opastamaan valaistuslaitteiden käyttöä.  

Jäseniä kerhossa on 

noin 10. Jäsenten 

määrä ja aktiivisuus 

on vaihdellut.  

Taitotalolla kerholla 

oli hyvat tilat 

toimia. Nyt kun 

olemme joutuneet 

tuosta talosta 

luopumaan ovat 

studion varusteet 

kerholaisten 

varastoissa 

odottamassa 

parempaa aikaa. 

Toimintaa olemme 

kuitenkin pystyneet 

jatkamaan. 

Toistaiseksi 

kokoonnumme 

kirjaston tiloissa 

muutaman viikon 

välein. Keväällä 

kävimme ensin 

retkellä Kemppilän 

myllyllä, sitten 

myöhemmin 

Tarnalan 

kopoistenmäellä. 

Nyt syksymmällä 

vierailimme 

Lappeenrannassa 

yhdessä taide-  ja 

valokuva-

näyttelyssä. 

Lauri Väänänen 

 

 



 

  



 

  



 

 

Toimintaa 40 vuotta 
Ruokolahden taideyhdistyksen perustava kokous pidettiin Ruokolahden Keskuskoulun monitoimitilassa 

26.1.1982. Läsnä oli 16 henkilöä. Laaditut säännöt hyväksyttiin ja niiden tärkein kohta on vuosien 

saatossa pysynyt muuttumattomana:  

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää kulttuuritarjontaa kuvataiteen alalta ruokolahtelaisille, edistää 

paikkakunnalla kuvataiteen ja taidekäsityön harrastusta sekä yhdistää ja innostaa taiteen tekijöitä. 

Kaikki toimintamme on tähdännyt tämän pykälän toteutumiseen. Yhdistys on järjestänyt kursseja, leirejä, 

opetustuokioita, matkoja taidekeskuksiin ja pienempiin näyttelyihin sekä koonnut itse näyttelyitä. Lisäksi 

yhdistys on rikastuttanut Ruokolahden kulttuurielämää eri tapahtumilla Taitotalon hallintaoikeuden 

aikana 2004 – 2019. Tästä runsauden sarvesta poimin näytteitä. 

KOULUTUS 

Toimintakertomusten mukaan erilaisia jäsenille 

tarkoitettuja koulutustilaisuuksia on järjestetty 

yhteensä 77 kappaletta. Pienimmillään tilaisuudet ovat 

olleet alle kymmenen osallistujan kursseja ja 

suurimmillaan taideleirejä, joissa on ollut jopa 36 

kurssilaista (Hamina 1993).  Viikonlopun tai yhden illan 

kestävillä lyhytkursseilla on perehdytty jonkun 

erikoisalan saloihin. On hiottu kiviä, tehty keramiikkaa 

tai betonitöitä, tehty grafiikkaa, kuvattu neulanreikä-

kameralla tai näprätty tonttuja. Tonttujen malli on 

tuttu Taitotalon tonttuikkunasta. Tontun suunnitteli 

aikoinaan käsitöiden mestari, yhdistyksemme jäsen 

Kaija Karhunen. Hän opetti tontuntekijöitä viimeisen 

kerran yli 90-vuotiaana lokakuussa 2008. Tällä kurssilla 

oli 10 osallistujaa.  Kaikilla kursseilla on aina ollut 

opettaja joko yhdistyksen ulkopuolelta palkattuna tai 

jäsenistön keskuudesta talkootyöläisenä. 

Alkuvuosien kursseista mainittakoon puupiirroskurssi, 

joka kesti kaksi viikonloppua huhtikuussa 1986. 

Osallistujia oli 12. Opettajana toiminut Annu Vertanen 

on tänä päivänä maan tunnetuimpia 

puupiirrostaiteilijoita. Hänen oma retrospektiivinen 

näyttelynsä on Lappeenrannan taidemuseolla vielä 

16.1.2022 saakka. 

Vuonna 2008 alkoi rakukeramiikan teko 

taideyhdistyksessä. Silloinen läänintaiteilija, 

keraamikko Antonio Altarriba Lappeenrannasta kävi 

opettamassa rakutekniikkaa taideyhdistykselle. Olihan 

juuri saatu valmiiksi savipaja Taitotalolle ja Timo Mihl 

rakensi yhdistykselle oman raku-uunin. Rakupolttoja 

tässä uunissa on tehty useana vuonna sen jälkeen 

ilman opettajaa. 

Vuosina 2016 – 2020 tammikuussa yhdistys on saanut 

vieraakseen kalligrafian valtakunnallisen mestarin 

Vivian Majevskin. Hän on pitänyt kursseja kalligrafiasta 

ja tähän taiteenalaan pääsee tutustumaan taas vuonna 

2022, sillä uusi kurssi on tulossa. 

 

Useamman päivän taideleirejä on järjestetty yhteensä 

10 kappaletta mukaan lukien sen, joka oli Jaakkiman 

opistolla Ruokolahdella ja jonka järjestelyissä yhdistys 

oli mukana.  Vuosi oli 1984. 

Leirejä on pidetty lisäksi Haminassa, Lemmenjoella, 

Tallinnassa, Kotaniemessä, Hollolassa, Kouvolan 

Verlassa, Kaunissaaressa, Äkäslompolossa, Kolilla ja 

Punkaharjulla. 

Taitotalon hallintaoikeus 2004 – 2019 mahdollisti 

valokuvauskerhon syntymisen. Vuonna 2012 aloittanut 

kerho on kuvannut, retkeillyt ja kouluttautunut omissa 

kerhoilloissaan. Vaikka Taitotalon studio on nyt 

purettu, toiminta jatkuu. 



 

 

Taideyhdistyksen alusta lähtien huomioitiin myös 

lapset. Jo 80-luvulla kartoitettiin mahdollisuuksia 

saada Ruokolahdelle lasten kuvataidekoulu. Se 

toteutui vasta vuosituhannen taitteessa.  Kun yhdistys 

sai luvan käyttää Vennonmäen koulun (sittemmin 

Taitotalo) kuvataideluokkaa, se järjesti säännöllistä 

kuvataiteen kerhotoimintaa kouluikäisille. Lasten 

kesäkurssit alkoivat 1993 ja jatkuivat lähes 

poikkeuksetta vuoteen 2020 saakka. Kurssit olivat 

ensin Vennonmäen koululla, sitten Valkinhovissa 

taideleireinä ja myöhemmin Taitotalolla. 

NÄYTTELYT 
Heti perustamisvuonna käynnistyi näyttelytoiminta. 

Vuosina 1982 – 87 näyttelyt pidettiin pääsääntöisesti 

Ukonsalmen Kartanohotellin tiloissa Salosaaressa. 

Kartanohotelli oli entinen vanhainkoti. Maaliskuun 13. 

päivänä 1982 avatun ensimmäisen näyttelyn 

kävijämäärä oli yli 1000! 

Vuosien saatossa yhdistys tai sen jäsenet ovat pitäneet 

yhteensä 90 näyttelyä. Kartanohotellin jälkeen 

näyttelyitä pidettiin terveyskeskuksen sairaalan 

tiloissa, vanhassa kirjastossa ja uudessa kirjasto 

Suovillassa 2002 alkaen. Jäsenet ovat pitäneet 

näyttelyjään myös kunnan rajojen ulkopuolella. 

Näyttelyt keskitettiin Taitotalolle vuosina 2004 – 2019. 

Yhdistyksen kymmenvuotisnäyttely oli Imatran 

kulttuurikeskuksessa vuonna 1992. Näyttelyssä oli 71 

työtä 28 eri tekijältä. Samana vuonna yhdistys järjesti 

kulttuurikeskukseen näyttelyn ensimmäisen 

kunniajäsenemme Kustaa Huplin töistä. Vuonna 1984 

Kustaa Hupli oli lahjoittanut yhdistykselle teoksensa 

”Päiväkahvilla”. Siitä alkoi taidekokoelmien kartutus. 

Ruokolahti sai uuden kirjastorakennuksen 2002. Sen 

työntekijänä toiminut kuvataiteilija Marjatta Mustonen 

oli yhteistyökumppani näyttelyiden järjestämisessä 

kirjastoon. Vuoden 2003 kesällä rakennettiin 

”kuparinruttaaja” - taiteilijan itsensä käyttämä ilmaisu- 

Jaakko Äikäksen kupariveistoksista muistonäyttely, 

joka oli kunnianosoitus taiteilijalle itselleen, uudelle 

kirjasto Suovillalle ja koko Ruokolahdelle. Sen veroista 

on vaikea löytää. 

Yhdistyksen 20-vuotisnäyttely järjestettiin myös 

Suovillassa ja 30-vuotisnäyttely Taitotalolla.  

Jälkimmäisen yhteydessä oli Marri Vanhasen teoksista 

rakennettu muistonäyttely. 

Vuosinäyttelyt ovat vaihtuneet satunnaisiin 

yhteisnäyttelyihin ja jäsenten omiin näyttelyihin. 

Esimerkkinä niiden runsaudesta on vuosi 2008, jolloin 

yhteisen näyttelyn järjestivät Ritva Uotinen, Marketta 

Anttolainen, Aino Suni ja Ritva Peippo (”Elämän 

poluilta”). Riitta Moilanen, Tuija Kekäläinen ja Airi 

Havia pitivät omat näyttelynsä, samoin Mari Leinonen 

(”Pieniä kertomuksia”) ja Eini Sulander. 

Kaiken tämän lisäksi yhdistys on ollut näyttelyillään 

mukana Ruokolahti-markkinoilla niinä vuosina, jolloin 

markkinat olivat vanhalla keskuskoululla. Niihin tiloihin 

näyttely oli helppo ripustaa. 

Korona-ajan näyttelyistä mainittakoon Marjatta 

Mustosen upeat kaksi näyttelyä Suovillassa vuoden 

2019 lopussa ja 2020 alussa. 

Yhdistyksellä on oma taidekokoelma. Vuoden 2022 

aikana siitä tarjoillaan makupaloja yleisölle kirjastossa.  

Taitotalon olemassaolon aikana yhdistys järjesti yleisölle 

myös nähtäviksi Aune Patjaksen 2005, Eino Pätilän 2005, 

Irma Riikosen 2006 ja Hilkka Halmeilan 2010 työt, Simo 

Häyhä-näyttelyn, opetustaulunäyttelyt ja Raimo Lunilan 

näyttelyn 20 15. Kesäisin pidetyt ”Taitavat kädet”-

tapahtumat ja joulutapahtumat näyttelyineen olivat 

hienoja näyteikkunoita ruokolahtelaiseen osaamiseen.  

RETKET 

Yhteiset opintomatkat jäsenille ja muille 

kulttuurinälkäisille ovat kuuluneet aina yhdistyksen 

ohjelmaan. Monet, jotka eivät itse harrasta 

kuvataiteen tekemistä, ovat intohimoisia taiteesta 

nauttijoita ja taiteen asiantuntijoita. Suuret 

suomalaiset näyttelyt ovat olleet helposti 

tavoitettavissa yhteisillä, edullisilla matkoilla. Retkien 

onnistumista on lisännyt näyttelyn opastus, joka on 

varattu ryhmälle. 

Matkoja on järjestetty yhteensä 54 kappaletta, 

alkuvuosina kaksikin vuodessa, 2010-luvulla 

harvemmin. 

Ensimmäisestä taidematkasta on kirjattu vuoden 1982 

toimintakertomukseen näin:  

”Taideyhdistys järjesti 17.4.-82 näyttelymatkan 

Helsinkiin, jossa tutustuttiin Vionojan, Wrightin 

veljesten ja Myntin näyttelyihin, lisäksi Rafael Wardin 

akvarelleihin, sekä menomatkalla Gallen-Kallelan 

ateljeehen. Matka tehtiin linja-autolla, osanottajia 50.” 

Isot nimet, kuten A.W.Finch (1991), Helene 

Schjerfbeck (1992, 2019), Akseli Gallen -Kallela (1996), 

Ellen Thesleff (1998), Hugo Simberg (2000), Eero 

Järnefelt (2002), Albert Edelfelt (2004), Picasso (2009), 

Carl Larsson (2012), veljekset von Wright (2017), on 

nähty Ateneumissa. Siellä on vierailtu kaikkiaan 17 

kertaa, Edelfelt-näyttelyyn mentiin kahdella bussilla! 

Didrichsenin taidemuseolla Espoossa on nähty R. 

Wardin (2008) ja E. Munchin (2014) teoksia.  



 

 

Sinebrychoffin taidemuseolla on vierailtu viisi kertaa 

(1989, 1990, 1996, 2009, 2015) ja Design-museolla 

kolmesti (1985, 1991, 2003) 

 

Taidehalli, Amos Anderssonin museo, Emma, 

Tarvaspää ja Kiasma ovat tulleet tutuiksi, samoin 

Tampereen nykytaiteen museo, Kouvolan taidemuseo 

ja Jyväskylän taidemuseo. Lähikohteissa, kuten 

Lappeenrannassa, Savitaipaleella, Salmelassa ja 

Retretissä, on retkeilty usein pienemmällä porukalla. 

Kesällä 2003 oli kolmen kartanon kierros. 

Yksi ulkomaille suuntautunut retki on tehty 

Leningradiin yhdistyksen alkuvuosina 1987. 

Merkittävä määrä ihmisiä on siis saatettu taiteen 

ääreen näinä vuosikymmeninä! 

TOIMITILAT  

Perustamisvuoden lokakuussa pidetyssä johtokunnan 

kokouksessa on ensimmäinen merkintä toimitilojen 

tarpeesta ja etsimisestä, sillä ”Päätettiin lähettää 

anomus kunnanhallitukselle toimitilojen saamiseksi 

yhdistyksen käyttöön, esim. vanhainkodin alakerrasta, 

jossa tiettävästi on tyhjää tilaa.” 

Seuraava merkintä on vuoden 1988 

toimintakertomuksessa lakonisesti: ” Toimitiloja 

kyselty, ei vielä onnistuttu.” 

Oman toimitilan tarve ilmaantui, kun yhdistys hankki 

työvälineitä ja tarvikkeita jäsenten käyttöön. Myös 

omaa taidekokoelmaa karttui. Sitä pidettiin esillä 

terveyskeskuksen sairaalan tiloissa. Silloinen 

Keskuskoulu, erityisesti kuvaamataidon luokka, oli 

viikonloppukurssien paikka. Yhteistyö kansalaisopiston 

ja peruskoulun kanssa oli jouhevaa. 

Entisen neuvolan tiloja anottiin kulttuurikäyttöön 

vuonna 1989, mutta anomus ei tuottanut tulosta. Kun 

metsäkoulu lopetti toiminnan Vennonmäen vanhalla 

koululla, kansalaisopiston kuvataiteen opetus siirtyi 

sinne alakerran luokkaan. Myös yhdistys sai 1993 

koululta  varastotilan ja luokkaa saatiin käyttää, kun se 

oli vapaana. Vennonmäen koulusta tuli Taitotalo 

vuonna 2004, kun taideyhdistys aloitti talon 

saneerauksen Leader-hankkeena.  

Hankerahoituksen edellytyksenä oli, että talosta tulee 

kaikkia kuntalaisia palveleva toimintaympäristö. Niin 

kävikin.  

Taloa varattiin vuosina 2005 – 2019 kokouksia, 

luentoja, koulutustilaisuuksia, perhejuhlia, näyttelyitä 

ja konsertteja varten. Kansalaisopiston käsityö-, 

musiikki- ja kuvataideryhmiä toimi talolla vuoteen 

2019 saakka. Taideyhdistys järjesti yleisölle kesäisin 

myyntinäyttelyn, joka viime vuosina toteutettiin 

käsityöyhdistyksen kanssa nimellä ”Taitavat kädet”. Se 

oli keidas kesäisessä ympäristössä ja sai paljon kiitosta 

yleisöltä. Ensimmäisenä adventtina pidettiin aina 

tapahtuma ”Taitotalon joulu”. Tunnelmallinen 

tonttuikkuna avautui.  Satutuokiot, hevosajelu, elävä 

musiikki, kahvila ja joulupukki myyjäisten ohessa 

ilahduttivat sekä aikuisia että lapsia. Taideyhdistys 

vietti itsenäisyyspäivää sytyttämällä tunnin ajaksi 

Taitotalon ikkunoihin kynttilät. Talon juhlavuutta ihaili 

pihalla vieraillut yleisö. Ruokolahden pelimannit on 

vastannut usein juhlien ja tapahtumien musiikista 

Taitotalolla. Heidän kanssaan on järjestetty Taitotalon 

pihalla kesäisin 2005 – 2018 yhteislaulutilaisuus ”Suvi-

illan Sävelet”. Taitotalo taipui myös mainiosti 

ravintolapäivän viettoon. Erityisen huomion sai 

Marttojen kanssa yhdessä toteutettu ”Koko kansan 

kahvila” juhlavuonna 2017. 

TILAKYSYMYS TÄLLÄ HETKELLÄ 

Taitotalon käyttöoikeussopimus päättyi kesällä 2019. 

Sille ei myönnetty jatkoa. Yhdistyksen omaisuus on 

talolla, mutta työvälineitämme siellä emme pääse 

käyttämään. Uutta toimitilaa ei Ruokolahdelta ole 

löytynyt. 

Mutta, kuten ensimmäinen puheenjohtajamme Irma 

Tonder totesi vuoden 1983 toimintakertomuksen 

lopuksi: 

”Ei kulttuurin, eritoten kuvataiteen,  

kukka saa Ruokolahdella kuihtua.” 

Riitta Pellinen 

 

 

  



 

 

Muistot ovat kultaa 

Marjatta Mustonen o.s. Rannantaus 
1948 – 2020 

 

Marjatta oli syntynyt Uukuniemellä. Hän tuli 

Ruokolahden kuntaan töihin 1970-luvun alussa, jolloin 

perhe asui Immolassa. Kirkonkylälle perhe muutti 

1983. Marjatta teki kunnassa ensin toimistotöitä, 

myöhemmin hän työskenteli kirjastossa. 

Marjatta aloitti taideharrastuksensa Imatran 

työväenopiston piirustus- ja maalausryhmissä. Hän 

liittyi taideyhdistykseen 80-luvun lopulla.  Silloinen 

kansalaisopiston rehtori Pekka Hatinen oli yhdistyksen 

puheenjohtajana 90-luvun alussa ja hänen rinnalleen 

Marjatta ryhtyi sihteeriksi vuosiksi 1990-93. Hän olisi 

ollut kenties pidempäänkin, mutta palo taide-

opintoihin syttyi. Tie johti Imatran kuvataidekouluun, 

jossa Marjatta opiskeli kuvataiteilijaksi 1993-95. Hänen 

lopputyöteoksensa olivat näyttelyssä Porvoon 

taidemuseolla ja taideyhdistys teki sinne retken 

huhtikuussa 1995. Samalla nähtiin Jäntin kokoelmat 

Porvoossa. Marjatan sihteeriaikana toteutettiin 

Lemmenjoen taideleiri ja sen järjestelyistä hän oli 

päävastuussa.  

Marjatan teoskokoelma taidekouluvuosilta on laaja ja 

monipuolinen. Hän työskenteli intohimoisesti ja vaati 

itseltään paljon. Syntyi maalauksia, grafiikkaa, 

veistoksia. Koulun jälkeen päivätyö jatkui eikä hän 

jättäytynyt vapaaksi taiteilijaksi. Kun Ruokolahden 

leijonahavainto tehtiin vuonna 1993, Marjatta 

suunnitteli kuvan, jossa tyylikäs naarasleijona 

kurkistelee ruokojen lomassa. Siitä painettiin paitoja ja 

kuvaa käytettiin pitkään kunnan logona. Uuden 

kirjaston myötä 2002 näyttelyjen pitäminen 

Ruokolahdella helpottui, koska kirjastoon saatiin ehjää 

seinätilaa ripustusmekanismeineen ja näyttely-

vitriinitkin sinne hankittiin. Marjatta oli ajamassa tätä 

näyttelytila-asiaa. Marjatan kädenjälki näkyi vahvasti 

kirjastolla, sillä hän ideoi ja toteutti erilaisia ympäristöä 

elävöittäviä asetelmia kirjastoon. Hän käytti 

asetelmissaan pääasiassa luonnon materiaaleja, 

pääsiäisen aikaan pajuja ja talvella havuja, käpyjä ja 

oksia. Kirjaston lasten osastolla oleva komea 

leijonamaalaus on Marjatan siveltimestä. Kirjasto 

Suovillassa pidettiin vuonna 2002 taideyhdistyksen 20-

vuotisjuhla. Olin Marjatan kanssa suunnittelemassa 

juhlaa ja muistan, miten värjäsimme reaktiiviväreillä 

pitkät liinat tarjoilupöytään ja pöytäkoristeina 

käytettiin metsän antimia. Kenties samat liinat ovat 

ensi syyskuussa taas juhlapöydässä, kun yhdistys 

viettää 40-vuotisjuhlaa jälleen kirjastolla. 

Marjatta oli mestarillinen maalari. Niin öljyvärit kuin 

vesiväritkin löytyvät hänen maalauksistaan. Muistan 

hyvin upean sinisävyisen vesiaiheisen teoksen, johon 

hän oli saanut tallennettua hyvin todentuntuisesti 

veden alla olevat kivet. Tämä kyseinen työ ei ollut 

Marjatan muistonäyttelyissä, joita järjestettiin kaksi. 

Toinen oli vuoden 2020 lopulla ja toinen vuoden 2021 

alussa. Ensimmäiseen näyttelyyn ei mahtunut 

grafiikoita, joten toinen näyttely tarvittiin. Harmillinen 

korona-aika supisti näyttelyn avajaisia ja näyttely-

vieraiden määrää muutenkin. Taideyhdistyksen 

kokoelmissa on muutama Marjatan grafiikka.  

Taitotalon logoksi muodostunut kattoikkunan kuva on 

Marjatan suunnittelema. 

Mitä tahansa Marjatta teki, hän paneutui siihen koko 

sydämellään. Hän vietti paljon aikaa kotonaan, hoiti 

aviomiestään ja koiriaan. Puutarha oli varmasti hänen 

rakkain paikkansa. 

Paavo Mölsä 
1945 – 2020 

Paavo oli syntyjään Vuoksenniskalta, mutta hän eli 

suurimman osan elämästään Ruokolahden Vennon-

mäellä. Täällä hän kunnosti talon Iivarintiellä ja rakensi 

lisää tilaa perheen kasvaessa. Paavo oli kiinnostunut 

paikallishistoriasta ja tunsi elinympäristönsä 

menneisyyden. Ehkä se innoitti häntä mukaan vanhan 

Vennonmäen koulun kunnostukseen, kun taide-

yhdistys sai talon hallintaansa ja Leader-hanke 

aloitettiin Harri Tonderin johdolla. Paavo oli luomassa 

Taitotaloa. 

Vuosi 2006 oli kuuminta talon remonttiaikaa. Sen 

vuoden toimintakertomukseen on puheenjohtaja Harri 

kirjannut: 

”Paavo Mölsä on vuoden löytö. Jospa hänenlaisiaan 

työmyyriä löytyisi muutama lisää. Vintillä ollessaan 

Paavo teki löydön. Purujen alta paljastui kehyksissä 



 

 

oleva valokuvasuurennos vuosikymmenten takaa. Se 

on kuva koululta Pappilanlahden suuntaan. Paavon 

osaamista on tarvittu myös tietokoneen ääressä.” 

 

Paavo ei talkootuntejaan laskenut, kun Taitotaloa, sen 

piharakennusta ja pihapiiriä kunnostettiin. Hän oli 

myös työryhmässä, joka suunnittelija ja toteutti 

Vennonmäen koulun entisten oppilaiden tapaamisen 

elokuussa 2006. Tapahtumaan osallistui 130 entistä 

koululaista ja koulun historiasta kertovissa näyttelyissä 

kävi 220 vierasta. Paavo teki suuren työn vanhojen 

valokuvien etsimisessä ja niiden esille laitossa. Harrin 

kanssa hän kunnosti Aune Patjaksen taulut 

kehyksineen näyttelyä varten. Aune oli Vennonmäen 

koulun entinen opettaja ja kuvataiteilija. 

Taitotalon ullakon kauniit kattoikkunat kiehtoivat 

Paavoa ja hän toteutti niihin valot ajastimineen 

ohikulkijoiden iloksi. Jaakko Vento, toinen tärkeä 

talkoolainen Taitotalolla, teki aidasaidan perinteiseen 

tapaan Taitotalon pihapiiriin. Tarpeiden hankinnasta 

vastasi Paavo. Hän toi peräkärrillään useita 

riukukuormia kaukaa metsäyhtiön harvennus-

hakkuualueilta. Tarpeet hän oli tietysti ensin karsinut. 

Piharakennukseen tehtiin paja, jossa hiottiin kiviä. 

Paavo ryhtyi kivipajan vastuuhenkilöksi, sillä hän 

itsekin hio luonnosta löytämiään aarteita. Kivipajalla 

kävijät ja harrastajat saivat tarpeen tullen Paavolta 

ohjausta koneiden käyttöön. 

Paavo kiinnostui tietotekniikasta heti, kun koneita 

kotitalouksiin alettiin hankkia. Hän oli Taitotalon ja 

kotikatu Iivarintien epävirallinen mikrotukihenkilö. 

Ongelmatilanteessa puhelinsoitto Paavolle ja hän 

riensi paikalle. Hän digitoi VHS-nauhoja ja innostui 

kaikista tietokoneen sovelluksista. 

Kun Mölsän perheen lapset olivat pieniä ja talo täynnä 

elämää, Paavo pysyi aina yhtä rauhallisena ja 

järkkymättömänä.  

Hän viihtyi itsekseen, ajeli yksin Lappiin, marjasti, luki, 

kuunteli ympäröivää luontoa ja pohdiskeli elämän 

kulkua. Hän oli ajattelija. 

Ritva Peippo o.s. Tirronen 
1936 – 2020 

 

Ritvan syntymäpaikka oli Immolansaha Ruokolahdella. 

Syntymäkoti, vanha kasarmirakennus vanhan tien 

laidassa, on edelleen paikallaan. Talvisodan aikaan 

Ritva asui äitinsä kanssa Maija Vohlosen pihamökissä. 

Vuonna 1943 he muuttivat Töyrylän mökkiin nykyisen 

Pikettivuoren taakse, Saimaan rannalle. Tytär, 

korutaiteilija Anu Peippo asuu siellä nykyään. Ritva 

kävi Vennonmäen koulua, minkä jälkeen hän siirtyi 

oppikouluun Imatran Yhteislyseoon. Vennonmäen 

kouluun oli Ritvan aikaan tullut opettajaksi Aune 

Patjas. Aunen hän tapasi myös myöhemmin 

taideharrastusten parissa.  Naimisiin mentyään Ritva ja 

Kyösti asettuivat Immolansahan kautta Rautionkylään. 

Näin Ritvasta tuli imatralainen, mutta juuret ja yhteys 

Ruokolahteen säilyivät.  



 

 

Ritva aloitti aktiivisen kuvataideharrastuksen Imatran 

Taideyhdistyksen piirustusilloissa 80-luvulla. Harrastus 

vei Ritvan mennessään. Hän kävi 80- ja 90-luvuilla 

työväenopiston akvarelli- ja öljyvärimaalauskursseilla 

ja myöhemmin grafiikan ryhmässä. Hän kokeili 

ennakkoluulottomasti kaikkea: koruja, keramiikkaa, 

kuvanveistoa, pronssivalua… Ehkäpä taiteilijan sydän 

sykähteli kiivaimmin grafiikan parissa. Joogaaja-sarjan 

töissä on Ritvan herkkä, elävä etsausviiva ja 

vesiaiheisissa carborundum-töissä Ritvan omimmat 

sinivihreät, kauniit värit. Puupiirros ”Ilmaston muutos” 

on esimerkki hänen töidensä syvällisestä sisällöstä. 

Ritva oli Ruokolahden taideyhdistyksen jäsen 80-luvun 

lopulta lähtien ja toimi vuonna 1995 yhdistyksen 

kirjanpitäjänä. Hän osallistui innokkaasti kuvataide-

leireille, oli mukana lähes aina. Vuonna 2017 

maalasimme viimeksi yhdessä Punkaharjun leirillä. 

Grafiikan pajalla Tainionkoskella tapasimme 

myöhemminkin.  

Kun Taitotalo oli saatu kunnostettua, Harri Tonderin 

johdolla toteutettiin entisten Vennonmäen oppilaiden 

koulutapaaminen 2006. Ritva oli tapahtumassa 

mukana ja hänen töitään oli esillä koululle 

rakennetussa taidenäyttelyssä. 

Lämmöllä muistan Ritvaa. Hän oli kuin ”Kukkatanssija”, 

kaunis grafiikkansa vuodelta 2007. 

Taisto Pellinen 
1940 – 2021 

Titu oli syntyperäinen ruokolahtelainen Pellisenkylältä 

Savonkaita-järven rantamilta. Rippikoulua käydessään 

hän ihastui Rasilassa kortteeripaikan seinällä olevaan 

tauluun, joka oli ilmeisesti painokuva Ferdinand von 

Wrightin teoksesta ”Taistelevat metsot”. Titu sai 

isältään öljyvärit ja kokeili samanlaisen maalauksen 

tekemistä. Taulu on tallella, metsot puuttuvat. Siitä 

kuitenkin syttyi into öljyväreillä maalaamiseen. Yhden 

kurssin hän kertoi nuorena Rasilassa käyneensä, 

muuten hän oli itseoppinut. 

Mieluisimmat aiheet olivat maisemia ja tuttuja 

realistisia näkymiä, joita hän maalasi muistinvaraisesti. 

Vanhat näkymät kotikylältä ovat juuri oikean näköisiä, 

sanovat ne, jotka ovat kylällä eläneet. Titu ihaili eniten 

kultakauden maalareita, eniten Pekka Halosen 

pensselin jälkeä. Muistan erityisesti yhteisen vierailun 

kesällä 1982 Pekka Halosen näyttelyssä Retretissä, joka 

silloin toimi Punkasalmen ala-asteen koululla. 

Luolastoa ei vielä silloin ollut, taidekeskus Retretti 

kylläkin. Näyttelyssä oli lähes sata Halosen teosta. Ne 

tekivät Tituun suuren vaikutuksen, minuun myös. Ehkä 

Reetaankin, ensimmäiseen lapseemme, vaikka hän oli 

vasta muutaman kuukauden ikäinen. 

Titu liittyi taideyhdistykseen, sillä joutuihan hän 

seuraamaan yhdistyksen toimintaa läheltä ja osasi 

arvostaa sitä. Hän auttoi, kun yhdistyksessä 

monitaitoisen miehen apua tarvittiin ja osallistui 

mielellään taideleireille. Lemmenjoen, Haminan, 

Kaunissaaren, Verlan ja Kolin töitä löytyy kotoa, vaikka 

joistakin hän luopui. Titu oli Ruokolahden Pelimannien 

jäsen ja innokas muusikko haitarinsa kanssa, kun 

esiintyjää tai säestäjää tarvittiin. Suvi-illan sävelet, 

juhlatilaisuudet ja joulutapahtumat Taitotalolla olivat 

tuttuja ja mieluisia esiintymispaikkoja.  

 

Sairastaessaan Titu ilmoitti helmikuun alussa 2021, 

että hän haluisi maalata kopion Edelfeltin teoksesta 

”Kristus ja Mataleena”. Yllätyin, koska hän ei ollut 

aikaisemmin kuvannut ihmisiä. Teoksen kuva oli etsitty 

malliksi ja suhteiltaan sopiva pohjakangas oli 

kiilakehyksissä, mutta taiteilijan voimat loppuivat 

ennen työn aloittamista. Viimeiseksi maalaukseksi jäi 

kaunis ja seesteinen työ Kolilta. Se valmistui 

tammikuussa.  ”Tulipas siitä surullinen”, hän sanoi ja 

laittoi sen kultakehyksiin.  

Riitta Pellinen 

  



 

 

Ammattina taide 
Päädyin taiteilijaksi sattumalta. Tai siltä se ainakin 

tuntui, onnekkaalta sattumalta, kun Vuoksenniskan 

lukiossa en tiennyt ollenkaan, mihin suuntaan sitä 

lähtisi eteenpäin. Olin askarrellut lukioajan pieniä 

koruja itselleni, ja kerran ystäväni sanoi, että näki 

lehdessä ilmoituksen uudesta koulutuksesta Imatralla, 

joka voisi sopia minulle. Niinpä sitten hain sinne, kun 

eihän minulla ollut muutakaan mielessä. 

Koulutus oli silloisen Etelä-Karjalan 

Ammattikorkeakoulun (sittemmin Saimia, nykyisin 

LAB) kuvataiteen korulinja. Minulla kävi onni, kun 

haussa korutaiteen linjalle haettiin erikseen, ja 

hakijoita oli 8 joista sisälle pääsi 5. Pääsin sisään. Jos 

nykyisen hakumallin kautta olisi menty, en usko, 

että olisin päässyt kouluun; hakijoita oli yhteensä 

245 kouralliselle erikoistumislinjoja. Enkä ollut 

millään tavalla kummoinen piirtäjä, maalari, tai 

kuvanveistäjä. Vuosikurssillamme oli yhteensä noin 

50 opiskelijaa. 

Valmistuin korulinjalta vuonna 2012, ja olin täysin 

varma, että tämä on se minun juttuni. Tiesin myös 

haluavani opiskella maisterinopinnot, mutta en ihan 

vielä kokenut olevani niihin valmis, joten seilasin 

jokusen vuoden tehden pätkätöitä, niin eri 

työpaikoissa, kuin työhuoneillakin. 

Maisteriopintoihin lähdin viimein 2016, ja suunnistin 

Saksaan Idar-Obersteiniin, jossa on korupiireissä 

kuuluisa englanninkielinen kivikoulu. 

Idar-Oberstein on pieni kylänpahanen, ei sitä oikein 

kaupungiksi voi kutsua. Me koulumme oppilaat 

kutsuimme paikkaa nimellä ”the Valley”, laakso. 

Olin jo Imatralla rakastunut kiveen materiaalina, ja 

kivityö olikin spesialiteettini. Idar-Obersteinissa ei 

kuitenkaan ollut ihan niin mahtavaa kuin kuvittelin, 

enkä tainnut ensimmäisen parin viikon jälkeen edes 

katsoa kivikoneeseen päin, mutta sinnittelin 

kaksivuotiset opintoni loppuun, ja palasin Suomeen 

kuvataiteen maisterina 2018. Vaikka opinnot 

Saksassa olivat loputtoman tuskaisat, osaksi sen 

vuoksi, etten puhunut sujuvaa saksaa, osaksi koulun 

opettamis-strategioiden (ja niiden ihmisten jotka 

koulua vieläkin pyörittävät) vuoksi, opin kahden 

vuoden aikana myös paljon. En kuitenkaan 

kannustaisi muita lähtemään kyseiseen kouluun. 

Seuraavana päivänä kotimaahan paluustani tapasin 

sattumalta elämänkumppanini; ikäiseni nuoren 

miehen alun perin Savosta, joka oli ajautunut Etelä-

Karjalaan koulun ja töiden merkeissä. Elämä vei 

meidät yhdessä loppuvuodesta 2020 Pohjois- 

 

Savoon, Varkauteen, joka kummasti muistuttaa 

Imatraa jollain tavalla. Tosin, taidepiirit ovat täällä 

huomattavasti pienemmät kuin Etelä-Karjalassa. 

Voisiko syynä olla Imatran ja Lappeenrannan vahva 

historia taidekoulutukselle, josta jää paljon 

taiteilijoita paikkakunnille. 

Olen nyt ollut työhuoneellani Varkaudessa vuoden. 

Imatran vanhan paloasemarakennuksen synkkä, 

hieman tunkkainenkin, boheemia porukkaa vilisevä 

vanhan talon iso pinkki työhuone vaihtui valoisaan 

10 neliöiseen huoneeseen yrittäjätalossa. Olen 

kovasti pitänyt uudesta työhuoneestani. 

Varkaudessa sain myös taideurani ensimmäisen, 

sekä toisen apurahan taiteelliseen työskentelyyn. 

Toivon tietysti hyvän putken jatkuvan. 

Täytin viikko sitten 32 vuotta. Voin ensimmäistä kertaa 

elämässäni kutsua itseäni ammattitaiteilijaksi, ja se 

kuulostaa omaan korvaan aika hyvältä. Toki 

vastoinkäymisiä tulee olemaan jatkossakin, ja 

unettomia öitä; sitä tunnetta, että ei oikeasti ehkä 

olekaan mikään kummallinen taiteilija, mutta sekin 

kuuluu elämään. Olen hyvin onnellinen, että löysin 

paikkani ja kutsumukseni. 

Minna Markkanen, MFA in Fine Arts; Gemstone and 

Jewelry, syntyjään (ja aina ylpeä) ruokolahtelainen



 

 

 

 

KALLIGRAFIAKURSSI 
  pe-su 25.–27. helmikuuta 2022 

  Ruokolahden koululla 

  Opettaja:  Vivian Majevski 

                     www.vivianmajevski.com 

  Tunnit: pe klo 17.45–20.00 

   la klo 9.30–15.45 

   su klo 9.30–15.45 

  Kurssimaksu:   80 euroa 

Opiskelijoita:  vähintään 10 

enintään 12 

Ilmoittautumiset: Riitta Pellinen p.040 7153249 

       riitta.pellinen@hotmail.com 

 

 

 



  

TERVETULOA OSALLISTUMAAN 

JUHLAVUODEN NÄYTTELYYN 

1.9. – 30.9.2022 

Ruokolahden kirjasto Suovillaan 

• Voit tuoda näyttelyyn enintään viisi työta, jotka  

ovat valmistuneet vuosina 2018 – 2022. Työt voivat  

olla ripustettavia, tasoille asetettavia tai vitriineihin  

laitettavia taide- tai taidekäsityöteoksia. Varmista,  

että ripustettavissa töissä on ripustuslanka, koukut tms. 

• Työt tuodaan kirjastolle 22. – 24.8.2022 kirjaston  

aukioloaikaan ja mukaan liitetään lomake teoksia  

koskevine tietoineen. Lomakkeen voi noutaa etukäteen 

kirjastolta. Liitä myös teoksiin tekijän nimi. 

• Ripustustalkoot pidetään 29. – 30.8.2022 klo 10 alkaen 

• Ilmoita osallistumisestasi näyttelyyn viimeistään 31.7.2022 

Riitta Pelliselle (riitta.pellinen@hotmail.com, p. 0407153249) 


