NN
J OHA

❖

❖

Kuvanveistokurssi 29.7.–2.8.

www.johannestakanenseura.fi

Yhdistyksen nettisivut osoitteessa

A RY

http://www.johannestakanenseura.fi

UR

Yhdistyksen nettisivut osoitteessa

S

E

Jäsenkirje 1/2013

E

1/1

A N EN
S

Johannes Takanen Seura ry

TA K

V

I
I R
T
O LA H

1. Kuvanveistokurssi Haminassa 29.7.–2.8.2013

T

ämän 5-päiväisen kurssin toteuttavat yhteistyönä Haminan Taideseura ja Johannes
Takanen Seura. Kurssilla tehdään noin 25-30 cm korkea ihmisfiguuri, istuvasta ja
puetusta naismallista. Se toteutetaan keraamisena veistoksena. Raaka-aineina käytetään
shamottimassoja (keraamisia saviseoksia). Kurssin jälkeen töiden pitää kuivua noin kolme
viikkoa, jonka jälkeen ne voidaan polttaa keramiikkauunissa. Veistos on ontto, kertapolttoinen, kontrastisavien yhdistelmä, lasittamaton. Kurssilla työskennellään joka päivä kuusi
tuntia klo 10–16. Veistos tehdään elävän mallin mukaan. Malli on paikalla kolmena neljänä päivänä (n. 20 tuntia).
Kurssin opettajana toimii keramiikkataiteilija, taiteen maisteri Raila Vainonen Haminasta. Opettaja on paikalla koko kurssin ajan (30 tuntia). Kurssi aloitetaan tekemällä ensin
pieni luonnosfiguuri, jotta saadaan tuntumaa tähän materiaaliin. Kurssipaikkana on Haminan Taideseuran tila, Taidetupa, Rauhankadulla.
Osallistumismaksu noin 100-150 euroa osallistujamäärästä riippuen. Kurssille mahtuu
15 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset 27.6.2013 mennessä Jaakko
Liukkoselle, puh. 0400 489 285, jaakko.liukkonen@netti.fi tai Katarina Ögårdille, puh.
040 578 2825, katarina.ogard@pp.inet.fi. Kurssista ilmoitetaan myös Kymenlaaksossa ja
Etelä-Karjalassa ilmestyvissä lehdissä.
Tämän kirjeen mukana, tai sähköpostin liitteenä, on kurssin esite.

2. Vuosikokous 2013
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 9.3.2013 klo 13.00 Virojoella
Osuuspankin kokoustilassa, osoitteessa Opintie 1. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Vuosijäsenen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin edelleen 15 euroa ja uuden jäsenen liittymismaksuksi 5 euroa. Päätettiin johtokunnan jäsenmääräksi, puheenjohtajan lisäksi, neljä varsinaista
jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajana jatkaa viime vuonna kahdeksi vuodeksi valittuna
Jaakko Liukkonen. Valittiin johtokunnan erovuoroiset jäsenet Anna-Liisa Lavila, Satu Liikkanen ja
Tuija Kuokka uudelleen varsinaisiksi jäseniksi. Vuonna 2012 valittuna johtokunnan jäsenenä jatkaa
Sinikka Nokka. Johtokunnan varajäseniksi valittiin Erna Pirnes ja Pertti Pennanen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Liisa Hanski ja varatoiminnantarkastajaksi Risto Rahkonen.

3. Takasen puiston kunnostus
Yhdistyksemme teki viime syksynä Virolahden kunnalle aloitteen Johannes Takasen puiston kunnostamisesta vuoden 2016 kesään mennessä. Silloin tulee kuluneeksi 30 vuotta puiston perustamisesta
ja Takasen patsaan paljastamisesta. Aloite on luettavissa nettisivuiltamme. Kunnan Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitteemme ja aikoo kutsua kesän alussa koolle puiston kunnostusta suunnittelevan työryhmän. Asia on siis lähtenyt etenemään.

		

4. Jäsenmaksut ja seuraava johtokunnan kokous
- Tämän sähköpostin liitteenä (tai kirjeessä mukana paperisena) on jäsenmaksulasku 2013. Vuosijäsenen jäsenmaksu on edelleen 15 euroa. Eräpäivä on 17.6.2013. Niillä muutamilla jäsenillä, joilla jäi viime vuoden jäsenmaksu maksamatta, on nyt mahdollisuus korjata asia ja suorittaa samalla
tuo rästiin jäänyt maksu.
- Seuraava johtokunnan kokous pidetään lauantaina 10.8.2013 Haminassa Huovilassa klo 11.

Lämmintä kesää kaikille!
Toivottaa Helsingissä 22.5.2013 johtokunnan puolesta 			
									

Jaakko Liukkonen

