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1. Tulevaa toimintaa
Takasen patsaan kukitus 8.12.2014
Perinteinen Johannes Takasen patsaan kukittaminen tapahtuu taiteilijan syntymäpäi
vänä maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00 Virojoella Johannes Takasen puistossa.
Tilaisuuteen osallistuvat ainakin Johannes Takanen Seura, Virolahti Seura, Kaakon Luonto
ja Kulttuuri, Ala-Urpala-seura ja Ylä-Urpala-Seura. Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Vuosikokous 2015
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 14.3.2015 klo 11.30

Haminassa Huovilan kahvilassa, osoitteessa Fredrikinkatu 1. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, päätetään mm. jäsenmaksun suuruudesta. Valitaan johtokunnan
erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä vuodeksi kerrallaan valittavat varajäsenet
ja toiminnantarkastajat. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat Anna-Liisa Lavila ja Tuija
Kuokka. Vuonna 2014 valittuina johtokunnan jäseninä jatkavat Sirkku Mikkonen ja Raila
Vainonen. Vuonna 2014 valitut varajäsenet ovat Erna Pirnes ja Pertti Pennanen. Toiminnantarkastaja on Liisa Hanski ja varatoiminnantarkastaja Risto Rahkonen.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin (28.2.2015
mennessä), että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tervetuloa kokoukseen!

2. Takasen puiston kunnostaminen
Yhdistyksemme teki 15.9.2012 Virolahden kunnalle aloitteen Johannes Takasen puis
ton kunnostamisesta vuoden 2015 kesään mennessä. Silloin tulee kuluneeksi 30 vuotta
puiston perustamisesta ja Takasen patsaan paljastamisesta. Tekninen lautakunta käsitteli
aloitteemme vuoden 2013 alkupuolella ja suhtautui asiaan myönteisesti. Tekninen toimisto kutsui puiston kunnostusta suunnittelevan työryhmä koolle 30.4.2014 kunnan tekniseen
toimistoon klo 13.00. Työryhmään kuuluvat kunnan puolelta Markku Uski ja Jukka Salmi
sekä Johannes Takanen Seurasta Jaakko Liukkonen ja Sinikka Nokka. Kokouksessa suunniteltiin puiston kunnostamista ja sen aikataulua. Kokouksen lopuksi käveltiin puistossa
ja suunniteltiin maansiirtoasioita, istutuksia ja vanhimman puuston poistoa. Puistosuunnitelma tehdään oppilastyönä Harjun oppimiskeskuksessa. Kunnostustyöt tehdään vuoden
2015 kevään ja kesän aikana. Kunnan talousarviossa Tekninen lautakunta esittää puiston
kunnostukseen 18.000 euroa. Seuraava suunnittelupalaveri pidetään yhdessä Harjun oppimiskeskuksen kanssa.

3. Kirja Johannes Takasen patsashankkeesta
ja yhdistyksen 30-vuotisesta historiasta
Kirjan kirjoittaminen on alkutekijöissään, mutta sisällön suunnittelu valmiina. Osa

patsastoimikunnan jäsenistä on haastateltu, mutta suuri osa vielä haastattelematta. Samoin
kuvanveistäjä Erkki Kannosto. Ensi kesänä tulee kuluneeksi 30 vuotta Johannes Takasen
patsaan paljastamisesta. Johannes Takanen Seura perustettiin keväällä 1986. Kirjan on
tarkoitus valmistua vuosien 2015–16 aikana. Yhdistyksemme anoi tänä vuonna kirjan
tekemiseen 6 000 euron apurahaa Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta.
Apurahaa ei saatu. Apurahaa anotaan uudelleen ensi vuoden alussa.
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Johannes Takasen pojanpoika, Giovanni Takanen, kuoli vuoden 2013 joulukuussa. Tämän

vuoden alussa perikunta kysyi neuvoa yhdistykseltämme Giovannin hallussa olleiden veistosluonnosten mahdollista sijoittamista. Jaakko Liukkonen on tiedustellut, olisiko Ateneum halukas saamaan lisää Takasen teoksia kokoelmaansa. Ateneum ilmoitti halukkuutensa. Myös Wäinö Aaltosen
museo Turussa on kiinnostunut teoksista. Perikunnalle on lähetetty keväällä pyyntö selvittää teosten
koot ja materiaalit sekä lähettämään niistä valokuvat. Vastausta tiedusteluun ei ole tullut. 5.11.2014
lähetimme uuden kirjeen Riccardo Takaselle, ja nyt odottelemme vastausta.

5. Takasen muistolaatta Roomaan
Rooman edellisen suurlähettilään, Pauli Mäkelän, kanssa yhdistyksemme aloitti suunnittelun

Johannes Takasen muistolaatan saamiseksi Roomaan Via Sistina 106:ssa sijatsevan talon seinään.
Asia jäi kuitenkin kesken suurlähettilään vaihtuessa Petri Tuomi-Nikulaksi vuonna 2010. Sen jälkeen puheenjohtaja J. Liukkonen otti useita kertoja sähköpostilla yhteyttä suurlähettiläs Petri TuomiNikulaan, mutta ei saanut vastausta. Tänä syksynä lähetettyyn viestiin Tuomi-Nikula yllättäen vastasi
luvaten, että lähetystö on mukana tukemassa hankkeitamme, sekä muistolaatta-asiaa että Takasen
bozzettoja koskevaa asiaa.

6. Seuraava johtokunnan kokous
Johtokunnan seuraava kokous pidetään lauantaina 7.2.2015 Haminassa Huovilan

kahvilassa klo 11.

7. Nettisivut
Yhdistyksen nettisivut ovat toistaiseksi poissa käytöstä teknisten vaikeuksien takia.

Sivut pyritään avaamaan jälleen mahdollisimman pian.

7. Osa jäsenkirjeistä sähköpostissa

Posti- ja tulostuskulujen säästämiseksi lähetetään jäsenkirjeet sähköpostissa niille, jotka

ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Jos olet hankkinut sähköpostin tai osoitteesi on
muuttunut, niin ilmoitathan uuden osoitteen. Niile, joilla sähköpostia ei ole, kirje lähetetään edelleen paperiversiona. Jäsenkirje on luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Joulurauhaa
						
ja
				
Onnea Vuodelle 2015!
					

			

Helsingissä 30.11.2014							
				
Johtokunnan puolesta
				
toivottaa
													
								
Jaakko Liukkonen

