Johannes Takanen Seura ry
Virolahti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Johannes Takanen Seura ry:n tarkoituksena on kuvanveistäjä Johannes Takasen elämäntyön vaaliminen sekä
taideharrastuksen lisääminen Virolahdella ja muualla Suomessa. Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä
jäsenilleen ja jäseniksi liittyville taidekursseja, matkoja ja näyttelyitä, järjestämällä koulutus- ja valistustilaisuuksia,
tekemällä taideharrastuksen lisäämiseen tähtääviä aloitteita ja esityksiä sekä harjoittamalla yhteistoimintaa samoja
tarkoitusperiä palvelevien yhteisöjen kanssa.
Toiminta
1.) Yhdistys järjestää kesällä 2013 yhdessä Haminan Taideseuran kanssa kuvanveistokurssin 5.-9.8.2013
Haminassa mikäli anotut apurahat saadaan. Johannes Takanen Seura on anonut Kymin Oy:n 100vuotissäätiöltä 1 400 euron apurahaa ja Haminan Taideseura Kymenlaakson kulttuurirahastolta 1 500 euron
apurahaa. Opettajaksi on lupautunut keraamikko, taiteen maisteri Raila Vainonen. Veistos tehdään
keraamisesta savesta ja poltetaan. Kurssin valmisteluja jatketaan kevään ja alkukesän aikana.
2.) Virolahden kunta on vastannut johtokunnan tekemään aloitteeseen Johannes Takasen puiston
kunnostamisesta ja päättänyt perustaa asiaa eteenpäin vievän työryhmän. Yhdistys on mukana työryhmässä.
3.) Muuta toimintaa pyritään järjestämään yhteistyössä muiden seurojen ja yhdistysten kanssa.
4.) Pidetään edelleen yhteyttä Takasen sukuun Roomassa.
Julkaisutoiminta ja myyntituotteet
1.) Seuran johtokunta ehdottaa Otavalle uusintapainosta Eliel Aspelinin kirjasta ”Johannes Takanen. Elämä ja
teokset”. Teos voidaan ottaa myyntiin yhdistyksen nettisivuilla.
2.) Yhdistyksen johtokunta esittää, että myynnissä olevista postikorteista otetaan uusintapainos ja valikoimaa
lisätään muutamilla korteilla. Ehtona on, että korteille löytyy uusia myyntikanavia.
3.) Seuran johtokunta tutkii mahdollisuutta tehdä Johannes Takasen teoksista (esim. Pojan pää, 1871)
pienoisveistoksia myyntiin. Selvitetään kustannukset.
Talous ja varainhankinta
Talousarvio on laadittu siten, että vuosijäsenen jäsenmaksu on 15 euroa, ainaisjäsenmaksu 500 euroa ja uuden
jäsenen liittymismaksu 5 euroa. Kurssitoiminta rahoitetaan apurahoilla ja kursseille osallistuvilta perittävillä
osallistumismaksuilla. Matkoille osallistuvat maksavat itse matkansa ja kaikki niihin liittyvät kulut. Erillisiä
projektikohtaisia avustuksia voidaan hakea Virolahden kunnalta (Kaakon kaksikolta), Kaakkois-Suomen
taidetoimikunnalta, Kymin Oy:n 100-vuotissäätiöltä, Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta sekä
muilta apurahoja jakavilta säätiöiltä.
Tiedotustoiminta
Seuran toiminnasta ilmoitetaan jäsenille jäsenkirjeissä, yhdistyksen kotisivuilla Internetissä ja Kaakonkulmalehdessä sekä mahdollisesti muissa lehdissä ja tiedotusvälineissä.
Yhteistyö
Kukkien laskeminen Johannes Takasen patsaalle suoritetaan perinteen mukaisesti taiteilijan syntymäpäivänä
8.12.2013 yhdessä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Seura jatkaa yhteistyötä kuvataiteilijoiden,
kuvataidejärjestöjen sekä muiden kulttuuria ja kotiseututyötä edistävien järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen
kanssa. Yhteistyötä jatketaan erityisesti Haminan taideseuran, Sulo Mäkelä Seuran, Kaakon Luonto ja Kulttuuri
ry:n, Virolahti Seuran, Ylä-Urpala-seuran ja Ala-Urpala-seuran kanssa.

Johannes Takanen Seura ry:n vuosikokouksessa 9.3.2013.
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