Johannes Takanen Seura ry
Virolahti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
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, koulutus‐ ja valistustilaisuuksia, tekemällä
taideharrastuksen lisäämiseen tähtääviä aloitteita ja esityksiä sekä harjoittamalla yhteistoimintaa samoja
tarkoitusperiä palvelevien yhteisöjen kanssa.
Varsinainen toiminta
1.) Johannes Takasen puiston kunnostamishanke on lähtenyt etenemään. Työryhmä piti kokouksen 30.4.2014
Virolahden kunnan teknisessä toimistossa. Puiston kunnostussuunnitelma on annettu Harjun
oppimiskeskuksen tehtäväksi oppilastyönä. Kunnan tulo‐ ja menoarviossa vuodelle 2015 on myönnetty
hankkeelle rahaa. Kunnostuksen on tarkoitus olla valmiina kesän 2015 lopulla.
2.) Pidetään edelleen yhteyttä Takasen sukuun Roomassa. Giovanni Takasen kuoleman johdosta Takasen suku
Roomasta on ottanut yhteyttä seuraan ja kysynyt neuvoa koskien hallussaan olevien Johannes Takasen
veistosluonnosten ja teosten tallentamista asianmukaisella tavalla. Ateneumin taidemuseo on kiinnostunut
veistoksista. Yhteistyötä Ateneumin, Rooman Suomen suurlähetystön ja Takasen perikunnan kesken
jatketaan parhaalla mahdollisella tavalla.
3.) Johannes Takasen muistolaatta Roomaan ‐hanketta pyritään viemään eteenpäin. Rooman Suomen
suurlähettiläs Petri Tuomi‐Nikula suhtautuu asiaan myönteisesti. Seuraavassa vaiheessa haetaan apurahaa
muistolaattahankkeen toteuttamiseen.
4.) Muuta toimintaa, kuten kursseja ja matkoja, pyritään järjestämään yhteistyössä muiden seurojen ja
yhdistysten kanssa.
Julkaisutoiminta ja myyntituotteet
1.) Kirjan tekemistä Johannes Takasen patsashankkeesta ja Johannes Takanen Seuran 30‐vuotishistoriasta
jatketaan edelleen. Kirjaa varten on haettu apurahaa Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta.
2.) 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 apurahoja jakavilta tahoilta.
Tiedotustoiminta
Seuran toiminnasta ilmoitetaan jäsenille jäsenkirjeissä, yhdistyksen kotisivuilla Internetissä, Kaakonkulmassa ja
Reimari‐lehdessä sekä mahdollisesti muissa lehdissä ja tiedotusvälineissä.
Yhteistyö
Kukkien laskeminen Johannes Takasen patsaalle suoritetaan perinteen mukaisesti taiteilijan syntymäpäivänä
8.12.2015 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 Haminassa 14.3.2015.
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