Johannes Takanen Seura ry
Virolahti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
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 periaatteita
noudattavien yhteisöjen kanssa.
Varsinainen toiminta
1.) Johannes Takasen puiston kunnostamishanke on loppusuoralla, mutta vielä hiukan kesken. Valvotaan ja
vaaditaan, että vielä puuttuvat elementit puiston kunnostuksesta tulevat toteutettua.
2.) Osallistutaan Pro Kelkkaniemen vetämään ”Viihtyisä satama 2” -hankkeeseen. Yhdistyksemme hankkii
näyttelyitä varten veistostelineitä ja taulujen ripustusseinäkkeitä vuoden 2017 kevään aikana. Myös Johannes
Takasen puiston esiintymislavaa mietitään toteutettavaksi hankkeen puitteissa.
3.) Haminan kansalaisopisto ja Kolmannen iän yliopisto jatkavat syksyllä Haminan kirjaston Kasper-salissa
keväällä aloitettua luentosarjaa. Syksyn luentosarjoista yksi esittelee kuvanveistäjä Johannes Takasen.
4.) Pidetään edelleen yhteyttä Takasen sukuun Roomassa. Tutkaillaan edelleen Johannes Takasen muistolaatta hanketta Roomaan. Yhteistyötä Rooman Suomen suurlähetystön ja Takasen perikunnan kesken jatketaan
parhaalla mahdollisella tavalla.
5.) Muuta toimintaa, kuten kursseja, matkoja ja näyttelyitä pyritään järjestämään yhteistyössä muiden seurojen,
yhdistysten ja yritysten kanssa. Kesälle 2017 suunnitellaan kuvanveistokurssia yhdessä Satumatka
Produktions´in kanssa. Kurssin aiheina ovat perinteisten, myyttisten satuhahmojen luominen satumetsän
polun varteen.
Julkaisutoiminta ja myyntituotteet
1.) Kirjan tekeminen Johannes Takasen patsashankkeesta ja Johannes Takanen Seuran 30-vuotishistoriasta on
edelleen kesken, koska rahoitusta ei ole saatu järjestymään. Yrityksiä rahoituksen saamiseksi jatketaan.
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.
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
8.12.2017 yhdessä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Seura jatkaa yhteistyötä kuvataiteilijoiden,
kuvataidejärjestöjen sekä muiden kulttuuria ja kotiseututyötä edistävien järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen ja
yritysten kanssa. Yhteistyötä jatketaan erityisesti Haminan taideseuran, Sulo Mäkelä Seuran, Kaakon Luonto ja
Kulttuuri ry:n, Kaakon Kamarimusiikki ry:n, Virolahti Seuran, Ylä-Urpala-seuran, Ala-Urpala-seuran ja Satumatka
Produktions´in kanssa.
Johannes Takanen Seura ry:n vuosikokouksessa Haminassa 18.3.2017.
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