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Johannes Takanen Seura ry            
Virolahti 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018  
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 pääosin suoritettu, mutta se on vielä hiukan kesken puuston 

harvennuksen ja jokirantaan johtavien portaiden osalta. Myös esiintymislava puuttuu. Valvotaan ja vaaditaan, 

että vielä puuttuvat elementit puiston kunnostuksesta tulevat toteutettua. 

2.) Suunnitellaan ja toteutetaan betonivalukurssi yhteistyössä Eläkeliiton Virolahden yhdistyksen kanssa. Kurssi 

on suunniteltu pidettäväksi 11.–12.8.2018 Vaalimaalla Koskelan pihapiirissä. Kurssia suunnitellaan yhdessä 

puheenjohtaja Heidi Koskelan kanssa. Tarkempi kurssiohjelma ja sisältöineen suunnitellaan ja julkaistaan 

kevään aikana. Kurssista tiedotetaan molempien yhdistysten tiedotuskanavia käyttäen sekä paikallislehdissä. 

3.) 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. 

4.) Pyritään järjestämään julkinen esitelmätilaisuus aiheesta kuvanveistäjä Johannes Takanen. 

5.) Muuta toimintaa, kuten kursseja, matkoja ja näyttelyitä pyritään järjestämään yhteistyössä muiden seurojen,  

yhdistysten ja yritysten kanssa.   
 

Julkaisutoiminta ja myyntituotteet 

1.) Kirjan tekeminen Johannes Takasen patsashankkeesta ja Johannes Takanen Seuran 30-vuotishistoriasta on 

edelleen pysähdyksissä, koska rahoitusta ei ole saatu järjestymään.  

2.) Seuran johtokunta tutkii mahdollisuutta tehdä Johannes Takasen teoksista (esim. Pojan pää, 1871) 

pienoisveistoksia myyntiin. Selvitetään kustannukset. 

3.) Tutkitaan mahdollisuutta tehdä Johannes Takasen jollakin teoksella ja yhdistyksen nimellä varustettu kassi tai 

t-paita myyntituotteisiin. 
 

Talous ja varainhankinta 

Talousarvio perustuu vuosijäsenen 15 euron jäsenmaksuun. Ainaisjäsenmaksu on 500 euroa.  Kurssitoiminta 

rahoitetaan avustuksilla ja apurahoilla sekä 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, Kaakonkulma- ja 

Reimari-lehdissä sekä mahdollisesti muissa lehdissä ja tiedotusvälineissä.  
 

Yhteistyö  

Kukkien laskeminen Johannes Takasen patsaalle suoritetaan perinteen mukaisesti taiteilijan syntymäpäivänä 

8.12.2018 yhdessä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Seura jatkaa yhteistyötä Virolahden kunnan, 

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, Virolahden Karjalaseuran, Cafe Metsänportin ja Eläkeliiton Virolahden yhdistyksen kanssa. 
 

Johannes Takanen Seura ry:n vuosikokouksessa Haminassa 17.3.2018.  


