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1. Mosaiikkikurssi 18.–20.9.2015
Johannes Takanen Seura ry järjestää 3-päiväisen mosaiikkikurssin 18.–20.9.2015.

Yhteistyökumppanina on Haminan Taideseura. Kurssi pidetään Haminan kaupungin omistamassa Haminan Taideseuran tilassa. Mosaiikkikurssi on työskentelypainotteinen. Kurssilla
työskennellään seuraavasti: perjantaina (18.9.) klo 17–21, lauantaina (19.9.) klo 10 –18 ja
sunnuntaina (20.9.) klo 10–18. Kurssi pohjautuu barcelonalaisen Antoni Gaudin tapaan
luoda uusia mosaiikkipintaisia teoksia keraamista laatta- ja muuta keraamista materiaalia
paloittelemalla ja sommittelemalla uusiksi kuviollisiksi pinnoiksi. Mahdollista on valmistaa
moniväristä abstraktia ja esittävää kuvapintaa. Kurssiteokset kiinnitetään pääasiassa puupohjaisille materiaaleille. Jokainen kurssilainen tuo mukanaan oman mosaiikkityöpohjan.
Kurssilla käytetään kovametallisia erityistyökaluja.
Kurssiin liittyvä yleisöesitelmä. Kurssia edeltää Haminan Kulttuuritoimen rahoittama
yleisöesitelmä / Raila Vainonen. Yleisölle avoin ja mosaiikkikurssin oppilaille suunnattu
historiallinen ja tekninen tietopaketti on sovittu järjestettävän Haminassa yhteistyössä vt.
kulttuurisihteeri Ilkka Muurmanin kanssa. Kurssilainen saa ennakkoon valmiutta kurssityönsä
suunnitteluun. Koska kurssi on työpainotteinen eikä sisällä muuta teoriaopetusta, on tärkeää,
että jokainen kurssilainen osallistuu tälle luennolle. Aika ilmoitetaan myöhemmin.
Kurssin hinta on 100 euroa / osallistuja. Lisäksi tulee 10 euron materiaalimaksu. Kurssille
otetaan 15 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi toteutuu, jos vähintään 10 henkilöä
ilmoittautuu. Kurssin opettajana toimii keramiikkataiteilija, taiteen maisteri Raila Vainonen
Haminasta. Opettaja on paikalla koko kurssin ajan.
Kurssista ilmoitetaan yhdistysten internet-sivuilla, jäsentiedotteissa ja Kymenlaaksossa ilmestyvissä sanomalehdissä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: jaakko.liukkonen@netti.fi tai
puh. 0400 489 285.
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Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 14.3.2015 klo 11.30

Haminassa Huovilan kahvilassa, osoitteessa Fredrikinkatu1. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Vuosijäsenen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin edelleen
15 euroa ja uuden jäsenen liittymismaksuksi 5 euroa. Päätettiin johtokunnan jäsenmääräksi, puheenjohtajan lisäksi, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen
puheenjohtajana jatkaa Jaakko Liukkonen. Johtokunnan muista varsinaisista jäsenistä
erovuorossa olivat Tuija Kuokka ja Anna-Liisa Lavila. Erovuoroiset valittiin uudelleen. Johtokunnassa varsinaisena jäseninä jatkavat viime vuonna valitut Sirkku Mikkonen ja Raila
Vainonen. Johtokunnan varajäseniksi valittiin Erna Pirnes ja Pertti Pennanen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Liisa Hanski ja varatoiminnantarkastajaksi Risto Rahkonen.

3. Johannes Takasen puiston kunnostus
Vuoden 2012 syksyllä Virolahden kunnalle tekemämme aloite Virojoen keskustassa

sijaitsevan Johannes Takasen puiston kunnostamisesta etenee. Harjun oppimiskeskuksessa
oppilastyönä tehtyjä puiston kunnostussuunnitelmia saatiin neljä kappaletta. Seuraavaksi mietitään yhdessä kunnan teknisen toimiston kanssa, mitä suunnitelmista toteutetaan.
Virolahden kunnan puolelta asiaa hoitaa Jukka Salmi ja Johannes Takanen Seurasta Jaakko
Liukkonen ja Sinikka Nokka. Suunnitellun aikataulun mukaan kunnostustöiden tulee olla
valmiina syyskuussa 2015.

3. Kirja patsaasta ja seuran 30-v. historiasta
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 130 vuotta Johannes Takasen kuolemasta sekä 30

vuotta puiston perustamisesta ja Takasen patsaan paljastamisesta. Keväällä 2016 Johannes
Takanen Seura täyttää 30 vuotta. Kirjan on tarkoitus valmistua vuosien 2015–16 aikana.
Yhdistyksemme anoi tänä vuonna, jo toisen kerran, kirjan tekemiseen apurahaa Suomen
Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta. Apurahaa ei saatu.

4. Takasen bozzettot Roomassa ja muistolaatta
Takasen Roomassa asuvien perikunnan jäsenten hallussa olevien Johannes Takasen teosten

sijoituksen selvittely jatkuu. Riikka Eela Suomen Rooman suurlähetystöstä on ollut puhelimitse
yhteydessä Jaakko Liukkoseen. Hän on luvannut lähestyä, lähetystön arvovallalla, Takasen perikuntaa sekä kehottaa heitä kiirehtimään, mikäli asia on vielä ajankohtainen, Ateneumin kaipaamien
tietojen ja kuvien toimittamisessa.
Riikka Eelan kanssa keskusteltiin myös Takasen muistolaatan saamisesta Roomaan Via
Sistina 106:ssa sijatsevan talon seinään. Seuraavassa vaiheessa yhdistyksemme hakee apurahaa
muistolaattaa varten.



5. Nettisivut
Yhdistyksen nettisivut ovat jälleen toiminnassa: www.johannestakanenseura.fi

Sivujen toimivuudesta ja päivityksistä huolehtii Mika Kaitila Virojoelta.

6. Jäsenmaksut ja seuraava johtokunnan kokous
Tämän sähköpostin eri liitteenä (tai kirjeessä mukana paperisena) on jäsenmaksulasku

2015. Vuosijäsenen jäsenmaksu on 15 euroa. Eräpäivä on 15.6.2015. Kunniajäsenet eivät
maksa jäsenmaksua.
Seuraava johtokunnan kokous lauantaina 29.8.2015 Haminassa Huovilan kahvilassa klo 11.



Aurinkoista ja lämmintä
kesää kaikille!
Helsingissä 27.5.2015 johtokunnan puolesta 		
						
			
		

Jaakko Liukkonen

