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1. Tulevaa toimintaa
Takasen patsaan kukitus 8.12.2011
Perinteinen Johannes Takasen patsaan kukittaminen tapahtuu taiteilijan syntymäpäivänä torstaina
8. joulukuuta 2011 klo 12.00. Virojoella Johannes Takasen puistossa. Tilaisuuteen osallistuvat
Johannes Takanen Seura ry, Virolahti Seura ry, Kaakon Luonto- ja Kulttuuri ry, Ala-Urpala-seura ja
Ylä-Urpala-seura. Tervetuloa tilaisuuteen kaikki kynnelle kykenevät.
Vuosikokous 2012
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 10.3.2012 klo 13.00 Haminan
kirjaston Kasper-salissa, Rautatienkatu 8. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, päätetään mm. jäsenmaksun suuruudesta. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi
ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä vuodeksi kerrallaan valittavat varajäsenet. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat Siru Ahopelto, Pia Hinttula ja Sinikka
Nokka. Vuonna 2011 valittuina johtokunnan jäseninä jatkavat Anna-Liisa Lavila, Satu Liikkanen ja
Tuija Kuokka. Vuodeksi valitut varajäsenet ovat Erna Pirnes ja Pertti Pennanen. Toiminnantarkastaja
on Liisa Hanski ja varatoiminnantarkastaja Risto Rahkonen.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin (25.2.2012 mennessä), että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

2. Tehdäänkö ensi vuonna kulttuurimatka?
Johtokunta on miettinyt mahdollista taide-/kulttuurimatkaa ensi vuodeksi. Jäsenistö voi nyt ehdottaa
mihin ja milloin haluaisi tutustumisretken tehdä. Tehdäänkö matka kotimaan kohteisiin, vai suuntautuuko se ulkomaille? Kotimaan kohteita on lukemattomia ja niihin voitaisiin tehdä yhden päivän
retki. Ulkomaille suuntautuvat matkat ovat tietysti useampipäiväisiä. Ulkomaisista kohteista tulevat
ensimmäiseksi mieleen Takasen opiskelukaupunki Kööpenhamina tai asuinkaupunki Rooma. Muitakin kohteita toki saa ehdottaa.
Ehdota kulttuurimatkaa, sen ajankohtaa ja pituutta Anna-Liisa Lavilalle puh. 040 758 3377 tai
sähköpostilla anna-liisa.lavila@haminetti.net. Voit ehdottaa matkaa myös nettisivullamme (www.
johannestakanenseura.fi) kirjoittamalla sen kohtaan Palaute ja painamalla Lähetä.

3. Kuluvana vuonna tapahtunutta
Kulttuurijunalla Turkuu 13.5.2011
Kymenlaakson kulttuuri valloitti Euroopan kulttuuripääkaupungin Turun13.–15.5.2011. Yhdistyksemme oli mukana junassa ja perillä Turun tapahtumissa. Teimme Takasen seuraa tunnetuksi yleisölle
ja Kymenlaakson muille kulttuuritoimijoille. Päällimmäisenä tarkoituksena oli mainostaa tulevaa
kuvanveistokurssiamme.
Kuvanveistokurssi 13.–19.6.2011
Seuramme järjesti 7 päivää kestävän kuvanveistokurssin Pyterlahden hovissa 13.–19.6.2011. Kurssi
oli kuvanveiston peruskurssi, joten osallistujilla ei tarvinnut olla aikaisempaa kokemusta kuvanveistosta. Kurssille osallistui 10 henkilöä. Päivittäinen työskentelyaika oli 5–6 tuntia, mutta venähti
usein pitemmäksi. Veistos, istuva ihmisfiguuri, toteutettiin savesta 4–5 päivän aikana, jolloin malli
oli paikalla. Kahtena-kolmena viimeisenä päivänä tehtiin valutyöt (muotti ja lopullinen kipsivalu).
Kurssin opettajana toimi kuvanveistäjä Emma Helle, joka oli paikalla joka päivä.
Kurssipaikkana oli Riitta Kuusiholman ateljee Pyterlahden hovissa. Kurssin hinta oli 200 euroa/osallistuja + 50 euron materiaalimaksu. Kurssin rahoittamiseksi haettiin avustusta Virolahden kunnalta
(Kaakon kaksikko) 2 000 euroa, Kaakkois-Suomen taidetoimikunnalta valtion avustusta
1 500 euroa. Taidetoimikunta ei antanut kurssille valtionavustusta. Sen jälkeen haettiin Jane ja Aatos
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Erkon söötiöltä 1 500 euroa. Myöskää Jane ja Aatos Erkon säätiö ei myöntänyt anottua apurahaa.
Ainostaan Virolahden kunta antoi kurssille avustusta, mutta vain 1 000 euroa. Kurssin kulut olivat
5 055,24 euroa. Kurssin tulot (osallistumismaksut, materiaalikulut ja kunnan avustus) 3 500 euroa.
Yhdistyksemme oli varannut kurssiin 1 000 euroa, mutta joutui sijoittamaan siihen 1 555, 24 euroa.
Kurssi oli siis sen verran tappiollinen. Kurssin ansiosta yhdistykseen liittyi 5 uutta jäsentä.
Näyttely kuvanveistokurssin töistä 4.–29.7.2011
Virolahden kirjastossa oli esillä heinäkuun ajan kuvanveistokurssilla tehtyjä töitä: 8 patsasta ja runsaasti croquis-piirustuksia.
Sekä kurssi että näyttely saivat paljon huomiota osakseen paikallisissa tiedotusvälineissä: Kymenlaakson radio teki jutun, TV:n paikallisuutiset samoin. Lehdistä kurssin ja näyttelyn huomioivat
ainakin Kymen Sanomat, Kaakonkulma ja Reimari.

4. Jatkoa kuvanveistokurssille suunnitellaan
Kuvanveistokurssilla syntyi ajatus jatkokurssin pitämisestä. Kursslaisista ainakin osa oli kovasti innostunut asiasta. Olisiko se terrakottakurssi vai puuveistokurssi? Se jäi vielä harkittavaksi.
Molemmat sopisivat seurallemme, tekihän Takanen nuorena puuveistoksia ja vanhempana kaikki
luonnoksensa terrakotasta (poltetusta savesta). Yhdistyksellämme ei ole varaa lähteä vetämään
toista tappiollista kurssia, niinpä etsimmekin kumppaniksemme toista seuraa tai yhdistystä jonka
kanssa voisimme yhdistää voimamme. Kahden tai kolmen seuran yhdessä järjestämälle kurssille
olisi Kaakkois-Suomen taidetoimikunnankin jo syytä lotkauttaa korvaansa, samoin Kymenlaakson kulttuurirahaston ja muidenkin rahasäkin päällä istujien.
Johtokunta tutkii, suunnittelee, tunnustelee ja kuulostelee kurssiasiaa edelleen. Toteutetaanko
kurssi ensi vuonna vai vasta seuraavana? Se selviää kunhan saamme vastauksia yhteistyötiedusteluihimme muilta seuroilta. Asiaan palataan seuraavassa jäsentiedotteessa.

5. Nettisivut päivitetty
Yhdistyksen nettisivut ovat jälleen ajantasalla. Sinne on lisätty kesällä pidetty kuvanveistokurssi
ja sen näyttely kuvien kanssa sekä lehdissä olleita artikkeleita. Sääntöihinkin on nyt lisätty 6. §, ja
liittymiskaavake muutettu liittymislomakkeeksi. Vierailkaa sivullamme ja lähettäkää kommentteja
palaute-osiossa. Osoite on www.johannestakanenseura.fi

6. Jäsenmaksuista vielä
Muutamilla jäsenillä on vielä tämän vuoden jäsenmaksu maksamatta. Mikäli tämän jäsenkirjeen
mukana ei ole laskua, on jäsenmaksusi maksettu ja asia on sinun kohdaltasi kunnossa. Jos taas
löydät kuoresta jäsenmaksulaskun, toivon sinun maksavan sen mahdollisimman pikaisesti.

7. Ensi vuoden jäsenkirjeet sähköpostissa
Posti- ja muiden kulujen säästämiseksi lähetetään ensi vuonna jäsenkirjeet sähköpostissa niille, jotka ovat jäseneksi ilmoittautuessaan ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Jos olet hankkinut
sähköpostin sen jälkeen tai osoitteesi on muuttunut, niin ilmoitathan uuden osoitteen. Niile joilla
sähköpostia ei ole kirje lähetetään edelleen paperiversiona. Jäsenkirje on myös luettavissa yhdistyksen nettisivuilla.

Hyvää ja rauhallista joulunaikaa kaikille!
				
Helsingissä 14.11.2011							
				
Johtokunnan puolesta
													
									Jaakko Liukkonen

