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1. Tulevaa toimintaa
Takasen patsaan kukitus 8.12.2012
Perinteinen Johannes Takasen patsaan kukittaminen tapahtuu taiteilijan syntymäpäivänä lauantaina 8. joulukuuta 2012 klo 12.00. Virojoella Johannes Takasen puistossa. Tilaisuuteen osallistuvat
Johannes Takanen Seura, Virolahti Seura, Kaakon Luonto- ja Kulttuuri, Ala-Urpala-Seura ja YläUrpala-Seura. Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Vuosikokous 2013
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 9.3.2013 klo 13.00 Virojoella
Osuuspankin kokoustilassa, osoitteessa Opintie 1. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat, päätetään mm. jäsenmaksun suuruudesta. Valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle
uudet jäsenet sekä vuodeksi kerrallaan valittavat varajäsenet. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä
erovuorossa ovat Anna-Liisa Lavila, Satu Liikkanen ja Tuija Kuokka. Vuonna 2012 valittuna johtokunnan jäsenenä jatkaa Sinikka Nokka. Kuluvan vuoden aikana johtokunnasta ovat eronneet Siru
Ahopelto ja Pia Hinttula. Heidän tilalleen tulisi valita yksi tai kaksi uutta jäsentä. 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 (22.2.2013 mennessä), että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

2. Maalausmatka Toscanaan 11.–17.6.2013
Johtokunta on tutkinut yhdessä Haminan Taideseuran kanssa maalausmatkan tekemistä Italiaan
ensi kesänä. Krista Kortelainen Helsigistä on järjestänyt useita maalausmatkoja Toscanaan ja toiminut näillä matkoilla myös opettajana. Seuraavanlainen matka olisi mahdollinen:
Toscana, Castiglion Fiorentino, viikoilla 24–25. Aika 11.–17.6.2013 (7 päivää 6 yötä).
Hotelli: Le Santucce (ent.luostari Castiglion Fiorentinossa) http://www.santucce.com/homeit.htm
Luostariresidenssi on erittäin rauhallinen, kaunis sekä vasta remontoitu.
Majoitus:
- 370 euroa/viikko sinkkuhuone, sisältää aamiaisen
- 580 euroa/viikko 2 hh huone sinkkusängyillä tai parivuoteella (290 euroa/hlö/viikko), sisältää
aamiaisen. Huom. Nämä hinnat ovat vanhoja, mutta en usko että ne on muuttuneet paljoa.
Hintaan sisältyy:
Käytössänne kattohuoneiston ateljee, sekä alakerran yhteiskeittiö. Lisäksi kaikki Castiglion Fiorentinon palvelut käden ulottuvilla, koska tämä paikka sijaitsee vanhan kaupungin muurien sisällä!
Hyviä kuvia Castiglion Fiorentinosta löytyy Le Santuccen kotisivuilta. Castiglion Fiorentinosta
pääsee junalla Firenzeen ja siellä vietämme yhden päivän mm. Uffizin taidemuseossa renessanssitaiteen parissa.
Lennot ovat noin + /- 245 euroa/hlö (Finnairin suora lento)
Kuljetukset lentokentältä: 43-paikkaisella bussilla (italialainen kuljettaja) meno-paluu Roomasta:
Bussikuljetus Rooma lentokenttä–Castiglion Fiorentino ja Castiglion Fiorentino–Rooma lentokenttä
on noin 1450 euroa, bussin hinta jaetaan osallistujien kesken.
HUOM: Rooman palatessa noin 2–3 tunnin pysähdys Valdichiana Outletvillagessa
Kristan opetuspalkkio 100€euroa/maalari. Kristan matka- ja majoituskustannukset ja retket jaetaan
kaikkien osallistujien kesken.
Laskeskelin kustannusarviota/henk. 15 lähtijän mukaan: lennot (250/henk.) + bussikuljetukset (100/
henk.) + 2hh aamiaisella (290/henk.) + Kristan osuuden maksaminen osallistujien kesken n. 55
euroa/henk. (lento 250 + bussikulj. 100 + asuminen 370 ja retket n. 100 = 820 euroa. Se jaettuna
15 = noin 55 euroa/nenä). Koko homma henkeä kohti maksaisi noin 895 euroa. Kristan osuuden ja
bussikuljetuksen hinnat tietysti pienenevät jos lähtijöitä on enemmän. Ruokailujahan tässä ei ole ja
aamiaisella (joka on ihan vaan peruskamaa) ei pitkälle pötkitä. Ruuat ja juomat tulee tietysti lisäksi
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jokaisen omasta pussista. Osassa huoneita on keittomahdollisuus ja yhteinen keittiökin on.
Krista haluaisi alustavan lähtijälistan (vähintään 10, mutta 20 mahtuu) mahdollisimman pian koska
hän on luvannut ilmoittaa mahdollisesta kurssista luostarihotelliin joulukuussa. Lista voi elää joulukuun ajan. Tammikuun puolenvälin tienoilla ostetaan lentoliput (halvat lennot). Hinnat ovat arvioita.
Tässä vielä lainaus Kristan viestistä: ”Bussin hinta määräytyy osallistujamäärästä. Jos mahdumme
pienempää bussiin niin se on halvempi. Majoitushinnat on viime vuoden, en usko merkittäviin
muutoksiin. Haluaisin maalareita mukaan esim 15 lähtijästä 13 maalaria, sillä opetuspalkkio on
myös järjestelypalkkiotani. Jos on paljon lähtijöitä jotka ei halua maalata, voisin ehkä ottaa pienen
järjestelypalkkion heiltä. Krista”

Vuosikokous 9.3.2013
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Matkasta kiinnostuneet ottakaa pikaisesti yhteyttä: J. Liukkonen, puh. 0400 489 285 tai sähköpostilla: jaakko.liukkonen@netti.fi

3. Kuvanveistokurssin suunnittelu etenee
Kuvanveistokurssi, mahdollisesti terrakottakurssi, pyritään järjestämään loppukesällä 2013
Haminassa. Yhteistyöhön mukaan ovat lähdössä Haminan Taideseura ja Sulo Mäkelä Seura.
Kurssipaikkana on Haminan Taideseuran tila, Taidetupa, Rauhankadulla. Ajankohtaa ei ole vielä
määrätty, koska se riippuu opettajan aikataulusta. Asiaan palataan tarkemmin seuraavassa jäsentiedotteessa.

4. Kuluvan vuoden tapahtumia
- Kulttuurimatka Mäntän kuvataideviikoille tehtiin 16.6.2012. Matkalla oli 15 osallistujaa.
- Yhdistys on tehnyt Virolahden kunnalle aloitteen Johannes Takasen puiston kunnostamisesta vuoden 2016 kesään mennessä. Silloin tulee kuluneeksi 30 vuotta puiston perustamisesta ja Takasen
patsaan paljastamisesta. Aloite on luettavissa nettisivuiltamme päivityksen jälkeen.
- Yhdistyksen nettisivut päivitetään lähiaikoina. Sinne on lisätty kuluvan vuoden toimintaa mm.
kesällä tehty kulttuurimatka Mäntän kuvataideviikoille, tietoa tulevista kursseista ja tapahtumista.
Käykää sivuillamme! Osoite on: www.johannestakanenseura.fi

5. Seuraava johtokunnan kokous
pidetään lauantaina 16.2.2013 Haminassa Huovilan kahvilassa klo 11.00 alkaen.

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

7. Osa jäsenkirjeistä sähköpostissa
Posti- ja tulostuskulujen säästämiseksi lähetetään jäsenkirjeet sähköpostissa niille, jotka ovat
ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Jos olet hankkinut sähköpostin 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 30.11.2012							
				
Johtokunnan puolesta
													
									Jaakko Liukkonen

