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1. Tulevaa toimintaa
Takasen patsaan kukitus 8.12.2013
Perinteinen Johannes Takasen patsaan kukittaminen tapahtuu taiteilijan syntymäpäi
vänä sunnuntaina 8. joulukuuta 2013 klo 12.00 Virojoella Johannes Takasen puistossa.
Tilaisuuteen osallistuvat ainakin Johannes Takanen Seura, Virolahti Seura, Kaakon Luonto
ja Kulttuuri, Ala-Urpala-seura ja Ylä-Urpala-Seura. Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Vuosikokous 2014
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 15.3.2014 klo 11.30

Haminassa Huovilan kahvilassa, osoitteessa Fredrikinkatu 1. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat, päätetään mm. jäsenmaksun suuruudesta. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä vuodeksi kerrallaan
valittavat varajäsenet ja toiminnantarkastajat. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat
puheenjohtaja Jaakko Liukkonen ja Sinikka Nokka. Vuonna 2013 valittuina johtokunnan
jäseninä jatkavat Anna-Liisa Lavila, Satu Liikkanen ja Tuija Kuokka. Vuonna 2013 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 (28.2.2014
mennessä), että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tervetuloa kokoukseen!

Matka Italiaan syksyllä 2014 ?
Johtokunta on suunnitellut jäsenille ja ystäville matkaa Italiaan ensi vuoden lokakuus
sa viikolla 43. Matkakohdetta ei ole vielä päätetty. Esillä on ollut Rooman lähiympäristö
tai Napolin seutu. Asiaa pitää vielä selvitellä ja tutkia eri mahdollisuuksia. Asiasta tiedotetaan jäsenille kun matkakohde ja hinta ovat selvillä.

2. Kuvanveistokurssi Haminassa 29.7.–2.8.2013
Johannes Takanen Seura ja Haminan Taideseura toteuttavat yhteistyönä viime kesä
nä 5-päiväisen kuvanveistokurssin. Kurssilla tehtiin noin 25-30 cm korkea ihmisfiguuri,
istuvasta ja puetusta naismallista. Se toteutettiin keraamisena veistoksena. Raaka-aineina
käytettiin shamottimassoja (keraamisia saviseoksia). Kurssin jälkeen työt kuivuivat noin
kolme viikkoa, jonka jälkeen ne voitiin polttaa keramiikkauunissa. Kurssilla työskenneltiin
joka päivä noin kuusi tuntia klo 10–16. Veistos tehtiin elävän mallin mukaan. Malli oli
paikalla koko kurssin ajan.
Kurssin opettajana toimi keramiikkataiteilija, taiteen maisteri Raila Vainonen Haminasta. Myös opettaja oli paikalla koko kurssin ajan. Kurssi aloitettiin tekemällä ensin pari
pientä luonnosfiguuria, jotta saatiin tuntumaa materiaaliin. Kurssipaikkana oli Haminan
Taideseuran tila, Taidetupa, Rauhankadulla.
Kurssille osallistui 13 henkilöä. Kurssin palaute- ja loppupalaveri pidettiin Taidetuvalla
1.9.2013. Kurssilla tehdyt veistokset ovat esillä Haminassa Galleria Raatitorin ikkunassa
ensi tammikuun ajan. Kurssista löytyy enemmän tietoa nettisivuiltamme.

S

TA K

A N EN

E

E

S

A RY

J OHA

UR

NN

2/2

❖

❖
I
I R
T
O LA H

Vuosikokous 15.3.2014

Yhdistyksen nettisivut osoitteessa

www.johannestakanenseura.fi

V

3. Takasen puiston kunnostaminen
Yhdistyksemme teki 15.9.2012 Virolahden kunnalle aloitteen Johannes Takasen puis
ton kunnostamisesta vuoden 2015 kesään mennessä. Silloin tulee kuluneeksi 30 vuotta
puiston perustamisesta ja Takasen patsaan paljastamisesta Aloite on luettavissa nettisivuiltamme osoitteessa www.johannestakanenseura.fi.
Tekninen lautakunta käsitteli aloitteemme tämän vuoden alkupuolella ja suhtautui asiaan
myönteisesti. Sen jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään, eikä myöskään ole tapahtunut
mitään.
5.11.2013 yhdistys kiirehti asiaa lähettämällä sähköpostia kunnanjohtajalle, tekniselle johtajalle, kulttuurisihteerille ja matkailusihteerille. Kunnanjohtaja vastasi viestiimme ja lupasi
kiirehtiä asian edistymistä ja työryhmän perustamista. Jäämme edelleen odottelemaan.

4. Johtokunnan kokoukset
Johtokunta on kuluvana vuonna kokoontunut neljä kertaa. Seuraava kokous pidetään

lauantaina 8.2.2014 Haminassa Huovilan kahvilassa klo 11.00 alkaen.

5. Vuosikokous 2014
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 15.3.2014 Haminas
sa Huovilan kahvilassa klo 11.30. Johtokunta kokoontuu samassa paikassa puolta tuntia
ennen (klo 11.00).

6. Nettisivut
Yhdistyksen nettisivut päivitetään lähiaikoina. Sinne lisätään kuluvan vuoden toimin
taa mm. kesällä pidettyyn kuvanveistokurssiin liittyvää aineistoa, tietoa tulevista matkoista
ja tapahtumista. Käykää sivuillamme! Osoite on: www.johannestakanenseura.fi

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 luettavissa myös yhdistyksen nettisivuilla.

Rauhallista Joulua
						
ja
				
Onnellista Uutta Vuotta!
					

			

Helsingissä 1.12.2013							
				
Johtokunnan puolesta
				
toivottaa
													
									Jaakko Liukkonen

