
                                             

TOIMINTAKERTOMUS 2015 

 

 

Heinolan Taidemuseon Ystävillä on takanaan 24. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu tekemään 

tunnetuksi heinolalaista taidemuseotoimintaa. Pyrimme toimimaan kuvataidetta harrastavien, siitä 

kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä paikkakunnalla. Pyrimme myös 

aktivoimaan jäsenistöämme museokäynteihin. Jäsenmäärämme on yli 400 henkilöä ja haluamme 

edelleen kartuttaa jäsenmääräämme. Yhdistys tekee toimintaperiaatteidensa mukaan retkiä 

taidenäyttelyihin, kulttuuritapahtumiin sekä järjestää luentotilaisuuksia. Yhdistyksen tavoitteena on 

tukea taidemuseon toimintaa eri tavoin yhteistyössä taidemuseon ja muiden kulttuuritoimijoiden 

kanssa. Keskeistä toiminnassamme on varainhankinta, jonka tavoitteena on taidemuseon 

kokoelmien kartuttaminen ja ylläpito. 

 

Hallitus  

Puheenjohtajana jatkaa Anja Vahteristo-Järvinen. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Tarmo Eskola, 

Marja Jääskeläinen, Marjatta Kallioniemi, Tuula Kostamo, Eija Markkanen, Marja Pennanen, Jarmo 

Valojää ja Anja Veitonen. 

 

Toiminnantarkastajat  

Yhdistyksen tilejä ja hallintoa ovat tarkastaneet Juha Untamo ja Kalevi Koota varsinaisina 

toiminnantarkastajina, sekä varamiehenä Kalevi Peltola. 

 

Virallinen toiminta 

Hallitus kokoontui 7 kertaa. Tämän lisäksi on ollut lukuisia epävirallisia neuvotteluja ja tapaamisia 

hallituksen jäsenten, museon henkilökunnan ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa (mm. 

tapaaminen koulujen taideopettajien ja taiteesta kiinnostuneiden opettajien kanssa). 

Kaupunginhallitukselle jätettiin 09.11.2015 kannanotto Galleria Lambertin säilymisen puolesta. 

Wanhan Ajan Joulun yhteydessä aloitettiin nimien kerääminen adressiin Lambertin säilyttämiseksi. 

Adressi luovutettiin Heinolan kaupungille 11.01.2016. Nimiä adressissa oli 1640. 

 

Kevätkokous  

Kokous pidettiin Heinolan Taidemuseolla 18.03.2015. Puheenjohtajana toimi Asko Alho.  

Aiemmin perustettu työryhmä on kartoittanut mihin julkisiin tiloihin TMY:n teoksia voidaan 

sijoittaa (sairaala, terveyskeskus ja vanhainkoti). 

Perinteiset arpajaiset pidettiin edellisenä vuonna jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten kesken. 

Arpaonni suosi Eila Jokelaista, joka voitti Taidemuseon Ystävien lahjoittaman Topi Väänäsen 

kukka-aiheisen öljyvärimaalauksen 

 

Syyskokous  

Kokous pidettiin Heinolan Taidemuseolla 25.11.2015. Puheenjohtajana toimi Martti Kainulainen. 

Yhdistyksen puheenjohtaja selvitti lyhyesti kulttuuritoimiston mahdollista muuttoa Galleria 

Lambertin tiloihin ja siitä pidettiin erillinen ideariihi varsinaisen kokouksen päätyttyä. 

Kalevi Koota kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi ja hänelle luovutettiin kunniakirja kukitusten kera. 

 

Jäsenmaksu  

Jäsenmaksuksi vahvistettiin vuodelle 2015: 

Henkilöjäsen      20 euroa                                

Kannatus- ja yhteisöjäsen  100 euroa         

Ainaisjäsen     300 euroa                                 



Jäsenet ovat voineet halutessaan maksaa sopivaksi katsomansa tukimaksun hallituksen nimeämään 

erityiseen ja vuosittain vaihtuvaan projektiin. Saimme tukimaksua 495 euroa, mikä kohdistettiin 

taideteosten kunnostamiseen ja varastointiin. 

 

Talous   

Tilinpäätös osoitti 4.122,67 euroa alijäämää.   

Jäsenmaksuista kertyi yhdistykselle 7.690 euroa. 

Jokavuotisen Wanhan Ajan Joulun yhteydessä pidettyyn Toropoffin puotiin olemme saaneet yksityisiltä 

lahjoittajilta lahjatavaroita myyntiin, joista saatu tuotto on ollut merkittävä varainhankintatapahtuma 2015. 

 

Lahjoitukset Taidemuseolle 

Hankittu Bukowskilta: Tuntematon/Okänd/Unknown, den unge Alexander den, Aleksanteri Suurta 

esittävä öljyvärityö, mikä on luovutettu Taidemuseolle toukokuussa.  

 

Hankitut taideteokset, mitkä ovat vielä TMY:n omistuksessa 

Carl Warghin kaksi akvarellia: Kaskisista, 1999 ja Kaksijakoinen kesämaisema, 2002 

Marita Liulian triptyykki, Purot 2014 

Vesa Väänänen: Muurahaiskarhu 

Niclas Wariuksen teos "Pause" 2015 60 x 44 cm, mustesuihkutuloste akryylille (Fotosec). Teoksessa 

on kuvattu Kaupunginmuseon esineistöä. 

 

Taideretket  

Toukokuussa tehtiin retki Serlachius-museoihin Mänttään.   

Elokuun loppupuolella tutustuimme Vesa Väänäsen Dorkin Puistoon Heinolassa. 

Syyskuussa kävimme Suomenlinnassa Ehrensvärd-museossa sekä saimme kattavan opastuksen 

Suomenlinnan historiaan. 

  

Wanhan Ajan Joulu  

Yhdistyksemme osallistui perinteisesti Taidemuseolla ja sen pihapiirissä järjestettyyn Wanhan Ajan 

Joulu -tapahtumaan. Olimme mukana arpajaisten, taidekahvilan ja ”Toropoffin puodin” 

taidekirpputorin muodossa. 

 

Jäsenkirjeet  

Hallitus lähetti yhdistyksen jäsenille kaksi jäsenkirjettä, joissa kerrottiin yhdistyksen toiminnasta ja 

tulevista tapahtumista.  

Lähetimme myös sähköisen joulutervehdyksen niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. 

 

Jäsenkortti  

Yhdistyksen jäsenyys oikeuttaa jäsenkorttiin, jota näyttämällä pääsee ilmaiseksi Heinolan 

museoiden näyttelyihin. Jäsenet saavat myös kutsun näyttelyiden avajaisiin. Jäsenkortti on 

voimassa yhden vuoden. 

 

Yhteenveto 

Heinolan Taidemuseon Ystävät on vuonna 2015 toiminut asettamiensa tavoitteiden mukaisesti.   

Hallitus kiittää kaikkia jäseniään ja tukijoitaan aktiivisesta osallistumisesta vuoden 2015 tapahtumiin. 

Yhdistys kiittää museon henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä  

 

02.02.2016 Hallitus 

 
 


