
                                              
 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 

 

Heinolan Taidemuseon Ystävillä on takanaan 25. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu tekemään 

tunnetuksi heinolalaista taidemuseotoimintaa. Pyrimme toimimaan kuvataidetta harrastavien, siitä 

kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä paikkakunnalla. Pyrimme myös 

aktivoimaan jäsenistöämme museokäynteihin. Jäseniä 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 on jatkanut 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 Peltola. 

 

Virallinen toiminta 

Hallitus kokoontui 6 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 sekä Orimattilan 

Taideyhdistyksen jäsenten kanssa). 

Vuonna 2015 Wanhan Ajan Joulun yhteydessä aloitettiin nimien kerääminen adressiin Galleria 

Lambertin säilyttämiseksi. Adressi luovutettiin Heinolan kaupungille 11.01.2016. Nimiä siinä oli 1640 

kpl. Adressi oli samalla myös kuntalaisaloite. 

TMY jätti 19.02.2016 oikaisuvaatimuksen Heinolan kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunnan 03.02. 

tekemään Galleria Lambertia koskevan päätöksen kumoamiseksi.  

10.05 tehtiin asiasta valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.  

12.07. jätettiin vielä lisäselitys Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.  

27.12. saatiin hallinto-oikeuden välipäätös, joten valituksen käsittely on vielä kesken. 

Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostetille lähetettiin sähköpostia 28.03. Galleria Lambertin tilanteesta. 

TMY teki oikaisuvaatimuksen kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle 09.03. sekä valituksen 

asiasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 25.05. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksellään 14.12. 

Kaikki Galleria Lambertia koskea materiaali on koottu erilliseen Lambert-mappiin. 

 

Kevätkokous  

Kokous pidettiin Heinolan taidemuseolla 30.03.2016. Puheenjohtajana toimi Seppo Hokkanen.  

Virallisen kokouksen jälkeen keskusteltiin Lambertin tilanteesta ja kokouksen osanottajat saivat 

tutustua Lambertista tehtyihin oikaisuvaatimuksiin sekä Museoviraston pääjohtajalle lähetettyyn 

sähköpostiviestiin. 



Perinteiset arpajaiset pidettiin edellisenä vuonna jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten kesken.             

Anja Kuusinen voitti Taidemuseon Ystävien lahjoittaman Teuvo Salmisen teoksen Kesänäkymä 

vanhasta Heinolasta 1940-luvulta. 

 

Syyskokous  

Kokous pidettiin Heinolan taidemuseolla 16.11.2016. Puheenjohtajana toimi Seppo Hokkanen. 

Kokouksen jälkeen museonjohtaja Terhi Pietiläinen kertoi ajatuksiaan ja suunnitelmiaan museoiden 

toiminnasta. 

 

Jäsenmaksu  

Jäsenmaksuksi vuodelle 2017 vahvistettiin: 

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 vuonna 2016 tukimaksua 330 euroa, mikä 

siirrettiin rahastotilille. 

 

Talous   

Tilinpäätös osoitti 31.12.2016 162,41 euroa alijäämää.  

Jäsenmaksuista kertyi yhdistykselle 7.530 euroa. 

Wanhan Ajan Joulun yhteydessä pidettyyn Toropoffin puotiin olemme saaneet yksityisiltä lahjoittajilta 

tavaroita myyntiin, joista saatu tuotto on ollut merkittävin varainhankintatapahtuma vuonna 2016. 

 

Lahjoitukset taidemuseolle 

Marita Liulia: duplikaatti kamarineuvos Kari-Paavo Kokin muotokuvasta, 2015, (alumiinille 

pohjustettu museolaatuinen pigmenttivedos) 

Marita Liulian triptyykki, Purot 2014 

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

Vesa Väänänen: Muurahaiskarhu, mikä on sijoitettu Tommola-talon aulaan  

Niclas Wariuksen teos "Pause" 2015 

 

Muut lahjoitukset 

Taidemuseon Ystävät muisti kamarineuvos Kari-Paavo Kokkia lahjoittamalla hänelle 4. huhtikuuta 

Marita Liulian hänestä tekemän alkuperäisen muotokuvan. 

 

Hankitut taideteokset 

Taidehankintoja ei tehty vuonna 2016. 

 

Taideretket  

Huhtikuussa tehtiin retki Ateneumiin Japanomania- ja Rodin-näyttelyihin.  

Toukokuussa käytiin Porvoossa Stensbölen kartanossa ja Holmin talossa. 

Syyskuussa kävimme Tampereella Milavida-museossa ja Laukon kartanossa. 

 

Wanhan Ajan Joulu  

Yhdistyksemme osallistui perinteisesti taidemuseolla ja sen pihapiirissä järjestettyyn Wanhan Ajan 

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

taidekirpputorin muodossa.  

 

 



Jäsenkirjeet 

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

tulevista tapahtumista.  

Lähetimme sähköpostilla syyskirjeen ja tulevien retkien ennakkotietoa niille jäsenille, joiden 

sähköpostiosoite oli tiedossamme. 

Sähköistä tiedottamista on lisätty ja TMY:n kotisivujen päivitysvastuu on siirtynyt yhdistykselle. 

 

Jäsenkortti  

Yhdistyksen jäsenyys oikeuttaa jäsenkorttiin, jota näyttämällä pääsee ilmaiseksi Heinolan 

museoiden näyttelyihin. Museo lähettää jäsenille kutsun näyttelyiden avajaisiin. Jäsenkortti on 

voimassa yhden vuoden. 

 

Yhteenveto 

Heinolan Taidemuseon Ystävät on vuonna 2016 toiminut asettamiensa tavoitteiden mukaisesti.   

Hallitus kiittää kaikkia jäseniään, talkoolaisia ja tukijoitaan aktiivisesta osallistumisesta vuoden 2016 

tapahtumiin. 

Yhdistys kiittää museon henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä  

 

13.02.2017 Hallitus 

 


