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TOIMINTAKERTOMUS 2017
Heinolan Taidemuseon Ystävät ry (jäljempänä TMY) on perustettu tekemään tunnetuksi
heinolalaista taidemuseotoimintaa. Pyrimme toimimaan kuvataidetta harrastavien, siitä
kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä paikkakunnalla. Pyrimme myös
aktivoimaan jäsenistöämme museokäynteihin. Jäseniä on n. 400 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 Marja
Jääskeläinen, Juha Kentta, Tuula Kostamo, Heikki Laitinen, Eija Markkanen, Marja Pennanen,
Leila Tiira ja Anja Veitonen.
Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen tilejä ja hallintoa ovat tarkastaneet Juha Untamo ja Matti Halme.
Virallinen toiminta
Hallitus kokoontui 7 kertaa. Tämän lisäksi on ollut lukuisia epävirallisia neuvotteluja ja tapaamisia
hallituksen jäsenten, museon henkilökunnan ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi 1.9.2017 TMY:n tekemän valitukseen Galleria Lambertia
koskevan päätöksen kumoamiseksi. Kaikki Galleria Lambertia koskea materiaali on koottu erilliseen
Lambert-mappiin.
Neljä hallituksen jäsentä osallistui syyskuussa Kotkassa pidettyyn museoiden ystävien tapaamiseen,
jossa oli 19 yhdistystä ympäri Suomea. Tapaamisessa sovittiin museoystäväyhdistyksille perustettavasta
työkalupakista ”Ystävyyslataamosta”. Museovirasto on myöntänyt joulukuussa 2017 hankkeelle
apurahaa. Tällä hetkellä mukana on 21 museoystävien yhdistystä, TMY mukaan lukien.
1.10.2017 TMY vietti 25-vuotisjuhlia Heinolan taidemuseolla.
Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin Heinolan taidemuseolla 29.3.2017. Puheenjohtajana toimi Asko Alho.
Perinteiset arpajaiset pidettiin edellisenä vuonna jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten kesken.
Maarit Taskula voitti Taidemuseon Ystävien lahjoittaman Teuvo Salmisen teoksen Näköala
Kymijoelle Wanha Heinola 1920-luvun alkupuolella.
Syyskokous pidettiin Heinolan taidemuseolla 15.11.2017. Puheenjohtajana oli Pekka Järvinen.
Jäsenmaksu
Jäsenmaksuiksi vuodelle 2017 vahvistettiin:
Henkilöjäsen
20 euroa
Kannatus- ja yhteisöjäsen 100 euroa
Ainaisjäsen
300 euroa
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Jäsenet ovat voineet halutessaan maksaa sopivaksi katsomansa tukimaksun hallituksen nimeämään
erityiseen ja vuosittain vaihtuvaan kohteeseen. Saimme vuonna 2017 tukimaksua 590 euroa, mikä
käytettiin lasten ja nuorten näyttelyiden ja työpajojen materiaalikustannuksiin sekä koulujen
opetukseen tarkoitettujen taidediojen digitointiin..
Talous
Tilinpäätös osoitti 31.12.2017 4.808,27 euroa ylijäämää. Jäsenmaksuja kertyi 6.960 euroa.
Wanhan Ajan Joulu on ollut merkittävä varainhankintatapahtuma. Myös järjestetyt taideretket ovat olleet
taloudellisesti onnistuneita.
Lahjoitukset taidemuseolle
Ei lahjoituksia 2017.
Saadut lahjoitukset
Arkkitehti Heikki Miettinen (1947-2017) on lahjoittanut yhdistykselle 7 kpl Tatjana von Schwanckin
maalaamia Heinolaan liittyviä tauluja. Teokset omistaa TMY ja niistä on tehty talletussopimus Heinolan
taidemuseon kanssa.
Hankitut taideteokset
Olemme ostaneet Väinö Hämäläisen signeeraaman Heinola-aiheisen taulun, jonka omistaa TMY,
säilytyspaikkana on taidemuseon kokoelmavarasto.
Taideretket
- tammikuu: Modigliani, Ateneum
- maaliskuu: UKK-arkisto, Soile Yli-Mäyryn taidelinna ja Orimattilan taidemuseo
- huhtikuu: Marita Liulian Kultakausi Serlachius museossa ja Mäntän kivikirkko
- elokuu: Pyhäniemen kartano, Hollola
- marraskuu: Kahden kuukauden kuningas, Ritarihuone, Helsinki
Wanhan Ajan Joulu
Yhdistyksemme osallistui perinteisesti taidemuseolla ja sen pihapiirissä järjestettyyn Wanhan Ajan
Joulu -tapahtumaan. Meillä oli taidekahvila, arpajaiset, ja ”Toropoffin puodin” taidekirpputori.
Jäsenkirjeet
Hallitus postitti yhdistyksen jäsenille kaksi jäsenkirjettä, joissa kerrottiin yhdistyksen toiminnasta ja
tulevista tapahtumista. Lähetimme sähköpostilla kevätkirjeen sekä tietoa retkistä ym. tapahtumista
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 2017 toiminut asettamiensa tavoitteiden mukaisesti.
Hallitus kiittää kaikkia jäseniään, talkoolaisia ja tukijoitaan aktiivisesta osallistumisesta vuoden 2017
tapahtumiin. Yhdistys kiittää myös museon henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä
30.1.2018 Hallitus

