
 

JÄSENKIRJE 19.2.2019 

KEVÄTKOKOUS 

 
 

Taidemuseon Ystävät ry:n (jäljempänä TMY) sääntömääräinen kevätkokous pidetään 

keskiviikkona maaliskuun 20. päivänä 2019 klo 18.00 Heinolan taidemuseolla. Kahvitarjoilu 

alkaa klo 17.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Perinteisesti arvomme 

taideteoksen niiden Taidemuseon Ystävien jäsenten kesken, jotka ovat maksaneet vuoden 2018 

jäsenmaksunsa. Tervetuloa kevätkokoukseen!   

Yhdistyksen kotisivuilla, jonne on linkki Heinolan taidemuseon sivuilta, on mm. yhdistyksen 

säännöt, hallituksen jäsenet, toimintakertomus 2018, ajankohtaista tietoa tapahtumista ja retkistä, 

jäsenkirje sekä jäsenlomake uusille jäsenille. Retkistä ilmoitamme aina myös Itä-Hämeessä. 

Taidemuseon Ystävät vie huhtikuussa kaikki Heinolan 9-luokkalaiset taideretkelle Ateneumiin.  

TAIDERETKET 

Suunnittelemme retkeä mm. Amos Rexiin ja uuteen Oodi-kirjastoon ja mietimme muita 

mielenkiintoisia kohteita. Seuratkaa ilmoittelua Itä-Hämeessä.  

JÄSENMAKSULOMAKE JA JÄSENKORTTI OVAT LIITTEENÄ 

Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. Vuonna 2019 se on henkilöjäseneltä 20 euroa, 

ainaisjäseneltä 300 euroa, sekä kannatus- ja yhteisöjäseneltä 100 euroa. Taidemuseon Ystävien 

jäsen pääsee Heinolan kaupungin museoiden näyttelyihin veloituksetta, tällöin jäsenkortti on 

esitettävä museon henkilökunnalle.  Lisäksi jäsen saa museon lähettämän kutsun näyttelyiden 

avajaisiin. Kaikissa näyttelyissä ei ole virallisia avajaisia, joten kutsuja ei silloin lähetetä.  

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tukea toimintaa maksamalla erillinen tukimaksu, josta 

kertyvät varat käytetään tänä vuonna koulujen taidekasvatuksen stipendeihin. Oheisessa laskussa 

on jäsenkortti. Ystävällisesti leikatkaa se irti.  

Taidemuseon Ystävien jäsenrekisteriä hoitaa Päivi Barkaway, puh. 044 980 2907. Kätevimmin 

voitte asioida kanssamme sähköpostilla heinola.tmy@gmail.com Lähetämme viestejä myös 

sähköisesti, mutta ne jäsenet joiden sähköpostiosoitetta meillä ei ole, saavat jäsenkirjeemme aina 

postitse. Mikäli yhteystietonne ovat muuttuneet, pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan siitä 

ylläolevaan sähköpostiosoitteeseen/numeroon. 

HALLITUS 2019 

Puheenjohtajaksi valittiin Anja Vahteristo-Järvinen. Hallituksessa jatkavat Marja Jääskeläinen, Juha 

Kentta, Tuula Kostamo, Heikki Laitinen, Maarit Taskula, Leila Tiira ja Anja Veitonen. Uudeksi 

jäseneksi valittiin Päivi Barkaway. 
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VUODEN 2018 TAIDEHANKINAT JA LAHJOITUKSET 

Yhdistys on saanut lahjoituksena neljä taulua: Topi Väänäsen Talvimaisema 1968 ja Merimaisema 

1975 sekä Tatjana von Schwank-Väänäsen signeeraamattomat teokset Asetelma ja Kukkataulu. 

Yhdistys on hankkinut ja lahjoittanut museolle Ana Pimentelin teoksen Tule lähemmäksi.  

Yrjö Blomstedtin Niilo Helanderille suunnittelema kirjaston kalusto vuodelta 1899, on hankittu ja 

lahjoitettu museolle yhdessä Juurikkalan ja Jaakkolan säätiöiden kanssa. Yksi kaluston tuoleista on 

ollut esillä Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900. 

KIITOS 

Yhdistyksemme voimavara on runsas jäsenmäärä. Haluamme kiittää teitä osallistumisesta 

yhdistyksemme toimintaan. Olemme saaneet joukkoomme aktiivisia talkoolaisia avustamaan 

tilaisuuksien järjestämisessä, mutta lisäapu on aina tervetullutta. 

Saimme runsaasti myytävää Toropoffin puotiin. Kiitos kaikille lahjoittajille. Osa tavaroista jäi 

kuitenkin myymättä, joten lahjoitimme ne eteenpäin IHA:n kirpputorille. 

TMY:n hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää kevättä. 

 

 

Anja Vahteristo-Järvinen   Tuula Kostamo 

puheenjohtaja   sihteeri 

anja.vahteristo.jarv@gmail.com   tuulakostamo@gmail.com    

puh. 040 559 1030 
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