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Toimintakertomus 2019 

 

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 yhdessä taidemuseon ja muiden 

kulttuurijärjestöjen kanssa kartuttaa taidemuseon kokoelmia ja ylläpitää niitä. Erityisesti haluamme 

tukea nuorten taidekasvatusta mm. järjestämällä 9-luokkalaisille opastetun Ateneumin retken sekä 

jakamalla keväällä taidestipendin yläkoululaiselle ja lukiolaiselle. 

 

Hallitus  

Puheenjohtajana on jatkanut Anja Vahteristo-Järvinen. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Päivi 

Barkaway, Marja Jääskeläinen, Juha Kentta, Tuula Kostamo, Heikki Laitinen, Maarit Taskula, Leila 

Tiira ja Anja Veitonen. 

 

Toiminnantarkastajat  

Yhdistyksen tilejä ja hallintoa ovat tarkastaneet Juha Untamo ja Matti Halme. Varatoiminnan- 

tarkastajina ovat olleet Kalevi Pohjala ja Kalevi Peltola.  

 

Virallinen toiminta     

- Hallitus on kokoontunut 8 kertaa. Tämän lisäksi on ollut lukuisia epävirallisia neuvotteluja ja 

tapaamisia hallituksen jäsenten, museon henkilökunnan ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. 

- Kolme hallituksen jäsentä osallistui syyskuussa Varkaudessa pidettyyn valtakunnalliseen museoiden 

ystävien tapaamiseen.  

- Yhdistys vei Heinolan 9-luokkalaiset taideretkelle Ateneumiin huhtikuussa. Mukana oli n. 180 henkilöä. 

- Lähetimme jäsenkyselyn niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossamme. Halusimme saada 

palautetta toiminnastamme ja ideoita sen kehittämiseksi. Vastausprosentti oli 46 %.  

- Yhdistyksen kotisivulla on mm. yhdistyksen säännöt, tietosuojaseloste, hallituksen jäsenet, jäsen-

kysely, toimintakertomus 2019, teoshankinnat ja lahjoitukset, ajankohtaista tietoa tapahtumista ja ret-

kistä, jäsenkirjeet sekä jäsenlomake uusille jäsenille. 

Sääntömääräiset kokoukset   

Kevätkokous oli Heinolan taidemuseolla 20.3.2019. Puheenjohtajana toimi Seija Saittakari. 

Kokouksessa arvottiin taulu edellisenä vuonna jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten kesken.              

Anne Vanhala voitti Ritva Sauson öljyväriteoksen ”Keltainen lilja 1985”  

Syyskokous pidettiin Heinolan taidemuseolla 20.11.2019. Puheenjohtajana oli Olli Kotikangas. 

 

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksut vuodelle 2020 on syyskokouksessa vahvistettu seuraavasti: 

henkilöjäsen      20 euroa                                

kannatus- ja yhteisöjäsen  100 euroa         

ainaisjäsen     300 euroa                                 



2 

 

Jäsenet ovat voineet halutessaan maksaa sopivaksi katsomansa tukimaksun hallituksen nimeämään 

erityiseen ja vuosittain vaihtuvaan kohteeseen. Saimme vuonna 2019 tukimaksua 125 euroa, mikä 

käytettiin 9-luokkalaisten taideretkeen Ateneumiin. 

 

Talous      

Tilinpäätös 31.12.2019 osoitti 5951,52 euroa alijäämää. Jäsenmaksuja kertyi 6340 euroa.  

Wanhan Ajan Joulu on ollut merkittävä varainhankintatapahtuma. Järjestetyt taideretket ovat myös  

olleet taloudellisesti onnistuneita. 

 

Lahjoitukset taidemuseolle 

- Miettisen kokoelman seitsemän Tatjana von Schwanckin teosta 

-Yksityisen lahjoittajan kaksi Topi Väänäsen teosta ja kaksi Tatjana von Schwank-Väänänäsen teosta 

- Airi ja Timo Ihamäen kokoelman neljä Jorma Hynnisen Istuttajat–sarjan teosta  

- Yksityisen lahjoittajan kaksi Aarre Vatasen litografiaa 1965 1/7 ja 1966 6/8 

 

Taidehankinnat 

Olemme hankkineet Marita Liulian teoksen Purjehdus. Teos on lahjoitettu Heinolan kaupungille. 

 

Taideretket 

- Maaliskuussa: Amos Rex: Magritta ja Ateneum: Kupka 

- Kesäkuussa: Didrichsenin taidemuseo: Marita Liulia, Villa Gyllenberg: Sigrid Schauman ja  

HAM: Ellen Thesleff 

- Elokuussa: Mikkelin taidemuseo, GalleriAri, Päämajamuseo ja Marskin salonkivaunu 

- Marraskuussa: Helene Schjerfbeckin näyttely Ateneumissa ja Helsingin keskustakirjasto Oodi 

Museokortti on otettu käyttöön retkillämme. 

 

Wanhan Ajan Joulu  

Yhdistyksemme osallistui perinteisesti taidemuseolla ja sen pihapiirissä järjestettyyn Wanhan Ajan 

Joulu -tapahtumaan. Taidekahvila ja ”Toropoffin puoti” olivat avoinna, myimme myös arpoja. 

 

Jäsenkirjeet 

Hallitus postitti kaksi jäsenkirjettä, joissa kerrottiin yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista. 

Jäsenkirjeet lähetettiin sähköisesti niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.  

 

Jäsenkortti  

Yhdistyksen jäsenet pääsevät jäsenkortilla ilmaiseksi Heinolan museoiden näyttelyihin. Jäsenkortti 

on voimassa yhden vuoden. Museo lähettää jäsenille näyttelyiden avajaiskutsut. 

 

Yhteenveto 

Heinolan Taidemuseon Ystävät on vuonna 2019 toiminut asettamiensa tavoitteiden mukaisesti.   

Hallitus kiittää kaikkia jäseniä, talkoolaisia ja tukijoita aktiivisesta osallistumisesta vuoden 2019 

tapahtumiin. Yhdistys kiittää myös museon henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä.  

 

3.2.2020 Hallitus 


