
 

 

JÄSENKIRJE 1 19.2.2020 

KEVÄTKOKOUS 

 
 

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

maaliskuun 25. päivänä 2020 klo 18.00 Heinolan taidemuseolla. Samalla voitte tutustua 

näyttelyyn ”Nyrjähdys, venähdys, murtuma” taiteilijoina Leena Illukka, Silja Puranen ja Virpi 

Vesanen.  Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Perinteisesti arvomme taideteoksen niiden Taidemuseon Ystävien jäsenten kesken, jotka ovat 

maksaneet vuoden 2019 jäsenmaksunsa. Tervetuloa kevätkokoukseen!   

Yhdistyksen kotisivulla https://heinolantmy.wordpress.com/ ovat mm. yhdistyksen säännöt, 

tietosuojaseloste, hallituksen jäsenet, tekemämme jäsenkysely, toimintakertomus 2019, 

teoshankinnat ja lahjoitukset, ajankohtaista tietoa tapahtumista ja retkistä, jäsenkirje sekä 

jäsenlomake uusille jäsenille. Retkistä ilmoitamme myös Itä-Hämeessä. 

TAIDERETKET 

Lähdemme lauantaina 14. maaliskuuta Kartanoiden Kouvola -näyttelyyn ja Kouvolan taiteilijaseura 

KOUTA ry:n 10-vuotisnäyttelyyn, sekä käymme myös Pyhän Ristin ortodoksikirkossa. Retkelle lähtee 

myös kamarineuvos Kari-Paavo Kokki. Liput ovat jo myynnissä Ainomariassa. 

Touko/kesäkuussa tutustumme Tuusulan rantatien taiteilijayhteisön kohteisiin, Aholaan, Erkkolaan ja 

Villa Kokkoseen, sekä Järvenpään taidemuseon näyttelyyn ”Suviranta Järnefeltien taiteilijakotina”. 

Lauantaina 17. lokakuuta menemme Vincent van Goghin näyttelyyn sekä johonkin toiseen museoon 

Helsingissä.  

Seuratkaa sähköpostianne ja ilmoittelua Ainomariassa sekä Itä-Hämeessä. Ainomaria on avoinna vain 

perjantaisin klo 10.00-17.30 ja lauantaisin klo 10.00-14.30, joten lippuja voi ostaa käteisellä vain 

kyseisinä päivinä. Lisätietoja retkistä yhdistyksen sihteeriltä Tuula Kostamolta, 040 510 0125 tai 

tuulakostamo@gmail.com  

JÄSENMAKSULOMAKE JA JÄSENKORTTI OVAT LIITTEENÄ 

Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. Vuonna 2020 jäsenmaksu 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 Heinolan päiväkotien taidekasvatuksen tukemiseen. 

Oheisessa laskussa on jäsenkortti, ystävällisesti leikatkaa se irti. Jos joku maksaa jäsenmaksun 

puolestanne, pyytäkää häntä laittamaan viestikenttään laskun viitenumero ja sen jäsenen nimi kenen 

jäsenmaksu maksetaan. 

https://heinolantmy.wordpress.com/
mailto:tuulakostamo@gmail.com


Taidemuseon Ystävien jäsenrekisteriä hoitaa Päivi Barkaway. Kätevimmin voitte asioida kanssamme 

sähköpostilla heinola.tmy@gmail.com  

Ne jäsenet joiden sähköpostiosoitetta meillä ei ole, saavat jäsenkirjeemme aina postitse. Mikäli 

yhteystietonne ovat muuttuneet, pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan siitä ylläolevaan 

sähköpostiosoitteeseen tai yhdistyksen sihteerille Tuula Kostamolle, 040 510 0125. 

HALLITUS 2020 

Syyskokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juha Kentta. Hallituksessa jatkavat Päivi 

Barkaway, Tuula Kostamo, Heikki Laitinen, Maarit Taskula ja Leila Tiira. Uusiksi jäseniksi valittiin 

Tuula Kaukonen, Helena Kulmala ja Pirkko Vartiainen. 

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 myös runsaasti myytävää 

herra Toropoffin puotiin. Kiitokset kaikille lahjoittajille.  

Taidemuseon Ystävien hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää 

kevättä. 

 

 

 

Juha Kentta    Tuula Kostamo 

puheenjohtaja   sihteeri 

heinola.tmy@gmail.com    tuulakostamo@gmail.com    

040 757 0060   040 510 0125  
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