
 

JÄSENKIRJE 2/15.10.2020 

SYYSKOKOUS 

Taidemuseon Ystävät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 18. päivänä 

marraskuuta 2020 klo 16.30 Heinolan taidemuseolla.  Kokouksessa käsitellään sääntöjen 

määräämät asiat. Kahvitarjoilu alkaa klo 16.00. Tervetuloa! Samalla kertaa voitte tutustua 

näyttelyyn Sielunmaisemia – Teoksia Karjalan Liiton taidekokoelmasta. 

JÄSENMAKSU 

Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa henkilöltä. Ensi vuoden jäsenmaksu päätetään 

syyskokouksessa. Jäsenillämme on myös ollut mahdollisuus maksaa tukimaksua. Tänä vuonna se 

käytetään varhaiskasvatuksen taidekasvatukseen. Kiitämme kaikkia tukijoitamme.  

JÄSENREKISTERI 

Toivomme, että voimme lähettää jäsenillemme viestejä sähköpostilla. Se on myös kätevä tapa 

ilmoittaa yhteystietojen muutoksista, myös muuttuneesta sähköpostiosoitteesta.  Jäsenrekisteriä 

hoitaa Päivi Barkaway, heinola.tmy@gmail.com  

YHDISTYKSEN TOIMINNASTA 

Kuluvana vuonna olemme tiedottaneet tapahtumista ja retkistä sähköpostilla sekä nettisivullamme. 

Sääntömääräisistä kokouksista sekä retkistä ilmoitamme myös Itä-Hämeessä. Museokortin haltijat 

on huomioitu retkien hinnoittelussa. 

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat haitanneet toimintaamme. Maaliskuussa normaalisti 
pidettävä sääntömääräinen kevätkokous jouduttiin perumaan, korvaava kokous pidettiin 
taidemuseolla 1.7. Hallituksen kokouksia ei ole pidetty rajoitusten aikana. 
 
Retket: 
Kartanoiden Kouvola – retki 14.3. tehtiin suunnitellusti. 
Heinolan 9-luokkalaisten retki Ateneumiin 7.4. peruuntui.  
Suunniteltu retki Tuusulanjärven kohteisiin yritettiin siirtää kesäkuusta elokuulle, mutta 
koronarajoitusten vuoksi retki jouduttiin perumaan. 
Retki van Goghin näyttelyyn sekä Kansallismuseossa olevaan Muumit 75 – näyttelyyn on 17.10.  
Lauantaina 28.11. on retki Sinebrychoffin Tiepolo – Venetsia Pohjolassa –näyttelyyn. Retken 
toteutuminen riippuu koronatilanteesta. 
 
Yhdistys on myöntänyt keväällä 2020 taidestipendit Lyseonmäen koulun ja Heinolan lukion 
kuvataiteissa ansioituneelle oppilaalle. 
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Taidemuseon Ystävät ry. on mukana valtakunnallisessa museoystäväyhdistyksessä. Toiminnan 

tarkoituksena on jakaa hyviä kokemuksia ja käytäntöjä sekä kehittää uusia toimintamalleja 

museoiden tukemiseksi ja niiden yleisöpohjan laajentamiseksi. Syyskuussa Loimaalla pidettäväksi 

suunniteltu vuositapaaminen peruuntui koronarajoitusten vuoksi.  

Wanhan Ajan Joulu – tapahtuma on mahdollisesti 19. joulukuuta WPK-talon pihapiirissä. Tilaisuuden 

järjestäminen riippuu koronatilanteesta. Taidekahvilamme siirtyy taidemuseolta WPK-talon terassin 

tiloihin. Järjestämme myös perinteisen arvonnan runsaine voittoineen. Mikäli teiltä löytyy 

lahjoitettavaa tavaraa Herra Toropoffin Puotiin tai arpajaisvoitoiksi, ne voi toimittaa 18.12. WPK-

talolle klo 13.00-15.30, käynti pihan puoleisesta ovesta. Otamme mielellämme vastaan lahjoituksia. 

Olette myös tervetullut talkooväkeemme, olkaa yhteydessä puheenjohtajaamme Juha Kenttaan tai 

lähettäkää meille sähköpostia. Taidemuseo on avoinna tapahtumapäivänä. Sisäänpääsy on kaikille 

vapaa, käykää tutustumassa Heinolan Kuvataiteilijoiden vuosinäyttelyyn, Heinolan Taide 2020. 

Museo lähettää kutsun päänäyttelyiden avajaisiin. Koronatilanteen vuoksi avajaiset on järjestetty 

pienimuotoisemmin ja kutsuja ei myöskään ole lähetetty yhtä paljon kuin ennen. Voitte tutustua 

näyttelyihin ilmaiseksi esittämällä TMY:n jäsenkortin tai museokortin. Heinolan museoiden 

postituslistalle voi liittyä nettiosoitteessa: Heinolan taidemuseo; nettisivun vasemmalla olevasta 

sivupalkista alhaalta klikataan: Postituslista/Liity museon postituslistalle.  

https://www.heinola.fi/heinolan-taidemuseo  

VUODEN 2020 LAHJOITUKSIA  

Yhdistys lahjoitti 180-vuotiaalle Heinolan kaupungille 24.8.2019 Marita Liulian teoksen Purjehdus. 

Teoksen palauduttua Kuntsin modernin taiteen museon näyttelystä Vaasasta, se luovutettiin 

kaupungille 13.3.2020. Purjehdus on sijoitettu pysyvästi kulttuuritoimiston tiloihin. 

VUODEN 2020 TAIDEHANKINTOJA  

Taidemuseon Ystävät on hankkinut heinolalaislähtöisen Heli Hiltusen kollaasin Vanerinpaikkaajan 

Uni, 2020. Teosta ei ole vielä lahjoitettu taidemuseolle. 

 

Toivotamme kaikille jäsenillemme sekä talkoolaisillemme ja yhteistyökumppaneillemme oikein 

hyvää syksyä. 

 

  

Juha Kentta    Tuula Kostamo 
puheenjohtaja   sihteeri 
kentta.juha@gmail.com   tuulakostamo@gmail.com 
puh. 040 757 0060   puh 040 510 0125 
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