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JÄSENKIRJE 1  5.7.2021 

KEVÄTKOKOUS 

 
 

 

 

Kesäinen tervehdys Taidemuseon ystäville! Kesä on vihdoin pohjolassa ja vieläpä 

helteiden kera. Kulunut vuosi on jälleen ollut poikkeuksellinen pandemiasta johtuen, 

Jokainen on varmasti ymmärtänyt sen mukana tuomat rajoitteet jotka ovat maailman 

laajuiset, niistä olemme kuulleet jo riittävästi joten ei siitä sen enempää... 

Kevätkokous on nyt muuttunut kesäkokoukseksi ja ohessa onkin tiedotus sen 

ajankohdasta. 

Lähdemme myös tavallisuudesta poiketen tämän vuoden ensimmäiselle odotetulle 

taideretkelle Ateneumiin katsomaan Ilja Repinin suurenmoisen näyttelyn! 

Toivotan kaikille erittäin hyvää ja taiteellista kesää näin ilmapiirin hiljalleen vapautuessa! 

(Puheenjohtaja Juha Kentta)  

 
Taidemuseon Ystävät ry:n (jäljempänä TMY) sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
keskiviikkona 14.7.2021 klo 17.00 Heinolan taidemuseolla. Samalla voitte tutustua 
näyttelyyn Kati Rapia- Voimia. Sarjakuva purkamisesta, linnuista, hotellista ja 
tulevaisuudesta.  Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Tervetuloa kevätkokoukseen!   
 
Yhdistyksen kotisivulla https://heinolantmy.wordpress.com/ ovat mm. yhdistyksen säännöt, 
tietosuojaseloste, hallituksen jäsenet, toimintakertomus 2020, teoshankinnat ja 
lahjoitukset, ajankohtaista tietoa tapahtumista ja retkistä, jäsenkirje sekä jäsenlomake 
uusille jäsenille. Retkistä ilmoitamme myös Itä-Hämeessä. 
 
TAIDERETKET 
 
Seuratkaa sähköpostianne ja ilmoittelua Ainomariassa sekä Itä-Hämeessä. Lisätietoja 
retkistä myös puheenjohtajalta ja sihteeriltä. Yhteystiedot tämän kirjeen lopussa. 
 
JÄSENKORTTI JA TUKIMAKSULOMAKE OVAT LIITTEENÄ 
 
Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan. Vuonna 2021 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.   
  
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tukea toimintaa maksamalla erillinen tukimaksu.. 
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Lomakkeen jäsenmaksu 2021 yläreunassa ja lomakkeen tukimaksu 2021 
yläreunassa on jäsenkortti. Ystävällisesti leikatkaa se irti.  Mikäli ette saa liitetiedostoa 
auki tai teillä ei ole tulostinta, voitte hakea jäsenkortin/tukimaksun Ainomariasta liikkeen 
aukioloaikana. Ainomarian puhelin: 044 779 8888 tai 050 911 7858 
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 TEILLÄ ON SÄHKÖPOSTIOSOSOITE KÄYTETTÄVISSÄ, NIIN ILMOITTAKAA 
SÄHKÖPOSTISOITTEENNE JÄSENREKISTERIN HOITAJALLE. TÄMÄ NOPEUTTAA 
YHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTTEIDEN TOIMITTAMISTA JÄSENILLE! 
 
Mikäli yhteystietonne ovat muuttuneet, pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan siitä 
ylläolevaan sähköpostiosoitteeseen tai yhdistyksen jäsenrekisterin hoitajalle.  
 
HALLITUS 2021 
 
Syyskokouksen päätöksen mukaisesti puheenjohtajana jatkaa Juha Kentta. Hallitukseen 
kuuluvat Päivi Barkaway, Helena Kulmala, Heikki Laitinen, Maarit Taskula, Leila Tiira 
Pirkko Vartiainen ja Piiju Anttola. 
 
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. 
Taidemuseon Ystävien hallitus toivottaa kaikille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen 
hyvää kesää. 
 

Juha Kentta    Päivi Nykänen 

puheenjohtaja   sihteeri 

heinola.tmy@gmail.com    nykanenpaivi54@gmail.com   

040 757 0060   040 7782420 
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