TaideAkaa ry

TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2018
TaideAkaa on jo 40 vuotta ollut aktiivisesti mukana paikkakunnan taide- ja
kulttuuritoiminnoissa!
Yhdistyksen tavoitteena on tukea omia harrastusryhmiään, kehittää, kannustaa
ja ylläpitää yhteistyötä omaan yhteisöönsä.
Hallitus
Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, valvoa sen etuja ja oikeuksia ja
valvoa sääntöjen puitteissa toimimisesta. Huolehtia yhdistyksen varainhankinnasta,
jäsenhankinnasta ja arkiston hoidosta sekä myös omien ryhmiensä ja jäsentensä
monipuolisen taide- ja harrastustoiminnan tukemisesta.
Stipendit
Yhdistys tukee paikkakunnan nuoria jakamalla mm. vuosittaiset stipendit
Akaan lukion ja yläasteiden oppilaille. Yhdistys haluaa näin kannustaa nuorten
luovuutta ja lahjakkuutta niin kuvaamataidon, kirjoittamisen, musiikin, esiintymistaidon kuin käsityötaidonkin osaamisessa.
Valkeakosken Musiikkiopiston Akaan alueen opiskelijoille yhdistys jakaa
vuosittaiset stipendit kannustaen vasta-alkajia sekä opiskelussaan edenneitä.
Kaikki stipendit myönnetään opettajien esitysten perusteella.
Näkymä- 2018
jatkoa ympäristötaidenäyttelylle
Näyttely on akaalainen kulttuuritapahtuma, joka paikallisten tekijöiden lisäksi
voi sopivasti sisältää myös kansainvälistä näkyvyyttä. Tavoitteena on jatkossakin
pitää Näkymän taiteellinen taso korkeana. Näyttely on ansaitusti kehittynyt
maakunnallisesti ja valtakunnallisestikin merkittäväksi tapahtumaksi.
Tapahtumalle palkataan vuosittain kuraattori ja tuottaja. TaideAkaa toimii
taustaorganisaationa, hakien apurahoja ja hoitaen Näkymän maksuliikkeen
ja kirjanpidon. Tuottajan toimenkuvaan kuuluu muun ulkoisen rahan
hankinta yrityksiltä. Kaikki rahavirrat, myös Akaan kaupungin myöntämä vuotuinen
tuki näyttelylle ohjataan yhdistyksen omistamalle Näkymä-nimiselle tilille
käytettäväksi tapahtuman kustannuksiin.
Näyttely on yhdistyksemme idea ja se toteutettiin ensimmäisen kerran jo v. 2002
Nahkialanjärven puistossa yhdistyksemme 25-vuotisen toiminnan juhlistamiseksi.
Näkymä on ansaitusti Akaan kaupungin strategiassa ja toivomme sille jatkuvuutta
tulevina vuosina. Se kuuluu Akaan kesään!
Retket
Perinteiset retket ovat joko teatteri- konsertti- tai taidenäyttelyretkiä
lähikaupunkeihin. Yhteisretkiä paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa pyritään

toteuttamaan jatkossa kysynnän mukaan. Retkistä ilmoitetaan yhdistyksen kotisivulla
www.TaideAkaa.fi ja paikallislehden menyt.fi-palstalla.
Kulttuurikaffilat
Suositut kulttuurikaffilat jatkuvat ja toteutetaan yksi ilta joko keväällä tai
syksyllä. Vaihtuvin aihein, esitelmä- tai musiikkisisältöisenä.
Kirjallisuuspiiri
Kokoontuu edelleen Akaan pääkirjastolla Toijalassa.
Piirissä luetaan ja keskustellaan monipuolisesti kirjoista ja kirjallisuuden
lajeista. Tavoitteena on jakaa lukukokemuksia ja -elämyksiä.
Kulttuurityöryhmä
Ryhmä on alkujaan perustettu Akaan kaupungin kulttuurijärjestöjen yhteiseksi
toimielimeksi. Sen tehtävänä on ollut kehittää kaupungin kulttuuritoimintaa ja
aktivoida kansalaisjärjestöjä. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä työntekijää,
kulttuurikoordinaattoria, jonka toimenkuvaan kuului mainitun työryhmän
koollekutsuminen. Työryhmän toiminta jatkossa näyttää epävarmalta.
Jäsenmaksu ja jäsentiedote
Yhdistyksen jäsenmaksun perintä tapahtuu tammikuussa ja
jäsentiedote lähetetään huhti-toukokuussa.
TaideAkaa luo kulttuurielämyksiä, tuoden iloa ja elinvoimaa Akaaseen!
Hallitus

