TOIMINTAVUOSI 2012
Hallitus, toimihenkilöt
ja jäsenistö

Hallitukseen kuuluivat Erkki Hirvelä (puheenjohtaja), Kirsi Vuojamo (sihteeri),
Julia Virtanen (rahastonhoitaja toukokuusta alkaen), Paavo Keskinen, Anneli
Vehkaniemi, Piippa Mutikainen, Anne Mari Rautiainen ja Päivi Riihelä. Hallitus
kokoontui viisi kertaa toimintavuoden aikana.
Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Irma Haikka Visma Services Teemuaho Oy:stä, ja
toiminnantarkastajana toimi HTM Martti Misukka. Elina Puranen toimi
rahastonhoitajana toukokuuhun asti.
Apteekkarin yrttimaan hoidosta vastasivat yhdistyksen jäsenet Sirkka
Heikkinen ja Sinikka Pirttinen sekä 4H-kerhon työntekijä Jämsän kaupungin
palkkaamana. Kaupunki poisti kevättalvella yrttimaan ympäriltä runsaasti
vanhaa puustoa ja toimitti kunnostustalkooseen seulottua multaa ja hiekkaa.
Yrttimaan nurmikko leikattiin kuudesti kesän aikana yhdistyksen toimesta.
Boris Kuortti hankki naapuritaloyhtiöstä laituripohjaa varten kiviä, jotka
yhdistys asetti rantaveteen.
Yhdistyksessä oli toimikauden päättyessä noin 50 henkilöjäsentä. Jäsenmaksu
oli 20 €, perheiltä 30 €.

Yhdistyksen varsinaiset
kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 29.4.2012 ja syyskokous 10.11.2012 Jämsän
Kivipankissa. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kirjanpidosta
vastaamaan valittiin edelleen Irma Haikka ja toiminnantarkastajaksi Martti
Misukka.

Siltojen välissä –näyttely
9.6.- 2.9.2012

Yhdistys tuottaa ja suunnittelee yhteistyössä Jämsän kaupungin kanssa
ympäristötaiteen näyttelyitä. Vuoden 2012 näyttely oli 14. ympäristötaiteen
näyttely Jämsän-Jämsänkosken alueella. Näyttely järjestettiin Jämsässä
siltojen välisellä alueella.
Taiteilijoina olivat Kuvataideakatemian opiskelijat Urska Srsen Wood Peace IIII-, Pia Männikkö Tarinakartta- ja Matti Koskinen Tuulenpesiä - teoksilla.
Näyttelyn avajaisissa teosten äärellä puhuivat taiteilija Erkki Hirvelä ja
Kuvataideakatemian rehtori Willu Janisoo sekä teosten esittelykierroksella
itse taiteilijat. Kitaristi Marko Rutanen viihdytti aluksi taideyleisöä.
Pia Männikön Tarinakartta-teosta varten julkaistiin jo helmikuussa Jämsän
Seudussa juttu, jolla kutsuttiin asukkaat osallistumaan teokseen kirjoittamalla
omakohtaisia tarinoita joen varrelta.
Yhdistys järjesti lehdistötilaisuuden näyttelyä edeltävänä päivänä, kun
taiteilijat olivat työskentelemässä jokivarressa. Näyttelyyn hankittiin uudet
kulkuopasteet katujen varteen.
Jämsän kaupunki myönsi yhdistykselle maankäyttöluvan taideteosten

pystytykseen kaupungin keskustan alueella 2.9.2012 asti tai niin kauan kuin
teokset ovat kunnossa. Matti Koskisen teokset ovat edelleen alueella ja Pia
Männikön Tarinakartta jatkaa kesän 2013 näyttelyssä.
Edellisen kesän teoksista mukana jatkoi Sami Sarasalon Rakkauden Riemukaari
–teos, jota Sami kunnosti alkukesällä. Marja Hakala teos Toiveiden kuja
vaurioitui talven lumimyrskyissä niin, että se purettiin yhdistyksen toimin
toukokuussa.
Apteekkarin yrttimaa

Apteekkarin yrttimaalla pidettiin kevättalkoot Heleena Hietasen ja Joki Virtaa
hankkeen organisoiman Pihakutsut –tapahtuman yhteydessä 26.5.2012.
Yhdistys vastasi tapahtumassa yrttimaan kunnostuksesta. Talkoon lomassa
nautittiin Sirkka Juhola-Arjangon valmistamaa herkullista maaartisokkakeittoa.

Muut tapahtumat

Kuvataiteilija Oleg Tchoumak piti lapsille akvarellimaalaukseen suuntautuvan
taideleirin 5. – 6. 2012 Kivipankilla ja lähiympäristössä.
Joki-yhdistys osallistui Vikuri-hankkeen käynnistämiin jättipalsamin
hävittämistalkoisiin yrttimaan ja tervaleppämetsikön alueella 12.7.2012.
Yhdistys järjesti retken Mikkeliin 11.8.2012. Oppaana oli Sissi Juhola-Arjanko.
Päivän aikana vierailtiin Mikkelipuiston mallipuutarhoissa, Kenkäverossa, Mari
Mörön Mörönperällä ja Heikkilän yrttitilalla.

Talous

Yhdistyksen säännöllinen tuotto perustuu jäsenmaksutuloihin. Näyttelyjen
järjestämiseen osallistui Jämsän kaupunki 3000 eurolla.

Muuta

Yhdistyksellä on kotisivut. Anneli Vehkaniemi on päivittänyt niitä.
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