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Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokous

Aika

29.1.2019 klo 9.00 – 10.50

Paikka

Finn-Medi 6-7, Pilvi-kokoustila

Osallistujat

Leo Lähde, puheenjohtaja
Juha Merta
Sirpa Joenniemi
Liisa Tasala, henkilöstön edustaja, saapui klo 9.15
Sari Haapalahti, sihteeri

Poissa

Vuokko Ylinen
Kirsti Kivelä

Kutsuttuna
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Leo Lähde avasi kokouksen.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen 4.12.2018 pöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi.
Päätös:

3.

Hyväksyttiin.

Raimo Anttilan taidetoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2018
Hallituksen asettamien toimikuntien on vuosittain laadittava toimintakertomus.
Esitys taidetoimikunnan toimintakertomukseksi on liitteenä.
Päätetään toimintakertomuksen sisällöstä.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Toiminta vuonna 2019
Päätetään tadetoimikunnan kuluvan vuoden toiminnan pääkohdista.
Päätös:

Taidetoimikunta päätti vuoden 2019 toiminnasta seuraavaa:
−
−

−
−
−

5.

Syntymäpäivälahjataulujen valinta vuodelle 2020
Taidehankinnat määrärahan puitteissa
- Taidehankintoja voi tehdä myös kokousten ulkopuolella siten,
että taidetoimikunnan jäsen lähettää teoskuvan ja –tiedot
taidetoimikunnan kaikille jäsenille. Mikäli teos saa
sähköpostitse yksimielisen hyväksynnän jäseniltä, hankitaan
teos kokoelmiin ja hankinta vahvistetaan sekä kirjataan
pöytäkirjaan seuraavassa taidetoimikunnan kokouksessa.
Mahdolliset tutustumiskäynnit gallerioihin (mm. lähialueen
kesänäyttelyihin tutustuminen touko-kesäkuussa)
Valmistellaan ehdotus sairaanhoitopiirin hallitukselle taidetoimikunnan
taidekokoelmien turvaamisesta sote- ja maakuntauudistuksessa
(esim. siirto Tays tukisäätiön alaiseksi toiminnaksi)
Video-installaatio tilaaminen sairaalan tiloissa esitettäväksi
(mm. tuottaja Tuuli Penttinen-Lampisuo on tehnyt tämän kaltaisia
video-installaatioita)
- Tulevaisuudessa voisi harkita myös oman kokoelman
hyödyntämistä vastaavanlaisen koosteen tekemisessä
(esim. Mediapolis Tampereen oppilastyönä)

Taidekokoelmasta tehtävät poistot
Taru Heinonen on käynyt läpi taidetoimikunnan taidekokoelmassa olevat teokset sekä
laatinut ehdotuksen rekisteristä ja kokoelmasta poistettavista teoksista.
Joulukuun kokouksessa sovittiin, että taidetoimikunnan jäsenet käyvät läpi ennen tammikuun
kokousta Heinosen laatiman luettelon ja teoskuvat sekä muodostavat oman käsityksen
poistettavaksi ehdotettavista teoksista.
Päätetään teosten mahdollisesta poistamisesta taidekokoelmasta ja Muusa-rekisteristä.
Päätös:

Taru Heinosen laatiman ehdotuksen mukaiset teokset poistetaan luettelon
mukaisesti Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokoelmasta ja Muusarekisteristä, lukuun ottamatta seuraavia teoksia, jotka jätetään edelleen
kokoelmaan ja rekisteriin:
−
−
−
−
−
−
−

PSHP0424 Jari Arffman ”Moods: Asiakkaat ovat lähteneet”
PSHP0668 Aila Dahl ”Kesän leikit”
TKS0194 Lennu Juvela ”Maisema”
TKS0902 Mauno Kivioja ”Maisema Espanjasta”
PSHP0599, PSHP0533, PSHP0534, PSHP0539, PSHP0540,
PSHP0541, PSHP0542, PSHP0532 Teemu Luoto (keramiikkateokset)
TKS1018, TKS0636, TKS0892 Timo Ruokolainen (Ritari-patsaat)
TKS1001 Tekijä tuntematon, Kustaava Palmusen muotokuva
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Lahjoitettava/poistettava teos:
TKS0926 Reino Viirilä, pormestari Yrjö Nykänen
Teos lahjoitetaan Nokian kaupungille, jos kaupunki vastaanottaa
teoksen. Jos kaupunki ei hyväksy teoslahjoitusta, teos poistetaan
kokoelmasta ja rekisteristä.

Taru Heinosen laatimassa luettelossa on teoksia, joissa yhdeksi tai
ainoaksi poistamisperusteeksi on kirjattu, että taitelijalta on vain yksi teos
kokoelmissa ja sen vuoksi teos ehdotetaan poistettavaksi kokoelmasta.
Taidetoimikunta ei hyväksynyt mainittua kriteeriä poistoperusteeksi ja on
jättänyt poistopäätöksiä tehdessä mainitun perusteen huomiotta.
Heinosen laatima luettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Taidetoimikunta teki periaatepäätöksen, että poistetuista teoksista
järjestetään tulevaisuudessa huutokauppa ja siitä saatavat varat käytetään
uusien taideteosten hankkimiseen.
6.

Taidetoimikunnan mahdollinen sulautuminen Tays tukisäätiöön
Taidetoimikunnan pientyöryhmä on kartoittanut säätiöön sulautumisen mahdollisia etuja ja
haittoja.
Käydään tarpeellinen jatkokeskustelu ja päätetään mahdollisista jatkovalmisteluista.
Päätös:

7.

Muut esille tulevat asiat
−
−
−
−

8.

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Merkittiin tiedoksi, että Leo Lähde on käynyt tutustumisvierailulla Aihio Arkkitehtien
toimistossa 14.1.2019.
Merkittiin tiedoksi, että sairaanhoitopiiri osallistu 100minuuttiataidetta –kampanjaan.
Kampanja on voimassa 9.1. – 31.10.2019.
Tapio Kettunen on lähettänyt kutsun taidetoimikunnalle taitelijan näyttelytilaan
tutustumisesta. Merkittiin kutsu tiedoksi.
Lauri Rajamäki on tarjonnut taidetoimikunnalle ”Turbo Lover” –teosta hintaan 900
euroa. Taidetoimikunta päätti, että teosta ei hankinta kokoelmiin.

Seuraava kokous
Päätös:

Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 7.3.2019 klo 9-11.
Sirpa Joenniemi kutsuu tuottaja Tuuli Penttinen-Lampisuon kokoukseen
alkuun. Taidetoimikunta tutustua Penttinen-Lampisuon tekemiin videoinstallatioihin kokouksessa.
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9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.

Leo Lähde
puheenjohtaja

Sari Haapalahti
sihteeri
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