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Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokous

Aika

4.12.2019 klo 9 – 10.05

Paikka

Taidekeskus Mältinranta

Osallistujat

Leo Lähde, puheenjohtaja
Juha Merta
Sirpa Joenniemi
Katja Vihusaari
Liisa Tasala, henkilöstön edustaja
Sari Haapalahti, sihteeri

Poissa

Vuokko Ylinen

Kutsuttuna

-

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Leo Lähde avasi kokouksen.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen 13.11.2019 pöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi.
Päätös:

3.

Hyväksyttiin.

Aikuispsykiatrian taideteoksen kutsukilpailuun kutsuttavat
Kokouksen 13.11.2019 käsittely:
Isto Nordback esittelee aikuispsykiatrian uudisrakennuksen taidekonseptin.
Päätetään suunnittelukilpailuun osallistuvista jäsenistä ja otetaan kantaa esittelyn aikana
mahdolliset esille tuleviin muihin asioihin.
Päätös:

Päätettiin, että taidetoimikunnan edustajina taidekilpailutukseen osallistuvat
Sirpa Joenniemi ja Juha Merta.
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Sirpa Joenniemi ja Juha Merta kokoavat seuraavaan kokoukseen (4.12.)
ehdokaslistan taitelijoista, jotka voitaisiin kutsua kilpailutukseen.
Taidetoimikunta valitsee 4.12.2019 kokouksessa taitelijat, jotka kutsutaan
kilpailutukseen.
Tays tukisäätiöltä on haettu rahoitusta ulos sijoitettavaan taideteokseen
70 000 euroa. Tukisäätiö päättää mahdollisesta rahoituksesta marraskuun
kokouksessa.
Kokouksen 4.12.2019 käsittely:
Sirpa Joenniemi ja Juha Merta ovat keskustelleet arkkitehti Ryösän kanssa aikuispsykiatrian
taitelijaehdokkaista. Arkkitehtitoimistolta saadun perusteellisen esittelyn perustella on
syntynyt ajatus, että taideteos voitaisiin sijoittaa hissirakennukseen tai rakennus voisi olla
jopa osa taideteosta. Tämä edellyttää, että taitelija tekisi tiiviistä yhteistyötä arkkitehtitoimiston
kanssa jo kilpailutusvaiheessa. Asia vaatii vielä työstämistä ja arkkitehtitoimisto on luvannut
toimittaa Juha Merralle ja Sirpa Joenniemelle pohjamateriaalia asian valmistelua varten.
Juha Merta ehdotti, että taiteilijavalinta-asian käsittely siirretään seuraavaan taidetoimikunnan
kokoukseen.
Päätös:

Asian käsittely päätettiin siirtää taidetoimikunnan 4.2.2020 kokoukseen.
Merkittiin myös tiedoksi, että Tays tukisäätiö käsittelee taiteen
rahoitusasiaa alkuvuodesta 2020.

4.

Mahdolliset taidehankinnat Mältinrannan joulumyyntinäyttelystä
Taidetoimikunta päätti ostaa joulumyyntinäyttelystä seuraavat teokset:
Elina Ruohonen
Lars Holmström
Terhi Asumaniemi
Mikko Kallio

”Ilman ajoitusta, ilman ennakointia”
2017, öljy akryylilevylle

2 700,00

”Autumnum I M”
2016, digitaaligrafia

650,00

“Juhannustaika”
2018, pigmenttivedos

350,00

“Vauvan esittelijä”
2019, vesiväri, tussi, lyijykynä, kollaasi paperille

1 060,00

”Hyönteisen puhe”
2019, vesiväri, tussi, lyijykynä, kollaasi paperille

1 060,00

Yhteensä

5 820,00
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5.

Muut esille tulevat asiat
-

Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 hankkeen tilannekatsaus:
Hakemus kulttuuripääkaupungiksi on jätetty lokakuun puolivälissä. Tällä hetkellä
raati työstää saapuneita aihe-ehdotuksia, joiden pohjalta laaditaan lopullinen
hakemusasiakirja. Niille tahoille, jotka valitaan jatkoon, tulee tarkennuspyyntöjä
myöhemmin. Aikataulusta ei tällä hetkellä ole vielä tietoa.
Ilmoitetaan ehdotuksen jättäneelle yhteyshenkilölle Juha Ahoselle, että mikäli
sairaanhoitopiirille tulee ehdotuksen pohjalta tarkennuspyyntö, Raimo Anttilan
taidetoimikunta mielellään osallistuu kulttuuripääkaupunki 2026 hakemuksen
tarkennusten laatimiseen.

-

Taiteilija Timo Vuorikoski on lahjoittanut Galleria Saskialle kolme teosta, jotka
myydään tarjousten perusteella.
Taidetoimikunta päätti tarjota Vuorikosken teoksesta ”Palanderin talo” 1 000 euroa.
Mikäli teoksesta jätetty tarjous hyväksytään, lasku tulee toimittaa taidetoimikunnan
sihteerille mahdollisimman pian tarjousajankohdan päätyttyä. Viimeistään
17.12.2019.
Sirpa Joenniemi ilmoitti olevansa asiassa jäävi ja hän ei osallistunut asiakohdan
käsittelyyn.

6.

Seuraava kokous
Seuraava kokous ehdotetaan pidettäväksi tiistaita 4.2.2020.
Päätös:

7.

Seuraava taidetoimikunnan kokous on tiistaina 4.2.2020 klo 13.00 - 14.45.
Heti kokouksen jälkeen klo 15.00 alkaen on yhteistyökokous
Museotoimikunnan kanssa.
Kokoukset ovat Finn-Medi 5 rakennuksen Tammerkoski -kokoustilassa.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.05.

Leo Lähde
puheenjohtaja

Sari Haapalahti
sihteeri

