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Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokous

Aika

6.9.2018 klo 9 – 10.15

Paikka

Taidekeskus Mältinranta, Kuninkaankatu 2

Osallistujat

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

Poissa

Kirsti Kivelä

Kutsuttuna

-

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Leo Lähde avasi kokouksen.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen 18.5.2018 pöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi.
Päätös:

3.

Hyväksyttiin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin henkilökunnan 50- ja 60-vuotislahjataulut
Tampereen Taitelijaseura on pyytänyt taitelijoilta ehdotuksia henkilökunnan
merkkipäivälahjatauluiksi.
Taidetoimikunta päätti vuonna 2010, että henkilökunta voi osallistua
syntymäpäivälahjataulujen valintaa nettiäänestyksellä. Vuoden 2011 - 2018
syntymäpäivälahjataulut ovat saaneet hyvän vastaanoton ja käytäntöä kannattaa jatkaa.
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Vuoden 2019 syntymäpäivälahjataulujen valinnassa esitetään käytettäväksi samaa
menettelyä kuin edellisinä vuosina on käytetty. Taidetoimikunta päättää valita ehdotuksista
noin 20-25 vedosta, jotka laitetaan sairaanhoitopiirin intranet-sivuille nähtäväksi. Henkilökunta
voi äänestää teoksia netissä rajallisen ajan (noin 2-3 viikkoa). Äänestyksen jälkeen vuoden
2019 lahjatauluiksi valitaan 8-10 eniten ääniä saanutta teosta. Kutakin teosta tilataan yhtä
suuri määrä.
Valitaan teokset, joita henkilökunta voi äänestää vuoden 2019 lahjatauluiksi.
Vedosehdotuksista on luettelo esityslistan liitteenä.
Päätetään montako eniten ääniä saanutta taulua valitaan vuoden 2019 lahjatauluksi.
Päätös:

Taidetoimikunta valitsi tarjolla olleista vedoksista 23 teosta, jotka laitetaan
sairaanhoitopiirin Intranet-sivuille äänestystä varten.
Seuraavat teokset valittiin äänestykseen:
Alapuro Anna

MOIKA, carborundum
LYHTY, carborundum ja serigrafia

Asumaniemi Terhi

Juhannustaika, pigmenttivedos
Vedenhaltija II, pigmenttivedos
Metsä II, pigmenttivedos

Feinik Pia

Ihana rauha, monitekniikka

Hanni Pälvi

Havaintoja I, akvatinta, polymeeri,
chine collé
Pieni kokoelma III, pehmeäpohja,
akvatinta, chine collé
Tähti III, pehmeäpohja, akvatinta,
chine collé

Iso-Lähteenmäki Sauli

Ikkunalla, etsaus, akvatinta
Kukkiva tarha, etsaus, akvatinta

Koiviola Helmi

Kuunsilta, etsaus/akvatinta
Loitsu, etsaus/akvatinta

Kurvinen Veera

Auringonkukkapelto, puupiirros

Laine Janne

Ilta, fotoetsaus ja heliogravyyri
Ehtoo, fotoetsaus ja heliogravyyri
Duetto, heliogravyyri ja fotoetsaus

Lilja Virve

Kasvutarina, väritelaus, syövytys,
kohopaino

Rosenlund Tuomo

Mökinikkuna 4, mustesuihkuvedos
Puulintu, mustesuihkuvedos
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Somppi Päivi

Pieni omenavartio, etsaus/akvatinta

Tanhua Merja

Kevät II, digitaalinen vedos
Asetelma no. 12, digitaalinen vedos

Sairaanhoitopiirin henkilökunta voi äänestää vedoksia intranetin kautta
26.9.2018 sakka.
Taidetoimikunta päätti, että vuoden 2019 syntymäpäivälahjatauluiksi
valitaan kymmenen (10) eniten ääniä saanutta vedosta. Kutakin teosta
tilataan 37 kappaletta Taidekeskus Mältinrannasta. Mikäli jokin
kymmenestä eniten ääniä saaneesta teoksesta ei saa yli 50 ääntä, valitaan
teoksia yhdeksän (9). Mikäli valittujen teosten määrä on yhdeksän, tilataan
kutakin teosta 41 kappaletta.
Henkilökunnan äänestyksessä, joka päättyi 26.9.2018, eniten ääniä saivat
seuraavat kymmenen teosta, jotka valitaan vuoden 2019 lahjatauluiksi:
Asumaniemi Terhi

Vedenhaltija II, pigmenttivedos
Metsä II, pigmenttivedos

Iso-Lähteenmäki Sauli

Ikkunalla, etsaus, akvatinta
Kukkiva tarha, etsaus, akvatinta

Koiviola Helmi

Kuunsilta, etsaus/akvatinta

Kurvinen Veera

Auringonkukkapelto, puupiirros

Laine Janne

Ilta, fotoetsaus ja heliogravyyri

Rosenlund Tuomo

Mökinikkuna 4, mustesuihkuvedos

Tanhua Merja

Kevät II, digitaalinen vedos
Asetelma no. 12, digitaalinen vedos

Kutakin teosta tilataan 37 kappaletta.
4.

Taidehankinta toimialueelle 5
Toimialueelle 5 on tarjottu puureliefiä hintaan 2 500 euroa. Reliefin on tehnyt Pitkäniemen
entinen työntekijä Matti Tanttinen. Teos on kooltaan 315 cm x 235 cm.
Toimialue haluaisi sijoittaa teoksen uudisrakennukseensa ja he ovat pyytäneet siitä
arkkitehdin lausunnon. Arkkitehti Juha Ryösä on suhtautunut myönteisesti reliefin
sijoittamiseen uudisrakennukseen. Hän pitää sitä hienona ja vaativana puutyönä ja sen
taidearvo on käsityö.
Teoskuvat ovat esityslistan liitteenä.
Keskustellaan teoksen mahdollisesta hankkimisesta taidekokoelmiin.
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Taidetoimikunta pitää teosta arvokkaana käsityönä. Teos ei kuitenkaan
täytä taidetoimikunnan lahjoituskriteerejä ja sen vuoksi teosta ei hankinta
taidetoimikunnan määrärahasta, eikä myöskään sijoiteta taidekokoelmaan.
Toimialue 5 voi halutessaan hankkia teoksen perikunnalta toimialueen
määrärahoista ja sijoittaa sen tiloihinsa vaikka sitä ei merkitä
taiderekisteriin.

5.

Taidelahjoitukset
Toimialueelle 2, syövänhoidon vastuualueelle Veli Seppä on lahjoittanut teoksen.
Lahjoitettavana oleva teos:
Veli Seppä

”Pajupuun tarina”
öljyväri, vuosi 2018 (68*68)

Päätetään lahjoitusten mahdollisesta vastaanottamisesta ja sijoittamisesta taidekokoelmiin.
Teoskuva oli nähtävänä kokouksessa.
Päätös:

6.

Muut esille tulevat asiat
-

7.

Merkittiin tiedoksi, että taidetoimikunnan pientyöryhmässä on 15.8.2018 päätetty tilata
Taru Heinoselta taidekokoelman kartoitustyön. Hän laatii taidetoimikunnalle listan
teoksista, jotka esitetään poistettaviksi kokoelmista. Heinonen aloittaa työn 24.9.2018.

Seuraava kokous
Päätös:

8.

Teos ei täytä taidetoimikunnan lahjoituskriteerejä ja sen vuoksi sitä ei
hyväksytä taidekokoelmaan, eikä merkitä taiderekisteriin.

Seuraava kokous on tiistaina 4.12.2018 klo 9-12.
Tutustumme Galleria Himmelblaun ja Taidekeskus Mältinrannan
näyttelyihin.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

Leo Lähde
puheenjohtaja

Sari Haapalahti
sihteeri

