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Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokous

Aika

21.3.2018 klo 8.10 – 9.00

Paikka

Bussimatkalla Tampere-Helsinki

Osallistujat

Leo Lähde, puheenjohtaja
Juha Merta
Sirpa Joenniemi
Vuokko Ylinen
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 13.12.2017 pöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi.
Päätös:

3.

Hyväksyttiin.

Raimo Anttilan taidetoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2017
Hallituksen asettamien toimikuntien on vuosittain laadittava toimintakertomus.
Taidetoimikunnan toimintakertomus on liitteenä.
Päätetään toimintakertomuksen sisällöstä.
Päätös:

Hyväksyttiin liitteenä oleva toimintakertomus.
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Toiminta vuonna 2018
Päätetään tadetoimikunnan vuoden 2018 toiminnan pääkohdista.
Päätös:

Taidetoimikunta päätti vuoden 2018 toiminnasta seuraavaa:
−
−
−
−
−
−

5.

Syntymäpäivälahjataulujen valinta vuodelle 2019
Taidehankinnat määrärahan puitteissa
Mahdolliset tutustumiskäynnit gallerioihin
Valmistellaan ehdotus taidetoimikunnan taidekokoelmien
turvaamisesta sote- ja maakuntauudistuksessa (säätiö ja muiden
mahdollisten vaihtoehtojen kartoitus)
Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan keskustelu erilaisista taide- ja
toimintamuodoista (esim. taidelainaamo, taide näkyväksi eri muodoin,
internetin hyödyntämismahdollisuudet)
Taidemäärärahan kasvattaminen

Mahdolliset taidehankinnat
Kuvataiteilija Esa Kuukasjärvi on tarjonnut teostaan ”Pala Espanjaa” taidetoimikunnan
ostettavaksi hintaan 300 euroa. Teos on akvarelli (leveys 75 cm x korkeus 55 cm).
Teoskuva on nähtävillä kokouksessa.
Päätetään teoksen mahdollisesta hankinnasta.
Päätös:

6.

Taidetoimikunta päätti, että Esa Kuukasjärven teosta ”Pala Espanjaa” ei
osteta taidetoimikunnan kokoelmiin.

Muut esille tulevat asiat
-

Sirpa Joenniemi suositteli tutustumista Galleria Saskian tekstiilitaidenäyttelyyn.

-

Taidetoimikunnan sivuille intraan ja internetiin lisätään ohjeistus taiteilijoille
myyntiehdotuksista ja näyttelypyynöistä seuraavasti:
-

Taidetoimikunta tekee teoshankintoja pääsääntöisesti näyttelyistä. Taiteilijoiden
yksittäisiä esittelyitä tai teosmyyntiehdotuksia ei oteta taidetoimikunnan
kokousten käsiteltäväksi.
Mikäli taiteilija tai taitelijat haluavat esitellä teoksiaan taidetoimikunnalle, he
voivat organisoida teoskatselmuksen, jossa taidetoimikunta voi vierailla ja
tutustua teoksiin.
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7.

Seuraava kokous
Päätös:

8.

Seuraava kokous on perjantaina 18.5. klo 9.30 – 11.30.
Paikkana Finn-Medi 5, Tammerkoski-kokoustila.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.00.

Leo Lähde
puheenjohtaja

Sari Haapalahti
sihteeri
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