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Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokous

Aika

4.2.2020 klo 13.00 – 14.35 ja yhteistyökokous Museotoimikunnan kanssa klo 15 alkaen

Paikka

Finn-Medi 5, Tammerkoski -kokoustila

Osallistujat

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

Poissa

-

Kutsuttuna

-

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Leo Lähde avasi kokouksen.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen 4.12.2019 pöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi.
Päätös:

3.

Hyväksyttiin.

Raimo Anttilan taidetoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2019
Hallituksen asettamien toimikuntien on vuosittain laadittava toimintakertomus.
Esitys taidetoimikunnan toimintakertomukseksi on esityslistan liitteenä.
Päätetään toimintakertomuksen sisällöstä.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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4.

Toiminta vuonna 2020
Päätetään tadetoimikunnan kuluvan vuoden toiminnan pääkohdista.
Päätös:

Taidetoimikunta päätti vuoden 2020 toiminnasta seuraavaa:
-

-

5.

Syntymäpäivälahjataulujen (60 v.) valinta vuodelle 2021
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. Taiteilijaseuran 100
vuotisnäyttelyihin tutustuminen syksyllä)
Valmistellaan sairaanhoitopiirin hallitukselle ehdotus taidetoimikunnan
toiminnan ja taidekokoelmien siirtämisestä Tays tukisäätiön alaiseksi
toiminnaksi (asian hallitukseen syksyllä 2020).

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.
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
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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.

Kokouksen 4.2.2020 käsittely:
Käydään kokouksessa läpi Sirpa Joenniemen ja Juha Merran ehdokaslista taiteilijoista, jotka
voivat osallistua kutsukilpailuun.
Valitaan kilpailuun kutsuttavat taitelijat.
Juha Merta ja Sirpa Joenniemi ehdottavat, että suunnittelukutsu lähetetään seuraaville
taitelijoille:
---

-

Nimitiedot eivät ole vielä julkisia.

--Päätös:

6.

Keskusteltiin taitelijaehdotuksista ja päätetiin yksimielisesti ehdottaa Tays
uudistamisohjelman johtoryhmälle, että suunnittelukutsu lähetetään
ehdotuksessa mainituille taitelijoille.

Taidetta hormonipoliklinikalle
Hormonipoliklinikka on ehdottanut, että heidän tiloihin hankittaisiin tekstiilitaitelija Raija
Jokisen tekstiilityö. Poliklinikka on ehdottanut, että tiloihin hankittaisiin teos ”Kaksikätinen”,
jonka hinta on 1 300 euroa tai jokin muu vastaava teos taiteilijalta.
Päätetään mahdollisen teoksen hankkimisesta hormonipoliklinikalle.
Päätös:

Taidetoimikunta pitää teosehdotusta hyvänä ja laadukkaana.
Päätettiin, että ennen mahdollista hankintapäätöstä selvitetään, onko teos
sijoituskelpoinen julkisiin tiloihin ja mikä on teoksen huoltotarve. Sari
Haapalahti selvittää asiat seuraavaan kokoukseen mennessä.
Taidetoimikunta päätti, että varsinaisesta hankinnasta päätetään vasta
seuraavassa kokouksessa.
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7.

Apurahahakemuksen puoltaminen
Tuuli Penttinen-Lampisuo on pyytänyt taidetoimikunnan jäsenen Sirpa Joenniemen kautta
taidetoimikunnan mahdollista puoltoa Suomen kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin apurahahakemukseen. Apurahaa voi hakea työskentelyyn tai hankkeeseen ja ehtona on, että
työ tai hanke lisää ihmisten yhdenvertaisuutta kulttuurin suhteen ja parantaa heidän
elämänlaatuaan.
Päätetään mahdollisen puoltavan lausunnon antamisesta.
Päätös:

Taidetoimikunta päätti, että puoltava lausunto annetaan Tuuli PenttinenLampisuon Taidetta hoitolaitoksiin -apurahahakemukseen.
Sirpa Joenniemi laatii taidetoimikunnan puoltolausunnon
apurahahakemukseen.
Taidetoimikunta ei sitoudu puoltolausunnollaan teoksen mahdolliseen
hankkimiseen.

8.

9.

Muut esille tulevat asiat
-

Taidetoimikunnan osallistuminen sairaanhoitopiirin säästötoimenpiteisiin
Taidetoimikunta päätti osallistua sairaanhoitopiirin säästötoimenpiteisiin siten, että
vuotuisesta määrärahasta jätetään käyttämättä 30 %.

-

Merkittiin tiedoksi, että taidetoimikunnalle on ehdotettu taitelija Marja Jalosen
teoksiin tutustumista Suomen Trikoon tiloissa.

Seuraava kokous
Seuraava kokous on torstaina 14.5.2020 klo 14.00.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

Leo Lähde
puheenjohtaja

Sari Haapalahti
sihteeri

Taidetoimikunnan kokouksen jälkeen oli yhteistyökokous Museotoimikunnan kanssa
klo 15.00. Yhteistyökokouksesta laadittiin erillinen pöytäkirja.

