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Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokous

Aika

18.5.2018 klo 9.30 – 10.30

Paikka

Finn-Medi 5, Tammerkoski-kokoustila

Osallistujat

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

Poissa

-

Kutsuttuna

Kehitysjohtaja Isto Nordback, asiakohtien 3 ja 4 esittely

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Leo Lähde avasi kokouksen.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen 21.3.2018 pöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi.
Päätös:

3.

Hyväksyttiin.

F-rakennuksen taideteoksen hankinnan käynnistäminen
Uudistamisohjelman rakennusten taiteen yläteemaksi on valittu Pirkanmaa ja F-rakennuksen
alateemaksi tiede ja tutkimus. Tays Tukisäätiö on myöntänyt 50 000 euron määrärahan
taideteokselle.
Kehitysjohtaja Isto Nordback esittelee asiaa kokouksessa.
Taidetoimikunta päättää teoksen hankintatavasta (suunnittelukutsu, suorahankinta,
kilpailutus) ja teoshankintaan osallistuvista taidetoimikunnan jäsenistä.
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Taidetoimikunta päätti, että hankinnan valmisteluryhmään osallistuvat
taidetoimikunnan jäsenistä Sirpa Joenniemi ja Juha Merta. Valmistelutyö
tehdään yhteistyössä uudistamisohjelman kanslian kanssa.
Taidetoimikunta päätti yksimielisesti, että hankinnassa noudatetaan
suunnittelukutsu –menettelyä.
Sirpa Joenniemi ja Juha Meta esittävät uudistamisohjelman johtoryhmälle
ehdotuksen taiteilijoista viimeistään 20.6.2018.

4.

L-rakennuksen ulkotaideteoksen taitelijavalinta
L-rakennuksen teossuunnitelman jury on tehnyt arvioinnin L-rakennuksen
taideteosehdotuksesta.
Kehitysjohtaja Isto Nordback esittelee asiaa kokouksessa.
Taidetoimikunta tekee ehdotuksen sairaanhoitopiirin johtajalle L-rakennuksen
ulkotaideteoksen hankinnasta.
Isto Nordback esitteli juryn ehdotuksen kokouksessa. Jury esittää yksimielisesti, että Lrakennukseen hankitaan Tuomo Rosenlundin ja Pekko Oravan yhteisteos ”Suoja”. Teos
täyttää L-rakennukselle asetetut taiteellisten teemojen ehdot: Pirkanmaa ja sarjakuva. Teos
on mahdollista kehittää esteettömäksi ja se sopii hyvin ympäristön maamerkiksi.
Päätös:

5.

Taidetoimikunta päätti yksimielisesti esittää sairaanhoitopiirin johtajalle, että
L-rakennuksen taideteokseksi hankitaan Tuomo Rosenlundin ja Pekko
Oravan yhteisteos ”Suoja”.

Kehitysvammahuollon terapiarakennukset teema
Taidetoimikunnan valitsemat teemat on päätetty kohdentaa seuraavasti:
− Längelmävesi / E-rakennus
− Neljä vuodenaikaa / D-rakennus
− Teollisuus ja historia / Välinehuolto
− Eläimet, runotekstit, sarjakuvat, Minna Savolaisen kuvat / L-rakennus
−
−
−
−
−

Taide ja vapaus / B-rakennus
Maaseutu ja kaupunki / R-rakennus
Ilo, toivo ja onni / K-rakennus
Tekniikka ja yhteiskunta / A-rakennus
Tiede ja tutkimus / F-rakennus (ent. M-rakennus)

Kehitysvammahuollon terapiarakennukselle (Pitkäniemi) ei ole vielä päätetty teemaa.
Toimialueella 6 on käyty keskustelua teemoista ja he esittävät, että terapiarakennuksen
teemoiksi valitaan Valo ja luonto.
Taidetoimikunta päättää terapiarakennuksen teemasta.
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Taidetoimikunta päätti yksimielisesti esittää uudistamisohjelman
johtoryhmälle, että teemaksi valitaan Valo ja luonto.

Taidelahjoitukset
Paulon säätiö
Paulon säätiö on deponoinut silmäsairaalan tiloihin taidetta ja kyseiset teokset ovat olleet
sairaalan seinillä jo vuosia. Säätiön hallitus on päättänyt lahjoittaa teokset taidekokoelmiimme
ja toivoo, että taidetoimikunta hyväksyy ja vastaanottaa teoslahjoitukset.
Lahjoitettavana olevat teokset:
Cavén Kari

”Aivasti”
puutyö, vuosi 1983 (170*120)
”Saint Expectation”
laminoitu inject print 1/7, vuosi 2006-2008 (108*80)
”Dolly Club”
sekatekniikka paperille 1/10, vuosi 2008 (106*82)
”Kirja”
valokuva 1/7, vuosi 2010 (62,5*84)
”Omenapuu”
valokuva 1/7, vuosi 2010 (62,5*84)

Hiltunen Reetta
Hiltunen Reetta
Leppälä Anni
Leppälä Anni

Anja Tuulonen
Silmäsairaalan ylilääkärin Anja Tuulosen omistama öljyväriteos on ollut esillä
silmäsairaalassa jo pitkään ja hän haluaa lahjoittaa teoksen kokoelmiimme.
Lahjoitettavana oleva teos:
Mäki Martti

”Tarkka paikka”
öljyvärityö, vuosi 1997 (50*68)

Teoskuvat ovat nähtävillä kokouksessa.
Päätetään lahjoitusten mahdollisesta vastaanottamisesta.
Päätös:

7.

Taidetoimikunta päätti yksimielisesti, että teoslahjoitukset otetaan vastaan
ja ne rekisteröidään Muusa-taiderekisteriin.

Muut esille tulevat asiat
−

Päätettiin perustaa pientyöryhmä, joka valmistelee ehdotusta Raimo Anttilan
taidetoimikunnan sijoittumisesta jatkossa, mikäli sote-uudistus toteutuu.
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Pientyöryhmään päätettiin valita Leo Lähde, Vuokko Ylinen, Sirpa Joenniemi, Juha
Merta ja Sari Haapalahti. Pientyöryhmä valmistelee esityksen taidetoimikunnan
käsiteltäväksi.
Pientyöryhmän ensimmäinen kokous on keskiviikkona 15.8.2018 klo 9.30-11.30.
Kokouspaikkana Finn-Medi 6-7 rakennuksen 7. krs, Pilvi-kokoustila.
8.

Seuraava kokous
Päätös:

9.

Seuraava kokous on torstaina 6.9.2018 klo 9-11 Taidekeskus
Mältinrannassa.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Leo Lähde
puheenjohtaja

Sari Haapalahti
sihteeri

