Tiedote

KIINTEISTÖ OY
SEINÄJOEN Y-TALO

Julkaisuvapaa 31.8.2011 klo 13.00

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Petri Eskelinen ja Mia Puranen Y-talon taideteoskilpailun voittajat
Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talon järjestämä avoin taideteoskilpailu on saatu päätökseen. Taideteoskilpailu herätti valtakunnallisesti suurta kiinnostusta ja kilpailutöitä saatiin yhteensä 44 kpl.
Taideteoskilpailun palkintolautakunta päätti palkita kolme (3) kilpailuehdotusta: 1. palkinto 4000 €
sekä kaksi 2000 €:n palkintoa:
1.palkinto: ”Sirocco”, Petri Eskelinen ja Mia Puranen
Muut palkitut: ”Synapsis”, Satu-Minna Suorajärvi ja ”Kierto”, Merja Winqvist
Palkintolautakuntaan kuuluivat valtiopäiväneuvos Jukka Vihriälä, arkkitehti Raija-Liisa Miesmaa,
suunnittelija Tiina Yli-Karhu, yliarkkitehti Helinä Kotilainen, kuvanveistäjät Krister Gråhn ja Matti
Kalkamo sekä sihteerinä Seinäjoen kaupungin kulttuurisihteeri Sanna Karimäki-Nuutinen.
Kilpailupalkinnot jakavat palkintolautakunnan puheenjohtaja, Y-talon hallituksen puheenjohtaja
Jukka Vihriälä ja Y-talon toimitusjohtaja Timo Luomaranta keskiviikkona 31.8.2011 klo 13.00
Terveysteknologiakeskus Mediwestissä. Tilaisuudessa on lisäksi läsnä Y-talon taidetyöryhmän
puheenjohtaja, kieltenopettaja Leena Riikilä sekä kaikki palkittavien taideteosehdotusten tekijät.

Sirocco puhaltaa positiivista tuulta sairaalaympäristöön
Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talon hallitus on päättänyt hankkia 1. palkinnolla palkitun taideteoksen.
Teos tullaan sijoittamaan vuonna 2012 valmistuvan Y-talon Keskuskadulle sisääntulokerrokseen.
Y-talo on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin yhteinen rakennushanke.
Kyseessä on uusi, Seinäjoen keskussairaalan viereen rakentuva sairaalarakennus, joka
valmistuessaan tarjoaa nykyaikaisen terveydenhuollon ja sairaanhoidon vaatimat puitteet 18:lle
keskussairaalan ja terveyskeskuksen tutkimus- ja hoitoyksikölle. Y-talon kokonaisneliömäärä on
33.870 brm2 ja toiminnan käynnistyessä Y-talossa on arvioitu vierailevan n. 1800 asiakasta
vuorokaudessa.
Palkintolautakunnan päätöksen perusteluissa todetaan voittaneesta kilpailuehdotuksesta
seuraavaa: ”Ehdotus on monitulkintainen, yhtä aikaa sekä esittävä että abstrakti. Kaikki teoksen
elementit ovat tuttuja, se on aiheeltaan paikallinen ja hoitoa tukeva, se tuottaa positiivisia
mielleyhtymiä ja nostaa hymyn huulille. Ehdotus käyttää annetun tilan parhaiten.”
Voittajateos Sirocco on liikkuva veistos, joka koostuu kattoon ripustetuista hyrristä. Hyrrien
alumiinilavat on etupuolelta käsitelty kiiltäväpintaisiksi ja toiselta puolelta maalattu lämpimän
oranssin ja punaisen väriskaalassa. Värivaikutelmat muuttuvat hyrrien pyöriessä. Ehdotuksen
tehnyt taiteilijakaksikko kuvaa teosta: ”Sirocco viittaa Välimeren alueella puhaltavaan tuuleen. Teos
on siropiirteinen, kevythenkinen tuulahdus keskellä Seinäjoen sairaalaympäristön vilkasta
Keskuskatua. Teos johdattaa katsojan ajatukset vaikkapa tuulimyllyihin tai lasten värikkäisiin
muovihyrriin."
Liitteenä kuva voittajaehdotuksesta. Kuvassa katselusuuntana on Y-talon keskuskadulla kävelijän
näkökulma. Kuva: Mia Puranen
Kuvanveistäjä Petri Eskelinen (s. 1975) on valmistunut kuvataiteen maisteriksi
Kuvataideakatemiasta 2006. Hän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut aktiivisesti
ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Eskelinen on palkittu Suomen
taideyhdistyksen Dukaatti-palkinnolla nuorelle taiteilijalle 2009. Hänellä on parhaillaan työn alla
Turkuun T-sairaalaan valmistuva julkinen teos ”Auringon tutkija”. Eskelinen on kotoisin
Rovaniemeltä ja hän asuu ja työskentelee Helsingissä.
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Arkkitehti, kuvataiteilija Mia Puranen (s. 1974) on valmistunut arkkitehdiksi Aalto-yliopiston
Teknillisestä korkeakoulusta 2010. Hän on erikoistunut yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun ja
onkin diplomityönään tehnyt Quitumben kaupunkisuunnitelman Ecuadorissa. Puranen on kotoisin
Kuusankoskelta ja hän asuu ja työskentelee Helsingissä.

Lisätietoja:
Y-talon taidetyöryhmän puheenjohtaja Leena Riikilä, p. 040 732 1799,
leena.riikila@edu.seinajoki.fi
Y-talon toimitusjohtaja Timo Luomaranta, p. 0400 567 980, timo.luomaranta@epshp.fi
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