RAKENNUSTAITEEN SEURA RY:N VUOSIKERTOMUS 2019

Sääntömääräiset kokoukset
Seuran kevätkokous järjestettiin to 25.4. Arkkitehtuurimuseossa Helsingissä. Tilaisuus alkoi
tutustumisella ajankohtaisiin näyttelyihin, joiden aiheina olivat Suur-Merijoen kartano ja P.E.
Blomstedtin toteutumaton Kansanteatteri. Näyttelyitä esittelivät amanuenssi Anna Autio ja
arkistonhoitaja Elina Standertskjöld. Paikalla oli 13 Seuran jäsentä.
Myös Seuran syyskokous pidettiin ma 9.12. Arkkitehtuurimuseossa. Ennen varsinaista kokousta
museon va. näyttelypalveluiden päällikkö Marja Rautaharju ja amanuenssi Joona Rantasalo esittelivät
tulevan vuoden näyttelyohjelmaa, ja kokouksen jälkeen oli mahdollista tutustua museossa esillä
olleeseen Alvar Aallon jalostettu maisema -näyttelyyn. Kokouksessa Timo Tuomi valittiin jatkamaan
Seuran puheenjohtajana. Johtokunnan jäsenistä Anna Ripatti jätti paikkansa, ja hänen tilalleen
valittiin Joona Rantasalo. Tilaisuudessa oli läsnä 6 henkilöä.
Muut tapahtumat
La 25.5. Seura järjesti kiertoajelun uuden arkkitehtuurin äärelle. Toimintamuoto on perinteinen, ja
jäsenistö oli toivonut sen elvyttämistä jo jonkin aikaa. Retki suuntautui Helsingin uusille asuinalueille,
mutta sen aikana tutustuttiin myös yksittäisiin arkkitehtuurikohteisiin. Pysähdyspaikkoja olivat mm.
Kalasatama, Kruunuvuorenranta, Myllypuro, Alppikylä ja Kuninkaantammi sekä Fazerin vierailukeskus
ja Maunula-talo. Bussi-isäntänä toimi Seuran varapuheenjohtaja Kristo Vesikansa. Retkelle osallistui
26 henkilöä.
Pe 7.6. – la 8.6. Seura järjesti ulkomaanekskursion Terijoelle Venäjälle. Innoitus retkeen saatiin
vuonna 2018 Helsingissä järjestetystä suomalais-venäläisestä seminaarista, joka käsitteli Terijoen
huvila-aluetta. Suomesta Venäjälle matkustettiin junalla, ja paikan päällä liikuttiin tilausbussilla. Yö
vietettiin Terijoella. Venäläiset asiantuntijat olivat koonneet runsaan ohjelman, joka tutustutti Seuran
jäsenet Terijoen ja Kellomäen huvila-alueiden historiaan ja nykytilaan. Matkalle osallistui 25 henkilöä.
Arkkitehtihaastattelut
Taiteen edistämiskeskus tuki Seuran haastattelutoimintaa 6000 eurolla. Vuoden aikana toteutettiin
kuusi uutta arkkitehtihaastattelua ja jatkettiin litterointityötä. Haastatteluja tekivät Seuran
puheenjohtaja Timo Tuomi ja TkT Leena Makkonen, ja uusina mukaan saatiin arkkitehdit Jorma
Mukala sekä Jonas Malmberg. Haastatteluja litteroi tuttuun tapaan arkkitehti Tuula Pöyhiä.
Vuoden esteettinen teko
Suomen Estetiikan Seura ry myönsi 10.12. vuoden 2019 Vuoden esteettinen teko -palkinnon
Rakennustaiteen Seura ry:lle aloitteesta, jonka se teki Itäkeskuksen kauppakeskuksen vanhan osan
suojelemiseksi. Seura teki suojeluesityksen Erkki Kairamon suunnittelemasta rakennuksesta jo
syksyllä 2015, ja monivaiheisen prosessin lopuksi Helsingin kaupunginvaltuusto päätti suojelusta
kaavamuutoksella kesäkuussa 2019.

Vuonna 1997 perustettu Vuoden esteettinen teko -kunniapalkinto myönnetään henkilölle tai
yhteisölle, joka toiminnallaan, tuotteillaan tai ajatuksillaan edistää keskustelua taiteen, kauneuden ja
esteettisen arvon kysymyksistä.
Tiedottaminen ja Internet-sivut
Seura tiedotti ajankohtaisista asioistaan sähköpostilistansa ja Internet-sivujensa kautta. Kutsut
sääntömääräisiin kokouksiin lähetettiin jäsenistölle kirjeitse.
Edustukset
Seura on yhteisöjäsenenä ICOMOS-järjestössä (International Council on Monuments and Sites).
Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuran mandaatilla Arkkitehtuurimuseon
edustajistossa toimii kaudella 2019–2021 arkkitehti Mikko Mälkki.
Seuran talous
Seuran tulot ovat koostuneet jäsenmaksuista (25 €/jäsen, 10 €/opiskelijajäsen, 400 €/ainaisjäsen ja
200 €/kannattajajäsen).
Taiteen edistämiskeskus tuki Seuran arkkitehtihaastatteluja 6000 eurolla
Jäsenet
Seuralla oli vuoden 2019 lopussa 419 jäsentä.
Johtokunta ja toimihenkilöt
Seuran johtokuntaan kuuluivat vuonna 2019 FT Timo Tuomi (puheenjohtaja), arkkit. Susanne Backas,
FM Hanna Hannus, tutkija Kaarin Kurri, arkkit. Mikko Mälkki, arkkit. Markku Norvasuo, FT tutkija
Anna Ripatti ja arkkit. Kristo Vesikansa. Johtokunta kokousti vuonna 2019 viisi kertaa, joista kaksi oli
sähköpostikokouksia.
Seuran taloudenhoitajana toimi Erik Sjöholm ja sihteerinä HuK Joona Rantasalo.

