
KUVAN RESIDENSSI YHDISTYS RY:N      

VASTINE ÖJAR UTVECKLING AB:LLE 11.2 2022 

Tämä on avoimeksi kirjeeksi kirjoitettu vastine eli vapaasti kaikkien jaettavissa eteenpäin. 

Vastine on tehty, koska olemme pitkäaikaisena Utön Telegrafen rakennuksen vuokralaisena 

pyytäneet keskustelua eri vaihtoehtojen tarkastelemiseksi, voidaksemme jatkaa 

Telegrafenin vuokralaisena ja saarelle huolellisesti rakennettua ammattitoimintaa. 

Ensisijaisesti vastine on osoitettu rakennuksen omistajalle eli koko Öjar Utveckling (ÖU) 

Ab:n sääntömääräiseen kokoukseen kutsutuille* ja joille se on s-postitse pyydetty 

välittämään 11.2 2022. Asia on ollut esillä ÖU:n sääntömääräisessä kokouksessa 2021 

nopeasti. Asiaa ei ole valmisteltu kokoukseen, se on jäänyt vähäiselle huomiolle muiden 

aiheiden alle ja mukana on ollut ehkä virheellistä tietoa. Tämä on kovin epäsuhtaista 

residenssin toiminnan laajuuteen nähden. 

Ympärivuotisen residenssin toiminta on jatkuvaluonteista ja ammattilaisten organisoimaa.   

Motiivina on ollut toiminnan jatkuva kehittäminen yhdistämällä ammattiamme ja 

arvostavaa kokemusta tästä ympäristöstä ja paikallisuudesta. Olemme ÖU:n vanhimpia 

vuokralaisia ja kuuluneet kylään lähes koko Puolustusvoimien jälkeisen ajan. Toimintamme 

on juurevaa, rehellistä ja monin tavoin pyyteetöntä, myös sydän on mukana tekemisessä. 

Residenssiin on rakentunut vuosien aikana monenlaista potentiaalia. 

Tämä vastine on tehty, jotta sen avulla voi tutustua toiminnan sisältöön. Kaikki liitteet 

sisältävät lukijalle uutta tietoa. 

Mistä on kyse 

Telegrafenissa on lähes 15 vuotta toiminut residenssi kuvataiteilijoiden ammattimaiseen 

työskentelyyn. Toiminnan aloitti Kuvataideakatemian Ylioppilaskunta ( KuvYo).  

Kuvataideakatemia, Sibelius Akatemia ja Teatterikorkeakoulu muodostuivat 

Taideyliopistoksi vuonna 2013 ja Ylioppilaskunnat sulautuivat yhteen. KuvYo:n residenssi 

toimintaa jatkamaan perustettiin Kuvan residenssi yhdistys ry., jotta toiminta pysyy 

sopusuhtaisena, vaikka Taideyliopisto kasvoi suureksi. 9 vuoden aikana yhdistys on 

kehittänyt residenssiä herkästi ja dynaamisesti. 

Yhdistys on kaikkiin suuntiin (residenssissä työskentelevät, Utön ja ulkomeren paikallisuus, 

Kuvataideakatemia, yhteistyökumppanit, rahoittajat) läpinäkyvä ja vilpitön -  ja sellaisena 

hyvin tunnistettava toimintaan tutustuneille. 
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Vastineen lyhyemmän version lukija voi hypätä sivulle 4. kohtaan ’Sitoutuminen’ .  

Sivut 2. ja 3. avaavat kokonaisuutta ymmärrettävämmäksi kertomalla toiminnan 

rakentumisesta suhteesta Utön sijaintiin ja paikallisuuteen. 

Toiminnan rakenne 

Kooltaan pieni organisaatio Kuvan residenssi yhdistys ry. mahdollistaa residenssissä  

työskentelyä rajatulle kohderyhmälle eli Kuvataideakatemian opiskelijoille ja sieltä 

valmistuneille kuvataiteen ammattilaisille. Hakemuksia residenssiin tulee monikertainen 

määrä eli residenssille on selkeästi suurempi tarve, kuin työskentelyyn on aikoja. 

Toimintaa järjestävän yhdistyksen muodostaa kohderyhmästä löytyvät aktiivit, joilla on 

motiivi vapaaehtoisvoimin ja palkattomasti työskennellä ulkomeren sijaintia ja kuvataiteen  

pioneeritoimintaa yhdistävässä organisaatiossa. Vaihtuvaan hallitukseen valikoituu 

aktiivisimmat. Aktiiveilla on mahdollisuus omaan taiteelliseen työhön residenssissä, jonka 

kautta ymmärrys paikkaan sitoutuvasta kehittämisestä kasvaa omakohtaisen kokemuksen 

kautta eli sisältäpäin. Yhdistyksen hallituksen esittely, katso liite 4. 

Vuorovaikutteisuus on osa ammattilaisuutta. Ideat kasvavat työtä tehdessä ja ulottuvat 

hyödyttämään paikallisuutta monin tavoin, katso lopusta liite 3.  

Yhdistyksellä on rekisteröidyn yhdistyksen velvollisuudet. Yhdistyksen luonne on sekä 

asiallinen, asiayhteyttä edistävän rento ja pienenä joustava. 

Telegrafen ja Utö ja ulkomeri 

Koko toiminnan idea on kasvanut puhtaasti ja alusta asti mahdollisuudelle vuokrata 

Telegrafen rakennus tähän käyttöön. Vuosien aikana kaikki toiminnassa kehitetty on 

rakentunut rakennuksen ympärille, Utön kylän ja ulkomeren paikan lähtökohdista ja niitä 

arvostaen. Myös huolelliset käytännöt siitä, miten opastaa työskentelijöitä ja pitää heihin 

yhteyttä ovat kehittyneet paikan lähtökohdista. Toiminta on ollut motivoitunutta, jaksanut 

ja kyennyt pysymään pystyssä, koska paikka ja sijainti on niin arvokas kuvataiteelliselle 

työskentelylle. Telegrafen on Kuvan residenssi yhdistyksen ainoa residenssi. 

Suhde ympäröivään on yhtä aikaa nöyrä ja juurevan innostunut. Vuodenajat, materiaalit, 

eri tunnelmat ja säät, valon ja varjon vaihtelut, maiseman tilallisuus, keskenään erilaiset 

vuodet, pieni kylä ja sen ajalliset kerrostumat, mielenkiintoinen nykyisyys jättävät jälkensä 
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tehtävään työhön. Paikka on erottamaton osa sekä residenssissä edistyvää työskentelyä 

että koko organisaation kehitystä. 

Kotisivut  https://impilinna.org/ , uusin toimintasuunnitelma aloitussivulla 

Ammattimainen taiteellinen työskentely paikan lähtökohdista 

Paikkalähtöinen työ pyrkii näkemään pintaa syvemmälle ja ensivaikutelmien taakse 

nykytaiteen keinoin. Tarkoitus ei ole tuoda ulkoapäin, vaan kasvattaa ja löytää paikan 

päältä. Tässä olemme olleet aikaamme edellä koko ajan. Havaitseminen on olennaista, 

vaikka nykytaiteen tulokulmat ovat laajentuneet tavoitteesta siirtää näkymä suoraan 

kaksiulotteiselle pinnalle. 

Residenssi on asettunut Utön kylään asukkaan tapaisena ja samalla taiteilijoilla on ollut 

mahdollisuus tehdä työtä rauhassa. Vuorovaikutteisuus kylään ja paikallisuuteen on saanut  

kehittyä omalla painollaan, pakottomasti ja kylän ehdoilla. 

Residenssin hakuohjeiden jatkuvalla kehittämisellä motivoimme hakijoita jo ideointi  

vaiheesta lähtien paikkaan sitoutuvaan työhön. Työsuunnitelmien tavoite on olla 

määrätietoisia ja samalla jättää tilaa löytää ja havainnoida. Työskentelijöitä valitessa 

painotamme jatkuvuutta ja tietynlaista ’jähmeyttä’ eli aihe on ehkä alkanut Utössä tai 

toisaalla, olosuhteissa tuttua muualta tai hakija vertaa paikasta löytyvää toisaalla  

kehittyneeseen sidokseen. Paikkasidonnaisuus toteutuu eri vaiheissa opintoja ja työuraa 

eri tavoin, mutta usein opiskeluvaiheessa on erityisen herkkä löytämään. Sopivalla 

väljyydellä kannustamme suorittamisen sijasta aitoon etsimiseen, ja siinä onnistuminen 

näkyy myös residenssissä työskennelleiden palautteessa. Aktiivien oma taiteellinen työ on 

osa pitkäjänteistä paikassa kehittyvää työtä. Kaikki v. 2021 toteutuneet työsuunnitelmat 

löytyvät liitteestä 6.  

Viimeisimmät hakuohjeet: https://impilinna.org/?page_id=462 

Yhdistyksellä on kirjanpito työskentelijöistä omiin tarkoituksiinsa, joka on samalla avoin 

kaikille, esim. rahoittajille ja Utön paikallisuudelle. Tiedot  työskentelijöistä, ajankohdista, 

työsuunnitelmista ovat löytyneet alusta asti toimintakertomuksista kotisivuilta https://

impilinna.org/?page_id=155  Telegrafenissa on myös koko ajalta avoin lokikirja 

työskentelijöitä varten. Myös kotisvuille päivittyy lista edellisistä, nykyisistä ja tulevista 

työskentelijöistä ( 2017 lähtien). https://impilinna.org/?page_id=427 
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Sitoutuminen 

Vuosia tehty työ sitouttaa. Mantereelta käsin residenssin työtä on ollut paljon (yhdistyksen 

sisäinen yhteistyö ja kehittäminen, rahoituksen hankkiminen, residenssissä työskenteleviin 

liittyvä, yhteydenpito saareen, kunnostus, projektit jne.) Useat aktiivit ovat työskennelleet 

Utössä eri vuodenaikoina, osa yli 10 vuoden ajan. Näistä jaksoista syntyy mittavasti 

ympärivuotista tekemistä saarella. Vuositasolla useat organisaatioon kuuluvat ovat olleet 

saarella pidempiä aikoja kuin monet ÖU:n tai Hembygdsföreningenin jäsenet. Omalla 

tavallamme olemme Utön kylän arkipäivää. Organisaation käsitys saaren nykypäivästä ja 

käytännöistä on syvempi kuin yleisesti tiedetään, kannamme myös vastuuta ja huolta. 

Pitkäaikaisena puheenjohtaja toiminut Ulla Leppävuori kantoi vastuuta Utön Pohjoispuolen 

luotoalueelle kaavaillun vapaa-ajan liikenteen väylähankkeen perumisesta: levitti ajoissa 

tietoa organisaatioille ja yksityisille mantereella ja Utöllä sekä kannusti ottamaan kantaa. 

Tästä perillä olevien näkemys on, että sillä on voinut olla merkitystä hankkeen 

peruuntumiseen. Hän on ollut aktiivinen myös kiinteistöveron maavero-uudistamisessa. 

Tavoitteenaan on ollut etenkin vähemmälle huomiolle jääneiden Naturan ulkopuolisten 

maa-alueiden, kuten saarten oikeudenmukaisemmin sisämaan alueisiin rinnastuva verotus. 

Motiivina on tarve estää maiseman sirpaloitumista ja puolustaa paikallisen elämän 

jatkuvuutta ilman ulkoapäin tulevia pakotteita muutokseen. Näkemys on kehittynyt, koska  

Ullan on vuosia työskentelyt ulkomerellä omassa aiheessaan - Tunnelmia ulkoa sisälle, 

maisemasta rakennettuun ympäristöön-, lisää lopusta liite 4. 

Residenssin työ on kulttuurityötä ja poikkeaa saarella muusta työstä. Tämä myös altistaa 

väärille tulkinnoille ja valitettavasti virheellisen tiedon leviämiselle. Toiminta sekoittuu 

helposti muuhun saarelta löytyvään, vaikka motiivimme ei ole lyhytnäköinen järjestäminen, 

matkailu tai käväiseminen. Meille mahdollisuus oikaista väärinkäsityksiä välittömästi lisäisi 

luottamusta, sen sijaan että ne roikkumaan jäädessään vievät energiaa kaikilta. 

Varmaankin myös kaikki ovat samaa mieltä siitä, että myös Utössä tulee noudattaa samoja 

yleisiä yhteisiä sopimuksia kuin Suomessa yleensä ja joiden tarkoitus on turva kaikille. 

Pitkään saarella jatkuneena kulttuurialan toimijana residenssi on saarelle kasvanut resurssi, 

johon sisältyy mahdollisuuksia. Kulttuuritoiminta lisää monimuotoisuuden mahdollisuuksia 

paikallisille asukkaille, mutta samalla myös todistaa ulospäin paikallisuuden  

monipuolisuudesta, joka nähdään eduksi esim. paikkojen EU- hakemuksissa. Nämä ovat 

myös syitä, joiden takia residenssejä on viime aikoina perustettu aktiivisesti lisää. Pitkän 

vuokrasopimuksemme myötä Utö on kasvattanut itselleen meissä potentiaalia, josta 

luopuminen tuntuu sekä meidän että paikallisuuden kannalta irti repimiseltä. 
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Telegrafen rakennuksesta huolehtiminen 

Erotumme selkeästi ÖU:n historiassa kaikista vuokralaisista mittavalla työllä, jota olemme 

tehneet rakennuksen ja pihan kunnostamiseksi. Idea syntyi yhdessä ÖU:n kanssa, mutta 

myös eri työt on aina sovittu etukäteen. Lista toteutuneista kunnostuksista, liite 1. 

Tehty työ on nostanut selkeästi rakennuksen peruskuntoa ja parantanut säilymistä. 

Olemme vastanneet lähes kaikista resursseista ja tehneet työn palkattomasti. Urakoihin on 

kuulunut mm. suunnittelu ja tiedon hankinta, rahoituksen etsiminen ja materiaalien tilaus/ 

kuljetus saareen, ammattilais- ja vapaaehtoistyövoiman hankinta ja saaressa majoittamisen 

suunnittelu, organisaation oma läsnäolo työmaalla kaikissa kunnostuksissa, yhteydenpito 

Museovirastoon ja maakuntamuseoon ja rakennuksen kunnon konsultointi. Kunnostukseen 

kuluneiden kuukausien vuokria ei ole kompensoitu. 

Resursseja vaativin ikkunaremontti mahdollistui SKR:n apurahalla ja Varsinais-Suomen ELY- 

keskuksen harkinnanvaraisella tuella. Pienempiin urakoihin käytetyt varat on säästetty 

residenssin vuosibudjeteista. Suunnitelmia päivitetään jatkuvasti ja meillä on asiaan 

motivaatio. Visuaalisen alan ammattilaisina meille osa paikkaan sitoutumista on  

arvostamamme ympäristön vaaliminen nykyisyyttä ja ajallisia kerrostumia yhdistäen. 

Palaute residenssissä työskentelystä  

Residenssi on kohderyhmälleen kyseenalaistamattoman arvokas. Toimintamme on 

tunnettua ja sillä on hyvä maine siellä jo työskennelleiden, mutta myös sinne vasta 

haluavien joukossa. Monipuolinen ja positiivinen palaute yllättää edelleen myös meidät 

ylläpitäjät. Olemme keränneet välillä kirjallisia palautteita residenssissä työskentelyn 

merkityksistä työn sisällölle, joita lukiessaan myös ulkopuolinen hiljenee mietteliääksi. 

Lisäksi toistuvia ja aina hämmentäviä on mm. että tieto residenssistä on ollut yksi syy 

pyrkiä opiskelemaan Kuvataideakatemiaan ( jopa Uudesta- Seelannista asti), että 

residenssissä löytynyt on tärkeimpiä asioita koko opiskeluiden aikana. Lopputöiden aiheita 

on löytynyt Utössä ja niitä on sinne menty tekemään. Eri yhteyksien kautta kuulemme, että 

vuosia vierailun jälkeen residenssissä löydetty vaikuttaa edelleen tai että työn suunta 

järjestyi uudelleen ja muutti ammattia. 

Osaltaan palautteidenkin vaikutuksesta myös Kuvataideakatemian on osallistunut monin 

tavoin talkoisiin rahoituksen löytämiseksi vuosien aikana, katso lopusta liite 2. 
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Ajankohtainen ehdotus Utön nykytilanteeseen 
 
Ehdotamme sopimusta, että tarvittaessa Utö handelin kesä-apulainen/ kesäapulaiset 

etsittäisiin residenssin kohderyhmästä eli Kuvataideakatemian opiskelijoista ja 

valmistuneista. Tarvittaessa residenssin toiminta keskeytyisi tuoksi ajaksi ja Telegrafen 

siirtyisi kohderyhmästä valittavien kauppa-apulaisten asunnoksi. 

Auttaisimme levittämällä saarella tehdyn hakuilmoituksen residenssin koko kohderyhmälle. 

Työsopimus ja apulaisten valinta olisi tietenkin ja täysin apulaisten ja Utö handelin 

hallituksen välinen asia. Jos on tarvetta, niin voisimme myös auttaa siinä. 

Jos kauppa-apulainen valitaan residenssin kohderyhmästä, niin Telegrafenin 

luovuttaminen heidän käyttöön kesäksi olisi sujuvaa. Irtaimiston voi jäädä paikoilleen ja 

luottaa, että kaikki on silti asiallisena ja valmiina residenssin käyttöön. Kauppa-apulaisen 

työ on kaupassa, mutta voisihan samalla oma työkin jotenkin edistyä. 

Idea helpottaa saaren ajankohtaista tilannetta, niin että kaikkien kannalta sujuvuus 

kohtaisi. Tehokkainta olisi julkaista ilmoitus mahdollisimman ajoissa ennen kesää. 

Jakaisimme ilmoituksen kesää 2022 varten heti sen saatuamme. 

Kuvataideakatemiassa on opiskelijoita tällä hetkellä 286 eli ilmoitus saavuttaisi heidät. 

Lisäksi tavoitamme suuren osan jo valmistuneista. Taideyliopisto kuuluu prosentuaalisesti 

vaativimpiin paikkoihin päästä opiskelemaan ja opiskelijoiksi valikoituu monella tavalla 

kyvykkäitä henkilöitä. Opiskelijat tekevät kesätöitä joka tapauksessa ja tästä joukosta 

löytyy sopivia kesäapulaisia, jos hakeminen aloitetaan ajoissa. Utö handelin historiasta 

löytyy jo jopa yhdet kaupanpitäjät Marja ja Tommi Matikka taustanaan Kuvataideakatemia 

ja toinen taideoppilaitos - joiden kahden vuoden työn onnistumisesta kaikki varmaankin 

olivat samaa mieltä. 

Ehdotetusta ideasta sovittaisiin tulevaisuudessa aina silloin kun Utö handelin tilanne niin 

vaatii. Selkeiden sopimusten tarkoitus on asianmukainen turva kaikille osapuolille ja ne 

eivät poista joutavuutta. Myös molemmin puolinen kunnioitus lisää yhteistyön tarvitsemaa 

joustavuutta ja luottamusta. 

Toki, Utön kylälle ja paikkallisuudelle todellisin hyöty syntyisi ennen kaikkea ammattimme 

vuorovaikutteisuuden kautta, jolla olisi monenlaisia mahdollisuuksia myös kesäaikana, 

katso lopusta liite 3. 
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Rakennukseen liittyviä käytännön asioita pitkäaikaisen vuokralaisen näkökulmasta 

Telegrafenin kustannukset 

40 m2 Telegrafen on selkeästi pieni lapsiperheen asunnoksi ja myös ahdas kahden 

henkilön jatkuvaan ympärivuotiseen asumiseen. Yhdelle asumiskustannukset ovat tilaan 

nähden korkeat etenkin talvella saaren kalliin sähkön vuoksi. 

Toteutuneet asuinkustannukset joulukuulta 2021 ovat 658 e. Summa on lähellä 

talvikuukausien keskiarvoa vuosien ajalta. Joulukuun 21 laskut ja ja asumisen kustannusten 

kokonaismäärät viimeisiltä vuosilta ( valmistuneista tilinpäätöksistä) löytyy liitteestä 6.  

Lämpimän ajan matalammat kustannukset kompensoituu kylmän ajan kalliilla asumisella - 

kulujen heilahtelu kesä ja talvikuukausien välillä on merkittävä. Pienessä rakennuksessa on 

paljon ulkoseinää suhteessa neliöihin eikä ikkunoiden asianmukainen tiivistäminen ole 

pienentänyt kustannuksia. 

Kouluavustaja tai muun sesonkityötä tekevä joutuisi ehkä maksamaan palkastaan myös 

mantereen asunnon kuluja saaren korkeiden kulujen lisäksi. 

Kesäapulaiset 

Kesän 2021 kauppa-apulaiselle jälleenvuokrauksen jälkeen Telegrafeniin jäi usean päivän 

siivoustyö ja sovittu kohtasi yhtälössä muutenkin huonosti. Sama tilanne on ollut välillä 

aikaisempien kauppa-apulaisten asumisen jäljiltä naapuritaloissa ja siivous jäänyt 

seuraaville asukkaille. Vaihtuvien asukkaiden käyttämänä talon ja pihan ylläpito tulisi 

laskemaan nykyisestä merkittävästi. 

Realiteettien yhtälö residenssinä 

Residenssin ja erikoisen pienen rakennuksen ominaisuudet kohtaavat hyvin. Realiteetin 

kohtaavat myös kustannusten kannalta. Rakennuksen käyttöaste on ollut saaren korkein. 9 

vuotta (Kuvan residenssi yhdistyksen ylläpitämänä) Telegrafen on ollut saaren eniten 

käytössä oleva rakennus. Asutamme saarta keskeytyksettä ympäri vuoden- vain harvoja 

viime hetken peruutuksia lukuun ottamatta. Pitkäaikaisina vuokralaisina olemme varma, 

säännöllinen ja keskeytyksetön vuokranmaksaja. Kaikilla mittapuilla olemme 

harvinaislaatuinen ja sitoutunut toimija saarelle. Emme usko, että löytyy toista, joka 

arvostaisi tätä paikkaa ja rakennusta yhtä paljon kuin me. 
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Myös haasteellisissa olosuhteissa löytyy uusia ratkaisutapoja, jos aito yhteinen halu löytyy. 

Entistä laajemmalla yhteistyöllä saaren linkittyvien kanssa myös asumisratkaisuissa voi 

löytyä ideoita, joissa kaikkien etu kohtaa uudella tavalla. 

Vetoamme tässä vastineessa esittämämme perusteella kaikkia teitä, joilla on oikeus* 

osallistua ÖU:n vuosikokoukseen, miettimään uudelleen vuokrasopimuksemme tilannetta. 

Ymmärrämme, erityisen aseman, joka meidän tulee tiedostaa vuokralaisina Telegrafenissa. 

Olemme kypsiä kehittämään toimintaa edelleen ja myös meillä on motivaatio uuden sivun 

kääntämiseen. Tiedämme, että valtava määrä ihmisiä monessa suunnassa toivoo, että 

tilanteemme ja vuokrasopimuksemme mietittäisiin saarella perusteellisesti. 

Vetoomuksen allekirjoittaa Kuvan residenssi-yhdistys ry:n 

Ulla Leppävuori, Kuvanveistäjä, KuM, hallituksen puheenjohtaja 

Hertta Kiiski, Kuvataiteilija, KuM, hallituksen jäsen 

Timo Kokko, Kuvanveistäjä, KuM, hallituksen jäsen 

Pilvi Hyväri, Kuvataiteilija, KuM, hallituksen varajäsen 

Eveliina Hämäläinen, Taidemaalari, KuM, edellisen hallituksen pitkäaikainen jäsen 

Harriina Räinä, Taidegraafikko, KuM, edellisen hallituksen pitkäaikainen jäsen 

         (KuM = kuvataiteen maisteri) 

(* s.1 ja 8. jäsen- sana korjattu sääntömääräiseen kokoukseen kutsutuilla 14.2 2022) 

Liitteissä uutta tärkeää tietoa ÖU:n jäsenille 
1. Lista Telegrafeniin tekemistämme kunnostuksista 

2. Rahoittajien eli ammattikentän tunnustus toiminnalle 

3. Suunnitelmia 

4. Yhdistyksen yhteystiedot ja hallituksen jäsenten oman taiteellisen työn esittely 

5. Todentaa mainitut residenssin käyttökustannukset 

6. Kaikki vuoden 2021 lyhyet työsuunnitelmat silmäiltäväksi 

7. Artikkeli: Tunnustuspalkinto Utön taiteilijaresidenssitoiminnalle  

/ Utmärkelsepris för verksamheten på konstnärsresidenset på Utö 
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Liite 1.  

Vuodesta 2013 lähtien Kuvan residenssi yhdistyksen Telegrafeniin ja pihaan tekemät 
kunnostukset 

Yhdistys on vastannut kaikista resursseista( työ, kustannus ja organisointi), ellei toisin 

mainita. 

- Puuttuvien rännien ja vesikourujen asennus ( alunperin vain oven kohdalla oleva oli 

paikoillaan), lahon terassin purku ja uuden rakennus, yhdistyksen yhteistyö 

Piispanlähteen mallin ja Turun yliopiston NOTKE-projektin kanssa. 

- Heinittyneen pihan kunnostus; luonnon nurmi, keittiöpuutarhalle kasvilaatikko, 

istutuksia ja mukulakivien paljastaminen rakennuksen kivijalan ympäriltä, rakenne, joka 

liittyy alkuperäiseen kosteuden siirtoon. 

- Vanhan ulkomaalin poisto ja uuden maalaaminen. Pienen ulko-oven viereisen seinän ja 

ison etelä-seinän useiden laudoitus- ja välikerrosten purku, väliaikaiset tuet 

tuhoutuneita alahirsiä korvaamaan, uudet välikerrokset ( tervapaperi, koolinki ja 

täytteet) ja uusi laudoitus ja sen maalaaminen. Sisätilojen maalaus. /materiaalit ÖU sekä 

saaren varastot 

- Rakennuspuuseppien kuntoarvio. 

- Peltikaton maalaus rakennuspuusepät. /materiaalit+ ammattityö ÖU 

- Nykyisten ikkunoiden remontointi ( maalin poisto, haurastuneiden osien korjaaminen, 

maalaus, kittaus) työ suorittajina rakennuspuusepät ja residenssin oma talkoovoima. 

- Sisävaraston organisointi ja uusien hyllyjen rakentaminen. 

Sisätilat ja aita on maalattu vuosien aikana useasti. 
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Liite 2. 

Rahoitus / ammattikentän tunnustus toiminnalle 
Rahoitus ei ole koskaan ollut yhdistykselle itsestään tuleva etu, vaan residenssin 

perusrahoituksen eteen on tehty jatkuvasti työtä. 

Suomen Kulttuurirahasto (SKR) 

            on myöntänyt residenssille apurahan kolme kertaa, joka on kattanut 5 vuoden 

aikana perusmenot sekä ikkunaremontin.  SKR on maan arvostetuimpia ja 

vanhimpia yksityisiä säätiöitä. 

             (’SKR edistää tieteen ja taiteen harjoittamista Suomessa. SKR rahoittaa 

työskentelyä laadun perusteella. Rahoituksen saa n.10 % hakijoista. Rahasto vaalii 

tieteen ja taiteen vapautta siten, että apurahoituksessa se pyrkii tukemaan kentän 

uudistumista sisältä käsin. SKR ei myönnä jatkuvarahoitteista tukea https://skr.fi/) 

 Taideyliopiston Kuvataideakatemia 

            on tukenut residenssissä edistyvää työtä perusmenojen osarahoituksella. 

Residenssi on yhteistyökumppani eikä kuulu Kuvataideakatemian hallinnon 

alaiseen rahoitukseen eli saatu rahoitus kertoo residenssin merkityksestä. 

            ( ’Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin koulutusta 

Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen 

kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana 

voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat 

Kuvataideakatemia, Sibelius- Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. 

             https://www.uniarts.fi/  

             https://www.uniarts.fi/yksikot/kuvataideakatemia/) 

Muita tukijoita 

             Niilo Helanderin säätiö on myöntänyt rahoituksen kolme kertaa ja 

Kuvataideakatemian tukisäätiö ja Kuvataideakatemian ystävät ovat 

mahdollistaneet residenssin perusrahoitusta. Kuvataideakatemian kirjasto- ja 

julkaisutoimikunta on rahoittanut Ääri-lehteä. 

Tunnustuspalkinto 

            Kuvataideakatemian tukisäätiön luovutti residenssille tunnustuspalkinnon v. 2018. 

            Ainutkertainen palkinto juhlisti 150- vuotta täyttävää taideopetusta. Liite 7. 

 / 10 23

https://skr.fi/
https://www.uniarts.fi/
https://www.uniarts.fi/yksikot/kuvataideakatemia/


Liite 3. 

Hankkeita, projekteja 

Esimerkkejä toteutuneesta:  

- Tieteen ja taiteen dialogi v. 2018 - Suomen Ympäristökeskuksen ( SYKE) tutkijoiden ja 

kuvataiteilijoiden kohtaamisia Utössä ja Helsingissä, lisää v. 2018 

toimintakertomuksessa.  
- Yhteistyöt Örön residenssi keskuksen kanssa. 

Valmisteilla olevaa ja ystävällisiä osallistamisen mahdollisuuksi paikallisuudelle 

- Residenssin 15 vuosijuhlaan liittyviä ulostuloja.                                                          

Ideana on avata eri paikkoihin niiden ehdoilla, toiminnan näköisiä ja realistisen 

kokoisia huolellisia ulostuloja tai näyttelyn tapaisia, joista. Aiheena on 

residenssissä 15 vuoden aikana edistynyt työskentely sekä parhaillaan 

meneillään oleva ja niistä muodostuva kokonaisuus vuoden 2022- 23 aikana. 

Paikat voivat olla esim. Helsingistä Utöseen ja matkan varrella. Pitkään alueella 

olleena kulttuurin toimijana olemme olleet yhteydessä asiasta myös Paraisten 

kaupungin kulttuuritoimeen yhteistyön muodostamiseksi ja tarjonneet 

toimintaamme paikallisuuden hyödynnettäväksi laajemmin.                                                                                                                 

Residenssissä tehdyn työn kautta voi myös paikallisuudelle avautua uusi 

näkökulma omaan arkipäivään eli residenssi voi toimia peilin tavoin sille, mikä 

on ehkä jo liian tuttua tullakseen huomatuksi. Residenssissä edistyneen työn 

kautta mantereelle välittyy erilainen näkökulma saaristomeren paikallisuudesta. 

- Juhlavuoteen liittyvä Ääri-lehti, joka voi kasvaa aikaisempaa paksummaksi. 

-  Vuorovaikutteisuuden kehittäminen Seilin saaren CCA:n Contemporary Art Archipelago 

/ Taru Elfving kanssa. Toimintojen päällekkäisyyksiä ja mahdollisuuksia yhteisiin 

ulostuloihin.  
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- Yhteistyö Utön ala-koulun kanssa                                                                                                             

Visuaalisen alan osallistuminen usean päällekkäisen aineet opetukseen esim. 

ympäristössä ja ulkona. Opetustilanteet olisi mahdollista myös striimata tai 

muuten taltioida lähetettäviksi kaverikouluille, joiden avulla Utön koulu saisi 

uuden verkostoitumisen keinon. Idea yhteistyöstä koulun kanssa on ollut 

pitkään kehitteillä ja sen aktivoimisesta esim. valmiin ideapankin muodossa 

olemme uusineet ehdotuksen myös koululle hiljattain.                                                                                                                                                                                  

                  
- Matto-projekti on mahdollisuutta laajentua I samma Båt - hankkeeksi. Hankkeen 

Paraisten organisaation kanssa pidettyjen palaverin perusteella, yhdistyksen on 

mahdollista hakea hankkeeseen mukaan matto-projektin idealla. EU- 

rahoitteisen hankkeen talouteen liittyvä rakenne on massiivinen, eikä siitä 

yhdistykselle aiheutuva työmäärän kasvu ole ehkä viisasta. Mietimme 

vaihtoehtoja samantapaisen toteutukseen kotimaisen rahoituksen kautta. 

Projekti on aloitettu ja ideana oli kutoa 100- vuotta täyttäneelle Telegrafen 

rakennukselle mattoja ja samalla innostaa paikallisia ryhtymään tekemään myös 

omia mattoja samoista lähtökohdista sekä pitää yhteyttä edistyneestä työstä 

kertomalla. Mattoihin on tarkoitus kutoa ympäristön tunnelmia ja se yhdistää 

ympäristöstä löytyvää visuaalisuutta, perinteitä ja kierrätystä. Alunperin 

projektin oli tarkoitus innostaa sekä residenssissä työskenteleviä että 

vuorovaikutteisesti kannustaa myös mahdollisia kiinnostuneita Utössä. 

Hankkeelle ei ole löytynyt tilaa, jota odotellessa idea on kasvanut myös 

laajemmaksi paikallisuutta yhdistäväksi tekemiseksi.  

- Yhteistyö muiden alueella olevien organisaatioiden kanssa esim. Ilmatieteen laitos, 

Lounais- Suomen jätehuolto ja Turun yliopisto /Korpoström, joista kahden 

ensimmäisen kanssa idea on ollut kehittelyn alla. 
- Työskentelyn esittelyä valtakunnallisessa Taide-lehdessä                                                 

5- 6/ 2021 kanteen ajautui Telegrafenin kuva yhdistyksen tietämättä, eikä 

teemanumerossa avattu toimintaamme vaikka kansi siihen viittasi - jonka takia 

lehden toimitus on luvannut esitellä residessissämme työskentelyä myöhemmin. 
- Telegrafen näyttämönä                                                                                             

Taideyliopistossa yhteistyönä valmistettu näytelmä, jossa Telegrafenin ikkunat 

toimivat näyttämönä ja yleisö on pihan puolella. Ideaa olisi mahdollisuus  

edistää, jos toiminta olisi vakaalla pohjalla. 
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Liite 4. 

Kuvan residenssi yhdistys ry. 

Yhdistyksen yhteystiedot: uto.residenssi@gmail.com 

Puheenjohtaja Ulla Leppävuori p. 050 53 73 011, ulla.leppavuori@gmail.com 

Kotisivut: impilinna.org 

Kotisivuilta löytyy mm: 

- Asukkaan käsikirja, joka jokaisen työskentelijän tulee kuitata luetuksi ja sitoutua siinä 

esitettyyn residenssi ajan saadessaan.  
- Runsaasti muuta tietoa ulkomerestä ja paikallisuudesta 
-  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat yhdistyksen koko toiminnan ajalta. 
- Reaaliaikaiset luettelot residenssissä olevasta ajan saaneesta 

Hallitukseen 2021- 2022 kuuluvien oman taiteellisen työn esittelyjä 

Ulla Leppävuori, pj, kuvataiteilija kuvanveiston lähtökohdista 

Työskentelen pitkäaikaisessa projektissani - Tunnelmia ulkoa sisälle, maisemasta 

rakennettuun ympäristöön-. Lähtökohta on ympärivuotinen pitkäjänteinen läsnäolo 

erilaisissa ympäristöissä. Ympäristö näyttäytyy päällekkäisinä erilaisilla aikajanoilla 

etenevinä rytmeinä, pysähtymistä isossa mittakaavassa ei ole, vaan hidasta orgaanisen 

kaltaista liikettä, joka tapahtuu ympäristön reunaehtojen vaikutuksesta. Ympäristön 

havainnointiin käytämme kaikkien aistien lisäksi myös ymmärrystä ajantajusta, tapahtumien 

järjestyksestä, kinesteettis-empaattisuutta ja olemme epigeneettisiä. Rakennettua ja 

rakentamatonta ympäristöä rinnastavassa keskeneräisessä projektissa Utön saarella ja 

lähiluodoilla on keskeinen merkitys, mm. kaksi rinnasteista valokuvajulkaisua, joiden 

materiaalia olen kerännyt lähes 10 vuoden ajan ja jossa osa lähtökohtaa on ulkomeren 

luonto ja Utön kylän kulttuurimaisema. 

Olen yhdistyksen perustajia. Yhdistykseen liittyvää työtä tehdessä muodostuin toiminnan 

solmukohdaksi ja samalla residenssin eteen tehdystä työstä tuli erottomaton osa 

työuraani. Utö on ollut osa arkeani päivittäin myös kotona Helsingissä. 
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Hertta Kiiski, varapj. kuvataiteilija,  

Tilalliset teoskokonaisuuteni koostuvat useimmiten valokuvista, liikkuvasta kuvasta ja 

tekstiileistä. Teokseni käsittelevät rakkautta ja empatiaa pohjautuen usein posthumanismin 

ja ekofeminismin ajatuksiin. Käsittelen ihmisen suhdetta toislajisiin ja luonnosta 

erkaantumisesta johtuvaa melankoliaa sekä keinoja syventää olemassaolon kokemusta 

ekokriisin aikana. Työskentelen usein yhteistyössä tyttärieni kanssa. Jo monien vuosien 

ajan useat keskeisistä teoksistani ovat syntyneet ja toteutettu Utölla. Näitä teoksia on 

viime vuosina ollut esillä yksityisnäyttelyissäni Suomen valokuvataiteen museolla ja Turun 

taidemuseolla sekä tänä keväänä Los Angelesissa. Asun ja työskentelen Turussa ja 

Kemiönsaarella. 

Timo Kokko, hallituksen jäsen, kuvanveistäjä 

Tämän hetkiset teokseni tutkivat installaation sekä veistoksen olemusta materiaalien ja 

materiaalittomuuden, tilan ja havannoinnin kautta. Ihminen aika, hetki ja hetkellisyys ovat 

toistuvia teemoja teoksissani.  

Residenssi on vaikuttanut minuun ja työskentelyyni. Saaren ympäristö ruokkii luovuutta ja 

antaa ideoita teoksiin. Usean näyttelyni teosten ideat ovat syntyneet Utössä, mm. musiikin 

teokseen The man, joka kiersi Performance voyage 7 videotaidekiertueella ympäri 

maailmaa sävelsin Utössä ja Momentary Appearance- projektini idean sain Utössä.  

Olin ivuoden 2020 City Torppareita, jonka teemana oli Itämeri, kolmen eri näkökulman 

kautta: Itämerimuistoni, Vedenalla, Jokisuisto. Toteuttamani Veden alla -teos oli 

kokeellinen audiovisuaalinen installaatio, jossa orgaanisia ja synteettisiä materiaaleja 

koskettamalla syntyy äänimaisema. Lokaatio: Saaristomeri ja Kuopio. 

Asun perheeni kanssa Kuopiossa, jossa olen myös ammattikorkeakoulun kuvanveiston 

opettaja.  
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Liite 5. 

Telegrafen rakennuksen toteutuneet asumismenot joulukuu 2021 ja vuosittaiset 
menot 

Liite 
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TELEGRAFEN ASUMISMENOT


 yht. 658 e Joulukuu 2021


134 e / Caruna

103,76 / Porvoon energia

360 e / vuokra

50 e/ vesimaksu ( ka/ v)

10 e / jätemäksu


yht. 608 e  / Marraskuu 2021


108 e / Caruna

80 e / Porvoon energia

360 e / vuokra

50 e/ vesimaksu (  ka/ v)

10 e / Jätehuolto


Vuosittain (vuokra +vesi + sähkö + jätemaksu)


2020: 5877 e ( koronasulku 1,5 kk)

2019: 6448e 
2018: 6929 e 
2017: 6898 e 
2016: 7768 e 



Liite 6. 

RESIDENSSIN	TOTEUTUNUT	TYÖSKENTELY	VUONNA	2021	/	Lyhennelmät	hakemusten											
työsuunnitelmista.	(Lainaaminen	tai	asiayhteydestä	eroHaminen	tai	julkaisu		ei	ole	salliHua.)	

19.12-	9.1	Cosmo	Grossbach	/	Time	and	space,	4th	year	exchange	student	

I	am	working	with	a	project	that	touches	on	my	experience	in	Bergen	last	year,	
but	also	things	about	medium	photography	further.	Photographing	with	4	X	5	
large	format	camera	I	am	interested	of	history,	landscape	and	architecture	itself,	
but		also	wants	to	incorporate	the	environment	further	into	the	film	and	the	
final	prints:	I	will	develop	my	films	with	the	water	surrounding	the	island	and	
collect	materials	of	the	island	to	make	photo	paper	to	use	in	the	darkroom.	The	
hard	environment		and	the	lack	of	light	will	play	an	important	part	as	a	
possibility	to	challenge	own	ideas	of	what	photography	means	during	his	stay	
and	how	the	environment	is	influencing	him.	

9.	-	30.1	Mimma	Tuomisalo/	Tila-	aika-	taiteiden	osasto,	kandidaa]opinnot	

Olen	myös	arkkiteh^opiskelija.	Työskentelyssäni		ja	teoksissa	on	usein	viiHauksia	
rakenneHuun	ympäristöön	ja	luontoon,	muHa	laajemmin	asumuksen	käsiHeen	
kauHa	siten,	eHei	se	pyri	eroHelemaan	kah^a	meistä	ympäröivää	maailmaa	itse	
tuoteHuun	ja	ylhäältä	aseteHuun	koskemaHomaan.	Utössä	ajatuksena	on	tutkia	
mikä	teoksen	konteks^ssa	voisi	olla	paikkasidonnaisuuden	vastaisuus,	kuinka	
luoda	teos,	joka	luovuteHaisiin	alkuperäiseltä	tekijältä	ja	joka	jokaisella	kerralla	
jollain	tapaa	kuviteltaisiin	ja	järjesteHäisiin	uudelleen,	siten	eHä	teos	on	kokijan.	

30.1.-27.2	Sara	Blosseville	/Kuvanveisto,	maisteriopinnot	

I	am		going	to	the	island	with	her	chisel	and	mallet,	and	spend	^me	carving	the	
dri_ed	pine	trucks	from	the	island	and	the	book	of	animal	architecture,	which	
she	is	taking	everywhere.	

27.2-	27.3	Jonni	Korhonen	/	Praxis-ohjelma	maisteriopinnot	
	8	
Työstän	aloiteHua	teosta	työnimeltään	’’Becoming	Indescribable,	a	Wave,	or	
Bedrock’’,	joka		on	muodoltaan	poee]sta	kirjoitusta,	valokuvaa	ja	kuvitusta.	
Teen	työtä	kirjoiHaen,	reflektoiden	ja	syventyen	Utön	spesifiä	paikallisuuHa	
(	esim.	saarta	ja	sen	erilaisia	olomuotoja,	lokaa^ota,	maanmuodostumia,	floora	
ja	faunaa,	tekstuureja,	sää^loja	ja	mielialoja)	vasten	koh^	kysymyksiä,	jotka	ovat	
teoksen	y^messä.	Työskentely	asennoituu	erityises^	feminis^sen	teorian	ja	
mannermaisen	filosofian	kauHa	yhteyteen	uusmaterialis^sen	ja	
posthumanis^sten	teorioiden	ja	kirjoiHajien	kanssa,	kuten	myös	mustan	
feminismin,	queer-	teorian,	an^-	kolonialis^sen	ja	an^-kapitalis^sen	polii]sen	
teorian	kanssa.	
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15.-	19.4	Huoltoaika	/	HerFa	Kiiski	/yhdistys	

Talon	huoltamisen	yhteydessä	jatkan	teemojen	ympärillä,	joiden	kanssa	olen	jo	
pidempään	työskennellyt	–	empa^a,	rakkaus,	ihmisen,	ei-inhimillisen	ja	^lan	
väliset	suhteet.	KäsiHelen	ihmisen	suhdeHa	toislajisiin	sekä	ihmisen	luonnosta	
erkaantumisesta	johtuvaa	melankoliaa.	Mie^n	keinoja	syventää	olemassaolon	
kokemusta	ekokriisin	aikana.	Lähtökoh^a	ovat	dialogisuus	ja	kohtaamisen	
mahdollisuus.	Utölla	valokuvaan	ja	videokuvaan	sekä	ulko-	eHä	sisä^loissa	
pohjautuen	jo	vuosia	käynnissä	olleeseen	saarella	työskentelyyn.	

22.4-	10.5	Saskia	Suominen	/	alumni	

Tutkin	työskentelyssäni	ilmastokriisin	sosiaalisia	vaikutuksia.	Aloi^n	
tutkimukseni	Utön	residenssissä	vuonna	2020	ja	jatkoin	tutkimusta	keväällä	
2021.	Utö	on	ympäristö	jossa	sekä	ilmastolla	eHä	yhteisöllä	on	suuri	merkitys	ja	
on	näin	ollen	otollinen	paikka	työskentelylle.	Eri	vuodenaikojen	muutokset	ja	
sään	vaihtelut	saarella	syventävät	ymmärrystä	etenkin	Itämeren	muuHuvasta	
ekosysteemistä.		

10.	-	31.5	KrisGan	Jalava	/	alumni	

Valotan	Utön	Eteläkärjen	bunkkerissa	moniosaisen	nega^ivivalokuvan	vanhalla	
hopeagela^ini-	tekniikalla.	Teos	kuuluu	laajempaan	Käänteinen	maailma	
-kokonaisuuteen,	jossa	muutan	erilaisia	rakennuksia	suurikokoisiksi	
neulanreikäkameroiksi.	Tilaan	ja	aikaan	liiHyviä	yhteiskunnallisia	rakenteita	
tarkasteleva	Käänteinen	maailma	-projek^	sai	alkunsa	Utön	ja	Örön	
residensseissä,	joissa	mielenkiintoni	kohdistui	armeijan	vanhoihin	bunkkereihin.	
Olen	kuvannut	suuria	nega^ivikuvia	eri	paikoissa,	joiden	vakaat	rakenteet	
määräävät	kuvaamisen	suunnan	ja	tallentanut	mustavalkopaperille	sen,	mitä	
rakennuksen	näkevät.		

Toinen	työ	liiHyy	kirjoiHamiseen.	Kaksi	saarella	syntyvää	teosta	Vital	landscape	1	
ja	2.	ovat	esillä	kesän	21	Öres	näyHelyssä	Örön	saarella.		

Lisäksi	jatkan	aikaisemmin	Utössä	aloiteHua	AuringonpolHo-menetelmää	
(solaarinen	pyrografia),	joka	on	linssipohjaista	auringonvalolla	piirtämistä	
alustana	ajopuu.	

4.	-	22.6	OsiFain	huoltoaika/	Harriina	Räinä	/	yhdistys	

Residenssin	huolellinen	siivous,	irtaimiston	pakkaaminen	ja	talon	järjestäminen	
kesäapulaisen	käyHöä	varten.		
Omassa	työskentelyssäni	jatkoin	Utön	saarella	vuonna	2020	aloiHamaani	
taiteellisen	tutkimuksen	projek^a	“The	Other	as	MaHer”,	joka	tarkastelee	
japanilaisen	vesiväripuupiirroksen	materiaalisuuksia.	Utön	saaren	rytmi,	
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sääolosuhteet	ja	valo	ovat	auHaneet	minua	valtavas^	viriHäytymään	
materioiden	kanssa	yhdessä	olemiseen.	Lisäksi	luin	toimijuuteen	ja	
uusmaterialismiin	liiHyvää	kirjallisuuHa	ja	syvensin	ajatuksiani	muun	muassa	
kasvien	toimijuudesta.	Utön	saari	kasvillisuuksineen	ja	Telegrafenin	piha	
hyötykasveineen	oli	tähän	työhön	erinomainen	ympäristö.	

22.	6.-	15.	8	Residenssin	toiminnassa	tauko,	
	omistaja	velvoiHaa	rakennuksen	Utö	handel-	kaupan	kesäapulaisen	käyHöön	

17.8	-	16.9	OsiFain	huoltoaika/	Ulla	Leppävuori	/	yhdistys	

Rakennuksen	puhdistaminen,	huolto	ja	palauHaminen	residenssin	
työskentelyyn.	Toiminnan	suunniHelu	ja	yhteydenpito	amma]verkostoihin.	

Edellisten	jäHämän	keskiHymisen	puiHeissa	jatkan	meneillään	olevaa	
monivuo^sta	projek^a,	jossa	tutkin	kuvanveistäjän	näkökulmasta	Utön	saaren	ja	
läheisten	luotojen	ympäristön	limiHyviä	ajallisia	kerrostumia	eli	maiseman	
rytmillisiä	tapahtumia,	jotka	ovat	syntyneet	eri	aikoina	luonnossa	tapahtuvan	
liikkeen	kauHa.	Projek^	etenee	sekä	Utöllä	eHä	läheisillä	luodoilla.	Merkitsen	
muis^in	valokuvaten.	Gommarskärin	alueella	jatkan	aloiHamaani	jään	
raapimisjälkien	painamista	paperille	grafiikan	keinoin.	Kalliot	toimivat	grafiikan	
laaHana	ja		painoväri	perustuu	saveen.	EsiHelen	työtäni	avointen	ovien	
muodossa	syyskuussa.	

16.9	–		2.10	osiFain	huoltoaika	/	Pilvi	Hyväri	

Talon	laiHamista	kuntoon	talvea	varten,	ikkunoiden	^ivistystä	ja	kasvimaan	
yr]en	kuivaHamista.		

Uuden	videoteoksen	suunniHelua	ja	kokeiluita,	saaren,	kallioiden	ja	
vedenalaisen	elämän	havainnoin^a	piirtämällä.	Utössä	olon	havaintoja	ja	oman	
saarisuhteeni	pohdintaa	sarjakuvapäiväkirjan	muodossa.	

2.-	16.10			Harriina	Räinä	/	yhdistys	

Jatkoin	Utön	saarella	vuonna	2020	aloiHamaani	taiteellisen	tutkimuksen	
projek^a	“The	Other	as	MaHer”,	joka	tarkastelee	japanilaisen	
vesiväripuupiirroksen	materiaalisuuksia.	Kaiversin	puulaaHoja,	suunniHelin	
teoksia	tulevaa	näyHelyä	varten	ja	tarkastelin	käyHämääni	mulperipaperia	Utön	
vaihtuvassa	valossa.	Syvensin	ajatuksiani	ei-inhimillisistä	toimijuuksista	
vaellellen	saaren	erityisessä	maisemassa.	Tein	myös	Telegrafenin	
residenssikäytön	mahdolliseen	pääHymiseen	liiHyvää	surutyötä,	ja	pohdin	omaa	
ja	residenssin	historiaa	saarella.	
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16.-	25.10		Lauri	Lähteenmäki	/	Tila-aikataiteen,	maisteriopinnot	

Täydennän	materiaalia	kuvasarjaan,	jota	parhaillaan	työstän	julkaisukelpoiseen	
vaiheeseen.	Olen		työstänyt	ulkosaaristosta	kertovaa	valokuvasarjaa	vuodesta	
2017	läh^en.	Teossarja	seurailee	klassisen,	erityises^	amerikkalaisen	analogisen	
maisemavalokuvataiteen	perinneHä	kuvaten	periferistä	ulkosaariston	maisemaa	
ja	sen	ilmeikkäitä	yksityiskoh^a	eri	vuodenaikoina	sääolosuhteiden	vaihdellessa.		

Sarjasta	on	tarkoitus	tehdä	koemielessä	taidegrafiikan	ja	
kirjansidontamenetelmällä	myös	kirja.	Toiselta	koulutukseltani	olen	
ympäristö^eteilijä.	

27.	10	–		5.	11	Lasse	Vairio	/	Tila-aika	taiteen	laitos,	maisteriopinnot	

Kirjoitan	Utössä	maisterin	opinnäytetyön	kirjallista	osuuHa,	joka	liiHyy	Kuvan	
Kevät	21	näyHelyssä	esiteHyyn	Delade	Drömmar-	elokuvaan.	Elokuva	on	
esseis^nen	teos,	joka	peilaa	elämää	ja	unia	residensseissä	ja	periferioissa.	
Teoksen	merkiHävä	osa	on	syntynyt	Utössä	Telegrafen	residenssissä		vierailujen	
aikana	vuosina	2017-	2019.		

Mustavalkoinen	teos	oli	ensimmäinen	valmistamani	teos	kokeellisten	eko-
kehiHeiden	kanssa.	Tekniikkaa	olen	siHemmin	jatkanut	ja	tavoiHeena	
yhteistyömuotoinen	venelaboratorio.	

5.	–	10.11	Jani	Luoma	/Tila-aikataiteen	kandidaa]opinnot	

Jatkan	aikaisemmin	toisaalla	aloiHamaani	tutkimista	linssipohjaisten	
tekniikoiden	lähestyHävyydestä	kuvaajalle	ja	lähestyHävyyden	suhdeHa	kuvan	
visuaaliseen	sisältöön:	Mitä	^etyn	tekniikan	vaikeudella	ja	visuaalisen	sisällön	
erikoisuudella	voidaan	korostaa	ja	toisaalta	rajata	pois	(	esim.	
järjestelmäkamera,	8	mm	filmikamera,	puhelin)?	
	Paikka-	ja	^lannesidonnaiset	tuntemukset	liikkuvaan	kuvaan	muis^inpanojen	
kauHa,	joissa	ympäristöstä	kumpuavat	ajatukset	sulautuvat	osaksi	
kuvaussuunnitelmia	teks^n	muodossa.	
Lopputuloksessa	tavanomaisuus,	saHumanvaraisuus,	kömpelyys	sekä	
vaivaantuneisuus	oHavat	paikkansa	-	samalla	kun	jossain	otoksissa	
asetelmallisuus	ja	hilliHy	rakenne	viiHaavat	suurempia	resursseja	vaa^vaan	
tuotantoon.	

Kuinka	kuvan	toiminta	vaihtelee	huolellises^	lavastetun	ja	saHumanvaraises^	
konstruoiden	spektrillä?	Miten	kuvaustapa	korreloi	kuvan	fik^ivisyyteen	tai	
dokumentaarisuuteen?	Läheneekö	saHumanvarainen	heikko	kuva	
objek^ivisempaa	ympäristön	ja	maiseman	tallentamista?	
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10-	20.11	Sashapasha	/		Pavel	and	Sasha	Roth	/	Time-	and	Space	Master	program-	student,		 	
		 	 Printmaking	department,	Candidate	program	student	

As	ar^sts	and	researchers,	our	duo	is	interested	in	the	topic	of	individual	and	
collec^ve	memory,	history	and	microhistory,	as	well	as	indigenous	cultures	and	
tradi^onal	cra_s	in	the	era	of	modernity.	

Sasha	will	work	on	the	series	of	tapestries	dedicated	to	the	utö	lighthouse	with	
the	name	quo^ng	novel	to	The	Lighthouse	by	Virginia	Wolf.	The	work	is	inspired	
by	the	visual	appearance	of	marine	naviga^on	signs	and	different	types	of	
lighthouse	coloura^on.	The	work	links	also	Silk	Road	caravans,	where	fabric	
were	preferable	goods	because	of	the	propor^on	of	weight	and	sailing	vessels	
where	the	canvas	provides	the	driving	force.	

	Pavel	con^nues	the	research	he	started	in	previous	^me	in	Utö		2019,	
dedicated	to	the	monument	of	the	Russian	telegraphist	and	the	graves	of	two	
soviet	air	force	pilot	situated	on	the	island.	The	research	connects	to	working	on	
the	project	concentrated	on	the	collec^ve	and	personal	memory	about	WW	II,	
named	Climbing	a	Memory,	also	his	master	project	in	Academy	of	the	Arts.		
Climbing	a	Memory	is	consis^ng	of	viewing		wriHen	memoirs	of	Soviet	pilots,	
who	were	involved	in	bonbing	of	Helsinki	bombing	in	Winter	War,	Finnish	and	
Russian	historians	and	traces	of	the	war	in	the	city	of	Helsinki.	

20.11-	5.12	Aino	Lintunen	/	maalaustaiteen	osasto,	maisteri	opiskelija	

Keskityn	kuuntelemaan	ja	ääniHämään	Utön	saarta	tavoiHeena	kerätä	
äänimateriaalia	työsteHäväksi	jälkeenpäin.	Olen	useamman	vuoden	ajan	tehnyt	
kenHä-äänityksiä	pääasiassa	maalaukseen	keskiHyvän	opiskelun	taustalla.	

Olen	tutustunut	japanilaisen	äänitaiteilijan	Akio	Suzukin	tuotantoon,	jossa	hän	
soiHaa	mm.	kehiHämäänsä	soi^nta	analoposta	ilmavirran	avulla	hiekkadyynien	
keskellä	sekä	kävin	Kuvataideakatemiassa	Fergus	Feehilyn	kurssin,	jossa	
opiskelijat	rakensivat	instrumenHeja	arkisista	ja	saatavilla	olevista	
materiaaleista.	HiljaHain	matkalla	Sisilian	Syrakusassa	minua	innos^	
rakenteeltaan	korvamaisen	luolan	akus^ikka.	

6.-	11.12	Huoltoaika	/	HerFa	Kiiski/	yhdistys	

Talon	huoltamisen	yhteydessä	jatkan	aiemmin	Utölla	aloiHamaani	videoteoksen	
kuvaamista.	

Videoteos	sijoiHuu	kokeellisen	elokuvan	ja	kuvataiteen	välimaastoon.	Se	
käsiHelee	olemassaolon,	vieraantuneisuuden	ja	tulevaisuudessa	elämisen	
ehtoja.	Ekofeminis^nen	scifi-lyhytelokuva	tulee	olemaan	kudelma	utopiaa,	
dystopiaa,	kauneuHa,	kauheuHa	ja	huumoria.	Olen	jo	pidempään	käsitellyt	
rakkauHa,	empa^aa	ja	suhdeHa	muunlajisiin	pohjautuen	posthumanismin	
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ajatuksiin.	Jatkan	nyt	tästä	eteenpäin	nesteiden	kiertokulun,	syntymän,	
lisääntymisen	ja	tuhoamisen	teemoihin,	jotka	limiHyvät	an^ikin	mytologian	
uudelleentulkintaan	ja	vaihtoehtoisten	tulevaisuuksien	hahmoHamiseen.		

11.12-	8.1	Mimma	Tuomisalo	/	Tila-aikataiteen	osasto,	maisteri	opiskelija	

Työskentelen	nostalgian	teemojen	parissa	erityises^	kirjoiHamisen	ja	
rakentamisen	kauHa.		Työskentelen	myös	arkkiteh^na.		

Prosessi	alkoi	tammikuussa	Utössä	syrjäyHäen	alkuperäisen	työsuunnitelman	ja	
synny]	Kuvataideakatemian	kandinäyHelyyn	Ruado-	nimisen	julkaisun	(	ruado/	
karjalaa,	tarkoiHaa	työtä).	

Rakentaminen	voi	olla	kuitenkin	myös	korjaavaa,	puhdistavaa,	ymmärreHävää	ja	
kiinnostavaa.	Aikaa	vievät	työskentelytavat,	kädenjäljet,	vihjeet	ja	nau]minen	
voivat	olla	mahdollisia.	Tässä	kuvioon	astuu	nostalgia,	ja	ajatus	siitä,	eHä	
nykymuotoista	maailmaa	ei	voi	vihata	satuHamaHa	itseään.	

Nostalgia	on	polii]sena	voimana	merkiHävä	oikeistopopulis^sten	aaHeiden	
nousun	ajassa.	KulHuurin	ja	tutkimuksen	kentällä	kuitenkin	nostalgian	
taustasävy	on	nega^ivinen,	taantumuksellinen	ja	irra^onaalinen.	Koen,	eHä	
taiteen	keinoin	nostalgian	tutkiminen	ja	käsiHeleminen,	ei	niinkään	en^stävän	
nostalgian	meneteHyihin	ja	saavuHamaHomiin	kulta-aikoihin	haikailu,	vaan	
pohdiskelevan	ja	uudistavan	suhteen	luominen	moderniin	
peruskokemukseemme	jonkinlaisesta	ko^-	ikävästä	on	enemmän	kuin	
hedelmällinen.	

. 
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Photo: Ulla Leppävuori

Tunnustuspalkinto Utön taiteilijaresidenssitoiminnalle
26.09.2018 | uutinen

Kuvataideakatemian tukisäätiö on myöntänyt tunnustuspalkinnon ulkosaaristossa toimivalle 
Utön taiteilijaresidenssille, jota ylläpitävät Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijat ja 
alumnit. Palkinto juhlistaa Kuvataideakatemian 170-vuotisjuhlaa.   

Suomen eteläisimmällä asutulla saarella, Utöllä, toimiva taiteilijaresidenssi on jo yhdentoista vuoden 
ajan tarjonnut Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijoille ja sieltä valmistuneille mahdollisuuden 
omaehtoiseen taiteelliseen työskentelyyn ulkosaariston erityisissä olosuhteissa. Näiden vuosien aikana 
Utöllä on ollut residenssissä satoja Kuvataideakatemian kasvatteja ja se on muodostunut tärkeäksi 
yhdistäväksi kokemukseksi lukuisille taiteilijoille. 

Kuvataideakatemian tukisäätiö, jonka tehtäviin kuuluu edistää ja tukea nuorten lahjakkaiden 
kuvataiteilijoiden taiteellista toimintaa, on myöntänyt Utön taiteilijaresidenssitoiminnalle 10 000 euron 
suuruisen tunnustuspalkinnon. Palkinto juhlistaa Kuvataideakatemian 170-vuotisjuhlaa. 

Residenssiä ylläpitää itsenäinen, kokonaan vapaaehtoisvoimin toimiva Kuvan Residenssiyhdistys ry., 
joka perustettiin jatkamaan Kuvataideakatemian ylioppilaskunnan aikoinaan aloittamaa 
residenssitoimintaa. Yhdistys tekee yhteistyötä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa. 
Residenssi toimii satavuotiaassa talossa, joka on Suomen eteläisin ympärivuotisessa käytössä oleva 
rakennus. 

Pieni kyläyhteisö ulkosaaristossa mahdollistaa taiteilijoille irtautumisen normaaleista arkirutiineista, 
rauhoittumisen yhä hektisemmäksi käyvän maailman keskellä ja häiriöttömän keskittymisen 
taiteelliseen työskentelyyn. Ulkomeren olosuhteita ei pääse pakoon, ja moni Utöllä aikaa viettänyt 
onkin huomannut, että maisema todella vaikuttaa ajatteluun ja työskentelyyn ja tulee mukana vielä 
kaupunkiinkin asti. 

 

”Palkinto antaa voimia ja energiaa jatkaa tärkeäksi koettua toimintaa”, sanoo residenssiyhdistyksen 
puheenjohtaja, kuvataiteilija Ulla Leppävuori. ”Istuskelin äskettäin residenssimme terassilla 
auringossa, lämmössä, jonka meri pitää saarella pidemmälle syksyyn kuin mantereella. 
Muuttomatkallaan olevien haukkojen kierrellessä taivaalla mietin, mistä meidät palkittiin”, kertoo 
Leppävuori. ”Uskon, että tämä on tunnustus itsenäiselle, riippumattomalle tekemiselle, 
omistautumiselle ja valtavalle määrälle vapaaehtoistyötä, joka todistaa, että ammatissamme voi tehdä 
valintoja sydämellä. 

Vuosien varrella lukuisat vapaaehtoiset ovat antaneet oman työpanoksensa viedäkseen residenssin 
toimintaa eteenpäin. ”Vapaaehtoisia motivoi usein omakohtainen kokemus siitä, kuinka antoisaa 
residenssityöskentely Utöllä voi olla omalle taiteelliselle työlle ja ajattelulle. Utöllä taiteilija on täysin 
omillaan ja haasteellisestikin kasvokkain oman ammattinsa kanssa”, sanoo Leppävuori. 

Kuvataideakatemian tukisäätiön puheenjohtaja Mauri Niemi näkee, että Taideyliopiston 
Kuvataideakatemiassa yhdistyvät yksilöllinen opetus ja vahva taideyhteisö. ”Kuvataideakatemian 
tukisäätiö haluaa juhlavuoden tunnustuksella palkita ja nostaa esille tahon, joka vahvistaa ja tukee 
erinomaisella tavalla akatemian yhteisöllistä puolta”, sanoo Niemi. 

Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Jan Kaila pitää palkintoa ansaittuna ja painottaa, että 
residenssi on tiivis osa elävää kyläyhteisöä ja saaristokulttuuria. ”Utöllä opiskelijat ja alumnit voivat 
elää hetken verran ulkosaariston arkea, johon suurimmalla osalla ei muuten olisi kosketuspintaa”, Kaila 
sanoo. 

Lisätiedot: viestinnän asiantuntija Reeta Holma, reeta.holma@uniarts.fi tai 045 657 9347 

Asiasanat 

KuvataideKuvataideakatemia
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