
KUVAN RESIDENSSI- YHDISTYS RY. TOIMINTAKERTOMUS 2020 



KUVAN RESIDENSSI- YHDISTYS RY. 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 

Sisältö 

Kuvan residenssi- yhdistys 

Vuonna 2020 

Toteutuneet residenssiajat ja 
työsuunnitelmat  

Aikojen jakaantuminen vuoden aikana 

Yhdistys ja päätöksenteko 

Haasteita 

Rahoitus 

Liitteet: kuvaliite, hakuohjeet 
ja covid- 19 ohje. 



Kuvan residenssi yhdistyksen 

tehtävä on ylläpitää ja kehittää jatkuvaluonteisen ympärivuotisen 
residenssin toimintaa. Toiminnan idea on mahdollistaa ajattelua, 
ideointia ja työskentelyä, joka löytää suomalaisesta ympäristöstä 
ja paikallisuudesta. Toiminta edistää luovasti paikkoihin, 
paikallisuuteen, paikkojen ja eri alojen välisiä yhteyksiä ja 
monipuolistaa yhteistyön muotoja. Residenssi on tarkoitettu 
nykykuvataiteen alalla työskenteleville ammattilaisille ja 
opiskelijoille, jotka ovat valmistuneet tai opiskelevat 
Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa ja heidän eri yhteistyön 
muodoille. 

Keväällä 2020 alkoi 13. vuosi yhtenäistä ja katkeamatonta 
residenssin toimintaa Telegrafen talossa Utön saarella. 
Pitkäjänteisen paikkasidonnaisen luonteen vuoksi, Utön paikalla 
ja Telegrafen talolla on kyseenalaistamaton merkitys kaikelle 
sisällölle, joka on aikasemmin edistynyt residenssissä tai joka 
siellä parhaillaan edistyy. Myös toiminnan käytäntö ja ylläpidon 
menetelmät ovat kasvaneet ja hioutuneet ulkomeren ja Utön 
kylän lähtökohdista ja kehittyneet siihen sopiviksi.  

Kuvan residenssi yhdistys perustettiin v. 2012 residenssin 
ylläpitämistä varten ja jatkamaan alunperin Kuvataideakatemian 
ylioppilaskunnan v. 2007 aloittamalle residenssin toimintaa. 
Pienen organisaation aktiivit ovat Kuvataideakatemiasta 
valmistuneita kuvataiteen ammattilaisia sekä siellä opiskelevia. 
Jotta residenssin mahdollistuu, edellytetään yhdistykseltä laajan 
paletin kanssa toimimista, enemmän kuin yksittäisistä suunnista 
katsoen helposti hahmottuu. Toteutuakseen residenssi vaatii  

yhdistykseltä erilaisien rakenteiden ja paikkojen solmukohtana 
toimimista ja kestävien käytäntöjen yhtäaikaista rakentamista ja 
ylläpitoa eri suuntiin ja erilaisten ryhmien välillä. Näitä ovat 
residenssissä työskentelevät ja sinne hakevat opiskelijat ja 
valmistuneet, yhteistyökumppanina Taideyliopiston 
Kuvataideakatemian hallinto, Saaristomeren paikallisuus ja Utön 
kylä, jonka osana residenssi sijaitsee, rakennuksen omistaja Öjer 
Utvecling, toiminnan rahoittajat, vaihtelevat sisältöön liittyvät 
yhteistyöt ja yhdistyksen organisaation jatkuvuuden ja kehityksen 
ylläpito. 



Kuvat 

Edellisellä sivulla: koronasulun jälkeinen suunnittelu- ja kevättalkoot Hertta Kiiski 

ja Ulla Leppävuori. 

Alla: sulun aikana kasvanut punanata- heinä, joka normaalisti lyhennetään kyiden 

ja punkkien takia, Telegrafenin pihalla kesäkuun alussa kuvattuna.  

Vuonna 2020 

residenssin toiminta jatkui toteuttaen vuodelle laaditun 
toimintasuunnitelmaa.  

Kevättalvella alkoi yleisesti ennen kokematon Covid- 19 -tilanne. 
Pandemia toi omanlaiset haasteet residenssille, joka toimii 
ulkomeren laidalla sijaitsevassa pienessä kylässä vain 
yhteysaluksella saavutettavana ja jossa työskentelevät ovat 
pääosin kaupungeista tulevia nuoria aikuisia. Uudenmaan sulun 
aikaan residenssi suljettiin vajaaksi kahdeksi kuukaudeksi 
samalla kuin liikennettä Utön ja mantereen välillä pyrittiin kaikin 
puolin karsimaan. Epätietoisessa tilanteessa kevään 
residenssihakua ensin lykättiin ja lopuksi päätettiin jättää 
kokonaan väliin. Kuvataideakatemian hallinto esitti kevään 
tilanteeseen perustuvan vetoomuksen tai vaihtoehdon, että 
residenssin toiminta keskeytettäisiin vuoden loppuun asti.  

Yhdistys arvioi residenssin edellytyksiä toiminnan avaamiseen 
pitäen aktiivisesti yhteyttä Utön saarelle. Kesäkuun alussa, 
matkustaminen ja vierailijoiden liikenne saarelle alkoi palautua ja 
residenssiin lähimpinä rinnastuvat toiminnat  saarella aukesivat. 
Tällöin yhdistys päätti myös avata residenssin asteittain ja laati 
suunnitelman varovaisuuden, herkän tilannetajun ja ennakoivan 
joustavuuden lähtökohdista. Matkustamisen minimoimiseksi 
residenssijaksot pidennettiin kuukauden pituisiksi. Aluksi eli 
kesän ajaksi residenssiin keskitettiin työskentelyn jaksoja 
pelkästään yhdistyksen aktiiveille, joille saari ja sen tavat olivat jo 
entuudestaan tuttuja. Kesän aikana mietittiin tapoja  residenssin 
aukaisemiseksi myös residenssin vieraille.  



Syksyyn mennessä covid- 19 tilanteen vaatimukset 
vaihtelevassa tilanteessa alkoivat hahmottua tarpeeksi, jotta 
syksyn residenssi haku pystyttiin järjestämään. Tulevia vieraita 
varten pystyttiin rakentamaan mahdollisimman tilanteen mukaan 
joustavat käytännöt, jotka ottivat huomioon turvallisuuden 
kaikkien kannalta eli sekä saaren ja paikallisuuden että 
residenssivieraiden. Residenssiin jaettavat ajat päätettiin pitää 
myös vieraille kuukauden pituisina minimoimaan matkustamista 
yhteysaluksella ja julkisissa liikennevälineillä. Residenssiin 
pyrkiviä velvoitettiin sitoutumaan covid- ohjeistuksen 
noudattamiseen heti residenssiin hakemisen yhteydessä. 
Residenssiin työskentelemään valituille järjestettiin etukäteen 
aiheeseen perehdyttävä skype-palaveri. Palavereihin osallistui 
kaksi yhdistyksen hallituksen edustajaa, niitä pidettiin yhteensä 
kolme. Lisäksi sisällöstä lähetettiin tiivistelmä suomeksi ja 
englanniksi vieraille. ( Liitteenä lopussa.) 

Kuukauden pituiset vierailut osoittautuivat työskentelyn kannalta 
toimiviksi. Positiivista palautetta tuli mahdollisuudesta 
paneutuvaan jaksoon, jossa työskentely sai kehittyä ja käydä läpi 
rauhallisesti eri vaiheita. Tämä oli myös yhdistyksen ylläpitäjien 
oma kokemus kesän ajalta. Lukukauden aikana opiskelijoiden oli 
mahdollista ottaa välttämättömiin luentoihin osaa sähköisesti 
etänä, joka mahdollisti pidemmän poissaolon kaupungista. 
Pitkien jaksojen valitettavana kääntöpuolena oli, että 
mahdollisuus työskentelyyn residenssissä pystyttiin antamaan  
entistä harvemmalle eli yhä useampi residenssiin haluava jäi 
ilman mahdollisuutta työskentelyyn siellä. 

Kuvat: Kirjalahjoituksia residenssin 
paikkasidonnaiseen kirjahyllyyn, joka on myös naapureiden käytössä. 
Lahjoittajana Ahlbo, Utö. 



Vuoden 2020 aikana residenssissä organisoitiin kaksi paikallista 
tapahtumaa. Sirkku Ketola installoi tammikuussa valaistuun 
Telegrafeniin teoksen, jota saarella olevat saattoivat tarkkailla 
pihalta ikkunoiden läpi pimeän tultua. Syyskuussa yhdistys 
järjesti avointen ovien päivän, jossa saarella asuvilla ja siellä 
käymässä olevilla oli mahdollisuus tutustua Telegrafen 
rakennuksen historiaan ja nykyisyyteen. Covid- 19 myötäillen 
yhdistys tarjosi terassilla tekemiään Louhisaaren simaa, 
ruisleipää, voisarvia ja rantakaalilevitettä. 

ALKUVUODEN RESIDENSSIAJAT 

Alkuvuoden ajat residenssiin päätettiin tavanomaisesti jo 
edellisen syksyn ( 2019 ) aikojen hakemisen yhteydessä. 

Residenssiin haettiin vapaamuotoisten hakemusten perusteella, 
jossa hakija kertoo ajankohtaiseen työskentelyynsä liittyvän 
idean residenssijaksoa käyttämiseen osana omaa vapaata 
itsenäistä työskentelyä. Hakuohjeissa kerrottiin ympäristöstä ja 
olosuhteista ennakoiden haettavien residenssisuunnitelmien 
yhteyttä niihin. Samalla suunnitelmissa kannustettiin varaamaan 
mahdollisuus paikan päältä löytämiselle sekä ajan jättämistä 
myös niistä syntyville uusille ideoille. Hakuohjeissa painottui siis 
paikkaan sitoutuva näkökulma sekä ymmärrys taiteilijan 
perustyöskentelyn kehittämisen tärkeydestä. Ensikertalaisia 
suositeltiin hakemaan lyhyempää aikaa ja paikan päällä tai 
vastaavia olosuhteita kokeneille pidempää aikaa jo aloitetun 
jatkamiseen. ( Hakuohjeet kokonaisuudessaan löytyvä liitteenä.) 

Hakijoita oli yhteensä 29, joista Telegrafeniin ajanjaksolle mahtui 
työskentelemään 14 henkilöä tai työryhmää. 9 Niistä ajoittui 
vuoden 20 ajalle- covid- 19 takia viimeisen valitun vierailu jäi 
toteutumatta. 

Pyrkimyksenä on kierrättää valitsijoita toisen valitsijan pysyessä 
samana edellisien valintojen muistamiseksi ja toisen vaihtuessa. 
Valinnat teki Hertta Kiiski ja Harriina Räinä. 

LOPPUVUODEN  RESIDENSSIAJAT 

Syksyllä normaalissa aikataulussa toteutuneessa haussa 
painotettiin samoja asioita kuin edellisessä haussa. Koska 
annettavat ajat poikkesivat pituudeltaan aikaisemmasta eli 
kannustettiin hakemaan vain kuukauden pituisia aikoja, niin 
suunnitelman toivottiin luontuvan tämän pituiseen oleskeluun.  
Ennakoidaksemme sitä, että kuukauden aikojen takia 
residenssiin mahtuisi entistä harvempi, kannustimme 
residenssisuunnitelman niveltämistä omaan työskentelyyn 
muutenkin, jotta sen laatiminen veisi ajattelua eteenpäin vaikka 
residenssiin ei mahtuisikaan sitä tekemään. 
(Myös nämä hakuohjeet löytyvät liitteenä lopusta.) 

Hakijoita oli yhteensä 25, joista Telegrafeniin ajanjaksolle mahtui 
työskentelemään 6.  Valinnoista 3 ajoittui vuoden 2020 ajalle ja 
loput alkuvuoteen 2021. 

Valinnat teki Harriina Räinä ja Ulla Leppävuori. 



VUODEN 2020 TOTEUTUNEET RESIDENSSIJAKSOT 

28.12.-11.1. Sirkku Ketola / alumni 

The Ritual - Le Ritual - videoteoksen kuvaamista. Installointia ja 
pieni näyttely Telegrafenissa. 

11.1.-18.1. Tuuli Ojala / printmaking department, BFA, 3. year 

I desire to create a connection is at the core of my artistic 
practise. I explore drawing and seeing as tools for creating 
empathy, how these can be used to connect and spend time with 
the both human and non- human subject, with the intention of 
understanding them better 

During the residency I am hoping to connect with the location 
thought with different tools, such as pencils, brushes and ink. 
After residency I am going to develope started process with 
either printmaking techniques such as ImagOn or by compilling 
the matirial into a small publication. 

18.- 25.1. Minjee Kim /painting department, MFA 2. year 

I am to focus on the sense of home at the residency. I’ve been 
moving around the world since my young age due to my parent’s 
occupation an sometimes of my own choice. Heme is alway 
temporary place, a small room with a few of my possessions and 
bed to rest my tired body. I yet to have a sense of the true 
belonging anywhere, where I can call home and long to return to. 
I will focus drawing and writing and share them on my artist-run-
space- project  Kim’s sandwich. 

Kuva: Ulla Leppävuori, työskentelyä  veneessä Gommarskärillä 4. 2  

projektissa - Tunnelmia ulkoa sisälle, maisemasta rakennettuun ympäristöön-, 

Naturaan kuluva luotoalue Utön pohjoispuolella. 

25.1.- 5.2. Ulla Leppävuori /yhdistys, alumni 

Huoltoaika yhdistettynä omaan tyskentelyyn. Projektin  - 
Tunnelmia ulkoa sisälle, maisemasta rakennettuun ympäristöön- 
edistämistä talven olosuhteissa Gommarskärillä ja Utöllä 
havainnoiden valokuvaten ja kirjoittaen muistiin. 



5.-15.2. Timo Kokko/ alumni 

Suunnittelen vuoden 20 teoskokonaisuutta. Useat aikaisemmat 
teoskokonaisuuksieni ideat ovat syntyneet Utössä aikaisemmin. 
Tällä hetkellä työstän installaation sekä veistoksen olemusta 
materiaalin ja materiaalittomuuden, tilan ja havainnon kautta. 
Ihminen, aika, hetki ja hetkellisyys ovat toistuvia teemoja 
työskentelyssäni.  

15.-22.2. Leena Saarinen/ kuvanveisto, 3 vsk. 

Jatkan Utössä ’ Natural selection’ työnimellä kulkevaa projektiani, 
jonka olen aloittanut Reykjavikissa Univercity of Arts:sissa. 
Projektissa olen tähän mennessä tutkinut mm. luontokuvausta 
valtavirta elokuvissa, luonnon äänten litterointia ja kääntämistä 
esim. äänestä tekstiksi, kuvata ääneksi ja tekstistä kuvaksi. 

Utössä jatkan tutkimusmateriaalin keräämista eri medioilla 
dokumentoimalla ympäristöä eri meidoilla, äänittämällä, 
kuvaamalla, videoimalla ja kirjoittamalla kuvailua ympäristöstä. 

22.-29.2. Eetu Palomäki/ tila- ja aika 2. vsk. 

Residenssiaikana tarkoituksenani on dokumentoida saarelta 
löytyviä ääniä ja äänittää merenalaista maailmaa hydrofonilla 
sekä tutkia näitä ääniä eri resonanssipintojen, kuten lasin 
metallin ja jään kautta. Pimeinä iltoina luen, kirjoitan runoja ja 
suunnittelen tekstisisältöä ideointivaiheessa olevaan 
kuunnelmalliseen ääniteokseen. 

29.2.-12.3. Laura Soisalon-Soininen / kuvanveisto n. vsk. 

Toiston kautta koettu kunnioittava havainnointi saareen ja 
löydettyihin luonnonmateriaaleihin. 
Toinen samassa haussa annettu aika  eli jatkoa marraskuun -19 
työskentelylle. 

12.3-6.4. Jack Faber / time and space, 1st year PhD 

Develop the project ’ If Hose is Burning, I’ll Take the Fire’ (2020), 
an essential part of my Artistic Research Doctorate ’ 
Asymmetrical Cinema’.  

(6.4- 30. 5 keskeytys ) 

COVID - 19 takia jouduimme peruuttamaan alkuvuoteen 
ajoittuvan kesäkauden haun. 
Residenssin toiminta keskeytettiin kevättalvella poikkeusolojen 
julistamisen yhteydessä.  Kuvataideakatemiasta toivottiin talon 
pitämistä kiinni loppu vuoden ajan, mutta residenssi kyettiin 
ottamaan käyttöön poikkeusjärjestelyin matkustamisen Utöseen 
normalisoituessa alkukesästä. Vaikean ennakoitavuuden takia 
keskitimme kesäksi pelkästään residenssiin ylläpitäjien omaa 
työskentelyä, poikkeuksellisen pitkinä työskentelyjaksoina ja 
valmiina herkästi reagoimaan yllätyksellisiin muutoksiin 
tilanteessa. 



30.5 - 2.6  Hertta Kiiski ja Ulla Leppävuori / yhdistys, 
alumnit 
Residenssitalon ja pihan huolto kesäkuntoon, toiminnan 
suunnittelua, verkostoitumista  

Kesäkuu: Harriina Räinä/ yhdistys, alumni 

Harriina työskentelee residenssijaksollaan 
vesiväripuupiirroksen ja puunveiston parissa. Hän on 
erityisesti kiinnostunut Utön värien ja vuodenajan valon 
vaikutuksesta työskentelyynsä. 

Heinäkuu: Pilvi Hyväri / Tila- aika -taiteen 
koulutusohjelma, maisteriopiskelija 

Pilvi työskentelee residenssissä piirtäen ja valokuvaten 
Utön kallioita ja kasvistoa sekä viimeistelee luontosuhdetta 
ja merta käsittelevää maisterin opinnäytetyötään. (Tyhjäksi 
jäänyttä alkuaikaa emme jakaneet, uudelleen, koska 
olimme sopineet hitaista vaihdoista koronaan liittyen.) 

Elokuu ja osa syyskuuta: Ulla Leppävuori 

Ulla jatkaa monivuotista projektia, joka työskentelee ympäristön 
ajallisen  kerroksellisuuden kanssa, jossa ihminen on myös yksi 
tekijä. 
Kuvanveistäjän näkökulmasta maiseman valtava kauneus 
välittyy orgaanisen ja eri orgaanisen materiaalin keskinäisien 
rytmien muodostuessa vuodenajoissa ja vuosissa ja jotka 
paljastuvat eri tavoin eri vuodenaikojen olosuhteissa. 

Kuvat: Harriina Räinän työskentelyä.  



Syyskuun loppu ja lokakuun alku: Hertta Kiiski 

Hertta jatkaa Telegrafenissa työskentelyään kameran, vesivärien 
ja saven kanssa. Hän viimeistelee Utön erityisessä valossa ja 
rannoilla teoksia Turun taidemuseossa tammikuussa 2021 
avautuvaan näyttelyynsä. 

Kesän aikana kykenimme kehittämään kestävän käytännön 
residenssin ylläpitoon korona aikana. 

17.10- 21.11 Saskia Suominen / Praxis- valmistunut keväällä 
2020 

Saskia käyttää ajan omaan kuratoriaaliseen ajatteluun ja oman 
praktiikan löytämiseen. Hän prosessoi Utössä kaikkea sitä 
ilmastoon liittyvää tietoa, jota on lopputyössään sekä 
toimiessaan edellisen puolen vuoden aikana Seilin saarelle 
sijoittuvan Contemporaty Art Archipelago- residenssiohjelman 
avustavana kuraattorina kohdannut. Residenssi jakso jatkaa 
Seiliin liittynyttä ja Saaristomeren tutkimuslaitoksenkin kautta 
syntynyttä paikallista otetta ilmastoasioihin. 

21.11- 19.12 Annele Lahti / Taidegrafiikka, kandiopiskelija 

Annele työskentelee kahden projektin parissa, jotka käsittelevät 
ihmisen ja luonnon monimutkaista suhdetta. Hän lähestyy aihetta 
kahden projektin eli muoviteeman ja maisemasta löytyvien 
roskien näkökulmasta, jossa käyttää ympäristön visuaalisuutta 
havannoivaa otetta taidegrafiikan ja valokuvauksen menetelmiä 
yhdistellen. 

Hertta Kiiskin residenssissä työstämät 
Haukotus ja Planeetta (Melankolia2047).

herttakiiski
Cross-Out



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

Cosmo is planning work with a project, that touches his 
experience in Bergen last year, but also things about the medium 
photography further. Photographing with 4 X 5 large format 
camera he is interested of history, landscape and architecture 
itself, but  also wants to incorporate the environment further into 
the film and the final prints: he will develop his 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 important part as possibility to 
challenge own ideas of what photography mean during his stay 
and how the environment is influencing him. 

Aikojen jakaantuminen vuoden 2020 aikana 

Perusopiskelijat 17 v. 
Tohtoriopiskelijat 3,5 v. 
Alumnit 3,5 v.  
Yhdistys 21,5 v,( josta 4 v perusopiskelija) 

YHDISTYS JA PÄÄTÖKSENTEKO 

Ulla Leppävuori, kuvataiteilija, KuM /puheenjohtaja ja 
rahastonhoitaja,  
Hertta Kiiski, kuvataiteilija, KuM/ varapuheenjohtaja 
Harriina Räinä, kuvataiteilija, KUM / sihteeri 
Pilvi Hyväri, kuvataiteen maisteriopiskelija/ jäsen 
Eveliina Hämäläinen, taidemaalari, KuM  /varajäsen 

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 
poikkeusaikataulussa elokuussa sähköisesti.  

Keväällä pidettiin useita covid- 19 tilanteeseen liittyviä skype-
tapaamisia, joista yhdessä oli mukana myös Kuvataideakatemian 
hallinnon edustajia.  

Alkukeväällä järjestettiin myös yhdistyksen esittely ja tapaaminen 
uusille halukkaille jäsenille ja  mahdollisiksi aktiiveiksi 
ilmoittautuneille. 

Kuva: Telegrqfenin yrttimaa 



HAASTEITA 

Lisäämme tiedottamista toiminnan luonteen ja läpinäkyvyyden 
saavutettavuuteen helpommin. Pienimuotoisuus on perustava 
osa sekä toiminnan edellytyksiä että luonnetta. Valitettavasti se 
yhdessä asetetuissa tavoitteissa onnistumisen kanssa on 
herkästi luomassa väärinkäsityksiä, jos riittävä kokonaiskäsitys 
toiminnasta puuttuu. 

Utön saaren residenssissä löytynyt elää vierailijoiden 
työskentelyssä jälkeenpäin. Arvokkaat positiiviset kokemukset 
välittyvät kuvataiteen kentällä ja kannustavat yhä useampaa 
kiinnostumaan tästä mahdollisuudesta. 

Residenssiin mahtuu vain yksi taiteilija tai työryhmä kerrallaan eli 
resurssit ovat erittäin rajalliset. Oletus, että pieni residenssi 
kykenisi huolehtimaan koko kohderyhmän läpäisevästi aikamme 
kasvavasta tarpeesta tämän kaltaisen työskentelyn 
mahdollistamiseen on ristiriidassa toiminnan realiteettien kanssa. 
Toiminta kannattaisi nähdä  taiteen kenttää rikastuttavana ja vain 
yhtenä mahdollisuutena. 

Utön saarella toiminnalta on edellytetty kylään sopeutumista 
yhtenä asukkaan tapaisena. Matala profiilin kautta residenssin 
toiminnan luonne saaren näkökulmasta katsottuna vaikuttaa 
ajoittain sekaantuvan matkailuun tai vapaa-ajan viettoon vaikka 
residenssin toiminta poikkeaakin niistä oleellisesti. Pienen 
organisaation pieni toiminta sopeutuu luontevasti osaksi pientä 
kylää eri tavoin kuin jos olisi suurempi, joka voi hämätä 
ajattelemaan, etteikö toiminta olisi silti merkittävää. Pienestä 
jatkuvasta purosta residenssissä edistyvää työskentelyä syntyy 
iso katkeamaton virta. Myös residenssin pyrkimys mahdollistaa 
perustyöskentelyä eli taiteilijan työn rauhallista kasvamista 
jatkuvan tulosvastuun sijaan, voi synnyttää ulkopuolisen 
näkökulmasta väärää ymmärrystä toiminnan luonteesta ilman 
riittävää tietoa alasta. Myös - ylläpitäjien oma työskentely on osa 
työskentelyä, joka etenee residenssissä eli residenssin toiminta 
kehittyy ja organisoituu suoraan ’kentällä’. 

Yhdistyksen pienessä organisaatiossa on riittävästi resursseja 
toiminnan edellytyksien mahdollistamiseen. Budjetti on 
kohtuullinen eli rahoitus vielä realistinen. Pieni toiminta pystyy 
olemaan joustavaa ja kehittymään muovautuvasti. 
Toiminnalla on pilottimaisia piirteitä. 



 

 

RAHOITUS 

Myönnetty tuki: 

Niilo Helanderin säätiön apuraha 4000 e residenssitoiminnalle ja 
yhteisölliselle projektille eli mattojen tekemiselle ja tilan vuokralle 
Vapenlagret- taloon 

Taideyliopiston Kuvataideakatemian avustus toiminnalle 3900 e 
kohdennetusti perus- ja jatkotutkinto-opintoja suorittavien 
residenssiajalle 

Tukea haettiin myös Suomen kulttuurirahaston 
keskusrahastolta ja Koneen säätiötä. 






