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VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMA

Utön Telegrafen/ Impilinna- talon residenssin ja Kuvan residenssi ry:n historia

Toimintasuunnitelman virallistamista ennen helmikuun alussa tullut tieto Suomen
Kulttuurirahaston apurahasta tekee vuoden 2014 budjetin toteutumisen
realistiseksi ja helpottaa toimintaa sekä tekee mahdolliseksi suunnitellut
parannukset.

Kuvataideakatemian Ylioppilaskunta eli Kuvyo ylläpiti vuodesta 2007 lähtien
residenssitoimintaa Kuvan opiskelijoille Utön saarella Telegrafen / Impilinnatalossa. Vaikka oppilaskunta oli pieni, resursseja ja toimijoita niukasti, onnistuttiin
residenssitoimintaa pitämään yllä ympärivuotisesti ja jatkuvasti. Vuosien aikana
Utön residenssi oli osoittautunut käyttäjilleen tarpeelliseksi. Idea on ollut
taloudellisesti realistinen eli kustannukset on saatu katetuksi. Toiminta on
arvokasta ja rahalla mittaamattomissa. Utön residenssi on käsite käyttäjilleen.
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Yhdistyksen tavoite on ylläpitää residenssitoimintaa Utön saarella sen suuntaisena,
jonka se on saavuttanut yhdistyksen 1. toimintavuoden aikana sekä mahdollistaa
tämän kehityksen jatkuvuus ja kehitys.
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Keskitytään edelleen yhdistyksen toimintatapojen ja järjestämiseen ja miettimiseen
työtehtävien jakamiseksi tasapuolisemmin.
Vastuuhenkilöiden palkkaus toiminnan tasokkuuden ylläpitämisen
mahdollistamiseksi.
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Talon varustetasoa pystytään parantamaan. Kierrätys on ensisijainen vaihtoehto
edelleen. Edelleen mietitään miten talon käytännöt esimerkiksi siisteys saadaan
entistäkin toimivammaksi.
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Vuoden aikana on tarkoitus parantaa talon viihtyvyyttä sekä soveltuvuutta
työhuoneeksi. Sisustus on tarkoitus säilyttää edelleen niukkana ja sellaisena, että
asukas voi järjestää talon sisältä itselleen ja työskentelylleen sopivaksi.
Sisustuksessa suositaan edelleen kierrätyshuonekaluja, jotka ovat visuaalisesti
saareen sopivia ja hyvistä materiaaleista tehtyjä, jotta ei lisättäisi saaren
jätteidenkierrätystä.
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Edistetään näyttelytoimintaa saaressa ja mantereella. Yhdistys ehdottaa
Vapenlagrettiin näyttelyä, johon tulisi teoksia Tiina Pyykkiseltä, Eveliina
Hämäläiseltä ja Ulla Leppävuorelta.
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Julkaisutoiminnan ideaa edistetään. Ideoidaan julkaisua, joka esittelee
Impilinnassa tehtävää taiteellista työskentelyä. Muun julkaisutoiminta: mm. korttien
teko.
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Yhteistyötä muiden mahdollisten residenssipaikkojen aikaan saamiseksi jatketaan.
!
Jatketaan kiinteistön peruskunnostusta siten kuin se taloudellisesti sekä
vuokranantajan puolelta on mahdollista.
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Järjestetään talkoot. Vuodelle 2014 kaavailtuja projekteja ovat esim. talon
ulkomaalauksen loppuun saattaminen, pienen huoneen ikkunan ja ikkunakarmien
osittainen tai kokonaan uusiminen.
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Tulevaisuudessa kaikki talon ulkoasuun tehtävä remontti tulee olemaan
yhteistyössä Museoviraston kanssa.
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Kuvan residenssi yhdistys ry. syntyi, jotta sen kautta Kuvyon ylläpitämä
residenssitoiminta Utön saarella voisi jatkua ja kehittyä edelleen jo saavutetuista
arvokkaista lähtökohdista. Kuvyo lakkasi olemasta v. 2013 alussa, jolloin
Kuvataideakatemia muodosti yhdessä Sibelius Akatemian ja Teatterikorkeakoulun
kanssa Taideyliopiston.
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Huoli residenssitoiminnan jatkuvuudesta syntyi opiskelijoiden keskuudessa ja
kokosi ennen toisilleen tuntemattoman joukon yhteen etsimään ratkaisua sen
säilyttämiseksi. Yhteistä oli residenssin ainutlaatuiseksi näkeminen ja sen
toiminnan samoista lähtökohdista jatkumisen mahdottomuuden tiedostaminen
kasvavassa Taideyliopistossa. Ideaa toiminnan turvaamiseksi etsittiin yhteistyössä
Kuvyon ja ystävällisesti tukea antaneen Kuvataideakatemian hallinnon kanssa.
Yhdistysmuotoiseen toimintaan siirtyminen turvasi mahdollisuuden jatkaa ’matalan
kynnyksen’ residenssinä käyttäjäryhmän pysyessä siihen sopivan kokoisena eli
Kuvataideakatemialaisiin rajattuna. Residenssitoiminnalla oli edellytykset pysyä
rentona, joustavana ja pienimuotoisena ja puolustaa marginaalisuuttaan ylpeänä.
Arvokas käyttäjä ja opiskelijavetoisuus organisoinnissa voitiin säilyttää.
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Nyt 2. vuotiaassa yhdistyksessä on mukana perustajajäsenet, joista suurin osa on
valmistuneita kuvataiteilijoita. Uusia alumni- ja opiskelijajäseniä on otettu ja otetaan
yhdistykseen tilanteen mukaan. Toiminnan idea on pysynyt samana, mutta
toiminnan jäntevöittämiseen on nähty paljon vaivaa. Yhdistyksen perustamiseen
liittyi idea residenssitoiminnan laajentamisesta koskemaan myös
Kuvataideakatemiasta valmistuneita eli alumnitoimintaan. Vaikka pääosa
residenssiajoista suuntautuu perusopiskelijoille, on alumnien mukana olo saanut
eri polvien Kuvataideakatemialaisia kanssakäymisiin toistensa kanssa ja tehnyt
mahdolliseksi aloitteleville kuvataitelijoilla Utöseen keskeneräisten projektien pariin
palaamisen valmistumisen jälkeenkin. Alumnien yhdisyksessä mukana olo tekee
residenssitoiminnan organisoinnista sekä opiskelija- että taitelijavetoista.
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Toiminnasta välittäminen näkyy saatuina apurahoina, jotka ovat edelleen
auttaneet toiminnan kehittämistä ja residenssitalon paremmin residenssiin
soveltuvammaksi varustamista ja ajankohtaistamista. Yhdistys ottaa osaa
arvokkaan Utön kylämiljöön säilyttämiseen edistäen mahdollisuuksiensa mukaan
100-vuotiaan kiinteistön peruskuntoa. Peruskunnostuksessa arvostetaan
rakennuksen alkuperää ja tehdään yhteistyötä Museoviraston kanssa. Taiteellisen
sisältö on saanut näkyvän muodon kerran vuodessa ilmestyvän lehden kautta.
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KUVAN RESIDENSSI YHDISTYS RY:N 2. VUODEN TOIMINTAKERTOMUS /
2014
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SISÄLLYSLUETTELO
s.2 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
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KUVALIITE

s.3 Utön Telegrafen/ Impilinna-talon residenssin ja Kuvan residenssi
yhdistys ry:n historia lyhyesti
Osa 1. Sisältö
Residenssitalo saaressa ulkomerellä
Käytäntö ja ideat kohtaava ja täydentävät toisiaan
Livet är lokalt
Yhdistys mahdollistajana
Vuoden 2014 aikana tavoitteiden ideat ja niiden saavuttaminen
Osa 2. Päätöksen teko
Yhdistyksen järjestäytyminen
Kokoukset
Osa 3. Käytäntö
Vuonna 2014 aikana käytetyt residessiajat ja niiden hakeminen
Residenssiaikojen myöntämisperusteista ja tavoitteet
Ääri-lehti
Vuonna 2014 pidetyt talkoot
Peruskunnostus
Haetut apurahat
Kehittämissuunnitelma

aikana kertoo siitä, että se kykenee tarjoamaan asioita, joita usea kuvataiteilija
kokee työskentelynsä kannalta olennaiseksi.
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Residenssimme sijaitsee Utön majakan ympärille rakentuneen kylän laidalla. Kylä
on kokonaisuutena valtakunnallisesti merkittävä suojelukohde. 100-vuotias entinen
sähköttäjän talo toimii residenssinä ympäri vuoden. Talon saa käyttöönsä opiskelija
tai kuvataiteilija, joka pystyy vakuuttamaan mielenkiintonsa paikkaa kohtaan,
sitoutumisensa ja läsnäolonsa saaren sijaintiin, olosuhteisiin ja pieneen kylään.
Myönnettävien jaksojen pituus vaihtelee viikosta kuukauteen. Aikoja saa sekä
aikaisemmin residenssissä vierailleet että ensikertalaiset.
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KÄYTÄNTÖ JA IDEAT KOHTAAVAT JA TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN
2. toimintavuoden aikana on ollut hienoa todeta, että toimintamme on edelleen
opiskelijoiden ja taiteilijoiden itsensä pyörittämää. Sitä kautta pystytään ottamaan
huomioon ja mukautumaan residenssivieraiden kohderyhmään erityisen hyvin.
Pienimuotoisuus tekee joustavuuden ja uuden etsimisen mahdolliseksi.
Kuvataitelijan työssä usein yhdistyvät idea ja konkretia- hahmottavat myös
residenssitoimintaa.
Saarioloissa asumiseen ja olemiseen liittyvää käytäntöä ei residenssiasukas pysty
kaihtamaan lyhyelläkään vierailulla. Saareen pääseminen tapahtuu
luonnonvoimien ehdoilla ja aikataulussa. Saaressa eletään luonnon mukaan eri
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1. OSA SISÄLTÖ
!
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RESIDENSSITALO SAARESSA ULKOMERELLÄ
!

Residenssimme toimii Utön saaressa ulkomerellä lähellä Ahvenanmaan rajaa.
Saari on Suomen eteläisin asuinpaikka. Se on ainakin 1600-luvulta lähtien
rakentunut saalistustukikohtana ja laitumena, kalamajasaarena ja myöhemmin
korkean paikan maamerkin / majakan ympärille ja luotsisaareksi. Nykyään Utö on
maamme pienimpiä edelleen ympärivuotisesti asuttuja saaristolaiskyliä. Saaressa
sijaitsee Suomen pienin koulu, ympärivuotinen kauppa, luotsitukikohta,
säähavaintoasema, oma vesilaitos ja vedenpuhdistamo. Vuonna 2006 armeijalta
vapautunut saari on kokenut rakennemuutosta siitä asti. Nykyisin nimi Utö
yhdistetään radion merisääntiedotteiden lisäksi yhä useammin julkisuudessa
lintuharrastukseen ja luontomatkailuun. Yhteysalus saareen lähtee Korppoon
saaristotieltä ja matkaa sinne n. 5 tuntia edeten kohti karumpaa maisemaa.
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Residenssi miljöössä, jossa löytyvät nämä luonnonolosuhteet, kulttuurihistorialliset
lähtökohdat sekä nykyaikaisena muotoaan hakeva kylä, tarjoaa arvokasta ja
merkityksellistä aineistoa erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla metodeilla
työskenteleville kuvataiteilijoille. Residenssin suosio tähänastisen olemassaolon

tavalla kuin kaupungissa. Meri ja ilmasto määrittävät elämää - ihmisen aikataulut
nöyrtyvät. Mantereen kaukaisuus vetää rajan siihen mitä on ja mitä ei ole
saatavilla- ja mikä on välttämätöntä ja mitä ilman on tultava toimeen. Paikalleen
jätetty ei välttämättä siinä pysy, vaan luonnon voimat järjestelevät kysymättä ja
tuovat uutta.
Ympäristön kyseenalaistamaton käytännönläheisyys ja sen kokonaisvaltaisuus
pakottaa katsomaan tästä näkökulmasta ja särkee työhuonekäytäntöjä sopivalla
tavalla. Samalla horisontti ja äärettömyys on läsnä monin tavoilla. Saari on
ympäristö, jossa ajatus kulkee ja jossa sillä on tilaa lentää.
Utön saaren menneisyyden kerroksellisuus kiehtoo mielikuvistusta- mutta osaltaan
palauttaa käytäntöön. Olemme valtakunnallisesti merkittäväksi päätetyssä
kulttuuriympäristössä ja asutamme siellä rakennusta, joka erikseen mainitaan
suojelukohteeksi. Pieni ja ehkä saaren nykyisen elämän kannalta vaatimaton
rakennus on säilynyt ulkoisesti pitkälti alkuperäisen mukaisena. Armeijan
omistuksessa rakennukseen suoritetut remontit ovat tuhonneet rakennuksen
alkuperäisen hirsirakennuksen idean ja väärät materiaalit ja kunnostusmenetelmät
edistävät kosteusvaurioita rakenteissa.
Koska rakennus ja ympäristö, jonka osa se on ovat merkittäviä syitä paikan
viehätykseen, -ei yhdistys voi katsoa sivusta tilanteen kehitystä, vaan on omalta

osaltaan alkanut edistää rakennuksen peruskunnostusta yhdessä asiantuntijoiden
kanssa. (Asiasta enemmän toiminta osassa.)

Toinen mahdollinen rajoitteena koettava asia voisi olla kunnollisten studioolosuhteiden mahdottomuus pienessä talossa.

Peruskunnostus ja talkoot ovat tarjonneet mahdollisuuden residenssivieraille
sitoutua ympäristöön ja kantaa vastuuta. Yhteinen tekeminen on saanut eri
laitoksilla ja eri aikoina Kuvataideaktemian käyneitä tutstumaan toisiinsa,
verkostoitumaan ja synnyttänyt uusia ideoita residenssin ympärille, mutta myös
yleisellä tasolla.

Asioita yritetään korjata sillä, että residenssivieraiden on mahdollista hakea
nopeasti uusia aikoja ja päästä silloin paikanpäälle jatkamaan aloitettua tai
tekemään havaintoja prosessiin, jonka näkyväksi työstäminen tapahtuu
paremmissa studio-olosuteissa työhuoneella toisaalla.
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Myös alumneilla on näin mahdollisuus jatkaa opintojen aikana Utössä alkaneita
ideoita tai päästä saarelle ensimmäistä kertaa, jos opintojen aikana ei aikaa siihen
ollut.

LIVET ÄR LOKALT
Taideyliopiston Kuvataideakatemian perusopiskelijoilta tulevissa hakemuksissa
näkyy yhä vahvemmin halu päästä pois ja rauhoittumaan opiskeluiden kiireestä ja
kaupunkielämän päällekkäisyyksistä. Utössä oleva residenssi on muodostunyt
erääksi kanavista, joissa voi tehdä korjausliikkeen pois kiireestä ja pysyä silti
asiassa- eli omassa tekemisessä kiinni; saada katsoa rauhassa. Usein
palautteessa residenssivieraat kertovat että vierailu saarella on kantanut pitkään
kaupungin kiireen tietoisena välttämisenä ja yrityksenä olla läsnä myös kaupungin
hetkessä.
Saariston rantatiellä on Åbo Underrättelserr- lehden iskulause - Livet är lokalt.
Bussissa ja henkilöautoissa ohi matkustavat eivät voi olla lukematta kerta toisensa
jälkeen valtavaa keltaiselle pohjalle kirjoitettua tekstiä, joka oli pystytetty tummaa
kuusimetsän seinämää vasten.
Kutistuva maailma yhtä lailla kuin sen mukana yhä kansainvälisemmät ja
kasvavammat taiderakenteet tarjoavat vaihtoehtoja, mutta myös enenevästi
mahdollisuuksia tehdä valintoja. Joka puolella maapalloa, kaikesta huolimattaelämä eletään ja tapahtuu paikallisesti. Paikallisuus ja pienet syrjäiset paikat eivät
ole marginaali vaan nimenomaan maailmanlaajuisen rakennemuutoksen ytimessä.
Paikallisuus unohdettaessa yksipuolistetaan ja kavennetaan monimuotoisuutta
merkittävästi ja ehkä tiedostamattakin. Pienissä paikoissa isoimmat ja
tasapäistävämmät rakenteet saavat dramaattisimman muutoksen aikaiseksi.
Omakohtainen kokemus lisää asian tiedostamista ja edistää huomioon ottavia
valintoja.
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YHDISTYS MAHDOLLISTAJANA
Residenssitoiminna rajoitteet ovat tehneet mahdolliseksi löytää uusia ja toimivia
toimintatapoja ja ne voidaan nähdä myös vahvuuksien näkökulmasta.
Jonkinlaisena rajoitteena voidaan pitää sitä, että koska suurin osa
residenssiajanjaksoista menee Kuvataideakatemian perusopiskelijoille, joilla on
velvotteita opintoja kohtaan - ovat resdenssijaksot lylyitä- eli viikkojen pituisia.
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Aikojen jakaminen tasapuolisesti kaikille käyttäjäryhmille sekä uusille että jo
käyneille vieraille lisää hakijoiden määrää ja tekee valitsemisesta vastuullista ja
haastavaa.
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ÄÄRI-LEHTI
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Ääri-lehti tekee residenssitoiminnan synnyttämää taiteellista sisältöä
tavoitettavammaksi ja näkyväksi. Lehden suunnitellaan ilmestyvän tästä eteenpäin
kerran vuodessa. Perättäisten lehtien sisältöjen toivotaan muodostavan
vuosikertamaisen käsityksen toiminnasta ja käyvän myös keskustelua keskenään.
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Ääri lehti luokittuu paikalliseksi taidelehdeksi. Lehti halua tuoda näkyväksi
residenssivieraiden ympärillä olevan tunnelman vieraiden kirjon ja monenlaiset
katsomisen lähtökohdat. Materiaalia tuottavat residenssitalon viimeaikaiset
asukkaat. Jokainen tuottaa materiaalia omaa työskentelyä sivuten. Lehti ei ole
poliittinen tai kantaa ottava kokonaisuutena tai sillä ei ole yhtenäistä linjaa, mutta
antaa silti mahdollisuuden yksittäisille materiaalin tuottajille olla myös sitä. Yhteistä
on kunnioitus ympäristöä ja paikallista elämää kohtaan sekä se, että maisemaa
katsotaan kuvataitelijan näkökulmasta.
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Maisema on tässä laaja käsite. Se sisältää luonnon ja säätilojen lisäksi, historian
kerroksellisuuden ja sen kantautumisen nykypäivään, kylän ihmiset, pysyvät ja ohi
kulkevat, teknologia, liikennevälineet - sen tiedon, mistä paikassa oleminen pyytää
lisää kokemuksia, tietoa ja havaintoja.
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Residenssitalossa on vaatimattomat studiololosuhteet. Suurin osa
työskentelystä on vaikutteiden ottamista ja niiden nomadimaista
tallentamista. Osa koetusta muuttuu teoksiksi ja elää myöhemmin
yleisön edessä kantaen suoran viittauksen Utöseen ja ulkomerelle.
Suurin ja merkittävin osa talossa tapahtuvasta ja siellä löydetystä
tekee hiljaista ja voimallista työtä ajatuksissa ja jättäen jälkensä
kokijaan ja tekijään - moni ajatus tai idea ei koskaan saa päivänvaloa
tai tule muiden tietoisuuteen ja muille jaettavaksi. Talossa
tekemisestä halutaan nyt jättää jälki joka on muiden tavoitettavissa.
Se muodostamaan taloon näkyvämpää omaa kulttuuria talon
vierailijoiden kesken ja heiltä toisilleen.
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Lehti on linkki residenssitalossa vierailevien, ulkomerellä liikkuvien ja
asuvien sekä Taideyliopiston välillä. Tarkoitus on avata
kommunikaatiota nöyränä omassa roolissa sekä niiden erilaisten
maailmojen ehdoilla, joiden välissä residenssi mielenkiintoisesti on.
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Syyskesällä 2014 aloitettu ensimmäinen lehti ilmestyy keväällä 2015.
Materiaalin tuottajia lehteen on tarjoutunut enemmän kuin lehti on
pystynyt ottamaan vastaan. Toinen numero on alkanut saada
muotoaan ensimmäisen lehden aikana. Sen tekeminen
käynnistetään heti ensimmäisen lehden julkaisun jälkeen.
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VUODEN 2014 TOIMITASUUNNNITELMAN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN
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Vuoden 2014 toimintasuunnitelma on toteutunut lähes sellaisenaan. Suomen
Kultuurirahastolta saatu apuraha on auttanut realistisesti päätettyjen tavoitteiden
toteutuksessa. Residenssitoiminnan ylläpitämisen lisäksi on ollut mahdollisuus
edistää toimintaa ajatellulla tavalla.
Merkittävät parannukset toiminnan sujumisen kannalta on ollut tiedotuksen
selkeyttäminen eli uudet tarkat ohjepaketit residenssivieraille sekä kotisivujen
perustaminen. Kevään aikana kirjoitettiin yksityiskohtainen residenssivieraan
käyttöopas sekä muuta käytännön tietoa sisältävä opas. Kotisivut perustettiin
osoitteeseen www.impilinna.org ja kokoavat yhteen kaiken tiedotuksen. Myös
facebookissa on tiedotusta varten ryhmä, jonka toiminta voisi olla aktiivisempaakin.
Residenssitalon toimivuutta on parannettu hankinnoilla, jotka on tehty
suunnitelmien mukaan kierrätyslähtökohdista. Työkalut, koneet, sänkyvaateet ovat
uusia. Talon yhtenäiset tuolit ja jakkarat yhdessä muiden puutuotteiden kanssa
hankittiin edullisesti tarjoushintaisena Turun vankilamyymälästä.

Vuoden 2014 aikana yhdistys kykeni maksamaan hallituksen jäsenille pientä
korvausta sekä puheenjohtajalle omaa nimellistä korvausta sekä tarjoamaan
muutaman kohtuuhintaisen tapaamisen lounaan merkeissä.

Ryhmän toiminta synnytti useita väärinkäsityksiä ja ristiriitoja, joista useaa yhdistys
oli jo mahdollisuuksien mukaan yrittänyt ennalta ehkäistä tuloksetta. Suurin
törmäys oli ryhmän saareen viemät 3 autoa.

Julkaisutoiminta otti määrätietoisen harppauksen eteenpäin uuden lehden myötä ja
yhdistyksen rooli ja kanta talon vaatimaan peruskunnostukseen alkoi hahmottua
selkeämmin. Yhteistyö asiantuntijoiden ja Museoviraston kanssa aloitettiin. Talkoita
järjestettiin hyvässä ilmapiirissä, mutta järjestämiskäytännöissä opittiin työläyden
kautta.

Yhdistykselle jäi käsitys, että aloittelevien taitelijoiden isoksi paisunut projekti oli
saanut niin suuren merkityksen, että ympäristön ja myös yhdistyksen huomioon
ottaminen jäivät liian vähälle huomiolle ja jossa ehkä hyvät käytöstavatkin saivat
väistyä työnteon tieltä. Valitettavasti filmiryhmälle kesälle annettu aika jouduttiin
perumaan. Ryhmän jälkeen yhdistys uudisti ja tarkensi jokaisen residensitalon
asukkaaksi tulevan kuitattavaa asukkaan käsikirjaa. Lisäksi päätettiin, että isojen
ryhmien vierailuja ei tulevaisuudessa mielellään järjestetä, koska talon resurssit
riittävät vain pienimuotoiseen ja keskittyvään muutaman henkilön työryhmän
toimimiseen.
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PARANNETTAVAA TOIMINNASSA
Helmikuun aikana residenssitaloon oli annettu aika monikansallisiselle
filmiryhmälle, jonka ohjaaja opiskeli Kuvataidekatemiassa. Ryhmän käytti sekä
residensitaloa, että omakustanteista majoitusta Hannan B &B :ssä. Aikojen
myöntämisen jälkeen ryhmän koko ja projekti kasvoivat ja kokonaisuus alkoi
vaikuttaa jo ennalta mahdollisesti hallitsemattomalta ja liian massiiviselta ja
kunnianhimoisuutensa takia kiireiseltä saaren oloihin. Yhdistys pyysi tämän takia jo
ennakolta jokaiseltä filmiryhmän jäseneltä tutustumaan residensitalon
käyttöohjeisiin ja kuittaamaan niiden hyväksynnän. Vaikka koko ryhmä ei talossa
yöpynyt, niin tämä tuntui perustellulta, koska ryhmä oli residensitalon vieraana
saareen päätynyt ja osittain edelleen myös siellä vieraana.

OSA 2. PÄÄTÖKSEN TEKO
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Vuoden 2014 hallitus:
Ulla Leppävuori - puheenjohtaja, taloudenhoitaja
Erika Erre - varapuheenjohtaja
Elina Vainio-sihteeri
Nuutti Koskinen- hallituksen päätösvaltainen jäsen
Eveliina Hämäläinen-hallituksen päätösvaltainen jäsen
Jäsenet:
Anna Sailamaa
Uudet:
Maarit Mustonen, Niran Baibulat, Minna Heikinaho, Hertta Kiiski,
toiminnantarkastaja

!
kokoukset:
Sääntömääräinen vuosikokous 25.2 2014, Fazerin kahvila Kluuvikatu.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi päätettiin, että hankitaan Visa Debit-kortti
yhdistykselle sekä säädettiin hallituksen palkkioiden suruus. Päätettiin, että
pidetään kahdet viikon pituiset talkoot sekä kesäkuussa, että elokuussa sekä
miettittiin peruskunnostuksen tilannetta ja etenemisjärjestystä sekä yhdistyksen
mahdollisuuksia siihen.
Suunniteltiin ekskurssiota toisiin residensseihin ja maisemassa oleville työasemille;
Seilin saarelle, Helsingin yliopiston Itämeren tutkimusasemalle Lappohjalle ja
Biotaiteen seuran tiloihin Kilpisjärvelle.
Jokeriresidenssi idea nousi esille: jaettaisiin viikon pituisia aikoja residenssiin joka
selviäisi residenssivieraalle vasta kun hänet sinne viedään.

!
Hallituksen kokous 20.10 2014 Pizzeria Dennis, Töölönkatu.
Tekeillään olevan lehden osalta päätettiin painosmääristä, palkkioista sekä
siirrettiin ilmestymisajankohta alkuvuodesta keväälle. Taittajaa päätettiin etsiä Aalto
yliopiston graaffisen suunnittelun osastolta.
Nuutti esitteli Örö- hankkeen ja siihen päätettiin osallistua mahdollisuuksien
mukaan.

Käsiteltiin yhdistyksen rahatilannetta sekä lehden, että peruskunnostuksen että
alumnien maksun kannalta sekä yhdistyksen loppuvuoden hankintojen osalta.
Mietittiin tapoja jakaa tehtäviä pois puheenjohtajalta. Todettiin puheenjohtajan
nauttivan luottamusta ilman, että jokaisen päätöksen yksityiskohta selviää
sähköposteissa. Päätettiin tavata lounaan merkeissä useammin ja pyrkiä tätä
kautta sähköpostien lyhentämiseen.

!
OSA 3. KÄYTÄNTÖ

!
TALKOOT
!

Talkoiden idea on ollut lisätä sekä residenssiasukkaille että yhdistyksen jäsenille
mahdollisuutta sitoutua ympäristöön ja ottaa siitä vastuuta ja tutustua siihen
syvemmin. Jos residenssivieras käyttääkin oman aikansa henkilökohtaisiin
pohdintoihin ja omaan työskentelyyn, niin talkoiden aikana hän muuttuu toimijaksi
ja vastuunkantajaksi. Yhteistoiminta ja energia synnyttää uusia idoita. Talkoiden
kautta henkilöillä, joita yhdistää innostus Utön residenssiin on mahdollisuus
tutustua toisiinsa. Tällaisten kohtaamisten seurauksena voi syntyä vain hyviä
ideoita ja hyvää ja rakentavaa ilmapiiriä.

!

Vuoden 2014 talkoissa oli ideoiva ilmapiiri. Erityisesti uusi suunnittelilla ollut lehti
sai kantavia ideoita ja jäsentyi. Telegrafenin peruskunnostusta ja yhdistyksen roolia
vastuun kantamisessa tai mahdollisuuksia siihen on mietitty talkoiden aikana
monelta kannalta.
Elokuun talkoiden osallistujat asuivat omissa teltoissaan pihalla, joten itse talo jäi
yleiseen käyttöön. Yhdistys kykeni tarjoamaan talkoolaisille sekä matkat, että
tasokkaan ruuan ja saunat.

!

Talkoita päätettiin järjestää kahdet, jotta useampi halukas löytäisi sopivan ajan
osallistumiselleen. Kiinnostus talkoita kohtaan oli vilkasta jo alkuvuodesta.
Tammikuun hakemisen yhteydessä ilmoitetuista talkoista kevään ja kesän mittaa
kiinnostui yli 20 henkilöä.

!

Osallistujien tilanteen eläminen oli yhdistykselle työlästä. Oltiinhan lupauduttu
huolehtimaan ruuasta, matkoista, talkootyön löytymisestä jokaiselle. Myös sateisiin
keleihin oli varauduttava ja asiaa turvaksi oli hankittu naapuritalo vuokralle.
Omistaja olisi myös halunnut saada etukäteen arvion mahdollisista
peruskunnostuksen puolelle menevistä töistä. Talkoiden järjestäminen näyttäytyy
edelleen kannattavana tapana, mutta vastaisuudessa on syytä miettä tapoja
välttää vastaava tilanteen eläminen ja epävarmuus. Lupaus talkoiden
järjestämisestä yhditysken osalta sitouttaa myös kiinostuneita valitsemaan
sitoutumisen tai poisjäämisen väliltä.

!
!

Kesäkuun talkoot

!
Utössä Ulla ja Lauran Soisalon -Soininen
!

Pestiin matot ja ikkunat, istutettiin kasvimaa, perustettiin uusi kukkapenkki
kehäkukille, käsiteltiin uudet tuolit, aloitettiin pöydän hiominen, otettiin esille loput
kivetyksestä talon takaa ja leivottiin pakasteeseen elokuun talkoita varten.

!
!
Elokuun talkoot
!

Utössä Ulla, Maria Pääkkönen, Markus ja Milla Tuormaa lapsineen, Erika Erre ja
Janne

!

Maalattiin julkisivun edelliseltä kesältä jääneitä kohtia, aita loppuun ja portti. Tehtiin
kasvimaan laajennus aidan ulkopuolelle ja kasvimaalaatikkoon lisäreuna,
shellakattiin pöytä. Entisöintirappari Olavi Fellmannin ohjeiden mukaan irrotettiin
irtoavaa ainesta sokkelista rapparin työkaluilla. Oltiin yhteydedssä Musovirastoon
ja Maakuntamuseoon peruskunnostussuunnitelman ja tulevien kiireellisimpien

korjauksen eli ikkunaremontian osalt sekä sokkelin alkuperäisen rakenteen
määrittämiseksi. Majakka päivänä vierailtiin majakan linssistössä.

!
PERUSKUNNOSTUS
!

Rakennus kuluu valtakunnallisesti merkittäväksi päätettyyn kulttuuriympäristöön.
Edellisen omistajan / Suomen armeija aikana on tehty toimenpiteitä, jotka ovat
säilymisen kannalta vääriä kunnossapitoratkaisuja. Rakennus on vain nykyisen
omistajan muiden vastaavien ja yhtä huonokuntoisista kohteiden joukossa- eikä ole
kokonaisuuden kiireellisyyslistalla, siinä kohden missä rakennuksen säilymisen
kannalta olisi edullisinta.

!

Pääosin rakennus on säilyttänyt alkuperäisen kokonaisuuden etenkin ulkoasun
osalta. Sisätiloissa on lähes säilynyt entinen huonejärjestys. Arviolta 80-luvulla
tehdyssä kunnostuksessa on kaikki sisätilojen pinnoitteet uusittu. Materiaaleissa
on käytetty hirsirakennuksen kannalta huonoja valintoja. Samassa yhteydessä on
rakennettu nykyinen kylpyhuone ja keittiö.

!

Yhdistys on laatinut omasta puolestaan kattavan peruskunnostussuunnitelman
luonnoksen ja listannut omalta kannaltaan peruskunnostuksen pääpiirteet.

!

Tarkoitus on edetä remontissa rakennusta ja sen historiaa arvostaen ja
entisöimällä vanhoja osia niin pitkälle kuin on mahdollista. Edetään kartoittamalla
syntyneiden vaurioiden syitä. Oman peruskunnostussuunnitelman perusteella sekä
jo tehtyjen kunnostusten, tutkimusten ja avattujen seinien perusteella yhdistys on
päättänyt laadituttaa ammattilaisella peruskunnostussuunnitelman, jonka avulla
pystyy määrätietoisemmin ja perustellummin hakemaan hankkeelle rahoitusta ja
asiantuntijatyövoimaa.

!

Kunnostusta edistetään kiireellisyysjärjestyksessä, mutta myös käytettävissä
olevien resurssien mahdollistamassa järjestyksessä. Yhdistys edistää
kunnostuksen etenemistä suunnitelmallisesti ja järkevässä
kunnostusjärjestyksessä eli aloittaen sisemmistä kerroksista tai varmistaen, että
niihin pääsee käsiksi tuhoamatta aikaisemmin tehtyjä kunnostuksia.
Kunnostuksen ohella ja edetessä ratkaistaan aikaisemmin tehdyt virheet, joissa
rakennuksen alkuperäinen toimivuus on estetty. Laajamittaiset kunnostustyöt
vaativat työn edetessä myös paneutuvaa jälleenarviontia, jota tehdään sitä mukaa
kun taloa päästään kunnostamaan.

!

Kunnostus vaatii ammattilaityövoimaa sekä talkoiden osalta yhteydenpitoa
asiantuntijoihin. Jos ammattilasityövoimaan saadaan resursseja, on syytä käyttää
ensisjaisesti paikallista työvoimaa jos sitä on saatavilla.
Yhdistys selvittää eri mahdollisuuksia saada korjaukseen rahoitusta ja hakee sitä.
Apurahaa haetaan koko kunnostukseen isona projektina sekä erillisinä projekteina.
Omistaja Öjar Utveckling AB pidetään ajantasalla kaikesta sekä heiltä haetaan
tapauskohtaisesti valtakirjoja.

!
!
!
RAHOITUS
!
Vuonna 2014 käytössä ollut apuraha
!

!

!

!
!
!
Syyskuun haku
!
ajat välille 29.9. 2014 - 14.3.2015
!
hakijoita 18, myönnettyjä aikoja 13 + 4 aikaa lehteen sisältöä tuottaville
!
ajan saaneiden joukossa oli 3 alumnia, ja 6 ensikertalaista,
!

Suomen Kulttuurirahasto residenssitoimintaan Utön saarella 20 000e vuodelle
2014
Tavoitteena on erottaa ääri-lehden budjetti sekä peruskunnostusbudjetti erillisiksi
residenssitoimintaan varatuista resursseista sekä hakea niitä myös erikseen tai
selkeästi määritellysti, jos hakemus sisältää näitä eri osia.

!
Vuoden aikana haetut apurahat
!

Taideyliopiston Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisutoimikunta: Apuraha Utön
residenssin uuteen lehteen / summaa ei määritelty

!
Koneen säätiö: Residenssitoimintaan Utön saarella vuodelle 2015 / 27 000e
!

Suomen Kultuurirahasto: residenssitoimintaan Utön saarella vuodelle 2015 /25
000e

!

Svenska Kulturfonden : Att utarbetning av renoveringsplan och renovering av
gamla fönster på telegrafstation ( kallad -Telegrafen-) från autonomins tid i utö by.
Föreningen vill delta i att bevara byggnadsarvet

!

ELY-keskus: Utön telegrafen talon ikkunoiden kunnostukseen ja
peruskunnostussuunnitelman tekemiseen

!
myöntävät päätökset saatiin
!

Taideyliopiston Kuvataideakatemia 4000e lehden toteuttamiseen
Suomen Kultuurirahasto 15 000e perustoimintaan
(ELY-keskus, päätös toukokuussa 2015)

!
!
!
HAETUT RESIDENSSIAJAT
!
!
Tammikuun haku
!
ajat välille 15.2 -29.9.2014
!

hakijoita 24, joista ajan sai 18,

ajan saaneiden joukossa oli 1 alumni ja 10 ensikertalaista, palkkioviikko Erikalle ja
Ullalle
Aikoja vei kesäkuun ja elokuun viikon pituiset talkoot, Nuutin huoltokäynti. Ulla
käytti toukokuun ilman vierasta jääneen jakson 10 päivää mm. talkoiden
järjestelyyn ja lehden apurahan hakemiseen.

!

Usea aika peruutettiin, yksi viikko jäi käyttämättä, yksi kesän aika jouduttiin
perumaan samaisen ryhmän maaliskuisten toimien vuoksi.

Aikoja siirreltiin ja vaihdettiin, mutta peruutuksia ei tullut yhtään.

!
!
!
KEHITTÄMISSUUNNITELMA
!
!

Ensisjainen tavoite on keskittyä ylläpitämään residenssitoimintaa Utön saarella ja
turvata sen vakaus.

!

Käytäntöjä on edelleen syytä kehittää toimivammiksi säilyttäen rentous ja
joustavuus. Yhdistyksen sisällä töiden jakautumista tarkastetaan. Uusia
sitoutuneita toiminnasta kiinnostuneita pyritään saamaan lisää ja jakamaan
käytännön asioiden toteuttamista residenssin pyörittämisessä.

!
!

Jatkaa Ääri-lehden toimittamista kerran vuodessa samoista lähtökohdista, mutta
edelleen toteutuskäytäntöjä kehittäen.

!

Edistää Telegrafen rakennuksen kuntoa ja etsiä sen totetutkseen ulkopuolisia
rahoittajia.

!

Laajenta toimintaa pienimuotoisesti Örön:n saarelle Örön residenssikeskus ry.n
jäsenenä.

!
!
!
!

