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Kuvan residenssi yhdistys ry.
TOIMINTASUUNNITELMA 2021- 22
LYHYESTI
Kuvan residenssi yhdistyksen tehtävä on ylläpitää ja kehittää
jatkuvaluonteisen residenssin toimintaa Telegrafen-talossa Utön
saarella. Residenssi mahdollistaa kuvataiteellista ajattelua, ideointia
ja työskentelyä, jonka aiheet etenee suomalaisessa ympäristössä ja
paikallisuudessa. Residenssi monipuolistaa näkökulmia, uusia
yhteyksiä sekä paikkojen ja alojen välisyyttä. Residenssissä
työskentelevät ovat Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa
opiskelevia ja sieltä valmistuneita kuvataiteen ammattilaisia sekä
heidän työryhmiä.
Residenssi sijaitsee lounaisella Saaristomerellä ulkomeren laidalla
Utön saaressa. Residenssitalo Telegrafen - Impilinna pihoineen
sijoittuu Utön kylän eteläreunalle. Sijainniltaan erityisen paikan,
luonnon ja pienen kylän vuodenajoissa muuttuvat olosuhteet ovat
vaikuttamassa residenssissä edistyviin nykytaiteen variaatiohin
vuoden ympäri.
Kuvan residenssi yhdistyksen pieni organisaatio muodostuu
residenssissä työskentelevistä aktiiveista. Yhdistyksen toimintaa
luonnehtii läsnäolo sekä taiteilija- ja vertaislähtöisyys. Residenssin
olemassaolon merkitys ja yhteiskunnallinen laatu syntyy toiminnan
yksityisen ja yhteisöllisen puolen yhdistelmänä. Residenssissä
työskentelevälle aika residenssissä on mahdollisuus oman
henkilökohtaisen työn edistämiseen juuri tästä paikasta löytyvistä
lähtökohdista, mikä usein vaikuttaa tekemiseen pitkäkestoisesti eli
myös residenssissä vietetyn ajan jälkeen. Perättäiset residenssissä
edistyvät aiheet muodostavat katkeamattoman jatkumon paikkaan
liittyvää työskentelyä. Yhteisöllisyyden näkökulmasta residenssi on
siellä työskentelevien yhteinen, jaettu, kasvava kokemus sekä
vuorovaikutteisuus paikan ja paikallisuuden kanssa. Tämän
lähtökohdasta yhdistys kehittää toiminnan sisältöä ja käytäntöä
sekä kantaa vastuuta niihin eri suuntiin, joiden risteyksessä
residenssi toimii.

Vuonna 2021 residenssin toiminta jatkuu 14. vuotta peräkkäin
alkuperäisen tarpeelliseksi osoittaneen suunnitelman mukaan ja
kehittyy sen lähtökohdista.
Vuoden 2021 aikana residenssin toimintaa ja siellä edistyvää
sisältöä tehdään helpommin saavutettavaksi Lounais-Suomessa ja
Saaristomerellä. Myös tiedotusta opiskelijoille ajankohtaistetaan eli
residenssin ideaa tehdään selkeämmin hahmotettavaksi laajenevan
ja monipuolistuvan Taideyliopiston opiskelijoille. Suunnitteilla on
useita erillisiä yhteistyön muotoja Saaristomerellä toimivien kanssa.
Toiminnan 15. vuoden lähestyessä ideoidaan toiminnan näköisiä
ulostuloja, jotka kokoavat residenssissä eri aikoina edistyneitä
aiheita yhteen.
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RESIDENSSISSÄ EDISTYVÄ TYÖSKENTELY
Idea residensseistä, jotka tukevat taiteilijoiden ja tutkijoiden
työskentelyä kehittyi reilun 100 vuoden aikana. Residenssien
Utön sijainti ulkomeren olosuhteissa luo arvokkaan ympäristön

tarkoitus on mahdollistaa taiteellista ja tutkimuksellista työtä, joka

kuvataiteelliselle paikkasidonnaiselle työskentelylle.

on vapaa normaaleista työhuone ja -yhteisö rutiineista.

Vuodenajoissa ja sääolosuhteissa vaihtuvat valot, värit,

Perehtyminen omaan työhön uudessa ympäristössä ja sen

ympäristön materiaalit, yhtäaikainen hienovaraisuus ja roheus,

näkökulmasta edistää residenssissä työskentelevän ajattelua ja

ympäristön ajalliset kerrokset, tilallisuus sekä historiallisesti

tekemistä. Paikallisuudelle residenssi mahdollistaa uusia

kerroksellisen kylän nykyaikainen elämä ovat lähtökohtia
kuvataiteilijoiden työskentelylle tässä paikassa.
Pienimuotoisuus on toiminnan luonne, edellytys ja rikkaus
monin eri tavoin sekä kuvataiteilijan ammatin että
Saaristomeren paikallisuuden näkökulmasta.

verkostoja, näköaloja omaan ympäristöön ja tarjoaa
monimuotoisuuden resurssin. Residenssi ajatuksen voi nähdä
myös kestävänä tapana vaihtaa paikkaa oman ammatin kulkiessa
mukana. Residenssit edistävät maaseudun ympärivuotisuutta.
Telegrafen residenssiä luonnehtii pieni kapasiteetti, jolla toiminta
myös poikkeaa yleensä isommista residensseistä. Pieni toiminta
sulautuu ja mahtuu osaksi pienen kylän arkea. Pieni toiminta

Vuonna 2021 alkaa residenssissä työskentelevien lyhyet oman

maisemoituu paikallisuuteen asukkaan tapaisena, on joustavaa,

työn esittelyt, joiden kautta tuodaan residenssissä

kehittyy tunnustellen ja rakentaa maltillisesti aitoa

ajankohtaista tekemistä saavutettavammaksi myös saarella.

vuorovaikutteisuutta.

Residenssi keskittyy mahdollistamaan kuvataiteellista

Residenssissä tehtävä työ on oman vapaan taiteellisen työn

työskentelyä, joka edistyy yhteydessä Utön saareen, ympäristöön

kehittämistä, joka on olennaisin osa kuvataiteilijan ammattia.

tai olosuhteisiin ja hyötyy paikan päällä olemisesta ja läsnäolon

Opiskelijoiden ei ole tarkoitus suorittaa residenssissä

kautta oivaltamisesta. Laajasti ymmärrettävän paikkakohtaisuuden

kurssisuorituksia. Kuvataiteilijoiden pyörittämänä toiminta

tai -lähtöisyyden tulokulma voi liittyä monenlaiseen paikan päältä

puolustaa alan ammattilaisien oikeutta rauhalliseen

löytyvään tai paikkojen välisyyteen, havainnointiin,

perustyöskentelyyn ja läsnäolevaan ideoiden jäsentämiseen.

kerroksellisuuteen ja sivuta luovasti eri aloja tai edetä yhteistyössä

Oleellista on edesauttaa kuvataiteilijoille aikaa luovan työn

ja limittyä tutkimuksen ja alojen kanssa tai etsiä saaren sijainnin tai

tekemiseen kiireestä vapaana ja etäämpänä ulkopuolisesta

toiminnan näkökulmasta oleellisia ja ajankohtaisia aiheita.

paineesta. Asia on erityisen ajankohtainen, koska tavoitteellisuutta
mitataan usein yhä lyhenevien aikavälien saavutuksilla, joka lisää

Utön saarelle matkustaminen muuttuvien maisemien halki kestää

lyhytjänteisyyttä ja painetta myös kuvataiteen ammattikentällä.

Turusta vähintään kuusi tuntia. Suurin osa matkan ajasta kuluu
Saaristotieltä lähtevällä yhteysaluksella merellä. Irtautuminen

Residenssiin mahtuu kerrallaan yksi asukas tai pieni työryhmä.

totutusta ja siirtyminen saarelle on konkreettista. Saarella arki

Residenssin asukkaalle tämä merkitsee, ettei residenssissä ole

rytmittyy eri tavoin kuin mantereella. Paikka vaikuttaa siellä

vertaisyhteisöä samoin kuin useimmissa residensseissä. Tilalla on

edistyvään työhön kokonaisvaltaisesti. Residenssin toiminta vaalii

muita erityispiirteitä kuten mahdollisuus oman työn rauhalliseen

tietoisesti residenssissä tapahtuvan työskentelyn

kohtaamiseen, aika ja oma rytmi ja ehkä ajoittainen yksinäisyyden

pitkäaikaisvaikutuksia vieraiden työskentelyyn.

kokemus sekä tilaisuus havaita näistä rakentavuutta.
Parhaimmillaan aika residenssissä on myös mahdollisuus oman
luontaisen työrytmin tarkastamiseen ja tunnistamiseen.
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Jaettavien aikojen kokonaisuus noudattaa residenssin sovittua
TYÖSKENTELIJÖIDEN VALINTA RESIDENSSIIN

linjaa. Aikoja jaetaan tasapuolisesti ensi kertaa saarella vieraileville,
jo aikaisemmin saarella työskentelyn aloittaneille sekä yhdistyksen
aktiivien taiteelliselle työskentelylle. Aikaa varataan myös

Residenssissä työskentelevät sovitaan puolivuosittain

residenssitalon ja pihan kunnossa ja asiallisena pitämiseen,

työsuunnitelmien perusteella. Monikertaisesta hakijoiden

huoltamiseen ja residenssi toiminnan kehittämiseen paikan päällä.

määrästä annetaan tasapuolisesti aikoja sekä uusille että jo
aikaisemmin residenssissä työskentelynsä aloittaneille. Tämän

Kuvataiteilijalähtöisenä toiminta välttää alalle epäedullisen kilpailun

tarkoitus on vahvistaa edellytyksiä paikkaan sitoutuvaan

lisäämistä. Ideointien, joilla residenssiin haetaan on kannattavaa

tekemiseen. Ajat jakautuvat tasapuolisesti myös opiskelijoille
ja valmistuneille kuvataiteen ammattilaisille.
Työskentelijöiden valinnoissa poikkeuksellisesti huomioidaan
nyt tekijät, joiden työ olisi kypsymässä osaksi residenssin
toiminnan näköisiä näyttelyitä ja ulostuloja liittyen lähestyvään
15 juhlavuoteen.

niveltää mielekkäästi edistämään laajemmin hakijan meneillään
olevaa omaa taiteellista ajattelua. Näin residenssiin liittyvä ideointi
on ammatin ja opiskeluiden kannalta rakentavaa/ kestävällä
pohjalla ja edistämässä kaikkien hakijoiden ajattelua, siitä
huolimatta, että residenssissä on rajoitetusti tilaa.
Jo vuosia haasteena on ollut, että vain osa kaikesta siitä
työskentelystä, joka hyötyisi residenssistä mahtuu vuoden
residenssijaksoihin. Kuvan residenssi- yhdistyksen residenssi Utön

Residenssiä voi hakea kuvataiteellisen työn tekemiseen kaksi
kertaa vuodessa toteutuvan hakemisen yhteydessä Taideyliopiston
Kuvataideakatemiasta valmistuneet ja siellä opiskelevat.
Hakemusten toivotaan välittävän ideaa omasta vapaasta
taiteellisesta työskentelystä yhtä aikaa suunnitelmallisesti sekä
jättäen tilaa aitoon paikan päältä löytämiseen. Idean tulee olla
sopusuhtainen haetun jakson pituuteen. Ohjeet vapaamuotoisiin
työsuunnitelmiin ajankohtaistetaan jokaiseen hakuun.
Tavoite on, että vuosittain residenssissä edistyy työskentely

saarella on osa maamme residenssien monimuotoisuutta ja kuuluu
vanhimpiin Lounais- Suomen residensseihin.
Residenssin ajoista päättää vaihtuvat yhdistyksen aktiivit. Ajat
sovitaan esitettyjen työsuunnitelmien perusteella huolehtien, että
aikojen jakautumisen kokonaisuus noudattaa toiminnan
periaatteita. Toteutuneiden vierailuiden lyhyet työsuunnitelmat
löytyy takautuvasti toimintakertomuksissa vuosittain.
Vuonna 21 covid- 19 liittyen on pyrkimys jatkaa edelleen pitkähköjä
residenssijaksoja. Poikkeuksena on kevään hakemisen

erilaisista tulokulmista, eri menetelmillä ja moniäänisesti.

peruuntuminen, josta lisää toimintasuunnitelman lopussa s. 7:

Paikkasidonnaisuutta vahvistetaan antamalla ensikertalaisille

KESÄLLÄ 21 POIKKEAVA JÄRJESTELY RESIDENSSIN

lyhempiä aikoja, jotka helpottavat ideoimaan pidempää

TOIMINNASSA.

työskentelyjaksoa residenssiin myöhemmin. Residenssissä voi
tehdä pidemmän kaaren sekä lyhyemmän kertaluontoisen vierailun
työskentelyä. Työskentely voi olla prosessimaista, edetä usean
vierailun aikana tai kuulua laajempaan työstettävään
kokonaisuuteen. Yksittäiseen vierailuun perustuva työskentely voi
keskittyä ennalta rajattuun haasteeseen, olla sarjoittaista tai
ensimmäistä kertaa vierailevan työskentely lähteä löyhemmästä
ennakolta ideoinnista. Aikaisemmin residenssissä työskennelleet
hyötyvät usein palaamisesta sinne toisena vuodenaikana tai usean
vuoden jälkeen.
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Rakennus ja sen hoitaminen on erottamaton osa paikkalähtöistä
KUVAN RESIDENSSI YHDISTYS JA VELVOLLISUUDET

visuaalista toimintaa. Residenssitalon ja ympäristön vaaliminen on
yhtäaikaa myös toiminnan vaalimista. Yhdistys ylläpitää ja huolehtii
yli 100- vuotiaasta rakennuksesta ja sen pihasta ympärivuotisesti.

Residenssin toiminta on jatkuvassa kehityksessä.

Rakennusta ylläpidetään residenssitoimintaan sopivana,
kerroksellisena, visuaalisesti yksinkertaisena ja tähän ympäristöön

Yhdistyksen monimuotoinen työ on mm. käytännönläheistä

kestävästi sisustettuna ja huolellisesti organisoituna. Yhdistys on

rakennuksesta ja pihasta huolehtimista ja samalla

peruskunnostanut rakennusta useaan otteeseen ja hankkinut myös

kulttuuriympäristön vaalimista, yhteydenpitoa residenssissä
työskenteleviin, toimintaan liittyvää kuvataiteilijan ammatin
sisältöjen tuottamista ja yhteydenpitoa eri verkostoihin.
Residenssin toiminnan toteutumisesta ja sisällön kehittämisestä
vastaa ryhmä aktiiveja, jotka ovat Kuvataideakatemiasta
valmistuneita kuvataiteilijoita sekä siellä opiskelevia eli Kuvan
residenssi yhdistys ry.
Kuvan residenssi yhdistyksen jäsenillä on halukkuus antaa
aikaansa ja osaamistaan toiminnan mahdollistamiseen.
Yhdistykseen kuuluu monipuolinen joukko eri alojen
kuvataiteilijoita, joilla on motiivi kehittää toimintaa ja siihen
osallistumisen kautta ymmärtää lisää Saaristomeren paikasta ja
paikallisuudesta. Toiminnan ylläpidon ja vertaislähtökohdista
kehittämisen rinnalla yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus edistää
omaa taiteellista tekemistä residenssissä. Ylläpitäjien työskentely
noudattaa residenssissä tehtävän taiteellisen työskentelyn linjaa ja
on osa siellä edistyvän työn monimuotoisuutta. Yhdistyksen
hallitukseen valikoituu taiteilijoita, joille yhteys ruokkii sekä oman
taiteellisen työn näkökulmaa että residenssin käytäntöjen ja sisällön
kehittämistä paikan päällä. Hallituksen jäsenten oma työ onkin
usein pitkällä aikavälillä kehittyvää tekemistä saarella.
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta on samalla alan
ammattikentän toimintaa eli residenssin eteen tehtävä työ on
valinta oman ammatin toteuttamiseen. Niin hallitukseen kuin
yhdistykseen kuuluu sekä toiminnan pitkän linjan tekijöitä että
tuoreempia jäseniä. Toiminta pysyy yhtäaikaa kehittyvänä ja
monipuolisena samalla säilyttäen alkuperäinen idean, jo tehdystä
voidaan oppia ja kasvaa jo opitun päälle. Yhdistyksen aktiivisimmat
muodostavat hallituksen. Vaihtuvuutta jäsenten ja hallituksen välillä
tapahtuu taiteilijoiden oman tilanteen ja ajan mukaan.

pääosin rahoituksen. Yhdistyksellä on suunnitelmia sekä motivaatio
peruskunnon edistämisen jatkamiseen myös tulevaisuudessa.
Residenssin toiminnan erityinen piirre on eri aikoina
Kuvataideakatemiasta valmistuneiden monipuolinen
verkostoituminen toiminnan ympärillä. Residenssin toiminta
muodostaa yhteisöä eri aikoina valmistuneiden välillä sekä löyhän
sidoksen eri aikoina työskennelleiden välillä. Jakamisen lisäksi
yhdessä tehty työ on osa kehittyvää yhteisöllisyyttä.
Yhdistys huolehtii residenssissä työskentelevien informoinnista
niin, että residenssin käytännöt ottavat perättäiset asukkaat
huomioon, ovat turvallisia ja käytännöt ovat fiksuja kaikkia kohtaan.
Ennen residenssin ajan lunastamista residenssin vieraiden tulee
sitoutua ’Asukkaan käsikirjaan’. Tämän tarkoitus on ohjeistaa
residenssitaloa, Utön saarta, kyläläisten naapurina asumista,
matkustamista sekä perättäisien vieraiden vaihtoon liittyvien hyvien
käytäntöjen jatkuvuus. Yhdistys pitää yhteyttä residenssissä oleviin
ennen vierailua ja tarpeen mukaan sen aikana.
Yhteyksien ylläpito Kuvataideakatemian hallintoon ja Utön saarelle
kuuluvat yhdistyksen tehtäviin.
Yhdistyksen tehtäviin kuuluu rahoituksen hankkiminen toiminnalle
Vuosittain katettavia kuluja ovat ainakin residenssitalon vuokra,
Suomen kalleimmat vesi- ja sähkö ja residenssitalon irtaimiston
asiallisuus, turvallisuus ja ajankohtaisuus. Kulut katetaan vuosittain
haettavin apurahoin. Kuvataideakatemian kanssa sovitaan erikseen
opiskelijoiden mahdollisesta budjetista residenssiin.
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YHDISTYKSEN SUHDE OMAAN HISTORIAAN JA ERILAISIIN

saarella olleisiin vuokralaisiin. Residenssin toiminta on voinut

RAKENTEISIIN, JOIDEN VÄLISSÄ RESIDENSSI TOIMII

seurata saaren Puolustusvoimien lähdön jälkeistä rakennemuutosta
ja kuulunut siihen myös itse.

Residenssin olemassaolo on sen eteen tehdyn työn tulosta.

Telegrafen soveltuu residenssiksi erinomaisesti. Rakennuksen

Residenssiä ovat mahdollistaneet vuosien varrella vaihtuvat eri

kokoon nähden isot ikkunat antavat moneen suuntaan ja niiden

aikoina opiskelleet ja valmistuneet aktiivit, jotka ovat antaneet

kautta ympäristö tulee sisälle vaihtuvina tunnelmina. Pienessä

resurssejaan toiminnalle.

rakennuksessa on sisällä lähellä maisemaa siten kuin sisätiloissa on

Yhteistyö Kuvataideakatemian hallinnossa eri aikoina
työskennelleiden kanssa on ollut merkityksellistä. Yhteys Utön
saareen ja paikallisuuteen on edellytys residenssille, joka on
osa saaren arkipäivää ympärivuotisesti.

mahdollista. Kalustus on vähäistä ja tilanteen mukaan siirrettävää,
joten pieneen taloon pystyy rakentamaan työpisteitä eri tarpeisiin.
Sisätilat toimivat myös studiona valokuvaukseen valon kiertäessä
eri suunnista sisälle. Piha ja terassi laajentavat tilaa kolmena
vuodenaikana ulos ja häivyttävät sisä- ja ulkotilan rajaa.
Rakennuksen ja pihan materiaalit ruokkivat visuaalisen alan
tekemistä. Residenssissä työskentelevillä on suuri arvostus

Residenssillä on pilottitoiminnan piirteitä monesta eri
suunnasta katsoen, mm ainutkertaisia piirteitä osana maamme
korkeakoulumaailmaan.
Kuvan residenssi yhdistys perustettiin tarpeesta löytää jatkaja
alunperin Kuvataideakatemian ylioppilaskunnan aloittamalle
residenssitoiminnalle Utön saarella. Residenssi aloitti toimintansa
2007, mutta sen työskentelyllä on katkeamaton yhteys
ympäristölähtöiseen taiteen tekemiseen, joka alkoi kasvaa 80-luvun
Kuvataideakatemiassa. Residenssitoiminta on ollut olemassa ja
voinut seurata riippumattomana Kuvataideakatemian muutosta
kasvana, kansainvälistyvänä ja osana Taideyliopistoa. Tänä päivänä
yhdistys on löyhässä yhteydessä Kuvataideakatemiaan - eli
sijainnissa jossa omana toimintanaan on hyödyllisin ja
monipuolisuutta luova yhteistyökumppani Kuvataideakatemian
kannalta. Kuvataideakatemia, Sibelius Akatemia ja
Teatterikorkeakoulu muodostavat Taideyliopiston.
Residenssi on alusta asti toiminut Telegrafen talossa.
Puolustusvoimien asuntona ollut rakennus siirtyi Utön saaressa
sukupolvia asuneiden paikallisten perustaman Öjar Utveckling Ab:n
omistukseen. Uuden omistajan etsiessä pienelle talolle
ympärivuotista käyttöä oli residenssitoiminta aloittaessaan saarella
ensimmäisiä Puolustusvoimien lähdön jälkeisiä vuokralaisia vielä
puolittain tyhjässä kylässä. Pienimuotoisuus pitää toiminnan
sopeutuvana ja notkeana mahtumaan pienen kylän arkeen.
Nykyisin Telegrafenin residenssin toiminta kuuluu pisimpään

rakennusta ja sen pihaa kohtaan.
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YHTEISTYÖ JA PROJEKTIT

Telegrafen näyttämönä
Ikkunat näyttämöinä näytelmän eri kohtauksille, ulkona oleva yleisö

Lounais-Suomen jätehuolto, Ilmatieteen laitos, Örön

kiertää taloa. Mahdollisesti Taideyliopiston eri laitosten välinen

residenssikeskus, CAA /Seili, Utön koulu, Matto-projekti

yhteistyö.

Telegrafen näyttämönä
Tavoitteena on ollut antaa yhteistyön paikan päällä kasvaa
pakottomasti ja siten että sille luontevasti kasvaa edellytyksiä
ja tarvetta. Yhdistyksellä on parhaillaan usean organisaation
kanssa kehitteillä erilaisia ideoita yhteistyöhön.
Viimeisimpiä vuorovaikutteisesti syntyneitä ideoita ovat:
Lounais-Suomen jätehuolto, joka vastaa
Utön jätteiden kierrätyksestä
Ilmatieteen laitos,
jolla on havaintoasema Utön saarella.
Ideoinnin alla on mahdollisen yhteisen rahoituksen haku taiteen ja
tieteen yhteistyöhön.
Yhteistyö Örön residenssikeskuksen kanssa
Utön residenssi tarjoaa keväällä mahdollisuuden muutamalle
taiteilijalle, jotka ovat työskennelleet kummassakin residenssissä
valmistaa teos esitettäväksi osana Örön kesänäyttelyä.
CAA Contemporary Art Archipelago, Seili,
Yhteistyön mahdollisuuksia taiteellisten ulostulojen kanssa.
Utön koulu
Yhdistys tekee omaa kapasteettiaan koululle helpommin käyttöön
otettavaksi; idea monialaisesta opetuksesta mahdollisesti ulkona
striimattavaksi kaverikoulu- verkostelle mantereella.
Matto-projekti
Projekti yhdistää visuaalisen alan, perinteisen tekniikan ja löytää
värit ja rytmit ympäröivästä maisemasta. Projektin materiaalin
keräämisessä on kannustettu havannoimaan ulkomeren
materiaaleja ja värejä. Materiaali on kerätty Utöstä ja
Taideyliopistosta. Keskeneräinen projekti etsii sopivaa paikkaa
kangaspuille saarelta.

Kuvat:
’Luonnoksia rytmistä’, pieni kokonaisuus osana monivuotista
projektia -Tunnelmia ulkoa sisälle, maisemasta rakennettuun
ympäristöön-,
Utö, maalis-, kesä-, elo- ja syyskuu, Ulla Leppävuori, 2020
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KESÄLLÄ 21 POIKKEAVA JÄRJESTELY RESIDENSSIN
TOIMINNASSA

Residenssi rakennuksen Telegrafen- Impilinnan omistaja
velvoittaa rakennuksen muuttamista poikkeusjärjestelyin
saaren kyläkauppa Utö handelin kesäapulaisen asunnoksi
välillä 22.6- 15.8. 2021.
Residenssitoiminta keskeytyy väliaikaisesti.
Kuvan residenssi yhdistys ry. jälleenvuokraa Telegrafenin Utö
handelin kauppa-apulaisen käyttöön sovituksi ajaksi. Yhdistys
karsii residenssitoiminnan irtaimistoa rakennuksen lukolliseen
varastoon. Telegrafeniin jää välttämätön asumiseen tarvittava
irtaimisto. Vuokralaista pyydetään lukemaan ’Asukkaan käsikirja’ ja
sitoutumaan samoihin käytäntöihin rakennuksen ja pihan osalta
kuin residenssissä työskenteleviä. Riittävällä informoinnilla pyritään
varmistamaan, että residenssin toiminta voi alkaa sujuvasti katkon
jälkeen. Sopimus tehdään kirjallisesti skype-tapaamisessa.
Yhdistys ymmärtää saaren haasteet löytää asunto sesonkien
työntekijöille sekä on perillä kylän aktiivien työn määrästä näissä
vuosittain vaihtuvissa tilanteissa. Kesän 21 järjestelyä yhdistys
pitää omalta puoleltaan ’talkoohenkinen’ osallistumisena kylän
arkeen.
Kuitenkin, järjestely katkaisee residenssin tähän asti
katkeamattoman toiminnan. Katkos vaikeuttaa toimintaa ja
ympärivuotisuuden toteutumista, lisää organisaation työn määrää ja
samalla lyhentää rakennuksen residenssinä toimimisen aikaa.
Järjestely vaikuttaa yhdistyksen mahdollisuuteen huolehtia
rakennuksesta normaalilla tavalla. Kuvan residenssi yhdistys ry. on
keväällä asiasta kuultuaan esittänyt ideoita myös toisenlaisen
ratkaisun löytämiseksi sekä oikaissut virheellisiä käsityksiä
residenssin toiminnasta kesäisin.
Kesän jälleenvuokraamisella yhdistys pyrkii varmistamaan
residenssin toiminnan jatkuvuuden Telegrafen rakennuksessa.
Asiasta sopiminen vain yhden kesän osalta jättää tulevaisuuden
avoimemmaksi erilaisille vaihtoehdoille kaupan kesäapulaisen
majoituksen ratkaisun löytämiseen. Seuraavaa kesää ennakoiden
yhdistys toivoo yleisen keskustelun lisäämistä tässä asiassa, joka
on kyseenalaistamattoman olennainen kaikkien saarella olevien
kannalta. Asian pitäisi tiedostaa yleisemmin, jakaa vastuusta ja
etsiä aktiivisesti uusia näkökulmia ja laajempaa talkoohenkeä.
Yhdistys on halukas tekemään tässä osansa sekä kehittänyt myös
jo uusia ideoita omalta osaltaan asian ratkaisemiseksi. Telegrafenin
siirtäminen kesäksi sesonkityöntekijöiden käyttöön kannattaisi
nähdä vasta viimeisenä vaihtoehtona monestakin syystä.

