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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Kuvan residenssi ry.
Ensisijainen tavoite on ylläpitää ja kehittää residenssi-toimintaa Utön saarella samoista
lähtökohdista kuin yhdistyksen toiminnan kahden ensimmäisen vuodenkin aikana.
Ylläpitää residenssi-taloa Telegrafen/ Impilinnaa Utön saarella Taideyliopiston
Kuvataideakatemian opiskelijoille ja sieltä valmistuneille.
Kehittää toimintaa edelleen sujuvammaksi sekä residenssi-vieraiden, että toimintaa
ylläpitävän yhdistyksen kannalta.
Kehittää taloa edelleen toimivammaksi ja varustellummaksi residenssi-käyttöön. Hankinnat
tehdään kierrätyksen lähtökohdista ensisijaisesti, ja vasta toissijaisesti uusina, vältetään
turhaksi osoittautuvia hankintoja, ostetaan kunnollista ja kestävää. Koska residenssi-talo on
jo nyt kohtuullisen toimiva, hankintoja tehdään pääsääntöisesti sitä mukaa kuin edullisia ja
sopivia vaihtoehtoja ilmaantuu. Kirjahyllyyn voidaan tehdä edelleen uusia hankintoja.
Yhteistyön tapoja paikallisesti Utöllä ja saaristossa sekä Taideyliopistossa ideoidaan
edelleen.
Kehittää ideoita ja mahdollisuuksia taiteellisen toiminnan esille tuomiseen toiminnan
pienimuotoisuuden lähtökohdista ja se säilyttäen.
Edistää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kiinteistön perus-kunnostusta yhteistyössä
omistajan ja Museoviraston / Maakuntamuseon ja ammattilaisten kanssa. Järjestää
mahdollisuuksien mukaan talkoo-toimintaa tukemaan sekä talon yleistä siisteyttä ja
mahdollisuuksien mukaan myös talkoiden kautta perus-kunnostusta.
Organisoida ja aloittaa ääri- lehden toisen numeron toimittaminen heti ensimmäisen
numeron ilmestyttyä keväällä 2015. Toinen numero ilmestyy kevättalvella 2016.
Ottaa huomioon toiminnan mahdollinen laajeneminen Öröseen.
Hakea apurahoja residenssi-toimintaan, perus-kunnostukseen ja Ääri- lehteen.
Toissijainen ja uusi tavoite on laajentaa toimintaa Örö:n residenssi-keskukseen. Pysyä
ÖÖ:n residenssi-keskusta pyörittävän yhdistyksen jäsenenä sekä edesauttaa uuden
toiminnan ideoinnissa.

2 / 14

Toiminnan historia lyhyesti
Vuosi 2015 oli Utön residenssin 8. toimintavuosi sekä Kuvan residenssiyhdistyksen 3.
toimintavuosi.
Johdanto
Vuonna 2015 Kuvan residenssiyhdistys ry. on päätavoitteensa mukaisesti ylläpitänyt
kuvataiteilijaresidenssiä Utön saarella. Toiminta on toteutunut kuvataiteilija- ja
opiskelijavetoisesti. Yhdistyksen toiminnan idea on edelleen osoittanut tarpeellisuutta ja
toiminnan pyöriminen lähtökohdistaan jäsentynyt. Idea ja periaatteet ovat yhtäaikaa sekä
kestäviä että uuden löytämisen ja kehityksen sallivia.
Telegrafen / Impilinna -talon residenssi on ollut residenssivieraiden asuttama ympäri vuoden
ja lähes jokaisena vuorokautena. Taloon pääsee vieraiksi Taideyliopiston
Kuvataideakatemiassa opiskeleva tai sieltä valmistunut. Yksilö- ja ryhmäresidenssiaikojen
lisäksi Ääri-lehti sai residenssiaikaa. Lehti avaa talossa syntyvää sisältöä talon ulkopuolelle
sekä perättäisille vierailijoille. Yhdistys organisoi ja pääosin kustansi 100-vuotiaan talon
nykyisten ikkunoiden pelastavan kunnostuksen ja organisoi katon peruskunnostuksen sekä
osallistui urakkaan työvoiman muodossa. Riihimäen vankilan kanssa yhteistyössä
kehitellyistä saaristo-oloihin sopivista maitokärryistä valmistui prototyyppi-erä keväällä niiden joukossa myös Telegrafenin uudet maitokärryt.
Kuluneena vuonna toiminnan käytäntöjen ja sisällön vakauden löytämistä on merkittävästi
edesauttanut Suomen Kulttuurirahaston Keskusrahaston myöntämä toinen perättäinen
vuosiapuraha.
Kuvan residenssiyhdistys ry:n kotisivut www.impilinna.org

Kuvataideakatemian ylioppilaskunta KuvYo perusti vuonna 2007 armeijalta hiljattain
avautuneelle Utön saarelle residenssin Telegrafen / Impilinna -nimiseen taloon.
Residenssivieraiksi pääsivät Kuvataideakatemiassa opiskelevat. Siitä lähtien aina
Yhdistyksen perustamiseen saakka pieni ylioppilaskunta onnistui ylläpitämään toimintaa
ympärivuotisesti.
Kuvan residenssiyhdistys ry:n perustivat loppuvuodesta 2012 Kuvataideakatemian
opiskelijat. Tämä alunperin toisilleen tuntematon joukko näki silloisen Kuvataidekatemian
ylioppilaskunnan Utössä olevan residenssin toiminnan arvokkaana. Yhdistys perustettiin
turvaamaan toiminnan ja idean jatkuvuus Taideyliopiston syntyessä. Yhdistys halusi turvata
residenssin omalaatuisuuden ja sen arvon pienimuotoisena matalan profiilin residenssinä,
käyttäjävetoisesti vieraita ymmärtävänä, luovana, muovautuvana ja joustavana sekä
tasapuolisuutta toteuttavana. Toiminnan pienimuotoisuus koettiin perustelluksi, koska
residenssi toimii yhdessä Suomen pienimmistä ympärivuotisista kyläyhteisöistä ja maamme
reuna-alueella. Yhdistyksen myötä toiminta avautui Kuvataideakatemiasta valmistuneille eli
alumneille.
Yhdistys on kunnostanut taloa ja pihaa vuosittain; uuden terassin rakentaminen,
mukulakiven esille ottaminen, kasvimaalaatikon rakentaminen, aidan maalaus, kahden
ulkoseinän välikerroksien ja laudoituksen uusiminen, talon maalaaminen sekä ulkoa että
sisältä, toiminnassa olevien ikkunoiden pelastava peruskunnostus, katon kunnostus sekä
muuta pienempää kunnostusta. Apurahojen avulla sisätilat on varustettu toimiviksi
huonekalujen ja muun irtaimiston, sekä taitelijan tarpeiston että kirjavalikoiman osalta.
Sekä Kuvan ylioppilaskunnan aikana että yhdistyksen aikana residenssi on seurannut ja
ollut osana Utön kylän rakennemuutosta, joka on tapahtunut armeijan saaresta poistumisen
jälkeen. Utön saaren residenssi on käsite Kuvassa opiskeleville ja sieltä valmistuneille.
Yhdistys on pysynyt alkuperäisessä ideassaan ja samalla määrätietoisesti kehittynyt
alkuperäisiä lähtökohtia arvostaen ja niistä jatkuvasti hienon idean tunnistaen.
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Osa 1. Sisältö

Residenssimme sijaitsee Utön saarella ulkomerellä, osana majakkamäen ympärille tiiviisti
rakennettua kylää. Kylän laidalla sijaitsevalla talolla on oma pieni aidattu piha. Alun perin
koko taloa kiertäneestä mukulakivetyksestä on jäljellä vielä puolet. Pihan käytettävyyttä
lisää myös iso terassi ja kasvimaalaatikko. Residenssi on n. 40m2 kokoinen pieni ja
persoonallinen hirsitalo. 100-vuotta vuonna 2015 täyttänyt autonomian ajan rakennus
rakennettiin venäläisvallan alaisena, mutta paikallisin voimin sähköttäjän taloksi.
Rakennuksen lennättimenä toimimisen ajan laitteistoa nykyaikaistettiin ja pihalla on mm.
sijainnut Suomen korkein ja nykyaikaisin sähkölennätinmasto.

Residenssijaksot ovat suhteellisen lyhyitä, mutta meillä on periaatteena, että
mahdollistamme samalle henkilölle paluun saarelle eri vuodenaikoina. Jatkuvasti kasvava
saarelle palaavien joukko joutuu nykyään vuorottelemaan keskenään. Tarvitsisimme
oikeastaan jo toisen talon.

Talon takana on saaren poikki kulkeva pirunpelto, jonka takaa avautuvat entiset armeijan
harjoitusalueet. Nykyisin luonnontilaan takaisin palanneeseen maisemaan ei
residenssiasukkaan tarvitse kulkea kylän poikki. Talon isot ikkunat avautuvat tällä hetkellä
kolmeen ilmansuuntaan. Makuuhuoneen ikkunasta näkee auringon nousevan pirunpellon
takaa ja studiona pidetyn huoneen ikkunasta on parempi näkymä majakalle kuin monista
muista lähempänä majakkaa olevista taloista saarella. Ikkunan edessä on useimmiten
pöytä, jonka äärestä näkyy koko majakkamäki, majakan syttyminen ja pyöriminen.

Osa Utön saaristosta kuuluu Saaristomeren kansallispuistoon ja myös siihen
kuulumattoman Utön pääsaaren käytännöissä on kansallispuistomaisia piirteitä.

Residenssin saa käyttöönsä yksi henkilö tai työryhmä kerrallaan. Residenssissä ei ole
henkilökuntaa, eikä saarella kukaan valvo asukasta. Residenssiasukas ohjeistetaan hyvin
ja toiminta koordinoidaan niin, että se säilyy kaikkia huomioon ottavana. Asukkaalta
odotetaan itsenäisyyttä ja kaikilta osin ajan tasalla oloa - samoin kuin Utön muiltakin
asukkailta. Asukas on residenssissä omillaan ja osana pienen kylän arkea.

Yhdistys tekee mahdolliseksi residenssiasukkaalle elää hetken osana Utön kylää ja sen
poikkeuksellisia luonnonolosuhteita.
Toiminnan idea perustuu residenssiajatuksen alkuperäiseen ideaan eli mahdollistamme
asukkaalle jakson, jossa hän voi altistaa taiteilijuutensa ja työskentelynsä paikan
lähtökohdille ja hänellä on mahdollisuus olla vapaa normaaleista työn ja arjen tottumuksista.
Opiskelijoille tämä paikka on myös mahdollisuus kokeilla omia siipiään hetken ilman
taideinstituutioiden läheisyyttä. Usean tunnin bussimatka losseineen, joka jatkuu Eivoryhteysaluksella 5 tunnin matkalla sisäsaaristosta ulkomerelle, auttaa käytännössä
pääsemään siirtymisen ja paikan vaihdon tunteeseen.

Elämä on aina ja joka paikassa yhta aikaa maailmalla sekä lokaalista. Kaukaiset paikat ovat
globalisaation keskiössä yhtä lailla, mutta eri tavalla kuin isot kasvukeskukset. Kokemus
laidoilla elämisestä ei voi tuoda muuta kuin hyvää kriittisyyttä aiheen pohdintaan.

Työskentelymme residenssitoiminnan parissa on yhtä aikaa sekä tavoitteellista että
vapaamuotoista. Matalan profiilin residenssi -sana voi johdatella monella tavalla harhaan.
Olemme kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti ja hereillä ollen kiinnostuneita siitä, mikä
syntyy ilman ulkoisia paineita. Meitä kiinnostaa luovuudessa juuri se jälki, joka mahdollisesti
jää syntymättä, kun tuotetaan liian kovien ulkoisten vaatimusten alaisena.
Sekä omassa yhdistyksemme toiminnassa, että haettavien aikojen valinnassa
tasapainoilemme halun ja pyrkimyksen tuottaa sekä rauhassa olemisen ja ajattelemisen
tarpeellisuuden välillä.
Ajan saavat hyvinkin erilaisista lähtökohdista kuvaa tekevät henkilöt ja erilaisilla motiiveilla
saareen tulevat - kiinnostuksemme kuvaa kohtaan on laaja-alainen. Ajan antamisen
yhteydessä emme halua ansioluetteloita tai listaa aikaisemmista meriiteistä. Olemme
varmoja ja meillä on kokemuksen tuoma luottamus siihen, että tässä paikassa
paneutuminen synnyttää mielenkiintoista ja ammattia tukevaa aineistoa. Koko yhdistyksen
toiminnan ajan on residenssiin ollut runsaasti enemmän halukkaita vieraita, kuin talossa
pystytään aikoja vuoden aikana tarjoamaan. Ajankohtaistamme hakumenettelyä jatkuvasti
niin, että se ei lähtisi kilpailun lähtökohdista.
Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 toteutui kokonaisuudessaan ja yli odotusten samoin kuin myös edellisinä yhdistyksen toiminnan vuosina on käynyt.
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VIERAILIJALLE ILMAINEN RESIDENSSI

Residenssi-aika on opiskelijavieraalle ilmainen. Ilmainen eli taloudellisten resurssien
määrittämisen ulkopuolella oleva aikojen haku tekee hakijoista tasa-arvoisempia.

Myös huolehtiva yhteydenpito perättäisten vieraiden välillä on nyt toimivaa ja talo siirtyy
puhtaana ja huollettuna seuraavalle vieraalle. Aikojen peruutukset tulevat ajoissa. Olemme
sopivasti onnistuneet välittämään vierailijoille tavat, joiden avulla oma-aloitteisuus ja vapaaehtoistoiminta tekevät residenssin pidosta toimivaa.

Apurahojen hakemisen taito tai aikaisemman tunnustuksen/ menestyksen saaminen ei ole
pullonkaula, jonka läpi on kuljettava päästäkseen viemään ajatteluaan ja työskentelyään
eteenpäin residenssimme tarjoamien olosuhteiden avulla. Säännöllinen yksittäisiltä
vierailijoilta perittävä maksu monimutkaistaisi ja lisäisi residenssin käytännöistä aiheutuvaa
työmäärää.

Alumneilta on vuonna 2015 peritty pieni viikkokorvaus, joka ei vastaa todellisia kuluja.
Korvaus on ollut 50e / viikko + 20e / 1henkilön sähkö- ja vesimaksu. 1. henkilön viikko
maksaa 70e, kahden henkilön viikko 90e ja 1 henkilön kaksi viikkoa 140e jne. Myös
alumnien maksu haluttaisiin pois käytöstä samoista syistä kuin sitä ei tällä hetkellä ole
opiskelijoilla.

Olemme nyt saaneet kehitettyä käytännöt, joilla residenssin pyörittäminen sen
kohderyhmälle sujuu joustavasti ja ottaa kaikki huomioon. Sekä residenssiaikojen vastaan
ottamisessa että peruutusten tekemisessä noudatetaan hyviä tapoja. Ajan saaneet
lunastavat ajan varmistamalla vielä mahdollisuutensa sitoutua ajankohtaan sekä lukevat
kotisivuilta asukkaan käsikirjan: http://impilinna.org/?page_id=14

Alumnien maksu on ollut käytössä toistaiseksi, koska rahoitus toiminnalle tulee vuosiapurahojen muodossa. Saadut budjetit on tullut käyttää sovitun jakson aikana ja ennen
seuraavien mahdollisten alkamista. Ne ovat olleet aikaan ja tarkoitukseen korvamerkittyjä.
Alumnien maksut ovat tarkoitettu säästöiksi auttamaan lyhytaikaisesti tilanteessa, jossa
muuta rahoitusta ei ole.
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Sisällön ovat tuottaneet ne viimeaikaiset residenssivieraat, jotka ovat halunneet avata
työskentelyään lehden kautta ja kokeneet mielenkiintoiseksi oman residenssityöskentelyn
kehittämisen lehden näkökulma huomioiden. Lehti ei ole kattava kaiken työskentelyn
kuvaus tai edustavaksi tehty kokonaisuus, vaan osa talossa tapahtuvaa työskentelyä
sellaisenaan ja sen rakentumista.

Aäri-lehti on nyt saatavana Utö handelista
ja Nötön Cafe Allista,Kuvan infosta sekä
selailtavana m/s Eivorilla.
LEHDEN&MAISEMA+AIHEISEN&SISÄLLÖN&OVAT&TUOTTANEET&UTÖN&TELEGRAFEN&/&IMPILINNA+&
TALON&ASUKKAAT.&UTÖN&SAARTA&JA&LÄHIALUEITA&KATSOTAAN&ERI&NÄKÖKULMISTA.&&&&&&&&&&&&&&&
TEKIJÖITÄ&YHDISTÄÄ&TAIDEYLIOPISTON&KUVATAIDEAKATEMIA.&LEHTI&ILMESTYY&KERRAN&VUODESSA.&&
LEHTEÄ&SAA&MYÖS&KOTISIVUJEN&WWW.IMPILINNA.ORG&KAUTTA.&& &
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
/TYVÄRR&FINNS&DEN&FÖRSTA&JOURNALEN&BARA&PÅ&FINSKA.&&

Lehti sisältää kuvataiteilijan lähtökohdista tuotettua tutkimuksellista sekä vapaampaa
materiaalia; mm. esseitä, lyhyempiä artikkeleita, haastatteluita ja runoja sekä taiteellisen
tuotannon esittelyä.

Ääri on kanava perättäisten ja eri vuosina residenssissä vierailevien välillä. Siihen
osallistumalla residenssivieras haluaa osallistua taiteellisen tekemisensä kautta talossa
syntyvän hengen kasvattamiseen ja antaa oman työskentelynsä vaikuttaa siihen. Eri
vuosina ilmestyvät Ääri-lehdet muodostavat mielenkiintoisen keskustelun keskenään ja
tuovat jatkuvuutta näkyvään muotoon.
Lehti korvaa taidenäyttelyä, jonka vuosittainen kokoaminen olisi mittava ponnistus
toiminnalle, jolla on jalat monessa paikassa yhtä aikaa; osana paikallisuutta Utön saarella,
mutta myös paikoissa, joista vierailijat tulevat, eli pääosin Helsingissä
opiskelupaikkakuntana, mutta myös eri puolilla Suomea ja maailmaa.

ÄÄRI-LEHTI

Vuonna 2015 yhdistys toimitti ensimmäinen Ääri-lehden. Ääri on vuosittain ilmestyvä
julkaisu, joka profiloituu parhaiten paikalliseksi taidelehdeksi, jolla on residenssin
vuosijulkaisun piirteitä.

Reilu 50-sivuinen lehti painetaan nelivärisenä offset-painossa korkealaatuisille ja
ympäristöystävällisille papereille, ja sen kuvat toistuvat näyttävästi isokokoisessa
formaatissa (235 x 300 mm). Lehden painos on 500 kpl.

Lehti on alusta, jolle residenssitalossa syntyvää työskentelyä ja sen sisältöä kootaan
saavutettavaan muotoon. Sisältö ilmentää Telegrafen-talossa tapahtuvaa henkeä sekä Utön
saaren ilmapiiriä sellaisenaan. Lehden sisältöä ei tuoda ulkopuolelta, vaan se kertoo paikan
päällä tapahtuvasta ja kasvaa siitä.

Vaikka yhdistys itse osasi kohdistaa ensimmäiseen Ääreen suuria odotuksia, sai se
ennakoituakin paremman vastaanoton erityisesti saaristossa. Lehti on edelleen
helmikuussa 2016 myynnissä Utö- handel- kyläkaupassa. Lehti osoittautui aloitukseksi
uudenlaiselle kanssakäymiselle residenssin ja saariston välillä.

Lehteä ovat ostaneet sekä saarella vakituisesti asuvat ja säännöllisesti vierailevat että
veneilijät ja muut turisteiksi lukeutuvat. Kesäkuukausina Utön saari on vilkas vierailukohde.
Jo ennen armeijalta vapautumista saari on ollut suosittu pysähdyspaikka sekä saaristossa
veneileville että viimeinen etappi ennen ulkomerelle lähtöä. Saaren rakennemuutoksen
myötä veneturismi sekä Eivor-aluksen tuoma kesäturismi ovat kasvaneet. Ympäri vuoden
Utö sekä viereinen Jurmon saari ovat suosittuja ja paljon julkisuudessakin olleita
luontomatkailu- sekä lintuharrastajien kohteita. Ääri-lehden sisältö kiinnostaa
luontokohteessa vierailevaa monenlaista, myös kulttuuriin perehtymätöntä yleisöä. Lehti voi
olla tulevaisuudessa myötävaikuttamassa uusien yhteistyöideoiden syntymiseen
kohderyhmiensä välille.
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Elina Vainio, KuM, 2013, tila-aikataiteen ko.
Osa 2. Yhdistys ja päätöksen teko

Kuten yhdistyksen perustamisen yhteydessä, yhdistyksen toimintaan ja hallitukseen
hakeutuu edelleen mukaan yhdistykselle tuntemattomia, jotka ovat alunperin tutustuneet
residenssiin ollessaan sen vieraina. Residenssin ylläpitämisen ja siitä huolehtimisen kautta
eri ikäiset ja eri aikoina Kuvataideakatemiassa opiskelleet ovat voineet tutustua toisiinsa ja
operoida yhdessä kokonaisuuden parissa, johon he jakavat kiinnostuksen.
Koska yhdistykseen ajautuu toisilleen alunperin tuntemattomia, on myös yhdistyksessä
toimivien skaala laaja. Sisällölliset yhteydet oman taiteellisen toiminnan ja yhdistyksen
idean välillä ovat myös monipuoliset.
Yhdistyksen järjestäytyminen v. 2015

Työskentelyä määrittää prosessinomaisuus, monimediallisuus sekä yhteistyö eri alojen
ammattilaisten kanssa, ja sen keskiössä on kuvien, ideoiden ja käsitteiden historiallisten
kehityskulkujen tarkastelu ja uudelleenarviointi. Työskentelee Suomen New Yorkin kulttuuriinstituutin residenssistipendillä 01-03/2016 Triangle Arts -taiteilijaresidenssissä New
Yorkissa. Vuonna 2016 teoksia esillä yksityisnäyttelyissä Oksasenkatu 11 -galleriassa ja
galleria Sinnessä Helsingissä
Erika Erre, Kuvataiteilija.
Työstää eri materiaalien ja tekniikoiden avulla kipeitäkin aiheita mustan huumorin kautta.
Viimeisin yksityisnäyttely Forum Boxissa helmi-maaliskuu 2016. Asuu ja työskentelee
Karjaalla. Pitkäaikainen Oksasenkadun gallerian hallituksen jäsen ja pitkäaikainen aktiivi.
Äitiyslomalla vuonna 2015.

Ulla Leppävuori, puheenjohtaja, talouden hoitaja
Elina Vainio, sihteeri
Erika Erre, varapuheenjohtaja

Hertta Kiiski KuM, 2015, tila-aikataiteen ko.

Hallituksen muut jäsenet: Hertta Kiiski uutena jäsenenä sekä vanhoina jäseninä Nuutti
Koskinen ja Eveliina Hämäläinen

Työskentelee tällä hetkellä SKR:n vuosiapurahalla valokuvan, liikkuvan kuvan ja tilallisten
installaatioiden parissa aiheinaan mm. kohtaaminen, ajallisuus ja spesismi. Vuonna 2016
teoksia esillä galleria SICissä ja Hippolytessä Helsingissä, Titanikissa Turussa ja
kaupunkitilassa Rakveressa. Työhuone Turussa.

Niran Baibulat, toiminnantarkastaja
Jäsenet: Minna Heikinaho, Milja Moilanen, Niran Baibulat

Nuutti Koskinen, KuM, 2011, Tila-aikataiteiden liikkuvan kuvan ko.

Alla olevat tiedot kuvaavat toimintakertomuksen kirjoittamisen aikaan helmikuussa 2016
vuoden 2015 hallituksen jäseniä.

Työskentelymuotoina animaatio sekä installaatiot yhteiskunnallisine aiheineen. Viimeisin
näyttely Forum Boxissa 2014, lyhytelokuva mm. Tampereen elokuvajuhlilla 2015. Valtion
taiteilija-apuraha 2015. On Utön residenssin idean isä ja ollut perustamassa Utön
residenssiä. Toimii parhaillaan perustamansa Örön residenssiohjelman vetäjänä. Asuu ja
työskentelee Suomusjärvellä, työhuone myös Helsingissä.

Ulla Leppävuori, KuM, 2013, kuvanveiston ko.

Eveliina Hämäläinen (KuM) 2013 maalaustaiteen ko.

Työskentelee projektissaan - Tunnelmia ulkoa sisälle, maisemasta rakennettuun
ympäristöön - parissa. Tavoitteena on vaikuttaa rakennettuun ympäristöön tuomalla
luonnossa tapahtuvaa voimakkaammin osaksi arkea. Projekti tapahtuu ja siinä liikutaan
sekä maisemassa, että kaupunkiympäristössä. Projekti sai SKR:n apurahan vuodelle 2015
ja sitä tuki Koneen säätiö Saaren kartanon residenssi-jaksolla 2014. Edellinen jatkuu
kesällä 2016 Saaren kartanon ryhmäresidenssissä poikkitaiteellisesti. Asuu Helsingissä,
työhuone Suomenlinnassa.

Teokset käsittelevät elämän hetkellisyyttä, jatkuvuutta, muutosta, sekä havainnon ja
muistamisen mieltä. Viimeisimmät yksityisnäyttelyt olivat Galleria Huudossa Jätkä 1 (2016)
ja Kluuvin galleriassa (2014). Vuodesta 2008 toiminut visualisointitehtävissä
nykysirkusryhmien mm. Circo Aereo ja Clunker Circus tuotannoissa. Keväällä 2016
toteuttaa live-maalauksia esitykseen Circo Aereo: Concerto Planos. Työskentelee vuoden
syksystä 2015 syksyyn 16 Suomenlinnassa, residenssissä jonka myönsi
Kuvataideakatemia & HIAP. Vuonna 2015 osittain äitiyslomalla.

Tietoa Kuvan residenssi yhdistys ry:n hallituksen jäsenistä- keitä me olemme
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YHDISTYKSEN JÄSENTEN KÄYTTÄMÄT AJAT UTÖN RESIDENSSISSÄ

Yhdistyksen jäsenet ja hallituksessa toimivat saavat residenssiin aikoja sovittujen
käytäntöjen mukaisesti sekä omaa työskentelyä varte, että yhdistyksen toimimiseen.
Käytännössä yhdistyksen asioiden edistäminen ja oma työskentely limittyvät
saarella.Yhdistyksen käyttämät ajat kuluvat mm. talon yleiskunnon ylläpitämiseen,
käytäntöjen sekä niiden toimivuuden tarkastamiseen ja tarpeen tullen ajankohtaistamiseen.

”Kuvataideakatemian residenssi” antaa virheellisen käsityksen, että residenssi olisi yksi
Taideyliopiston Kuvataideakatemian virallisesti ylläpitämistä residensseistä.
Kuvataideakatemiassa opiskelu ja sieltä valmistuminen yhdistää residenssin ylläpitäjiä ja
vieraita, mutta toiminta on itsenäistä yhdistysmuotoista, joka vuonna 2015 perustui
vapaaehtoisuuteen, kuten muutenkin toiminnan historian aikana. Kohderyhmän pitäminen
”kuvalaisina” kunniottaa toiminnan perinteitä, historiaa ja ideologiaa, joka rakentui jo
Ylioppilaskunnan aikana.

Yhdistyksen jäseniä koskevat samat käytännöt kuin muitakin vieraita, eli käyttämättömät
jaksot ilmoitetaan ajoissa ja taloa ei anneta kolmannelle osapuolelle.

Rajatulle ryhmälle tarkoitettu, pienimuotoisena pysyvä toiminta pystyy paremmin
reagoimaan taideopiskelijalähtöisesti ja etsimään sekä tarvittaessa muuttamaan tapoja
välttääkseen kilpailun residenssiaikoja jaettaessa.

Yhdistyksen jäsenten työskentelyperiodien kautta täsmentyvät tavat olla
residenssitoimintana hyödyllinen ja vierailijoita mahdollisimman hyvin ymmärtävä.
Yhdistyksessä toimivien suhde tekemäänsä vapaaehtoistyöhön syvenee ja muuttuu
merkityksellisemmäksi.

ÖRÖN RESIDENSSIKESKUKSEN PERUSTAMINEN JA YHTEISTYÖ

Saarella vierailevat yhdistyksen jäsenet ovat tärkeä osa toiminnan juurtumista ja toiminnan
kasvamista osaksi Utön kylää ja sen kanssa yhteistyöhön. Vaihtuvien vierailijoiden lisäksi
Telegrafen-taloa ylläpitävillä on kyläläisille kasvot ja heidät koetaan naapurin tapaisiksi.
Kaikenlainen kanssakäyminen lisää yhteistyökuvioiden kehittymistä.
Pääsääntöisesti yhdistyksen jäsenet vierailevat vähemmän suosittuina ajanjaksoina ja
käyttävät mahdollisuuksien mukaan viimehetken peruutusaikoja. Yhdistyksen jäsenten
tarve ja mahdollisuus vierailla Utöllä vaihtelee - ja myös eri aikojen haun yhteydessä
yhdistykselle varattujen aikojen määrä vaihtelee.

KUVATAIDEAKATEMIALAISTEN RESIDENSSI, JOKA TOIMII UTÖN SAARELLA
Residenssin kaksi arkikielessä yleistynyttä kutsumanimeä saavat aikaan sekaannusta.
Mantereella ja Kuvataideakatemiassa käytetään nimeä ”Utön residenssi”. Saarilla käytetään
nimeä ”Kuvataideakatemian residenssi”.
Residenssimme on osa Utön kylän arkipäivää, mutta ei silti yleinen kaikille avoin ”Utin
residenssi”. Residenssiin haluavien, pelkästään kuvataiteen alalla työskentelevien joukko
joka hyötyisi residenssin olemassaolosta on suuri ja kirjava. Kohderyhmän rajaaminen
kuvataideakatemialaisiin tekee mahdolliseksi pitää toiminnan pyörittäminen
pienimuotoisena. Ylläpito- ja henkilöresurssien vaatimukset pysyvät suhteessa yhdelle
ryhmälle kerrallaan tarjottavan taloon. Rajanveto Utön saaren turismiin on selkeä, eikä
toiminta asetu kilpailemaan sen kanssa.

Kemiön lounaispuolella olevaan Örön saareen perustettu Örön residenssikeskus
perustettiin ja residenssitoiminta pääsi pilottivaiheeseen. Kuvan residenssiyhdistys oli
yhdistystä perustamassa. Örön residenssikeskuksen hallituksessa yhdistystämme edusti
Elina Vainio.
Örön residenssikeskuksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.öres.fi
’’Residenssitoimintaan Örö tarjoaa ainutlaatuisen luontoympäristön, asumiseen soveltuvan
infrastruktuurin sekä Metsähallituksen luontopalveluiden muodossa suuren
yhteistyökumppanin, joka pidemmällä tähtäimellä mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja
ennustettavuuden. Örön residenssin tavoitteena onkin osaltaan muodostua esimerkiksi
siitä, miten kansallispuistojen infrastruktuuria voitaisiin laajemminkin saattaa kulttuurin ja
tieteen käyttöön.’’
’’Yhdistystä perustettaessa oli tavoitteena sen toimiminen koordinaattorina ja alustana eri
järjestöjen yhteistyölle. Residenssitoiminnasta haluttiin avointa ja sen sisällöstä
monipuolista. Tätä edistääksemme pyrimme solmimaan tiiviit siteet yhteistyökumppaneihin
ja mahdollisiin jäsenjärjestöihin. Suunitteluvaiheessa mukana ovat olleet Muu ry., Suomen
Biotaiteen seura, Mustarinda-seura sekä Kuvan residenssiyhdistys. Näiden järjestöjen
edustajat toimivat vuonna 2015 myös Örön residenssikeskuksen hallituksessa. Järjestötyön
kehittäminen ja laajentaminen myös muihin taiteen- ja tieteenaloihin on olennainen osa
yhdistyksen toimintaa tulevina vuosina.’’
Lainaukset Örön residenssikeskuksen vuosikertomuksesta 2015 (Kirjoittanut Nuutti
Koskinen).
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Osa 3. Käytäntö

RESIDENSSI-AIKOJEN ANTAMISEN PERIAATTEET

Ajat ovat 1-4 viikon pituisia. Ajan keskipituus on lähempänä kahta viikkoa. Annetut ajat ovat
residenssijaksoiksi lyhyitä, mutta mahdollisuus hakea ja saada uusia aikoja tekee jo
löydetyn mahdolliseksi jatkua tai löytää uusia asioita eri vuodenaikoina. Annetut ajat
jakautuvat sekä residenssissä aiemmin vieraana olleiden että uusien kävijöiden välillä.
Utön asukkaiden keskuudesta on toivottu, että aikojen annossa suosisimme
mahdollisuuksien mukaan pidempiä aikoja. Silloin residenssiasukkaalla olisi mahdollisuus
asettua hetkeksi kylään ja päästä rauhallisemmin osaksi sen arkipäivää. 40m2 kokoinen
residenssitalo soveltuu pienille ryhmille ja ”hiljaisen” tapaiseen työskentelyyn.
Enimmäismäärä majoitukseen on 4 henkilöä.
Aikojen pituus ja ajankohta annetaan mahdollisimman sopivaksi hakijalle.
On selvää, että kaikille residenssiajan ansaitseville hakemuksille ei aikaa löydy
ensimmäistä kertaa haettaessa. Hakuprosessia tarkkaillaan ja tehdään siihen tarvittaessa
muutoksia, jotta hakijoiden ja projektien väliseltä kilpailulta vältyttäisiin mahdollisimman
pitkälle esimerkiksi vuorottelun avulla.
Hakemisen yhteydessä tulee käydä ilmi sitoutuminen saareen ja haettuun ajankohtaan,
sekä pohdinta siitä, miten aika Utön saarella linkittyy omaan opiskeluun tai ammattiin tai
tukee sitä. Tähtäämme siihen, että vierailla on mahdollisuus olla paikassa läsnä ja antaa
tilanteelle mahdollisuus vaikuttaa ja johdatella tapahtuvaa. Emme vaadi tai halua tarkkoja
työsuunnitelmia. Mahdollinen työsuunnitelma voi olla oman aikaisemman työskentelyn
kuvaamista ja mietteitä siitä, miten se voisi jatkua tai kehittyä Utössä, tai kysymyksiä näistä
asetelmista. Suunnitelma voi myös olla jo aikaisemman Utöllä oleskelun aikana löytynyttä ja
tarvetta sen jatkamiselle.

Yhdistyksen jäsenet päättävät annettavista residenssiajoista. Aikojen antajat vaihtelevat
joka hakukierroksella. Mukana valitsemassa on edelliseen valintaan osallistunut, jotta
valinnassa on käsitys edellisistä hakijoista - sekä valituksi tulleista että ilman aikaa
jääneistä. Toinen valitsija on viime aikoina aktiivisesti toiminnassa mukana ollut henkilö.
Resurssien mukaan vielä useampikin voi olla vaikuttamassa päätöksiin.

HAETTUJEN JA MYÖNNETTYJEN AIKOJEN TOTEUTUMINEN

Vakiintunut käytäntö on, että residenssiajat jaetaan puolivuosittan. Tämä soveltuu
ajankohtien lyhyyden vuoksi hyvin ja sopii myös opiskelijoiden rytmiin. Hakuajankohdat on
sijoitettu lukukauden alkuun, jotta opiskelijoilla olisi paremmat mahdollisuudet sitoutua.
Hakemisesta informoitiin Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijoiden sähköpostin
kautta, yhdistyksen tiedotuslistalle ilmoittautuneille sekä yhdistyksen koti- ja facebooksivuilla.

Helmikuun haku
Haettavana oli ajanjakso 14.3 - 31.10
Ajoista päättivät Erika Erre ja Eveliina Hämäläinen.
Hakijoita oli 45 hakijaa tai työryhmää. Pystyttiin antamaan 18 aikaa, joiden joukossa 2
alumnia ja 1 jatkokoulutusopiskelija. Ajoista 2 peruttiin, mutta ne saatiin Ääri-lehden
toimituksen käyttöön sekä residenssin ylläpitoon.

Syyskuun haku
Kuvataiteilijan ammattitaitoon kuuluu oivaltaa tauon ja levon merkitys työskentelylle.
Pidämme tärkeänä tämän tunnustamista. Residenssiaikaa voi tarvittaessa käyttää
hedelmälliseen lepoon. Tämän ääneen toteaminen on tärkeää.
Annettuja aikoja pyritään kierrättämään mahdollisimman hyvin. Ajat jakautuvat
tasapuolisesti perusopiskelijoiden, jatkotutkinto-opiskelijoiden ja valmistuneiden välillä, siten
kuin se vain hakijoiden jakauman perusteella on mahdollista. Usein käyneiden kasvava
joukko vuorottelee ajoista keskenään ja usein hakenut, mutta aikaa ilman jäänyt
huomataan.

Jaettavana oli ajanjakso 31.10 - 23.4
Ajoista päättivät Elina Vainio ja Ulla Leppävuori.

Hakijoita oli 23 sekä yhdistyksestä Hertta Kiiski ja Nuutti Koskinen saivat ajan. Pystyttiin
antamaan 16 aikaa. Haetuista ajoista 3 tuotti myös materiaalia Ääri 2 lehteen. 5 viikkoa
peruttiin niin ajoissa, että ne tulivat kevään 2016 aikojen jaon yhteydessä uudelleen
hakuun.
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Utön residenssin vuonna 2015 toteutuneet vierailut:

Flora Boyteille (31.10- 7. 11)
Yökävelyihin ja niiden muistiin merkitsemiseen.

Syyskuun 2014 haku:
Jana Slaby ja Erno Raitanen ( 3. - 10.1)
Niina Tervo ( 10.- 17.1)
Maria Pääkkönen (17.- 31.1)
Jaana Ristola ( 31.1-14.2)
Milla Toukkari ( 14.-21.2)
Pia Männikkö (21.-28.2)
Laura Pakarinen (28.2 -14.3)

Hertta 1. aika. (7- 14.11)
Valokuva-teossarjaan Impilinnassa sisällä ja Äären materiaaliin.
Laura Pakarinen (14. – 21. 11)
Ääri- lehden seuraavaan numeroon tulevaa artikkeliani varten. Sen aiheena on
”porvarillinen hämärä / borderlig skymning” Utön näkökulmasta ja sieltä käsin koettuna.
Materiaalina on sama aihe aikaisemmalta vierailultani Utössä ja valokuvat polaroidkameralla.

Helmikuun 2015 haku:
Petri Kaverma (14.-28.3.)
Ulla Leppävuori (28.3.- 4.4.)
Elina Saloranta (4.-11.4.)
Minna Miettilä (11.-25.4.)
Emma Valkama (25.4.-2.5.)
Pauliina Nykänen / Ääri 1. taittamisen palkkioaika (2.-16.5.)
Iisa Maaranen (16.-23.5.)
Harriina Räinä (23.-30.5.)

Maija Lassila (21. -28.11)
Teen luonnoksia ja kerään muistikuvia saaresta ja merestä maisemana. Etsin tapoja, joilla
kuvata maisemaa ihmiselle sisäisenä pikemminkin kuin ulkopuolisena asiana ja etsin tähän
vastauksia muun muassa juttelemalla Utössä asuvien kanssa. Residenssijakson
hyödynnän sitten maalausten sarjassa, missä käsitellään erilaisia maisemia ja
maisemaelementtejä.

IKKUNA REMONTTI (30.5.-13.6.)

Saija Kassinen (28.11 - 5.12)
Paneudun kirjoittamaan maisterin toista osaa, kirjaa hahmosta nimeltä Harrie Liveart.
Hahmo tunnetaan Saija Kassisen ja Meri Linnan yhteisenä alter egona. Kirja tulee olemaan
eräänlainen omaelämänkerrallinen henkilöstä, jota ei todellisuudessa ole olemassa. Haen
aikaa, jolloin syysmyrskyjen aika olisi todennäköisin. Pääsen pois kotoa ja lasten luota
tekemään työtä rauhassa.

Olga Dimitriev (13.-27.6.)
Astrid Strömberg (27.6.-11.7.)
Reija Meriläinen (11.-25.7.)
Joonas Hyvönen (25.7.-1.8.)
Titta Aaltonen (1.-15.8.)
Sanna Kumpulainen ja Inma Herrera (15.-29.8.)
Ääri -lehti /Anna Sailamaa peruutus (29.8.-5.9.)
Ääri-lehti /Aino Aksenja Köhler peruutus (5.-19.9.)
Timo Kokko (19.9.-3.10.)
Akuliina Niemi (3.-17.10.)
Eveliina Hämäläinen(17.-31.10.)

Syyskuun 2015 haku:
Tämän haun yhteydessä otimme käytännöksi pienen tiivistelmän, jossa kerrotaan mihin
aika ajatellaan käytettävän

Nuutti Koskinen (5.-19.12)
Valmisteilla olevan videoteoksen kuvauksiin ja suunnitteluun. Filmin teoreettisen
lähtökohtana on kysymys yhteiskunnallisesta retoriikasta, poliittisista metaforista ja näiden
suhteista konkreettisiin käytäntöihin. Teoksessa lähden liikkeelle, metaforista, jotka
viittaavat merelliseen symboliikkaan, kuten yhteiskunta laivana, valtioon saarena ja
johtamiseen navigointina.
Jani Purhonen (19. - 30.12)
Ekologista valokuvausta. Valokuvakirjan työstäminen valmiista materiaalista. Samalla tutkin
ekologisen valokuvan mahdollisuuksia historian eri kehityssuuntien innoittamana, joka
nivoutuu yhteen kirjan toteutuksien – ja niinikään luonnonmaiseman äärellä olemisen
kanssa.
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PERUSKUNNOSTUS

(Peruskunnostukseen liittyvät kuvat löytyvät kuva-osiosta)
Yhdistys organisoi Rakennuspuusepät Hämäläisellä Telegrafenin ikkuna-remontin ja katon
kunnostuksen toukokuun alussa. Yhdistys myös osallistui itse kunnostukseen talkoiden
muodossa.
Ikkunoiden kunnostus ja pintakäsittely
Ikkunat osoittautuivat oletettua huonokuntoisemmiksi. Jokaiseen ulkoikkunaan piti uusia
puuosia useaan paikkaan ja loppujen lopuksi jouduimme vetämään rajan siihen, mitä
uusitaan ja mitä ei. Yhden ikkunan osalta myös karmia uusittiin ja ikkunan yläpuolella
olevan seinän rakenteita tarkastettiin.
Ikkunoiden oletettua huonompi kunto rajoitti remontin vain käytössä oleviin kolmeen ikkunaan.
Haave siitä, että tämän urakan yhteydessä olisimme saaneet aloitettua seinien sisälle jääneiden
vanhojen ikkunoiden teettämisen jäi toteutumatta. Rakennuspuusepät Hämäläisen urakalle varaama
aika sekä budjettimme riitti vain käytössä oleviin ikkunoihin. Lisäksi oli muuta pienempää laittoa:
Irti olevan vessan istuimen kiinnittäminen ja tuloilmaventtiilin asennus pieneen huoneeseen.

Katon irtonaisen aineksen poisto ja elinkaarta lisäävä pintakäsittely
Telegrafenin peltikatto on tehty tehtaassa valmiiksi pinnoitetulla muovipohjaisella
materiaalilla. Tämä materiaali on saariston oloissa ongelmallinen ja on sen takia uusittu
useista kohteista. Koska Telegrafenin katon ikää pystyttiin jatkamaan huoltotoimenpiteillä,
ne päätettiin tehdä. Katolta poistettiin painepesurilla irtonainen aines, ruostuneet kohdat
käsiteltiin ja katto maalattiin uudestaan. Urakan yhteydessä kuitenkin todettiin, että uuden
pintakäsittelyn alle jäävä vanha pinnoitus tulee lohkeilemaan alustastaan arvaamattomalla
tavalla ja pintaa voi joutua paikkailemaan jatkossakin.

JOULUMYYJÄISET

Joulumyyjäisissä myytiin Ääri-lehteä sekä kortteja. Jouluksi 2015 tehtiin uudet kortit, mutta
myös vanha kortit tekivät kauppansa.
Taloudellista hyötyä tärkeämpää joulumyyjäisissä on että toiminta ja Utön residenssi on
niissä näkyvillä.
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VUONNA 2015 SAADUT JA HAETUT APURAHAT

Vuoden aikana käytössä olleet apurahat
Suomen kulttuurirahaston keskusrahasto: Residenssi-toimintaan Utön saarella 15 000 e
Taideyliopiston Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisu-toimikunta: Ääri 1. lehdelle 4000 e
Varsinais-Suomen Ely-keskus: Perus-kunnostukseen 1870e

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen maakunta-rahasto 3000e
Oskar Öflundin säätiö 3000e
Alfred Kordellinin säätiö 7000e
Koneen säätiö 7000e
Taideyliopiston Kuvataideakatemian kirjasto- ja julkaisu-toimikunta vapaa summa
Peruskunnostukselle
Varsinais-Suomen Ely-keskus Ikkunoiden perus-kunnostuksen vaihe 2. / seinän alle
jääneiden ja tuhottujen entisten ikkunoiden palauttaminen paikoilleen 3000 e

Vuoden aikana haetut apurahat
Residenssi-toiminnalle
Koneen säätiö 18 000e
Residenssi-toiminnalle ja Ääri 2 lehdelle
Svenska Kulturfonden 6000e
Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto 28 000e

Myöntävät päätökset v. 2015 saatiin
Taideyliopiston Kuvataideakatemian Kirjasto- ja julkaisu-toimikunta: Ääri 2- lehdelle
painokuluihin 2300 e
( Svenska kulturfonden päätös tulee huhtikuun 2016 alussa
Ely-keskuksen päätös tulee touko-kesäkuussa 2016)

Toimintakertomuksen teksti ja kuvat:
Ulla Leppävuori
Ääri 2
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Vuoden 2016 toimintasuunnitelma

Ensisijaisena tavoitteena on ylläpitää residenssitoimintaa samoista peruslähtökohdista kuin
tähänkin asti ja kehittäen toimintaa niiden pohjalta. Pitää kiinni kehittyneistä muodoista, joita
toiminta on kahden viimeisen vuoden aikana löytänyt. Säilyttää taitelija- ja
opiskelijavetoisuus, kilpailun välttäminen ja aikojen ilmaisena oleminen haasteista
huolimatta.
Aloittaa Ääri 2 -lehdessä esiteltävä matonkutomisprojekti ja katsoa kiinnostuneena mitä se
tuo mukanaan. Projekti kerää matonkuteita saaristosta ja mantereelta sellaisilta, jotka
kokevat haluavansa osallistua ja vaikuttaa asiaan lahjoittamalla siihen tarpeetonta kangasmateriaalia. Materiaali muuttuu kesäkuun alun matonkudetalkoissa matonkuteiksi ja kesän
aikana erilaisiksi matoiksi Telegrafen- talon lattioita lämmittämään. Matot kudotaan Utön
saaren kangaspuilla. Projektia on yhdistyksen lisäksi organisoimassa Utössä vakituisesti
asuva tekstiilitaiteen maisteri Outi Tulenmaa.
Pyritään löytämään perus-menojen rahoitukselle turvattu pitkäaikainen ratkaisu, joka ei ole
ristiriidassa yhdistyksen toimintaperiaatteiden kanssa. Turvata jatkuvuus yhdistyksen aktiivitoimijoiden korvauksen tilannetta tarkastamalla.
Edistää ikkunoiden perus-kunnostusta seuraavaksi seinän sisällä olevien ikkunoiden ja
valeikkunan osalta, askel kerrallaan. Tehdä kunnostuksessa edelleen yhteistyötä
Maakuntamuseon kanssa.
Viedä eteenpäin yhteistyötä Örön residenssikeskuksen kanssa ja säilyä yhdistyksenä sen
jäsenenä. Verkostoitua alustavien sopimusten mukaisesti muiden saariston residenssien
kanssa; Kökärin ( Satu Kiljunen ) sekä Korppoon ( Renja Leino) ja miettiä mahdollisuutta
tarjota residenssien välisenä yhteistyönä erityinen mahdollisuus valituille vieraille kiertää
läpi kaikki neljä residenssiä eri saarilla.
Ääri- lehti: Kehittää lehden kolmatta numeroa edelleen saavutetuista lähtökohdista, lisätä
lehteen kolmas paperi piirustuksille, nostaa ruotsinkielistä osuutta entisestään. Huoliteltu
jälki, toimitus ja taittaja pysyvät ennallaan. Löytää tapoja, jonka avulla myös mantereella
asuva lehdestä kiinnostunut voisi saada tietoa lehdestä
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