
 

TYÖSKENTELEMÄÄN RESIDENSSIIN 
UTÖN SAARELLE  

neljän viikon jaksoille lokakuu 2020- maaliskuu 2021. 
Ehdotuksen voi jättää viimeistään perjantaina 18.9 2020. 

Residenssin tavoite 

Residenssimme Utön saarella keskittyy edistämään kuvataiteellista työskentelyä ja 
ajattelua, jolla on yhteys Utön saarelta, ympäristöstä ja olosuhteista löytyvään. 
Residenssi on tarkoitettu työskentelyyn ja ideointiin, joka hyötyy olemisesta paikan 
päällä ja läsnäolon kautta oivaltamisesta. Laajasti ymmärrettävän paikkakohtaisuuden 
tai -lähtöisyyden tulokulma voi liittyä monenlaiseen paikan päältä löytyvään tai 
paikkojen välisyyteen, havannointiin, kerroksellisuuteen ja sivuta luovasti eri aloja tai 
edetä yhteistyössä tutkimuksen ja alojen välisyyden kanssa tai olla saaren sijainnin tai 
toiminnan näkökulmasta oleellisia tai ajankohtaisia aiheita.  
Kuvataiteilijoina pidämme tärkeänä mahdollistaa kuvataiteilijan oikeutta omaan 
vapaaseen perustyöskentelyyn ja oman työrytmin havainnointiin ja tunnistamiseen.  

Residenssi 

Utö on Suomen eteläisin asuttu paikka. Utön saari ja ulkomeren olosuhteet ovat 
kokemisen arvoisia kaikkina vuodenaikoina ja vaihtelevat vuosittain. 100- vuotias 
kooltaan n. 40 m2 residenssitalo, eli entinen sähköttäjän talo pihoineen sijaitsee kylän 
laidalla.  



Kuka voi hakea ja miten 

Residenssiin voi hakea Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa  opiskelevat ja sieltä 
valmistuneet. Ympärivuotisesti toimivaan residenssiin mahtuu yksi henkilö tai työpari 
kerrallaan.  
Odotamme kiinnostuneina ideoita, jotka ovat yhtä aikaa sekä sopivan suunnitelmallisia 
että kasvavat mahdollisuudesta aitoon paikkasidonnaisuuteen. Arvostamme 
sopusuhtaisuutta tavoitteellisuuden ja oman työrytmin rehellisen tunnustelemisen 
välillä. Ensisijaisesti myönnämme ajat kuukauden pituisille suunnitelmille, jotka 
luonteeltaan soveltuvat haetun jakson pituuteen. Suunnitelma voi mielellään liittyä jo 
aikaisemmin aloitettuun pidempään linjaan, mutta olla myös residenssijaksoa varten 
ideoitu. Parhaiten nyt haettavana olevat pitkät jaksot sopivat niille, jotka ovat jo 
työskennelleet residenssissämme tai vastaavissa olosuhteissa. 

Kuvataiteilijoina näkisimme mielellämme, että  residenssisuunnitelman ideointi niveltyisi 
mielekkäästi edistämään laajemmin hakijan meneillään olevaa omaa taiteellista 
ajattelua. Kannustamme tähän erityisesti, jotta residenssiin liittyvä ideointi olisi 
ammatin ja opiskeluiden kannalta rakentavaa/ kestävällä pohjalla, vaikka residenssiin 
on tarjolla hyvin rajoitetusti paikkoja.  
Lisää residenssistä kotisivuillamme www.impilinna.org. 

COVID 19 muutokset residenssin toimintaan 

Residenssi sijaitsee pienessä kylässä saarella ja on saavutettavissa  vain 
yhteysaluksella. Koska COVID 19 - tilanteen vaikutukset paikkaan ovat 
ominaislaatuiset, jätimme kevään ja kesän aikojen hakemisen väliin, residenssin 
toiminta keskeytyi reiluksi kahdeksi kuukaudeksi, jonka jälkeen residenssiä on avattu 
asteittain. Kesäkuun vuosikunnostuksen jälkeen residenssiin on keskitetty ylläpitäjien 
työskentely- ja projektiaikoja. Pandemian vaikutuksia myötäilemään ja matkustusta 
minimoimaan residenssissä on nyt toistaiseksi vain pitkiä jaksoja.  

 

http://www.impilinna.org


Ohjeet ideointiin  

Toivomme, että lokakuussa 2020 residenssin voisi jälleen avata residenssivieraille, 
jotka sitoutuvat yhteistyössä residenssin ylläpidon kanssa seuraamaan COVID - 
tilanteen vaikutuksia ja muutoksia saarella elämiseen. 

Aika residenssissä on tarkoitettu omaan vapaan taiteellisen työskentelyn kautta 
etenevään suunnitelmalliseen tekemiseen. Opiskelijoiden ei ole tarkoitus keskittyä 
opintoihin liittyviin kurssisuorituksiin residenssissä oleskelun aikana. Välttämättömään 
viikottaiseen opetukseen, esimerkiksi seminaareihin, voi saarelta käsin etänä osallistua 
kohtuullisesti. 

Telegrafenin karttuvaan paikkaan ja olosuhteisiin liittyvään pieneen kirjastoon voi 
etukäteen ehdottaa kirjahankintoja omaa vierailua varten. 

Residenssiaikaan sitoutumisen yhteydessä velvoitamme lukemaan ja hyväksymään 
kotisivuilta ’Asukkaan käsikirjan’. 

Residenssijakso on opiskelijoille ilmainen. Valmistuneilla on pieni 50€ käyttömaksu ja 
20€ vesi ja sähkömaksu/ asukas/ viikko, jota voidaan soveltaa tarpeen mukaan. 

Saarella on poikkeuksellisesti mahdollisuus työstää puuta. Rannoilta löytyy männyn 
runkoja, jotka ajautuivat mereen, kun rahtialus kallistui myrskyssä marraskuussa 2018. 

Linkkejä: 

Residenssin kotisivut www.impilinna.org   
Yhteysalus m/s Baldurin (entinen m/s Eivor) aikataulut www.meritie.fi. 
Lisää hyödyllisiä linkkejä löytyy toisesta liitteestä. 

Ideoinnin sisältö  

Alkuun:  
-Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero 
-Opiskelijat: opetusalue ja vuosikurssi / alumnit: opetusalue ja valmistumisvuosi 
- Aiemmat vierailut Utön residenssissä 
-Vierailut Kuvataideakatemian tukemissa residensseissä  
-Haetut viikot, mieluiten noin 4 peräkkäin. Hae vain viikkoja, jotka pystyt olemaan saarella. 
Ajan saantia helpottaa, jos pystyt listaamaan sekä ensisijaiset että toissijaiset vaihtoehdot. 
Vaihtopäivä on yleensä lauantai. 

Vapaamuotoinen tekstiin, kuviin tai molempiin perustuva residenssin tavoitteiden 
mukainen ideointi, jota voi täydentää halutessaan aikaisemmilla kuva- tai työnäytteillä. 
Toivomme, että oleskelujakson aikana residenssivieraat tunnistavat ja ovat avoimia myös 
uusille pidempiaikaisille paikasta kasvaville aiheille. 

Ei CV:tä.  

http://www.impilinna.org
http://www.meritie.fi


Tee ideasta yksi pdf-tiedosto, jonka koko on korkeintaan 5MB. Nimeä tiedosto 
etunimi.sukunimi.pdf. 
Korjaukset  etunimi.sukunimi.korjaus.pdf.  
Lähetä hakemus uto.residenssi@gmail.com viimeistään 18.9 2020 

Kuvan residenssi- yhdistyksen ylläpitämä residenssi Utön saarella laajentaa kuvataiteen 
ammattikenttää. Vapaaehtoistyöllä toimivaan yhdistykseen kuuluu pääosin 
Kuvataideakatemiasta valmistuneita, mutta myös siellä opiskelevia. 

Vuonna 2020  residenssin toimintaa tukee Suomen kulttuurirahaston keskusrahasto ja 
Niilo Helanderin säätiö. Kuvataideakatemia on osaltaan mahdollistamassa residenssiä 
tukemalla opiskelijoiden työskentelyaikoja. 

 

TO WORK IN THE RESIDENCY ON UTÖ ISLAND 

Four week periods between October 2020 and May 2021 
Deadline for applications is Friday 18.9.2020. 

The goal of the residency 

Our residency on Utö island concentrates to support visual art which has a connection to 
Utö island, it’s environment and conditions. The residency is meant for artists whose work 
benefits from spending time on the island. Site specificity - which we wish from the 
applications - can be broadly defined. It can originate for example from perception, 
localities or the circumstances of the place and the Baltic Sea.  

mailto:uto.residenssi@gmail.com


 

Residency 

Utö is the Southernmost inhabited island in Finland. The island is worth visiting in each 
season. The small 100-year-old residency house is located on the edge of the village.  

Who can apply and how 

Students and graduates of the Academy of Fine Arts of Uniarts Helsinki can apply to 
the residency on Utö island. The residency is suitable for one person or work pair at 
time. 

We wish for ideas which are at the same time planned and open for the conditions and 
new experiences on the island. Also we expect ideas to be in balance a four week long 
period. Due to the current pandemic situation 4-week-long periods are preferred. The 
most suitable these periods are for those who have been visiting the residency or 
comparable conditions before.  

We hope that making the application would benefit the applicant’s artistic practice and 
thinking in a broader way. We encourage this so that applying would be constructive, 
even without getting a time from the residency. Unfortunately the residency has a 
limited capacity.  

More information on our website www.impilinna.org 

COVID 19  

The residency is located in a village on a small island and it is reachable only by one 
ferry. As the island is in a vulnerable situation during a pandemia, we decided to close 
the residency in spring 2020. After being empty for over two months the organization 
team has been making the yearly renovations and having their own recompense 
working times on the residency. To reduce risks of spreading the virus we have decided 
to grant only long residency times. 



 

Applying instructions 

Our wish is to open the residency in October 2020 to students and graduates who 
commit to follow the safety regulations and situation on the island in the current 
pandemic - in cooperation with the organizators.  

The time on the residency is meant for the applicant’s own artistic work. Students are 
not supposed to carry out coursework. Some distant studying can of course be made 
during the residency period if necessary.  

The applicant commits to read and accept the “User Guide to the Residency” when 
they are granted residency time.  

The residency is free of charge for the students. Graduates have a small fee: 50€ per 
week + 20€ for water and electricity per week / person. 

There is now a possibility to carve wood on the island. Pine trunks can be found from 
the shores, as they were drifted there in 2018.  

Links: 

The website of the residency  www.impilinna.org  
Connecting ferry m/s Baldur’s (previously m/s Eivor) timetable www.meritie.fi. 
More useful links in another attachment. 

The content of the application 

Attach in the beginning: 
⁃ Your name, email and phone number 
⁃ Students: study area and year of studies 

http://www.impilinna.org
http://www.meritie.fi


Graduates: study area and year of graduation 
⁃ Previous visits to the residency on Utö island 
⁃ Previous visits to other residencies supported by the Academy of Fine Arts 
⁃ The wished time of the residency period, preferably 4 weeks in a row. List all 

times you are able to accept in priority order. Changeover day is usually 
Saturday. 

An applying letter in free form. It can include text, images or both. 

No CV. 

Make one pdf-file, maximum size 5 MB. Name the file as firstname.lastname.pdf. If you 
need to make corrections, send them as firstname.lastname.correction.pdf. 

Send the application to uto.residenssi@gmail.com latest 18.9.2020. 

The Residency on Utö Island is run by an association consisting of artists graduated 
from the Academy of Fine Arts as well as students studying there. The voluntary work 
is based on the interest and respect for the Utö island and its circumstances.  

The association is supported by The Finnish Cultural Foundation and Niilo Helander 
Foundation during the year 2020. In addition The Academy of Fine Arts, Uniarts 
Helsinki supports the residency periods of it’s students.  

 

Kuvat elokuu 2020 / photos August 2020 / Ulla Leppävuori
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