
 

Residenssimme Utön saarella tulevaisuus on tällä hetkellä epävarma. Saarella on paine 
siirtää rakennus toiseen käyttöön. Käymme edelleen keskustelua asiasta! Residenssistä 
kiinnostuneiden kannattaa silti varautua siihen, että nyt haettavat ajat voivat jäädä 
viimeisiksi.  

Vaikka Telegrafen on käyttötarkoitukseen mitä oivallisin, on meidän mietittävä tässä 
tilanteessa varmuudeksi myös jo ideoita uudesta paikasta residenssityöskentelyyn. 
Otamme vastaan vihjeitä mielenkiintoisista paikoista, vaikka pienen Telegrafenin isojen 
saappaiden täyttäminen tuntuu mahdottomalta. Kaikki apu nykyisessä tilanteessa on 
tervetullutta! 

Nyt jaossa olevat arvokkaat ajat annamme enimmäkseen niille, joiden työskentely olisi 
kypsymässä osaksi ensi vuonna 15 vuotta täyttävän residenssimme ulostuloja tai joiden 
jostain syystä olisi muuten juuri nyt päästävä työskentelemään Utöseen.  
Ideoikaa huolellisesti ja paikkaan liittyen! 

Vaikka et hakisi residenssiin nyt, niin jos sinulla olisi sopivia töitä kehitteillä, työideoita tai 
valmista materialia ulostuloihin, niin olisi hienoa kuulla niistä. Olemme kiinnostuneet 
monenlaisista ideoista, sekä luonosmaisista että pidemmälle viedyistä.  



TYÖSKENTELEMÄÄN RESIDENSSIIN 
UTÖN SAARELLE  

Kahden- neljän viikon jaksoille lokakuu 2021- helmikuu 2022. 
Ehdotuksen voi jättää viimeistään perjantaita 8.10 
Lokakuun ideoiden jättö on jo aikaisemmin 24.9. 

Residenssin tavoite 

Residenssimme Utön saarella edistää 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 oivaltaa läsnäolon 
kautta. Laajasti ymmärrettävän paikkakohtaisuuden tai -lähtöisyyden tulokulma voi olla 
monenlaista etsimistä, liittyä paikkojen välisyyteen, havainnointiin, kerroksellisuuteen, 
sivuta luovasti eri aloja, edetä yhteistyössä tutkimuksen ja alojen välisyyden kanssa, olla 
aikamme sekä saaren sijainnin tai toiminnan näkökulmasta oleellisia aiheita.  

Kuvataiteilijoina pidämme tärkeänä oikeutta omaan vapaaseen perustyöskentelyyn ja 
oman työrytmin havainnointiin ja tunnistamiseen.  

Utön saari ja residenssi 

Utö on Suomen eteläisin asuttu paikka. Ympärivuotisesti asutun saaren arki ja ulkomeren 
olosuhteet muodostavat arvokkaan työskentely-ympäristön kaikkina vuodenaikoina ja 
vaihtelevat vuosittain. 100- vuotias n. 40 m2 residenssitalo Telegrafen eli entinen 
sähköttäjän talo sijaitsee pihoineen kylän laidalla. Residenssin kotisivut www.impilinna.org 
sekä liitteessä monipuolisesti linkkejä. 

Kuka voi hakea ja miten 

Residenssiin voi hakea Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa opiskelevat ja sieltä 
valmistuneet. Ympärivuotisesti toimivaan residenssiin mahtuu yksi henkilö tai työpari 
kerrallaan.  

Odotamme ideoita, jotka ovat yhtä aikaa sekä sopivan suunnitelmallisia että kasvavat 
mahdollisuudesta aitoon paikkasidonnaisuuteen. Arvostamme sopusuhtaisuutta 
tavoitteellisuuden ja oman työrytmin rehellisen tunnustelun välillä. Ensisijaisesti etsimme 
ideoita, jotka soveltuvat pidempään oleskeluun saarella. Toivomme myös, että 
oleskelujakson aikana residenssivieraat ovat avoimia uusille paikasta ja oleskelusta 
kasvaville pidempiaikaisille aiheille. 

Varaa mahdollisuus siihen, että työskentelyyn käytettävä aika residenssissä rajautuu 
pelkästään omaan vapaan taiteellisen työskentelyn kautta etenevään suunnitelmalliseen 
tekemiseen. Opiskelijoiden ei ole tarkoitus keskittyä opintoihin liittyviin kurssisuorituksiin 
residenssissä. Välttämättömään viikoittaiseen opetukseen, esimerkiksi seminaareihin, voi 
osallistua etänä kohtuullisessa määrin. Residenssissä vietettävä aika ei ole tarkoitettu 
palkallisiin etätöihin, sivuprojekteihin tai muihin töihin. 

http://www.impilinna.org
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Suunnitelma voi mielellään liittyä jo aikaisemmin aloitettuun pidempään linjaan. Se voi 
myös olla ideoitu residenssijaksoa varten, olla prosessimaista tai jatkoa aikaisemmalle 
työlle. Nyt haettavat pitkät jaksot sopivat erityisesti jo Utössä työskentelyn aloittaneille tai 
vastaavia olosuhteita kokeneille. 

Kuvataiteilijoina näkisimme mielellämme, että ideointi niveltyisi mielekkäästi edistämään 
laajemmin hakijan meneillään olevaa omaa taiteellista ajattelua. Kannustamme tähän 
erityisesti, jotta ideointi ehdotuksiin olisi ammatin ja opiskeluiden kannalta rakentavaa/ 
kestävällä pohjalla, vaikka residenssiin on tarjolla aikoja hyvin rajoitetusti. 

Residenssijakso on opiskelijoille ilmainen. Valmistuneilta peritään 50€ käyttömaksu ja 20€ 
vesi ja sähkömaksu/ asukas/ viikko, maksua voidaan soveltaa tarpeen mukaan eli kysy 
siitä. 

Ennen residenssin ajan vastaanottamista tulee lukea kotisivuilta ’Asukkaan käsikirjan’ ja 
sitoutua siihen. 

Linkkejä: 

Residenssin kotisivut www.impilinna.org   
Yhteysalus m/s Baldurin (entinen m/s Eivor) aikataulut www.meritie.fi. 
Hyödyllisiä linkkejä toisessa liitteestä. 

COVID 19 muutokset residenssin toimintaan 

Residenssi sijaitsee pienessä kylässä saarella ja on saavutettavissa vain yhteysaluksella. 
Näissä olosuhteissa COVID 19 - tilanteen vaikutukset ovat ominaislaatuiset. Pandemiaa 
myötäilemään ja matkustusta minimoimaan residenssiin suunnitellaan pääosin pitkiä 
jaksoja. Edellytämme myös yhteistyössä residenssin ylläpidon kanssa seuraamaan 
pandemian muutoksia ja vaikutuksia saarella asumiseen ja sinne matkustamiseen. 

Ohjeistamme residenssiin menijöitä pandemia aiheisessa palaverissa skypen kautta. 

Ajankohtaista 

Suunnittelemme pian 15 vuotiaan toiminnan juhlistamista esittämällä sekä nykyistä että 
vuosien aikana edistynyttä työskentelyä. Olemme kiinnostuneita aikaisemmin 
residenssissä edistyneestä työskentelystä, nyt tehtävästä sekä näiden yhdistelmästä, jotka 
voisivat olla osa parhaillaan ideoinnin alla olevia ja toiminnan näköisiä ulostuloja. 

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

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

Kerro työskentelystä tai suunnitelma, joka edistyisi oleskelusta Utössä ja Telegrafenissa. 
Sisällytä mukaan työnäytteitä ideasta tai omasta aikaisemmasta tekemisestä, joiden katsot 
tavalla tai toisella auttavan meitä tavoittamaan ideaa. Pelkkä linkki kotisivuille tai viittaus 
aikaisempaan tekemiseen ei riitä. 

Merkitse alkuun:  
- Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero 
- Opiskelijat: opetusalue ja vuosikurssi / alumnit: opetusalue ja valmistumisvuosi 
- Aiemmat vierailut Utön residenssissä 
- Vierailut Kuvataideakatemian tukemissa residensseissä  
- Haetun ajan pituus ja aika, jolloin pääsisit saarelle. Ajan saantia helpottaa, jos pystyt 
listaamaan sekä ensisijaiset että toissijaiset vaihtoehdot. Hae vain viikkoja, joihin pystyt 
oikeasti sitoutumaan! Vaihtopäivä on yleensä lauantai, koska silloin yhteysaluksen 
aikataulut ja siihen sopivat jatkoyhteydet sopivat vaihtoon ilman välipäiviä. 
- Ei CV:tä.  

Tee ideoinnista 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 10.9 2021 

Kuvan residenssi- yhdistyksen ylläpitämä residenssi Utön saarella laajentaa kuvataiteen 
ammattikenttää. Toiminnasta vastaa pääosin Kuvataideakatemiasta valmistuneet, mutta 
myös siellä opiskelevat. Toiminta yhdistää Kuvataideakatemiasta eri aikoina valmistuneita 
ja on mahdollisuus heidän kehittyvään ja huolehtivaan vuorovaikutteisuuteen Telegrafen- 
rakennuksen, ympäristön ja paikallisuuden kanssa. Samoin kuin koko 15 vuotta lähestyvän 
toiminnan aikana, myös nykyään residenssi mahdollistuu vapaaehtoisella työllä. 

 



The future of our residency on the island of Utö is currently uncertain. There is pressure on 
the island to use the building for other purposes. The discussions about this unfortunate 
situation are still going on. Those interested in the residency should be aware of the fact that 
this might be the last chance to apply for the residency. 

While Telegrafen suits its purpose excellently, we have to prepare ourselves to also look for 
ideas of new possible locations for the residency. We are happy to receive any clues about 
interesting places.  Any help in the current situation is welcome! 

These valuable residency periods will be appointed mainly to those whose work in progress 
could be a part of the 15th birthday projects of the residency next year. We also consider 
those who have at this point an essential reason to work in Utö. Please make careful plans 
which relate to the place. 

Even if you don’t apply for a residency now, but you have suitable work in process, ideas, or 
finished material for the possible projects related to the jubilee year, it would be great to hear 
about them. We are interested in a wide range of ideas, sketches as well as more developed 
ones. 

OPEN CALL FOR THE RESIDENCY ON UTÖ ISLAND 

We offer two to four working periods between October 2021 and February 2022. 

The deadline for the applications is Friday 8th of October 2021. 

For October, deadline is 24.9. 

The goal of the residency 

Our residency on the island of Utö supports visual practice related to Utö island and its 
environment and conditions. The residency is aimed at artists whose work could benefit from 
spending time on the island and the possibility to be present there. Site specificity - which we 
wish from the applications - can be broadly defined. It can originate for example from 
observation, perception, localities or the circumstances of the place and the Baltic Sea. It 
could be interdisciplinary or relevant to the location, local activities or current time. As artists, 
we value the right to artistic groundwork and the time dedicated to observe and identify one's 
own working rhythm. 



 

Utö island and the residency 

Utö is the Southernmost inhabited island in Finland. The island is worth visiting in each 
season. The conditions by the open sea on a year-round inhabited island vary every year 
and offer a valuable working environment. The 42m² residency house, built for the island 
telegrapher hundred years ago, is located on the edge of the village. You can find more 
information for www.impilinna.org. 

Who can apply and how 

Students and graduates of the Academy of Fine Arts of Uniarts Helsinki are eligible to apply 
to the residency. The year-round residency is suitable for one person or work pair at a time. 

We wish for ideas that are at the same time site-sensitively planned and open for the 
conditions and new experiences on the island. Also, we expect ideas to be in balance to find 
your own working rhythm and goal-oriented working. We prioritize longer working processes. 
The residency is not meant for coursework. Some distant studying (f.ex. attending seminars) 
is of course possible during the residency period if necessary. The residency is neither 
meant for distant work or other paid non-artistic work. 

Your plan for the residency could preferably be linked to your long-time practice. It could be 
either composed for a residency period, be process-oriented or a continuation of previous 
work. We wish your application would meaningfully foster your artistic thinking. The most 
suitable these periods are for those who have already started working in Utö or have 
experienced similar conditions before. We hope that making the application would benefit 
the applicant’s artistic practice. We encourage this so that applying would be constructive, 
even without getting time from the residency. Unfortunately, the residency has a limited 
capacity.  



The residency is free of charge for the students. The graduates will be charged 50 € per 
week and 20 € for water and electricity per week/person. The fee can be adjusted if needed, 
please inquire about it. The applicant commits to read and accept the “User Guide to the 
Residency” on the website before they are granted residency time. 

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

COVID-19  

The residency is located in a village on a small island and it is reachable only by one ferry. 
Because of this, the island is in a very vulnerable situation during a pandemia. To reduce the 
risks of spreading the virus we have decided to grant only longer residency times to 
minimize the travelling. We require the students and the graduates to commit to following the 
safety regulations and situation on the island depending on the covid-19 situation - in 
cooperation with the residency administrators. We´ll organize a video call concerning this 
before the residency period. 

Current affairs’ 
We plan to celebrate our upcoming 15th anniversary by presenting both current and earlier 
works by the artists who have been working in the residency. We are interested in the works 
that have been nurtured in the residency earlier and also in the works which are still in 
progress or a combination of both of these. 

There is now an exceptional opportunity to carve wood on the island. Pine trunks were found 
from the shores, as they were drifted there from a cargo ship during a storm in 2018.  

Telegrafen hosts a small library focusing on books related to the place and its conditions. 
You can also suggest purchases in advance for your own visit. 

The content of the application 

Write about your practice and your plans which would profit from spending time on Utö and 
in Telegrafen. Please enclose a portfolio that introduces us to your ideas and helps us to 
understand them. A link to a website or mention of previous projects is not sufficient. 

Attach in the beginning: 
-Your name, email and phone number 
-Students: study area and year of studies / 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 desired time of the residency period. List all times you can accept in priority order. 
Please apply only for the dates you can commit to. Changeover day is usually Saturday, 
because of the ferry timetable. 
-No CV 
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Please 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 8.10.2021. 

The Residency on Utö Island is run by an association consisting of artists who have 
graduated from the Academy of Fine Arts as well as students studying there. The work is 
based on the interest and respect for the Utö island and its circumstances. The association 
brings together people who have graduated at different times from the Academy of Fine Arts. 
It gives a possibility for developing and nurturing interaction between Telegrafen building, the 
environment and the locality. Nowadays, as always during its history of almost fifteen years, 
the residency is made possible with voluntary work. 


