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kone  
FoUnDAtion

Established in 1956, Kone Foundation is an independent and 
unaffiliated organisation. Its aim is to make the world better by 
advancing bold initiatives in research and the arts. The foun-
dation awards grants for academic research, culture and art. 
It popularises research and organises events to bring art and 
research to wide audiences. The foundation also maintains the 
Saari Residence in Mynämäki for artists and researchers. 

Besides funding, the foundation pursues active arts and re-
search policies and constantly seeks to provide alternatives to 
the mainstream. Kone Foundation’s vision is that art, culture and 
academic research flourish in Finland, they are part of every-
day life and discussions in society, and they challenge current 
conceptions. 

koneen  
säätiö

Vuonna 1956 perustettu Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippu-
maton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä 
rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö tukee tieteellistä 
tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuista-
mista apurahoin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tut-
kijaresidenssiä Mynämäellä. 

Säätiö on tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen 
rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja 
valtavirralle. Koneen Säätiön visio on, että ihmistieteellinen tut-
kimus, ympäristöntutkimus sekä taide ja kulttuuri kukoistavat 
Suomessa, ovat osa ihmisten arkea ja yhteiskunnallista keskus-
telua, vaikuttavat päätöksentekoon ja kyseenalaistavat vallitsevia 
käsityksiä. 
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kiitos Hilkka Salosen, prosessit pysyivät 
hallinnassa ja tilintarkastajat tyytyväisinä. 
luottamus hallituksen ja sen sihteerin vä-
lillä oli vahva.

Hilkka Salosen aivan erityinen ominai-
suus on herkkävaistoisuus, se, että hän 
kuuntelee ihmisiä, syventyy heidän ongel-
miinsa ja huolehtii heidän hyvinvoinnis-
taan. näin hän on lempeällä ja myöntei-
sellä persoonallaan luonut koneen Säätiön 
henkeä: on pitkälti hänen ansiotaan, että 
koneen Säätiön toimintakulttuuriin kuuluu 
tasa-arvoinen vuorovaikutus, kohtaaminen 
ja huolenpito, oli sitten kyse työtovereista, 
apurahansaajista tai muista sidosryhmistä.

Vaikka viimeaikaiset muutokset koneen 
Säätiön toiminnassa näyttävät suurilta, mo-
net tärkeät asiat säilyvät ennallaan nyt ja 
vastaisuudessa. apurahojen jakaminen on 
edelleen koneen Säätiön ydintoimintaa ja 
apurahansaajat ovat tärkein sidosryhmäm-
me. Vaikka työn ja työntekijöiden määrä 
onkin kasvanut nopeasti, eivät perusarvot, 
joihin työntekijämme sitoutuvat, kuten ta-
sa-arvon ja kulttuurisen moninaisuuden 
kunnioittaminen sekä vastuu ihmisistä ja 
ympäristöstä, ole muuttuneet miksikään. 
Ja Hilkan esimerkki muistuttakoon vast-
edeskin kuuntelemisen ja myötäelämisen 
tärkeydestä.

koneen Säätiössä on meneillään suuria 
muutoksia. Henkilökunnan määrä on ly-
hyessä ajassa kasvanut huomattavasti, ja 
tehtaankadun toimitila on käynyt entistä 
ahtaammaksi. Samalla säätiön toimiston 
muutto lauttasaaren kartanoon lähestyy, 
ja lisääntyvien tilojen myötä toiminta on 
saamassa uusia muotoja ja uusia haasteita. 
esimerkiksi kartanon pihapiirin punaisen 
huvilan tiede-taidekahvilaan ja pääraken-
nuksen monitoimitilaan on suunnitteilla 
monenlaisia keskustelutilaisuuksia, semi-
naareja, näyttelyitä ja taidetapahtumia. 
uusilla toimintamuodoilla pyrimme tavoit-
tamaan apurahansaajien ja muiden tutki-
joiden ja taiteilijoiden lisäksi niin sanotun 
suuren yleisön.

Suurta muutosta koneen Säätiön his-
toriassa merkitsee myös se, että pitkäai-
kainen työntekijämme, hallintopäällikkö ja 
hallituksen sihteeri Hilkka Salonen jäi viime 
vuonna eläkkeelle. Salosen merkitys ko-
neen Säätiön 2000-luvun kehityksessä on 
ollut mittaamaton. Hänen tultuaan säätiön 
palvelukseen vuonna 2001 säätiön toimin-
tatavat alkoivat kehittyä uuteen suuntaan, 
ja avoimuudesta sekä läpinäkyvyydestä 
tuli vähitellen keskeinen osa säätiön toi-
mintakulttuuria. Ja vaikka säätiön toimin-
nan volyymi vuosituhannen ensimmäisellä 
kymmenvuotiskaudella kasvoi nopeasti, 

kUUntelU jA 
myötäeläminen 
näkyvät säätiön 

ArjessA 
Hanna nurminen

Säätiön HallitukSen 
puHeenjoHtaja

aVauSSanaT

Hanna nurminen. kuva: otto-Ville Väätäinen



vuosikertomus 2017

8 9

mia luontoarvojen korvaamiseen. Syksyllä 
järjestimme aiheesta teemahaun, jossa ra-
hoitettiin kahdeksaa hanketta.

Vuoteen mahtui metsän ja apurahojen 
lisäksi paljon muuta dialogisuuden pohti-
misesta kieliohjelman arviointiin. runsaasti 
aikaa ja ajatuksia saivat myös lauttasaa-
ren kartanon kunnostustyöt ja toiminnan 
suunnittelu. 

tuntuvimmat muutokset koskivat hen-
kilöstöä: Hanna nurminen kirjoittaa edellä 
hallintopäällikkö Hilkka Salosesta. kaikki 
me Hilkan kanssa työskennelleet olemme 
oppineet häneltä valtavasti. Myös pitkäai-
kainen viestintäkoordinaattori laura Sa-
hamies lopetti työnsä säätiössä, samoin 
hallintosihteeri Sanni lyytinen. Vuoden 
aikana työnsä aloittivat viestintäpäällikkö 
Heljä Franssila, hallintosihteeri martina 
lybeck ja Saaren kartanon toiminnanjoh-
tajan sijainen leena kela. loppuvuodesta 
rekrytoitu kartanonhoitaja jan laaksonen 
ja viestintä- ja tapahtumakoordinaattori 
annaliina niitamo täydentävät henkilöstöä 
tulevana vuonna. uudella joukolla odotam-
me innolla ja jännityksellä lauttasaareen 
muuttoa keväällä 2018.

Joulukuussa 2014 säätiön hallituksen jä-
sen janne kotiaho teki ehdotuksen maa-
alueen hankkimisesta ja suojelusta säätiön 
kasvaneen toiminnan aiheuttamien ympä-
ristöhaittojen hyvittämiseksi. Syyskuussa 
2017 astelimme kullan alueella kemiön-
saaressa. ihastelimme vanhaa kuusikkoa 
ja valon suodattumista sen läpi, keräsimme 
herkkutatteja kokouspapereista tyhjennet-
tyyn muovitaskuun, joka toimi sienikorina. 
kolmen vuoden mutkikas polku innolla 
vastaanotetusta ideasta toteutukseen 
oli kuljettu, kun loppuvuodesta saimme 
suojelupäätöksen. 

Maa-alueen hankkiminen ja suojelu 
oli hyvitys luonnolle, syntymäpäivälahja 
100-vuotiaalle Suomelle – säätiön halli-
tuksen puheenjohtajan Hanna nurmisen 
sanoin, "lahja äiti maalle". 

luonnon monimuotoisuuden kaventumi-
nen ja keinot biodiversiteetin takaamisek-
si olivat säätiössä teemana laajemminkin. 
toimintavuoden suurin tilaisuutemme oli 
kesäkuinen seminaari ja verkostoitumis-
tilaisuus ekologinen kompensaatio – Vi-
herpesua vai pesunkestävää vihreyttä, 
jonka tarkoituksena oli antaa tieteellisiä, 
yhteiskunnallisia ja kulttuurisia näkökul-

anna talaSniemi
joHtaja

metsä jA 
ihmiset

aVauSSanaT

anna talasniemi. kuva: Heljä franssila
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tammi Helmi maaliS

vUoDen 2017 
kohokohtiA

Säätiö mukana 
Tiedettä kaupun-
gissa: Tieteen 
aikakone -tapah-
tumassa Kampin  
kauppakeskuksessa 
(11.–12.1.)

Kutsutaiteilija 
Matthew Cowan 
työskenteli 
huhtikuun 
loppuun asti 
Saaren kartanon 
residenssissä.

Keskustelusarja 
Aamiais-Kaivo 
jatkui Vallan ris-
teymiä taiteessa 
ja tutkimuksessa 
-keskustelulla 
(2.2.).

Suomentaja Kris-
tiina Drews kertoi 
kääntämisestä sekä 
residenssivieraille 
että Mynämäen kir-
jastossa paikallisel-
le yleisölle (6.2.).

Tampereen elokuvajuh-
lilla järjestettiin Alkupe-
räiskansat, ympäristö ja 
tulevaisuus  -elokuva-
näytös sekä elokuvien 
teemoja käsittelevä 
seminaari yhteistyössä 
Tampereen  elokuvajuhli-
en kanssa (9.3.).

Säätiö lahjoitti 2 
miljoonaa euroa yli-
opistojen pääoma-
keräykseen. Tukea 
saivat Itä-Suomen 
yliopisto, Jyväs-
kylän yliopisto ja 
Taideyliopisto.

Miika Tervonen 
palkittiin kirjoituk-
sestaan Historian-
kirjoitus ja myytti 
yhden kulttuurin 
Suomesta 25 000 
euron suuruisella 
Vuoden Tiedekynä 
-palkinnolla (30.3.)

Maaliskuun 
Aamiais-Kaivolla 
keskusteltiin 
rodullistamisen 
prosesseista ja 
lieveilmiöistä 
(23.3.)

Musta Sorsa -työryh-
mä (Väinö Makkonen 
ja Antti Immonen) 
järjesti Saaren karta-
non tanssistudiossa 
paikallisille miehille 
suunnatun yhteisötai-
teen työpajan (25.3.). 

Irakilaisen kuva-
taiteilija Hodhayfa 
Salihin töitä esillä 
Mynämäen kirjas-
tossa (12.4.–22.4.) 

HuHti

Kevään kolmannen 
Aamiais-Kaivo-kes-
kustelun teemana 
oli Vainotuista 
vallanpitäjiksi? 
Vähemmistöt ja 
poliittinen muutos 
(6.4.)

Koneen Säätiön 
ja Nesslingin 
säätiön yhteinen 
vuorovaiku-
tuskoulutus 
tutkijoille (7.4.).

Apurahansaajien 
vertaismento-
rointi käynnistyi 
yhteisessä työpa-
jassa (27.4).

– kevät
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Algoritmittyvä 
elämä -seminaari 
järjestettiin yhdes-
sä KAUTE-säätiön, 
TTS100-säätiön ja 
Helsingin Sanomain 
säätiön kanssa 
(12.–13.5.)

Saaren kartanon 
avoimissa ovissa 
(25.5.) julkistettiin 
taiteilijaduo Kalle 
Hammin ja Dzamil 
Kamangerin Siirto-
laispuutarha-teos. 

Apurahahaun info-
spesiaali: elokuva-
näytös Black Hole 
Mama ja asiaa 
Naapuri dialogit-
teemahausta (30.5.)

Yölaulajien ilta 
-tapahtuma Saaren 
kartanossa yhteis-
työssä Mynämäen–
Mietoisten luonnon-
suojeluyhdistyksen 
kanssa (2.6.).

Mynämäen seu-
dun latu ja polku 
-yhdistyksen 
Suomi 100 vuotta 
-kartanokierros 
vieraili myös 
Saaren kartanolla 
(13.6.).  

Saaren kartanon Kesä-Kai-
vo: Taiteen tila ja tehtävä 
yhteiskunnassa 16.6. 
Päivän mittaisen keskus-
telutilaisuuden ohjelman 
ja vieraat kokosi yhteen 
Saaren kartanon alumnus, 
taiteilija Jaakko Pesonen.

Helsinkiläinen esitystai-
teen kollektiivi Toisissa 
tiloissa työskenteli 
Saaren kartanon resi-
denssissä ja kutsui kaikki 
kosmisen myötätunnon 
harjoitukseen Pikkuju-
hannus Toisissa Tiloissa 
-esitykseen läheiselle 
Pyheen kylätorille (16.6.). 

Näyttely Lauttasaa-
ren kartanon puiston 
taidekilpailun ehdokkaista 
avattiin Lauttasaaren 
kirjastossa 21.6. Teoskil-
pailun voitti taiteilijapari 
Nabb+Teeri ehdotuksel-
laan Lahopuutarha.

Uudenkaupungin 
Soroptimistit 
vierailivat Saaren 
kartanolla (28.6.).

touko keSä

Mynämäen Pikku-
laurin esikoululai-
set kevätretkellä 
Saaren kartanossa 
ja Leena Kelan 
performanssi 
Kevät (4.5.).

Saaren kartanon 
residenssiläiset 
Anne-Mari Kivimäki, 
Mari Kalkun ja Eero 
Grundström juhlisti-
vat valtakunnallista 
kansanmusiikin päi-
vää pitämällä ilmaisen 
konsertin Mynämäen 
kirjastossa (10.5.).

Pro Agrian maata-
lousnaisten luon-
tomatkailukoulutus 
Saaren kartanossa 
ja sen lähiympäris-
tössä (10.5.).

Ekologinen kompensaatio 
– Viherpesua vai pesunkes-
tävää vihreyttä? -seminaari 
Turussa 9.–10.6. 
Tapahtumassa pureuduttiin 
ekologisten kompensaa-
tioiden maailmaan usean 
tieteenalan ja taiteen 
yhteistyöllä. Tilaisuudessa 
yhdistettiin yhteiskunnan, 
ekologian, taloustieteen ja 
kirjallisuuden tutkimuksen 
sekä taiteen näkökulmia. 

Heinä elo

Yhteisötaiteilija Pia 
Bartschin vuoden 
päätyö, Medusan lautta 
– Elävä maalaus -yhtei-
sötaideteos esitettiin 
Porin Suomi Areenassa 
(13.7.). Bartsch työsti 
teoksen yhdessä yhtei-
söpedagogi-opiskelija 
Titta Brunoun ja laitila-
laisen Rauhan tyttäret 
-työryhmän kanssa. Avaruusasema-työryhmä 

järjesti Saaren kartanolla 
suuren suuren suosion 
saaneen Demodome-ta-
pahtuman, joissa video- 
ja esitystaide, musiikki 
sekä Saaren kartanon pe-
rinteinen kulttuurimiljöö 
kohtasivat yhteisöllisessä 
kontekstissa (14.7.). 

Saaren karta-
non residenssi-
haku 1.–15.9.

Saaren karta-
non vuosittaisen 
Elojuhlan teemana 
oli kuvataiteilija 
Hanneriina Moissei-
sen sarjakuvateos 
Kannas (30.8.)

vUoDen 2017 
kohokohtiA
– kesä

Residenssivierai-
den demoesityk-
set ja keskustelua 
paikallisen yleisön 
kanssa (28.7.).
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SyyS

Säätiön apura-
hahaku 1.–15.9.

Lauttasaaren kartanon 
residenssitaiteilija-
ryhmä Naapurihmasto 
etsi yhteistyökumppa-
neita projektilleen ja 
säätiön johtaja Anna 
Talasniemi oli mukana 
puhumassa Lauttasaa-
ri-päivässä (2.9.)

Kutsutaiteilija Kris-
tiina Drews aloitti 
työskentelyn Saaren 
kartanossa.

loka marraS joulu

Kampin Narinkkatorilla vietet-
tiin 1.10. Säätiöpäivää, jossa 
säätiöiden yhteisen Vuosisa-
dan rakentajat -haastekilpai-
lun voittajat palkittiin. Koneen 
Säätiö tuotti säätiöiden työtä 
esiinnostavaan tapahtumaan 
taiteilija Heidi Kilpeläisen 
Lauluvastaanoton, jossa 
Kilpeläinen lauloi kauppakes-
kuksessa suomalaisia tangoja 
henkilökohtaisesti yhdelle 
kuulijalle kerrallaan. 

Saaren kartanon 
residenssipaikan 
saajat vuodelle 
2018 julkistettiin. 

Tanssin ammat-
tilaisfoorumin 
Kiertoliike 2017 
-tapahtuman 
aamiainen jär-
jestettiin Saaren 
kartanolla (8.10.).

Dosentti Ulla  
Tiililän tekemä 
väliarviointi 
säätiön Kieli-
ohjelmasta 
(2012–2016) 
valmistui.

Lauttasaaren kar-
tanossa vietettiin 
harjannostajaisia 
(19.10.). 

Avointa työpaikkaa 
Lauttasaaren karta-
nonhoitajaksi haki 
yli 800 ehdokasta.

Toiminnanjohtaja 
Leena Kela aloitti 
työt Saaren karta-
non residenssissä 
Hanna Nurmisen 
sijaisena.

Taiteilija Ilan Ma-
nouachin näyttely 
Shapereader avattiin 
Valokuvagalleria 
Hippolytessä 3.11. 
Näyttely toteutet-
tiin Hippolyten ja 
Saaren kartanon 
yhteistyönä.

Safe Haven -turvapaik-
karesidenssitoiminta 
Perpetuum Mobilen Artist 
at Risk (AR) -ohjelman 
puitteissa käynnistyi. 
Turkkilainen taiteilija 
Baran Çağinli aloitti työs-
kentelyn Saaren kartanon 
residenssissä.

Saaren kartano mu-
kaan Mietoistenlahti 
– luontoelämyksiä 
kaikille -kulttuuri-
polkuhankkeeseen.

Kullan luon-
nonsuojelualue 
Kemiönsaaressa 
perustettiin lahja-
na satavuotiaalle 
Suomelle.

Apurahansaajat 2017 
julkistettiin 8.12.

Uusien apu-
rahansaajien 
kanssa vietet-
tiin puurojuh-
laa 17.12.

vUoDen 2017 
kohokohtiA
– syksy
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374
uutta  

apuraHa
Hanketta

491 
HakemuSta Saaren  

kartanon 
reSidenSSiin

33,2
miljoonaa euroa 

tieteeSeen ja  
taiteeSeen

34 
myönnettyä  

reSidenSSipaikkaa 
vuodelle 2018

5 
apuraHainFoa

248 
tapaHtumaa 

kamariSSa

190 626 
käyntiä  

www.koneenSaatio.Fi 
SivuStolla

418 
apuraHaa,  

laHjoituSta tai 
palkintoa

2 
kartanoa

51 
reSidenSSi

vieraSta 
Saaren 

kartanoSSa

25 
Säätiön  

järjeStämää  
tapaHtumaa

6385 
HakemuSta  

SykSyn  apuraHa 
ja teemaHauiSSa

760 
kävijää Säätiön 

itSe järjeStämiSSä 
tilaiSuukSiSSa

vUosi 2017  
nUmeroinA



Koneen Säätiön tehtävänä on parantaa maa-
ilmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen 
ja taiteen avauksille. Säätiö myöntää apura-
hoja tieteelle ja taiteelle, palkitsee Vuoden 
Tiedekynällä suomenkielistä tieteellistä 
kirjoittamista, järjestää erilaisia tilaisuuksia 
ihmisten kohtaamiseksi ja ylläpitää Saaren 
kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä. 

Toiminnan painopisteet on koottu viime 
vuosina ohjelmiksi, pitkäkestoisiksi, temaat-
tisiksi kokonaisuuksiksi, joiden tarkoitukse-
na on syventyä säätiölle tärkeisiin aiheisiin 
sekä tuottaa niistä uutta tietoa, ajattelua 
ja keskustelua. Vuonna 2017 oli käynnissä 
2015 alkanut Suomen muuttuvat naapuruu-
det -ohjelma, jonka puitteissa järjestettiin 
Naapuridialogit-teemahaku syyskuun ylei-
sen apurahahaun yhteydessä. Teemahaku-
ja oli toinenkin, Ekologiset kompensaatiot 
yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

s .  18–59

1
tUkeA  

tieteelle 
jA  

tAiteelle
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TuKEa TiETEEllE ja TaiTEEllE

tieteen  
jA tAiteen  
ApUrAhAt

myönnetyt apuraHat 2017

koneen Säätiö myönsi 29 miljoonaa apu-
rahoja rohkeille tieteen ja taiteen avauksil-
le syyskuussa 2017 järjestetyssä haussa. 
apurahan sai yhteensä 374 henkilöä, or-
ganisaatiota tai työryhmää. Hakemuksia 
tuli yhteensä 6385 kappaletta. Myönnöt 
julkistettiin 8. joulukuuta.

Myönnetyistä 29 miljoonasta eurosta 47 
prosenttia suuntautui tieteeseen, 16 pro-
senttia taiteeseen, 36 prosenttia tiedettä ja 
taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja alle yksi 
prosentti muihin kulttuurihankkeisiin. apu-
rahoista päätti syyskokouksessaan koneen 
Säätiön hallitus, jolle noin 50 asiantuntijaa 
oli tehnyt ehdotuksensa apurahansaajis-
ta. Säätiön apurahapäätösten lähtökohtia 
ovat näkemys tieteen ja taiteen itseisar-
vosta, pyrkimys monialaisuuteen sekä tai-

teen ja tieteen tekijöiden yhteistyöhön ja 
vuoropuheluun.

Yhteensä koneen Säätiö rahoitti tiedet-
tä ja taidetta 33,2 miljoonalla eurolla vuon-
na 2017. Summaan sisältyvät apurahojen 
lisäksi rahoitus Vuosisadan rakentajat 
-haastekilpailun voittajille Gutsy Go- ja 
rt lit -hankkeille (200 000 euroa), Suo-
men biotaiteen seuralle, iHMe-festivaalille 
sekä Saaren kartanon residenssiapurahat 
taiteilijoille. Säätiö lahjoitti myös kaksi mil-
joonaa euroa yliopistojen pääomakeräyk-
seen: itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistoil-
le 800 000 euroa sekä taideyliopistolle 
400 000 euroa. Myöntösummaan sisälty-
vät myös kuukausiapurahojen massakoro-
tukset, yhteensä 406 860 euroa. 

polttaVa MaailMa  
– eSiMerkkeJä  
raHoitetuiSta  

HankkeiSta

Hankkeita Saamenmaalla

Saamelaisaktivisti ja ohjaaja pauliina Feo-
doroffin kokoama ryhmä perinteisen luon-
to- ja paikkatiedon kantajia sekä taiteen 
ja tieteen tekijöitä toteuttaa monivuotisen 
vesien- ja laidunsuojeluhankkeen näätä-
mö-joen valuma-alueella ja Muddusjärven 
paliskunnassa lapissa. 

Miltä sopu näyttää -hankkeen pyrki-
myksenä on vahvistaa saamen kielten ja 
kulttuurin asemaa konkreettisin keinoin 
yhdistämällä saamelainen tapalaki maan-

Monia apurahansaajien hankkeita yhdistää pyrkimys käsitel-
lä ajankohtaisia, koko maailmaa polttavia yhteiskunnallisia 
kysymyksiä. Kattoteemoja ovat esimerkiksi metsien rooli ja 
biodiversiteetti, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä kan-
sallisesti akuutit kysymykset, kuten saamen kielten ja kulttuurin 
näkyväksi tekeminen sekä vuoropuhelun rakentaminen eri 

väestöryhmien välille.

käyttösuunnitteluun. Vastaavia toimia ei 
ole Suomessa aikaisemmin tehty.

Hanna mattila jatkaa väitöskirjassaan 
saamelaisen nils-aslak valkeapään (1943–
2001) runouden poetiikan tutkimusta. tut-
kimuksen yhtenä tarkoituksena on lisätä 
marginaaliseen ja näkymättömään rooliin 
jääneen saamelaisen kirjallisuuden näky-
vyyttä. anu kilpeläinen analysoi blogissaan 
saamenpukujen jäljittelyä ja väärinkäyttöä 
sekä kirjoittaa blogiin perustuvan kirjan. toi-
mittajat kukka ranta ja jaana kanninen 
laativat tietokirjan saamelaisten kokemasta 
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pakkosuomalaistamisesta ja pohjoisen luon-
non haltuunotosta. anna morottaja elvyttää 
inarinsaamelaista livđe-musiikkiperinnettä 
työpajoilla ja tubettamalla.

Feminismiä rakenteisiin ja ravistelua 
sukupuolilokeroille

anna paavilaisen ja työryhmän 24/7 fe-
ministi -projekti haastaa instituutiot tar-
kastamaan arvojaan Suomessa vuonna 
2018. olga palo työryhmineen kysyy, mi-
ten feminististä teoriaa voidaan soveltaa 
taideprosesseissa. ryhmä aikoo kirjoittaa 
feminismin suomalaisen taiteentekemisen 
käytäntöihin.

ohjaaja wille Hyvönen tekee monialai-
sen Sä et oo enää ees homo -kokonais-
taideteoksen, jossa hän purkaa syrjiviä 
tilanteita, joita kohtaa arjessaan muunsuku-
puolisena ihmisenä ja taiteilijana. toimittaja 
Susani mahadura ohjaa dokumenttieloku-
van rodullistetusta transnaisesta, joka haa-
veilee huippumallin urasta. taiteilija jaakko 
pesonen ja filosofi kai alhanen kehittävät 
yhdessä vaihtoehtoisen ihmiskunnan histo-
rian, jossa evoluutio on muokannut valtavä-
estöksi homoseksuaalisen ihmisen.

metsät halutaan ymmärtää ja suojella 
radikaalisti uudella tavalla

Metsien rooli ilmastonmuutoksen estäjinä 
ja biodiversiteetin ylläpitäjinä on useiden 
rahoitettujen hankkeiden ytimessä. WWf:n 
koulukiertue tutustuttaa oppilaat metsien 
monimuotoisuudelle tärkeisiin lahopuihin 
ja niiden eliömaailmaan. 

petri keto-tokoin, juha Siitosen ja rit-
va kovalaisen tietokirjassa Puiden asuk-
kaat esitellään Suomen puulajit , niiden 
seuralaislajisto ja keinot niiden turvaami-
seen. toimittaja anna ruohosen johdol-
la laaditaan kirja työnimellä Suomalainen 
metsävale. kirja kannustaa suomalaisten 
talouden sanelemien metsätotuuksien 
kyseenalaistamiseen.

dosentti Sampo Soimakallio pyrkii tut-
kimuksellaan yhtenäistämään käsityksiä 
metsien käytön ilmastovaikutuksista ja si-
ten tukemaan metsien käyttöön ja ilmas-
tonmuutoksen hillintään liittyvää päätök-
sentekoa. käsikirjoittaja kristiina koskinen 
tarkastelee väitöstutkimuksessaan met-
säaiheisten luontodokumenttien luonto-
käsitystä ja pohtii, miten ne muokkaavat 
käsityksiä ihmisyydestä, eläimellisyydestä 
ja ympäristöstä.

jälkifossiiliset taiteilijaresidenssit

ilmastonmuutoksen hillitseminen ja pyrki-
mys varautua jälkifossiiliseen eli fossiilis-
ten polttoaineiden jälkeiseen aikaan ovat 
pontimena kahden taiteilijaresidenssin, 
Helsinki international artist programmen 
ja Mustarindan, monivuotisessa suurhank-
keessa, jossa residenssit ryhtyvät toimiin 
siirtyäkseen edelläkävijöinä jälkifossiili-
seen, pysyvästi nykyistä ekologisempaan 
toimintamalliin.

posthumanistiset hankkeet

posthumanistisista eli ihmisen rinnalla mui-
denkin lajien arvoa korostavista projekteis-
ta esimerkki on kuvataiteilija kalle Hamm, 
joka työryhmänsä kanssa aikoo Waiting For 
the Extinction -projektissa äänittää kah-
desta uhanalaisesta kasvilajista äänimate-
riaalia ja työstää siitä single-levyn. 

tutkijatohtori Sanna karhu taas tutkii 
spesismiä eli lajisortoa ekofeministisestä 
näkökulmasta. kuvataiteilija riikka ke-
ränen työryhmineen tuottaa puolangalla 
paljakan luonnonpuistossa esitettävän 
puuoopperan, joka perustuu saksalaisen 
metsänhoitajan peter wohlleben teokseen 
Puiden salattu elämä.

ekologiset kompensaatiot 
yhteiskunnassa ja kulttuurissa 
-teemahaku

teemahaussa etsittiin hankkeita, jotka 
saisivat monialaisella yhteistyöllä aikaan 
keskustelua ekologisten haittojen hyvit-
tämisestä luonnolle ja sen reunaehdoista. 
professori markku ollikaisen työryhmä 
aikoo kehittää ekologisesti pätevän ja ta-
loudellisesti toimivan kompensaatioiden 
laskentamallin, ja määrittää eri toimijoiden 
oikeudet ja velvollisuudet niin, että ne ra-
kentuvat nykykäytäntöihin ja hyväksyttyi-
hin normeihin. 

panu Halmeen kokoama monialainen 
työryhmä yhdistää tieteen ja taiteen kei-
noja käynnistääkseen pienen mittakaavan 
ekologisia kompensaatioita, joita jokainen 
voisi arjessaan tehdä.

Suomi tarvitsee enemmän 
solidaarisuutta ja sovittelua

Miten Suomessa asuvat eri väestöryhmät 
voivat käydä vuoropuhelua keskenään? 
Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjel-
maan kuuluva naapuridialogit-teemahaku 
vetosi satoihin hakijoihin, jotka haluavat 
työllään edistää ihmisten välistä dialogia 
ja vuorovaikutusta.

markku Sippolan johtama hanke tam-
pereen yliopistossa ottaa kantaa yhteis-
kunnallisessa keskustelussa näkyvään 
polarisaatioon ”ansaitun”, työperäisen 
maahanmuuton ja ”ansaitsemattoman”, 
humanitaarisin perustein tapahtuvan maa-
hanmuuton välillä. Hankkeessa tutkitaan 
Suomessa asuvien virolaisten ja venäläis-
ten sosiaalisessa mediassa käymiä keskus-
teluita. Suomen pakolaisavun projektissa 
tehdään interventioita ja tutkimusta väes-
töryhmien välisen polarisaation ennaltaeh-
käisystä ja konfliktien sovittelusta. dialogi- 
ja sovitteluprosessit toteutetaan Vihdissä, 
Mäntsälässä ja turun Varissuolla.

naapurijurtta liikkuu tampereen Hervan-
nan pihoilla. Se kuuluu hankkeeseen, jossa 
kansainvälisen politiikan tutkija eeva puu-
malan johtama tieteellis-taiteellinen työryh-
mä kartoittaa naapuridialogien todellisuutta 
monikielisessä ja -kulttuurisessa lähiössä. 
koreografi riikka theresa innasen pro-
jekti tuo yksilön ja aktivistin näkökulman 
turvapaikanhakijoiden tukemiseen. taiteen 
kandidaatti theofanis kavvadas ohjaa ly-
hytelokuvan kolmen afganistanilaisen pak-
kopalautuksesta Helsinki-Vantaan lento-
kentältä pariisin kautta kabuliin.
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ARMA (Anti-Racism Media Activist Al-
liance) tuo yhteen tutkijoita, aktivisteja ja 
taiteilijoita. Ryhmä hyödyntää digitaalista 
mediaa, pedagogiikkaa ja taiteita rasismin-
vastaisen ajattelun ja arvojen edistämiseen. 
ARMA järjestää työpajoja ja luentoja, tuot-
taa verkkomateriaaleja sekä taidenäyttelyi-
tä ja julkaisee kirjoja. 

”ARMA on luovien osaajien liitto, jota 
mustat ja ruskeat ihmiset johtavat. Ha-
luamme muuttaa tutkimuksen, aktivismin 
ja taiteen luoviksi työkaluiksi rasismia 
vastaan”, monica Gathuo ja leonardo da 
Costa Custódio kertovat.
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Tutkija ja tuottaja anne koski, musiikkipe-
dagogi ja muusikko petra poutanen-Hur-
me, koreografi päivi järvinen ja Pispalassa 
toimiva Naiskuoro Tellus laulavat vuoden 
1918 naisvankien lauluja ja tekstejä, joita on 
löydetty tutkimustyön tuloksena arkistoista. 

”Häpeämättömän ja vapauttavan esi-
tyksen perimmäinen sanoma on naisten ja 
tyttöjen oikeus aktiiviseen kansalaisuuteen 
ilman vihaa ja väkivaltaa”, kertovat tekijät.

rOhKEaT TEKijäT 2017 VuOSiKErTOMuS 2017
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Ihminen hallitsee yhä suurempaa osaa bio-
sfääristä, ja meneillään on kuudes suku-
puuttoaalto. Se on tuonut paineen kokeilla 
uusia keinoja luonnonsuojelussa. Yksi keino 
on ekologinen kompensaatio, jolla tarkoite-
taan luonnon monimuotoisuuden heikentä-
misen systemaattista hyvittämistä. Koska 
kompensaatiota vasta kokeillaan osana 
luonnonsuojelukäytäntöjä, sen yhteiskun-
nallisia vaikutuksia ei vielä tiedetä. Ympäris-
töpolitiikan tutkija nina nygren työryhmi-
neen etsii vastauksia kehittämällä lauta- tai 
korttipelimuotoisen kompensaatiopelin. 

rOhKEaT TEKijäT 2017 VuOSiKErTOMuS 2017
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Tanssija laura Pietiläinen on luonut poik-
keuksellisen hahmon nimeltä Michaela – 
The Queen of Fucking Everything. Michaela 
ammentaa universumin helliviä energioita ja 
tekee esityksiä näiden energioiden johdat-
telemana. Energiaesityksissään Pietiläinen 
tekee yhteistyötä muun muassa muusikoi-
den, videotaiteilijoiden, muotisuunnittelijoi-
den ja parfymeristien kanssa. 

”Taide on minulle luovan energian vapaa-
ta virtaamista, aina uusilla ja ihmeellisillä 
tavoilla”, Pietiläinen kuvailee.

rOhKEaT TEKijäT 2017 VuOSiKErTOMuS 2017
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tieteen,  
tAiteen jA  

kUlttUUrin  
ApUrAhAt

Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen ja taitee-
seen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. 
Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, 
yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai 
monialaista tutkimusta. Lisäksi myönnetään residens-
sipaikkoja ja -apurahoja Saaren kartanossa työskente-
lyyn. Vuosittain vaihtuvien asiantuntija-arvioijien avulla 
valikoituvat tuettaviksi säätiön painopisteiden kannalta 
kiinnostavimmat hankkeet.

Vuosittaisen apurahahaun tiede-taidehankkeet 22,6 % 7 507 000 €
Vuosittaisen apurahahaun tiedehankkeet 39,7 % 13 153 900 €

Vuosittaisen apurahahaun taidehankkeet 13,8 % 4 590 300 €
Vuosittaisen apurahahaun muut kulttuurihankkeet 0,2 % 63 000 €
Ekologiset kompensaatiot -teemahaku 4,2 % 1 378 000 €

Naapuridialogit-teemahaku 7,0 % 2 314 500 €
Saaren kartanon residenssiapurahat, sis. kutsutaiteilija 0,6 % 211 413 €
Palkinnot ja muut myönnöt 5,8 % 1 933 750 €
Lahjoitus Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistoille  
ja Taideyliopistolle

6,0 % 2 000 000 €

100 % 33 151 863 € 

myönnetyt ApUrAhAt,  pAlkinnot 
jA lAhjoitUkset 2017 

0,2 %

13,8 %

22,6 %7,0 %

4,2 %

39,7 %

0,6 % 5,8 % 6,0 %

vuoSittaiSen 
apuraHaHaun 
muu kulttuuri

vuoSittaiSen  
apuraHaHaun  
taideHankkeet

vuoSittaiSen 
apu raHaHaun 
tiedetaide
Hankkeet

naapuridialoGit 
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Saatiot teemaHaku
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MYöNNETYT APURAHAT JA PALKINNoT 2009–2017*

VUoSITTAISEN APURAHAHAUN MYöNTöPRoSENTIT (KPL)

RESIDENSSIHAKUJEN MYöNTöPRoSENTIT (KPL)

201420132012201120102009 2015 2016 2017

2016 2017

2016 2017

201420132012201120102009 2015

 kpl myönnetty
 myöntöprosentti

 € myönnetty 

15 % 16 %
11 % 16 %

9 % 10 % 10 % 10 %
5,8 %

201420132012201120102009 2015

 kpl myönnetty 
 myöntöprosentti

16 % 15 %
23 %

15 %
18 % 17 %

12 %
8 % 7 %

vuosi summa kpl

2009  7 110 940 € 321
2010  9 107 450 € 391

2011  9 142 302 € 394
2012  15 122 429 € 570
2013  20 184 703 € 682
2014  21 317 682 € 767
2015  26 105 909 € 798
2016  42 632 822 € 865
2017  33 151 863 € 418

vuosi kpl  
haettu

kpl  
myönnetty

myöntö-
prosentti

2009 1897 288 15 %
2010 2099 346 16 %

2011 3225 352 11 %
2012 3081 479 16 %
2013 5259 477 9 %
2014 5861 572 10 %
2015 6101 597 10 %
2016 6259 604 10 %
2017 6141 357 5,8 %

* pl. teemahaut

* sis. lahjoitukset

vuosi kpl  
haettu

kpl  
myönnetty

myöntö-
prosentti

2009 206 33 16 %
2010 235 35 15 %

2011 184 42 23 %
2012 257 38 15 %
2013 259 47 18 %
2014 285 49 17 %
2015 393 47 12 %
2016 531 44 8 %
2017 488 32 7 %

*
*

VUoSITTAISEN APURAHAHAUN MYöNNöT 2017 HANKETYYPEITTäIN*

prosenttia euroa

Tiedettä ja taidetta yhdistävät hankkeet 29,7 % 7 507 000

Tiedehankkeet 52,0 % 13 153 900

Taidehankkeet 18,1 % 4 590 300

Muu kulttuurityö 0,2 % 63 000

Yhteensä 100 % 25 314 200

* pl. teemahaut: Ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa ja kulttuurissa 
ja Naapuridialogit

VUoSITTAISEN APURAHAHAUN MYöNNöT 2017 KESToN 
MUKAAN*

prosenttia euroa

Monivuotinen apuraha (enintään 4 vuotta) 81,8 % 20 696 800
Alle vuoden rahoitus (enintään 12 kk) 15,2 % 3 855 600

Ponnistusraha (enintään 6kk) 3,0 % 761 800
Yhteensä 100 % 25 314 200

* pl. teemahaut: Ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa ja kulttuu-
rissa ja Naapuridialogit

VUoSITTAISEN APURAHAHAUN MYöNNöT 2017 TIETEEN JA TAITEEN 
ARVIoIJIEN MUKAAN*

prosenttia euroa

Tiede (uudet myönnöt) 66 % 16 698 000
Tiede (jatkomyönnöt) 5,9% 1 490 400

Taide (uudet myönnöt) 27,2 % 6 897 000
Taide (jatkomyönnöt) 0,9 % 228 800

100 % 25 314 200

* pl. teemahaut: Ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa ja kulttuurissa 
ja Naapuridialogit
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ApUrAhAnsAAjAt 
mAittAin 2017
kuvaan on koottu maat, 
joissa oleville pankki-
tileille säätiö maksoi 
apurahoja 2017.
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AT itävalta
AU australia
BE Belgia
CA kanada
CH Sveitsi
Co kolumbia
DE Saksa
DK tanska
EE Viro
ES espanja
FI Suomi
FR ranska
GB Britannia
GR kreikka
HU unkari
IE irlanti
IT italia
LB luxemburg
LT latvia
MY Malesia
NL alankomaat
PE peru
PK pakistan
PL puola
PT portugali
RS Serbia
RU Venäjä
SE ruotsi
SK Slovakia
TH thaimaa
TR turkki
Tw taiwan
UA ukraina
US Yhdysvallat
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hevosen  
jA ihmisen 
sUhteestA

pauliina Feodoroff ja 
työryhmä: miltä sopu 
näyttää

“Miltä sopu näyttää yhdistää 
konfl iktitutkimuksen uusinta 
ymmärrystä ja kriittisen dialogin 
menetelmiä taiteen keinoihin ja 
paikalliseen tietoon dekolonioi-
dakseen saamelaisalueen maan-
käyttöä ja näyttääkseen, kuinka 
sopu tehdään mahdolliseksi”, ker-
too saamelaisaktivisti ja ohjaaja 
pauliina Feodoroffin koollekut-
suma työryhmä.

Kolme sarjakuvataiteilijaa – Mari Ahokoivu, Juliana Hyrri ja 
Hannele Richert, kaikki vuoden 2016 apurahansaajiamme – 
piirsi pyynnöstämme omat tulkintansa kolmesta joulukuussa 
2017 apurahaa saaneesta hankkeesta.

Sarjakuva ja siirtolaisuus. 
kuuluminen, kerronta ja 
aktivismi

tutkija ralf Kaurasen, dosentti 
Olli löytyn ja sarjakuvataiteili-
ja johanna rojolan työryhmä 
käsittelee aikamme keskeistä 
yhteiskunnallista kysymystä: siir-
tolaisuutta. ryhmä uskoo, että 
sarjakuvalla on voimaa korjata 
siirtolaisuuteen liittyviä juuret-
tomuuden tunteita sekä ratkoa 
kulttuurisen kanssakäymisen ai-
heuttamia ristiriitoja. kuvitus: Hannele richert

kuvitus: Mari ahokoivu

kun ihmiset ovat liikkeessä, paik-
kaan tai kulttuuriin kuulumisesta 
muodostuu keskeinen ihmisten 
arvoa, kokemuksia ja olemista 
määrittävä tekijä. Silloin on tär-
keää kysyä, millaisia tarinoita 
kerrotaan ja kenen ääni pääsee 
kuuluviin? Miten sarjakuvalla 
voidaan tuottaa yhteiskunnallista 
kuulumista?

TiETEEn ja TaiTEEn aPurahaT
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tUkeA  
ApUrAhAn
sAAjille:  
ApUrAhAt +
Apurahansaajien säätiöltä saaman rahoituksen lisäksi pidämme 
tärkeänä rakentaa taiteen ja tieteen ammattilaisten välille yhtei-
söllisyyttä, vuorovaikutusta sekä kaikenlaisia ajatusten vaihtoon ja 
vertaisoppimiseen kannustavia kohtaamisia. Järjestämmekin apu-
rahansaajillemme vuosittain koulutuksia, työpajoja ja mentorointia. 

koulutusten ja mentoroinnin tavoitteena 
on antaa erilaisia välineitä ja tukea oman 
työskentelyn kehittämiseen. pyrimme 
saattamaan apurahansaajiamme keskus-
telemaan, jakamaan ja olemaan yhdessä 
eri alojen osaajien kanssa esimerkiksi kai-
vo-tilaisuuksien kautta.

annamme apurahansaajillemme myös 
päivittäin apurahan käyttöön ja hankkeisiin 
liittyvää ohjausta ja neuvontaa. 

pyrimme tarjoamaan apurahansaajille 
myös viestinnällistä tukea kertomalla hei-
dän hankkeistaan säätiön viestintäkana-
vissa. Säätiön verkkosivustolla julkaistaan 
apurahansaajien omaa rohkeus-blogia, 
joissa hankkeista ja niiden tuloksista voi 
kertoa omin sanoin. 

victoria peemot: 
ihmisten ja hevosten 
suhteet 

ihmisten kyvyttömyys ylläpi-
tää ekologista tasapainoa on 
saanut tutkijat tarkastelemaan 
uudelleen ihmisen riippuvuutta 
ja vuorovaikutusta muiden kuin 
ihmislajien kanssa. tutkija Vic-
toria peemot tutkii etnologian 
väitöskirjassaan ihmisen ja he-
vosen välisiä suhteita tuvan 

kuvitus: Juliana Hyrri

ja altain tasavalloissa ja län-
si-Mongoliassa keski-aasiassa. 
näillä alueilla yhteisöt ovat ol-
leet perinteisesti nomadisia, ja 
hevosilla on ollut suuri henkinen 
ja aineellinen merkitys. poliitti-
set ja yhteiskunnalliset muutok-
set ovat muovanneet liikkuvien 
paimentolaisten elämää, mutta 

•	 Säätiöiden ja rahastojen 
neuvottelukunnan järjestämä 
Viestinnän tietopaketti 
-koulutus apurahansaajille, johon 
osallistui kaksi koneen Säätiön 
apurahansaajaa, 13.2., Helsinki

•	 koneen Säätiön ja nesslingin 
säätiön yhdessä järjestämä 
vuorovaikutuskoulutus tutkijoille 
7.4., kulttuuritehdas korjaamo

•	 Mentorointityöpaja 27.4., kamari

•	 luovan työn työpajat luovan työn 
ammattilaisille 15.11. ja 13.12., kamari

TiETEEn ja TaiTEEn aPurahaT

tähän asti ei ole tutkittu, miten 
ihmisten ja eläinten suhde on 
niiden seurauksena muuttunut.

koulutukset  
apurahansaajille 2017
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“kamari on todella viihtyisä ja 
erinomaisesti varusteltu tila. Hienoa, 
että rahoitetut hankkeet voivat 
käyttää tilaa ilmaiseksi."

"tila oli kaunis ja käytännöllinen. 
keskeinen sijainti. tuli olo, että meitä 
arvostetaan ja työtämme halutaan 
tukea. ihana teevalikoima."

"avoin ja hyvä ilmapiiri, työskentelyyn 
houkuttava ja keskittymistä edistävä 
visuaalinen ja äänellinen rauha."

"rauhallinen, inspiroiva, 
epämuodollinen, muunneltava, 
kodinomainen tila, antaa ajatusten 
lennolle tilaa."

kehuja kamarista

kamarissa työskennellään yhdessä suurella liitutauluseinällä. kuva: neea eloranta

sUosittU  
kAmAri tArjoAA  

tilAt  
kohtAAmisiin

Ympäri vuoden 2017 Koneen Säätiön apurahansaajat saat-
toivat entiseen tapaan varata ilmaiseksi käyttöönsä Kamaria, 
noin 60 neliön kokoista työskentelytilaa Tehtaankadulla 
Helsingissä. Vuoden aikana Kamarissa järjestettiin 248 
tapahtumaa mukaan lukien säätiön omat tapahtumat. 

kamari on säätiön apurahansaajille tar-
koitettu tapahtuma- ja kohtaamispaikka, 
jossa järjestetään lisäksi säätiön omia ta-
pahtumia. kamarissa kohdattiin säätiön 
keskustelusarjassa aamiais-kaivoilla, ja 
tilaa käytettiin apurahansaajien mentoroin-
tikeskusteluihin ja luovan työn työpajoihin. 
kamari jatkaa toimintaansa tehtaankadulla 
säätiön toimiston muuttaessa lauttasaa-
ren kartanoon. 
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yhteistyö
kUmppAnit

Säätiö tukee ja tekee vuosittain yhteistyötä lukuisten eri 
organisaatioiden kanssa. Suurimmat yhteistyökumppanit 
ovat IHME-festivaali, Ympäristötiedon foorumi ja Tieteen 
päivät, joita säätiö tukee myös rahoituksella. Koneen 
Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan ja 
European Foundation Centren jäsen, ja säätiön työnte-
kijät osallistuvat aktiivisesti kummankin organisaation 
toimintaan. Säätiö oli myös mukana säätiöiden yhteises-
sä Vuosisadan rakentajat -haastekilpailussa.

theaster Gates. kuva: Veikko Somerpuro

TiETEEn ja TaiTEEn aPurahaT
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tilaisuudest nessling 
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Säätiön  
yHteiStyökumppanit  

2017 

BiodiVerSitY noW!

HelSinGin SanoMain Säätiö

kaute-Säätiö

lauttaSaaren kirJaSto

MaJ Ja tor neSSlinGin Säätiö

MietoiStenlaHden YHteiStYörYHMä

MYnäMäen kunnan kulttuuritoiMi

MYnäMäen–MietoiSten luonnonSuoJeluYHdiStYS

perpetuuM MoBile (artiSt at riSk (ar) -oHJelMa) 

taideSäätiö pro arte / iHMe-feStiVaali

SuoMen HaBitaattipankki

taiteen ediStäMiSkeSkukSen lounaiS-SuoMen 

toiMipiSte

taMpereen elokuVaJuHlat 

tieteen päiVät

titanik-Galleria

teknoloGiateolliSuuS 100-VuotiSSäätiö

ValokuVaGalleria HippolYte

YMpäriStötiedon fooruMi

iHme-festivaali

koneen Säätiön ja iHMe-nykytaidefesti-
vaalin yhteistyö tähtää kohtaamisiin ny-
kytaiteen parissa. festivaalin taustaor-
ganisaatio taidesäätiö pro arte edistää 
taidetta tärkeänä osana ihmisten elämää 
ja arkea. Säätiön tarkoituksena on vahvis-
taa kuvataiteen asemaa ja näkyvyyttä sekä 
kehittää taiteen saavutettavuutta ja yleisö-
suhdetta. taidesäätiö tuottaa vuosittaisen 
iHMe-nykytaidefestivaalin, jonka ytime-
nä on kansainvälisesti tunnetun taiteilijan 
teos julkisessa tilassa sekä keskustelua ja 
taidekasvatushankkeita. 

Vuoden 2017 iHMe-taiteilija oli ame-
rikkalainen theaster Gates, joka toi the 
Black Monks of Mississippi -ryhmänsä 
Helsinkiin toteuttamaan The Black Cha-
rismatic -teoskokonaisuutta.

•	 Suomi luontomatkailumaana – 
museo vai huvipuisto? 25.1.

•	 Biohajoava biletoppi ja jaettu 
vaatekaappi – vaihtoehtoja 
kulutusvimmalle 29.3.

•	 Miten päättäjä puhuu luonnosta? 
10.5.

•	 Systeeminen muutos 27.9.

•	 kaupungit ilmastonmuutoksen 
ratkaisijoina 1.11.

•	 Ympäristöpakolaisuus 13.12.

TiETEEn ja TaiTEEn aPurahaT

koneen Säätiö on sitoutunut taidesää-
tiö pro arten ylläpitämän iHMe-nykytaide-
festivaalin rahoittamiseen vuosien 2015–
2018 ajan 300 000 eurolla vuosittain. 

Vuonna 2017 säätiön hallitus päätti 
jatkaa festivaalin rahoittamista 200 000 
eurolla vuonna 2019 ja enintään 150 000 
eurolla vuosittain 2020–2022. Vuosien 
2020-2022 rahoitus on ehdollista vastinra-
haa eli säätiön rahoitusosuus riippuu siitä, 
minkä verran muuta rahoitusta festivaali 
saa hankittua.

tieteen päivät

koneen Säätiö oli mukana tieteen päiviin 
kuuluvan tiedettä kaupungissa -tapahtu-
man ohjelman suunnittelussa tammikuus-
sa 2017.

Säätiön hallitus päätti elokuun kokouk-
sessa jatkaa yhteistyötä ja tieteen päivien 
rahoitusta vuosina 2018–2021 yhteensä 80 
000 eurolla.

ympäristötiedon foorumi

Ympäristötiedon foorumin tarkoituksena 
on tuoda ympäristöntutkimuksen alan tut-
kimustietoa päättäjille. foorumin tukemis-
ta jatkettiin yhdessä Maj ja tor nesslingin 
säätiön kanssa. tärkeä yhteistyömuoto on 
myös päättäjiä ja ympäristöntutkimuksen 
asiantuntijoita yhteen tuova Ympäristö-
dialogeja-keskustelusarja, jonka sisällöt 
suunnitellaan yhdessä säätiöiden ja foo-
rumin asiantuntijoiden kanssa. 



vuoden tiedekynä  
palkinto 2017
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”ajatus yhtenäiskulttuurista on kuitenkin 
paitsi myytti, myös yhä vahingollisempi sel-
lainen. Se tuo 1900-luvun alkupuolen ro-
tuajattelun kaikuja monimuotoistuvaan ar-
keemme ja legitimoi muukalaisvastaisuutta. 
Se sulkee suomalaisuuden ulkopuolelle 
ihmisiä, joista monet ovat olleet täällä su-
kupolvien, vuosisatojen tai tuhansien ajan. 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuo-
tena on korkea aika kohdata tämä myytti ja 
päästä siitä eroon”, sanoo tervonen.

Vuoden tiedekynä 2017 -palkinnonsaa-
jan valitsi professori pirkko nuolijärvi. Voit-
tajan valintaa hän perusteli muun muassa 
näin: ”kirjoittajan keskusteleva käsittely-
tapa kannustaa miettimään nykytutkijan 
taustaoletuksia ja itsestäänselvyyksiä sekä 
arvioimaan sitä, miten julkinen keskustelu 
käyttää historiasta tuttuja suomalaisuuden 

myytti yhDen 
kUlttUUrin  

sUomestA rUokkii 
rAsismiA Miika tervonen. kuva: aleksi poutanen

Koneen Säätiö jakoi maaliskuussa 25 000 euron suu-
ruisen Vuoden Tiedekynä 2017 -palkinnon FT, dosentti 
Miika Tervoselle hänen artikkelistaan Historiankirjoitus 
ja myytti yhden kulttuurin Suomesta. Artikkeli on ilmes-
tynyt teoksessa Kotiseutu ja kansakunta. Miten suo-
malaista historiaa on rakennettu (toim. Pirjo Markkola, 
Hanna Snellman & Ann-Catrin östman, SKS 2014). Voit-
taja-artikkelissa Tervonen analysoi sitä, miten käsitys 
yhtenäisestä suomalaisesta kansasta on rakennettu ja 
mikä rooli historiantutkijoilla on ollut tässä prosessissa.

TiETEEn ja TaiTEEn aPurahaT

määritelmiä. artikkelin tyyli on kauniilla ta-
valla eleetön, ja kirjoittaja esittelee perus-
telunsa selvästi.”

koneen Säätiö myöntää Vuoden tiede-
kynä -palkinnon vuosittain tieteellisestä 
kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käy-
tetty erityisen ansiokkaasti. Vuonna 2017 
palkinto myönnettiin humanistisen alan tie-
teellisestä kirjoituksesta. palkinto on suurin 
suomalainen tieteellisestä kirjoittamisesta 
myönnettävä palkinto ja se jaettiin seitse-
mättä kertaa vuonna 2017.

Miika tervonen on Helsingin yliopiston 
sosiaalitieteiden laitoksella työskentelevä 
historiantutkija ja yhteiskuntatieteilijä. Hän 
on pohjoismaiden tutkimuksen dosentti, 
joka on tutkimuksissaan kiinnostunut erityi-
sesti etnisistä suhteista, muuttoliikkeistä ja 
niiden kontrolloinnista sekä nationalismista.
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kieliohjelman tarkoituksena oli edistää 
pienten suomalais-ugrilaisten kielten, 
suomen ja suomen vähemmistökielten do-
kumentointia ja vahvistaa niiden asemaa. 
kieliohjelmasta rahoitettiin viiden vuoden 
aikana 229:ää hanketta yli 18 miljoonalla 
eurolla.

”tavalla tai toisella tuettiin ainakin 60 
eri kieltä, murretta tai kielimuotoa. kielten 
rooli ja läsnäolo hankkeissa vaihteli: jatku-
mon yhdessä päässä on kieliin kohdistuva 
tieteellinen tutkimus ja toisessa päässä 
ovat kieltä tai kieliä taiteessa hyödyntävät 
hankkeet, kuten monikieliset esitykset”, 
tiililä summaa.

Miten sitten arvioida tavoitteiden toteu-
tumista ja reilusti yli 200 hankkeen vaikut-
tavuutta? kieliohjelman myötä maailmassa 
on enemmän julkaisuja, sanakirjoja ja muuta 
aineistoa suomesta, suomalais-ugrilaisista 
kielistä ja Suomen vähemmistökielistä sekä 
näillä kielillä. eri hankkeissa oli keväällä 
2017 valmiina tai valmisteilla esimerkiksi 
satoja tieteellisiä artikkeleita. Julkaisemisen 
ohella aineistotyö on ollut mittavaa.

”ohjelman huomattavimpia saavutuksia 
on ollut kansalliskirjaston hanke, jossa di-
gitoitiin ja saatettiin käyttöön lähes 1 100 
monografia- ja 51 sanomalehtinimekettä. 
Monografiasivuja kertyi noin 88 300 ja sa-
nomalehtisivuja noin 72 500. aineistoja on 
yhteensä 14:llä eri uralilaisella kielellä, ja 
ne on digitoitu Venäjän kansalliskirjaston 
kokoelmista.”

aineistojen kartuttamisen sekä julkaisu-
jen ohella ohjelmasta on tuettu runsaasti 
muunlaista toimintaa. esimerkiksi karjalan 
liitto järjesti liivinkarjalan intensiivikursseja 
ja varsinaiskarjalan keskustelupiirin. inkerin 
kulttuuriseura taas organisoi vatjan kielen 
kesäkursseja ja koulutusseminaareja.

”tällainen toiminta voi johtaa kielten 
elpymiseen. Samalla kieliyhteisön jäsenet 
voivat kokea voimaantumista, kun saavat 
tuntea kieli-identiteettinsä arvokkaaksi. 
Vaikuttavuus onkin aina moniulotteis-
ta: globaalia ja paikallista, yhteisöllistä 
ja yksilöllistä, julkista ja yksityistä”, tiililä 
muistuttaa.

kieliohjelman arviointi pohjautui täs-
sä vaiheessa pääosin itsearvointiin eli 
hankkeiden loppuraportteihin ja erilliseen 
kyselyyn.

”Monia hankkeita luonnehtii ulospäin-
suuntautuneisuus ja vuorovaikutukselli-
suus – kieli kun elää käytössä. tuetuissa 
hankkeissa on usein yhdistetty tieteelliset 
ja taiteelliset lähestymistavat, ja taideta-
pahtumat ovat usein olleet luonteeltaan 
vuorovaikutteisia ja osallistavia. onkin 
kiinnostavaa, että merkittävimpänä yk-
sittäisenä ‘tuotosten’ kategoriana rapor-
teissa mainitaan verkostot ja yhteistyö. 
Vaikka tutkijoiden odotetaan yleensä 
pääosin tuottavan julkaisuja, moni kokee 
työssään antoisimpana kuitenkin ihmisten 
kohtaamisen.”

kieli elää  
käytössä  

– ArviointiA  
kieliohjelmAn  

vAikUttAvUUDestA

kielioHjelman 
väliarviointi

Verkostot, vuorovaikutus ja yhteistyö nousivat avainase-
maan raporteissa, joissa Koneen Säätiön kieliohjelman 
(2012–2016) apurahansaajat kertoivat hankkeidensa on-
nistumisesta. Dosentti Ulla Tiililä tarkasteli kieliohjelman 
vaikutuksia ja vaikuttavuutta keväällä 2017 tekemässään 
väliarvioinnissa.

TiETEEn ja TaiTEEn aPurahaT
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ArkitoDelli
sUUksiA vUo
sAArestA
Artikkelisarjan aloitti toimittaja 
Reetta Rädyn kirjoitus ”Saari kaiken 
keskipisteessä”. Vuosaaressa työs-
kennelleen toimittaja-tutkijaryhmän 
mielestä Suomen jakautuminen ei 
tapahdu itsestään, vaan maata jae-
taan aktiivisesti muun muassa leik-
kaamalla resursseja hyvinvoinnista 
ja koulutuksesta.

reetta rädyn, historiantutkija miika ter-
vosen ja sosiologi johanna niemen muo-
dostaman työryhmän tavoitteena oli esittää 
kysymyksiä maan jakautumisesta samalla 
alueella asuville, mahdollisimman monenlai-
sille suomalaisille, sukupuoleen ja -polveen, 
äidinkieleen ja uskontoon katsomatta.

”Halusimme tutkia Vuosaaren arkito-
dellisuuksia kuvana sellaisesta yhteis-
kunnasta, johon sosiaalinen eriytyminen 
ja kulttuurinen monimuotoistuminen ovat 
viemässä muuallakin. Millaisia jakolinjoja 
ja yhdistäviä tekijöitä vuosaarelaisten ar-
jessa on? Mitä opittavaa heidän kokemuk-
sistaan voisi olla muualla?” räty kirjoitti 
artikkelissaan.

”Yksi havainnoistamme liittyi siihen, mi-
ten eri tavoin alueella asuvat ja muualta 
tulleet koululaiset ja lukiolaiset näkivät lä-
hiön. asukkaat korostivat turvallisuutta ja 

kotoisuutta, muut häiriöitä ja kenties van-
hempiensa ja median ennakkokäsityksiä. 
tämä lähiöpuheen jakautuminen on ylei-
semminkin asia, joka jäi kiinnostamaan ja 
vaivaamaankin hankkeen loputtua.”

Vuosaari-työryhmän mielestä heidän 
projektinsa näytti, että Suomi ei vain jakau-
du, vaan sitä jaetaan. Monet ammattilaiset, 
kuten opettajat, nuorisotyöntekijät, val-
mentajat ja vapaaehtoiset pitävät työllään 
yhteiskuntaa koossa. Sillä on seurauksen-
sa, kun tulonjako muuttuu epätasaisem-
maksi ja hyvinvoinnin, varhaiskasvatuksen 
ja koulutuksen resursseja leikataan.

“olennaisinta jatkon kannalta on, ovatko 
jakautumisesta aiheutuvat siilot umpioita 
vai tapahtuuko niiden välillä liikettä, aja-
tusten vaihtoa, kykyä ja halua ymmärtää 
muita, muuttaa jakolinjoja, ylittää niitä, 
tunnistaa, mitkä mekanismit ajavat ihmi-
sen mihinkin tilanteeseen ja miten olem-
me kaikki osallisia jakautumiseen, joka ei 
tosiaan tapahdu itsestään”, räty kirjoittaa. 

•	 reetta räty: Saari kaiken 
keski pisteessä

•	 tapio nykänen, Saara koikkalainen, 
tiina Seppälä, enni Mikkonen 
& Minna rainio: “pakolaiskriisi” 
poikkeuksien aikana

•	 laura ahva ja Mikko Hautakangas: 
Sovittelujournalismi toi vegaanin ja 
viljelijän yhteen

•	 Heikki Hiilamo: Yritys ja erehdys 
tutkimuksessa – osallistava 
sosiaaliturva facebookissa

jAkAUtUUko  
sUomi? Artikkeli
sArjA käynnistyi: 
sUomi ei jAkAUDU, 
vAAn sitä jAetAAn

Jakautuuko Suomi? -ohjelmassa rahoi-
tettujen hankkeiden toimintaa ja tuloksia 
tarkastellaan artikkeleissa, joita ryhdyttiin 
julkaisemaan säätiön verkkosivustolla lo-
kakuussa 2017. Vuosina 2014–2015 käyn-
nissä olleen ohjelman tavoitteena oli lisätä 
ymmärrystä sosiaalisesta oikeudenmukai-
suudesta ja eriarvoisuudesta tuomalla jour-
nalisteja ja tutkijoita yhteistyöhön. Hank-
keille myönnettiin rahoitusta yhteensä 3,8 
miljoonaa euroa.

ville lähteen ja johanna vehkoon toi-
mittama artikkelisarja jatkuu koneen Sää-
tiön verkkosivustolla myös vuonna 2018, ja 
artikkeleista julkaistaan kirja syksyllä 2018 
yhteistyössä into kustannuksen kanssa.

TiETEEn ja TaiTEEn aPurahaT

jakautuuko  
Suomi? oHjelma

kuva: katja tähjä

Sarjassa julkaistut artikkelit 
syksyllä 2017
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lAUttAsAAren 
kArtAnostA  
kUoriUtUU  

tieteen 
jA tAiteen 

kohtAAmis
pAikkA 

lauttaSaaren 
kartano

Lauttasaaren kartanoa remontoitiin tiiviisti koko 
vuoden 2017. Remontin ohjenuorana on ollut 
kunnioittaa rakennuksen alkuperäistä luonnetta 
kuitenkin sen käyttäjien tarpeet huomioiden. Kar-
tanosta tulee säätiön tieteen ja taiteen raja-aitoja 
ylittävän toiminnan sydän: säätiön henkilökunta 
työskentelee siellä, ja kartanon ovet aukeavat 
erilaisille yleisöille monipuolisen ohjelman myötä.

lauTTaSaarEn KarTanO

lauttasaaren kartano ennen remontin alkamista. kuva: tuomas uusheimo
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lauTTaSaarEn KarTanO

koneen Säätiö osti kartanon Helsingin kau-
pungilta vuonna 2015. kunnostettuun kar-
tanoon päästään muuttamaan toukokuussa 
2018. lauttasaaren kartanoalue muodostaa 
kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteel-
lisesti arvokkaan kokonaisuuden, joka on 
historiallisesti kerrostunut. 

arkkitehti minna lukander arkkiteh-
tuuri- ja muotoilutoimisto talli oy:sta on 
vastannut kartanon kunnostuksen suunnit-
telua ja toteutusta. talli oy on suunnitellut 
aikaisemminkin useita merkittäviä arvora-
kennusten käyttötarkoitusten muutoksia 
sekä laajennuksia ja restaurointeja. 

työmaapäällikkö ari-pekka lanu lehto 
Groupista on vastannut rakennustyömaas-
ta ja remontin etenemisestä. kunnostus-
projektin kokonaisuutta hallitsi tilaajan 

eli säätiön puolesta rakennuttajakonsultti 
Jukka Saarinen demaco oy:stä.

konservaattori tiina Sonninen työnte-
kijöineen on jäljittänyt rakennuksista eten-
kin 1800-luvun pintoja ja kerännyt tietoa 
vanhoista materiaaleista ja väreistä. osaa 
tutkimuksissa saaduista tiedoista on käy-
tetty rakennusten kunnostuksessa. 

rakennusten lisäksi kunnostetaan karta-
non puisto. puiston kunnostussuunnitelman 
on tehnyt maisema-arkkitehti pia kuusinie-
mi loCi Maisema-arkkitehdit oy:sta. kun-
nostussuunnittelun kantavana ajatuksena 
on, että kartanoalue liitetään selvemmin 
ympäristöönsä reittien ja näkymien avulla. 
puiston kunnostuksessa pyritään Bengt 
Schalinin vuonna 1921 tekemien suunni-
telmien palauttamiseen ja toteuttamiseen. 

Havainnekuva nabb+teerin tulevasta lahopuutarha-teoksesta. kuva: nabb+teeri

lauttasaaren kartano. kuva: tuomas uusheimo

lahopuutarha suo elintilaa muillekin 
kuin ihmisille

nykytaiteesta halutaan tehdä tärkeä osa 
lauttasaaren kartanon toimintaa. karta-
noon ja kartanon puistoon hankitaan tai-
detta prosenttiperiaatteen mukaan. Säätiö 
on varannut taidehankintoihin noin kolme 
prosenttia kartanon kunnostuksen arvioi-
duista kokonaiskustannuksista.

koneen Säätiö kutsui loppuvuodesta 
2016 taiteilijat pekka ja teija isorättyän, 
marja kanervon, taiteilijapari janne nab-
bin ja maria teerin (nabb+teeri) sekä 
tiina pyykkisen ottamaan osaa laut-

tasaaren kartanon puiston taideteoksen 
suunnittelukilpailuun.

Huhtikuussa 2017 nabbin ja teerin 
kilpailuehdotus Lahopuutarha valittiin 
lauttasaaren kartanon puiston tulevaksi 
taideteokseksi. 

Lahopuutarha on monimuotoinen ja 
muuttuva teosten ja interventioiden ry-
kelmä, josta tulee taiteilijoiden mukaan 
kartanoa ympäröivän muotopuutarhan 
anarkistinen lisäosa. Janne nabb ja Maria 
teeri ovat kertoneet, että he haluavat La-
hopuutarhan tarkentavan ihmisen katset-
ta ja toimintaa uudelleen muodostamalla 
kontrolloituun, rakennettuun puistoympä-
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ristöön odottamattomia kohtaamisia ja mo-
nilajisia yhteisöjä. teoskokonaisuus myös 
piirtää näkyväksi ihmisten ja muiden kuin 
ihmisten olemassaoloa erottamattomasti 
toisiinsa kietoutuvina kiertokulkuina.

”Lahopuutarhan teokset alkavat valmis-
tua vasta, kun ne on asetettu paikoilleen. 

naapurihmastoon kuuluvat taiteilijat Heini aho, eero Yli-Vakkuri ja leena kela. kuva: emmi Vainio

Meitä kiinnostaa teoksen muuttuminen ja 
hidas hajoaminen. kaupunkiympäristössä 
ravinteiden kiertokulkujen tietyt hajoami-
seen liittyvät vaiheet on usein siivottu pois 
ihmisasukkaiden arkisesta ympäristöstä. 
Haluamme palauttaa nämä välttämättö-
mät ja runollisetkin prosessit taas näkyville, 

lauTTaSaarEn KarTanO

niiltä osin kun ihminen niitä pystyy havait-
semaan. olisi hienoa, jos teos voisi samalla 
toimia jollekin vaikkapa konkreettisena tai 
vertauskuvallisena ravintona, suojana tai 
levähdyspaikkana”, Janne nabb ja Maria 
teeri sanovat.

teoskilpailuun tulleet ehdotukset koot-
tiin näyttelyksi lauttasaaren kirjastoon 
kesällä 2017. 

 

naapurihmasto ryhtyi rakentamaan 
yhteyksiä uusiin naapureihin

Yhteyksiä lauttasaaren naapurustoon 
ryhdyttiin rakentamaan hyvissä ajoin en-
nen säätiön muuttoa kartanoon. apuna 
käytettiin jälleen nykytaiteen keinoja. 
Syyskuussa kolmen taiteilijan – Heini 
ahon, leena kelan ja eero yli-vakkurin 
– muodostama naapurihmasto-ryhmä 
aloitti työskentelynsä lauttasaaren kar-
tanon residenssitaiteilijoina, tosin ilman 
omaa työtilaa.

ryhmän tavoitteena oli edistää remon-
tin ajan koneen Säätiön ja lauttasaarelais-
ten toisiinsa tutustumista, tehdä nykytai-
detta näkyväksi paikalliselle yhteisölle ja 
kehittää kartanon tulevaa residenssioh-
jelmaa. ryhmä järjesti lauttasaaressa 
kaksi keskustelutilaisuutta ja oli mukana 
lauttasaari-päivässä etsimässä yhteistyö-
kumppaneita ja tiloja. kartanon harjannos-
tajaisissa nähtiin naapurihmaston per-
formanssi, ja ryhmä vetäytyi viikonlopun 
mittaiseen residenssiin vuokraamaansa 
yksityisasuntoon lauttasaaressa. naapu-
rihmaston työskentely jatkuu kesäkuuhun 
2018 asti.
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Mynämäellä sijaitsevassa Saaren kartanon 
kansainvälisessä residenssissä eri alojen 
taiteilijat ja tutkijat voivat keskittyä työ-
hönsä maaseudun rauhassa ja samalla ja-
kaa ajatuksia kollegojensa kanssa. Keväisin 
ja syksyisin residenssissä työskentelevät 
yksittäiset taiteilijat kahden kuukauden 
mittaisen jakson ajan. Kesäisin toukokuun 
alusta elokuun loppuun residenssissä työs-
kentelee erilaisia ryhmiä, kukin yhdestä 
neljään viikkoon. Vuosittain residenssissä 
aiemmin työskennelleiden taiteilijoiden jou-
kosta valitaan yksi kutsutaiteilija, joka asuu 
ja työskentelee kartanolla syyskuusta huhti-
kuuhun, kahdeksan kuukauden ajan. Lisäksi 
residenssissä työskentelee ympäri vuoden 
Saaren kartanon yhteisötaiteilija.

sAAren  
kArtAno

s .  60 –7 7

2
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mihin  
resiDenssejä  
tArvitAAn?

leena kela. kuva: pirre naukkarinen

residenssitoiminnan keskeiset kysymykset 
ovat näyttäytyneet minulle uudesta näkö-
kulmasta sen jälkeen, kun aloitin lokakuus-
sa työskentelyn Saaren kartanon residens-
sin toiminnanjohtajana Hanna nurmisen 
sijaisena. olen toiminut ammattitaiteilijana 
noin viidentoista vuoden ajan ja työsken-
nellyt erilaisissa lyhytkestoisissa residens-
seissä niin maaseudulla kuin kaupungeissa. 
nyt Saaren kartanon toiminnanjohtajana 
olen lähes päivittäin tekemisissä taiteili-
joiden residenssivierailulleen asettamien 
odotusten, toiveiden ja tarpeiden kanssa 
residenssiorganisaation näkökulmasta.

Mitä taitei l i ja residenssijaksoltaan 
odottaa? Millaiset tavoitteet hän on itse 

itselleen asettanut ja millaista tukea hän 
odottaa residenssiltä näihin tavoitteisiin 
pääsemisessä? Millä perusteilla taiteilijat 
hakeutuvat juuri Saaren kartanon resi-
denssiin? Mitä erityistä me voimme tarjota 
taiteilijoillemme?

Heti pestini aluksi vierailimme residens-
sikoordinaattori pirre naukkarisen ja Saa-
ren kartanon johtokunnan jäsenen tuija 
kokkosen kanssa kööpenhaminassa vuo-
sittaisessa kansainvälisen res artis -resi-
denssiverkoston tapaamisessa. tällä kertaa 
tapaamisessa keskusteltiin residensseistä 
taiteen tuotantopaikkoina sekä residens-
sien tarjoamista erilaisista palveluista. 
Stuttgartissa toimivan akademie Schloss 

Solitude -residenssin johtaja jean-Bap-
tiste joly esitteli puheenvuorossaan tai-
teilijoiden kriteereitä residenssikohteen 
valinnalle sekä taiteilijan residensseille 
asettamia odotuksia.

Joly oli listannut neljä residenssien ve-
tovoimatekijää. ensimmäisenä hän puhui 
maantieteellisestä sijainnista. tähän liitty-
vät paitsi maaseutu- ja kaupunkiresidens-
sien tarjoamat hyvin erilaiset työskentely-
mahdollisuudet, mutta myös kysymykset 
residenssin maineesta, maisemasta ja 
paikasta itsessään. Saaren kartanossa eri-
tyisyytemme on työrauha, jonka maaseu-
tusijaintimme ja kartanomiljöömme voivat 
taiteilijoille tarjota. täällä on hyvä uppoutua 
työhön. toisaalta Saaren kartano ei voi tar-
jota taiteilijoilleen niin laajoja kontakteja ja 
verkostoja, joihin kaupunkiresidensseillä on 
paremmat mahdollisuudet.

toisena vetovoimatekijänä Joly mainitsi 
olosuhteet, jotka residenssi tarjoaa. tähän 
liittyy esimerkiksi kysymys siitä, onko tai-
teilija residenssissä maksavana asiakkaana 
vai vieraana, jolle myös mahdollisesti mak-
setaan palkkaa tai apurahaa residenssi-
työskentelyn ajalta, kuten meillä Saaressa.

kolmantena seikkana hän nosti esiin 
sen, millaista osaamista ja tietoa residenssi 
pitää sisällään. onko residenssin henkilö-
kunnalla sellaista asiantuntemusta, joka 
voisi auttaa taiteilijaa eteenpäin hänen 
projektissaan tai jopa laajemmin urallaan? 
Saaren kartanon henkilökunnan tarjoamien 
tietojen ja taitojen ohella voimme ajatella 
myös laajemmin koneen Säätiötä taiteen 
ja tieteen rahoittajana. useat Saaren karta-
non residenssissä käynnistyneet projektit 

ovat myöhemmin jatkuneet koneen Sääti-
ön rahoittamina.

neljäntenä vetovoimatekijänä Joly nos-
ti esiin toiset taiteilijat eli kollegat, joiden 
kanssa residenssissä ollaan. ovatko kolle-
gat mahdollisesti jo urallaan pidemmällä 
olevia taiteilijoita, jolloin vuorovaikutus kol-
legoiden kanssa voisi toimia myös omaa 
työskentelyä ja ajattelua edistävänä asia-
na? tässä kohtaa näkisin Saaren kartanon 
vahvuutena monialaisuuden. residenssitai-
teilijoiden keskinäinen vuorovaikutus pitää 
sisällään paitsi erilaisia taidenäkemyksiä, 
mutta myös eri aloilta kumpuavaa taiteel-
lista osaamista sekä tieteellistä ajattelua, 
jota koneen Säätiön rahoittamat tutkijat 
osaltaan tuovat mukanaan Saaren karta-
nossa vieraillessaan.

residenssikenttä ja sen toiminta ovat 
tulevaisuudessa suurten muutosten edes-
sä, kun muun muassa ilmastonmuutos ja 
sen seurauksena syntyvät poliittiset lii-
kehdinnät haastavat meidät ajattelemaan 
uudelleen monia kansainväliseen liikku-
miseen liittyviä asioita. Miten me Saaren 
kartanon residenssinä olemme osaltamme 
edesauttamassa kestävämmän tulevai-
suuden rakentamista? Mitä erityistä tie-
toa ja osaamista taiteilijoilla ja residens-
sikentällä on tarjota tähän muutokseen 
valmistautumiseen?

tuija kokkonen on sanonut: ”residenssit 
ovat eri puolilla maailmaa sijaitsevia antu-
reita, jotka tuottavat tietoa maailmasta.” 
Myös meidän Saaressa on hyvä pohtia, 
miten me suodatamme ja jaamme sitä eri-
tyistä tietoa, mitä vaihtuvat taiteilijavieraat 
meillä tuottavat. 

leena kela
toiminnanjoHtaja
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sAAren  
kArtAnon  
vUosi 2017

Saaren kartanon elokuussa järjestetyssä 
residenssihaussa myönnettiin 32 resi-
denssiapurahaa, yhteensä 178  013 euroa. 
Myönnöt julkistettiin lokakuussa, ja apu-
rahan saaneet taiteilijat työskentelevät 
residenssissä vuoden 2018 aikana.

residenssissä työskenteli vuoden 2017 
aikana 51 taiteilijaa, tutkijaa sekä taitei-
lija- tai tutkijaryhmää. kutsutaiteilijana 
kevätkaudella oli matthew Cowan ,  ja 
syksyllä kautensa aloitti kristiina drews. 
Vuoden 2017 kevään ja syksyn aikana re-
sidenssivieraita oli yleensä yhdeksän ker-
rallaan neljän eri jakson aikana, ja kesällä 
kaikki tilat oli varattu ryhmille. 

residenssijaksojen alussa kiinnitetään 
erityistä huomiota residenssin käytän-
nöistä ja kaivo-ajatusmaailmasta ker-
tomiseen. Yksilöresidenssien taiteilijat 
esittelivät työtään toisilleen säännöllisesti 
yleensä kerran viikossa, joskus useam-
minkin. Varsinkin esiintyvät taiteilijat jär-
jestivät muille work in progress -esityksiä. 

Jotkut residenssivieraat ja alumnit ovat 
halunneet jakaa osaamistaan myös pai-
kallisyhteisölle. Helmikuussa suomentaja 
kristiina drews kertoi kääntämisestä sekä 
kartanossa taiteilijoille että Mynämäen 
kirjastossa paikalliselle yleisölle. Maalis-
kuussa Musta Sorsa -työryhmä järjesti 
kartanon tanssistudiossa paikallisille mie-
hille suunnatun yhteisötaiteen työpajan. 

Huhtikuussa kuvataiteilija Hodhayfa 
Salihin töitä oli esillä Mynämäen kirjas-
tossa. toukokuussa ryhmäresidenssissä 
työskennelleet anne-mari kivimäki, mari 
kalkun ja eero Grundström juhlistivat 
valtakunnallista kansanmusiikin päivää 
pitämällä ilmaisen konsertin Mynämäen 
kir jastossa. Helsinki läinen esitystai-
teen kollektiivi toisissa tiloissa kutsui 
kiinnostuneita kosmisen myötätunnon 
harjoitukseen Pikkujuhannus Toisissa 
Tiloissa -esitykseen pyheen kylätorille 
kesäkuussa. 

Saaren kartanon residenssissä heinäkuus-
sa työskennellyt avaruusasema-työryhmä 
rakensi kartanon alueelle domekupolin, 
jonka toimivuutta esitys-, näyttely- ja ins-
tallaatiotilana ryhmä kokeili kahden viikon 
ajan. työryhmä rakensi Saaren kartanon 
alueelle demoversion domekupolista, jonka 
koko oli halkaisijaltaan 12 metriä.

demodome-nimen saanut kupoli tarjosi 
näyttämön aikamatkalle monitaiteellisiin 

AvArUUsAsemA 
lAskeUtUi sAAren 
kArtAnoon

kokeiluihin, joissa video- ja esitystaide, 
musiikki sekä Saaren kartanon perinteinen 
kulttuurimiljöö kohtasivat yhteisöllisessä 
kontekstissa. Yhden illan mittainen (14.7.) 
tapahtuma sai suuren suosion.

avaruusasema on taide-ja tapahtuma-
kollektiivi, joka tarjoaa alustan erilaisiin 
esitystaiteen, visuaalisen taiteen, musiikin 
sekä yhteisötoiminnan kokeiluihin. 

Heinäkuussa Saaren kartanon navetan läheisyyteen nousi avaruusasema-työryhmän huikea demodome, jossa 
työryhmä järjesti myös maksuttoman esitysillan. kuva: pirre naukkarinen
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ketkä ovAt  
syyllisiä  
trAgeDioihin?

yHteiSötaiteen teoS

Kesän SuomiAreenassa Porissa sai ensiesityksensä yhteisö-
taiteellinen teos Medusan lautta – Elävä maalaus, joka herätti 
henkiin parinsadan vuoden takaisen tragedian, jossa ranska-
laislaivan kapteeni aiheutti virheillään 150 ihmisen kuoleman. 
Saaren kartanon yhteisötaiteilija Pia Bartschin, yhteisöpedago-
gi-opiskelija Titta Brunoun ja Rauhan tyttäret -työryhmän teos 
pohti syyllisiä nykypäivänkin katastrofien takana.

pariisin louvressa esillä oleva ranska-
laismaalari théodore Géricault’n valtava 
maalaus ikuisti valmistuessaan vuonna 
1819 pari vuotta aikaisemmin eurooppaa 
järkyttäneen tragedian. Vuonna 1816 ta-
pahtuneessa onnettomuudessa Senega-
liin matkalla ollut ranskalaislaiva ajoi karil-
le taitamattoman ja ylimielisen kapteenin 
virheiden vuoksi. kaikki laivan matkustajat 
ja miehistö eivät mahtuneet pelastusve-
neisiin, joten laivan osista kyhättiin lautta, 
jolle 147 ihmistä jätettiin ajelehtimaan. Vain 
kymmenen heistä pelastui.

ranskassa aikanaan suuren poliittisen 
skandaalin aiheuttanut maalaus nousi läh-
tökohdaksi Saaren kartanon yhteisötaiteili-
jan pia Bartschin teokselle Medusan lautta 
– Elävä maalaus. Yhdessä titta Brunoun 
ja rauhan tyttäret -ryhmän kanssa syntyi 
teos, jonka kuvaama onnettomuus rinnas-
tuu nykypäivänkin katastrofeihin.

esityksen metodina oli elävä maalaus, 
tableau vivant, 1800-luvulla ranskassa ke-
hitetty taidemuoto. Siinä esittäjät tutkivat 
valitsemaansa taideteosta ja jäljittelevät sen 
esityksenä yleisölle. Medusan lautta – Elävä 

Yhteisötaiteen teos: 
Medusan lautta, kuva: 
Stefan Crämer

SaarEn KarTanO

maalaus päättyi runoilija daniil kozlovin 
lyyriseen manifestiin, joka puolusti itseis-
arvoja ja uhanalaisia maailmankatsomuksia.

työryhmästä tuntui tärkeältä kohdistaa 
katse syyllisiin menetettyjen ihmishenkien 
takana.

”Maalauksen kuvaamasta onnettomuu-
desta voi vetää yhteyden niihin katastrofei-
hin, jotka tapahtuvat tälläkin hetkellä esi-
merkiksi Välimerellä. Haluamme esityksellä 
kohdistaa katseemme syyllisiin menetetty-
jen ihmishenkien takana. ranskalaislaivan 
hirvittävän tragedian takana oli kapteenin 
paikan itselleen poliittisesti pelannut krei-
vi Hugues duroy de Chaumereys, joka 
ei ollut ohjannut laivaa pariinkymmeneen 
vuoteen. ketkä ovat syyllisiä tämän päivän 
tragedioihin?” Bartsch kysyi teoksen ensi-
esityksen alla.

Yhteisötaiteessa taidetta tehdään yh-
teisön ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa 
ja heitä varten. taiteilijan rooli on toimia 

projektin, tapahtuman tai teoksen tuotta-
jana ja ohjaajana.

”rauhan tyttäret -ryhmällä oli kiinnos-
tava ryhmädynamiikka. Jäsenet ovat toi-
silleen sukua: he ovat Suomeen evakkona 
tulleen rauhan tyttäriä ja tyttärentyttäriä. 
Moni heistä ei kuitenkaan ollut ollut yh-
teyksissä toistensa kanssa vuosikausiin 
ennen tätä projektia”, pia Bartsch kertoi. 

Saaren kartano järjesti Suomiareenan 
kansalaistorilla yhteistyössä taiteen edis-
tämiskeskuksen kanssa myös tee se itse 
-minifestivaalin, jonka teltassa osallistujat 
saattoivat kirjoittaa daniil kozlovin kans-
sa oman manifestinsa, kuunnella rauhan 
tytärten kokemuksia yhteisötaiteen teke-
misestä sekä osallistua emmi valveen ve-
tämään feministisen sarjakuvan työpajaan. 
esitys ja pajat olivat osa ääneen! -projek-
tia, jossa yhteisötaiteellisten toimintojen 
ja väliintulojen kautta kehitetään työkaluja 
oman äänen kuuluvaksi saamiseen. 
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siirtolAis
pUUtArhA  

kUvAA sAAren  
kArtAnon mAille  

kotiUtUneitA  
tUlokAslAjejA

Saaren  
kartanon  

julkaiSuja

Taiteilijapari Kalle Hammin ja Dzamil Ka-
mangerin teos Siirtolaispuutarha esittelee 
kartanon mailla kasvavia tulokaskasveja 
sekä niiden matkatarinoita. Teos julkistettiin 
Saaren kartanon avoimien ovien päivänä 25. 
toukokuuta.

SaarEn KarTanO

kalle Hammin piirros Siirtolaispuutarha-teoskokonaisuudesta. kuva: kalle Hamm
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Siirtolaispuutarhan perustana ovat tai-
teilijaparin kasvien kansainvälisiä reittejä 
tutkineet teokset, joissa luonnon ja kult-
tuurin vuorovaikutus on noussut esiin maa-
hanmuuttajiin ja pakolaisiin kytkeytyvien 
metaforien kautta. taiteilijakaksikko on 
toteuttanut puutarhasta useita versioita 
Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2007 
lähtien. ne ovat tarkastelleet ajatusta kas-
veista toiseuden ja tuntemattoman sym-
bolina sekä ihmisten suhtautumista niiden 
kohtaamiseen.

teos koostuu 32 kasvitieteellisestä piir-
roksesta, jotka kuvaavat Saaren kartanon 
mailla kasvavia tulokaslajeja. kuvien oheen 
liitetyt matkatarinat kertovat, miten kasvit 
ovat löytäneet tiensä muilta mantereilta 
Mietoisiin. originaalikuvat on sijoitettu 
Saaren kartanon eri rakennuksiin, ja teks-
tit puolestaan ovat luettavissa kartanon 
maille sijoitetuista kylteistä. niistä koottu 

julkaisu Siirtolaispuutarha – kasvio Saa-
ren kartanon muinais- ja uustulokkaista 
jatkaa historiallista horti picti -perinnettä, 
kartanoiden ja suurtilojen puutarhoja ja 
kasveja kuvittavia kirjoja, joita julkaistiin 
euroopassa jo 1600-luvulla.

”kansainvälisenä taide- ja tutkijaresi-
denssinä Saaren kartanoa määrittävät jat-
kuvien saapumisten ja lähtemisten virta, 
missä kirjassa esitellyillä lajeilla on ollut 
oma roolinsa ja paikkansa. tulee olemaan 
kiinnostavaa vierailla kartanon mailla kym-
menen vuoden päästä ja nähdä, mitkä löy-
tämistämme lajeista ovat edelleen siellä, 
ja toisaalta mitä uusia tuttavuuksia on il-
maantunut paikalle”, kaksikko toteaa.

kalle Hamm ja dzamil kamanger työs-
kentelivät Saaren kartanossa maalis–huh-
tikuussa 2016 samana keväänä järjeste-
tyn yhteisötaiteen triennaalin VaStaan+ 
oton yhteydessä.

Siirtolaispuutarha. Kuva: Kalle Hamm

SaarEn KarTanO

kuvat Siirtolaispuutarha-teoskokonaisuudesta. kuva: kalle Hamm
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“sAAren  
kArtAnossA on 
hyvä UneksiA”

Suomen kääntäjien kärkinimiin kuuluva Kristiina 
Drews aloitti työskentelyn viidentenä Saaren kar-
tanon kutsutaiteilijana syyskuussa 2017. Drewsin 
suunnitelmana oli kahdeksan kuukauden kutsutai-
teilijajaksollaan paneutua uusiin haasteisiin.

kristiina drews (s. 1952) on työskennel-
lyt suomentajana vuodesta 1979. Hän on 
kääntänyt englannista pääosin taideproo-
saa – muiden muassa margaret atwoo-
din, ali Smithin ja vladimir nabokovin 
teoksia. Hänen käännöksiään on julkaistu 
satakunta, ja lisäksi hän on suomentanut 
näytelmiä ja musikaaleja, joista noin kym-
menen yhdessä jukka virtasen kanssa. 
tunnetuimpia näistä ovat Les Miserables, 
West Side Story, Saturday Night Fever ja 
The Producers.

“kartanon kutsutaiteilijana aion jatkaa 
suomennostyötäni. käännän lucia Berli-
nin huikeita novelleja, kamila Shamsien 
järkyttävän romaanin elämästä terrorismin 
varjossa ja willy kyrklundin runoja”, hän 
kertoi aikeistaan keväällä 2017.

“käännöskirjallisuus pitää meidät muka-
na maailman menossa. kääntäjät ovat olleet 
rakentamassa maamme kirjallisen kulttuu-
rin kivijalkaa. Menneiden sukupolvien kään-
täjät ovat kirjoittaneet maailmankirjallisuu-

kutSutaiteilija

Kristiina Drews. Kuva: otto-Ville Väätäinen

den mestariteokset suomeksi ja tuoneet ne 
sekä suomalaisten kirjailijoiden että suuren 
lukevan yleisön ulottuville”, drews pohti 
työt aloittaessaan.

“kuvanveistäjä laila pullinen on sano-
nut: ‘ihminen ei lakkaa näkemästä unia 
kauneudesta.’ Saaren kartanossa on hyvä 
uneksia. näinä aikoina tarvitaan kauneutta”, 
drews kiteytti.

drews on saanut Valtion kääntäjäpalkin-
non (1989) ja Mikael agricola -palkinnon 
(1998). Vuonna 2015 hänelle myönnettiin 
Gummeruksen tunnustuspalkinto englan-
ninkielisen kaunokirjallisuuden ja erityisesti 
– Saaren kartanolla työstetyn, mahdottoma-
nakin pidetyn – vladimir nabokovin teok-
sen Kalvas hehku suomentamisesta. Hän 
on aktiivinen kääntämisen puolestapuhuja.

ennen kutsutaiteilija-vuottaan drews 
oli työskennellyt Saaren kartanossa ke-
väällä 2014 sekä ryhmäresidenssissä 
kesällä 2009 kääntäjäryhmä rosetan 
ateljeekritiikkipajassa.

SaarEn KarTanO
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ilAn mAnoUAchin 
shApereADer –  
käsillä lUettAvAA 
sArjAkUvAA

yHteiStyönäyttely

Saaren kartanon ja Valokuvagalleria Hippolyten yhteistyö jatkui 
marraskuussa Ilan Manouachin Shapereader-näyttelyllä, jossa 
oli esillä taiteilijan käsillä luettavia sarjakuvia.

kokeellisen ja käsitteellisen sarjakuvan 
parissa työskentelevän ilan manoauchin 
(s. 1980, ateena) kehittämä Shapereader 
on muotojen ja kuvioiden repertuaari, joka 
pyrkii kääntämään kuvia ja merkityksiä tak-
tiilisiksi, tunnusteltaviksi muodostelmiksi. 
Se on kokeellinen lähestymistapa sarjaku-
van kerrontaan tarkoituksenaan ”kääntää” 
sarjakuvia näkörajoitteisille lukijoille. 

Manouach työskenteli Saaren karta-
nossa syksyllä 2013. idea Shapereaderiin 

syntyi residenssijakson aikana, kun hän 
kuuli koneen Säätiön Monikielisyys ja tai-
de -hankehausta. koneen Säätiö myönsi 
hankkeelle apurahan vuonna 2013.

Shapereader-näyttelyn Manouach to-
teutti laattojen muodossa. laatoissa hän 
yhdisteli pistekirjoitusta ja taktiilisia kuvioi-
ta, jotka muodostavat sormenpäillä koske-
teltavia ideogrammeja, tai taktigrammeja. 
rakennetun kielen avulla lukijalla oli mah-
dollisuus kokea ja nauttia visuaalisia nar-

ratiiveja eriasteisista näkörajoitteista huo-
limatta. Manouachin taktigrammit voivat 
ilmentää hahmoja, esineitä tai toimintoja 
samoin kuin tunteita tai tuntemuksia. luke-
misen apuna on erillisiä, käsissä pidettäviä 
kommunikointitauluja, joiden avulla lukija 
navigoi tarinatilassa.

Valokuvagalleria Hippolyten näyttelys-
sä 3.–19. marraskuuta esitetyissä teoksis-
sa taktigrammit olivat teestä puristettu-
jen laattojen pinnassa. työskentely viittaa 

vanhaan perinteeseen, jossa teetä säilöttiin 
ja kuljetettiin tiiviinä tiilinä, joiden pinnan 
kohokuviot myös sisälsivät tietoa sen sisäl-
löstä. Myöhemmin teetiiliä käytettiin myös 
valuutan tavoin. näyttelyssä tee tarjoaa it-
sensä jälleen uudella tavalla materiaaliksi 
tiedon välittämiseen. Galleriaympäristössä 
Shapereader-näyttely nosti esiin myös ky-
symyksiä kuvataiteen saavutettavuudesta 
eri yleisöjen parissa.

Kuva: Ilan Manouach
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SaarEn KarTanO

nADA gAmbier  
korostAA  

tAvAllisen elämän  
epätAvAllisUUttA

kokemukSia  
reSidenSSiStä

Arkinen ja absurdi ovat termejä, jotka liittyvät vah-
vasti turkulaistaustaisen taiteilija Nada Gambierin 
teoksiin. Saaren kartanossa alkuvuodesta 2013 ja 
ryhmäresidenssissä kesällä 2017 työskennellyt 
Gambier yhdistelee teoksissaan teatteria, perfor-
manssia ja visuaalisia taiteita. 

tutkiminen ja kokeileminen ovat keskeinen 
osa nada Gambierin työskentelyä. Hänen 
teoksensa saavat alkusysäyksensä uteliai-
suudesta. lisäksi on tärkeää, että teokset 
tarjoavat mahdollisuuden ihmettelyyn. 

”tunnetuimpia tavaramerkkejäni taitei-
lijana on jatkuva halu korostaa tavallisen 
elämän epätavallisuutta. toivon, että työ-
ni tarjoaa ihmisille tilan, jossa kaikkea ei 
tarvitse tietää tai pystyä selittämään rati-
onaalisesti vaan jossa voi keskittyä poh-
diskeluun ja tunteisiin.” 

Vuoden 2013 residenssijaksollaan Gam-
bier perehtyi liikkeen, kielen ja esineiden 
kesyttömään luonteeseen improvisaation 
keinoin. arjen rutiineista irrottautuminen 
oli työskentelylle hedelmällistä. 

”en ole varmaankaan koskaan ollut 
yhtä tuottelias kuin noiden kahden kuu-
kauden aikana talvella 2013! työskentelin 
lähes keskeytyksettä, mutta oman rytmini 

mukaisesti”, Gambier kertoo.
kesällä 2017 Gambier palasi Saarel-

le ryhmäresidenssiin mark etchellsin ja 
thomas kasebacherin kanssa. He työs-
tivät monitaiteellista projektia The Voice 
of a City, joka perustuu urbaaneihin nar-
ratiiveihin sekä subjektiivisiin havaintoihin 
arkielämästä. 

”prosessiin on kuulunut tekstien, valo-
kuvien, video-otosten ja äänitallenteiden 
keräämistä ja luomista. tavoitteemme on 
luoda teos, joka heijastaa epäsuorasti sel-
laisia asioita kuin aika, yhteisö, vauraus ja 
muutos, ja ylistää pienten tarinoiden kykyä 
saada meidät oivaltamaan suurempi koko-
naisuus”, hän kertoo.

”Saaren kartanon kaltaiset paikat ovat 
korvaamattomia, koska ne tarjoavat lois-
tavat työskentelyolosuhteet ja myös suo-
jelevat taiteen tarvetta epäonnistumisille”, 
Gambier sanoo.

kuva nada Gambierin We are no longer Here -näyttelystä vuodelta 2013. kuva: Hannu Seppälä
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Kaivot ovat eri alojen taiteilijoiden ja tut-
kijoiden mahdollisuuksia kohdata ja jättää 
oma jälkensä toinen toistensa ajatuksiin ja 
työhön. Kaivolla tarkoitamme ihmisten vä-
lisiä kohtaamisia ja jakamista, mutta myös 
konkreettisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joi-
den tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen 
ihmisiä. Saaren kartanolla Kaivot kehittyvät 
residenssivieraiden kesken, ja Kesä-Kaivot 
kootaan muutamiksi päiviksi eri teemojen 
ympärille. Helsingissä kohdataan aamiaisen 
ja keskustelun merkeissä Aamiais-Kaivoilla. 

s .  78–89
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AAmiAis 
kAivot 

Keväällä 2017 kokoonnuttiin kolme kertaa 
Aamiais-Kaivolle eri teemoin.

aamiais-kaivo: vallan risteymiä 
taiteessa ja tutkimuksessa 
kamari, 2.2.

esitystaiteilija emilia kokko ja tutkija tuija 
Saresma alustivat keskustelua vallasta ja 
sen risteymistä sekä siitä, miten he ovat 
lähestyneet aiheita taiteen ja tutkimuksen 
keinoin. 

aamiais-kaivo: rodullistamisen 
prosessit ja lieveilmiöt 
kaHvila BloSSom, 23.3.

kuka rodullistaa? Mitä tai ketä? Miten 
tämänhetkinen keskustelu rajoista, tur-
vallisuudesta ja vaikkapa huivin käytös-
tä työpaikoilla liittyy rodullistamiseen? 
Voimmeko oppia pois rodullistamisesta, 

Helmikuun aamiais-kaivolla keskusteltiin 
vallan risteymistä taiteessa ja tutkimuk-

sessa. kuva: neea eloranta

jos emme muista koskaan oppineemme 
siihen? aamiais-kaivoa oli alustamassa 
toimittaja ja yhteiskunnallinen aktivisti 
maryan abdulkarim.

aamiais-kaivo: vainotuista 
vallanpitäjiksi? vähemmistöt ja 
poliittinen muutos
HamSali, 6.4.

Huhtikuun aamiais-kaivolla keskustel-
tiin, miten politiikassa suhtaudutaan vä-
hemmistöihin, ja miten suhtautumistavat 
muuttuvat. Miten yhteisötaide voi vaikuttaa 
asiaan? puhujina olivat tutkijatohtori malte 
Gasche Helsingin yliopistosta ja taiteilija 
Heidi lunabba. 

Maaliskuun aamiais-kaivolla keskusteltiin rodullistamisen prosesseista ja lieveilmiöistä. keskustelua alusta-
massa Maryan abdulkarim.  kuva: neea eloranta

Huhtikuun aamiais-kaivolla keskustel-
tiin, miten politiikassa suhtaudutaan 

vähemmistöihin. kuvassa tutkijatohtori 
Malte Gasche. kuva: neea eloranta
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sAAren kArtAnon 
kesäkAivo 2017:  
tAiteen tilA jA  
tehtävä yhteis
kUnnAssA

Vuoden 2017 kesä-kaivon koollekutsujana 
toimi Saaren kartanon alumni, mediatai-
teilija ja arkkitehti jaakko pesonen. Hän 
kutsui seitsemän taiteilijaa ja kulttuurialan 
tekijää Saaren kartanoon viettämään vii-
konloppua. kartanolle kokoontuivat tutki-
ja-filosofi kai alhanen, kuvataiteilija Saa-
ra ekström, runoilija ja kustantaja daniil 
kozlov, kolumnisti jyrki lehtola, kirjailija 
markku pääskynen, runoilija Saila Susi-
luoto ja taidemaalari anna tuori.

kesä-kaivo antoi ryhmälle tilaisuuden 
käydä vapaata, rentoa ja kunnioittavaa vuo-
ropuhelua taiteen ja tieteen rooleista eri nä-
kökulmista. tärkeäksi keskustelunaiheeksi 
nousi taiteen tila ja tehtävä yhteiskunnassa. 
ryhmän mielestä medioilla on taipumus yh-

Vuoden 2017 Kesä-Kaivo järjestettiin 16. kesäkuuta ensi 
kertaa siten, että Saaren kartanon alumnia pyydettiin kut-
sumaan kokoon ihmisiä keskustelemaan ajankohtaisesta 
teemasta. Uusi järjestely tuotti hedelmällisiä keskusteluja, 
aitoa kohtaamista ja ajatusten vaihtoa.

Saaren kartanon kesä-kaivolla. kuvat: Veera Schrey

täältä pinnallistaa taidetta sisällön kustan-
nuksella ja toisaalta mieltää taide vaikeasti 
ymmärrettäväksi ja elitistiseksi. taiteen mer-
kitystä yritetään määrittää tuottavuuden ja 
liiketalouden mittarein, jonka tieltä sisältö ja 
merkitys ovat saaneet väistyä.

ryhmä totesi, että taiteen tehtävä ei ole 
noudattaa yleisön mieltymyksiä vaan luo-
da sisältöjä. kuilu taiteen ja suuren yleisön 
välillä on kuitenkin kasvanut. nopeutunut 
maailma ja taloudelliset paineet eivät ole 
luovuudelle otollisia: paine julkaisu- ja 
näyttelytahdista sekä koventunut kilpailu 
apurahoista vaikuttavat sisällön laatuun 
haitallisesti.

kesä-kaivon keskusteluissa ideoitiin, 
että kuilua voidaan kaventaa elvyttämällä 

avointa keskustelukulttuuria, kannusta-
malla pohdiskelevaa, esseistiikkaa lähen-
tyvää taidejournalismia ja luomalla uusia 
keskustelualustoja. 

taidekentällä kaivataan sillanrakentajia 
suuren yleisön, taideinstituutioiden ja tai-
teen välille: kenties näin pintapuolinenkin 
taidekeskustelu voi vähitellen muuttua 
orgaanisemmaksi ja syvällisemmäksi. tai-
teen kentälle kaivataan myös uudenlaisia 
organisoitumisen tapoja – eloisia, liikkuvia 
ja määräaikaisia, institutionaalista jämähtä-
mistä ja hierarkkisuutta välttäviä. Moniää-
nisyyden säilyminen ja kasvattaminen sekä 
taiteilijoiden perusturvan parantaminen 
ovat taiteen elinehtoja.

KOhTaaMiSia KaiVOlla
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tiot

Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan 
toimintaa, jossa minkä tahansa yhteiskun-
nallisen toiminnan aiheuttamia haittoja hy-
vitetään luonnolle. Koneen Säätiön tavoite 
on olla vastuullinen ympäristöstä samalla, 
kun se parantaa maailmaa luomalla edelly-
tyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. 
Vuoden 2017 aikana säätiö perusti Kullan 
luonnonsuojelualueen Kemiönsaareen lah-
jana 100-vuotiaalle Suomelle, mutta myös 
hyvittääkseen toiminnastaan aiheutuvia 
ympäristöhaittoja. Säätiö järjesti Ekolo-
giset kompensaatiot yhteiskunnassa ja 
kulttuurissa -teemahaun, jota valmisteltiin 
kesäkuussa kaksipäiväisellä asiantuntijase-
minaarilla ja hankkeiden ideointia kiihdyt-
täneellä työpajalla. 
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kUllAn  
lUonnonsUojelU

AlUe  kemiön
sAAressA sUojelee 
vAnhAn kUUsikon

Joulukuussa Koneen Säätiö perusti lahjana 
100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle uuden 
Kullan luonnonsuojelualueen Kemiönsaareen 
Varsinais-Suomeen. Noin 130 hehtaarin alue 
nimettiin läheisen Kullan kylän mukaan. 

laHja 100vuotiaalle 
 Suomelle

kullan luonnonsuojelualue on kemiönsaa-
ren kullan kylään kuuluva monipuolinen 
metsäalue aivan Stormossenin natura 
2000 -alueen länsipuolella. alue rajautuu 
muihin suojelualueisiin, joiden koko yh-
dessä uuden suojelualueen myötä nousi 
yhteensä 350 hehtaariin. 

koneen Säätiö osti maa-alueen kemi-
önsaaren kunnalta syyskuussa 2017. Jou-
lukuussa Varsinais-Suomen elY-keskus 
hyväksyi alueen rauhoittamisen osana 
Suomen itsenäisyyden luontolahjani sa-
tavuotiaalle -kampanjaa.

Säätiö perusti luonnonsuojelualueen en-
nen kaikkea hyvittääkseen säätiön ja sen 
apurahansaajien aiheuttamia ympäristö-
haittoja. lähes tuhannen apurahansaajan 
ja säätiön työntekijöiden toiminta kuluttaa 
merkittävästi luontoa ja luonnonvaroja.

Suojelullisesti arvokkaimman, 22 heh-
taarin kokoisen ytimen muodostaa luon-
nontilainen yli 120-vuotias kuusikko, jossa 
kasvaa sekametsänä myös järeitä mänty-

jä, koivuja, raitoja ja tervaleppiä. alueen 
merkittävin lajiesiintymä on äärimmäisen 
uhanalaiseksi ja erityisesti suojeltavaksi 
luokiteltu lahokaviosammal. Vanhoja met-
siä suosivista lintulajeista alueella on pesi-
mäaikaan havaittu esimerkiksi pikkusieppo, 
kanahaukka, pyy, teeri, metso, nuolihaukka, 
sirittäjä, hömötiainen, töyhtötiainen, puukii-
pijä, harmaapäätikka ja palokärki.

alueen länsireunalla olevan kuusikon 
reunassa on nähtävissä pronssikautinen 
hautaröykkiö. kallioisilla karuilla paikoilla 
kasvaa vanhaa männikköä. alueen etelä-
puolella on kemiönsaaren seurakunnan 
vanhaan kalliomännikköön perustama vii-
den hehtaarin luonnonsuojelualue.

kullan luonnonsuojelualueella pätevät 
jokamiehenoikeudet: siellä saa retkeil-
lä sekä poimia marjoja ja hyötysieniä. 
alueella ei saa liikkua moottoriajoneu-
volla tai metsästää. alueelle suunnitel-
laan lähivuosina retkeilyä varten kevyttä 
infrastruktuuria.

KOhTaaMiSia KaiVOlla

kullan luonnonsuojelualue kemiönsaaressa. kuva: Jussi Vierimaa
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ekologinen  
kompensAAtio  
– viherpesUA vAi 
pesUnkestävää 
vihreyttä?
Kaksipäiväinen seminaari tarjosi tieteellisiä, yhteis-
kunnallisia ja kulttuurisia näkökulmia luontoarvojen 
korvaamiseen.

koneen Säätiö järjesti 9.–10. kesäkuuta tu-
russa ja Saaren kartanossa kaksipäiväisen 
tapahtuman, jonka tavoitteena oli pureutua 
ekologisten kompensaatioiden maailmaan 
usean tieteenalan ja taiteen yhteistyöllä. 
tilaisuudessa yhdistettiin yhteiskunnan, 
ekologian, taloustieteen ja kirjallisuuden 
tutkimuksen sekä taiteen näkökulmia. 

Säätiön hallituksessa oli jo vuonna 2016 
keskusteltu tarpeesta käynnistää monialai-

Seminaari ja työpaja

nen rahoitushaku ekologisten kompensaa-
tioiden aihepiiristä. Seminaari tarjosi hy-
vän mahdollisuuden keskustella aiheesta, 
verkottaa eri alojen toimijoita ja käynnistää 
apurahahakuun tähtäävien hankkeiden 
suunnittelu. näin se pohjusti syyskuussa 
järjestettyä teemahakua.

tapahtuman ensimmäinen päivä oli kai-
kille avoin monialainen seminaari, johon 
osallistui noin 150 kuulijaa. pääpuhujia 

olivat Stanford universityn Jasper ridgen 
suojelualueen johtaja ja uC Berkeleyn eme-
ritusprofessori anthony d. Barnosky, kir-
jallisuuden ja ympäristöhumanismin tutkija 
karoliina lummaa, luonnonsuojelupolitii-
kan ja -konfliktien tutkija nina v. nygren 
ja luonnonsuojelun päätösanalyysin tutki-
musjohtaja atte moilanen. Seminaarissa 
nähtiin myös teatteri Siperian esitys Hei, 
me kompensoidaan.

toinen päivä oli omistettu työpajalle 
Saaren kartanossa Mynämäellä. Siihen 
osallistui 50 henkilöä.

Seminaari järjestettiin yhteistyössä 
Biodiversity now! -hankkeen ja Suomen 
Habitaattipankin sekä Ympäristötiedon 
foorumin kanssa.

kuva: aleksi poutanen



Koneen Säätiön toiminta perustuu sen omis-
tamien sijoitusten tuottoon. Koneen Sääti-
ön sijoitustoiminnan tehtävä on huolehtia 
säätiön sijoitusvarallisuudesta siten, että 
säätiön sääntöjen mukainen toiminta on va-
kaata nyt ja tulevaisuudessa. Koska säätiön 
sijoitushorisontti on pitkä, pääosa Koneen 
Säätiön sijoitusomaisuudesta on sijoitettu 
osakkeisiin. Sijoitustoimintaa ohjaavat hal-
lituksen vahvistama sijoitustoiminnan stra-
tegia sekä vuosittainen sijoitussuunnitelma. 

Säätiön vuosittainen varainkäyttö ei pe-
rustu pelkästään yhden vuoden tuottoihin, 
sillä talouden suhdannevaihteluiden takia 
vuosittaisten juoksevien tuottojen sum-
ma voi vaihdella suuresti. Apurahasum-
maa päättäessään hallitus huolehtii siitä, 
että vuosittaisissa apurahasummissa ei ole 
suuria heilahteluja, mutta huomioi kuiten-
kin edellisen tilivuoden sijoitusomaisuuden 
juoksevien tuottojen määrän sekä tulevai-
suuden tuotto-odotukset. Säätiö ottaa huo-
mioon myös sen, että tulevaisuuden rahoi-
tustarpeisiin on varauduttava. 

s .  90 –97
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tUottojen 
kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VuOSi SuMMa

2009 17 339 147 €
2010 134 722 910 €
2011 19 960 883 €
2012 40 341 132 €
2013 48 212 036 €
2014 38 629 439 €
2015 49 236 699 €
2016 53 450 426 €
2017 71 556 059 €

hAllinnon 
kUlUt

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VuOSi SuMMa

2009  235 474 € 

2010  335 437 € 

2011  639 793 €

2012  552 582 €

2013  978 686 €

2014  1 124 588 € 

2015  1 409 313 €

2016  1 605 693 €

2017 2 237 590 €
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TulOSlaSKElMa   1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
     
VarSinainEn TOiMinTa   
     
apurahat tieteelle, taiteelle ja kulttuurille   
 Myönnetyt apurahat, avustukset ja palkinnot -32 242 787,00 -42 002 812,34
     
Saaren kartano   
 Vuokratuotot  0,00 11 090,00
 Myönnetyt residenssiapurahat  -204 529,00 -213 578,00
 Kulttuuritoiminta  -69 784,41 -81 617,82
 Kiinteistökulut  -191 060,68 -72 200,25
 henkilöstökulut  -363 709,70 -372 599,68
 Poistot   -170 032,76 -168 692,85
 Muut kulut  -254 351,52 -198 464,47
    -1 253 468,07 -1 096 063,07
ateenan kiinteistö   
 Poistot  -6 131,93 -6 387,42
 Muut kulut  -3 688,06 -3 688,06
    -9 819,99 -10 075,48
Muu varsinainen toiminta   
 Tilaisuudet, seminaarit ja yhteistyö  -373 038,38 -713 120,68
     
VarSinainEn TOiMinTa YhTEEnSä  -33 879 113,44 -43 822 071,57
     
SijOiTuSTOiMinTa   
 Tuotot   
  Osinkotuotot  57 135 691,00 48 606 445,33
  rahastojen tuotot ja myyntivoitot  15 193 621,11 6 660 950,57
  Korkotuotot  494 969,39 308 949,19
  Valuuttakurssivoitot  2 201 760,22 1 319 973,63
  arvonpalautukset  0,00 2 558 020,16
    75 026 041,72 59 454 338,88
 Kulut   
  rahastojen myyntitappiot  -174 867,39 -2 047 455,97
  Valuuttakurssitappiot  -1 318 448,71 -2 945 393,63
  arvonalennukset  -1 298 435,98 0,00
  Omaisuuden hoitokulut  -678 230,69 -1 011 063,55
    -3 469 982,77 -6 003 913,15
     
SijOiTuSTOiMinTa YhTEEnSä  71 556 058,95 53 450 425,73
     
hallinTO   
 henkilöstökulut  -873 162,51 -760 770,12
 Poistot  -660 385,76 -192 298,65
 Muut kulut  -704 041,31 -652 623,94
     
hallinTO YhTEEnSä  -2 237 589,58 -1 605 692,71
     
TiliKauDEn YlijääMä  35 439 355,93 8 022 661,45

Saaren kartanon  
johtokunnalle maksettiin 

vuosi- ja kokouspalkkioita  
6 400 euroa.

Hallitukselle maksettiin 
korvausta arviointityöstä 

ja kokouspalkkioita  
67 686 euroa.
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TaSE    1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
     
VaSTaaVaa   
     
Pysyvät vastaavat   
 aineettomat hyödykkeet   0,00 1 528,90
     
 aineelliset hyödykkeet   
  Maa-alueet  1 589 226,74 714 944,40
  Saaren kartanon puisto  34 237,06 29 390,19
  lauttasaaren kartanon puisto  847 516,91 
  rakennukset   11 620 533,36 6 556 094,14
  Toimitilojen osakkeet  2 083 931,10 2 083 931,10
  Koneet ja kalusto   148 420,12 179 590,55
  Muut aineelliset hyödykkeet  326 884,84 293 301,14
  aineelliset hyödykkeet yhteensä 16 650 750,13 9 857 251,52
     
 Sijoitukset   
  Osakkeet ja osuudet  9 391 104,32 9 391 104,32
     
Pysyvät vastaavat yhteensä  26 041 854,45 19 249 884,74
     
Vaihtuvat vastaavat   
 Siirtosaamiset ja muut saamiset  354 298,20 313 371,40
 rahoitusarvopaperit  353 211 114,61 324 558 449,94
 rahat ja pankkisaamiset  13 786 646,38 7 726 760,64
     
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  367 352 059,19 332 598 581,98
     
VaSTaaVaa YhTEEnSä  393 393 913,64 351 848 466,71
     
     
VaSTaTTaVaa   
     
Oma pääoma   
 Peruspääoma  71 345,32 71 345,32
 lisäpääoma  5 126 174,51 5 126 174,51
 Käyttöpääoma  292 248 180,96 284 225 519,51
 Tilikauden tulos  35 439 355,93 8 022 661,45
     
Oma pääoma yhteensä  332 885 056,72 297 445 700,79
     
Vieras pääoma   
 Pitkäaikainen  40 091 155,00 35 081 856,00
 lyhytaikainen  20 417 701,92 19 320 909,92
     
Vieras pääoma yhteensä  60 508 856,92 54 402 765,92
     
VaSTaTTaVaa YhTEEnSä  393 393 913,64 351 848 466,71

Säätiö omistaa Koneen 
ja Cargotecin A- ja 

B-osakkeita sekä Holding 
Manutas oy:n osakkeita. 
Pörssissä noteerattujen 

B-osakkeiden markkina-ar-
vo oli 499 686 150 euroa 

31.12.2017.

Säätiö omistaa Saaren  
kartanon maa-alueen ja raken-
nukset, Lauttasaaren kartanon 

rakennukset sekä Ateenassa kiin-
teistön, joka on Suomen Ateenan 

instituutin käytössä. Lisäksi säätiö 
osti Kullan luonnonsuojelualueeksi 

nimetyn maa-alueen Kemiön-
saaresta syksyllä 2017.

Rahoitusarvopape-
reiden markkina- arvo 

oli 425 409 827 
euroa.

Näihin sisältyy Koneen 
Säätiön 59,7 miljoonan 
euron velka apurahan-

saajilleen, maksa-
mattomat myönnetyt 

apurahat.



Viestintästrategia ohjaa Koneen Säätiön 
viestintää. Haluamme, että tutkimustieto, 
taide ja kulttuuri ovat osa yhteiskunnallis-
ta keskustelua, kyseenalaistavat vallitsevia 
käsityksiä ja ovat osa ihmisten arkea. Roh-
keista tieteen ja taiteen avauksista pyrimme 
myös puhumaan rohkeasti. Viestintämme on 
kokeilevaa ja vuorovaikutuksellista. Kaiken 
ei tarvitse olla valmiiksi pureskeltua, vaan 
uskomme, että hämmennys lisää ymmärrys-
tä. Kerromme aktiivisesti sellaisesta maail-
masta, joka on meille tärkeä ja omasta roo-
listamme tuon maailman vahvistamiseksi. s .  98–105
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ViESTinTä

kohti pitkiä  
sisältöjä jA  
AktiivistA  
läsnäoloA 

Säätiön viestintää kehitettiin ja toteutettiin aktiivisesti 
hallituksen hyväksymän viestintästrategian mukaisesti. 
Säätiö viesti apurahansaajien hankkeista, keskusteluti-
laisuuksista ja Apurahat+ -toiminnasta säännöllisesti 
verkkojutuissa, kuukausittain lähetettävissä uutiskirjeis-
sä sekä sosiaalisessa mediassa läpi vuoden.

uskomme, että sidosryhmiämme kiinnos-
tavat hitaat, pitkät sisällöt, joiden avulla he 
saavat tietoa ja uusia näkökulmia apuraha-
hankkeisiimme liittyvien aiheiden valtavasta 
kirjosta. pitkiä artikkeleita julkaistiinkin sää-
tiön verkkosivustolla enemmän kuin aikai-
sempina vuosina.

uutiskirjeiden konsepti uudistettiin kai-
volla ja Saaren kaivolla -julkaisuiksi. Jokai-
sessa julkaisussa on aina säätiön tukemiin 
aiheisiin liittyvä pääteema. Jakautuuko Suo-
mi? -ohjelman hankkeista kertova artikkeli-
sarja käynnistyi reetta rädyn kirjoituksella 

Vuosaari-projektista. kirjoituksia julkaistiin 
syksyn aikana neljä. rohkeus-blogikirjoituk-
sia ilmestyi vuoden aikana 21 kappaletta.

erityiset viestinnälliset ponnistukset 
tehtiin apurahahaun ja residenssihaun yh-
teydessä. apurahahakuun ja myöntövies-
tintään suunniteltiin sosiaalisen median 
kampanjat yhteistyössä ulkopuolisen vies-
tintätoimiston kanssa. Markkinointipanos-
tus näkyi hyvänä näkyvyytenä kohderyh-
mien joukossa.

apurahahaun yhteydessä tuotettiin kak-
si videota, joissa säätiön johtaja ja tiedejoh-

kuvaaja aleksi poutanen, tanssija laura pietiläinen ja muusikko anni tekemässä pietiläisen apurahan saaneesta 
projektista videota vuoden 2017 myöntöviestintää varten. kuvat aukeamalla: Heljä franssila
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taja sekä yksi apurahahakija antoivat vink-
kinsä hyvän hakemuksen kirjoittamiseen. 
apurahainfoja oli myös mahdollista seu-
rata suorana facebookissa. Joulukuussa 
apurahojen myöntöviestinnän yhteydessä 
julkaistiin valokuvien lisäksi neljä sarjaku-
vaa uusista hankkeista sekä neljä videota, 
joilla esiteltiin neljä uutta apurahahanketta. 

eniten medianäkyvyyttä vuoden aikana 
saivat säätiön uutiset Vuoden tiedekynä 
-palkinnon saajasta, kullan luonnonsuoje-
lualueen perustamisesta, kartanonhoitajan 
työpaikkailmoitus sekä uutinen vuoden 
2017 apurahamyönnöistä. Vuoden tiede-
kynä -palkinnon saajasta miika tervosesta 
tehtiin vuoden aikana eri medioissa useita 
laajoja henkilöhaastatteluita. Vuosisadan 
rakentajat -haastekilpailun voittajat uuti-
soitiin laajasti kilpailun päättyessä säätiö-
päivänä 1.10. koneen Säätiö oli yksi kilpailun 
rahoittajista. anna talasniemi oli keskuste-

lemassa taiteen rahoituksesta Yle radio 1:n 
kultakuume-ohjelmassa joulukuussa.

lauttasaari-lehdessä julkaistiin syksyl-
lä kartanon kulma -palstaa kuukausittain. 
palstan käynnisti Hanna nurmisen kirjoi-
tus kesäkuussa. kirjoituksia ilmestyi yh-
teensä kuusi.

panostimme päivittäiseen viestintään 
sosiaalisessa mediassa. panostus näkyi 
seuraajien määrän hyvänä kasvuna.

Säätiön verkkosivustosta tilasimme 
käyttäjätutkimuksen. Syksyllä käynnistim-
me verkkosivuston käytettävyyden paran-
tamiseen ja uusien käyttötarpeiden toteut-
tamiseen tähdänneen kehityshankkeen.

lauttasaaren kartanon ja kahvilan avaa-
mista ja sisältöjä suunnittelimme työpajois-
sa sekä yhdessä kahvilayrittäjän kanssa. 

apurahansaajille järjestimme viestintä-
koulutusta yhteistyössä nesslingin Säätiön 
ja kaskas Median kanssa.kuvat: Heljä franssila

ViESTinTä
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viestinnän vUosi 
2017 lUkUinA

190 626
verkkoSivu kävijää

21 
BloGi

kirjoituSta

46 
tiedotetta

1171 
Saaren kartanon 

uutiSkirjeen  
vaStaanottajaa

4931 
koneen Säätiön 

twitter Seuraajaa

644 
Saaren  

kartanon  
twitter 

Seuraajaa

99 370 
iHmiStä näki uutiSen  
kartanonHoitajan  

työpaikaSta  
FaCeBookiSSa

22 
läHetettyä  

uutiSkirjettä

7115 
koneen Säätiön  

uutiSkirjeen  
vaStaanottajaa

6514 
koneen Säätiön 

FaCeBook  
Seuraajaa

1649 
Saaren kartanon 

FaCeBook  Seuraajaa

1170 
koneen Säätiön  

inStaGram  
Seuraajaa

40 118 
lukijaa “Haemme 

 kartanonHoitajaa  
lauttaSaaren  

kartanoon”  
uutiSella 

ViESTinTä



Koneen Säätiötä johtaa hallitus, joka huo-
lehtii, että säätiön toiminta on asianmukai-
sesti järjestetty ja että säätiön sääntöjen 
mukainen tarkoitus toteutuu. Hallitus mää-
rittelee säätiön strategian. Koneen Säätiön 
hallitus nimittää Saaren kartanon johtokun-
nan, joka suunnittelee ja kehittää Saaren 
kartanon toimintaa. Koneen Säätiön johto-
ryhmä tekee päätöksiä säätiön hallituksen 
sille delegoimista asioista, tekee hallituk-
selle esityksiä, toimeenpanee hallituksen 
tekemät päätökset sekä toteuttaa säätiön 
strategiaa ja vuosittaista toimintasuunnitel-
maa hallituksen hyväksymän talousarvion 
puitteissa. Säätiöllä on nimitystoimikunta 
ja sijoitusvaliokunta, joiden jäsenet hallitus 
valitsee. Lisäksi on muodostettu työryhmiä 
ja tiimejä hallinnon ja talouden, viestinnän ja 
työsuojelun kehittämiseen. Kaiken ydin on 
osaava ja työstään innostunut henkilökunta.

s .  106–113
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SääTiön ihMiSET

hAllitUs sAAren  kArtAnon  
johtokUntA

hanna nurMinEn 
Filosofian kandidaatti 
(puheenjohtaja 2002–,  
hallituksessa 1987–)

ilOna hErlin  
Dosentti
(varapuheenjohtaja 
2002–, hallituksessa 
1995–) 

Minna nurMinEn 
Kauppatieteiden maisteri, 
filosofian maisteri 
(varajäsenenä 2002–2010, 
varsinaisena jäsenenä 2010–)

jannE KOTiahO 
Professori 
(2011–2018) 

MarKKu lOnKila 
Professori
(2014–2019)

SirPa 
PiETiKäinEn 
Ekonomi
(puheenjohtaja 
2007–2018)

KirSTi 
lEhMuSTO
Viestintäjohtaja
(2007–2018)

Kai lEhiKOinEn 
Yliopistonlehtori
(2013–2018)

anna 
KirVEEnnuMMi 
Tutkija
(2007–2018)

Tuija 
KOKKOnEn 
Esitystaiteilija 
(2014–2018)

hEiDi 
GrönSTranD 
Tutkija 
(2015–2018) 

hEnri TErhO 
Erityisasiantuntija 
(2015–2018)

Johtokunnan sihteerinä toimii Pirre Naukkarinen. 

Saaren kartanon johtokunta piti vuoden 2017 aikana 3 kokousta. 

TEriKE haaPOja 
Kuvataiteilija 
(2016–2018)

Hallituksen sihteerinä toimi Kalle Korhonen.

Koneen Säätiön hallitus piti vuoden 2017 aikana 7 kokousta.
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SääTiön ihMiSET

hilKKa 
SalOnEn 
hallintopäällikkö 
(–11/17) 

laura 
SahaMiES 
viestintäkoordi-
naattori 
(–12/17)

KallE 
KOrhOnEn 
tiedejohtaja 

hEljä 
FranSSila 
viestintäpäällikkö 
(06/17–)

nEEa 
ElOranTa
toimistosihteeri

Tiina TOiVOnEn
talouspäällikkö 
(–11/17), talous- ja 
hallintopäällikkö 
(12/17–)

Sanni 
lYYTinEn 
hallintosihteeri 
(–02/17)

PäiVi niEMi 
hallintosihteeri
(05–9/17)

anna 
TalaSniEMi 
johtaja

MarTina 
lYbEcK 
hallintosihteeri 
(10/17–) 

hanna 
nurMinEn 
toiminnanjohtaja 
(sapattivapaalla 
09/17–)

lEEna KEla 
toiminnanjohtaja 
(sijaisuus 09/17–)

PirrE 
nauKKarinEn 
residenssikoordi-
naattori 

Pia barTSch 
yhteisötaiteilija

hEiDi laPila 
tilanhoitaja

iiriS lahTi 
residenssiemäntä

osa-aikaiset ja/tai määräaikaiset työntekijät:

Veera Schrey (suunnittelija 2/2017–10/2017), Toni Stenroos (kiinteistöapulainen 11/2017–), Paula 
Hurme (puutarhaharjoittelija ja kesätyöntekijä 7/2017–8/2017)

Ympäristöhoidolliset työt: Aappo Kujanen (6/2017), Jonas Salminen (6/2017–7/2017), Verneri 
Venojärvi (5/2017–6/2017)

Sijoitusvaliokunnan sihteerinä toimi Hilkka Salonen (11/17 asti) ja Tiina Toivonen (12/17 lähtien). 
Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimi Hilkka Salonen (11/17) asti. Sijoitusvaliokunnan neuvonanta-
jana toimi Katri Yates.

osa-aikaiset ja/tai määräaikaiset työntekijät

Maija Karasvaara (hakuassistentti 8–9/2017, projektikoordinaattori (10/17–), Maija Koivisto (toi-
misto- ja viestintäassistentti), Matti Koivisto (kesäapulainen, arkistointi),  Anna oldén (projekti-
työntekijä 6/17 asti), Ulla Tiililä (dosentti, kieliohjelman väliarviointi 6/17 asti)

henkilökUntA  
helsingissä

sAAren kArtAnon 
henkilökUntA
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hilkkA sAlonen  
työskenteli koneen 

säätiössä läpi  
säätiön sUUrimpien 

kAsvUn vUosien 

Koneen Säätiön pitkäaikainen työntekijä, hal-
lintopäällikkö Hilkka Salonen ehti työskennellä 
säätiössä 16 vuotta ennen eläkkeelle jäämistään. 

koneen Säätiö alkoi etsiä vuonna 2001 työn-
tekijää. tähän asti säätiön ainoa työntekijä 
oli asiamiehenä toiminut nykyinen hallituk-
sen puheenjohtaja Hanna nurminen. 

Hilkka Salonen työskenteli tällöin kou-
lutusta järjestävässä Helsinki-instituutin 
säätiössä. Hän törmäsi koneen Säätiön 
työpaikkailmoitukseen lehdessä ja innos-
tui työpaikasta. 

työtehtävään vaadittu osaaminen osui 
kohdalleen ja myös työn osa-aikaisuus 
houkutteli. 

”Haastattelu järjestettiin Munkkiniemen 
kartanossa. paikalla oli Hanna nurminen 
sekä raija vainiotalo, joka oli hoitanut sää-
tiön kirjanpitoa”, Hilkka kertoo. 

”työ oli alkuun osa-aikainen, mutta hyvin 
pian se kuitenkin muuttui kokoaikaiseksi. ei 
se sitten lopulta enää haitannutkaan.” 

toimistopäällikön tehtäviin kuului alkuun 
muun muassa hallituksen sihteerinä toimi-
minen sekä säätiön kirjanpito. 

koneen Säätiön toiminta oli 2000-luvun 
alussa nykyistä vaatimattomampaa. Hilkka 
muistelee, että hänen aloittaessaan säätiös-
sä apurahahakemuksia olisi tullut vuosittain 
noin 500. Hakemukset lähetettiin paperisena 
säätiön toimistolle, missä Hilkka esiluki ja vei 
ne silloiseen apurahajärjestelmään, kapuun. 

”Hallitusten kokousten pöytäkirjanpidon 
lisäksi tuo hakemusten esilukeminen oli 
haasteellista”, Hilkka kertoo. 

 

Säätiön toiminnan kasvun vuodet 
 

Muutaman ensimmäisen vuoden Hilkka istui 
koneen pääkonttorissa Munkkiniemen karta-
nossa. pekka Herlinin kuoleman jälkeen 2003 

SääTiön ihMiSET

säätiö alkoi kuitenkin etsiä omaa toimitilaa. 
”Yksi suurimmista syistä tähän oli se, että 

säätiö halusi ottaa etäisyyttä kone-kon-
serniin ja säätiön hallitus tarvitsi oman ko-
koontumistilan”, Hilkka kertoo. 

”koneen Säätiö ja kone oyj menivät 
ihmisillä sekaisin jatkuvasti, eikä samassa 
osoitteessa oleminen auttanut.” 

Vuonna 2003 koneen Säätiö osti teh-
taankadulta huoneiston. 

”Huoneistossa oli putkiremontti, jonka 
yhteydessä teimme sisätilakorjauksia ja 
huonekalujen hankintaa, joten työhöni si-
sältyi niinä aikoina myös esimerkiksi näiden 
töiden valvontaa”, Hilkka kertoo. 

lopulta koneen Säätiön toimisto muutti 
tähän 300 neliöiseen huoneistoon. 

”alkuun oli tarkoitus, että jokin toinen 
säätiö muuttaisi tehtaankadulle alivuok-
ralaiseksi, sillä tilaa oli vähän turhan paljon 
yhdelle työntekijälle. tämä ei kuitenkaan 
koskaan toteutunut”, Hilkka kertoo. 

Myös lauttasaaren kartanon remont-
tiprojektiin Hilkka ehti ottaa tiiviisti osaa 
esimerkiksi osallistumalla suunnittelu- ja 
työmaakokouksiin. 

”Säätiö alkoi etsiä uutta toimitilaa, kun 
tehtaankadun toimisto alkoi käydä pieneksi 
henkilökunnalle. olin asunut opiskeluaikana 
otavantiellä, lauttasaaren kartanoa vasta-
päätä ja innostuin, kun huomasin lehti-il-
moituksesta, että kartano oli myynnissä”, 
Hilkka kertoo.

Myös säätiön hallituksen puheenjohtaja 
Hanna nurminen innostui lauttasaaren 
kartanosta ja säätiö osti kiinteistön vuon-
na 2015. nyt vuonna 2018 säätiön toimisto 
on muuttamassa remontoituun kartanoon. 
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myönnetyt  
ApUrAhAt 

2017

tieteen  
Arvioijien  
vAlinnAt

A
Fil. MaiST. (arKEOlOGi) ilari 
aalTO ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS ja Tai-
TEEllinEn TYö / niihin POh-
jauTuVa TYö | 24 000 €
Suomen arkeologiaa ja mui-
naisjäännöksiä esittelevä lasten 
tietokirja

DOSEnTTi, FT EliSa aalTOla 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjau-
TuVa TYö | POnniSTuSraha | 
14 800 €
Kriittisen eläintutkimuksen 
verkosto – yhteiskunnallisen 
eläinkeskustelun syventäminen 
tutkimuspohjaisten näkökul-
mien avulla

MSc inTErnaTiOnal POliTicS 
hinni aarninSalO: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | 87 600 €
The Politicization of Anti-Ho-
mosexuality Discourse in East 
Africa

DOcTOral rESEarchEr Zain 
ul abDin: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE 
| naaPuruuSOhjElMa | 
89 500 €
Migration for whose benefit? 
Pakistani and Indian migrant 
communities’ remittance sen-

ding behavior and integration 
in Finland and Sweden

VTT/POST-DOc rESEarchEr 
aKhlaq ahMaD: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | 109 500 €
Muslim Immigrant Youth in 
Finland: Negotiating Identity, 
Ethnicity and Difference in a 
Nordic Society

luK, VTM, TOhTOriKOuluTET-
TaVa jOhanna ahOla-lau-
nOnEn: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 29 800 €
Conceptions of responsibility 
in bioethics – common fallacies 
and a way forward

VäiTöSKirjaTuTKija Sanna 
ahVEnharju: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 28 800 €
Suomalaisten vaikuttajien tu-
levaisuustietoisuus kestävän 
kulutuksen mahdollistajana

FT, YliOPiSTOTuTKija jarKKO 
aKKanEn ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 4-VuOTi-
nEn hanKE | 155 000 €
Yhdyskuntajätevedenpuhdis-
tamoilta tulevien kemikaalien 
aiheuttamat ympäristöriskit - 
Biotestaus ja sen kehittäminen

DOcTOral canDiDaTE Fah-
rETTin ErSin alaca ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 27 000 €
Every straight line bends by its 
own weight

TuTKija Kai alhanEn: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 

POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | naaPuruuSOh-
jElMa | 126 000 €
Emootiot dialogissa

DOcTOral canDiDaTE irFan 
aMEEr: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 23 000 €
Evolution and control of bribery 
institutionalization in develo-
ping country markets

FT KaTja anTTila ja TYörYh-
Mä: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
4-VuOTinEn hanKE | 300 000 €
Fyysisen harjoittelun vaiku-
tukset kalojen kykyyn sietää 
ympäristöongelmia

FilOSOFian TOhTOri, DOSEnT-
Ti anni arPOnEn: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 4-VuOTinEn 
hanKE | 179 000 €
Luonnonsuojelualueverkoston 
kehitys, kustannusvaikuttavuus 
ja uhanalaistumistiedon vaiku-
tus suojelupolitiikkaan

FilOSOFian MaiSTEri TOPi 
arTuKKa: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
40 400 €
Tanssiva kaupunki. Seurapiirit, 
sukupuoli ja sosiaaliset suhteet 
1810-luvun Turussa

MSc juKKa auKia: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | 100 800 €
Silkkitie päättyy länteen - Kiina 
Itä-Euroopassa: Geospatiaali-
nen analyysi

PrOFESSOri anSSi auVinEn 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-

Va TYö | 90 000 €
Matkapuhelimen käyttö ja 
terveys

b
arTiST EricK bElTran: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS ja Tai-
TEEllinEn TYö / niihin POh-
jauTuVa TYö | 4-VuOTinEn 
hanKE | 120 000 €
The reading machine as model 
of edition. Laocoon and the Ka-
tabasis as an engine of ideologi-
cal social psyche in image flux

YhTEiSKunTaTiETEEn MaiSTE-
ri/ Kirjailija SilVana bErKi 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 14 400 €
Albaniankielisen nykyrunouden 
antologia suomen kielelle.

PhD, lEcTurEr ulriKa björK: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
33 600 €
The Ethics of Reconciliation: 
Rereading Hannah Arendt’s 
Political Philosophy

FilOSOFian MaiSTEri anna 
blOMbErG: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
69 600 €
Horroskäyttäytyminen ja ympä-
ristötekijät lepakoiden massa-
kuolemia aiheuttavan sienitau-
din rajoittajina

Dr. SOc. Sci. SEZGin bOYniK: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 56 000 €
Living with Contradictions: 
Contemporary Art and Natio-
nalism

PhD STuDEnT OlGa burMaKO-
Va: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
28 800 €
Technologies of Love, Techno-
logies of the Self in Contempo-
rary Russian Sexology

D
FT, VTT, DOSEnTTi MirKKa 
DaniElSbacKa ja TYörYh-
Mä: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
2-VuOTinEn hanKE | 230 000 €
Sukupolvien ketju 3. Pitkittäis-
tutkimus suomalaisista suurista 
ikäluokista ja heidän aikuisista 
lapsistaan.

MaSTEr’S DEGrEE in EnVirOn-
MEnT anD naTural rESOur-
cE ManaGEMEnT DEniS 
DObrYnin: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
100 800 €
How can the development of 
bioeconomy in Finland impact 
forest governance in Russia?

e
EETTiSEn KauPan PuOlESTa 
rY: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö/niihin 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE| 104 000 €
Eettisen läppärin jäljillä – tie-
teen ja taiteen avulla kohti inhi-
millistä elektroniikkatuotantoa

EläKöön TErVa rY Muu KulT-
TuuriTYö | 10 000 €
Kotimaisen mäntytervan kau-
pallisen tuotannon pelasta-
minen, jotta tervan käyttö voi 
jatkua

En liTEn bOK ab: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-

nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 20 000 €
Novellien vaikutus nuorten 
ajatusmaailmaan: empatian 
rooli ihmisen ekologisissa va-
linnoissa

FM hEli ETu-SihVOla: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 28 800 €
Euran Luistarin rautakautisen 
väestön elämänhistoriatutkimus 
isotooppimenetelmin

F
FT, DOSEnTTi annETTE 
FOrSén: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
92 000 €
Crossings of borders in times 
of crisis. Finland and Sweden 
as transit countries of refu-
gees and forced migrants in 
1914–1945

TOhTOriOPiSKElija TErO 
FrESTaDiuS: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
57 600 €
The matters that surface when 
everybody is painting the big 
picture: An anthropological 
take on aesthetic practices in 
historically neglected neighbor-
hoods in Los Angeles

Dr carOlinE FuKuShiMa: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 128 000 €
Global trade of live tarantulas 
and scorpions: analysis through 
social media of its impact on 
wild populations of endangered 
species.

TäSSä PUUTTU VIELä LoPULLINEN 
MUoToILU (LESKET, oRVoT)
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PrOFESSOri VlaDiMir GEl-
Man ja TYörYhMä: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | naaPuruuSOhjElMa 
| 220 000 €
Young Russian Scholars 
Helsinki Fellowship Program 
(YRUSH)

PrOFESSOr caMErOn Gha-
laMbOr: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 19 000 €
Predicting the biological im-
pacts of climate change on 
Finnish boreal ecosystems

ViSiTinG rESEarch FEllOw 
anDrEw Graan: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
87 000 €
Brand Nationalism: Neoliberal 
Statecraft and the Politics of 
Nation Branding in Macedonia

VTT PrOFESSOri EMEriTuS 
juKKa GrOnOw ja TYörYh-
Mä: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
19 800 €
Autopoesiksen autopoesis: fy-
siikan, biologian ja sosiologian 
yhdistäminen Niklas Luhmannin 
systeemiteorian avulla

FT. DOSEnTTi PErTTi Grön-
hOlM ja TYörYhMä: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
381 000 €
Puhuvat koneet – Elektroninen 
ihmisääni tunteiden ja itseym-
märryksen tulkkina 1960–2020.

PhD STuDEnT EVElYn GuEVa-
ra: TiETEEllinEn TuTKiMuS 

/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
32 000 €
Contemporary and ancient DNA 
of the Chachapoya from nort-
heastern Peru: a study of hap-
loid and autosomal markers

h
FilOSOFian TOhTOri TuOMaS 
haaPalEhTO ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS / Sii-
hEn POhjauTuVa TYö | 4-VuO-
TinEn hanKE | 155 000 €
From data to implementation 
- enhancing the interphase of 
science and practice

VTT lOTTa haiKKOla ja TYö-
rYhMä: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 40 000 €
Suomi, sosiologia ja mielikuvi-
tus – sosiologian verkkoalustan 
kehityshanke

ValTiOTiETEiDEn TOhTOri, 
YliOPiSTOnlEhTOri Salli ha-
Kala: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
23 000 €
Propagandasta promootiokult-
tuuriin. PR julkisen vallankäytön 
muotona julkisten organisaati-
oiden ja johtavien poliitikkojen 
viestinnässä

YTT hannElE harjunEn: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 115 000 €
Suomalainen lihavuus: sukupuo-
li, luokka ja syrjintäkokemukset

KTM, luEnnOiTSija lOTTa 
haSSi: TiETEEllinEn TuTKi-
MuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
28 800 €
Kokeilemalla kehittäminen Inno-
vaatioprojekteissa

FM Milja hEiKKinEn: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | naaPuruuSOhjElMa 
| 69 000 €
Verkostojen merkitys kaupun-
kitason ilmastopolitiikassa: 
esimerkkeinä Helsinki, Madrid ja 
Tukholma

PrOFESSOri ilPO hElén: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
4 000 €
Sosiologipäivät 2018 Itä-Suo-
men yliopistossa Joensuussa

FT, DOSEnTTi SaMuli hEllE: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
42 000 €
Ympäristön vaikutus esiteol-
listen ihmisten evolutiiviseen 
dynamiikkaan Pohjois-Fennos-
kandiassa

hElSinGin YliOPiSTOn TuTKi-
jaKOllEGiuM: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö |  
350 000 €
Tutkijakollegiumin taiteen toh-
tori-ohjelman jatkohakemus

DOcOral rESEarchEr Mi-
chaEl hErMan: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 14 400 €
one size fits none: Economic 
governance reform in the after-
math of the euro crisis

FilOSOFian MaiSTEri Maiju 
hiETaKETO: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
86 400 €
Basic Features of Conversation 
on Discussion Forums

VTM, VäiTöSKirjaTuTKija 
MarKuS hiManEn: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 28 800 €
Etninen profilointi Suomessa: 
ulkomaalaisvalvonta ja yhden-
vertaisen jäsenyyden rajat

FilOSOFian MaiSTEri VillE 
hOiKKala: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
57 600 €
Kalapatogeeni Flavobacterium 
columnaren CRISPR-immuu-
nipuolustusmekanismit ja nii-
den vaikutukset faagi-bakteeri 
yhteisevoluutioon

FilOSOFian TOhTOri Saara 
huhMarniEMi: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 35 600 €
Reunat - Edges: rakenteesta 
sanajärjestykseen

MuSiiKin TOhTOri (TuTKi-
jaKOuluTuS) PEKKa huT-
Tu-hilTunEn ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | naaPuruuSOh-
jElMa | 52 000 €
Kertovan laulun keinot - Berät-
tande sångens konst

ValTiOTiETEiDEn MaiSTEri, 
jaTKO-OPiSKElija anniina 
hYTTinEn: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
122 000 €
Poliittisen vastarinnan mahdol-
lisuudet illiberaalissa demokra-
tiassa – Visuaalinen etnografia 
valtiollisesta etnonationalismista 
ja sen vastavoimista Unkarissa

YhTEiSKunTaTiETEiDEn MaiS-
TEri (VäiTEllYT) ari-ElMEri 

hYVönEn: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
105 000 €
Faktantarkistuksen rajat fakto-
jen jälkeisellä aikakaudella

FilOSOFian TOhTOri Mar-
ja-lEEna hänninEn: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 43 500 €
Itämaiset kultit antiikin ostian 
kaupunkiyhteisössä ja -ympä-
ristössä.

FilOSOFian MaiSTEri anTTi 
härKönEn: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
57 600 €
Geospatiaalinen analyysi histo-
riantutkimuksessa

i
FM anTTi ijäS: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
91 200 €
Tärkeimmän keskiaikaisen 
miekkailuoppaan kielellinen 
analyysi

DOSEnTTi, YliOPiSTOnlEhTO-
ri Sari irni ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 420 000 €
Ilmastokestävyys keittiössä: 
ruokakulttuurin murroksen 
arkiset mahdollisuudet

j
FT MinTTu jaaKKOla ja TYö-
rYhMä: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 7 000 €
Saimaannorppa ja ihminen. 
Sosiaalisesti kestävän luon-
nonsuojelun haaste. Tietokirjan 

julkaisuun liittyvä verkkosivu ja 
seminaari

DOSEnTTi, FT, YliOPiSTOn-
lEhTOri SEija jalaGin ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 8 000 €
12. pohjoismainen nais- ja suku-
puolihistorian konferenssi, oulu 
7.-9.6.2018

VTM, OTl julia janSSOn: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 30 400 €
The Global Depoliticisation of 
Terrorism. From the Attentat 
Clause of 1856 to the European 
Arrest warrant of 2004.

Dr MarTina jOKEl: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 4-VuOTinEn 
hanKE | 134 400 €
Can microalgae fuel a nordic 
bioeconomy?

FilOSOFian MaiSTEri, arKEO-
lOGi TYTTi juhOla: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | 88 400 €
Kasvitärkkelysanalyysin kehit-
täminen ympäristömuutosten 
ja elinkeinohistorian tutkimi-
seen

julKiSEn Sanan nEuVOSTOn 
KannaTuSYhDiSTYS rY: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 70 000 €
Faktapohjaisen yhteiskunnan 
puolustusohjelma

FT SanTEri junTTila ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
227 000 €
Suomen vanhimman sanaston 
etymologinen verkkosanakirja
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ValTiOTiETEiDEn MaiSTEri 
rOOPE KaarOnEn: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 10 000 €
Ympäristöajattelusta toimin-
taan: ympäristöystävälliset 
tarjoumat osallistavassa ympä-
ristöpolitiikassa

FilOSOFian MaiSTEri hOlGEr 
KaaSiK: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
72 000 €
Uncovering patterns of late 
medieval and early modern 
book production – an analysis 
of Italian calendars combining 
digital and manual methods

YTT TuuKKa KaiDESOja: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 87 000 €
Mekanismeihin perustuva 
kognitiivisen sosiologian meto-
dologia

FilOSOFian MaiSTEri, SO-
SiOnOMi aMK; EriTYiSnuO-
riSOTYönOhjaaja SuVi 
KaiKKOnEn: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
160 000 €
Sisäilmasta sairastunut lääkärin 
vastaanotolla – yhteisymmär-
rystä etsimässä

VTT, DOS. KriSTiina KallEi-
nEn ja TYörYhMä: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | naaPuruuSOhjElMa 
| 15 000 €
Keisariaika-tutkijaverkosto

FT, KTM TiTTa KalliO-SEPPä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS / 

SiihEn POhjauTuVa TYö | 
2-VuOTinEn hanKE | 72 200 €
Paikkaan kiintyminen ja muisti 
– varhaismodernin kaupunki-
tilan muutosprosesseja Suo-
messa

FT ainO KalSKE: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 42 000 €
Evolutionary change over small 
time scales: how does com-
munity succession drive plant 
defence evolution?

FilOSOFian TOhTOri KirSi 
KanErVa: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 16 800 €
Pohjoismaista saagakirjalli-
suutta koskevaa tutkimustietoa 
yleistajuistavan wikipedia-ar-
tikkelitietokannan toteutta-
minen

FT Sanna Karhu: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 4-VuOTinEn 
hanKE | 135 400 €
Animal Trouble: A New Ecofe-
minist Critique of Speciesism

FT, PrOFESSOri PETri KarO-
nEn ja TYörYhMä: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | 195 000 €
Yhteinen menneisyys, erilaiset 
tulkinnat. Bibliometrinen ja kva-
litatiivinen analyysi varhaismo-
dernista Ruotsin valtakunnasta 
Ruotsin ja Suomen historiogra-
fiassa 1860–2020

TOhTOriKOuluTETTaVa julia 
KaTila: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 15 200 €
Lasten haptiset sosiaaliset 
toiminnot monikulttuurisessa 
äiti-lapsi -ryhmässä (The social 

actions of haptic body prac-
tices: Interaction Study of a 
multicultural group of mothers 
and their children)

FT, TuTKija VirPi KauKiO: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 33 600 €
Hajuaistin ympäristöestetiikka: 
miten hajut koetaan ja mikä 
merkitys niillä on ympäristö-
suhteelle?

POliTicES DOKTOr ralF 
KauranEn ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 468 800 €
Sarjakuva ja siirtolaisuus. Kuu-
luminen, kerronta, aktivismi

DOcTOral rESEarchEr Si-
nEM KaYacan: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 11.000 €
“Performing my body: Rehear-
sals” An artistic research about 
boundaries and in-between 
as a locus of knowledge pro-
duction

MMM, METSänhOiTaja PETri 
KETO-TOKOi ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 38 000 €
Puiden asukkaat - tietokirja ja 
verkko-opetusaineisto suoma-
laisten puulajien ekologiasta ja 
seuralaislajistosta.

DOcTOral STuDEnT irina 
KhalDarOVa: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 1 000 €
Visual strategic communica-
tion narratives of the crisis in 
Ukraine

jaTKO-OPiSKElija ja OPETTa-
ja aFrOja KhanaM: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 2-VuOTinEn 
hanKE | 57 600 €
Uprooted, then Slummed: Disp-
laced Communities and the 
Dynamics of Power and Agency 
in Bangladesh

PhD STuDEnT MD. ShEr -E- 
KhODa: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 17 000 €
Delivering micro finance in 
Bangladesh: The capacity buil-
ding of third sector organiza-
tions and poverty reduction

KirjalliSuuDEnTuTKijain 
SEura: TiETEEllinEn TuTKi-
MuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 4 500 €
Kirjallisuudentutkimuksen 
aikakauslehti Avain

PrOFESSOri anu KOiVunEn 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 2-VuOTinEn hanKE |  
111 800 €
Kulttuuritelevision aika: suoma-
laisen television toinen historia 
1975–1985

VTM ainO EMilia KOrVEnSYr-
jä ja TYörYhMä: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 24 000 €
Kahden teoksen suomenta-
minen ja toimittaminen: Mad-
jiguène Cissén kirja Parole de 
sans-papiers sekä käännösan-
tologia Kansalaisuuden rajat ja 
ulkomaalaisuus “rikoksena”

FM TErhi KOSKEla: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 28 800 €
Metsäluonnon monimuotoisuu-
den turvaaminen – metsänomis-

tajien näkemykset ja vapaaeh-
toisten keinojen kehittäminen

ValTiOTiETEiDEn MaiSTEri 
EMMi KOSKinEn: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 2-VuOTinEn hanKE |  
57 600 €
Tarinankerronta, myötämieli-
syys ja topikaalisuus sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa

KäSiKirjOiTTaja, VäiTöSKir-
jaTuTKija KriSTiina KOSKi-
nEn: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
3-VuOTinEn hanKE | 90 900 €
Metsäaiheisten luontodo-
kumenttien luontokäsitys ja 
kerronta

DOSEnTTi, aPulaiSPrOFES-
SOri SOnja KOSunEn ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
189 000 €
Yksityistyminen ja korkeakoulu-
tukseen pyrkiminen: ohjaus-
välineet, yksityinen pääoma ja 
tasa-arvo korkeakoulutukseen 
hakeutumisessa (Privatisation 
and Access to Higher Educa-
tion)

KT, FM jani KuKKOla: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 4-VuOTi-
nEn hanKE | 115 200 €
Kuvittelukyvyn rooli aktiivi-
sessa havaitsemisessa. Ei-kä-
sitteellinen tulkinta ja esitys 
Kantin havainnonfilosofiaksi

KulTTuuri-, TiEDE- ja MiEli-
PiDElEhTiEn liiTTO KulTTi 
rY: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | naaPu-
ruuSOhjElMa | 70 000 €
Piilosta näkyväksi – Maahan-

muuton globaalit ulottuvuudet 
Suomessa

YhTEiSKunTaTiETEiDEn MaiS-
TEri ulla KuMPula: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 11 200 €
Kaksosuutta ja monikkoutta 
käsittelevä tietokirja

YhTEiSKunTaTiETEiDEn 
MaiSTEri laura MarjuT 
KuMPuniEMi: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
63 000 €
Solidaarisuustalous, demokrati-
saatio ja oikeudet Boliviassa

TOhTOriKOuluTETTaVa juha 
KuOKKala: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 7 700 €
Väitöskirjatyö ”Itämerensuomen 
ja saamen jälkitavun labiaalivo-
kaalien historia”

DOcTOral STuDEnT rOMan 
KuShnir: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 28 800 €
Construction of Transcultural 
Identities in a Selection of Fin-
nish-American Migrant Fiction

PhD STuDEnT anna KuTKi-
na: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö/niihin 
POhjauTuVa TYö | naaPu-
ruuSOhjElMa| 12 000 €
From Lenin to Bandera: Gras-
sroots Narratives of Post-Eu-
romaidan Ukraine

DOSEnTTi, YliOPiSTOnlEhTO-
ri hanna KuuSi ja TYörYh-
Mä: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 347 000 €
Syntyvyyden politiikka, sek-
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suaalisuuden asiantuntijat ja 
inhimilliset kokemukset sotien 
jälkeisessä Suomessa

YliOPiSTOnlEhTOri TOni 
laaKSOnEn ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS / Sii-
hEn POhjauTuVa TYö | 3-VuO-
TinEn hanKE | 170 000 €
Ristiriitoja herättävän huippu-
pedon tulevan populaatiokehi-
tyksen mallinnus

VTT, YliOPiSTOlEhTOri airi 
laMPinEn ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 220 000 €
Algoritmiset järjestelmät, valta 
ja vuorovaikutus

FM juSSi laMPinEn: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 2-VuOTinEn 
hanKE | 58 800 €
Kaupunkien uusympäristöt har-
vinaistuvan niittykasvillisuuden 
suojelussa.

PilaPiirTäjä, KuViTTaja 
SEPPO lEinOnEn: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTu-
Va TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
63 000 €
Luonnon- ja ympäristötieteen 
tulosten popularisointi sarjaku-
vataiteen keinoin sekä ympä-
ristöpoliittisten pilapiirrosten 
tekeminen.

FT, DOSEnTTi MaariT lES-
KElä-KärKi ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 380 000 €
Uuden etsijät: esoteerisuus 
ja uskonnollisuuden murros 
modernisoituvassa Suomessa 
(1880-1940)

l
VTT anu lOunEla ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
260 000 €
Valtionmuodostus ja luon-
nonvarojen kiihtyvä hyödyk-
keistäminen Kaakkois-Aasian 
rajaseuduilla

luKuKESKuS-läScEnTruM: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 110 000 €
Mun tarina - kerro se sanoin! 
Uusia uskottavia polkuja nuor-
ten kirjoittamisen, lukemisen ja 
itseilmaisun maailmaan ja nii-
den soveltaminen kirjallisuuden 
ja kielen opetukseen.

FM, TraDEnOMi Piia lun-
DbErG: TiETEEllinEn TuTKi-
MuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 30 600 €
Lippulaivalajien rooli luonnon 
monimuotoisuuden suojelussa

hTT niKlaS lunDSTröM ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 48 000 €
Maaseudun paikkaseksikkyys

DOSEnTTi TOMi luOTO: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 4-VuOTi-
nEn hanKE | 175 000 €
Muovinen uhka Arktiksella

ValTiOTiETEiDEn MaiSTEri, 
TOhTOriKOuluTETTaVa ainO 
luOTOnEn: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 32 500 €
Läheissuhteiden muodostumi-
sen logiikat kolmesta näkökul-
masta

PrOFESSOri Minna-riiTTa 
luuKKa ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 28 800 €
Menneisyyden tulkintojen 
äärellä – tutkimus historian 
teksteistä ja tekstitaidoista 
(jatkohakemus)

m
MaailMan luOnnOn SääTiö 
(wwF) SuOMEn rahaSTO Sr: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 30 000 €
wwF:n koulukiertue ”Vuosisata 
metsässä – lahopuun salatut 
elämät”

FilOSOFian MaiSTEri GriSEll 
MacDOnEl: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 28 800 €
Subjectivity and Temporality 
in Virtuoso Romantic Perfor-
mance: The case of the Italian 
double bass virtuoso performer 
and composer Giovanni Botte-
sini (1821-1889)

FilOSOFian TOhTOri anTTi 
MalinEn ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS/SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 29 000 €
Tietokirja: Ystävien kesken. 
Lasten välinen ystävyys 
1900-luvun Suomessa

DOcEnT KriSTiina MannEr-
Maa ja TYörYhMä: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 2-VuOTinEn 
hanKE | 110 000 €
Bioarkeologiset menetelmät 
esihistoriallisen yhteisön maail-
mankuvan ja ihmisen ja eläinten 
suhteiden tutkimisessa – pilotti-
tutkimuksena olenij ostrovin ki-
vikautisen kalmiston löytöaineisto

FM, TOhTOriKOuluTETTaVa 
hanna MaTTila: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 16 800 €
”Lean cuojanas, maid eallin 
cuojaha / olen soitin, jota elämä 
soittaa” – Runoilija ja luonto 
Nils-Aslak Valkeapään runou-
dessa

FilOSOFian MaiSTEri hEnriK 
MaTTjuS: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 28 800 €
Modernin pienviljelijäkodin ra-
kennussuunnittelu ja asumisen 
kokemus Suomessa 1920- ja 
1930-luvuilla.

METSähalliTuS: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | naaPuruuSOhjElMa | 
320 000 €
Luonnon konserttisali -tapahtu-
man järjestäminen

TaiTEEn TOhTOri, Yli-
OPiSTOnlEhTOri juKKa 
MiETTinEn ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 40 000 €
Esityspaikasta multimediaksi – 
näyttämön muotoja ja historiaa

VTT SOnja MiETTinEn: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 28 000 €
Vaikeasti kehitysvammaisen ai-
kuisen toimintamahdollisuudet. 
Etnografinen tutkimus hoivan 
suhteista ja käytännöistä.

M.a.ViSual culTurE anD 
cOnTEMPOrarY arT Mar-
Tina MiñO PérEZ ja TYö-
rYhMä: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
18 800 €
Muistikuvat: Archives of iden-

tity from the eyes of Latin 
America in Finland.

TOiMiTTaja TuOMaS Mura-
ja: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
19 200 €
Kaksi vuotta kansalaispalkkaa - 
Perustulokokeilijan kirjan käsi-
kirjoituksen laatiminen

MSc KErli MüüriSEPP: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 4-VuOTi-
nEn hanKE | naaPuruuSOh-
jElMa | 135 000 €
Socio-Spatial Dialogues in the 
City: Tracing Spatial Mobilities, 
Social Engagement and Inte-
gration Using Big Data

DOSEnTTi, YliOPiSTOnlEh-
TOri ainO MäKiKalli ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
261 000 €
Miten luemme? Kaunokirjal-
lisuuden lukemisen muodot 
kirjallisuudenopetuksessa

ValTiOTiETEiDEn MaiSTEri 
ViiVi MäKinEn: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjau-
TuVa TYö | 3-VuOTinEn han-
KE | naaPuruuSOhjElMa | 
73 500 €
Developing school inter-
ventions aiming at preju-
dice-reduction through indirect 
intergroup contact

PrOFESSOri MiKKO MönKKö-
nEn: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | POnniS-
TuSraha | 10 000 €
5th European Congress in Con-
servation Biology (ECCB2018) 
– Bridging the gap between 
conservation science and the 

society with dialogue and art

YliOPiSTO-OPETTaja TaPani 
MöTTönEn: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
127 000 €
Teknologiasuunnittelun ajattelu 
ja kieli – Kompleksisten käsit-
teiden luominen ja kehittämi-
nen teknologia-alan suunnitte-
ludiskurssissa

n
FilOSOFian TOhTOri anu niE-
Mi: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
100 800 €
Väitöskirjatyön jälkeiseen tutki-
mukseen ”Tang-kauden puhe-
kieliset runot”.

FM Sanna nOrDlunD: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 104 000 €
Passiivi, tilankäyttö ja refe-
rentiaalisuus suomalaisessa 
viittomakielessä – oletuksia ja 
todellisuutta

PrOFESSOri anja nYGrEn 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
153 000 €
water and fire: Volatile ecolo-
gies and politics of vulnera-
bilization in the global South 
(Vesi ja tuli: oikukkaat ympäris-
töt ja haavoittuvuuden politiik-
ka globaalissa etelässä)

YTT, DOSEnTTi hEinO nYYS-
SönEn: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | naaPuruuSOhjElMa | 
48 500 €
Unkarin demokratian tilasta 
englanniksi ja unkariksi
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aPulaiSPrOFESSOri lEna 
närE ja TYörYhMä: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö |  
4-VuOTinEn hanKE | naaPu-
ruuSOhjElMa | 402 000 €
Kodin ja kansalaisuuden kamp-
pailut – Naapurisolidaarisuus 
vastauksena ’turvapaikkakrii-
siin’ (Struggles over home and 
citizenship - Neighbourhood 
solidarity as a Response to the 
’asylum crisis’)

o
FT, DOS. juSSi OjajärVi ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
320 000 €
Tove Janssonin tuotannot – 
Tove Jansson Companion rin-
nakkaisteoksineen

p
TOhTOriKOuluTETTaVa lauri 
PaaVOla: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 6 000 €
Ruoka ja sen hävikki suurissa 
vähittäiskaupan organisaati-
oissa - miten rutinoitunutta 
käyttäytymistä voidaan johtaa 
tehokkaasti?

KauPPaTiETEEn MaiSTEri 
TuOMaS PaKarinEn: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | POnniSTuSra-
ha | 100 800 €
Science and industry in post-
war Europe: A comparative 
study of national ICT industries

YliOPiSTOnlEhTOri hEli 
PaulaSTO: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa 

TYö | naaPuruuSOhjElMa | 
19 500 €
Monikulttuurinen tanssitaide-
ryhmä kielellisen ilmaisun leik-
kikenttänä

FilOSOFian TOhTOri rO-
SE-MariE PEaKE ja TYörYh-
Mä: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 45 000 €
Kahisevaa taftia ja karheita 
nunnakaapuja: muoti ja sen 
kritiikki barokin ajan Pariisissa. 
Tietokirja, virtuaalimaailma ja 
vaatemallisto

DOcTOral STuDEnT VicTOria 
PEEMOT: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
121 000 €
Humans and Nonhumans in the 
Transboundary Circa-Altai Re-
gion: Mutual Embodiments and 
Intertwined Socialities among 
Inner Asian Herders & Hunters.

ValTiOTiETEiDEn MaiSTEri 
Sini PEnTiKäinEn: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | 59 000 €
Erôksen välimuotoisuus Plato-
nin rakkauden filosofiassa

OiKEuSTiETEEn MaiSTEri OuTi 
PEnTTilä: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
87 400 €
Behind the Greening Virtues: 
The Contextual History of 
Environmentalism in Internatio-
nal Law

VTT juSSi PErälä: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 2-VuOTinEn 
hanKE | 50 400 €
Joitakin muita tarkoituksia 

varten? Etnografinen tutkimus 
viranomaisten rikolliseksi luo-
kittelemasta moottoripyörä-
kerhosta

YTM, TuTKija MaTTi PESu: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 28 800 €
Suomalainen ulkopoliittinen 
ajattelu, kylmän sodan loppu ja 
uuden ajan alku.

VTT, YliOPiSTOnlEhTOri Erja 
TuuliKKi PiETilä: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 15 000 €
Menestys ja moraaliset arvot 
afrikkalaisen luovan keskiluo-
kan parissa

FilOSOFian TOhTOri irina 
PiiPPO: TiETEEllinEn TuTKi-
MuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
96 000 €
Arabia Suomessa: kieliin sosi-
aalistuminen, kieli-ideologiat 
ja kieltenyliset käytänteet pää-
kaupunkiseudun arabiankielis-
ten keskuudessa

VTT, TuTKija OTTO PiPaTTi: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
3-VuOTinEn hanKE | 84 000 €
Alkuperät ja ihmisluonto: wes-
termarckilaisen yhteiskuntatie-
teen historia

FilOSOFian MaiSTEri Mia 
POhTOla: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
118 000 €
Psykiatrian särkynyt imago 
- syitä maailman vaikutusvaltai-
simman diagnostiikkamanuaalin 
uskottavuusongelmiin

MSc in EnGinEErinG anD 
TEchnOlOGY alEna POlE-

Va: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
3-VuOTinEn hanKE | 94 000 €
A detailed analysis of the ma-
terial availability of the global 
energy transition

POP-TiEDE rY: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 40 000 €
Ilmiöpop – oppiainerajat rikko-
vaa, taidetta ja tiedettä yhdis-
tävää, konkreettista ilmiöiden 
tutkimista oppilaiden ja opetta-
jien kanssa.

FilOSOFian MaiSTEri, TuTKi-
ja, KäänTäjä raiSa POrraS-
Maa: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
28 800 €
Parody in Medieval Japanese 
Court Literature

FT hannu POuTiainEn: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2 500 €
The Anamagical. A Metamor-
phic History of Magic and 
Literature.

ValTiOTiETEiDEn TOhTOri 
MarTTi PuOhiniEMi: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | POnniSTuSra-
ha | 3 200 €
The four seasons of globalizati-
on: How diffusion of new te-
chnology shapes human values 
-hankkeen päätulosten esittely 
konferensseissa

r
ViSual arTiST anD rE-
SEarchEr SEPiDEh rahaa 
(SaDaTiZarrini): TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEEl-
linEn TYö / niihin POh-
jauTuVa TYö | 4-VuOTinEn 

hanKE | naaPuruuSOhjElMa 
| 155 000 €
From Female Body, Identity and 
Representation to the Contem-
porary Art

TaiTEEn TOhTOri Minna rai-
niO: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 72 200 €
Ilmastonmuutoksen kohtaa-
minen ja käsitteleminen tai-
teessa

FT riiTTa rainiO: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 2-VuOTinEn 
hanKE | 78 200 €
Akustiikka ja äänellinen kult-
tuuri pohjoisen Fennoskandian 
pyhillä paikoilla

VTT anna rajaVuOri: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 104 500 €
Eduskunta näyttämönä: yleisöt, 
tunteet ja poliittinen esityskult-
tuuri 1907–1920

TuTKija Sanna raninEn: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
106 000 €
Musiikkikirjojen materiaalikult-
tuuri reformaation jälkeisessä 
Ruotsissa

VTM, TOiMiTTaja, TiETO-
Kirjailija, ValOKuVaaja, 
VäiTöSKirjaTuTKija KuKKa 
ranTa ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | naaPu-
ruuSOhjElMa | 46 000 €
Tietokirja saamelaisten ko-
kemasta pakkosuomalaista-
misesta ja pohjoisen luonnon 
haltuunotosta.

FT ilOna rauhala: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 2-VuOTinEn 
hanKE | 71 200 €
Pohjoissaamen adjektiiviattri-
buuttijärjestelmän muutos ja 
variaatio

rESOnanSSi rY: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 9 000 €
International Conference of 
Physics Students 2018

FT, DOSEnTTi, YliOPiSTOn-
lEhTOri MarTina rEuTEr 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 43 000 €
”Feminismin varhaisajattelijoi-
ta” on uusista suomennoksista 
ja niiden johdannoista koostuva 
kokoomateos, joka ensimmäi-
sen kerran esittelee feminismin 
varhaisvaiheita suomen kielellä.

uniVErSiTY TEachEr TaTiana 
rOMaShKO: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | naaPuruuSOhjElMa 
| 38 000 €
Finnish-Russian Cross-Border 
Neighbourship: Political Pers-
pectives and Cultural Resili-
ence

YTM, TOiMiTTaja anna ruO-
hOnEn ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 57 600 €
Suomalainen metsävale. Suo-
malaisista metsätotuuksista 
kertova kirja, joka kannustaa 
totuuksien kyseenalaistamiseen

YliOPiSTOTuTKija EriKa 
ruOnaKOSKi: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
120 000 €
Epätoivo ja aika
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FilOSOFian TOhTOri hEnriK 
rYDEnFElT ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | POnniS-
TuSraha | 6 800 €
Monitieteinen ponnistushanke, 
joka tutkii tekoälyn etiikkaa

MaaTalOuS- ja METSäTiETEi-
DEn MaiSTEri Kira rYhTi: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 100 000 €
Männyn juurten hiiliaineenvaih-
dunta ja sen merkitys puiden 
menestykseen muuttuvassa 
ilmastossa

s
VäiTöSKirjaTuTKija MaTTi 
Saarni: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 14 400 €
objektiivinen referenssi Kantin 
dialogisessa subjektin ja objek-
tin ontologiassa

DOcTOral STuDEnT SOnYa 
SahraDYan: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | naaPuruuSOhjElMa 
| 33 400 €
Migrant NGo practitioners in 
Finland: Discourses on langua-
ge, integration and employment

YTM, hTM iina SahraMäKi: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
2-VuOTinEn hanKE | 43 200 €
Ympäristöhaitta, rikos ja ran-
gaistus - ympäristölle haitalli-
sen toiminnan ennaltaehkäisy ja 
kriminalisointi

FilOSOFian MaiSTEri /SuO-
MEn KiElEn ja KirjalliSuu-
DEn OPETTaja SuSanna 
SainiO ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 

POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | naaPuruuSOh-
jElMa | 57 600 €
Historian ja suomen kielen 
yhteinen oppimateriaali suomea 
toisena kielenä opiskeleville 
opiskelijoille, joiden kielitaito 
ei riitä vielä yleisopetuksen 
tavanomaisen materiaalin seu-
raamiseen

VTT, DOSEnTTi MiKKO SalME-
la ja TYörYhMä: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
249 000 €
Naapuridialogien affektiiviset 
lähtökohdat

FM anna SalOMaa: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | 79 000 €
Ympäristötiedon ja politiikan 
rajapintaorganisaatiot totuuden 
jälkeisenä aikana

FilOSOFian TOhTOri EriKa 
SanDMan: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
107 000 €
wutunin kielen egoforisuus-
kategorian tutkimukseen 
sosiaalisen vuorovaikutuksen 
näkökulmasta

FT Tarja SilFVEr: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 45 000 €
Hyönteisherbivorian vaikutus 
arktisen ekosysteemin kykyyn 
sitoa ilmakehän hiilidioksidia 
lämpenevässä ilmastossa

MaiSTEri ilKKa SiPilä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 86 400 €
Applying supervised deep 

convolutional neural network to 
identify bones from archaeolo-
gical assemblages

PrOFESSOr OF ruSSian hiS-
TOrY anD POliTicS jErEMY 
SMiTh ja TYörYhMä: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | naaPuruuSOhjElMa 
| 250 000 €
Does Concern for Ethnic Rus-
sians in the Near Abroad affect 
Russian Policy-Making?

DOSEnTTi, EriKOiSTuTKija 
SaMPO SOiMaKalliO: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | 135 000 €
Ristiriidat metsien käytön il-
mastovaikutuksissa (RIIMI)

SuOMEn PaKOlaiSaPu rY: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 530 000 €
Vastakkainasettelun purkami-
nen ja toimivien väestösuhtei-
den edistäminen dialogilla ja 
sovittelulla

PhD MiKa SuOnPää ja TYö-
rYhMä: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
185 000 €
Muuttuvat uhkakuvat ja valvon-
nan mekanismit Suomessa

jaTKO-OPiSKElija jannE SäY-
näjäKanGaS: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 108 000 €
Maailmojen rajat: yhteisresurs-
sien politiikan teoriaa

TaiDEYliOPiSTOn TEaTTEri-
KOrKEaKOulun ESiTTäViEn 
TaiTEiDEn TuTKiMuSKESKuS: 

TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 275 000 €
Ruumis ja toinen: elettyjä 
mahdottomuuksia taiteessa ja 
tieteessä

t
FT, DOSEnTTi, YliOPiSTOn-
lEhTOri (Ma.) jOOna TaiPalE 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 4-VuOTinEn hanKE | naaPu-
ruuSOhjElMa | 525 000 €
Vuorovaikutus ja rajankäynti: 
Minän ja toisen kokemukselli-
nen rajautuminen

jaTKO-OPiSKElija KaTri Ta-
laSKiVi: TiETEEllinEn TuTKi-
MuS / SiihEn POhjauTuVa TYö 
| 3-VuOTinEn hanKE | 86 400 €
Kieli ja ammattikirjailijuus 
2010-luvun Suomessa

TOiMiTTaja/TuOTTaja jari 
TaMMinEn ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 150 000 €
Tieteen kansantajuistaminen 
kulttuurihäirinnän ja parodian 
keinoin

VTM hETa TarKKala: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 30 000 €
Biopankit ja ihmisperäisten 
näytteiden uudelleenorgani-
soiminen biolääketieteelliseen 
tiedontuotantoon

FilOSOFian TOhTOri annE 
TarVainEn: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
103 800 €
Laulamisen tuntu: esteettinen 

kehotietoisuus kuurojen, laulu-
taidottomien ja ääniongelmais-
ten vokaalisissa kokemuksissa

FilOSOFian MaiSTEri juli-
uS TEliVuO: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjau-
TuVa TYö | POnniSTuSraha | 
14 400 €
Väitöskirjatutkimus intensiivi-
syyden käsitteestä

ThE crEaTiVE aSSOciaTiOn 
OF curaTOrS TOK: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | naaPuruuSOhjElMa | 
75 000 €
The Russian Bar: why Reloca-
te? New approach to neighbor-
ness and reciprocal interchange

DiPlOMi-inSinööri jEnni 
TiEnahO: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
44 200 €
Uutta potentiaalia Suomen 
suometsästä – Luonnonai-
neuutteiden bioaktiivisten 
komponenttien eristämiseen ja 
tunnistamiseen tähtäävä väi-
töskirjatyö

VTT ulla TiKKanEn ja TYö-
rYhMä: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS ja TaiTEEllinEn TYö 
/ niihin POhjauTuVa TYö | 
2-VuOTinEn hanKE | 60 000 €
omaishoitaja!

FilOSOFian MaiSTEri jOO-
naTan TOla: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
119 000 €
Lähisynonyymisten verbien 
semanttinen tutkimus laajojen 
korpusaineistojen ja digitaali-
sen humanismin analyysimene-
telmien avulla

KT, FM TuuKKa TOMPEri: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 130 000 €
DemoKrit: deliberatiivis-de-
mokraattisen keskustelun ja 
kriittis-reflektiivisen ajattelun 
mallintaminen lasten ja nuorten 
filosofoinnissa

Ma SOnja TriFuljESKO: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 19 200 €
Finnish university transformati-
on through the lenses of ‘inter-
nationalization’

POSTDOcTOral rESEarchEr 
María TriViñO DE la cal: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 127 000 €
Spatial dynamics of ecosystem 
services and biodiversity hots-
pots in boreal forests

KuVaTaiTEEn MaiSTEri, Tai-
TEEn MaiSTEri KaTja TuKiai-
nEn: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 28 800 €
Tyttöarmeija – kerronnallinen 
maalaus tilassa

YhTEiSKunTaTiETEiDEn MaiS-
TEri Salla TuOMiVaara: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 14 700 €
Eronteon jäljet

ValTiOTiETEiDEn liSEnSiaaT-
Ti ari TurunEn ja TYörYh-
Mä: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
25 000 €
Talouden kriittinen käsikirja ja 
talouskoulu – Le Monde diplo-
matiquen Manuel d’économie 
critique -teoksen käännös ja sen 
pohjalta asiantuntijoiden kanssa 
järjestetyt julkiset tilaisuudet
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ValTiOTiETEiDEn MaiSTEri 
Elina TurunEn: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
92 000 €
väitöskirjatyö Selviytymisen 
rajapinnat ja arjen näköalat

TuTKiMuSYhDiSTYS SuOni 
rY: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
POnniSTuSraha | 44 000 €
Musiikintutkijat yhteiskunnassa: 
aktivistisen musiikintutkimuk-
sen menetelmät ja manifesti.

U
FilOSOFian MaiSTEri lauri 
uuSiTalO: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 28 800 €
Neuvottelu siirtomaavallasta: 
Alkuperäisväestöjen ja espan-
jalaisten välinen vuorovaikutus 
sekä siirtomaayhteiskuntien 
synty Popayánissa n. 1540–1610

v
YliOPiSTOnlEhTOri (Ma.) Mil-
la EMilia Vaha: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 2 500 €
The Ethics of war and the war 
of Ethics: Ethical Reasoning 
and International Political 
Theory

YhTEiSKunTaTiETEiDEn MaiS-
TEri, TOiMiTTaja hEnna Vai-
niO: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
POnniSTuSraha | 115 200 €
Tragedian mahdollisuus myö-
häismodernissa teatterissa 
Friedrich Hölderlinin ajattelun 
pohjalta

FilOSOFian TOhTOri jannE 
VanhanEn ja TYörYhMä: TiE-

TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 54 400 €
Monitieteinen humanististen 
alojen termistöhanke

VEnäjän ja iTä-EurOOPan 
TuTKiMuKSEn SEura: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | naaPu-
ruuSOhjElMa | 4 500 €
Idäntutkimus-lehden kehittä-
minen

Ma aTTE ViEnO: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
57 600 €
Työväenluokkaisen kuulumisen 
rakenteet, ristiriidat ja neuvot-
telut teollisen hyvinvointivalti-
on jälkeen

FilOSOFian TOhTOri Ella 
ViiTaniEMi: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 72 000 €
The making of rural citizens. 
Kansalaisuus ja julkinen tila 
Länsi-Suomen maaseutuyhtei-
söissä 1700-luvulla

ViriTTäjä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
3 900 €
Virittäjän näkyvyyden paranta-
minen ja toimintaedellytysten 
turvaaminen avoimen julkaise-
misen aiheuttamissa haasteissa

PrOFESSOri, YTT SirPa VirTa 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjau-
TuVa TYö | POnniSTuSraha 
| naaPuruuSOhjElMa | 
72 000 €
Rawlsilainen simulaatiomalli 
arkiturvallisuuden edistämisek-
si monikulttuurisissa naapu-
rustoissa

FilOSOFian MaiSTEri KaTja 
VuOKKO: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
57 600 €
Kääntäjän ääni marginaalissa: 
kääntäjän alaviitteiden käyttö 
suomennetussa kaunokirjalli-
suudessa

VTM, MaSTEr OF arTS niina 
VuOlajärVi: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | naaPuruuSOhjElMa 
| 31 000 €
Nordic Model of Prostitution in 
Action – Comparative Research 
on Migration and Sex work in 
Finland, Norway and Sweden

PrOF. ESa VäliVErrOnEn ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
73 000 €
Tutkijan sananvapaus ja julki-
nen asiantuntijuus

y
FilOSOFian TOhTOri VillE 
YliaSKa: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
67 200 €
Keskiluokan responssi ja selviy-
tymisstrategiat talouskriiseissä

FilOSOFian MaiSTEri Kai Yli-
nEn: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
2-VuOTinEn hanKE | 60 600 €
Northern Graffiti as Cultural 
Heritage

tAiteen  
Arvioijien  
vAlinnAt

A
TOiMiTTaja MarYan ab-
DulKariM ja TYörYhMä: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | naaPu-
ruuSOhjElMa | 18 000 €
”Kävelimme veden päällä” 
– matka kohti mustaa suoma-
laisuutta -projektin loppuun 
saattaminen 

TuOTTaja, SKábMaGOVaT 
alEKSi ahlaKOrPi ja TYö-
rYhMä: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
12 000 €
Indigenous Bastards yhdistää 
musiikissaan kolme Suomessa 
puhuttua saamenkieltä (koltta, 
inarinsaame, pohjoissaame) 
sekä elektronisen musiikin ja 
räpin 

KuVaTaiTEEn MaiSTEri Malin 
ahlSVED: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
33 600 €
Taiteellinen työskentely

YliOPPilaS warDa ahMED 
haji OMar: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | naaPuruuSOhjElMa | 
10 500 €
Representaatiota lastenkirjoilla: 
kolme lastenkirjan käsikirjoi-
tusta ja yksi valmis lastenkirja, 
joissa rodullistetut lapset ovat 
tarinan keskiössä 

TanSSiTaiTEilija auri Maa-
riT ahOla: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö 
| POnniSTuSraha | naaPu-

ruuSOhjElMa | 14 400 €
Saamen tanssi – saamelaisen 
tanssin luomiseen monialaisen 
tutkimuksen ja kenttätyön 
pohjalta 

TanSSiTaiTEilija, runOilija 
hanna ahTi: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
67 200 €
Tanssi- ja esitysteosten tekemi-
nen ja niihin liittyvien valta-ase-
telmien purkamisesta kiinnos-
tunut taiteellinen työskentely. 
Runojen kirjoittaminen

FM Marja ahTi: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 24 000 €
Vegetal Negatives -teoksen 
sävellystyö

KuVaTaiTEilija TiMO an-
DErSSOn: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
28 800 €
Jatkuvien taiteellisten pro-
sessien jatkaminen, vanhojen 
prosessien loppuunsaattaminen 
sekä niitä kautta syntyvien 
uusien prosessien aloittaminen. 
Materiaalin ja äänen parissa 
työskentely 

arTiST anaSTaSia arTEMEVa 
ja TYörYhMä: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE 
| naaPuruuSOhjElMa | 
60 000 €
Prison outside – a cross-dis-
ciplinary intercultural exchange 
and research on collaborative 
arts in prison context, resulting 
in a multimedia production, 
conference, and an online 
resource

MuSiiKin TOhTOri hanni au-
TErE ja TYörYhMä: TaiTEEl-

linEn TYö / SiihEn POhjau-
TuVa TYö | POnniSTuSraha 
| 8 000 €
Erikoisrakenteisen perkussio-
käyttöisen viisikielisen viulun 
kehitystyö ja rakentaminen 
muusikon ja soitinrakentajan 
yhteishankkeena

b
ThEaTrE MaKEr/ arTiST in 
rESiDEncE aT uniVErSiTY 
cOllEGE lOnDOn ThOMaS 
bailEY ja TYörYhMä: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS ja Tai-
TEEllinEn TYö / niihin POh-
jauTuVa TYö | 13 000 €
Final rehearsal period of Ghost 
Sonata, a devised physical 
theatre project exploring the 
cultural and geophysical signifi-
cance Arctic Sea ice loss. Devi-
sed in response to Strindberg’s 
Ghost Sonata

MaSTEr OF FinE arTS OcéanE 
bruEl ja TYörYhMä: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 57 600 €
Touristes Tristes: an interdis-
ciplinary art project connecting 
ecology, tourism and everyday 
life

c
caa cOnTEMPOrarY arT 
archiPElaGO rY: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
200 000 €
Spectres in Change / Aaveet 
muutoksessa on ilmastonmuu-
tosta tutkiva paikkasidonnainen 
nykytaidehanke Seilin saarella 
yhteistyössä monitieteisen 
Saaristomeren tutkimuslaitok-
sen kanssa
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cirKO - uuDEn SirKuKSEn 
KESKuS: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
300 000 €
Taiteellisen Ajattelun Akate-
mia – Dramaturgia ja kriittinen 
ajattelu esittävissä taiteissa 

D
DrOM rY: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö 
| naaPuruuSOhjElMa | 
20 000 €
Suomalaisten ja pohjoismaisten 
mustalaistaiteilijoiden lahjak-
kuutta, ammatillista kehitty-
mistä sekä mustalaistaiteen 
tunnettuutta edistävän Nordic 
Roma Artist Platform -hanke 
(2018)

e
TanSSiTaiTEilija SaGa ElG-
lanD: TaiTEEllinEn TYö / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
10 800 €
Taiteellinen työskentely

ElOKuVaTuOTanTOYhTiö 
MaDE: TaiTEEllinEn TYö / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
53 000 €
Audiovisuaalinen elämys x 
3 =1. Kolmen kansainvälisen 
taiteilijan muistia, historiaa ja 
yhteisöä käsittelevien teosten 
kehittäminen, valmistaminen ja 
taiteilijoiden välisen yhteistyön 
mahdollistaminen

KuVaTaiTEilija EriKa ErrE 
ja TYörYhMä: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
21 000 €
oksasenkatu 11 -gallerian yllä-
pito 2018–2020 

F
TEaTTEriTaiTEEn MaiSTEri 
PäiVi Pauliina FEODOrOFF 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
685 600 €
Miltä sopu näyttää – toisenlai-
sen todellisuuden tekeminen:  
vesistönsuojelua Näätämö-joen 
valuma-alueella, laidunsuojelua 
Muddusjärven paliskunnassa 
perinnetietoja ja tiedettä yh-
distäen 

TiETOKirjailija TiMO KalEVi 
FOrSS ja TYörYhMä: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 14 400 €
Lasten tietokirja Isi, mitä on 
punk?

FM, TiETOKirjailija Min-
na-Maria FYrqViST: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | POnniSTuSraha | 
14 400 €
Tietokirja puutarhafilosofioista

g
KuVaTaiTEilija VEli Granö: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | naaPuruuSOh-
jElMa | 67 200 €
Kokeilutalo. Monikanavainen 
videoinstallaatio helsinkiläises-
tä kerrostalosta, jossa tapahtui 
sosiaalisen ympäristön muutos, 
joka kuvastaa Euroopan ja kult-
tuurimme hankalaa historiallista 
vaihetta 

h
FM niKO halliKainEn: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-

jauTuVa TYö | 6 500 €
Blue Exhaust -esitysteos

TEaTTEriTaiTEEn MaiSTEri 
laura MarlEEna halOnEn 
ja TYörYhMä: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | POnniSTuSraha | 
20 200 €
Ilmastokirkko-esityskonseptin 
pohjatyö ja pilotointi 

KuVaTaiTEilija KallE haMM 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 20 000 €
waiting For The Extinction

TanSiTaiTEEn KanDiDaaTTi 
nOOra hannula ja TYörYh-
Mä: TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 12 000 €
Noora vs. The Augmented-Rea-
lity Girl Soda – The Final Battle 

Ma in FilM ScrEEnwriTinG 
anna hEinäMaa ja TYörYh-
Mä: TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 57 600 €
Perhesurmaa käsittelevän 
6-osaisen TV-sarjan käsikirjoit-
taminen

MaSTEr OF FinE arTS cOrin-
na hElEnElunD ja TYörYh-
Mä: TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 16 800 €
Artistic work with the sculptu-
ral video project Primal Dough

hElSinKi POETrY cOnnEc-
TiOn: TaiTEEllinEn TYö / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
8 000 €
Poetry Jam -lavarunoklubien 
järjestäminen Helsingissä vuon-
na 2018

SinGEr-SOnGwriTEr cinTa 
hErMO: TaiTEEllinEn TYö 

/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
14 400 €
Cinta Hermo solo Flamenco 
Project 

hiaP - hElSinKi inTErnaTiO-
nal arTiST PrOGraMME: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 400 000 €
Jälkifossiilinen taide ja toimin-
tamallit – taiteilijaresidenssit 
ekologisen siirtymän edelläkä-
vijöinä 

KuVaTaiTEilija rEiMa hir-
VOnEn: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
35 600 €
Kolmen syöpäruumis -yksityis-
näyttelyn järjestäminen ja syö-
päruumis -kirjan tekeminen

hOTElli- ja raVinTOlaMuSE-
OSääTiö Muu KulTTuuriTYö | 
POnniSTuSraha | 35 000 €
Ruuan tulevaisuus – suomalai-
sen ruokakulttuurin historia, 
nykytila ja tulevaisuus 

Kirjailija Kari huKKila: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 57 600 €
Romaanin ja esseiden kirjoit-
taminen

Ohjaaja, Kirjailija juha 
hurME ja TYörYhMä: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 2-VuOTinEn 
hanKE | 26 000 €
operaatio Paulaharju -erämaa-
teatterin toimintaan

KuVaTaiTEEn MaiSTEri (KuM) 
anna hYrKKänEn: TaiTEElli-
nEn TYö / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 28 800 €
Teoskokonaisuuden Reflected 
Entropy työstäminen 

KuVaTaiTEEn MaiSTEri jOO-
naS hYVönEn: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 9 600 €
Bog B0dy: ekologiasta, pos-
thumanistisesta teoriasta, 
digiteknologiasta ja extended 
mind -ajattelusta ammentava 
monimediallinen näyttely oksa-
senkatu 11 -galleriassa

TaiTEEn MaiSTEri willE hY-
VönEn ja TYörYhMä: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 36 000 €
”Sä et oo enää ees homo” on 
monialainen kokonaistaideteos, 
joka purkaa syrjiviä tilanteita, 
joihin muunsukupuolisena 
(gender non-binary) ihmisenä 
ja taiteilijana arjessani joudun

TalOuS- ja SOSiaalihiSTO-
ria, OPiSKElija juhO hänni-
nEn: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 9 600 €
Pölyä: Suomalainen kokeellinen 
uusi aalto 1977–1984 (2xLP). Ko-
koelma-albumi, digitointi-, arkis-
tointi- ja muistitiedonkeruuhan-
ke kokeellisista yhtyeistä, jotka 
saivat inspiraationsa punkista

TiETOKirjailija, TOiMiTTaja 
VillE hänninEn: TaiTEElli-
nEn TYö / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
67 200 €
Tietokirjat lehtikuvituksesta, 
suomalaisen sarjakuvan histo-
riasta sekä esseekirja 

i
FT, DOSEnTTi TEEMu iKOnEn 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 16 000 €
Menetelmällisen kirjallisuuden 

antologian kirjoittaminen, graa-
finen suunnittelu ja ohjelmointi 

TanSSiTaiTEEn MaiSTE-
ri rEETTa-KaiSa ilES ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | naaPuruuSOhjElMa | 
26 400 €
Jani Niemisen Bigini-runo-
teoksen pohjalta toteutettava 
monitaiteellinen näyttämöteos 
ja tapahtumakonsepti 

TaiTEilija TEKla inari: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 28 800 €
Uuden köyhyyttä ja ilmaston-
muutosta sukupolvikokemuk-
sena käsittelevän teoksen 
työstäminen

ba OF PErFOrMinG arTS, 
KOrEOGraFi, ElOKuVan TE-
Kijä, TaiTEilija riiKKa ThE-
rESa innanEn: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | naaPuruuSOhjElMa | 
33 600 €
Kollektiiviset prosessit taitees-
sa, aktivismissa ja yhteiskunnan 
arvojen työstämisessä. Miten 
luoda dialogia taiteen keinoin 
ihmisten välille etenkin turva-
paikanhakijoille. Mielenilmaus 
koreografiana 

inTO KuSTannuS: TaiTEElli-
nEn TYö / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 3-VuOTinEn hanKE 
| naaPuruuSOhjElMa | 
180 000 €
Kirjat ja kapinahenki  

j
TanSSija laura janTunEn 
ja TYörYhMä: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | POnniSTuSraha | 9 600 €
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Taiteellinen tutkimushanke 
videosta itsenäisenä koreogra-
fian muotona

KuVaTaiTEilija aMK KaTja 
juhOla ja TYörYhMä: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 10 000 €
Socially Engaged Art. Nine 
Case Studies from ISEAS Fin-
land 

FM, SuOMEnTaja KErSTi juVa 
ja TYörYhMä: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
140 000 €
Sata suomentajavierailua vuo-
dessa yleisiin kirjastoihin 2018 
ja 2019

k
FilOSOFian MaiSTEri Mia 
KanKiMäKi: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 14 400 €
Teoksen Naiset joita ajattelen 
öisin loppuunkirjoittaminen 

TEaTTEriTaiTEEn MaiSTEri E. 
l. Karhu: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
28 800 €
Tekstin, näyttämön ja kirjalli-
suuden rajoja tutkivien teosten 
kirjoittaminen

KuVaTaiTEEn MaiSTEri, 
TOhTOriOPiSKElija jaaKKO 
KarhunEn ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 48 000 €
Taiteellinen tutkimushanke 
Reading the enemies

KuVaTaiTEilija; lEhTOri 
MarKO KarO: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 

TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 3-VuOTinEn hanKE | 86 400 €
oikeuden ja väkivallan suhdetta 
käsittelevä valokuvataiteellinen 
hanke Suvereeni – merkintöjä 
oikeudesta ja väkivallasta

TaiTEEn KanDiDaaTTi, ElOKu-
VauS ThEOFaniS KaVVaDaS: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | POnniS-
TuSraha | naaPuruuSOhjEl-
Ma | 9 000 €
Kolme. Fiktiivinen lyhytelokuva 
kolmen afganistanilaisen pak-
kopalautuksesta Helsinki-Van-
taan lentokentältä Pariisin 
kautta Kabuliin

KuVaTaiTEilija riiKKa KErä-
nEn ja TYörYhMä: TaiTEElli-
nEn TYö / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 60 000 €
Puuooppera

näYTElMäKirjailija / KäSi-
KirjOiTTaja SaMi KESKi-Vähä-
lä: TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 33 600 €
Yhdestoista hetki -näytelmän 
kirjoittaminen

TanSSija, KOrEOGraFi ja 
OPETTaja annaMari KESKi-
nEn ja TYörYhMä: TaiTEElli-
nEn TYö / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 18 000 €
Yhteistyöprojekti Baari

TaiTEEn KanDiDaaTTi YaSSinE 
KhalED: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
naaPuruuSOhjElMa | 14 400 €
Rajoja ja ihmisten liikkumisen 
mahdollisuuksia pohtivan, 
multimediaa sisältävän veistos-
kokonaisuuden toteuttaminen

KuVaTaiTEEn MaiSTEri hErTTa 
KiiSKi: TaiTEEllinEn TYö / Sii-
hEn POhjauTuVa TYö | 8 000 €

Näyttelyiden järjestäminen 
wäinö Aaltosen museoon ja 
Forum Boxiin

huK anu KilPEläinEn: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | POnniSTuSraha | naaPu-
ruuSOhjElMa | 14 400 €
Saamenpukujen jäljittelyä ja 
väärinkäyttöä analysoiva blogi 
ja blogiin pohjautuva kirja 

KuVaTaiTEilija juSSi KiVi: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 8 000 €
Yksityisnäyttely Helsingin 
taidemuseossa 2018

KOrEOGraFian ja TanS-
SiTaiTEEn MaiSTEri Milla 
KOiSTinEn ja TYörYhMä: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 52 800 €
one Next To Me -teoksen val-
mistaminen ja esitykset

TEaTTEriTaiTEEn MaiSTEri 
EMilia KOKKO: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 12 000 €
Vino näyttämä: Ei-mityys. Esi-
tysten sarja mahdottomista 
asioista, joita on miltei mahdo-
tonta ajatella

KOlMaS Tila - TrEDjE ruM-
MET rY/rF: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 14 400 €
Näyttämöteos Legenda pienes-
tä luusta

TaiTEEn KanDiDaaTTi juu-
SO KOPOnEn ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 16 800 €
Uusi Suomen kartasto

TaM aaPO KOrKEaOja ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 4-VuOTinEn hanKE | 62 500 €
Käsitekesä/Ikipuutarha

YTT annE KOSKi ja TYörYh-
Mä: TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 20 000 €
Susinarttujen housuissa: 1918 
Naisvankien laulut elävät. Nais-
kuoron liikkuva kuoroesitys ja 
konserttikiertue syksyllä 2018

ElOKuVaOhjaaja anu Kui-
ValainEn: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
2-VuOTinEn hanKE | 67 200 €
Usean dokumenttielokuvan 
käsikirjoitus ja toteutus

Kirjailija juha KulMala: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 67 200 €
Runoteosten valmistaminen 
2018–2019 ja esitysten koosta-
minen muusikoiden kanssa 

KulTTuuri- ja TEaTTEriYh-
DiSTYS KaKSiKKO rY (TEaT-
TEri 2.0): TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
2-VuOTinEn hanKE | 200 000 €
Suomalaisen näytelmäkirjalli-
suuden kehittämishanke 2016–
2021 (vuodet 2018–2019) 

TEaTTEriTaiTEEn MaiSTEri 
anna KuuSaMO ja TYörYh-
Mä: TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 7 200 €
The Doggy Style Project -esitys

l
KauPPaTiETEiDEn TOhTOri 
MaariT laihOnEn ja TYörYh-
Mä: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 

POhjauTuVa TYö | POnniS-
TuSraha | 35 000 €
Regenerative notes – Reflec-
ting and developing empathetic 
practices in post-fossil world

TEaTTEriTaiTEEn MaiSTEri 
julia laPPalainEn ja TYö-
rYhMä: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
30 000 €
Teoksen Turkka kuolee (työni-
mi) käsikirjoittaminen ja teok-
sen harjoitteleminen

VaPaa Kirjailija, PSYKOlO-
Gi ja TuTKija annE-Maria 
laTiKKa: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
28 800 €
Esseeteoksen kirjoittaminen

TEaTTEri-ilMaiSun Ohjaaja 
aMK, TaiTEEn KanDiDaaTTi 
jOhanna Tuulia laTVala 
ja TYörYhMä: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | naaPuruuSOhjElMa | 
16 800 €
Rauhanneuvottelija -nykynuk-
keteatteriesitys

KuVaTaiTEEn MaiSTEri niina 
lEhTOnEn braun: TaiTEEl-
linEn TYö / SiihEn POhjau-
TuVa TYö | POnniSTuSraha | 
17 000 €
Uuden osallistavan taidepro-
jektin ja taidekirjan The stories 
you make with me (työnimi) 
-konseptin työstäminen ja testi-
julkaisuiden toteutus

KuVaTaiTEEn MaiSTEri MEri 
linna ja TYörYhMä: TaiTEEl-
linEn TYö / SiihEn POhjau-
TuVa TYö | POnniSTuSraha | 
23 000 €
Collective Perversion – Pro-
posal for Revaluation. Taiteel-
lisessa tutkimusprojektissa 

sukelletaan puhtaan juomave-
den pulaan wC:n kautta

liVE uMbrElla rY: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
32 600 €
Kansainvälisen Bangs, Crun-
ches, Shrieks and whimpers: 
the Sound of Existential Risk 
-projekti 2018–19 

m
MaarETTa jauKKuri FOunDa-
TiOn: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 51 000 €
The Maaretta Jaukkuri Founda-
tion’s (MJF) Fellows program-
me of invited artistic and scien-
tific thinkers to The Place, the 
foundation’s land and building 
in Kvalnes, Lofoten, Norway

TOiMiTTaja SuSani Ma-
haDura ja TYörYhMä: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | POnniS-
TuSraha | naaPuruuSOhjEl-
Ma | 12 000 €
Dokumenttielokuva Suomessa 
asuvasta rodullistetusta trans-
naisesta

wriTEr, PubliShEr anD 
GraPhic DESiGnEr DaniEl 
MalPica ja TYörYhMä: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | naaPuruuS-
OhjElMa | 37 000 €
Mutanttikieltä. Nordic experi-
mental and multidisciplinary 
literature projects and transna-
tional collaborations 

MliTT raiSa MarjaMäKi: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
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nEn hanKE | 36 000 €
Kolmannen runokokoelman 
valmiiksi kirjoittaminen, viimeis-
teleminen ja painaminen

FliSOFian TOhTOri riina 
MauKOla: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS ja TaiTEEllinEn TYö 
/ niihin POhjauTuVa TYö | 
11 200 €
Suomalaisen nykyteatterin 
sankarittaret -tietokirja

KuVaTaiTEEn MaiSTEri rEija 
MEriläinEn: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
57 600 €
Surviving

ElOKuVaOhjaaja ErOl Min-
Taş ja TYörYhMä: TaiTEElli-
nEn TYö / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | naaPuruuSOhjElMa 
| 20 000 €
From Mesopotamia to the North 
-dokumenttielokuva

b a bachElOr DEGrEE in 
FinE arT - ViSual arTiST, 
POET MuhannaD MOhaMED 
KhOrShiD: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | naaPuruuSOhjElMa | 
24 000 €
Visualizing my poems, short 
stories by creating s series of 
illustrations and paintings with 
same theme after translating 
them from Arabic to Finnish 

OPETTaja anna MOrOTTaja: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 19 200 €
Inarinsaamelainen livđe eläväk-
si työpajoilla ja tubettamalla

ValOKuVaaja, järjESTö-
TYönTEKijä KriSTO Muuri-
Maa: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 

POhjauTuVa TYö | 25 000 €
Valokuvakirja: Eläintehtaat – 
tutkimus ihmisten ja tuotanto-
eläinten välisestä suhteesta

FM, TaiTEEn MaiSTEri Mia 
SuSannE MäKElä: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 36 000 €
Mehiläiskertomus. Dokumen-
taarinen videoteos, joka avaa 
suomalaista mehiläishistoriaa ja 
tutkii suhdettamme mehiläiseen 
kumppanuuden näkökulmasta

n
TaiTEEn MaiSTEri KaTri 
nauKKarinEn: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 25 000 €
Taiteellinen työskentely ionisoi-
van säteilyn parissa 

KuVaTaiTEEn MaiSTEri jOSE-
Fina nEliMarKKa: TaiTEElli-
nEn TYö / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 17 000 €
Taiteellinen työskentely ja 
Kairos ^2 – lisätty todellisuus 
-teoksen suunnittelu ja toteu-
tus 

näYTTElijä Elli niaria ja 
TYörYhMä: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö 
| POnniSTuSraha | naaPu-
ruuSOhjElMa | 32 400 €
Teatteri ja virtuaalitodellisuus

KuVaTaiTEilija jaaKKO 
niEMElä: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
42 000 €
Nostalgia-projekti, taiteellinen 
tutkimus isästäni merikapteeni 
Kap Hornin kiertäjä Erkki Nie-
melästä

SirKuSTaiTEilija, aMMaTTi-
KOrKEaKOuluTuTKinTO Mar-
KuS niVala ja TYörYhMä: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 17 000 €
Haen apurahaa Rytmipal-
lot-rytmijogleerausteoksen 
valmistamiseen. Kehitän myös 
rytmijongleeraukselle notaa-
tion, jossa yhdistyy rytmien 
merkitseminen ja heittojonglee-
rauksen merkintätapa

KuM ElEna näSänEn: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | 100 800 €
Kolmivuotinen työskentely 
ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksista kertovan fiktiivisen 
monikanavaisen videoteoksen, 
lyhytelokuvan ja samaa aihetta 
käsittelevän dokumentin pa-
rissa

o
OPEn KnOwlEDGE FinlanD 
rY: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 36 000 €
Mikrohistoriawiki – kansalais-
ten ja muistiorganisaatioiden 
yhteinen ympäristö historiallis-
ten aineistojen tutkimiseen ja 
tulkitsemiseen

OSuuSKunTa POESia: TaiTEEl-
linEn TYö / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
190 000 €
Runouden ja muun vähäle-
vikkisen kirjallisuuden uusi 
näkyvyys

Oulun SarjaKuVaSEura r.Y.: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | naaPu-
ruuSOhjElMa | 15 000 €
Pop up -sarjakuvakeskus 
Petroskoissa 

p
TEaTTEriTaiTEEn MaiSTEri 
anna PaaVilainEn ja TYö-
rYhMä: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
2-VuOTinEn hanKE | 50 000 €
24/7 Feministi on Helsingissä 
tapahtuva esitystapahtuma, 
spektaakkeli ja Helsingin ko-
koinen kirjakerho, joka haastaa 
instituutiot juurruttamaan femi-
nistiset käytännöt toimintaansa 

MuSiiKin MaiSTEri hanna 
PaKKala ja TYörYhMä: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 17 000 €
Kokkola-kvartetti: kulttuu-
ri-identiteetti musiikissa Mo-
ses Pergamentin ja aikalaisten 
tuotannon valossa

FilOSOFian MaiSTEri OlGa 
PalO ja TYörYhMä: TiETEEl-
linEn TuTKiMuS ja TaiTEEl-
linEn TYö / niihin POhjau-
TuVa TYö | 60 000 €
Feministisen ajattelun kirjoit-
taminen suomalaisen taiteen-
tekemisen käytäntöihin

TEaTTEriTaiTEEn MaiSTEri, 
SOMaaTTinEn liiKETEra-
PEuTTi ja KOuluTTaja SaTu 
PalOKanGaS: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 30 000 €
Ekosomatiikka ja radikaali 
ruumiillisuus. Kokemukselli-
nen tutkimus havainnon eko-
logiasta ja toimijuuden kysy-
myksistä kriisin ja trauman 
aikakaudella

ValTiOTiETEiDEn MaiSTEri, 
2018 TaiTEEn MaiSTEri la-
riSa PEllE ja TYörYhMä: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 20 000 €

New Soviet Picture-multimedia 
Neuvostoliiton perinnöstä 

PErPETuuM MObilE rY: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | 330 000 €
Visuaalisen kulttuurin (visuaa-
linen taide, elokuva) Artists at 
risk -turvaresidenssisihteeristö 
ja turvaresidenssikeskus 

MEDiaTaiTEilija/arKKiTEhTi 
jaaKKO PESOnEn ja TYörYh-
Mä: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 4-VuOTi-
nEn hanKE | 180 000 €
Homo homo sapiens – vaihto-
ehtoisen maailmanhistorian ja 
nykyhetken luominen homosek-
suaalisella perusolettamuksella

MaSTEr OF MuSic MarKuS 
PESOnEn ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 70 000 €
Akustinen keho, äänen ekolo-
giat ja kehkeytyvät kuuntelu-
kulttuurit 

KuVaTaiTEEn MaiSTEri TiiTuS 
PETäjäniEMi: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
57 600 €
Taiteilija työyhteisössä

TanSSiTaiTEEn MaiSTEri, KO-
rEOGraFi laura PiETiläinEn: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 28 800 €
Tanssiesitysteni ja tanssijan 
työni tekeminen, tuottaminen 
ja toteuttaminen Suomessa ja 
ulkomailla 

TaiTEilija/TuOTTaja SaMPSa 
PirTOla: TaiTEEllinEn TYö 

/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
28 800 €
The Last Establishment -mo-
nitaideteoksen valmistaminen 
sekä edesmenneen taiteilija 
Erkki Pirtolan elämäntyötä 
kartoittavien projektien työs-
täminen

PiSPalan KulTTuuriYhDiS-
TYS rY: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
3-VuOTinEn hanKE | 27 000 €
Näyttelytoiminta, Taide ja oma-
varaisuus -kurssikokonaisuu-
den toteuttaminen sekä kan-
sainvälinen verkostoituminen 
2018–2020

POrin KulTTuuriSääTö rY: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 45 000 €
Yleisöltä kerättyihin vastauk-
siin pohjautuvat tutkimuksel-
liset näyttelyprojektit Centen-
nial – Pori Biennaali III (2018) 
ja Sandstorm – Ympäristötai-
denäyttely Yyterin dyyneillä 
(2019) 

arTiST jaMES PrEVETT ja 
TYörYhMä: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
19 000 €
Patsastellaan: Parties for Public 
Sculpture

Kirjailija, Ohjaaja EMMa 
PuiKKOnEn ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 25 000 €
Rakkaudesta – sanasto tuleville 
vuosikymmenille -esitys

TaiTEilija anni PuOlaKKa: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 22 000 €
Posthumanistista ja queer-femi-
nististä suhdetta ihmisyyteen, 
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seksuaalisuuteen, teknologiaan 
sekä toisiin olentoihin ilmentä-
vät teokset ja näyttelyt

TaiTEEn TOhTOri, ValOKuVa-
TaiTEilija harri PälViranTa: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 15 000 €
Puolustusvoimat tiedottaa 
-teoskokonaisuuden valmista-
minen ja näyttelyiden pitäminen 

Q
q-TEaTTEri rY.: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 2-VuOTinEn hanKE | 60 000 €
Näyttelijä dialogin mahdollista-
jana sosiaalitoimessa ja sidos-
ryhmissä

r
FM, nuKKETEaTTEriOhjaaja 
alMa rajala ja TYörYhMä: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 64 400 €
Sukupuuttoparatiisi-esitysja 
tapahtumakokonaisuus

MaiSTEri, VaPaa KirjOiTTa-
ja, KäänTäjä jEan raMSaY: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 26 000 €
Rikkileikitty nukke. Laila 
Pullisen omaelämänkerran 
viimeistely ja täydentäminen 
& aiheesta toteutettava netti-
sivusto 

MEDia-alan aMMaTTiTuT-
KinTO niKi caSiMir raSMuS 
ja TYörYhMä: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | naaPuruuSOhjElMa | 
10 200 €
Skáidi-EP. Kahden naapuri-
kansan jäsenten moniosaami-

sen yhdistäminen yhteiseksi 
voimavaraksi uuden musiikin 
kautta 

runOilija, POET cia rinnE: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 28 800 €
wasting my Grammar, konk-
reettisen runouden kirja (sekä 
näyttely ja ääniteos) 

VaPaa TaiTEilija /TuOTTaja 
jOhanna rOjOla ja TYö-
rYhMä: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
14 000 €
Feministisen sarjakuvatoi-
minnan kotimaisten ja kan-
sainvälisten toimintamallien 
kehittäminen ja sarjakuva-alan 
epätasa-arvoisten rakenteiden 
näkyväksi tekeminen ja niiden 
korjaaminen (FEMSKT-ver-
kosto) 

TaiTEilija jOhanna rOTKO: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | POnniS-
TuSraha | 14 400 €
Elävät kuvat, hiivagrammeja 
-jatkoprojekti 2018

runOYhDiSTYS nihil inTEriT 
rY.: TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 16 000 €
Digitaalisen ja kokeellisen ru-
nouden sivusto Nokturno.fi:n 
ylläpito ja kehittäminen

MuuSiKKO ja ääniTaiTEilija 
TaTu rönKKö: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 40 000 €
City By Night -ääniteossarja

s
TEaTTEriTaiTEEn MaiSTEri 
jannE SaaraKKala ja TYö-

rYhMä: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
2-VuOTinEn hanKE | 20 000 €
Normal Cake, Please -esitys

MaSTEr OF arTS, TOhTO-
riKOuluTETTaVa hilMa 
SalOnEn ja TYörYhMä: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | naaPu-
ruuSOhjElMa | 54 000 €
Saunassa naapurissa – Havain-
toja itäiseltä banjavyöhykkeeltä 

ValTiOTiETEiDEn KanDi-
DaaTTi ValTEr SanDEll ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 23 000 €
Kontur. Ahdistuksesta ystävyy-
teen – yhdessä kirjoittamisen ja 
elämisen laboratorio 

TEaTTEriTaiTEEn MaiSTEri 
KaiSa SarKKinEn ja TYö-
rYhMä: TaiTEEllinEn TYö 
/ SiihEn POhjauTuVa TYö | 
17 000 €
Not for men, teatterin ja elo-
kuvan keinoja tasavertaisesti 
hyödyntävä teos

arTiST ViDha SauMYa: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 21 600 €
M-o-N-U-M-E-N-T-L-E-S-S Mo-
ments – Utopia of Figureless 
Plinths 

TaiTEEn MaiSTEri jari SilO-
MäKi: TaiTEEllinEn TYö / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
2-VuOTinEn hanKE | 25 000 €
Välitila – kertomuksia kehit-
tyvien maiden uusrikkaiden 
elämästä. Valokuvataiteen 
museon 50-vuotisjuhlavuoden 
laaja yksityisnäyttelyni Framing 
the world

Piia SOiKKEli: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | naaPuruuSOhjElMa | 
15 000 €
Rajavirhe-dokumenttinäytelmän 
kiertue Venäjällä ja Ukrainassa

FilOSOFian MaiSTEri / TOi-
MiTTaja-KirjaSTOTYöläinEn 
hEini STranD: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 24 000 €
Tietokirja suomalaisista nais-
räppäreistä

TaiTEEn MaiSTEri jEnna Su-
TEla: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 17 200 €
Ekstremofiilit – elämän ääriolo-
suhteita tutkiva audiovisuaali-
nen teos

t
TaiTEilija juKKa TaKalO: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 14 400 €
Vaarojen laulut Laulujen teko, 
levytys ja esitykset vetten 
päällä kajakeista ja kanooteista 
käsin

TaiTEEn KanDiDaaTTi, TEOl-
linEn MuOTOilu aliiSa Talja 
ja TYörYhMä Muu KulT-
TuuriTYö | POnniSTuSraha | 
18 000 €
Designer as Feminist -työryh-
män kaksivuotisen toiminta-
suunnitelman laatiminen

TanSSirYhMä cO:n Kanna-
TuSYhDiSTYS rY / liiSa PEnT-
Ti +cO: TaiTEEllinEn TYö / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
29 000 €
Too much, too young -tanssite-
os kymmenelle autismin kirjon 
nuorelle 

FM, Kirjailija hEnriiKKa TaVi: 
TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 16 800 €
Tellervo-romaanin (työnimi) 
kirjoittaminen valmiiksi 

TEaTErFörEninGEn blauE 
Frau: TaiTEEllinEn TYö / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
22 000 €
35 jag och några skådespelare 
-esitys

TEllinG TrEE arT+rESEarch: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 4-VuOTi-
nEn hanKE | 150 000 €
Maanelävä – maaperä tieteen 
ja taiteen kohtaamispaikkana. 
Taiteellinen työskentely vuoro-
vaikutuksessa maaperätieteel-
lisen tutkimusohjelman kanssa, 
teosten tuottaminen ja näytte-
lyiden järjestäminen

KTM TuOMaS TiainEn: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 28 800 €
Kokeellinen sarjakuvakirja 
MöRS – Kuvia ajan valumisesta

TuFFi FilMS: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa TYö 
| 2-VuOTinEn hanKE | 173 000 €
Yksittäistapaus(x10) purkaa 
kollektiivisesti toteutettujen 
lyhytelokuvien sarjan ja vaikut-
tavuuskampanjan avulla naisiin 
kohdistuvaa näkymätöntä val-
lankäyttöä niin yksityiselämissä 
kuin yhteiskunnassa

TEaTTEriTaiTEEnMaiSTEri 
Saara TurunEn: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa TYö 
| 2-VuOTinEn hanKE | 57 600 €
Kolmen näytelmän, proosan ja 
esityksen rajapinnoilla liikkuvan 
teoksen suunnittelu ja toteut-
taminen

U
MuSiiKKiPEDaGOGi aMK Kai-
SaMaija uljaS ja TYörYh-
Mä: TaiTEEllinEn TYö / SiihEn 
POhjauTuVa TYö | 28 000 €
Ave Virgo, Ave Vos. Neitsyt 
Marialle sävellettyä musiikkia 
ja burleskitanssia yhdistävän 
näyttämöteoksen toteutta-
minen ja esityksen teemojen 
käsittely eri muodoissa eri 
(feministi)tahojen kanssa 

TaiDEMaalari, TaiDEGraa-
FiKKO riiTTa uuSiTalO: Tai-
TEEllinEn TYö / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 2-VuOTinEn 
hanKE | 67 200 €
Maalaan akryylimaalauksia, 
pidän näyttelyitä ja teen sar-
jakuvia

DraMaTurGi Sanna uuTTu 
ja TYörYhMä: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 2-VuOTinEn hanKE | 
28 800 €
Dramaturgi Sanna Uutun ja 
esitystaiteilijan Vicente Ugarte-
chean (US) ordinary Pleasures 
of Partial Gender Commitment 
(työnimi) -esityksen kirjoittami-
nen ja harjoittelu

v
VaPaaT TanSSijaT rY / KEKä-
läinEn & cOMPanY: TaiTEEl-
linEn TYö / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 39 300 €
Inhimillisen ja tiedostamatto-
man politiikkaa -teossarja  

SäVElTäjä MarKuS VirTa-
nEn: TaiTEEllinEn TYö / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
4 800 €
Kristinuskon ja kapitalismin 
suhdetta käsittelevän kuoro-
teoksen säveltäminen 
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W
DOKuMEnTTiOhjaaja SuVi 
wEST ja TYörYhMä: TaiTEEl-
linEn TYö / SiihEn POhjau-
TuVa TYö | POnniSTuSraha 
| naaPuruuSOhjElMa | 
12 000 €
Unohdettu kansa -dokument-
tielokuva

ä
äänEn luMO rY: TaiTEEllinEn 
TYö / SiihEn POhjauTuVa TYö 
| 2-VuOTinEn hanKE | 31 000 €
Neuroverkko. Yhdistysten 
ja instituutioiden toiminnan 
ja roolien uudelleenarvioin-
ti muuttuvalla äänitaiteiden 
kentällä: käytännön ja rakentei-
den muokkaaminen sopivam-
maksi nykyhetkeen

nAApUri DiAlogit

POSTDOcTOral rESEarchEr 
lEOnarDO Da cOSTa cuSTó-
DiO ja TYörYhMä: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
224 000 €
Anti-Racism Media Activist 
Alliance (ARMA): Research 
and Activism Collaboration for 
Creative Uses of Digital Media, 
Pedagogy and Arts against 
Racism in Finland

PrOFESSOri PEKKa iSOTaluS 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
153 500 €
Käy pöytääni, vieras! Päivälliset 
naapuridialogia edistämässä

DOSEnTTi, YliOPiSTOTuTKija 
TuuliKKi KurKi ja TYörYh-
Mä: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 287 000 €
Kadonnut kinnas ja muita ta-
rinoita: liikkumisen ja rajojen 
kokemukset sekä uudet naa-
puruudet

YTT, DOSEnTTi TaPiO nYKä-
nEn ja TYörYhMä: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE 
| naaPuruuSOhjElMa | 
186 000 €
Naapuruuden tekijät - saame-
laisia suhteita pohjoisen rajoilla

YTT EEVa PuuMala ja TYö-
rYhMä: TiETEEllinEn TuT-
KiMuS ja TaiTEEllinEn TYö 
/ niihin POhjauTuVa TYö | 
3-VuOTinEn hanKE | 308 000 €
Naapurijurtta: Tutkimus sosiaa-
lisista suhteista ja naapuruuden 
arkisista kudelmista

VTT, DOSEnTTi MiKKO SalME-
la ja TYörYhMä: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS ja TaiTEElli-
nEn TYö / niihin POhjauTuVa 
TYö | 3-VuOTinEn hanKE | 
249 000 €
Naapuridialogien affektiiviset 
lähtökohdat

SuOMEn PaKOlaiSaPu rY: 
TiETEEllinEn TuTKiMuS ja 
TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | 530 000 €
Vastakkainasettelun purkami-
nen ja toimivien väestösuhtei-
den edistäminen dialogilla ja 
sovittelulla

TaMPErEEn YliOPiSTO: TiE-
TEEllinEn TuTKiMuS ja Tai-

TEEllinEn TYö / niihin POh-
jauTuVa TYö | 3-VuOTinEn 
hanKE | 248 000 €
Dialogisuutta rakentamassa - 
tutkimus- ja kehittämishanke 
Suomen maahanmuuttajaryh-
mien keskinäisistä suhteista

ValTiOTiETEiDEn TOhTOri 
SirKKu VarjOnEn ja TYörYh-
Mä: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 3-VuOTi-
nEn hanKE | naaPuruuSOh-
jElMa | 129 000 €
PUHEKUPLA: Tiede ja taide 
maahanmuuttokeskustelun 
kuplia puhkomassa

ekologiset kom
pensAAtiot yh
teiskUnnAssA jA 
kUlttUUrissA 

KauPPaTiETEEn MaiSTEri, 
TuTKija Sini FOrSSEll ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 28 000 €
Ekopsykologiadialogit ekologi-
sista kompensaatioista ja luon-
nonsuojelusta

DOSEnTTi Panu halME ja 
TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 
TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 4-VuOTinEn hanKE | 505 000 €
Science embracing art to 
launch small scale ecological 
compensation actions (Tiede 
ja taide pienen mittakaavan 
ekologisten kompensaatioiden 
käynnistäjänä)

KuVaTaiTEilija Kaija Kiuru 
ja TYörYhMä: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS ja TaiTEEllinEn 

TYö / niihin POhjauTuVa TYö 
| 2-VuOTinEn hanKE | 100 000 €
Rajankäyntiä Viiankiaavalla 
- luonnonsuojelua vai kaivostoi-
mintaa?

DOS, aKaTEMiaTuTKija alEK-
Si lEhiKOinEn ja TYörYhMä 
TiETEEllinEn TuTKiMuS / 
SiihEn POhjauTuVa TYö | 
3-VuOTinEn hanKE | 120 000 €
Synteesi ympäristövaikutusten 
arvioinneista päätöksenteon ja 
ekologisten kompensaatioiden 
suunnittelun tueksi

PrOjEKTiTuTKija FM linDa 
MuSTajärVi: TiETEEllinEn 
TuTKiMuS / SiihEn POhjauTu-
Va TYö | 4-VuOTinEn hanKE | 
125 000 €
Ekologiset kompensaatiot 
hyödyllisinä luonnonsuojelusa, 
ympäristöhallinnossa ja yhteis-
kunnassa

hT nina nYGrEn ja TYörYh-
Mä: TiETEEllinEn TuTKiMuS 
ja TaiTEEllinEn TYö / niihin 
POhjauTuVa TYö | 2-VuOTi-
nEn hanKE | 130 000 €
”Kompensaatiopeli” — pelil-
listäminen ja spekulatiivinen 
poliittinen fiktio luontoarvojen 
kompensoinnin yhteiskunnal-
listen vaikutusten tutkimuksen 
välineenä

PrOFESSOri MarKKu OlliKai-
nEn ja TYörYhMä: TiETEElli-
nEn TuTKiMuS / SiihEn POh-
jauTuVa TYö | 2-VuOTinEn 
hanKE | 220 000 €
EKoTEKo-Ekologiset kompen-
saatiot teoriasta teoiksi - Yh-
teiset käytännöt ja reunaehdot 
luonnon monimuotoisuuden 
heikennysten hyvittämiseksi

SuOMEn luOnnOnSuOjElu-
liiTTO rY: TiETEEllinEn TuT-

KiMuS / SiihEn POhjauTuVa 
TYö | 150 000 €
Hehtaaripohjaisen hiilijäljen 
kompensoimisen eli Hiilipörssin 
rakentaminen, markkinointi, 
testaaminen ja tutkiminen 
tieteen ja taiteen keinoin

mUUt  
myönnöt

GuTSY GO rY | 150 000 €
Vuosisadan rakentajat -haas-
tekilpailu: Työryhmä Gutsy Go 
(25.9.2017)

ihME-nYKYTaiDEFESTiVaali 
/ TaiDESääTiö PrO arTE | 
650 000 €
IHME-nykytaidefestivaalin 
järjestäminen 2019–2022 
(21.4.2017, myönnetty osin 
vastinrahoituksena)

ruSKEaT TYTöT rY | 50 000 €
Vuosisadan rakentajat -haaste-
kilpailu: Työryhmä RT Lit Aka-
temia (25.9.2017)

SuOMEn biOTaiTEEn SEura 
rY / FinniSh biOarT SOciETY | 
600 000 €
SoLU (working title), an associa-
tion for art engaging with scien-
ce and society with a network 
of relevant partners and a mul-
tifunctional art&science space 
in Helsinki 2018–2021 (21.4.2017, 
myönnetty vastinrahoituksena)

anni ValKOla | 2 890 €
Vuosisadan rakentajat -haas-
tekilpailu: Vaihtoviikko-ohjel-
man kokeilu ja kehittäminen 
(21.4.2017)

Lisäksi lahjoitettiin Itä-Suomen 
ja Jyväskylän yliopistoille 800 
000 euroa kullekin sekä Tai-

deyliopistolle 400 000 euroa, 
yhteensä 2 000 000 euroa 
(17.2.2017). Lisäksi myönnettiin 
kuukausiapurahojen massako-
rotus 405 860 euroa (1.12.2017).

vUoDen tieDeky
nä 2017 pAlkinto

MiiKKa TErVOnEn 25 000€
Kirjasta ”Kotiseutu ja kansakun-
ta. Miten suomalaista historiaa 
on rakennettu” - ”Historiankir-
joitus ja myytti yhden kulttuu-
rin Suomesta”

sAAren  kArtA
non myönnetyt 
resiDenssipAikAt 
vUoDelle 2018

yksilöresidenssi

currEnT arTiST STuDiO aS-
SiSTanT FOr arTiST urSula 
VOn rYDinGSVarD ViVian 
chiu 4 800 €
Concealed Identities of the 
Individual

PhD SaED haDDaD 7 000 €
I will compose a piece for violin 
& cimbalom. The piece will be 
ca. 10-15 minute long. The piece 
will explore my double identity: 
a Christian Arab in origin; ho-
wever European in residency/
association.

arTiST MariannE hOlM han-
SEn 7 000 €
The Void - not knowing.

Ma in FrEE arT chiEn-chEnG 
hOu 4 800 €
white - the third and final epi-
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sode of an audio-visual, literary 
trilogy “orchestrating the Bor-
rowed”.

TaiTEEn MaiSTEri VaPPu 
jalOnEn 4 800 €
Esityksen käsikirjoittamiseen

Ma jElEna jOVcic 5 600 €
“The Lost Innocence” is docu-
mentary filmed in a space of 11 
years; before and after Andrea’s 
trauma. She turns 18 now and for 
the second time she must leave 
her foster family and home.

arTiST, PhOTOGraPhEr, 
TEachEr SannE KabalT 4 800 €
the process as the piece

arTiST VicTOria KEDDiE 4 800 €
I look to model a site specific 
compound for research focusing 
on LEo activity and specific sa-
tellite movement, with focus on 
close proximity satellite orbits.

KuVaTaiTEEn KanDiDaaT-
Ti, KuVaTaiTEEn MaiSTEri 
ViiM. KEVäällä 2017 YaSSinE 
KhalED 4 800 €
2-3 suurikokoisen öljyvärimaa-
lauksen toteuttaminen ajankoh-
taisesta aiheesta

KuM, TOhTOriOPiSKElija 
jaaKKO KarhunEn 4 800 €
Reading the Enemies -projektin 
suunnittelu ja toteutus.

Ma anTTi KauPPinEn 4 800 €
Rakkauteni jäi Venäjälle -ro-
maanin kirjoittamiseen

Kirjailija jYrKi KiiSKinEn 
7 000 €
Runokokoelman kirjoittaminen

KuVaTaiTEEn MaiSTEri hEn-
riiKKa KOnTiMO 4 800 €
Luontosuhdetta ja parisuhdetta 

rinnastavan tilateoksen laajen-
taminen ja syventäminen

wriTEr chriS KrauS 7 000 €
Reynaldo Rivera: Provisional No-
tes on the Disappeared City

SirKuSTaiTEilija KallE lEhTO 
4 800 €
Chevalier nykysirkus sooloesi-
tyksen suunnittelu, käsikirjoitus 
ja harjoittelu, sekä 20 minuu-
tisen demoesityksen valmista-
minen.

FM, TaiTEEn MaiSTEri Mia 
SuSannE MäKElä 5 600 €
Käsikirjoitus videoteokselle, 
joka avaa suomalaista mehi-
läishistoriaa. Peilaan tutkimusta 
omaan käytännön kokemukseeni 
mehiläishoidosta, ja pohdin sitä 
eläinkäänteen näkökulmasta.

SculPTurE + EXTEnDED MEDia, 
VcuarTS linDSaY ParnEll 
4 800 €
Scores for social practice in lis-
tening

wriTEr, arTS ManaGEr rObErT 
POwEll 7 000 €
‘The Main Stream’ - 
This project is a personal and 
collaborative cross-disciplinary 
artistic exploration using the 
Aura River as its core focus and 
inspiration, working on my own 
and with others.

arT ManaGEr ZarMina raFi 
4 800 €
“The Value of a Lie” is conceived 
as an exhibition that brings toget-
her various epochs in time - focu-
sing on the Gandhara and Indus 
Valley civilizations along the River 
Indus in present day Pakistan.

Ma in cOMPOSiTiOn (anTiciPaT-
ED GraDuaTiOn DEcEMbEr 2017) 

KEVin SchwEnKlEr 4 800 €
Scores for social practice in 
listening

KuVaTaiTEilija nESTOri SYr-
jälä 5 600 €
kuvanveisto ekologisten kriisien 
aikakaudella

arTiST lEYYa MOna Tawil 
5 600 €
During a Saari Residence, I will 
work on “Future Faith” - a dance 
opera performed by Lime Rickey 
International. Lime is a “refugee 
from the future”, a way to add-
ress the world of lost homelands.

curaTOr & rESEarchEr char-
lOTTE Van buYlaErE 4 800 €
Family Fictions and other stories 
on Kin.

ryhmäresidenssi

circuS arTiST MarjuKKa 
Erälinna ja TYörYhMä 
3 ViiKKOa | rYhMäESiDEnSSi-
TuKi 5 482 €
LINNA: Island of Sorrows

jalOSTaMO-KOllEKTiiVi rY 
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnSSi-
TuKi 11 676 €
Helsinkiläisen Jalostamo-kollek-
tiivin ja virolaisen Teater No99:n 
yhteistuotanto / Jalostamo-kol-
lektiivin Immigration nation 
-hankkeen ensimmäinen osa.

äiDinKiElEn OPETTaja Mari 
Pauliina KinnunEn 
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnSSi-
TuKi 2 165 €
SIRI - Sadut sairaalamaailman 
kivunlievittäjinä -teoskokonai-
suuden suunnitteleminen. Sar-
jan aloittavan Siri-lastenkirjan 
kirjoittaminen ja kuvittaminen 
lopulliseen muotoon.

TaiTEEn MaiSTEri hEli KOnT-
TinEn ja TYörYhMä 
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnSSi-
TuKi 3 822 €
Lähde / Source, nykytaidetta ve-
destä. Tuotetut teokset toimivat 
elämyksellisinä välineinä veden 
merkityksen ymmärtämiseksi ja 
kokemiseksi.

SarjaKuVaTaiTEilija han-
na-PiriTa lEhKOnEn ja TYö-
rYhMä  
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnSSi-
TuKi 10 740 €
Sarjakuvan uusi julkaisu, ohje-
kirja siitä miten marginaaliset 
tekijät voivat löytää kanavan 
teoksilleen netistä.

ScriPTwriTEr/PrODucEr PE-
Tar MiTric ja TYörYhMä 
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnSSi-
TuKi 1 770 €
Strawberry Jam

FilOSOFian MaiSTEri OlGa 
PalO ja TYörYhMä 
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnSSi-
TuKi 5 319 €
Helsingin Feministisen Sala-
seuran toiminnan jatkuvuuden 
takaaminen, kollektiivisten 
työskentelytapojen etsiminen 
ja normikriittisten avausten 
varmistaminen suomalaisen 
esittävän taiteen kentällä.

KuVaTaiTEEn MaiSTEri jaana 
riSTOla ja TYörYhMä 
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnSSi-
TuKi 6 750 €
olento-kollektiivin taiteellinen 
tutkimus emotionaalisen keino-
älyn mahdollisuuksista.

rOManTic MElTinG POT 
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnSSi-
TuKi 7 592 €
Romantic Melting Pot and the 
Black Goat of Summer

bachElOrS OF FinE arT 
ShanZaY SubZwari ja TYö-
rYhMä 
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnSSi-
TuKi 2 400 €
Log Kya Keheinge (what will 
People Say?)

KuVaTaiTEEn MaiSTEri SaKa-
ri TErVO ja TYörYhMä 
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnSSi-
TuKi 8 089 €
Taitelijakollektiivien Anna 
Breun (FIN) ja Samet Yilmazin 
(NL/DE) yhdessä työskentely.

Vivian Chiu ja Jalostamo kollek-
tiivi peruivat residenssipaikkansa 
ja heidän tilalleen valittiin Zarmi-
na Rafi ja Romantic Melting Pot.

sAAren kArtAnos
sA vUonnA 2017 
työskennelleet

kutsutaiteilijat

ViSual arTiST anD rE-
SEarchEr MaTThEw cOwan 
Saaren kartanon kutsutaiteilija

KäänTäjä KriSTiina DrEwS 
Saaren kartanon kutsutaiteilija

yksittäiset taiteilijat

Ma in arTS anD ThEOrY; FilM 
arTiST liZa babEnKO
“36 Scenes or Their Traces”. 
A short film essay based on 
the author’s biographical story 
and planned to be done in an 
experimental manner. This is 
a non-narrative drama about 
work of a human memory

arTiST DaViD bErGé 
Ghosts of Modernity (working 
title)

PuPPET ThEaTrE DirEcTOr, 
rESEarchEr anD EDucaTOr, 
PhD anna braShinSKaYa
“Solid Ground” – writing collection 
of essays on puppetry directing. 
The text consist of interviews with 
Alexey Lelyavsky, acknowledged 
puppet theatre director, educator 
and brilliant interlocutor

TEM, äänEn MaiSTEriOhjEl-
Ma MiKi brunOu 
Vuorovaikutteisissa New wea-
ve -konserttitapahtumissa 
tallennetun äänimateriaalin 
muokkaaminen myöhemmin 
julkaistavaksi kokeellisen elekt-
ronisen musiikin albumiksi

MaSTEr DEGrEE OF FinE arTS 
(bEauX-arT DE PariS) MYKOlé 
GanuSauSKaiTé
The investigation of a local 
landscape

Ma ViSual cOMMunicaTiOnS, 
arT anD DESiGn DOrOTa 
GawEDa
Agatha Valkyrie Ice: EPISoDE 
X / CHAPTER 4: FREEPoRTS 
(working title)

KuVaTaiTEEnMaiSTEri EVElii-
na häMäläinEn
Maalaustekniikan kehittäminen, 
joka mahdollistaa live-maalausten 
ja animaatioiden toteuttamisen

KuVaTaiTEEn MaiSTEri anTTi 
iMMOnEn
Musta sorsa -yhteisötaidepro-
duktion konseptoiminen. Kuva-
taiteen ja soveltavan teatterin 
yhdistäminen.

arTiST (ba in ViSual arTS 
PracTicE anD hiGhEr DiPlO-
Ma in PSYchOlOGY) jacinTa 
jarDinE
Immersive science fiction theat-
re show
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chOrEOGraPhEr, DancEr iriS 
KaraYan
Creating a choreographic score 
that derives from the space: 
recording the soundscape and 
translating it into a score that 
will be used as a choreographic 
material for a live installation

MaSTEr in archiTEcTurE, 
POST-GraDuaTE in inTErDiS-
ciPlinarY arTS ValEnTina 
KarGa
The Futuristic United Nations 
Environment Program

cOMic arTiST/EDiTOr/jOur-
naliST laura KEninS
The 90th Birthday

SirKuSTaiTEilija rauli KO-
SOnEn
o´DD nykysirkus-sooloesityk-
sen työstäminen sen kaikilla 
osa-alueilla

Kirjailija Daniil KOZlOV
Teoksen Tulitikunkokoisia tuli-
paloja kirjoittaminen

arTiST / Ma hiSTOrY OF arT 
EGlE KulbOKaiTE
Agatha Valkyrie Ice: EPISoDE 
X / CHAPTER 4: FREEPoRTS 
(working title)

TEaTTEri-ilMaiSun Ohjaaja, 
KaSVaTuSTiETEEn MaiSTE-
ri - luOKanOPETTaja Väinö 
MaKKOnEn
Musta Sorsa -yhteisötaidep-
roduktion konseptointi. Kuva-
taiteen ja soveltavan teatterin 
menetelmien yhdistäminen.

TEaTTEriTaiTEEn MaiSTEri 
lauri anTTi MaTTila
H.-esitystekstin kirjoittaminen

arTiST DaViD MuTh
Sollbruchstelle

KuVaTaiTEEn TOhTOri (Kir-
jailija, TEaTTEriOhjaaja, 
KuVaTaiTEilija, TuTKija) 
TEEMu MäKi
Esseekirjan ja runokirjan kirjoit-
taminen

ValOKuVaTaiTEilija ViiVi 
niEMinEn
Jätevalokuvaa hyödyntävän 
teossarjan valmistaminen

OrchESTral cOnDucTOr 
lYGia O’riOrDan
Creativity in Silence and Reci-
procal Artistic Inspiration. An 
opportunity to work in silence 
whilst also being able to engage 
with and be inspired by fellow 
artists in other artistic endea-
vours.

FicTiOn wriTEr, biOlOGiST, 
ThEOlOGian lara PalMquiST 
4 700 €
All Lines Converge: a no-
vel-in-progress exploring global 
interdependence, diversity, and 
the real and imagined bounda-
ries we construct between 
ourselves and others

TaiTEEn MaiSTEri, uuSi MEDia, 
aalTO YliOPiSTO, MEDia lab 
PETri SaariKKO
Taiteellisen tutkimuksen ja 
väitöskirja-aiheen valmiste-
lutyö

KuVaTaiTEilija hODhaYFa 
Salih
Taiteellinen työskentely

ViuliSTi Pia Siirala
Sävellystyö osana taiteellista 
tohtoritutkintoa Taideyliopis-
tossa. Sävellysten aineisto 
pohjautuu kenttämatkoillani 
Tškotkasta ja Kamtštkasta 
tallentamaani paleoasiaattisten 
kansojen musiikkiin.

FilMMaKEr SOETKin VErS-
TEGEn
Visual research for ‘Freeze 
frame’; a short experimental 
animation using ice

arTiST (DancEr, chOrEOGra-
PhEr)/PrOFiciEncY in arT/
DOcTOraTE/DancE canan 
YuÇEl PEKicTEn
Complete my Doctorate Project 
which is creating 3 solo dance 
pieces inspired by operas

taiteilijaryhmät

aVaruuSaSEMa
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
Avaruusasema: DEMoDoME. 
Avaruusasema on alusta erilai-
sille monitaiteellisille kokeiluille 
videotaiteesta digitaalisen 
taiteen kautta esittävään tai-
teeseen ja musiikkiin.

DEnG lin / Yu ninG
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
our work derives from experien-
ce, any left trace or object. we 
would like to get to know the 
place first, understand its culture 
and environment then set a plan 
about how our work will be like.

ESiTYSraDiO
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
Esityksiä käsitteleviä keskuste-
luja julkaisevan Esitysradio-po-
dcastin kehittäminen.

liuKuaKSEEn cOMPanY rY
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
VIRE-nuorallatanssiteoksen 
valmistaminen. VIRE on nyky-
sirkusta ja äänitaidetta yhdiste-
levä teos, jossa katsoja pääsee 

kuulemaan miltä sirkusväline 
kuulostaa kun siitä loihditaan 
instrumentti.

Maija MuSTOnEn
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
Blondit-tanssiteoksen harjoitte-
lu ja suunnittelu Saaren karta-
non residenssissä

Mari KalKun ja annE-Mari 
KiViMäKi
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
Suomalais-virolaisen kulttuu-
riyhteistyön aloitus

MaX-PhiliP aSchEnbrEnnEr
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
“Theory of the Middle Aged 
Artist” criticises art instituti-
ons. working as a curator, I will 
become an artist to become a 
better curator: He, who wants 
to be a doctor, has to be the 
guinea pig first.

Mira raValD ja luiS SarTOri 
DO ValE
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
Portmanteau-nykysirkusteok-
sen valmistaminen

naDa & cO.
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
The Voice of a City – residen-
cy to interview people in the 
region and collect material for 
a performance, an exhibition 
and a publication on the topics 
of time, change, poverty and 
wealth.

nina’S DraG quEEnS
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
QUEEN LEAR a contemporary 

en travesti rewriting of Shakes-
peare’s masterpiece by Nina’s 
Drag Queens, Italian company 
of actors dancers and perfor-
mers

PrinSESSa haMlET -TYörYh-
Mä / aura OF PuPPETS
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
Prinsessa Hamlet -nukketeatte-
riesityksen ensimmäinen kokei-
lu- ja harjoitusjakso

rajOiTETuT MuOTOKuVaT 
-TYörYhMä
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
Rajoitetut muotokuvat – versio 
2 ja versio LIVE (työnimi) -ins-
tallaatioiden valmistaminen

ThE MEchanical aniMal 
cOrPOraTiOn
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
‘Ghost Sonata’ is a devised 
performance by UK artist 
Tom Bailey, and Finnish artist 
Anna Korolainen. Reworking a 
Strindberg text amid climate 
change, we explore ‘rewilding’ 
landscape and performance.

ThE FaMOuS laurEn barri 
hOlSTEin
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
Research and development 
towards Notorious

TOiSiSSa TilOiSSa rY
2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
Kesällä 2017 toteutettavan 
paikkasidonnaisen ja osallista-
van ulkoilmaesityksen suunnit-
telu ja harjoittelu

YaSSEr VaYani anD Sarah 
KaZMi

2 ViiKKOa | rYhMärESiDEnS-
SiTuKi
‘Inside outside’ deals with the 
intimate connections one has 
with people, surrounding, ob-
jects and even food. Through 
all these mediums we hope to 
communicate with the commu-
nities that we encounter.

tutkijat

DOcTOral canDiDaTE jOSE 
cañaDa
Securing the living – governan-
ce, materiality and understan-
dings of life during biological 
emergencies

tutkijaryhmät

20.2–3.3.2017 laura arPPE ja 
TYörYhMä 
Elämänhistoriat hampaissa – 
Suomen isotooppiarkeologian 
uudet resurssit ja niiden sovel-
taminen esihistoriallisen ajan 
tutkimukseen

21.–22.4.2017 KaTarina jun-
Gar ja TYörYhMä
The Childrens’ Library project

1.–3.6.2017 Olli-PEKKa MOiSiO 
ja TYörYhMä
Utopia metodina. Yhteiskunnal-
lisen muutoksen mahdollisuuk-
sien artikulaatioita

Merima Dizdarevićin ja Marjo 
Heiskasen residenssijaksot 
siirtyivät vuodelle 2018. Varasil-
jalta valittiin yhdelle residenssi-
jaksolle Lara Palmqvist.
Lisäksi Safe Haven -yhteistyön 
ensimmäisenä taiteilijana oli 
turkkilainen taiteilija Baran 
Caginli.
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opening 
WorDs in 
english

listening AnD em
pAthy – everyDAy 
concerns At kone 
FoUnDAtion 

Big changes are taking place at kone 
foundation. the number of employees has 
increased significantly in a short period of 
time, making the facilities at tehtaanka-
tu even more cramped than before. When 

the offices move to lauttasaari Manor, 
the larger facilities will entail new forms 
of operation and also new challenges for 
the foundation. for instance, the art/re-
search café at the red Villa and the mul-
tipurpose space in the main lauttasaari 
building will be used to host discussions, 
seminars, exhibitions and art events. these 
new forms of activity are designed to reach 
out not only to grant recipients and oth-
er researchers and artists but also to the 
public at large.

 another major turning point in the his-
tory of kone foundation is the retirement 
of Hilkka Salonen, an employee of long 
standing who served as the head of ad-
ministration and secretary of the board. 
Salonen’s contribution to the develop-
ment of kone foundation in the 2000s 
was incalculable. after she entered the 
employ of the foundation in 2001, the 

operations of the organisation took a 
new turn, and openness and transparen-
cy became an integral part of our oper-
ational culture. and when the scope of 
the foundation’s activities grew rapidly in 
the first decade of the new millennium, 
Hilkka Salonen made sure that process-
es remained under control and auditors 
happy. trust between the board and its 
secretary was solid.

Hilkka Salonen has a gift of intuition 
and sensitivity, of listening to people and 
taking their problems to heart and look-
ing after their wellbeing. Her gentle and 
positive personality moulded the spirit at 
kone foundation: it is largely thanks to her 
influence that the operational culture at 
kone foundation now rests on equality, 
openness to others and caring, whether 
for workmates, grant recipients or other 
stakeholders.

 although recent changes in the foun-
dation’s operations may seem profound, 
many important things remain unchanged 
and will remain so in the future. the dis-
tribution of grants continues to be the 
core of the foundation’s activities and the 
grantees our most important stakeholder 
group. although the volume of work and 
the number of employees has increased 
rapidly, the fundamental values to which 
our employees are committed remain just 
as important as ever: equality, respect for 
cultural plurality and responsibility for 
people and the environment. May the ex-
ample set by Hilkka be a reminder to us 
to never forget the value of listening and 
empathy.

 

Forest AnD people 

in december 2014, Janne kotiaho, a kone 
foundation board member, put forth a 
proposal to acquire some land and pro-
tect it as compensation for the environ-
mental damage caused by the increased 
volume of the foundation’s activities. So in 
September 2017 we found ourselves in the 
kulla area of kemiönsaari. We admired the 
old spruce trees and how the light filtered 
through their branches; we gathered ceps 
in a plastic folder serving as a mushroom 
basket. the winding path that had taken 
us three years to travel, from the freshly 
proposed idea to implementation, found 
its conclusion when near the end of the 
year we finally received the protection 
decision. 

the purchase of the property and its 
protection were a compensation to nature 
and a birthday present to finland in cele-
bration of its centenary – in the words of 
Hanna nurminen, chair of the board, ‘a gift 
to Mother earth’. 

Biodiversity depletion and future con-
servation methods was a theme at the 

anna talasniemi
executive director

Hanna nurminen
Chair of the Board of kone foundation
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foundation in other ways as well. By far 
the largest event during the reporting pe-
riod was a seminar and networking event 
under the title Ecological Compensation – 
Greenwashing or Genuine Social Respon-
sibility? the purpose of the event was to 
present scientific, social and cultural per-
spectives on the compensation of natural 
values. in the autumn, we organised a the-
matic call for proposals for eight projects 
to be funded by kone.

in addition to the forest project and 
grants, the past year also involved lots 
of other activities, from a debate on di-
alogue to an assessment of a language 
programme. Much of our time and energy 
was also invested in the refurbishment of 
the lauttasaari Manor and planning of 
activities there. 

the biggest changes were in person-
nel: Hanna nurminen writes above of our 
former head of administration, Hilkka Sa-
lonen. everyone who worked with Hilkka 
learned a great deal from her. laura Sa-
hamies, who served as our communica-
tions coordinator for a long time, left the 
foundation, as did administrative secretary 
Sanni lyytinen. new faces have included 
head of communications Heljä Franssila, 
administrative secretary martina lybeck, 
and leena kela, vice executive director 
of the Saari residence. estate manager 
jan laaksonen and communications and 
events coordinator annaliina niitamo 
were both recruited toward the end of the 
financial period. the new staff is eagerly 
and excitedly waiting for the move to laut-
tasaari in spring 2018

WhAt Are resiDen
cies gooD For?

When i took up the position of executive 
director of the Saari residence as deputy 
to Hanna nurminen last october, my eyes 
were opened to key issues of residency ac-
tivities. i have been a professional artist for 
about fifteen years, and during that time i 
have worked for short periods of time at 
various residencies in both rural and urban 
environments. as director of the Saari resi-
dence, i come face to face with the expecta-
tions, hopes and needs of residency artists 
almost daily, except that i now do it from the 
perspective of the residency organisation.

What do artists want and expect from 
a residency? What goals have they set for 
themselves, and what kind of support do 
they expect the residency to provide for 
them to attain those goals? Why do art-
ists want to work specifically at the Saari 
residency? What can we offer our artists?

Soon after i had started at my new post, 
i travelled with residency coordinator pirre 
naukkarinen and board member tuija 

kokkonen to the annual meeting of the 
res artis residency network in Copenha-
gen. the theme of this year’s meeting was 
residencies as places of artistic production 
and the services provided by residencies. 
in his talk, jean-Baptiste joly, director of 
the akademie Schloss Solitude residency 
in Stuttgart, talked about the criteria that 
artists have for the selection of a residency, 
as well as about the artists’ expectations.

Joly listed four criteria for the attrac-
tiveness of residencies. the first is geo-
graphical location. this involves not only 
the very different opportunities for work 
offered by rural and urban residencies but 
also issues such as the reputation of the 
residency, the landscape and the place it-
self. the distinctive characteristic offered 
by the Saari residence is the peace and 
quiet for work enabled by the rural location 
and manorial setting. it’s is an ideal place 
to immerse oneself in work. on the other 
hand, Saari cannot offer artists the same 
kind of extensive contact networks that 
are more easily found in urban locations.

the second criterion Joly mentioned are 
the circumstances of the residency. this 
involves issues such as whether the artist 
is a paying customer or a guest who may 
even receive a salary or a grant for the 
duration of the residency, as is the case 
here at the Saari residence.

the third criterion of attraction are the 
kind of competencies and knowledge the 
residency offers. does the staff have the 
type of expertise that can help artists in 
their projects or, even more broadly, in 
their careers? in addition to the knowledge 

and skills available to artists at Saari resi-
dence, there is the broader resource of the 
kone foundation as a funding organisation 
of art and science: many projects that first 
saw daylight at the Saari residence were 
later developed with funding from kone 
foundation.

the fourth criterion of attraction men-
tioned by Joly are other artists, colleagues 
with whom artists share the residency. 
are the colleagues perhaps further along 
in their careers, whereby interaction with 
them gives a boost to the younger artist’s 
practice and thinking? Here i would like 
to see diversity as a strength of the Saari 
residence. the mutual interaction among 
residence artists at Saari involves not only 
different views of art but also artistic com-
petences arising from different areas, as 
well as scientific thinking that is infused 
into the residency when researchers fund-
ed by kone foundation pay visits to Saari.

the field of artistic residencies is facing 
great changes due to factors such as cli-
mate change and the resulting social and 
political phenomena that challenge us to 
rethink many aspects of international mo-
bility. How can we at the Saari residence 
contribute to a more sustainable future? 
What special knowledge and skills do art-
ists and artist residencies have to offer for 
us to prepare for this change?

tuija kokkonen once said: ‘residencies 
are sensors, all around the world, that pro-
duce knowledge of the world.’ We too at 
the Saari residence must consider how 
we filter and share that special knowledge 
produced by our artist guests. 

leena kela
executive director

OPEninG wOrDS in EnGliSh
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