
koneen säätiö
vuosikertomus  

2014





2 vuosikertomus 2014

140

Koneen Säätiön tulevaisuudennäkymiä 10

Kone Foundation’s outlook  13

58. toimintavuoden uudet avaukset ja uudet ihmiset 15

New initiatives and new people in the 58th year of operation  18

Taiteelle ja tieteelle yli  20 mil joonaa euroa 24

Tapahtumavuosi 2014 42

Jakautuuko Suomi? 44

 Pois katulampun alta 52

 Jakautuuko Suomi?: Operaatio Vuosaari 58

Koneen Säätiön kieliohjelma 64

 Ečos ollah elvytysmaltajat :  joga toine nedäli kuolou kieli  65

Asunto Ateenassa 68

Saaren kartano 70

 On Shooting May to May 72

 Runo kimmeltää lammen pinnassa 77

 Yhteisötaide on tärkeä osa paikall ista yhteiskuntavastuuta 79

 Surutalossa surun voi jättää luonnon hoivaan 80

 Hippolyte 85

Kohtaamisia Kaivolla 90

 Aktivismi ja taide. Keskusteluja Kesä-Kaivolla 86

Talous 94

Rohkeus näkyväksi! Aiempaa aktiivisempaa viestintää 98

Säätiön ihmiset 104

Liitteet 

 Liite: Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat 112

 Liite: Residenssissä vuonna 2014 työskennelleet 140

S isäl lys

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

iX

X

Xi

Xii

Xiii

Xiv

10

13

15

18

24

42

44

52

58

64

65

68

70

72

77

79

80

85

88

90

92

96

102

110

138



4 vuosikertomus 2014

140

Apurahansaaj ien palautteesta : 

”Koneen Säät iö toimi i  er inomaisest i  -  tuntuu että säät iö iden joukossa se on taho joka 

on aidost i  k i innostunut ta iteen tekemisen ehdoista ,  uusista tuul ista ja  hyvistä  

yhteentörmäyksistä .”

The goal  of  Kone Foundat ion ,  founded 
in  1956,  is  to  advance bold in i t iat ives 
in  research and the arts .  I t  is  an in-
dependent and unaff i l iated organisa-
t ion ,  which awards grants to promote 
academic research ,  culture ,  art  and 
the popular isat ion of  research ,  main-
ta ins the Saar i  Residence for  art ists 
and researchers and organises var i -
ous events .  Kone Foundat ion pursues 
act ive arts  and research pol ic ies ,  and 
i t  is  constant ly  seeking and provid ing 
a l ternat ives to the mainstream.

Vuonna 1956 perustettu Koneen Säät iö 
on i tsenäinen ja  r i ippumaton organi-
saat io ,  joka parantaa maai lmaa luomalla 
edel lytyksiä rohkei l le t ieteen ja taiteen 
avauksi l le .  Säät iö tukee t ieteel l istä tut-
kimustyötä ,  kulttuur ia ja  ta idetta sekä 
t ie teen y le is ta ju is tamista  apuraho in 
se kä y l läpitää Saaren kartanon taite i-
l i ja-  ja  tutki jaresidenssiä Mynämäel lä . 
Säät iön tavoitteena on ol la  t iede- ja  ta i-
depol i i t t isest i  valpas t ieteen ja ta iteen 
rahoitta ja ,  joka myös akt i iv isest i  ets i i 
ja  tar joaa vaihtoehtoja valtavirra l le . 
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Koneen Säät iön  

hal l i tuksen puheenjohtaja 

Hanna Nurminen 

ryhdyimme kertomusvuonna uudistamaan ko-

neen säätiön strategiaa. työ on vielä kesken, 

mutta tiedämme kuitenkin, mistä emme luovu: 

pidämme kiinni säätiön rohkeasta ja ennakko-

luulottomasta profiilista. seuraamme valppaasti 

toimintaympäristömme muutoksia ja reagoimme 

niihin joustavasti tarpeen mukaan. meitä kiinnos-

tavat edelleen valtavirranvastaisuus ja margi-

naalit. myös tuettavat alat pysynevät ennallaan: 

tuemme edelleen humanistista, yhteiskuntatie-

teellistä ja ympäristöntutkimusta, taiteellista 

tutkimusta, sekä taidetta ja kulttuuria. Lisäksi 

toimiimme kuuluu tieteen yleistajuistamisen tu-

keminen.

tieteidenvälisyyden edistäminen on sisältynyt 

säätiön toimintaan jo pitkään, ja viime vuosina on 

panostettu lisäksi tieteen ja taiteen näkökulmien 

yhdistämiseen. säätiön tukemien tieteenalojen 

yhdistelmä on poikkeuksellinen ja sellaisena 

omiaan edistämään monenlaisia rajojen ylityksiä. 

monialaisuuteen perustuvaa omaleimaisuutta 

vaalitaan siis edelleen.

Koneen Säät iön 
tulevaisuuden-

näkymiä
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muuttuva  
toimintaympäristö

Hanna Nurminen

Chair  of  the Kone Foundation 

Board of  Trustees

Kone 
Foundation’s 

Outlook

During the year under review, we started to 

update the strategy of kone Foundation. the 

work is still in progress, but we do know what 

will remain unchanged: we will maintain the 

foundation’s bold and unprejudiced profile. 

We will keep a watchful eye on any changes in 

our operating environment and react to them 

flexibly when necessary. We are still interest-

ed in marginality and going against the main-

stream. the areas we support are likely to 

remain the same: we will continue to support 

research in the humanities and social scienc-

es, environmental research, artistic research, 

and art and culture. We will also continue to 

promote the popularisation of research.

the promotion of interdisciplinarity has 

been included in the foundation’s operations 

for a long time, and in recent years, combina-

tion of the perspectives of research and the 

arts has also been focused on. already the 

combination of the fields of research support-

ed by the foundation, which is exceptional, 

promotes the crossing of boundaries in vari-

ous ways.

therefore, we continue to foster originality 

that is based on a multi-disciplinary approach. 

suomalainen arvomaailma on kovenemassa. 

kärjistäen voisi todeta, että tieteeltä edellyte-

tään välittömiä tuloksia, joita voidaan hyödyn-

tää taloudellisesti. vastaavasti taiteen rahoi-

tusta legitimoidaan hyötynäkökohdin. koneen 

säätiö tulee kuitenkin jatkossakin tukemaan 

sellaista tiedettä ja taidetta, jolla ei välttämät-

tä ole suoria hyötyvaikutuksia. toivomme toki 

silti, että tutkimustieto on osa yhteiskunnal-

lista keskustelua ja että taide ja kulttuuri ky-

seenalaistavat vallitsevia totuuksia. 

Hyvinvointiyhteiskunnan näkyvissä oleva 

rapautuminen asettaa suuria haasteita kol-

mannelle sektorille. säätiökentän on ratkais-

tava, kuinka paljon se voi ottaa hoitaakseen 

sellaisia tehtäviä, joiden on ajateltu kuuluvan 

julkiselle sektorille. saatamme joutua määrit-

telemään uudelleen, missä määrin säätiörahoi-

tus on julkista rahoitusta täydentävää ja mis-

sä määrin taas paikkaamme julkisen talouden 

kriisin aiheuttamia aukkoja. 

organisaation ja  
toimintatapojen keHittäminen

näyttäisi siltä, että koneen säätiön sijoi-

tusomaisuuden tuottojen nopea kasvu on ta-

saantumassa. samaan aikaan apurahahake-

musten määrä lisääntynee edelleen ja aiempien 

vuosien päätökset vaikuttavat uusien apuraho-

jen myöntämismahdollisuuksiin. tekeillä ole-

vassa strategiassa tulemme ottamaan kantaa 

siihen, miten säätiön organisaatio, toimintata-

vat ja toimitilat sopeutetaan uuteen tilantee-

seen. meidän täytyy entistä tarkemmin miet-

tiä, miten fokusoida myönnettävät apurahat ja 

määritellä strategiakauden painopisteet. sa-

malla on pohdittava, missä määrin säätiön tar-

koitusta voidaan edistää muin keinoin. 

vuoden 2015 joulukuussa voimaan astuva 

uusi säätiölaki edellyttää muutamia muutoksia 

koneen säätiön sääntöihin. Lisäksi uudet lähi-

piirisäädökset saattavat aluksi aiheuttaa pään-

vaivaa, mutta muuttuvat käytänteet opitaan 

varmasti nopeasti. 

koneen säätiön hallitus ja henkilökunta ovat 

valppaat, viisaat ja sitoutuneet ja organisaatio 

on joustava. siinä ovat säätiön tulevaisuuden 

menestystekijät. 
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58.  
to imintavuoden 

uudet avaukset ja 
uudet ihmiset

Yliasiamies  

Anna Talasniemi

koneen säätiön vuodet eivät toistu samanlai-

sina – yhtä asiaa lukuun ottamatta: lähes joka 

vuosi apurahahakemusten ja myönnettyjen 

apurahojen määrä on kasvanut. näin oli myös 

säätiön 58. toimintavuonna, jolloin hakemuk-

sia saapui 6392 ja rahoitusta myönnettiin 778 

hankkeelle yhteensä 21 317 682 euroa. Hake-

musten määrä kasvoi eniten taiteen ja kult-

tuurin alalla, joka oli mukana säätiön vuosit-

taisessa haussa nyt viidennen kerran. 

vuonna 2014 käynnistimme Jakautuuko 

Suomi? -ohjelman, joka edistää uudenlaista, 

etenkin toimittajien ja tutkijoiden, yhteistyötä 

eriarvoistumisen teemoista. ohjelman tarkoi-

tuksena on pureutua hyvinvointiyhteiskunnan 

epäonnistumisen syihin ja seurauksiin ja lisätä 

ymmärrystä eriarvoistumisen mekanismeista 

rahoittamalla aihepiiriin liittyviä hankkeita. 

jakautuuko suomi? -ohjelmaa ja rahoitusha-

kuja pohjusti toukokuussa seminaari ja työpa-

japäivä, joissa osallistujia oli yhteensä lähes 

400. yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoja 

CHanges in  
operating environment

Finnish values are becoming more harsh. one 

could even say that research is now required 

to provide immediate results which can offer 

financial benefits. Correspondingly, the fund-

ing of art is legitimised in terms of the poten-

tial benefits. nevertheless, kone Foundation 

will continue to support the type of research 

and art that does not necessarily provide any 

direct benefits. However, we do hope that re-

sults of academic research will influence so-

cietal discussion, and that art and culture will 

question the prevailing truths. 

the discernible deterioration of the Finnish  

welfare state sets great challenges for the 

third sector. Foundations must decide on the 

degree to which they will take on the duties 

that are considered to be the responsibility 

of the public sector. We may have to redefine 

the extent to which funding from foundations 

complements public funding and the extent to 

which it fills in the gaps caused by the crisis in 

the public economy. 

DeveLopment oF organisation  
anD operating metHoDs 

it seems as though the rapid growth in the 

returns of kone Foundation’s investment as-

sets is starting to level off. at the same time, 

the number of grant applications is likely to 

continue increasing and the decisions made 

in previous years will have an impact on our 

opportunities to award new grants. in the 

strategy which is being prepared, we will take 

a stand on how to adjust the foundation’s or-

ganisation, operating methods and offices to 

the new situation. We will also have to think 

more carefully about focusing the grants to 

be awarded, and defining the focus areas of 

the strategy period. We must also consider to 

what extent the foundation’s purpose can be 

promoted by other means. 

the new Foundations act, which will en-

ter into force in December 2015, will result in 

some changes to the kone Foundation bylaws. 

Furthermore, new regulations regarding relat-

ed parties may cause some problems at first, 

but it shouldn’t take too long to learn the new 

practices. 

kone Foundation’s Board of trustees and 

personnel are attentive, wise and committed, 

and the organisation is flexible. these are the 

foundation’s factors for future success. 
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hin liittyvä monikielinen mieli -tilaisuus. 

saaren kartanon ensimmäisenä kutsutai-

teilijana työskenteli kevääseen 2014 jaakko 

niemelä, ja syksyllä kautensa aloitti jonimatti 

joutsijärvi. jaakko valmisteli kutsutaiteilija- 

aikanansa mm. saaren kartanon lampeen hei-

jastuvan valoteoksen kajo yhdessä Henriikka 

tavin kanssa, saaren kartanon yhteisötaitei-

lija pia Bartschin aktiiviseen toimintaa kuului 

mm. surutalo ja magical mystery tour -kierto-

ajelu.

ryhdyimme toteuttamaan edellisenä vuon-

na luotua uutta viestintästrategiaa ja viestim-

me aiempaa aktiivisemmin ja kokeilevammin, 

mistä esimerkkejä ovat Heidi piiroisen eri-

arvoistumisen teemoja käsittelevät videot ja 

rohkeus-blogi, jonka kirjoituksia on luettavis-

sa tässä vuosikertomuksessakin. säätiö myös 

hyväksyttiin european Foundation Centren 

jäseneksi, ja aloitimme uuden strategian teon. 

eriarvoistumisen teeman säätiön hallituk-

sessa nosti esiin hallituksen pitkäaikainen 

jäsen risto alapuro jo joitakin vuosia sitten. 

toukokuussa järjestetty jakautuuko suomi? 

-tilaisuus oli samalla kunnianosoitus ristolle, 

jonka viisaudesta ja ajattelun voimasta sää-

tiön hallituksessa saatiin nauttia 19 vuotta.  

säätiön sääntöjen ikäpykälän vuoksi risto jou-

tui jättämään hallituksen, ja säätiön hallituk-

seen valittiin uusi jäsen, markku Lonkila. myös 

saaren kartanon johtokunnan kokoonpano 

muuttui, kun performanssitaiteilija Leena kela 

jäi pois, ja tilalle valittiin esitystaiteilija ja tut-

kija tuija kokkonen. Henkilöstökin uudistui, 

kun tehtaankadulla aloitti työnsä toimisto-

sihteeri neea eloranta ja saaren kartanossa 

taloudenhoitaja iiris Lahti. 

kaiken kaikkiaan vuosi oli aktiivinen uusien 

avausten ja ihmisten vuosi. oli ilo olla teke-

mässä tuota vuotta yhdessä säätiömme tai-

tavan ja mukavan henkilökunnan, vireiden ja 

viisaiden luottamushenkilöiden ja inspiroivien 

apurahansaajien sekä muiden hyvien yhteis-

työkumppaneidemme kanssa! 

käsiteltiin myös saaren kartanossa, jonka kesä-kaivon teema-

na oli taide ja aktivismi. 

jonot kiemurtelivat suomen ensimmäisenä säätiöpäivänä, 

kun järjestimme Helsingissä ja jyväskylässä innokasta palau-

tetta saaneet Apurahaa. Nyt -tilaisuudet. tilaisuuksissa saat-

toi hakea mikroapurahoja suullisella hakemuksella. toiminta-

vuonna myös ryhdyttiin järjestämään Helsingissä monialaisia 

kaivo-tilaisuuksia saaren kartanon residenssin innoittamina. 

Lisäksi toukokuussa säätiö allekirjoitti kolmevuotisen yhteis-

työsopimuksen IHME-nykytaidefestivaalin kanssa: rahoitam-

me festivaalia vuosina 2016–18 yhteensä 900 000 eurolla ja 

teemme yhteistyötä festivaalin kanssa. uusi yhteistyökump-

pani säätiölle on myös svenska kulturfonden, jonka kanssa jär-

jestettiin maaliskuussa koneen säätiön kieliohjelman teemoi-
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no two years are the same at kone Foundation 

– but one thing is the same nearly every year, 

the number of grant applications and awarded 

grants increases. this was also the case during 

the foundation’s 58th year of operation: there 

were 6,392 applications, and a total of eur 

21,317,682 in funding was awarded to 778 pro-

jects. the number of applications increased 

most in the field of art and culture, which was 

included in the foundation’s annual grant call 

for the fifth time. 

neW initiatives

in 2014, we launched the is Finland Becoming 

polarised? programme, which promotes a new 

kind of co-operation, especially between jour-

nalists and researchers, with respect to social 

inequality themes. the purpose of the pro-

gramme is to deal with the reasons for the de-

cline of the Finnish welfare state and to raise 

society’s awareness of the mechanisms of so-

cial inequality by funding projects related to 

the subject. a seminar and workshop day held 

in may, with nearly 400 participants, provided an introduction 

to the is Finland Becoming polarised? programme and fund-

ing rounds. similar themes were also discussed at the saari 

residence, where the theme at the summer Well was art and 

activism. 

on Finland’s first Foundation Day we arranged the ‘Funding. 

now’ events in Helsinki and jyväskylä, which received enthu-

siastic feedback and attracted an impressive turnout. at the 

events, people could apply for micro-grants with a verbal appli-

cation. multidisciplinary Well events were also held in Helsinki 

during the year following the success of the Well activities at 

the saari residence. in may, the foundation also signed a three-

year co-operation agreement with the iHme Contemporary art 

Festival: we will fund the festival with a total of eur 900,000 

from 2016 through 2018, and collaborate with the festival. the 

foundation also joined forces with the swedish Cultural Foun-

dation in Finland, and the foundations jointly arranged the 

multilingual mind event in march. the event is related to the 

themes of the kone Foundation’s Language programme. 

the saari residence’s first invited artist, jaakko niemelä, 

worked at the residence until spring 2014, and the second 

invited artist, jonimatti joutsijärvi, started in the autumn. 

During his time as an invited artist, jaakko collaborated with 

Henriikka tavi to design the light art piece kajo, which was 

projected onto the surface of the pond at saari manor. the ac-

tivities of the saari residence’s community artist pia Bartsch 

included House of sorrow and the magical mystery tour.

We started to put into practice our new communications 

strategy that was created the previous year and started us-

New init iat ives 
and new people 

in the 58   year of 
operat ion

th

Executive Director

Anna Talasniemi 
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ing more active and experimental communica-

tions. examples include Heidi piiroinen’s vid-

eos, which explore social inequality themes, 

and the Boldness blog, which you can find 

examples of in this annual report. the foun-

dation was also approved as a member of the 

european Foundation Centre, and we started 

preparing a new strategy. 

neW peopLe

the theme of social inequality was originally  

brought up a number of years ago by risto ala-

puro, long-term member of kone Foundation’s 

Board of trustees. the is Finland Becoming 

polarised? event also served as a tribute to 

risto, who offered his wisdom and power of 

thought to the foundation’s Board of trustees 

for 19 years. risto had to stand down from the 

Board under the terms of the kone Foundation 

bylaws, which include a clause on the retire-

ment age of members, and markku Lonkila was 

nominated as a new member of the Board. the 

composition of the advisory Board of the saari 

residence also changed when performance 

artist Leena kela stepped down, and perfor-

mance artist and researcher tuija kukkonen 

was nominated to replace her. there were also 

changes in the personnel as neea eloranta 

started working as an office secretary at teh-

taankatu, and iiris Lahti started working as a 

housekeeper at saari residence. 

all in all it was an active year of new initi-

atives and people. it was a pleasure to be in-

volved in making that year happen together 

with our skilled and pleasant personnel, active 

and wise board members and inspiring grant 

recipients and our other fine collaborators. 
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140 TAITEELLE 
JA TIETEELLE 

YLI  20 
MILJOONAA 

Koneen Säät iö myöntää apurahoja humanist iseen,  ta iteel l iseen,  yhteiskuntat ieteel l iseen ja ympä-

r istöntutkimukseen,  t ietokir jo jen kir jo ittamiseen ja kääntämiseen ja t ieteen yle istajuistamiseen 

sekä taiteen ja kulttuur in hankkeis i in .  L isäksi  myönnetään residenssipaikkoja ja  -apurahoja Saa-

ren kartanossa työskentelyyn.  Kul lakin t ieteen- ja  ta iteenalal la  on vuositta in vaihtuva asiantunt i-

ja-arvioi ja ,  jonka näkemyksen avul la val ikoituvat tuettaviksi  säät iön painopisteiden kannalta k i in-

nostavimmat hankkeet .  Säät iö myöntää myös joka vuosi  Vuoden Tiedekynä -palkinnon hyvästä 

t ieteel l isestä art ikkel ista ta i  k ir jasta ,  jossa suomen kieltä on käytetty ansiokkaast i . EuROA
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VuONNA 2014 
MYöNNETYT 

APuRAHAT JA 
PALKINNOT ”Ki i tos!  Teidän kanssa on 

aina helppoa ja mukavaa! 

Lisää r iskinottoja ja  

r iskinottaj ia  rahoittavia 

tahoja maai lmaan!  JEJE-

JEJEEEEE!”

myönnetyt apuraHat ja paLkinnot 2014

64% Tutki jast ipendit ,  tutkimushankkeet 13 651 159

6% Tietokir joittaminen,  t ieteen yleistajuistaminen ja  

 t ieteel l iset lehdet 1 252 189

18% Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat 3 792 385

1% Matka-apurahat 148 185

5% Kielten elvytys -teemahaku 1 012 592

6% Jakautuuko Suomi? -ohjelman haut 1 196 287

1% Saaren kartanon residenssiapurahat  

 (yksi löresidenssit  148 600 €,  ryhmäresidenssit  78 885 €) 227 485

0% Vuoden Tiedekynä -palkinto 25 000

0% Apurahaa.Nyt 12 400

100% yHteensä 21 317 682

  

35% Tutki jast ipendit ,  tutkimushankkeet (uudet) 7 069 256

31% Tutki jast ipendit ,  tutkimushankkeet ( jatkot) 6 253 463

6% Tietokir joittaminen,  t ieteen yleistajuistaminen ja  

 t ieteel l iset lehdet (uudet) 1  145 189

1% Tietokir joittaminen,  t ieteen yleistajuistaminen ja  

 t ieteel l iset lehdet ( jatkot) 107 000

15% Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat (uudet) 3 004 935

4% Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat ( jatkot) 716 650

5% Kielten elvytys -teemahaku 1 012 592

4% Jakautuuko Suomi? -ohjelman haku 880 038

100% yHteensä 20 189 123

myönnetyt apuraHat syksyLLä 2014 

35 %

64 %

6 %

18 %

1 %

1 %

5 %

6 %

31 %

6 %

1 %

15 %

4 %

5 %

4 %

ks. Liite myönnetyt apu-
rahat ja residenssipaikat 

s. 110

Apurahan saaj ien 

palaute:
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26% Väitöskir ja-apuraha (uusi) 2300€/kk 1 849 200

24% Väitöskir ja-apuraha ( jatko) 2300€/kk 1 725 000

16% Post doc -tutki ja (uusi) 2600 €/kk 1 123 200

15% Post doc -tutki ja ( jatko) 2600 €/kk 1 079 000

12% Kokenut tutki ja (uusi) 3000 €/kk 840 000

7% Kokenut tutki ja ( jatko) 3000 €/kk 504 000

100% yHteensä 7 120 400

  

 *  Ei  s isäl lä tutkimushankeapurahoihin sisältyviä tutki jast ipendejä 

myönnetyt tutkijastipenDit syksyLLä 2014
25% Humanist inen tutkimus tutki jast ipendit 3 338 400

22% Humanist inen tutkimus tutkimushankkeet  2 903 549

13% Yhteiskuntatieteel l inen tutkimus tutki jast ipendit 1 797 300

14% Yhteiskuntatieteel l inen tutkimus tutkimushankkeet  1 819 450

11% Ympäristöntutkimus tutki jast ipendit  1 466 900

10% Ympäristöntutkimus tutkimushankkeet 1 330 700

4% Taiteel l inen tutkimus tutki jast ipendit 517 800

1% Taiteel l inen tutkimus tutkimushankkeet 148 620

100% yHteensä 13 322 719

  

 *  Ei  s isäl lä Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -hakuja 

myönnetyt apuraHat syksyLLä 2014: tutkijastipenDit ja tutkimusHankkeet

”Pidän Koneen  

Säät iötä suuressa  

arvossa ja äär immäisen 

tärkeänä osana suoma-

la isen taiteen rahoitusta . 

Toivon Säät iöl le pitkää 

ikää ja toivon sen jatka-

van toimintaansa nykyi-

sel lä  tyyl i l lään myös  

tulevaisuudessa.”

26 %

24 %

16 %

15 %

12 %

7 %

25 %

22 %

13 %

14 %

11 %

10 %

4 %

1 %

100 %

Apurahan saaj ien 

palaute:
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”On hienoa,  että Suomessa toimi i 

säät iö ,  joka ottaa avustuspäätöksis-

sään t ietois ia r iskejä ,  e ikä tue pel-

kästään hankkeita ja  henki lö itä ,  jo i ta 

jo muut avustuksia myöntävät tahot 

ovat tukeneet .  Koneen Säät iön myö-

tä suomalainen taide- ja  t iedekenttä 

on saanut mahdol l isuuden kehittyä , 

koska kaiken uuden syntyminen vaa-

t i i  a ina askeleen ottamista tuntemat-

tomaan,  s inne mistä kukaan ei  v ie lä 

t iedä mitään.  Teki jät ,  jotka haluavat 

ottaa r iskejä työssään tarvitsevat tu-

kea,  ja  s i tä hei l lä  on mahdol l isuus 

saada Koneen Säät iöltä .”

vuoden tiedekynä -palkinnon tarkoituksena 

on tukea suomenkielistä tieteellistä kirjoitta-

mista ja nostaa sen arvostusta. vuonna 2014 

palkinnon sai musiikin- ja kirjallisuudentutki-

ja, pianisti Laura Wahlfors artikkelistaan Cou-

ranten hidastettu juoksu. Roland Barthes ja 

musiikki kirjoittajan inspiraationa.

Apurahan saaj ien 

palaute:
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iLma-akroBatiaa puiDen Latvojen  
keskeLLä

työryhmä metsäläiset (viivi roiha ja sade 

kamppila), #rohkeatekijä #saari

”ilma-akrobatiaa puiden latvojen keskellä, ko-

reografista kiipeilyä, nuotiolauluja ja vanhoja 

taruja metsän hengistä ja uskomuksista, tans-

sia vastarannalla vesirajassa ja järven yli kul-

kevia äänimaisemia”.

 

suomaLainen kuLttuuri irakiLais-
kirjaiLijan siLmin

Hassan Blasim, #rohkeatekijä #saari

”kirjoitan romaania, jossa suomalainen kult-

tuuri nähdään irakilaisrunoilijan silmin. nyky-

maailmassa käytetään valtavia summia urhei-

luun ja sotimiseen. pidän kulttuurin tukemista 

erittäin tärkeänä ja odotan, että pääsen editoi-

maan kirjaani rauhalliseen ympäristöön saa-

ren kartanoon.”
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apuraHaa. nyt

suomen ensimmäistä säätiöpäivää vietettiin 

1.10.2014. säätiöpäivän tavoitteena on tehdä 

laajalti tutuksi säätiöiden työtä ja tukea tai-

teelle, tieteelle ja kulttuurille. koneen säätiö 

järjesti säätiöpäivänä avoimet ovet ja päivän 

aikana myös myönnettiin apurahoja – saman 

tien! – erityisesti alojenvälisiin kohtaamisiin.

”---  Koneen Säät iön  

kanssa toimiminen synnyttää  

y lpeyttä s i i tä ,  että on saanut  

o l la  säät iön rahoittamassa  

hankkeessa .”

Apurahan saaj ien 

palaute:
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toistosta uutta

anaïs Héraud: La ritournelle, 

#rohkeatekijä #saari

omaperäinen ja teoreettises-

ti kunnianhimoinen projekti 

hyödyntää ritornelloja (la ri-

tournelle) eli melodisia, tois-

tuvia fraaseja, jotka kasvavat 

asteittain ja päätyvät uusiin 

ulottuvuuksiin.
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TAPAHTuMAVuOSI 2014: 

5.2. kaivo-ilta: aitoa 

vaikuttamista vai 

illuusiota? kuinka 

kansalaiskeskustelu 

toimii osana demo-

kraattista päätök-

sentekoa

23.4. jaakko nieme-

län valotaideteoksen 

kajo avajaiset

 s. 78–79

27.4. Lea vidakovicin 

ja pia Bartschin ani-

maatiotyöpajan elo-

kuvan ensiesitys

24.5. avoimien ovien 

päivä 16.8. kesä-kaivo  

aiheesta taide ja  

aktivismi 

 s. 90

4.10. taianomainen 

kiertue / magical 

mystery tour – yh-

teisötaiteellinen 

kiertoajelu

18.11. marja mattlarin 

konsertti

18.12. Lähikoulujen 

3. ja 4. luokkien op-

pilaiden perinteinen 

joulujuhla nukketeat-

terin merkeissä

28.11. saaren kar-

tanon kesä-kaivon 

jatkokeskustelu teh-

taankadulla 

29.8. elojuhla 

12.5. säätiöiden ja 

rahastojen neuvotte-

lukunnan vierailu

13.8. saaren kartanon 

alumnin Bill Burnsin 

näyttelyn avajaiset 

valokuvagalleria 

Hippolytessä  

 s. 85

25.4. mietoisten 

itsepalvelukirjaston 

avajaiset

14.2. vuoden tiede-

kynä -palkinnonjako

 s. 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.3. keskustelutilai-

suus tutkijoiden ja 

elokuvantekijöiden 

yhteistyöstä tampe-

reen elokuvajuhlilla 

(tampereen elokuva-

juhlien kanssa)

21.3. maalisjuhla  

taidehallissa

31.3. monikielinen 

mieli kattilahallissa 

(svenska kulturfon-

denin kanssa)

9.4. eläin-kaivo

16.5. jakautuuko 

suomi? -seminaari 

korjaamolla

 s. 46–47

17.5. jakautuuko 

suomi -työpajapäivä 

korjaamolla

27.5. monikielisyys 

ja taide -hankkeiden 

yhteinen työpaja- ja 

verkostoitumisilta-

päivä taiteen edis-

tämiskeskuksessa 

(yhdessä taiken ja 

Cuporen kanssa)

13.6. kielen elvytys 

-seminaari 

2.9 Hakuneuvonta-

päivä

3.9. Hakuneuvonta-

päivä 

1.10. avoimet ovet ja 

apurahaa. nyt -apu-

rahahaku 

 s. 36

21.10. kaivo-ilta: 

kammioista kaikille. 

tieteen yleistajuista-

misen keinot.

 s. 91

16.12. apurahansaaji-

en aamupala turussa

Jakautuuko Suomi?  

-seminaareja ,  Kaivo  - i l to ja sekä 

taidetta ja  akt iv ismia

iv
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Jakautuuko  
Suomi?

koneen säätiö käynnisti vuonna 2014 jakau-

tuuko suomi? -ohjelman. sen tavoitteena on 

synnyttää tutkijoiden ja journalistien yhteis-

työtä ja kunnianhimoisia julkaisuja, jotka pu-

reutuvat eriarvoisuuteen ja sen käsittelyyn yh-

teiskunnassa. aihepiireinä ovat mm. tuloerot, 

terveys, työelämään osallistuminen, koulutus, 

vähemmistöjen oikeudet ja ympäristökysy-

mykset. suuressa mittakaavassa tavoitteena 

on pureutua suomalaisen hyvinvointivaltion 

onnistumisen tai epäonnistumisen syihin.

jakautuuko suomi? -tilaisuudet 

herättivät suurta kiinnostus-

ta. perjantain 16.5. seminaariin 

osallistui 300 tutkijaa, toimitta-

jaa ja taiteilijaa. Lauantain työ-

paja- ja verkostoitumispäivään 

valittiin 80 osallistujaa hake-

musten perusteella.
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”Koneen Säät iö ansaitsee 

ki i toksen hyvistä ja  ennak-

koluulottomista a loitte ista , 

jotka l i i ttyvät tutkimuksen 

yhteiskunnal l iseen vaikut-

tavuuteen sekä er i la isten 

t iedon tuottaj ien väl isten 

raja-  a itojen madaltamiseen. 

Tästä er inomainen esimerk-

ki  on Jakautuuko Suomi? 

-hankekokonaisuus .”

jakautuuko suomi? -seminaari pää-

puhujana oli tim newburn, joka ker-

toi London school of econimicsin ja 

the guardianin reading the riots 

-hankkeesta

Apurahan saaj ien 

palaute:
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#jakautuukosuomi 

on lajissaan erittäin 

onnistunut tapahtuma. 

tapaan ihmisiä, joita en 

muutoin tapaisi, ajattelen, 

mitä en ajattelisi.

eriarvoistumista 

käsittelevässä 

erinomaisessa tilaisuudessa 

tarjolla myös ”kultainen 

kädenpuristus”. 

#jakautuukosuomi 

hyvä kysymys: testit 

ja koneet ehkä hyvä 

bisnesmalli medialle, 

mutta millä perusteella 

hyvää journalismia? 

#jakautuukosuomi

lähiöissä on 

osallistumiskuilu. 

voisiko media auttaa sen 

kuromisessa umpeen?  

#jakautuukosuomi

#jakautuukosuomi 

kortteinen kehottaa 

köyhyydestä ja 

epäkunnioituksesta 

kiinnostuneita tutkijoita 

kysymään ihmisiltä ”mikä 

vituttaa eniten?” 

surveytutkimuksiin ei 

enää saada vastaajia, 

mutta avoin data 

pelastaa sosiologian. 

kyselyt suosittuja. 

#jakautuukosuomi

haaste: miten tutkia 

sosiaalisia stigmoja ja 

ongelmallisia ilmiöitä 

uusintamatta niitä? 

#jakautuukosuomi

onko epävarmuus oikeasti 

ylitsepääsemätön 

ongelma tutkijat-

toimittajat yhteistyössä? 

#jakautuukosuomi

16:ta eri äidinkieltä 

puhuvia nuoria tutkinut 

heini lehtonen: ”ennen 

kaikkea ulkomaalaiseksi 

määrittelee muiden katse”. 

#jakautuukosuomi

SuOMEN 
TOISEKSI 

TwEETATuIN 
TAPAHTuMA 

TuONA 
PäIVäNä

v
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Pois  
katulampun 

alta

Huhtikuisessa Helsingin Sanomien kolum-

nissaan (17.4.2014) saska saarikoski maala-

si kuvan yhteiskuntatieteistä. se on ala, joka 

haluaisi kertoa miten yhteiskunnan asiat ovat 

mutta ei oikein onnistu. sillä ei ole sellaista 

arvovaltaa, jota luonnontieteillä on, ja omis-

sa tieteellisyyspyrkimyksissään yhteiskunta-

tieteet ovat pahasti kompuroineet. nyt tosin 

pyrkimystä tieteellisen pohjan rakentamiseen 

on havaittavissa, mikä on hyvä asia, mutta tie-

teellistämisellä on rajansa, sillä ”ihmisiä on 

vaikeampi tutkia kuin atomeja”.

ja lopuksi hän sanoo, että tutkijat puuhaile-

vat siellä, missä pääsee helpoimmalla:

”empiirinen yhteiskuntatutkimus muistut-

taakin hiukan miestä, joka etsii avaintaan ka-

tulampun alta.

’siihenkö avaimesi kadotit?’, ohikulkija kysyy.

’en, mutta tässä sitä näkee paremmin etsiä’, 

tutkija vastaa.”

Risto Alapuro

#rohkeusblogi  5/2014



52 vuosikertomus 2014

140

v

ymmärrän saarikosken jutun perusjuonen niin, 

että yhteiskuntatutkimusta pitäisi tieteellistää 

luonnontieteiden suuntaan vaikeuksista huoli-

matta, ja samalla sen pitäisi käsitellä keskeisem-

piä ja vaikeampia ongelmia ”ihmisen maailman 

selittämisessä” kuin se nykyisin käsittelee.

jälkimmäisestä väitteestä olen samaa mieltä 

mutta eri mieltä siitä, että siihen voitaisiin pääs-

tä edelliseen suuntaan menemällä (vaikka esi-

merkiksi evoluutionäkökulman tuominen tutki-

mukseen on hedelmällinen avaus). ne lyhdyt, 

joita tarvitaan valaisemaan pimeää empiirisen 

katulampun piirin ulkopuolella, ovat tulkinta ja 

kritiikki, ja näitä kahta toimintoa ei luonnontie-

teisiin suuntautuminen paljon edistä.

Faktoja kokoavan ”empiirisen yhteiskunta-

tutkimuksen”, tulkinnan ja kritiikin täytyy kyt-

keytyä toisiinsa, jotta iskuvoimaista erittelyä 

yhteiskunnasta voi syntyä. tutkimuksessa voi-

daan kerätä faktoja, vaikkapa monia tilastotie-

toja, kiistattomalla tavalla. mutta faktat eivät 

puhu itse puolestaan. jokainen, joka on tehnyt 

tutkimustyötä, tietää, että tosiasiat ovat ääret-

tömän taipuisia.

toisin sanoen kokemusperäistä tietoa ei voi 

koota ilman tulkintaa. sitä tarvitaan, jos halu-

taan päästä pelkkien faktojen maailmasta ”se-

littämään ihmisen maailmaa”. tarvitaan käsit-

teitä tai teorioita; tarvitaan käsityksiä asioiden 

vaikutussuhteista ja yhteyksistä, niitä ilmentä-

vistä mekanismeista jne.

kolmanneksi, sikäli mikäli yhteiskunta-

tieteellinen tieto ulottuu katulampun alta 

kauemmaksi eli valaisee faktoillaan ja tul-

kinnoillaan sitä, mikä ei ole arkipäiväistä ja 

itsestään selvää, sillä on yhteiskuntakriit-

tistä potentiaalia. se voi osallistua piilossa 

olevien mekanismien ja vaikutusten, eten-

kin (valta)suhteiden paljastamiseen.

tällä kolmijaolla (joka perustuu jürgen 

Habermasin ajatukseen kolmesta tiedo-

nintressistä) on käyttöä, kun miettii saari-

kosken esiin nostamaa pulmaa yhteiskun-

tatieteiden arvovallasta tai arvostuksesta. 

kolmijako tarjoaa näkökulman siihen, mitkä 

ovat avainkohtia tai -haasteita, kun yhteis-

kuntatieteiden sanomaa viedään laajem-

malle yleisölle. tarvitaan ytimiin menevää 

tutkimusta, mutta tarvitaan myös tapoja 

välittää muille kuin tutkijoille se, mikä vain 

voi tällaisen tutkimuksen oikeuttaa eli ar-

kijärjen tai tavanomaisen mediajulkisuu-

den ylittävä erittely.

toisinaan tähän haasteeseen vastaami-

nen onnistuu hyvin. näin voi olla, jos tutki-

ja itse liikkuu tutkimuksen ja journalismin 

välimaastossa ja hänen aiheensa antautuu 

helposti käsiteltäväksi kertomuksen muo-

dossa. silloin teoria tai teoreettinen näkö-

kulma on ikään kuin rivien välissä, olkoon 

tekijä sitten ammattitutkija tai ei. esimer-

kiksi teoreettisesti sivistyneen tutkijan 

john Womackin klassinen Zapata and the 

Mexican Revolution (1968) kertoo meksi-

kon vallankumouksen tarinan ilman ensim-

mäistäkään viittausta vallankumousteori-

oihin mutta todentaa niistä osuvimmat sen 

kautta, miten kuvaus on rakennettu. David 

remnickin King of the World: Muhammad 

Ali and the Rise of an American Hero (1998) 

taas on Pulitzer-palkitun lehtimiehen erit-

tely kansalaisoikeustaistelun aikaisesta 

amerikkalaisesta yhteiskunnasta. tästä 

syntyy iskevä analyysi muhammad alin 

tarinan kautta vastavoiminaan valkoisen 

miehen musta nyrkkeilijä Floyd patterson 

ja mafian oma musta sonny Liston.

Hankalampi ja haasteellisempi mutta vä-

hintään yhtä kiinnostava on se teema, joka 

on valittu koneen säätiön 16.–17.5.2014 pi-

dettävään seminaariin ja verkostoitumis-

tilaisuuteen ”jakautuuko suomi? tutkijat, 

toimittajat ja eriarvoistuminen”. tavoittee-

na on nimenomaan käynnistää hankkeita, 

joissa tutkijat ja journalistit tekevät yh-

teistyötä tärkeän alueen tutkimuksessa ja 

tuomisessa julkisuuteen. eriarvoistuminen 

on keskeinen aihe maailman mitassa ja ke-

hittyneiden maiden sisällä, ja sillä on sekä 

dramaattisia että vähemmän dramaattisia 

ilmenemismuotoja. edellisiin kuuluvat Lon-

toossa ja muissa englannin kaupungeissa 

vuonna 2011 raivonneet lähiömellakat. nii-

den jälkeen London School of Economicsin tut-

kijat ja Guardianin toimittajat toteuttivat yh-

teisen hankkeen, jossa sekä tutkimuksen että 

raportoinnin osalta mentiin syvemmälle kuin 

mellakoiden jälkeisessä uutisoinnissa ja kom-

mentoinnissa. tämä Reading the Riots -hanke 

on yksi koneen säätiön seminaarin inspiraation 

lähde, mutta haasteena on, millä tavoin tutki-

joiden ja toimittajien tavanomaista pitemmälle 

menevää yhteistyötä voi toteuttaa, kun tutki-

taan sellaisia eriarvoisuuden ilmentymiä, jot-

ka eivät ole yhtä dramaattisia kuin englannin  

mellakat.

tärkeimpiä tällaisista näennäisesti jokapäi-

väisistä eriarvoisuuden ilmentymistä ovat ter-

veyden ja sairauden erot ihmisryhmien välillä. 

mutta omalla erityisellä tavallaan nekin voivat 

olla äärimmäisen dramaattisia. vai mitä on sa-

nottava seuraavista tutkimustuloksista (Hs 

22.4.2014): ”alimpaan tuloviidennekseen kuu-

luva keski-ikäinen mies voi odottaa elävänsä 

keskimäärin 69-vuotiaaksi, kun ylimmän tulo-

viidenneksen suomalaismies elää jo keskimää-

rin yli 80-vuotiaaksi. (…) työllisten ja työttömi-

en miesten elämänodotteessa on lähes kuuden 

vuoden ero. (…) korkeasti koulutetut pysyvät 

keskimäärin 13 vuotta pidempään terveinä ja 

toimintakykyisinä kuin vähiten koulutetut.”

nämä ovat rankkoja faktoja. niiden taustaan 

syventyminen voisi olla juuri sitä arkijärjen ylit-

tävää erittelyä, joka paljastaisi mekanismeja ja 
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vaikutusyhteyksiä tulojen, työelämään osal-

listumisen ja koulutuksen välillä ja loppujen 

lopuksi suomalaisen hyvinvointivaltion onnis-

tumisen tai epäonnistumisen syitä. tulkinto-

jen ja kritiikin esittäminen yleisjulkisuudessa 

vaatisi tutkijoiden ja toimittajien yhteistyötä.

erinomainen esimerkki analyysista, joka voi-

si olla pohjana eriarvoisuuden tulkinnan ja kri-

tiikin julkisuuteen tuomiselle, on göran ther-

bornin teos The Killing Fields of Inequality 

(2013). sen lähtökohtana ovat juuri terveyden 

ja sairauden erot – toisin sanoen eriarvoisuu-

den ytimekkäin mahdollinen ilmenemismuoto: 

se miten eriarvoisuus tappaa. kirja vyöryttää 

massiivisen määrän tietoa terveenä pysymi-

sen, sairastamisen ja kuolemisen eroista kaik-

kialla maailmassa, ja erot ovat usein spekta-

kuläärisiä. vaikka suomen osalta ne eivät ole 

valtavimpia (tosin esimerkiksi koulutuseroihin 

liittyen jyrkimpiä Länsi-euroopassa), monet 

niistä ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet 

eivätkä supistuneet. kuoleman edessä emme 

todellakaan ole tasa-arvoisia. mutta tärkein-

tä on, että therborn ei eriarvoisuuden tap-

potantereilla pysähdy tähän. Hän erittelee 

myös ihmisarvon ja voimavarojen epätasaista 

jakautumista ja eriarvoisuuden mekanismeja 

etäisyyden luomisesta voittajien ja häviäjien 

välille aina nöyryyttämiseen ja puhtaaseen 

riistoon saakka. Hän puuttuu pohjoismaisen 

hyvinvointivaltion epäonnistumiseen kuollei-

suuserojen tasoittamisessa.

arkitietoa syvemmälle vievät tässä sekä tul-

kinta että kritiikki. ne ovat hyviä kohtaamis-

pisteitä tutkijoiden ja toimittajien yhteistyölle 

ja vievät pois katulampun alta.

risto alapuro

risto alapuro on Helsingin yliopiston sosiologian emeritusprofessori, 

jonka erikoisaloja ovat sosiaaliset liikkeet, poliittiset konfliktit ja sosi-

aaliset verkostot. pitkäaikainen koneen säätiön hallituksen jäsen

joutui jäämään pois säätiön hallituksesta sääntöjen ikäpykälän vuoksi.

”---Si ispä suuri  k i i tos  

Koneen Säät iöl le ,  että läh-

dette tukemaan projekteja , 

jotka eivät pysy lokeroissa 

vaan ulottavat lonkeronsa 

uusi in a luevaltauksi in .”

Apurahan saaj ien 

palaute:
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Operaat io 
Vuosaar i

Jakautuuko Suomi? :

millaista on arki Helsingin vuosaaressa, yh-

dellä suomen sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

monimuotoisimmista asuinalueista? millaisia 

toisistaan eroavia todellisuuksia on vaikkapa 

koululuokissa? mitä opittavaa vuosaarelaisten 

kokemuksista, tiedoista ja taidoista voisi olla 

muualla suomessa?

toimittaja reetta rädyn, historiantutkija 

miika tervosen ja sosiologi johanna niemen 

hankkeessa eriytyvä suomi: tapaustutki-

mus sosiaalisista jakolinjoista ja kaupunkiti-

lan mahdollisuuksista vuosaaressa tutkitaan 

vuokkilaisten arkea, yhteisöjä ja kokemuksia 

”tulevaisuuden suomessa” elämisestä.

Reetta Räty,  

Johanna Niemi ,  Mi ika 

Tervonen #rohkeateki jä
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vuosaari on Helsingin suurin kaupunginosa. 

siellä on reilut 36 000 asukasta ja asukas-

määrä kasvaa jatkuvasti. vuosaari on kahden 

muuttoliikkeen lähiö: siellä on maaltamuutta-

jia ja maahanmuuttajia. 

vuosaari-tutkimus on osa koneen säätiön 

jakautuuko suomi? -ohjelmaa, joka pyrkii li-

säämään ymmärrystä sosiaalisesta oikeuden-

mukaisuudesta ja eriarvoisuudesta suomessa.

Hankkeen puitteissa on käynnistetty ke-

väällä 2015 tehtaanpuiston yläasteen ja vuo-

saaren lukion kanssa yhteistyössä tehtävä 

minun vuosaareni -dokumentaatioprojekti. 

siinä tutkitaan valokuvapäiväkirjojen kautta 

nuorten arjen maantiedettä. koulujen oppilaat 

dokumentoivat arkeaan vuosaaressa kuvin, 

tekstein ja videoin. samalla tehdään asiantun-

tijahaastatteluja, joissa kerätään alueen toimi-

joille kertynyttä ’hiljaista tietoa’ monimuotoi-

sen arjen haasteiden kohtaamisesta.

asukashaastatteluiden kautta puolestaan 

tutkitaan erilaisia todellisuuksia ja kuullaan, 

miten vuosaarelaiset itse näkevät ympäris-

tönsä. 

projekti tuottaa tutkimustiedon lisäksi va-

lokuvanäyttelyn vuotalossa, lehtijuttuja, di-

gitaalisia karttoja ja kirjan, jossa käsitellään 

tapaus vuosaaren kautta suomalaista tulevai-

suutta. vuonna 2016 mukaan rekrytoidaan li-

säksi dokumentintekijä.

vuosaari-projekti on toimitta-

jan ja kahden tutkijan sukellus 

monikulttuuriseen ja sosioeko-

nomisesti eriytyvään suomeen.
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Koneen 
Säät iön 

kie l iohjelma

koneen säätiön kieliohjelman tarkoitus on pienten suoma-

lais-ugrilaisten kielten, suomen sekä suomen vähemmistökiel-

ten dokumentointi ja niiden aseman vahvistaminen. kielioh-

jelmassa mainituilla suomen vähemmistökielillä ei viitata vain 

suomen virallisiin vähemmistökieliin, vaan kaikkiin suomessa 

käytettyihin kieliin. yksi ohjelman tavoitteista on myös kieli-il-

maston parantaminen eli kieliä koskevan myönteisen suhtau-

tumisen edistäminen.

nelizenkymmen tutkijua, taideilijua da kielen-

tunnustajua kerävyttih yhteh kuundelemah 

da pagizemah kielien elavuttamizeh näh 13.6. 

vietto piettih koneen säätiön kieliprogram-

mah da sygyzyn 2014 meinatun tugijagel-

muksen puittehis. silloi ruvetah rahoittamah 

kielien elvytysprojektoi, 

kudamien pohjas on tut-

kimukselline vuitti. 

 suomensaamelaine 

kielentiedäi marja-Liisa 

olthuis pagizi kui pidäy 

vägevyttiä kieldy da 

midä sit hommas mak-

sau pidiä silmäl. kielien 

elavuttamistu da vä-

gevyttämisty muailmal 

pidäy gu mieros tahto-

tanneh tallendua kie-

len moniluavulližuttu: 

muailman enämbi gu 7 

000 kielis yli puolet ollah 

hävieminiskuvil da joga 

toine nedäli muailmas 

sammuu kieli. kieldy 

voibi sanuo häviemäzil-

leholijakse, ku sen siirdymine sugupolvespäi 

toizeh keskustuu libo kogonah on katkennuh, 

libo kačotah ku sil kielel ei rodei pagizijua 

sentämän sugupolven mendyy. olthuis kačoi 

läbi unesCon luajitut kielien hengisolemisin-

dikuattorit, kudamien avul kielen väit voibi 

miärätä. ”suurembazen luvun kieldypagizijoin 

suamine on kaikis kriittine azii kielen nouzus”, 

sanoi olthuis.

Ližäkse olthuis pagizi projektoin planuičen-

dudieloloi, mi kävyy 

hyväksi kaikile – ei vai 

kielellizil projektoil, vai 

myös muile planuičči-

joile. kielenelvytyspro-

jektois pidäy olla putin 

kate, ts. projektu pidäy 

planuija muga ku se hoi-

das kogo yhteskundua.

planuiččemizes on 

hyvä kaččuo viijen, kym-

menen da monengi kym-

menen vuvven edehpäi. 

eritysty huomivuo pro-

jektan planuiččemizes 

olthuis pani riskičotal. 

tolkun projektuplua-

nas ennustetah riskit da 

kačotah kui niilöinke olla 

iellehpäi.

olthuis on iče todevuttanuh suuren inarin-

saamen elvytysohjelman da saneli suannuzes 

vastustukses. ”olizi olluh tärgei viestittiä 

enämbän projektas”, abrikuičči häi jällespäi. 

Ečos ol lah 
elvytysmaltajat : 

joga toine nedäl i 
kuolou kie l i

Syksyn 2014 apurahahaun yhtey-

dessä jär jestett i in Koneen Säät iön 

kie l iohjelmaan l i i t tyvä teemaha-

ku Kielen elvytys ja  sen tutkimus, 

jota pohjust i  kesä kuussa samasta 

aiheesta jär jestetty seminaar i .  Yl i -

asiamies Anna Talasniemi t i iv ist i 

seminaar in annin ,  ja  kar ja laksi  teks-

t in käänsi  Natal ja  Antonova.  Tekst i 

on i lmestynyt Koneen Säät iön  

uut iskir jeessä elokuussa 2014.
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”projektan meinehenny oli opastua päivyhoidajii, opastajii, toi-

mittajii da virgumiehii, gu nämmä ristittyöt voidas ruadua ina-

rinsaameksi da eistiä kielen aktiivistu käyttyö.”

natalja antonova, kieliaktivistu petroskoilpäi, toimiu nuori 

karjala –kanzalaisjärjestös da suomi-ven`a-seuran ohjuamas 

projektas ”suomelaz-ugrilazet kielet da kul`tuurat algukazva-

tukses”. antonova saneli, ku karjalan da vepsän kielet ei siir-

rytty sugupolvespäi toizeh sissäh ku olla putin elävinny. Školis 

karjalua opastau 1 500 lastu da vepsiä 150. Häi kuuluvoindelih 

nygyaigaizih kielikursoih niškoih – tahtojua rahvastu kuuluu 

löydyy. pidäy olla kielikylyt, kursat, nuorižotilat, mugaže kieli-

mugarii, kudamat tietäh kieli lapsusaijas da pagizuttamal toizii 

voidas livuttua kielen käyttyö edehpäi.

antonovan paginan aigah šeikuttih ku ven`an mual lapsen 

sentämän kielen malto pahendau 

buito sen psykologistu da hengis-

ty kehitysty. seminuaran rahvahan 

kommentoin mugah, moine ajatus 

ei ole harvu suomesgi da tieduo on 

vähättävy mollembis mualois.

suomelaz-ugrilazen kielentutki-

muksen professoru janne saarikivi 

mainičči omas paginas, ku vähem-

bistökieldy pagizijat käytetäh omua 

ms. muamankiledy harvembah migu enämbistökieldy. muga on, 

mindäh sendäh sanakse ruadokohtis da školis vähembistökiel-

dy käyttökielenny kuuluu aniharvah. sosializet verkostot, ku-

damien kauti vois levendiä kielen käyttyö, ollah vähäizet. saari-

kivi painaldi, ku kielen vägevyttämizes da elavuttamizes tärgei 

toinah on se, kui kačotah sosializih verkostoloih, kus kieldy 

käytetäh: milleh muutetah verkostoloi da ym-

bäristyö moiziksi ku kieli tulis käyttöh monih 

kohtih da sidä tahtottas ottua dieloh? milleh 

luadie kielel auru da prestiižu?

ylen äijy on kiini azetuksis, da olis hyvä 

kaččuo omah puoleh, ku emmo vaivus eri 

kielien käytös da eri kielen käyttö olis sosia-

lizesti luonnonmugaine da hyväksyttävy dielo. 

saarikivi pani ezimerkikse Helsinkin linnua 

da ruočin kieldy: Helsinkishäi on mahto pais-

ta ruoččii pošti joga kohtas, no se kuito ei ole 

harjavuttu.

joga pihan kolkas sežo ei kuulu saamen 

kieldy, somalii libo tataroin kieldy, ga yhtel-

läh voizimme luadie moizii kohtii, kus nämmii 

vois käyttiä piädykauti. ”pidäy olla turvalline 

ymbäristö da midätahto mielužua ruadamistu. 

eihäi kai olla kieliaktivistat kui myö täs semi-

nuaras, mielužu ruado voi tuvva kielen käyt-

töh”, ozutti saarikivi. tunduu gu suaduu da 

opastettuu pietäh hinnois, ga yhtelläh muah-

muuttajan lapsen oma kieli ei ole samois hin-

nois ku školas annettu kielenmalto. mua on 

täyzi kaikenmostu rahvastu, kudamil on kai-

kenmostu kieldy. se suuri resursu maksau ot-

tua käyttöh.”

saarikivi nosti ezil sen, ku kaikil meigävellel 

sydämes on vigapiällisty kieli-ideolougiedu, 

kudamih andau tiediä školas omaksuttu pošti 

keksitty kielikuva. emmo ruohti paista vieras-

tu kieldy ku emmo tiijä sidä hyvin libo tävvel-

leh. ”kuibo rohkenizimmo kaikin käyttämäh 

kielii monipuolizemmin? kyzyi saarikivi da ke-

hoitti ližiämäh tolerantnostii da hyväksymisty 

”hairehillizih” kielenkäyttötaboi niškoih.

ildupäivän aigah piettih pienjoukkopaginoi, 

kudamis äski kačottih monikieližyön merki-

tysty da enembistökielen roulii kielen elvytys-

hommas. erähii šeikkoi oli vallita omas joukos 
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Asunto  
Ateenassa

säätiö omistaa ateenassa kariatidon-kadulla 

kiinteistön, joka on suomen ateenan-instituu-

tin käytössä. ateenan keskustassa lähellä ak-

ropolis-kukkulaa sijaitseva talo on ollut suo-

men ateenan-instituutin johtajan asuntona ja 

edustustilana marraskuusta 1991 lähtien. 

vuonna 2014 suomen ateenan-instituutin 

johtajan käytössä olevaan kiinteistön mit-

tava peruskorjaus valmistui. korjauksen 

suunnittelusta vastasivat arkkitehdit ag-

geliki konstantinidi ja konstantina Zou-

bou (kuvassa). koneen säätiön hallitus ja 

johtoryhmä kävivät tutustumassa remon-

toituun asuntoon huhtikuussa 2014.

yksi kieli, kudai pidäs kiirehel kamul suaha 

elavuttua. vastavuksis puaksuzeh ezil nostih 

suomenruoččilaine viittomakieli, koltansaame 

da lyydi; mainittih sežo vadja, enetsi, tundra-

nenetsi, čiganoin kieli da inarinsaame.
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Saaren  
kartano

koneen säätiö ylläpitää mynämäellä sijaitse-

vassa saaren kartanossa residenssiä, jossa eri 

alojen taiteilijat ja tutkijat voivat muutaman 

kuukauden ajan keskittyä työhönsä maaseu-

dun rauhassa ja samalla jakaa ajatuksia ja ko-

kemuksia kollegojensa kanssa. saaren karta-

non tehtävä on tarjota eri alojen taiteilijoille ja 

tutkijoille rauhallinen työskentely-ympäristö 

ja hedelmällinen kohtauspaikka. 

keväisin ja syksyisin residensissä työsken-

Saaren kartanossa 

työskentel i  vuonna 

2014 yhteensä 54 

taite i l i jaa ,  tutki jaa 

ta i  ta ite i l i jaryhmää.

Ks.  l i i te s .140. 

televät yksittäiset taiteilijat. kukin residens-

sijakso kestää kaksi kuukautta. kesäisin 

toukokuun alusta elokuun loppuun residens-

sissä työskentelevät erilaiset ryhmät, kukin 

yhdestä neljään viikkoon. saaren kartanon 

johtokunta valitsee ja kutsuu vuosittain kut-

sutaiteilijan residenssissä aiemmin työsken-

nelleiden taiteilijoiden joukosta. kutsutaiteili-

ja työskentelee ja asuu kartanolla syyskuusta 

huhtikuuhun, kahdeksan kuukauden ajan. 
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On Shooting 
May to May

Residenssita ite i l i ja  Maša Drndić , 

#rohkeusblogi  3/2014

i came to georgia almost accidentally, on my 

way to one festival in armenia, i arranged to 

visit some close friends that i studied with and 

that lived in tbilisi. as soon as i arrived i was 

invited to see a theatre show based on vagi-

na monologue. something one would think is 

already a bit passé topic still was very contro-

versial in georgia. performance was hidden, 

underground – organized by a group of activist 

and place of performance was not announced 

until couple of hours before the start – it was 

dangerous to play it – to vocalize word vagina 

on the stage, to talk of sexually so openly, of 

women’s sexuality – especially. just before the 

start, backstage was literary shaking from the 

fear, but the moment the curtain opened – it 

was more than a performance – it was their life.

on third day of my ‘vacation’ a group of young 

feminists held a protest outside a clinic, which 

reportedly performs examinations in order to 

issue ”virginity certificates” for brides-to-be.

Besides all these intense proceedings one of 

the most discussed topic these days was an 

event that happened some months earlier – on 

17th of may internationally recognized as in-

ternational day against homophobia – when a 

group of young activist decided to hold a very 

small peaceful rally to acknowledge existence 

and rights of LgBt persons in georgia. only 

around 30 young people participated and were 

nearly massacred by a crowd of 40 000 raging 

counter-protesters led by priests of the ortho-

dox Church. at least 28 people were injured, 

with many trapped in buses and nearby shops 

and homes that were attacked by the protest-

ers. video footage shows that some of the po-

lice officers allowed orthodox clergymen and 

other demonstrators to enter the barricaded 

area by opening the barricades and therefore 

kroatialainen maša Drndić työs-

ti dokumenttielokuvaansa From 

May to May saaren kartanon re-

sidenssissä tammi-helmikuussa. 
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encouraged the attack on LgBt activists.

on my 5th day i took a camera and decided 

to shoot.

WHat to sHoot,  
WHy to sHoot?

i think this was my first unplanned documen-

tary shooting, with a big help of my georgian 

friends over the course of 10 days we made an 

interview with around 15 people that were in-

volved in a rally, many of which were victims of 

the attack.

We also gathered big amount of video foot-

age of the event from different independent 

media and press sources. no one we have con-

tacted refused at be interviewed, and even 

though they were afraid to be exposed, they 

felt obliged to talk. also great support came 

from independent media that provided video 

material – without a charge.

this is not a common practice for me, to shoot 

adhoc as i find very important to understand 

what is this story, emotion and space i am deal-

ing with – what is in the world i am entering 

and how far from my own experience i am able 

to understand my protagonists. making films 

for me are more about connection than pre-

senting a catchy story. But this time there was 

no time to think, film came in a way naturally 

– people needed and wanted to talk – feelings 

were still fresh and most of all there was 

this common need to understand what is 

really going on… from my side and theirs.

as the shooting was proceeding, i felt 

more and more that i need to continue, that 

there is something important to me per-

sonally even though i was not clear what 

exactly, i felt that it is a film will bring out 

questions that are impossible to answer, 

but indeed worth a try.

tHe Question

there are parts in the footage of the 17th 

of may that still after almost a year make 

me shiver – images off policemen opening 

barricades for the masses, people running 

towards the rally – running over each oth-

er – parents with their kids, priests, elderly 

– in strange delirium of the rage… throw-

ing rocks, chairs, anything they could grab 

on – eager to fight – mad to hunt… but 

what for? Who are they hunting? those 30 

‘kids’? really?

even though this whole story is actual-

ly highly politicized, and underneath one 

can dig up a political battle between the 

church, government and the media, that 

makes this event not so unexpected espe-

cially after very recant switch of govern-

ment – looking at the footage of that day it 

is still hard to understand actions of those 

masses, that incredible power of collective 

hatred.

as one of my interviewees describes at-

tack on the bus that was used for evacua-

tion of the activists:

“… so i thought ok, we are now safe, we 

are on the bus we are getting through, and 

then at this point the bus stopped i looked 

in front of me and i saw that we are sur-

rounded by thousands people…

… so they through huge stones and even 

poured holly water on the bus – to get the 

evil out of us…. there was so much con-

centrated hatred and violence in people 

and all the gestures were highly sexually 

charged… this was a moment when i came 

really close to being raped and killed….”

While conducting many of these inter-

views i thought – «How come those kids 

don’t leave georgia after this experience?» 

i felt if it was me seeing faces of my own 

community, recognizing my neighbours, 

friends, family – on this – other side, i 

would most probably pack my bag and go 

– wherever, far, far away from them… from 

the madness…

most of these activists are highly edu-

cated and some of them studied at top uni-

versities abroad and probably they could 

find possibilities to emigrate, to escape this all 

(some have already). But the ones i met – they 

don’t consider that option – they choose to stay 

and continue there activities as well as face all 

the struggles that come with it – even more – all 

of them confirmed that they will try to hold a 

protest next year again.

as a filmmaker i feel sometimes privileged to 

be able to travel abroad a lot, and have a chance 

to move away from the problems and issues that 

living in Croatia carries. i find this necessary 

as very often i am overwhelmed by a feeling of 

defeat – lack of power to really change things. 

in my films and works that are dealing with 

Croatia i try to be reflect and to be critical of 

the situation but i often feel i its never enough 

and that feeling can be blocking. Leaving Croa-

tia gives me much more freedom to express as 

well to reflect but it carries certain guilt – of 

not being present and directly involved. i feel 

i am living in-between and not finding a satis-

fying solution. through the process of making 

this film a question that i most often wondered 

about was – where do these young people find 

a courage to keep on going when their battles 

seems endless?

i think the drama and the beauty of life is that 

perhaps there is not only one right answer to 

this question – maybe it is the search for an an-

swer what really matters what keeps us going 
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– however – not so long ago i met a georgian 

poet and scholar in Berlin that perhaps gave 

me one possible solution.

giorgi emigrated 16 years ago due to politi-

cal and private reasons to germany and build 

up a very nice social circle and comfortable 

life for himself. as a writer he stayed loud and 

vocal about political issues in georgia. as we 

were discussing current situation there he 

told of his decision to move back, to return to 

his country. When i asked why – he told me:

Runo  
k immeltää 

lammen 
pinnassa 

Saara Huovinen

”it took me 16 years to learn how to be free 

in Berlin, but i feel, if i really want to feel free i 

have to try, i need to learn to be free in georgia.”

maša Drndić

artist, designer, cinematographer and documentary filmmaker

astelen saaren kartanon pihavaloista syrjem-

mälle, kohti lampea. kartano nukkuu pimeänä. 

talvikauden residenssivieraat ovat lähteneet 

ja kesän asukkaat saapuvat vasta seuraa-

valla viikolla. Hiljaista ei silti ole, sillä linnut 

huutelevat, kirkuvat, pulputtavat, kurnutta-

vat, viheltävät ja piippaavat kilpaa. Läheisel-

lä mietoistenlahdella iso siivekäs läpyttää 

lentoonlähtöänsä. Laulujoutsen, kaulushaika-

ra, lehtokurppa, mustarastas. muutama päi-

valokuvaaja, kirjoittaja saara Huovi-

nen kirjoitti tekstin taidejournalismin 

kurssilla keväällä 2014, jossa runoilija 

johanna venho antoi tehtäväksi kir-

joittaa omakohtaisen, kokemukselli-

sen arvioin opiskelijoiden itsensä va-

litsemasta runoteoksesta.
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vä aiemmin lintuharrastajat erottivat sata eri 

lintulajia ruovikon lintutornista käsin tornien 

taisto -kilpailussa.

aurinko on juuri laskenut, alkaa olla hämä-

rää. Lammella kimaltelee kutsuvasti. varsi-

naista valoa sieltä ei loista, mutta jotakin kir-

kasta, luonnon omiin sävyihin kuulumatonta. 

se on Henriikka tavin runo, jonka kuvataiteili-

ja jaakko niemelä on rakentanut valolla osaksi 

maisemaa. on mentävä ihan lähelle. kirjaimet 

lepäävät tumman veden pinnassa. 

tulet, jäät.

olen perillä. ei ole kiire minnekään.

puista varisseet roskat kimaltelevat kirjai-

missa kuin glitterhile. raja valokirjainten ja 

pimeän välillä on tarkka. teksti on vankka, 

se ei järkähdä vedenpinnan väreilyn mukaan. 

tuulen hennosti henkäillessä, puiden huojues-

sa tai yölaulajan lentäessä yli runo ei reagoi. 

Luontoon mukautumaton vakaus lataa siihen 

voimaa. on kuin teksti olisi isketty paikoilleen 

yliluonnollisilla, korkeamman tahon kirjasin-

varsilla julistamaan katsojan kohtaloa. jotain 

sinusta on jäävä tänne.

sanoma sopii taiteilijaresidenssin puutar-

haan. vuodenkierron mukaan vaihtuvat taitei-

lijat ja tutkijat jättävät kukin jälkensä kartanon 

historiaan. moni heistä menettää sydämensä 

paikalle, joku palaa takaisin yhä uudestaan.

maisema tummuu lisää, osa linnuista hilje-

nee. seison 10-metrisen, huomaamattoman 

harmaan tolpan vieressä, jonka huipulta go-

bovalo tekee oman työnsä taiteen eteen. Lam-

men viereisen saunan liiketunnistinvalo sam-

muu räpsähtäen, kun olen tarpeeksi kauan 

paikoillani. mieli liikkuu vapaasti tulemisen 

ja jäämisen, tulen ja jään merkityksien välil-

lä. kaksimerkityksiset sanat voivat olla kepeä 

kikka tai mieltä miellyttävä askare. nyt luon-

non voimien ankarat vastakohdat, tulet ja jäät, 

sopivat siihen, leijumaan pimeässä maan ja 

taivaan rajapintaan. tulikuuma ja jääkylmä so-

pivat kohtaamaan siinä missä kohtaavat valon 

lämpö ja pimeän lammen syvä syli.

saaren kartanon kutsutaiteilija, kuvataiteili-

ja jaakko niemelä suunnitteli residenssiaika-

naan valotaideteoksen nimeltään kajo, jossa 

kartanon puistossa olevan lammen pintaan 

heijastuu Henriikka tavin runo. teos sai alkun-

sa saaren kartanon kaivolla, kun niemelä ja 

tavi olivat samaan aikaan residenssissä mar-

ras–joulukuussa 2009. yhteistyö avasi uusi 

näkökulmia molemmille taiteilijoille. ”työs-

kentelen töissäni valon kanssa, tarkastelen 

teoksissani miten eri materiaalit heijastavat 

valoa ja miten taiteellinen valaistus voidaan 

yhdistää toiminnallisiin tarpeisiin. olen aikai-

semmin työskennellyt tekstin – numeroiden, 

merkkien ja kirjaimien – kanssa, mutta tämä 

teos on uusi aluevaltaus.”

saaren kartanon toisena kutsutaiteilijana aloit-

ti syyskuussa 2014 runoilija, performanssi-

taiteilija ja esseisti jonimatti joutsijärvi, joka 

esiintyi myös saaren kartanon elojuhlassa elo-

kuussa 2014. ks. myös kuva s. 84.

ensimmäisenä kutsutaiteilijana saaren karta-

noon kutsuttiin kuvataiteilija jaakko niemelä, 

joka suunnitteli residenssiaikanaan (9/2013–

4/2014) valotaideteoksen kajo saaren karta-

non lampeen yhteistyössä runoilija Henriikka 

tavin kanssa. 

saaren kartanon tavoitteisiin kuuluu aktiivi- 

nen vuorovaikutus paikallisyhteisön kanssa. 

tärkein tapa toteuttaa paikallista yhteiskun- 

tavastuuta on yhteisötaiteilijan työ. yhtei- 

sötaiteilija toteuttaa säännöllisesti erilaisia 

hankkeita paikallisten ihmisten ja yhteisöjen 

kanssa.

kartanon aloitteesta on perustettu myös 

mietoistenlahden yhteistyöryhmä, jossa kes-

kustellaan yhteistyömahdollisuuksista ja en-

nakoidaan mahdollisia ongelmia ja eturisti-

riitoja.

Yhteisötaide  
on tärkeä osa 

paikal l ista  
 yhteiskunta-

vastuuta
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Saaren kartanon  

yhteisötaite i l i ja  Pia Bartsch kertoo 

Surutalo-työstään.

Surutalossa  
surun voi 

jättää luonnon 
hoivaan

toteutin saaren kartanossa surutalon, 

johon voi jättää surunsa luonnon hoivaan. 

surutalon ikkunat ja ovet ovat aina auki. 

talossa ei ole lattiaa, vaan sen pohjana 

on maa, mistä kaikki saa aina uudelleen 

alkunsa ja loppunsa.

kuka tahansa voi jättää surua sym-

boloivia teoksiaan taloon kunnioittaen 

myös toisten sinne jättämiä esineitä. 

teokset ja esineet jätetään taloon ja an-

netaan luonnon ottaa ne hoidettavakseen, jolloin ne pa-

laavat ajan kuluessa takaisin luontoon.

suruja voidaan käsitellä myös surutyöpajoissa. osal-

listujat ovat tervetulleita keskustelemaan yhdessä 

omista suruistaan, menetyksistään, epäonnistumisis-

taan ja muista mieltä painavista, raskaista huolistaan.

järjestän surupajat pienryhmille. osallistujat puhu-

vat hitaasti etenevissä työpajoissa omista raskaista 

kokemuksistaan, huolistaan tai peloistaan. työpajojen 

aikana teemme pieniä esineitä kukin oman teemansa 

mukaisesti, jotka jätetään myöhemmin 

surutaloon. osallistujat käsittelevät niin 

omia surujaan kuin antavat tukea myös 

toisilleen.

työpajan jälkeen osallistujat voivat 

halutessaan palata surutaloon olemaan, 

itkemään, suremaan tai vain hiljenty-

mään. ajan myötä takaisin luonnonkier-

toon sulava esine voi olla prosessissa 

symbolinen, lohduttava seuralainen.
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keväällä 2014 yhteisötaiteilija pia 

Bartsch toteutti yhdessä paikal-

listen koululaisten kanssa teokset 

uimahalliin ja kirjastoon.



elokuussa 2014 Hippolytessä 

järjestettiin vuonna 2012 kar-

tanolla työskennelleen kana-

dalaisen Bill Burnsin näytte-

ly, jonka teokset käsittelevät 

yhtä aikaa humoristisesti ja 

kriittisesti taidemaailman val-

tarakenteita. ”taide on kan-

sainvälistä liiketoimintaa ja 

Hippolyte

matkustan paljon nähdäkseni 

palasia luonnosta ja palasia 

taiteesta kaikkialla maailmas-

sa. tämänhetkinen työni kä-

sittää vetoomuksia taidemaa-

ilman tärkeisiin ihmisiin, jotta 

he auttaisivat minua”, kertoo 

Burns työstään. 
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Valokuvataitei l i jo iden l i i ton  

y l lä  pitämässä Gal ler ia Hippolytessä 

esite l lään vuositta in Saaren  

kartanossa työskennel leen  

ta ite i l i jan töitä .



84

140

vuosikertomus 2014



86 vuosikertomus 2014

140

iX

KOHTAAMISIA 
KAIVOLLA

Koneen Säät iön ja Saaren kartanon Kaivot ovat er i  a lo jen ta ite i l i jo iden ja tutki jo iden mahdol l isuuksia 

kohdata ,  jakaa ja jättää oma jä lkensä toinen toisensa ajatuksi in ja  työhön.  Kaivo-käsitteen taustal la 

on metafora :  Kaikkia l la  maai lmassa ihmiset ovat kokoontuneet ja  monin paikoin kokoontuvat nykyi-

s inkin kaivol le vettä noutamaan.  Sie l lä  he voivat jakaa ajatuksia ,  ideoita ,  ongelmia ja  ni iden ratkai-

suja .  Jokainen antaa ja saa toinen toiseltaan,  kukin vuorol laan.  Saaren kartanossa Kaivol la  v i i tataan 

etenkin residenssiv ieraiden keskinäiseen vuorovaikutukseen,  mutta l isäksi  vuositta in jär jestetään 

Kesä-Kaivo,  jonne kutsutaan er i  a lo jen tutki jo ita ,  ta ite i l i jo i ta ja  muita asiantunt i jo ita keskustelemaan 

val i tusta teemasta .
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Aktiv ismi ja 
ta ide 

Keskusteluja Kesä-Kaivol la ”Akt iv ismi voi  

o l la  vaaral l ista ja  

turhauttavaa 

ja samal la hienoa  

ja  mahtavaa.”

mitä on aktivismi ja mitä taide? jos väitetään, 

että ne ovat sama asia, onko kysymyksillä enää 

mitään merkitystä? jos olemme sitä mieltä, on 

turha miettiä mikä niiden suhde on. epäakti-

vistista taidetta, onko sitä? miten sitä on?

aktivismi pyrkii muutokseen. onko taiteen 

tekemisessä aina kyse muutoksesta, vai onko  

olemassa sellaista taidetta, joka vain tukee 

omaa olemistaan? toisaalta muutokseen pyr-

kivä taide ei ehkä olekaan olemuksellinen asia 

vaan aspektikysymys: mikä tahansa taide voi 

tuottaa muutosta jos sitä siten käytetään? 

aktivismi pyrkii vaikuttamaan. taidekin vai-

kuttaa, mutta se ei silti aina ole aktivismia. 

taide on tietynlaista tavoitetta, mutta kuka ta-

voitteen asettaa? tavoitteita asettavat henki-

löt henkilöt tai ryhmät voivat olla eri rooleissa. 

taiteilija voi olla aktivisti tai henkilö x voi olla 

aktivisti ja erikseen taiteilija, joka ottaa akti-

vismin käyttöönsä. ihmiset, jotka käyttävät 

taidetta, voivat olla aktivisteja, ei taide. myös 

passivismi voi olla tietoinen ajatus ja tavoite, 

taiteen käyttö status quon ylläpitämiseen.

taiteilija voi myös muutoksen sijaan tavoi-

tella historiaa, rakentaa uutta historiaa kako-

foniaan. Benjaminin historian enkeli ei katso 

tulevaisuuteen vaan menneeseen, katsoo kaa-

okseen ja pysähtyy. aktivismi voi siis toimia 

myös muutoksen jarruttajana. kaaos ja diver-

siteetti voivat synnyttää myös enemmän toi-

mintaa kuin selkeää viestiä. toiminta voi kui-

tenkin tehdä havaintoja näkyväksi. samaan 

tapaan kuin tiede muuttaa maailmaa, kun tu-

lee uusia löydöksiä, taide muuttaa maailmaa 

löydöksiä tekemällä.

vammaisia ei yleensä lähestytä sen kautta, 

mitä kaikkea he voivat tehdä. toisaalta erääs-

sä projektissa vammaisten keskellä juoksevil-

le lapsille annettiin myös pyörätuolit. kaikki 

saivat olla pyörätuoli-ihmisiä ja vammaislap-

set opettaa muita lapsia liikkumaan pyörä-

tuoleissa. rahoituksen rakenteet pakottavat 

vammaiset avunsaajan rooliin. aktivismia on 

se, että uskalletaan olla sitä mitä ollaan.

saaren kartanon kesän 2104 kai-

vo-kokoontumisen aiheena oli tai-

de ja aktivismi. saaren kartanon 

johtokunnan jäsen anna kirveen-

nummi dokumentoi kesä-kaivolla 

käytyjä lähes kahdenkymmenen 

osallistujan keskusteluja. tämä 

on katkelma annan dokumentaa-

tiosta.

 kesä-kaivolla käytiin keskusteluja sekä yh-

teisissä sessiossa että kolmessa pienryhmäs-

sä, jotka laativat kukin oman manifestinsa. 

yksi ryhmistä nosti esiin sen, että taiteilijat ei-

vät reagoi taidepoliittisiin kysymyksiin kuten 

taidemäärärahojen leikkaukseen. toinen ryh-

mä halusi sanoa ei nykymenolle, ja kolmannes-

sa ryhmässä päädyttiin korostamaan kuulemi-

sen ja kuuntelemisen merkitystä. kesä-kaivoa 

moderoivat saara Hannula ja meiju niskala. 

keskustelut olivat sen verran kiinnostavia, 

että niitä jatkettiin marraskuussa Helsingissä.

 kaivo-konsepti on ollut saaren kartanossa 

käytössä sen toiminnan alusta lähtien. kaivo 

on toiminut niin hyvin, että konsepti päätet-

tiin vuonna 2014 ottaa käyttöön myös säätiön 

muussa toiminnassa. tehtaankadulla esimer-

kiksi järjestettiin kammioista kaikille kaivo- 

ilta, jossa käsiteltiin tutkimuksen yleistajuis-

tamisen keinoja.
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Talous

Koneen Säät iön toiminta perustuu sen 

omistamien s i jo itusten tuottoon.  Omistaja-

na säät iö katsoo tulevaisuuteen ja uskoo, 

että vastuu ympäristöstä ja  yhteiskunta-

vastuu ovat yr i tystoiminnan tulevaisuuden 

menestys teki jö itä .
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tuLosLaskeLma 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

    

    

varsinainen toiminta

 

apuraHat tieteeLLe, taiteeLLe ja kuLttuuriLLe 

 Myönnetyt apurahat -21 090 197 -19 971 944

 Poistetut apurahat 407 292 392 114

   -20 682 905 -19 579 831

saaren kartanon toiminta  

 Vakuutuskorvaus 5 188 0

 Myönnetyt residenssiapurahat -227 485 -212 759

 Poistetut residenssiapurahat 11 853 3 844

 Kulttuuritoiminta -46 523 -69 052

 Ki inteistökulut -35 183 -50 796

 Henki löstökulut -344 477 -314 981

 Poistot  -172 400 -173 465

 Muut kulut -172 754 -138 731

   -981 781 -955 940

ateenan kiinteistö  

 Poistot -6 931 -5 878

 Muut kulut -8 748 -5 888

   -15 679 -11 766

muu varsinainen toiminta 

 Järjestetyt seminaarit  ja keskusteluti la isuudet -56 777 -10 201

    

    

sijoitustoiminta

 

arvopaperit ja taLLetukset 

 tuotot 

  Osinkotuotot 35 447 351 40 273 806

  Rahastojen tuotot ja myyntivoitot 5 451 755 10 361 838

  Korkotuotot 906 970 425 920

  Valuuttakurssivoitot 761 335 1 030 861

  Arvonpalautukset 975 846 0

 kuLut 

  Rahastojen myyntitappiot -1 580 553 -347 976

  Arvonalennukset -627 076 -2 128 812

  Valuuttakurssitappiot -1 694 753 -761 682

  Si joitusomaisuuden hoitokulut -1 011 436 -641 920

   38 629 439 48 212 036

  

HaLLinto 

 Henki löstökulut -693 110 -532 679

 Poistot -31 850 -35 805

 Muut kulut -399 628 -410 202

   -1 124 588 -978 686

  

TILIKAuDEN YLIJääMä  15 767 708 26 675 611

tase  31.12.2014 31.12.2013

   

   

vastaavaa  

   

pysyvät vastaavat  

Aineettomat hyödykkeet  1 971 1 654

Aineel l iset hyödykkeet  

 Maa-alue Ateena 92 503 92 503

 Maa-alue Saaren kartano 622 441 622 441

 Saaren kartanon puisto 45 922 57 403

 Rakennukset Ateena 166 339 141 081

 Rakennukset Saaren kartano 2 733 285 2 694 978

 Toimit i lojen osakkeet 2 075 263 1 593 794

 Koneet ja kalusto  190 744 195 313

 Taideteokset 220 535 200 096

 Muut aineel l iset hyödykkeet 32 483 32 483

  6 179 515 5 630 092

Sijoitukset  

 Osakkeet ja osuudet

  Kone Oyj :n ja Cargotec Oyj :n A- ja B-osakkeita 

  sekä Holding Manutas Oy:n osakkeita 9 391 104 9 391 104

   

Pysyvät vastaavat yhteensä  15 572 591 15 022 850

   

vaiHtuvat vastaavat   

Saamiset  

 Si irtosaamiset ja muut saamiset 480 867 271 240

Rahoitusarvopaperit  274 232 375 254 942 084

Rahat ja pankkisaamiset 7 617 647 7 508 131

  282 330 889 262 721 454

   

VASTAAVAA YHTEENSä  297 903 479 277 744 304

   

   

vastattavaa  

   

oma pääoma  

Peruspääoma 71 345 71 345

Lisäpääoma 5 126 175 5 126 175

Käyttöpääoma 247 656 074 220 980 463

Til ikauden tulos 15 767 708 26 675 611

  268 621 302 252 853 594

   

vieras pääoma  

Pitkäaikainen  

 Maksamattomat myönnetyt apurahat 16 954 937 12 580 871

Lyhytaikainen 

 Maksamattomat myönnetyt apurahat 11 992 572 11 874 883

 Si irtovelat ja muut velat 334 668 434 957

  29 282 178 24 890 711

   

VASTATTAVAA YHTEENSä  297 903 479 277 744 304
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Rohkeus 
näkyväksi !

Aiempaa  

akt i iv isempaa viest intää

vuonna 2014 toteutimme viestintää vuoden 

2013 lopussa valmistuneen uuden viestintä-

strategian mukaisesti, jossa kiteytyvät erityi-

sesti kokeilu ja rohkeus. nostimme esiin apura-

hansaajia ja heidän hankkeitaan ja kokeilimme 

uudenlaisia tapoja viestinnässämme. Liityim-

me muun muassa uusiin sosiaalisen median ka-

naviin, kuten instagramiin ja twitteriin, teimme 

videoita ja perustimme rohkeus-blogin, johon 

pyydetään kirjoituksia niin apurahansaajilta 

kuin hallitukselta ja henkilökunnalta. säätiölle 

suunniteltiin myös uusi visuaalinen ilme, joka 

otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. myös 

verkkosivut päätettiin uudistaa.

”Hämmennys l isää  

ymmärrystä”

”Eleganssi  ja  

val lankumouksel l isuus”

150 000
yksi lö ityä 

verkkosivukävi jää

4260
Facebook-seuraajaa (Koneen 

Säät iö,  Saaren kartano, 

Jakautuuko Suomi?)

10
Saaren kartanon 

uut iskir jettä

10
Koneen Säät iön 

uut iskir jettä

139
uutiskir je iden ots ikkoa 

yhteensä
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yksi esimerkki uudenlaisista vies-

tintätavoista on vuoden 2013 lehti-

kuvan ottajaksi valitun Heidi piiroi-

sen valokuvat ja videot jakautuuko 

suomi? -ohjelman eriarvoistumisen 

teemasta. 



vuosikertomus 2014Xi

“Koneen Säät iön viest intä 

ansaitsee er i ty ismainin-

nan:  uut isoint i  hankkeista 

ja  suunnatuista hauista 

on raf laavan mielenki in-

toista ,  hyväl lä v isuaal isel-

la  ja  k ie le l l isel lä  maul la 

toteutettua”

”Er ity isen hienoa on  

Koneen Säät iön tapa 

tehdä näkyväksi  rahoit-

tamaansa tutkimusta ja 

t iedottaa tekei l lä  o levis-

ta hankkeista – tä l la inen 

arvostuksen i lmapi i r i  on 

er i ttä in motivoivaa .”

vuonna 2014 säätiön apuna 

oli viestinnän ammattilaisia. 

videot ja valokuvat syksyn 

apuraha myönnöistä toteutti-

vat riku pihlanto (kuvassa) 

ja untamo Lehto, residenssi-

myönnöistä marko rantanen. 

näiden lisäksi meitä auttoivat 

viestinnän ammattilaiset maa-

rit kivistö, anna moilanen ja 

mikael kivelä.

Apurahan saaj ien 

palaute:
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Säätiön 
ihmiset

koneen säätiön johdossa on hallitus, joka huo-

lehtii että säätiön toiminta on asianmukaisesti 

järjestetty ja, että säätiön sääntöjen mukainen 

tarkoitus toteutuu. Hallitus määrittelee sääti-

ön strategian. koneen säätiön hallitus nimit-

tää saaren kartanon johtokunnan, joka suun-

nittelee ja kehittää saaren kartanon toimintaa. 

koneen säätiön johtoryhmä tekee päätöksiä 

säätiön hallituksen sille delegoimista asiois-

ta, tekee hallitukselle esityksiä, toimeenpanee 

hallituksen tekemät päätökset, toteuttaa sää-

tiön strategiaa ja vuosittaista toimintasuun-

nitelmaa hallituksen hyväksymän talousarvi-

on puitteissa. säätiöllä on sijoitusvaliokunta, 

jonka jäsenet hallitus valitsee. Lisäksi on muo-

dostettu työryhmiä ja tiimejä hallinnon, työ-

suojeluasioiden ja viestinnän kehittämiseen.

koneen säätiön hallitus

saaren kartanon 

henkilökunta

tehtaankadun henkilökunta
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koneen säätiön joHtoryHmä sijoitusvaLiokunta 

viestintätiimiHaLLinnon keHittämisen työryHmä

työsuojeLutiimi

Johtokunnan sihteerinä toimii  

pirre naukkarinen  
 

saaren kartanon  
joHtokunta

ekonomi  

sirpa pietikäinen  
(puheenjohtajana 2007–)

performanssitaitei l i ja  

Leena keLa  
(2012–10/2014)

professori 

Hannu saLmi  
(2007–)

valt iot ieteen yl ioppi las  

susanna nurminen  
(2007–)

yl iopistonlehtori  

kai LeHikoinen  
(2013–)

tutki ja  

anna kirveennummi  
(2007–)

viestintäjohtaja  

kirsti LeHmusto  
(2007–)

esitystaitei l i ja  

tuija kokkonen  
(12/2014–)

Osa-aikaiset ja määräaikaiset työnteki jät : 

kristian Laitinen (si joitusomaisuuden hal l innointi-projekti) 

maija koivisto (syksyn apurahahakujen avustaminen ja muut toimistotyöt) 

eLiisa ojaLa (syksyn apurahahakujen avustaminen)

yl iasiamies  

anna taLasniemi  
   

t iedeasiamies  

kaLLe korHonen  
 

hal l intopääl l ikkö  

HiLkka saLonen  
 

hal l intosihteeri  

Laura saHamies  
 

toimistosihteeri  

neea eLoranta  
(1/2014–). 

teHtaankaDun  
HenkiLökunta 

Osa-aikaiset työnteki jät : 

sopHia BartsCH (puutarha-apulainen) 

verneri venojärvi (puutarha-apulainen)

saaren kartanon  
HenkiLökunta

toiminnanjohtaja  

Hanna nurminen  
  

johdon assistentt i  

pirre naukkarinen  
 

toimistosihteeri  

anna korteLainen  

(–12/2014)

yhteisötaitei l i ja  

pia BartsCH
ki inteistönhoitaja/puutarhuri 

HeiDi LapiLa
taloudenhoitaja 

iiris LaHti 
(9/2014–)

Hal l i tuksen ja si joitus-

val iokunnan sihteerinä toimii 

HiLkka saLonen  
 

HaLLitus 

f i losof ian kandidaatt i  

Hanna nurminen  
   

(puheenjohtaja 2002–,  

hal l i tuksessa 1987–)

dosentt i 

iLona HerLin  
  

(varapuheenjohtaja 2002–,  

hal l i tuksessa 1995–)

professori 

risto aLapuro  
(hal l i tuksessa 1995–4/2014)

kauppatieteiden  

maisteri ,  f i l .  maist .  
minna nurminen 

  
(varajäsenenä 2005–,  

varsinaisena jäsenenä 2010–)

professori 

maria LäHteenmäki 
(hal l i tuksessa 2011–2015)

professori 

janne kotiaHo  
(hal l i tuksessa 2011–2015)

professori 

markku LonkiLa  
(4/2014–)

Si joitusval iokunnan neuvon antajana 

toimii  Katr i  Yates.

Koneen Säätiön hal l i tus pit i  vuonna 

2014 vi is i  kokousta,  Saaren karta-

non johtokunta kolme kokousta.
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yHteiskunnan näkymätön näkyväksi 
susanna Helke ja työryhmä: sovun ja repeämän kuvat, 

#rohkeatekijä2014

”Hyvinvointivaltion murroksen ytimen näkyväksi tekeminen 

on haaste, johon elokuvan tekijänä ei voi vastata vain tois-

tamalla yhteiskunnallisen dokumentarismin konventioita 

- kertomuksia voittajista ja häviäjistä.” 

”taiDe maHDoLListaa sen kuvitteLun, mitä  
yHteiskunta voisi oLLa”  

Baltic Circle: #Zartivismi #rohkeatekijä2014

”Zartivismi kehottaa taiteilijoita ja kansalaisia radikaaleihin, 

odottamattomiin kampanjoihin yhteiskunnallisen muutok-

sen puolesta”, kertoo satu Herrala, Baltic Circle -nyky-

teatterifestivaalin taiteellinen johtaja.

”roHkeus on uskaLLusta vaatia itseLLeen  
vapautta päättää” 

tuomo tuovinen ja työryhmä: sorbus-galleria, 

 #rohkeatekijä2014

”sen sijaan että antaisimme taiteilija-apurahojen jakajien 

valikoida, kenellä on varaa saada taidettaan esille, haluam-

me itsellemme täyden vapauden ja vastuun päättää, mitä 

galleriassamme esitetään”.

iHmisyyDen peruskysymysten ääreLLä 
11-kuvakollektiivi: avaruus- ja seksimatka 2015, 

#rohkeatekijä2014

kokemuksellista tietoa kahdesta elämän suuresta mys-

teeristä, avaruudesta ja seksistä. journalistien ja valoku-

vaajien kompromissiton kokonaisteos tuo ainutlaatuisella 

tavalla koettavaksi luonnon- ja ihmistieteiden  

tyhjentymättömät kysymykset.

köysiakroBatiaa veDen aLLa ja pääLLä  

salla Hakanpää: Dive, #rohkeatekijä2014

”ilma-akrobatian ja sukeltamisen yhdistäminen tuntuu 

henkilökohtaisesti rohkealta. ilmassa köyden kanssa kamp-

pailen painovoimaa vastaan, etten putoa alas, ja vedessä on 

kamppailtava, että ei nosteen takia nouse pintaan.”

iDentiteetti, raja-aLueet – ja pyöräiLy 
karri kiiskinen: rajoilla pyöräily,  

#rohkeatekijä2014

”pyöräily on arkinen ilmiö, mutta sen tutkiminen tarjoaa 

uuden laisia mahdollisuuksia ymmärtää liikkumisen merki-

tystä yhteisöjen kulttuuriselle hyvinvoinnille.”

erilaisii samanlaisii -videossa apollon yhteiskoulun 

8-luokka laiset pohtivat kansallisuuksia. kuka on suomalai-

nen, kuka on ulkomaalainen ja kuka on maahanmuuttaja?  

ja onko asialla mitään väliä?

radio Hemppa on espoolaisen Heimo mäkiharjun oma-aloit-

teinen projekti, jota hän vie eteenpäin kauklahden elä ja 

asu -seniorikeskuksessa. kyseessä on yhden ihmisen teko 

sosiaalisen tasa-arvon lisäämiseksi: tavoitteena on yhteisen 

tiedon jakaminen ja kaikkien mukaan ottaminen.



108 vuosikertomus 2014

140

Xiii

l i i te :

Myönnetyt 
apurahat ja 
residenssi-

paikat
tutkijastipenDit Humanistiseen, 
yHteiskunta tieteeLLiseen ja 
ympäristöntutkimukseen sekä 
taiteeLLiseen tutkimukseen

FiLosoFian toHtori anDers aHLBäCk 

31.200 € post DoC 

armeijakritiikki, asevelvollisuus ja mieskan-

salaisuus pohjoismaissa vuosina 1890–1940

DoCtor oF soCiaL sCienCes (vtt) akH-

LaQ aHmaD 31.200 € post DoC 

unequal Chances: an experimental investi-

gation of ethnic Discrimination in the Fin-

nish Labour market

yHteiskuntatieteiDen maisteri oLLi 

aHo 27.600 € 3. vuosi 

kuinka liike meihin vaikuttaa - affektiivisen 

liikekokemuksen ilmenemismuodot

toHtorikouLutettava, vtm, Luk 

joHanna aHoLa-Launonen 27.600 € 

3. vuosi 

Conceptions of responsibility in bioethics – 

common fallacies and a way forward

Ft, ktt, ytL joHanna aHopeLto 

42.000 € kokenut 2. vuosi 

ammatillinen yhdistystoiminta - klubien 

takahuoneista sosiaaliseen mediaan

Dosentti sami aikio 42.000 € kokenut 

predicting alien plant invasions from natural 

history collections, environmental characte-

ristics and life-history data

DsC asHraFuL aLam 31.200 € post DoC 

effects of intensive forest management and 

harvesting on regional level forest biomass 

production and climate change mitigation 

potential in Finland

vtm aino aLataLo 27.600 €  

aistimelliset tilat. vertaileva tapaustutkimus 

kulttuurirakentamisen prosesseista

Ft, tutkijatoHtori Lieven ameeL 

31.200 € post DoC 2. vuosi 

kaupunkikertomuksia yhdyskuntasuunnit-

telussa: jätkäsaaren ja kalasataman kerto-

minen

Ft katja anttiLa 31.200 € post DoC 

3. vuosi 

ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen; 

kalojen molekyyli-fysiologinen kapasiteetti 

selviytyä heikkenevissä luonnonolosuhteissa

vtt, sosioLogian Dosentti tiina arppe 

42.000 € kokenut 

kuolema ja talous – kuoleman ja talouden 

välistä käsitteellistä kytköstä 1900-luvun 

ranskalaisessa yhteiskuntateoriassa tarkas-

televa tutkimushanke

Dr asta auDZijonyte 42.000 € kokenut 

2. vuosi 

When size does matter: ecosystem models 

help to understand how human-induced 

changes in fish growth and reproduction 

affect fisheries yields and management

tat mervi autti 31.200 € post DoC 

2. vuosi 

Luonto nostalgian ja modernisaation jännit-

teessä – Lappi jälleenrakennuskauden ajan 

taiteilijoiden lehtiartikkeleissa

pHD stuDent aBayomi Baiyere 27.600 € 

2. vuosi 

Discovering the role of it in Disruptive inno-

vations – an enabler, a sustainer or a barrier?

postDoCtoraL researCHer uLDis Ba-

LoDis 31.200 € post DoC 3. vuosi 

Lutsi estonian: Documentation and restora-

tion of a south estonian variety of eastern 

Latvia

DoCtoraL CanDiDate samir BHoWmik 

27.600 €  

powering the shareable museum: a partici-

patory and sustainable framework for mu-

seums and their user communities

DoCtoraL stuDent gian Luigi Biagini 

27.600 €  

Capitalism as medium

pHD uLrika Björk 31.200 € post DoC 

2. vuosi 

the ethics of reconciliation: rereading Han-

nah arendt’s political philosophy

HistoriatieteiDen toHtori (Ft) renate 

BLumBerga 42.000 € kokenut kieLioH-

jeLma 

Liivin kieli ja kulttuuri kirjeiden ja asiakirjo-

jen valossa

Ft, post DoC-tutkija kasper Brasken 

31.200 € post DoC 2. vuosi 

the origins of antifascism: transnational 

movements against nazism, Fascism and the 

White terror in europe, 1923–1939

master oF arts aDrian Braun 27.600 € 

2. vuosi 

Corporate social responsibility (Csr) in the 

Barents region: a situational analysis of 

forestry and mining

LeCturer, eDitor aLBion Butters 

31.200 € post DoC 

the spiritual evolution of Comics: the Birth 

of spi-Fi

msoCsC jose CañaDa 27.600 €  

securing the living - governance, materiality 

and understandings of life during biological 

emergencies

Ft, vtm mirkka DanieLsBaCka 27.600 € 

3. vuosi 

isovanhemmat, vanhemmat ja lapset – tut-

kimus perhesukupolvien välisestä vuorovai-

kutuksesta

DoCtor maria mar DeLgaDo 42.000 € 

kokenut 2. vuosi 

spatial and temporal variability of Commu-

nity-level phenological response to Climate 

Change

pHD CanDiDate anastasia DiatLova 

27.600 €  

managing multiple marginalization: rus-

sian-speaking Women Doing sex Work in 

Finland

FiLosoFian toHtori svetLana eDyga-

rova 31.200 € post DoC 2. vuosi 

Language change and maintenance: a study 

of morphosyntactic shift in the permian 

languages with a focus on constructions 

expressing possession

toHtorikouLutettava Leena eeroLai-

nen 27.600 € 2. vuosi 

transformation and personification of the 

social monstrous in postwar japanese kaiki 

eiga

vtt, Dosentti jari eHrnrootH 31.200 € 

post DoC 

eurooppalainen toivo ja hyvinvointiyhteis-

kunnan itseymmärrys

vtt Laura katarina ekHoLm 31.200 € 

post DoC 

vertaileva analyysi valmisvaatetusalan yrit-

täjäverkostoista 1900-luvun Helsingissä ja 

göteborgissa

yHteiskuntatieteiDen maisteri HeiDi 

eLmgren 27.600 €  

Filosofinen tutkimus meritokratian toimin-

taperiaatteista ja suhteesta yhteiskunnalli-

seen eriarvoistumiseen

Ft merja eLo 31.200 € post DoC 

Lajienvälinen informaation käyttö laajassa 

maantieteellisessä mittakaavassa

Ft, tutkija jaana marianne ennari 

15.600 € post DoC 

saunan käyttäminen nyky-yhteiskunnan 

kemikaali- ja hometaloympäristön aiheutta-

mien haittojen vähentämisessä

tutkija, vtm, Fm veikko eranti 

27.600 € 4. vuosi 

yhteinen hyvä, oma etu ja individualismin 

politiikka

FiLosoFian toHtori markku eskeLinen 

42.000 € kokenut 

Literary theory and the poetics of simula-

tion

Ft marja eteLämäki 42.000 € kokenut 

3. vuosi 

toisten arvioiminen suomalaisessa arkivuo-

rovaikutuksessa

ma anD DoCtoraL CanDiDate Xoan 

evans pin 27.600 €  

puumerkki/Bömarke: Finland’s non-Lin-

guistic Writing in the Light of evolutionary 

restraint mechanisms

teatteritaiteen maisteri HeiDi marika 

Fast 27.600 € 3. vuosi 

sensibiliteetti ja laulu nykytaideprosessissa. 

Laulun lumovoimaan pohjautuvan taiteelli-

sen menetelmän kehittäminen semiokapita-

lismin oloissa

Ft karen Fey 31.200 € post DoC 3. vuosi 

oravien elinympäristönvalintaan vaikuttavat 

tekijät urbaanissa - ja metsäelinympäris-

tössä

mum jussi FreDriksson 27.600 € 2. 

vuosi 

jazzpianonsoiton tekstuureja - tekstuuri-

tyyppien kehittäminen soveltaen jazzmusii-

kin ilmiöitä yli instrumenttirajojen

ma, pHD CanDiDate rie Fuse 27.600 € 

2. vuosi 

Finland as japan’s ideal other: the 

Construction of otherness in the Case of 

Finland in japan
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pHD stuDent maLgorZata gaBryCH 

27.600 €  

green roofs in northern climates: plant com-

munity, diversity and roof performance in 

Finland

pHD CanDiDate yongmei gong 27.600 €  

understanding the current and future stability 

and variation of austfonna ice Cap, svalbard – 

climatically driven or internally triggered?

Ft, tutkija roni grén 31.200 € post 

DoC 3. vuosi 

eläimen kuva ja moderni taideteoria

postDoCtoraL researCHer Driss HaB-

ti 31.200 € post DoC 2. vuosi 

Career mobility of russian Healthcare pro-

fessionals in Finland: trends, patterns and 

effects

DoCtor oF sCienCe praDipta HaLDer 

15.600 € post DoC 3. vuosi 

understanding the socio-environmental de-

terminants in the use of bioenergy in Finland 

and india – divergence or convergence in 

cross-national contexts?

teatteritaiteen maisteri, toimittaja 

timo Harakka 27.600 € 2. vuosi 

nousukausi: vuosien 1994–2008 yhteis-

kunnallisen murroksen käsitehistoriallinen 

analyysi

vtm, pHD CanDiDate totte Harri Hari-

nen 13.800 € 3. vuosi 

Levels and reduction in the special sciences

vtm timo Harjuniemi 27.600 €  

talouskriisin julkisuus – Finanssi- ja eu-

rokriisin talouspoliittiset ideologiat suoma-

laisessa, eurooppalaisessa ja pohjoisamerik-

kalaisessa mediajulkisuudessa

Ft jopi Harri 31.200 € post DoC 

ortodoksinen kirkkomusiikkikulttuuri suo-

messa

pHD CanDiDate eHsan Hassani neZHaD 

gasHti 27.600 € 3. vuosi 

geothermal energy in pile foundations: Heat 

transfer in soils and structures in the deve-

lopment of cost-effective energy solutions

FiLosoFian maisteri mikko HauLe 

27.600 €  

L’expression de la cause en français et en 

finnois (kausaalisuuden ilmaiseminen rans-

kan ja suomen kielessä)

FiLosoFian toHtori jaakko topias 

Haverinen 31.200 € post DoC 2. vuosi 

sinilevämyrkytyksen mekanismit kaloilla ja 

ravuilla

vtm, Fm saiLa Heinikoski 27.600 € 3. 

vuosi 

european union as a moral Culture – percep-

tions of the right to Free movement in the 

european political Discourse

FiLosoFian maisteri, LeHtori piLvi Hei-

nonen 27.600 € 3. vuosi 

opettajan evaluoivat vuorot luokkahuone-

vuorovaikutuksessa

Ft, Dosentti Heikki HeLanterä 42.000 € 

kokenut 

evoluution siirtymät ja superorganismit – 

evoluutiobiologinen ja tieteenfilosofinen 

tutkimus

yHteiskuntatieteiDen maisteri oLLi 

Herranen 27.600 € 2. vuosi 

state administration reform as a Catalyst 

for Change in the Welfare state – a Case of 

Finland in european union Context

FiLosoFian maisteri patrik HettuLa 

27.600 €  

euroafrikkalaiset sosiaaliset, taloudelliset 

ja poliittiset tilat kultarannikolla aikavälillä 

1850-1950

maisteri joonas Hirvonen 27.600 €  

Humans and animals in ancient mesopota-

mia: a study of animal omens in the omen 

series Šumma alu ina mele šakin

FiLosoFian toHtori onni Hirvonen 

31.200 € post DoC 

instituutiot ja identiteetit - tunnustussuhde-

teoreettinen näkökulma

FiLosoFian maisteri tommi HjeLt 

27.600 €  

Lukeminen modernissa olemisen tapana. 

tutkimus Hermann Brochin ja robert musilin 

romaaneista Die schlafwandler ja Der mann 

ohne eigenschaften

mum minna HoLkkoLa 27.600 € 3. vuosi 

äänen dramaturgiat 2000-luvun oopperassa 

ja kokeellisessa musiikkiteatterissa

artist FeLiCity HoLLanD 27.600 € 2. 

vuosi 

revisiting: traumatic memory on a small 

scale

toHtorikouLutettava juLian Honka-

saLo 31.200 € post DoC 

unfit for Citizenship: eugenics and the pat-

hologization of gender non-Conformity

master oF arts sami HonkasaLo 

27.600 €  

Horpan kielen deskriptiivinen kielioppi

vtm säDe Hormio 27.600 €  

overdetermination, responsibility and att-

ributability: what climate change can teach 

us about individual and collective respon-

sibility

Fm aLeksi HuHta 27.600 € 3. vuosi 

Finnish americans and the Question of race, 

1900-1945

vtt katri Huutoniemi 31.200 € post 

DoC 3. vuosi 

ratkaisukeskeisen ympäristötutkimuksen 

sosio-epistemologisia lähtökohtia: tutki-

mustiedon kontekstuaalisuus ympäristötie-

teellisen arvioinnin, tieteidenvälisen dialogin 

ja tiedepolitiikan perustana

vaLtiotieteiDen maisteri antti Hyr-

käs 27.600 € 3. vuosi 

Holding the Future for ransom: startup ent-

repreneurship as a Cultural Form (tutkimus 

startup-yrittäjyyden pitkälle eriytyneestä 

alakulttuurista ja tämän kulttuurisen muo-

don mahdollisista funktioista)

Fm marika Hyttinen 27.600 €  

oulun pikisaaren pikiruukki – historiallisen 

arkeologian tutkimus esiteollisen yhteisön 

arjesta ja maailmankuvan muutoksesta n. 

1650–1850

FiLosoFian maisteri matti HäkkiLä 

27.600 € 3. vuosi 

Biological homogenization of bird communi-

ties under human influence - Lintuyhteisöjen 

biologinen samankaltaistuminen ihmistoi-

minnan vaikutuksesta

maataLous- ja metsätieteiDen mais-

teri aino HämäLäinen 27.600 €  

energiapuun korjuun vaikutukset metsäla-

jistoon: epifyyttijäkälät kannoilla ja hakkuu-

tähteillä

FiLosoFian maisteri mikko immanen 

13.800 €  

martin Heideggerin ajattelun rooli Frankfur-

tin koulun kriittisen teorian muodostumises-

sa Weimarin tasavallassa 1927-1933

FiLosoFian toHtori, opettaja Ciro 

imperato 31.200 € post DoC 2. vuosi 

kohteen siirtämistä ilmaisevien verbien me-

taforinen käyttö suomessa ja italiassa

vaLtiotieteiDen toHtori HeLena jer-

man 42.000 € kokenut 3. vuosi 

kulttuuriset voimavarat, sosiaalinen muisti 

ja identiteetti suomen ja venäjän rajan mo-

lemmin puolin

yHteiskuntatieteiDen maisteri kosti 

joensuu 27.600 € 4. vuosi 

Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimai-

sen metafysiikan kritiikki

Fm, toHtorikouLutettava sanna jos-

ka 27.600 € 3. vuosi 

power, status and Continuity. the represen-

tation of imperial Children in antonine rome

yHteiskuntatieteiDen maisteri saana 

jukoLa 20.700 € 4. vuosi 

tiedeinstituution muutos ja tieteen objek-

tiivisuus

FiLosoFian maisteri kai juntunen 

9.200 €  

rooman keisariajan historiankirjoitus Bysan-

tin aikana

FiLosoFian toHtori anni jääskeLäi-

nen 31.200 € post DoC 2. vuosi 

suomen pikkusanojen (partikkelien, inter-

jektioiden yms.) merkityksestä ja kehollises-

ta motivaatiosta

tutkijatoHtori siru kainuLainen 

31.200 € post DoC 2. vuosi 

runouden rytmitoimintaa 2000-luvun vaih-

teen suomessa –tutkimus runorytmin kysy-

myksestä kansainvälisen tutkimuksen valos-

sa ja sen vaikutus ja merkitys suomalaisessa 

kontekstissa

Ft, ktm titta kaLLio-seppä 31.200 € 

post DoC 

paikkaan kiintyminen ja muisti – varhais-

modernin kaupunkitilan muutosprosesseja 

suomessa

sinoLogi, kiinankieLen tuLkki mer-

ja-riitta kaLLiomäki 27.600 € 3. vuosi 

ethnic strategies in the Chinese sphere 

(etnisiä strategioita kiinalaisessa ympäris-

tössä)

Ft, kirjaLLisuusHistorioitsija mikko 

kaLLionsivu 31.200 € post DoC 2. vuosi 

kuolemantanssit ja makaaberi: kuoleman 

kohtaamisen dramaattinen perinne

Fm Heini karjaLainen 27.600 € kieLioH-

jeLma 4. vuosi 

vepsän kielen indefiniittipronominit

FiL.tri, Dosentti kLaus karttunen 

42.000 € kokenut 2. vuosi 

intia ja kreikkalais-roomalainen antiikki

FiLosoFian toHtori virpi kaukio 

31.200 € post DoC 

Hajuaistin ympäristöt. miten hajut koetaan 

ja mikä merkitys niillä on ympäristösuh-

teelle?

FiLosoFian toHtori jaana kekkonen 

31.200 € post DoC 

elinkiertopiirteiden vaikutus pienten popu-

laatioiden geneettiseen monimuotoisuuteen 

ja elinkelpoisuuteen – avustetut istutukset 

luonnossa ja niiden sovellukset lajien suo-

jeluun

FiLosoFian toHtori markku kekäLäi-

nen 31.200 € post DoC 3. vuosi 

aesthetics of existence and semi-private 

sphere in Britain, 1750-1830: space, sociabi-

lity, and self-Cultivation

toHtorikouLutettava teemu kemppai-

nen 27.600 €  

koettu turvattomuus suomalaisissa lähi-

öissä

DoCtoraL stuDent irina kHaLDarova 

27.600 €  

visual strategic communication narratives 

of the crisis in ukraine

DoCtoraL CanDiDate rania kHaLiL 

27.600 € 3. vuosi 

research into memory: a video and perfor-

mance archive retrieval in artistic research

msC tooran kHaZraie sHouLaiFar 

16.100 €  

Chemical Changes of Biomass during tor-

refaction

FiLosoFian toHtori karri kiiskinen 

31.200 € post DoC 

rajoilla pyöräily. etnologinen vertaileva 

tutkimus identiteetin, rajojen ja pyöräilytoi-

mijuuden rakentumisesta kolmella euroop-

palaisella raja-alueella

Ft pekka kiLpeLäinen 31.200 € post 

DoC 2. vuosi 

the memory of slavery reconfigured: stra-

tegies of representation and resolution in 

Contemporary african american Fiction

jatko-opiskeLija jeongDo kim 27.600 €  

Leksikaalinen ikonisuus ja sen neutraalistu-

minen etymologisesta näkökulmasta

Fm petri kiuru 27.600 €  

ilmastonmuutoksen vaikutuksen mallintami-

nen veden ja ilmakehän väliseen hiilidioksi-

di- ja metaanivaihtoon pohjoisen havumetsä-

vyöhykkeen järvissä

musiikin maisteri anne-mari kivimäki 

27.600 €  

suistamo-perinnelaboratorio

ytt, yLiopistonopettaja Hanna-mari 

kivistö 31.200 € post DoC 

ihmisoikeuksien politiikkaa – käsitteellinen 

Xiii
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ja retorinen luenta toisen maailmansodan 

jälkeisistä debateista

taiteen maisteri, kauppatieteen mais-

teri jaana kokko 27.600 € 3. vuosi 

nykytaide maailmallisuuden tutkimisen 

muotona – avauksia poliittisen ja yhteiskun-

nallisen ymmärtämiseen

Fm, esitystaiteiLija tuija kokkonen 

27.600 € 4. vuosi 

esityksen mahdollinen luonto. suhde ei-in-

himilliseen esitystapahtumassa keston ja 

potentiaalisuuden näkökulmasta

kuvataiteiLija, Hum.kanD, vaLt.kanD. 

aino emiLia korvensyrjä 27.600 €  

Biometrinen estetiikka ja lukukelvottomat 

datasubjektit. taiteellis-jälkitieteenalainen 

väitöskirjatutkimus

teatteritaiteen toHtori anu koski-

nen 31.200 € post DoC 

Foucault´n kanssa näyttämölle – kuinka 

ruumiillistaa ekokatastrofi?

Ft, Dosentti anu koskivirta 42.000 € 

kokenut 

karl Henrik jakob ignatius (1809-1856): 

kontekstoiva elämäkerta valistuskirjailijasta 

sosiaalisen fennomanian verkostoissa

vaLtiotieteiDen maisteri aura kosti-

ainen 27.600 €  

kohti kovempaa kontrollia? argumentaatio 

rikoslain kokonaisuudistuksessa

tutkija, vaLtiotieteen maisteri noo-

ra kotiLainen 27.600 € 4. vuosi 

katastrofien ja inhimillisen kärsimyksen vi-

suaalisten representaatioiden muutoksen ja 

humanitarisen maailmanpolitiikan muotou-

tumisen suhteet

FiLosoFian maisteri jarkko koukku-

nen 27.600 €  

poltetun maan taktiikan käyttö talvisodassa 

1939-1940

tutkija, Ft kirsi kuoppamäki 15.600 € 

post DoC 

viherkatot kaupunkialueiden vesienhallin-

nan apuna

vtm, ma saara kupsaLa 20.700 €  

tuotantoeläinten hyvinvointi ja moraalinen 

asema: tutkimus kansalaisten käsityksistä

Ft kaisa kurikka 31.200 € post DoC 

2. vuosi 

tavanomaisen tuolla puolen. suomalainen 

kokeellinen romaani Harhamasta neuromaa-

niin

oikeustieteen maisteri visa kurki 

27.600 € 2. vuosi 

a theory of Legal personality: should ani-

mals, trees and Foetuses Have Legal per-

sonality?

vaLtiotieteen toHtori aappo käHö-

nen 42.000 € kokenut 

suomen ja neuvostoliiton välisten suhteiden 

perusta, 1920-1930

pHD kajar köster 31.200 € post DoC 

reindeer grazing vs. changes in above- and 

below ground biota and soil carbon dynami-

cs in subarctic boreal forests – guilty or not?

FiLosoFian maisteri miikka LaiHinen 

27.600 €  

Lajit etsivät uusia reittejä ollakseen. kielen 

materiaalisuus ja lyriikan subjekti 2000-lu-

vun suomalaisessa runoudessa

Fm Heikki LakkaLa 27.600 € 2. vuosi 

samankaikuisuus ja kreolisaatio kääntämi-

sessä – merkitysten välittyminen ja uusien 

ilmausten luominen tieteellisen tekstin 

kääntämisessä

Fm jussi Lampinen 27.600 €  

kaupunkien uusympäristöt harvinaistuvan 

niittykasvillisuuden suojelussa

ytm siLja DanieLa Lanas CavaDa 

27.600 €  

vapauden portilla? toimittajat, median muut-

tuva rooli ja poliittinen transitio pohjois-afri-

kan maghreb-maissa, erityisesti tunisiassa, 

arabimaailman kansannousujen jälkeen

proFessor pauL LanDon 27.600 € 3. 

vuosi 

exploring the spatio-temporal, ‘wandering,’ 

experience and histories of the contempo-

rary urban environment through sites of 

moving image reception in images, art texts 

and installations

FiLosoFian toHtori tomas LeHeCka 

31.200 € post DoC 

the effects of grammatical Categories on 

Cognition: are all allomorphs Cognitively 

equal? (kieliopillisten kategorioiden vai-

kutus ajatteluun: ovatko kaikki allomorfit 

kognitiivisesti samanarvoisia?)

FiLosoFian maisteri mia Lempiäi-

nen-avCi 13.800 € 4. vuosi 

viljelyhistorian ja hyötykasvien käytön tut-

kimus rautakaudelta valistuksen vuosisadal-

le itämeren piirissä. poikkitieteellinen tutki-

mus arkeologian ja kasvitieteen menetelmin

FiLosoFian maisteri viLLe Leppänen 

27.600 € 2. vuosi 

indoeurooppalaisen ablautvaihtelun kehitys 

latinan kielihistoriassa

DoCteur, Dosentti susanna LinDBerg 

42.000 € kokenut 2. vuosi 

yhteisön paikasta tekniikan näyttämöön

Dosentti, yLiopistonLeHtori aini Lin-

jakumpu 42.000 € kokenut 

työn politiikka kristillisissä liikkeissä

master oF arts, FiLosoFian maisteri 

eLina pia perniLLa Ljungman 27.600 €  

making money: remodelling europe. the 

causes and consequences of the european 

sovereign debt crisis narrative

vaLtiotieteiDen maisteri aino Luoto-

nen 27.600 € 2. vuosi 

perhe, sukulaisuus ja sosiaaliset sidokset 

kolmessa elämänvaiheessa

FiLosoFian maisteri sigga-marja mag-

ga 27.600 €  

Duodjin muuttuvat kuvat: saamelaisen 

käsityön merkitykset symbolin, normin ja 

brändin valoissa

DoCent, senior researCH sCientist 

sayani majumDar (BHattaCHaryya) 

42.000 € kokenut 2. vuosi 

reducing carbon footprint in iCt through 

energy efficient and greener technology 

solutions

FiLosoFian maisteri pirjo majuri 

27.600 € 2. vuosi 

maalämmön käyttö yleistyy - hyödyt, haitat 

ja tulevaisuuden näkymät ympäristön näkö-

kulmasta

Fm, jatko-opiskeLija arianna Con-

sueLo marCon 27.600 € 3. vuosi 

true and counterfeited. a study on etymolo-

gical word-plays and labyrinthine symbols in 

the final works of pentti saarikoski

Ft viLLe marttiLa 31.200 € post DoC 

Historiallisten käsikirjoitustekstien editoin-

timenetelmien kehittäminen nykyaikaisen 

historiallisen kielentutkimuksen tarpeisiin

Dr. DanieL mCkay 42.000 € kokenut 

2. vuosi 

From barbed wire to open minds: models of 

post-war reconciliation as advanced through 

southeast asian captivity narratives

pHD stuDent anna meDveDeva 13.800 € 

4. vuosi 

international master’s programs and univer-

sity internationalization

FiLosoFian maisteri, toHtorikouLu-

tettava piia mikkoLa 13.800 €  

teksti, agenda, artefakti: kehityskeskuste-

lulomakkeen erilaiset roolit kehityskeskus-

telujen topikaalisissa siirtymissä

FiLosoFian maisteri sini-inkeri mono-

nen 27.600 €  

vainoamisen kokemus elokuvassa: Fenome-

nologinen tutkimus vainoamisen auditiivisis-

ta esityksistä

DoCtor oF arts CanDiDate, ma, arCH 

DaviD munoZ aLCantara 27.600 € 2. 

vuosi 

nomad agency-archive of emergent studies 

/ naes

FiLosoFian maisteri sari mäittä-

Lä-kauppiLa 23.000 € 4. vuosi 

englannin kielen non-prefiksin ilmaiseman 

piiloivan tunnistaminen ja sen suomentami-

seen soveltuvat käännösstrategiat ja kielen-

rakenteet

pHD stuDent oLga neseLevska 27.600 €  

Corruption, corporate governance, perfor-

mance and growth

FiLosoFian maisteri riikka niemeLä 

27.600 € 3. vuosi 

elektronisia eleitä - videoperformanssin 

fenomenologisia tulkintoja

FiLosoFian maisteri saija-eLisa niemi 

13.800 € 2. vuosi 

uuteen muuttoliiketeoriaan liittyvän väitös-

kirjan loppuunsaattaminen

FiLosoFian maisteri juHa-matti nie-

mi-kapee 27.600 €  

ohuiden sammalkattojen lajisto, toiminta ja 

erityispiirteet ratkaisuna hulevesitorjunnas-

sa suomessa

toHtorikouLutettava kati nieminen 

27.600 €  

tottelemattomat subjektit – tottelematto-

muus oikeuden näkökulmasta

ytm iLari nikuLa 27.600 €  

ympäristökriisin biopolitiikka

FiLosoFian maisteri, tutkija sampsa 

nisonen 27.600 €  

Linking the field – Bayesian network based 

decision support tools for reducing the 

environmental impacts of agriculture in 

Finland

ytm pauLa nissiLä 27.600 €  

uskonnollinen yhteisöllisyys ja festivaalin 

merkitykset hengellisissä kesäjuhlissa: 

herättäjäjuhlat ja nuorten kävijöiden koke-

mukset

Fm petteri norring 20.700 €  

eli F. Heckscher, eino jutikkala ja pohjois-

mainen historia

vtm, vaLtiotieteiDen maisteri anne 

nykänen 27.600 € 2. vuosi 

saksan ulko- ja eurooppa-politiikka liitto-

kansleri angela merkelin kaudella

Fm anna oLDén 27.600 € 4. vuosi 

Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset 

puustoisilla perinneympäristöillä

vaLtiotieteiDen maisteri pauLi pakari-

nen 27.600 € 3. vuosi 

johdon kannustinjärjestelmien synty suo-

messa: tutkimus instituutioista ja toimi-

joista

Ft, Dosentti tutta paLin 42.000 € ko-

kenut 

popularisoituva kuvataidejulkisuus suomes-

sa 1900-1960

otm tiina paLoniitty 27.600 € 4. vuosi 

kenen kuormia kannat? maatalouden ra-

vinnepäästöt ja miten oikeusekologia voisi 

auttaa

musiikin maisteri, pianisti maija par-

ko 27.600 € 3. vuosi 

ekspressiivisyys Claude Debussyn prelu-

dissa Les sons et les parfums tournent dans 

l’air du soir

FiLosoFian toHtori kati parppei 42.000 

€ kokenut 

the First national effort – the Battle of ku-

likovo refought

FiLosoFian maisteri tytti pasanen 

27.600 €  

Luontoympäristöt ja hyvinvointi – millainen 

yhteys näiden välillä on ja mikä yhteyttä 

selittää?

vtm, tutkijakouLutettava viLLe 

paukkonen 16.100 €  

george Berkeleyn mielenfilosofiasta ja tie-

dosta itsestä

FiLosoFian maisteri rose-marie peake 

27.600 € 3. vuosi 

making good Christians. the Daughters of 

Charity and moral management in seven-

teenth-century France

Dosentti risto pekka pennanen 

42.000 € kokenut 3. vuosi 

music, musicians, soundscape and Colonial 

policies in Habsburg Bosnia-Herzegovina, 

1878-1918
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pHD josé FiLipe pereira Da siLva 

42.000 € kokenut 

models of active Cognition 1250-1550

vtt jussi peräLä 31.200 € post DoC 

joitakin muita tarkoituksia varten? – etno-

grafinen tutkimus viranomaisten rikolliseksi 

luokittelemasta moottoripyöräkerhosta

vtm jukka pesu 27.600 €  

suomen kuusi vuosikymmentä ”rauhan-

turvaamisen suurvaltana” – suomalaisen 

rauhanturvatradition ideologinen muodostu-

minen 1950-luvulta 2010-luvulle

Ft jenni pettay 31.200 € post DoC 

3. vuosi 

perheen evoluutio: yhteistyö ja konflikti esi-

teollisessa ihmispopulaatiossa

FiLosoFian toHtori päivi maria piHLa-

ja 15.600 € post DoC 3. vuosi 

valo ja voima - revontulitutkimus ja polaa-

riretket 1800-luvulla suomen suuriruhtinas-

kunnassa

FiLosoFian toHtori irina piippo 

18.200 € post DoC 3. vuosi 

normatiivisuus toiminnassa: kieli ja sen ar-

vottava ulottuvuus / normativity in action: 

language and its evaluative dimension

Ft, Di sari piippo 31.200 € post DoC 

3. vuosi 

kestävä biotalous biojätehuollon ja biomas-

sojen kaskadikäytön avulla

Fm merja pikkarainen 31.200 € post 

DoC kieLioHjeLma 

venäjän federaation vähemmistökansojen 

nykytila ja tulevaisuuden näkymät henkilö-

kohtaisten kielielämänkertojen valossa

DipLomi-insinööri Hanna poikonen 

27.600 € 3. vuosi 

musiikin ja tanssin synnyttämät neuraaliset 

vasteet aivoissa

DoCtor, soCiaL sCienCes irina poLesH-

CHuk 15.600 € post DoC 3. vuosi 

temporality of justice in ethics - a study of 

justice within its temporal modalities initiat-

ed in intersubjective relation that questions 

and formats ethical subjectivity

FiLosoFian maisteri raisa porrasmaa 

27.600 €  

parody in medieval japanese Court Litera-

ture

researCHer surenDra praDHan 

31.200 € post DoC 

recovery and reuse of plant nutrients from 

human urine

yLiopistonLeHtori svetLana proBirs-

kaja 31.200 € post DoC 

suomen ja venäjän väliset translationaaliset 

tilat: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustut-

kimusta

FiLosoFian toHtori veLi-matti pynt-

täri 31.200 € post DoC 3. vuosi 

esseet kriisissä. kulttuurikriittinen essee 

suomessa 1900-luvun alusta nykypäivään

FD viveCa raBB 31.200 € post DoC 3. 

vuosi 

vasasvenskan: språkbruk och språkuppfat-

tningar

proFessori, pH.D. pauLiina raento 

42.000 € kokenut 2. vuosi 

Hevonen suomessa: yhteiskunta, kieli ja 

kulttuuri

FiLosoFian toHtori. Dosentti. juHa 

riDanpää 42.000 € kokenut kieLioH-

jeLma 

Huumori ja meänkielisten tilallinen identi-

teetti

FiLosoFian toHtori anna ripatti 

31.200 € post DoC 2. vuosi 

pohjoinen rundbogenstil ja suomen arkki-

tehtuurin historismit 1850–1870

FiLosoFian maisteri, kirjaiLija ee-

va-kaisa roHas 11.500 € 3. vuosi 

sylvia plathille omistetun keskustelufooru-

min tutkiminen diskurssianalyysin ja retorii-

kan tutkimuksen menetelmin

ytm antti ronkainen 27.600 €  

epäkonventionaalinen rahapolitiikka – kes-

kuspankkitoiminta finanssikriisin jälkeen

FiLosoFian toHtori aapo roseLius 

31.200 € post DoC 2. vuosi 

suomi ja postkommunistinen muistoaalto: 

sodan julkinen muistaminen kylmän sodan 

jälkeisessä suomessa

pHD jaDranka rota 42.000 € kokenut 

3. vuosi 

evolution of host plant usage and communi-

ty phylogenetics in a group of herbivorous 

insects

Dr. FeDor roZHanskiy 42.000 € koke-

nut kieLioHjeLma 

morphological dictionary of ingrian: an 

innovative language resource for a gravely 

endangered language

Fm Heta runDgren 27.600 € 3. vuosi 

Feminiinistä queeriin: sukupuoli ja subjek-

tius feministisiä teemoja käsittelevässä 

nykyromaanissa

FiLosoFian maisteri oLLe räty 27.600 €  

From climate model simulations to hydro-

logical impact modeling: evaluating the use 

of model output statistics in climate change 

impact modeling chain

HaLLintotieteen kanD., tietokirjaiLi-

ja Heikki saari 27.600 €  

suomalaisen median rakenteellinen muutos 

1970-luvun lopulta 2010-luvun alkuun - his-

toriallinen analyysi

Fm, vtm matti saarni 27.600 €  

objektiivinen referenssi kantin dialogisessa 

subjektin ja objektin ontologiassa

Fm saija saarni 27.600 € 4. vuosi 

ilmastopakotteen vaikutus järvien vuosilus-

tokerrostumien ominaisuuksiin viimeisen 

2000 vuoden ajalta: missä määrin lustot 

heijastelevat lämpötilaa ja sadantaa?

DoCtoraL stuDent sonya saHraDyan 

27.600 € 

migrant ngo practitioners in Finland: Discours-

es on language integration and employment

vm anna saLmivaara 27.600 €  

kansainvälisen yritysvastuun merkitys kehi-

tysmaiden työntekijöiden näkökulmasta

FiLosoFian maisteri samu sarviaHo 

27.600 € 3. vuosi 

pähkinäsaaren rauha suomalaisissa histo-

riankäsityksissä

researCHer, Composer Dominik eLias 

sCHLienger-tuomi 27.600 €  

acoustic Localisation techniques for inte-

ractive audio applications: Developing an 

ubiquitous positioning system for interac-

tive arts

yHteiskuntatieteiDen toHtori nora 

sCHuurman 31.200 € post DoC 

eläimen kuolema: käsitykset, kokemukset ja 

käytännöt

Fm minna seikkuLa 27.600 € 2. vuosi 

intersektionaalinen näkökulma rasisminvas-

taisuuteen suomessa

Ft Liisa seppänen 31.200 € post DoC 

2. vuosi 

turku – keskiajan euroopan periferia vai 

pohjolan metropoli? turun kehittymisen, 

keskiaikaisen rakentamisen ja kaupunkikult-

tuurin tarkastelu uusien todisteiden ja tutki-

mustulosten pohjalta

kauppatieteiDen maisteri aLLan seuri 

27.600 €  

näkökulmia suomen työmarkkinahistoriaan

vtt antti siLvast 31.200 € post DoC 

security and risk in a Liberalized electricity 

infrastructure

FiLosoFian toHtori juHo sirviö 

42.000 € kokenut 

ympäristökuormituksen vähentäminen: Hii-

lidioksidin ja jäte-glyserolin kiinnittäminen 

polysakkarideihin

FiLosoFian maisteri kirsi sonCk 

27.600 €  

the past, the present and the future of the 

archipelago of southwestern Finland - Com-

munity level adaptation to global changes in 

rymättylä 1880-2050

DipLomi-insinööri jaakko sorri 

27.600 €  

sääntely rakennetussa ympäristössä ja sen 

vaikutukset sekä seuraukset erityisesti 

energia-asioissa

DpHiL, Dosentti, yLiopistonLeHtori 

(ma.) viLLe-pekka sorsa 42.000 € ko-

kenut 

onko yritysten yhteiskuntavastuu hyväksi 

demokratialle?

Dosentti marja sorvari 42.000 € ko-

kenut 

venäläisen nykykirjallisuuden välitilat

pHD marianne spoeLman 31.200 € post 

DoC kieLioHjeLma 

Hand in hand and/or tooth for tooth: the 

development of complexity and accuracy in 

Finnish learner language

FiLosoFian toHtori, amanuenssi tytti 

steeL 31.200 € post DoC 

multimodaalisuus museossa. kävijöiden 

tunteet ja tulkinnat hylyistä ja meriarkeo-

logiasta

pHD HannaH saraH strauss-maZZuLLo 

31.200 € post DoC 

Hidden in plain view: the growing impor-

tance of consultancies in environmental 

policy and management – implications for 

democratic society

pH.D. stuDent junko sugano 27.600 € 

3. vuosi 

synergistic degradation of lignocellulose 

using multiple fungi

pH.D. (engineering) yasuHito sugano 

31.200 € post DoC 

electro-catalytic oxidation of polysacchari-

des at nanostructured electrodes

vtm santtu sunDvaLL 27.600 €  

4. vuosi 

politiikan ja estetiikan risteyskohdassa: au-

tenttisuuden tuottaminen osana parlamen-

taarista toimintaa

vtt anu suoranta 31.200 € post DoC 

2. vuosi 

työelämän satunnaistetut ja sääntelyn so-

pivuus

FiL.maist., jatko-opiskeLija väinö syr-

jäLä 27.600 € kieLioHjeLma 2. vuosi 

käsitykset ruotsin- ja kaksikielisen suomen 

kielitilanteesta kielimaiseman heijastamana

Ft nina eLina sääskiLaHti 15.600 € 

post DoC 3. vuosi 

Lapin sota ja muistamisen maantieteet

tutkija jaakko taipaLe 27.600 €  

oikeuspsykiatrisen tiedon tuottaminen ja 

soveltaminen oikeusprosessissa. suomalai-

nen oikeuspsykiatria ja oikeus sodanjälkei-

seltä ajalta 1960-luvulle

Fm, ytm katri taLaskivi 27.600 € kieLi-

oHjeLma 

vieraskielinen kirjailija suomalaisella kirjalli-

suuden kentällä

tekniikan toHtori (tt) emma terämä 

31.200 € post DoC 2. vuosi 

väestönmuutokset ja kestävä kulutus: kau-

pungistumisen vaikutus

speCiaList in matHematiCs anD sys-

tem programming gLeB tikHonov 

27.600 €  

Bayesian latent variable approaches for 

modelling community level phenological and 

population dynamic responses to climate 

change over a large geographical area

taiteen Lisensiaatti HeiDi tikka 27.600 €  

mediataiteen tuotantoverkostot – kokeelli-

suus, performatiivisuus ja toimijuus media-

taiteen tuotannossa ja esittämisessä

vaLtiotieteen toHtori arHo toikka 

31.200 € post DoC 

energiaregiimin muutosten monitasohallinta 

ja polkuriippuvuus

Ft mikko toLonen 42.000 € kokenut 

Laajojen aineistojen tiedonlouhinta poliit-

tisen ajattelun historian tutkimuksessa / 

Big data approach to the history of political 

thought

vtt teemu toppinen 31.200 € post DoC 

2. vuosi 

relational expressivism - explaining norma-

tive thought and talk
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pHD Han tHuC tran 31.200 € post DoC 

inequality of ecological Footprint in Finland 

– in search of sustainable wellbeing and sus-

tainable limits of consumption

m.a. in etHnoLogy anD antHropoLogy 

sonja triFuLjesko 27.600 €  

at the crossroads: internationalization, 

doctoral education and everyday life at the 

university of Helsinki

Fm ja vtm katri joHanna tukiainen 

27.600 €  

Lisääntyykö lapsisotilaiden osuus afrikan 

konflikteissa?

toHtoriopiskeLija Liisa tuomi 27.600 € 

3. vuosi 

naispoplaulajan konstruoituminen mediate-

ksteissä

HaLLintotieteiDen maisteri joHanna 

tuomisaari 27.600 € 2. vuosi 

Luonto ja ekosysteemipalveluiden idea 

maankäytön suunnittelussa

kuvataiteen maisteri markus tuor-

maa 27.600 € 3. vuosi 

osallinen maisemasuhde nykytaiteessa

Dosentti, Ft, yLi-intenDentti pirjo 

uino 42.000 € kokenut 

Huomenna äänislinnaan - muinaisen 

suur-suomen jäljillä

ma (CHoreograpHy) jana unmüssig 

27.600 €  

Bodily seeing in Choreographic studio prac-

tice: Composing time through Bodily seeing

vtt katja uusiHakaLa 31.200 € post 

DoC 2. vuosi 

Lapset imperiaalisena sijoituksena: siirto-

maa-aikaiseen etelä-rhodesiaan suuntautu-

nut brittiläinen lapsisiirtolaisuus

FiLosoFian maisteri risto mikaeL uusi-

koski 27.600 € 4. vuosi 

the Concept and Cross-linguistic Compara-

bility of tense

FiLosoFian maisteri / apuraHatutkija 

miLLa uusitupa 27.600 € kieLioHjeLma 

yksikön 2. ja 3. persoonan avoin käyttö raja-

karjalaismurteissa

vaLtiotieteiDen maisteri, poLiittisen 

Historian tutkija ja viestintäpääL-

Likkö marjo uuteLa 27.600 €  

operaatio pax - saksan jälleenyhdistymisen 

heijastuminen suomen puolueettomuuspo-

litiikkaan

FiLosoFian maisteri eLina vaara 

27.600 € 2. vuosi 

avustetun leviämisen soveltaminen ilmas-

tonmuutoksen vuoksi uhanalaistuneisiin 

kasvilajeihin: oikeudelliset rajat ja sovellus-

mahdollisuudet biologiaa soveltaen

pHD miLLa emiLia vaHa 31.200 € post 

DoC 2. vuosi 

the ethics of War and the War of ethics: 

ethical reasoning and international political 

theory

FiLosoFian toHtori, taiDeHistorian 

Dosentti Leena eLina vaLkeapää 

42.000 € kokenut 

Luovaa voimaa etsimässä. taidehistorialliset 

tutkimusretket uuden suomalaisen arkkiteh-

tuurin, taiteen ja taideteollisuuden edistäjinä 

1871–1902

taiteen toHtori Leena marja vaLkea-

pää 31.200 € post DoC 

taiteellinen kulttuurintutkimus käsivarren 

Lapissa

researCHer, pHD Freek van Der vet 

31.200 € post DoC 

protecting journalists and Lawyers at 

risk: Defending the Freedom of expression 

through strategic Litigation in russia

Ft, Dos. jukka vareLius 42.000 € ko-

kenut 

Lääkärin avustaman kuoleman moraalinen 

hyväksyttävyys epäautonomisten psykiat-

risten potilaiden kohdalla

Fm HeiDi vepsäLäinen 27.600 €  

väitöskirjatutkimukseen suomen kielen 

no-partikkelista kysymysten vastauksissa

FiLosoFian maisteri jenni-mari vesa-

koski 27.600 €  

arktisten jokien virtausolosuhteiden muu-

tokset ja niiden vaikutus jokisysteemeihin 

perustuen pitkien satelliittiaikasarjojen 

geospatiaaliseen muutosanalysointiin ja 

virtausmallinnukseen

vtt Liisa voutiLainen 31.200 € post 

DoC 

sosiaalinen vuorovaikutus ja fysiologiset 

tunneprosessit psykoterapiassa

FiLosoFian maisteri katri vuoLa 

27.600 €  

maalatut puuveistokset turun keskiaikaises-

sa hiippakunnassa n. 1250– 1400: veistos-

ten valmistus, hankinta ja käyttö itämeren 

alueen historiallisessa kontekstissa

kuvataiteiLija, kuraattori annu Wi-

Lenius 13.800 € 4. vuosi 

nomadic science Fiction: experiencing 

Diversity and alterity through urbanizing 

mongolia

vaLtiotieteiDen maisteri Heikki WiLe-

nius 27.600 € 2. vuosi 

oikeuttaminen ja moraali itä-jaavan politiikassa

vtm tuukka yLä-anttiLa 27.600 € 3. vuosi 

populismi ja muuttuvat poliittiset käytännöt

Ft, post DoC-tutkija konstantin Za-

myatin 31.200 € post DoC 2. vuosi 

Can nationalism Be imported? internationa-

lization of the ethnopolitical Conflict in rus-

sia’s republic of mari el in the mid-2000s

DoCtor LianDong ZHu 31.200 € post DoC 

Continuous production of Biodiesel and 

Biogas from microalgae Cultivated with Li-

vestock Waste Compost

tutkimusHankkeet, tieteeLLi-
set seminaarit ja muu tieteen 
raHoitus

proFessori, vtt, ktm pertti aHonen 

ja työryHmä 78.660 € 

politiikkatointen muotoutumisen digitaali-

nen ihmistiede

Ft, yLiopistotutkija jarkko akkanen 

ja työryHmä 45.000 € jatkoapuraHa 

kaivosteollisuuden vaikutuspiirissä olevien 

vesistöjen pohjasedimenttien riskinarviointi 

ja paikanpäällä tehtävä kunnostus

proFessori pertti aLasuutari ja työ-

ryHmä 68.900 € jatkoapuraHa 

kansallisten politiikan mallien synkronisointi

pHD, aDjunCt proFessor yagut aL-

LaHverDiyeva-rinne 78.700 € jatkoa-

puraHa 

exploitation of the Finnish cyanobacterial 

culture collection for solar biofuel produc-

tion

ytt timo anttiLa ja työryHmä 75.120 €  

yksin yhteiskunnassa

Ft, yLiopistonLeHtori anni arponen 

27.600 € jatkoapuraHa 

maatalousluonnon monimuotoisuuden suoje-

lun keinojen kehittäminen

Ft Laura arppe ja työryHmä 53.617 €  

elämänhistoriat hampaissa - suomen iso-

tooppiarkeologian uudet resurssit ja niiden 

soveltaminen esihistoriallisen ajan tutki-

mukseen

pH.D., senior researCHer DaviD Brus 

70.000 € jatkoapuraHa 

aerosol-cloud interactions and their impact 

on arctic climate

Dosentti, yLiopistonLeHtori uLrika 

CanDoLin ja työryHmä 46.000 € jat-

koapuraHa 

eutrophication of the Baltic sea: regulati-

on of the littoral ecosystem by a keystone 

species

vtt, Dosentti anna-maija Castrén ja 

työryHmä 50.965 €  

avioliittoperheen tuolla puolen: analyysi 

avioliiton ulkopuolella syntyneitten vauvojen 

perhesuhteista

Ft, proFessori aLFreD CoLpaert ja 

työryHmä 79.711 € jatkoapuraHa 

oral histories, places of memories and Local 

identities in the Caprivi region, namibia

proFessori, akatemiatutkija outi Fin-

gerroos 9.500 €  

avustus Helsingissä 20.–23. elokuuta 2015 

järjestettävän 12th somali studies inter-

national association -konferenssin tila-

vuokria ja konferenssisihteerin palkkausta 

varten

FiLosoFian toHtori raisa Foster ja 

työryHmä 61.100 €  

art-eco - tutkimus empaattis-ekologisesta 

ihmisyydestä monitieteellisessä, -taiteelli-

sessa ja -ammatillisessa yhteistyössä

yLiopistonLeHtori, tutkimusjoHtaja 

kimmo granQvist ja työryHmä 93.812 € 

kieLioHjeLma jatkoapuraHa 

suomen romanikieli ja muut itämeren alueen 

romanikielen pohjoiset murteet

Dosentti panu HaLme ja työryHmä 

68.000 € jatkoapuraHa 

perinneympäristöjen ja niitä korvaavien 

kulttuuriympäristöjen hoito biologisen mo-

nimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja 

taloudellisen tehokkuuden näkökulmista

Ft, tutkimusjoHtaja päivi Happonen 

70.000 €  

keskiaikaisten asiakirjojen sähköinen ko-

koelma. suomen keskiajan asiakirja-aineisto-

jen sähköinen editio kriittisesti toimitettuna 

tietokantana

mD, pHD Lennart HarDeLL 53.000 € jat-

koapuraHa 

risk factors for brain tumours, especially 

glioma, meningioma and acoustic neuroma 

– especially regarding wireless phones and 

including environmental agents

FiLosoFian toHtori, Dosentti janne 

HarjuLa ja työryHmä 63.950 € jat-

koapuraHa 

keskiajan sarastaessa: turun koroisten 

1200-luvun piispanistuin ja kristillinen kult-

tuuri suomessa

pHD, Dosentti mirja Hartimo ja työ-

ryHmä 67.080 €  

itse, toinen ja yhteisöt – Besinnung Husser-

lin filosofiassa. Harkinnan luonteen ja roolin 

täsmentäminen edmund Husserlin fenome-

nologiassa, sekä sen soveltaminen tutkit-

taessa itseä, toista ja yhteisöä

Ft, Dosentti samuLi HeLLe ja työryH-

mä 100.000 €  

ympäristön vaikutus esiteollisten ihmisten 

elinkiertojen evoluutioon suomen Lapissa

HeLsingin yLiopiston tutkijakoLLe-

gium 75.900 € 

erik allardt -tutkijavaihto-ohjelma lukuvuo-

siksi 2014–15, 2015–16 ja 2016–17

vaLtiotieteiDen toHtori Heikki HiiLa-

mo ja työryHmä 27.600 € 

yhteiskuntatieteellisen tutkimusrahoituksen 

vaikuttavuuden arviointimenetelmät

pHD, tutkijatoHtori tommi HimBerg 

ja työryHmä 53.920 €  

social emotions – sosiaalisten tunteiden ja 

liikevuorovaikutuksen tutkimus tieteen ja 

tanssitaiteen keinoin

pst, Dosentti taina Hintsa ja työryH-

mä 64.594 € jatkoapuraHa 

opettajien työhyvinvointi ja vuorovaiku-

tustaidot yhteiskunnallisen muutoksen 

paineessa

Ft, Dosentti, yLiopistotutkija ka-

tariina HoLma ja työryHmä 69.450 € 

jatkoapuraHa 

kohti uutta kansalaisuuskasvatusta: kas-

vatusfilosofinen näkökulma kansalaisuus-

kasvatuksen teorioiden arviointiin ja kehit-

telyyn

Dosentti mikko HuHtamies ja työryH-

mä 78.915 € jatkoapuraHa 

Help or business? shipwrecks and salvage 

companies in the 18th century gulf of Fin-

land as early modern entrepreneurship

FiLosoFian toHtori, yLiopistonLeHto-

ri saija isomaa ja työryHmä 228.400 €  

synkistyvät tulevaisuudenkuvat: dystooppi-

nen fiktio nykykirjallisuudessa

apuLaisproFessori markus jokeLa ja 

työryHmä 5.300 €  

european Human Behaviour & evolution 

Conference 2015
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juminkeko-säätiö / runoLauLu-akate-

mia 14.000 € jatkoapuraHa 

Laulu inhimillisen kommunikaation muotona 

– seminaarien ja työpajojen toteuttaminen 

vuosina 2013 – 2015

Ft, Dosentti kari kaLLioniemi ja työ-

ryHmä 99.150 € jatkoapuraHa 

tutkimushanke thatcherism, popular Cultu-

re and the 1980s

ytt, proFessori marja keränen ja 

työryHmä 68.500 € jatkoapuraHa 

osallistumisen politiikat ja demokraattinen 

legitimaatio euroopan unionissa

Ft tarmo ketoLa ja työryHmä 

65.000 € jatkoapuraHa 

Constraints of evolutionary adaptation to 

the climate change

projektitutkija j matias kivikangas 

45.784 €  

tiedostamattomat tunnepohjaiset arvostel-

mat äänestyskäyttäytymisen määrittäjänä

pst, proFessori kaLevi korpeLa ja 

työryHmä 64.000 €  

metsäkävelyihin yhdistettyjen tietoisuushar-

joitteiden elvyttävät vaikutukset

Ft, proFessori, Dosentti sirkku koti-

Lainen ja työryHmä 52.174 €  

syrjästä framille monilukutaidolla: media-

pedagogisia malleja nuoruuden taitekohtiin. 

ymmärrystä taitojen jakautumisesta ja peda-

gogisesta tuesta nuorten julkisella taiteelli-

sella mediatoiminnalla

kotimaisten kieLten keskus 49.500 € 

kieLioHjeLma jatkoapuraHa 

suomen murteiden sanakirjan toimitustyö-

hön osallistuminen

kuurojen Liitto ry 143.750 € kieLioH-

jeLma jatkoapuraHa 

suomalaisten viittomakielten korpus- ja kan-

salaissanakirjahanke

Ft mirkka LaHDenperä ja työryHmä 

95.000 €  

mammat, mummut ja maito – pitkäikäisyy-

den evoluutio aasian norsulla

Ft, Dosentti aLeksi LeHikoinen ja työ-

ryHmä 61.064 € jatkoapuraHa 

ilmastonmuutoksen vaikutus lintujen kan-

nankehitykseen, levinneisyysalueisiin ja 

suojelutilanteeseen

proFessori antti Leino ja työryHmä 

27.600 € kieLioHjeLma 

uraLex: uralilaisten kielten kognaattikorpus

toHtori krister LinDén ja työryHmä 

73.635 € kieLioHjeLma jatkoapuraHa 

suomalais-ugrilaiset kielet ja internet

vtt eeva LuHtakaLLio ja työryHmä 

295.320 €  

kansalaisuutta tekemässä: etnografiseen 

ja Big Data -aineistoon perustuva tutkimus 

nuorten osallistumisesta, sidoksista ja mar-

ginalisaatiosta 2010-luvun suomessa

Ft, proFessori minna-riitta Luukka ja 

työryHmä 52.522 €  

menneisyyden tulkintojen äärellä - tutkimus 

historian teksteistä ja tekstitaidoista

Dos., tutkija jorma Luutonen ja työ-

ryHmä 22.415 € kieLioHjeLma jatkoa-

puraHa 

marin kielen sanaston kehitys 1920- ja 

1930-luvuilla

LyyDiLäinen seura ry 30.700 € kieLioH-

jeLma jatkoapuraHa 

kuujärven lyydin murresanakirja ja lyydin 

verkkosanakirja

Ft, proFessori Harri mantiLa 15.780 € 

kieLioHjeLma 

Xii kansainvälinen fennougristikongressi 

(oulu 17.-21.8.2015)

mikkeLin ammattikorkeakouLu 

88.045 €  

sillanrakentajat? - nuoret suomi-venäjä 

monikansalaiset yhteiskunnallisina ja ylikan-

sallisina toimijoina

proFessori panu minkkinen ja työ-

ryHmä 16.160 €  

suomalais-ruotsalaisen valtiosääntöteo-

reettisen monitieteellisen tutkijaverkoston 

toimintaan

ytt, visuaaLisen journaLismin yLi-

opistonLeHtori anssi männistö ja 

työryHmä 67.943 € jatkoapuraHa 

journalistinen dokumenttiteatteri taiteelli-

sen ja yhteiskunnallisen kohtaamispaikkana 

(joDote)

proFessori mikko mönkkönen ja työ-

ryHmä 70.000 € jatkoapuraHa 

ristiriidat ja yhteisvaikutukset metsien tuot-

tamien ekosysteemipalveluiden ja luonnon 

monimuotoisuuden välillä

proFessori marjaana niemi ja työ-

ryHmä 174.985 €  

asiantuntijat, yhteisöt ja modernin muutos

ma in History vLaDimir nikitin ja työ-

ryHmä 24.000 €  

Documentation on the history of Finland at 

the archive of the military-Historical mu-

seum of artillery, engineering and signal 

Forces at st. petersburg - identification, 

description and cataloguing

apuLaisproFessori, DpHiL, vtt Lena 

näre ja työryHmä 49.152 € jatkoapu-

raHa 

migrant youth employment: politics of 

recognition and Boundaries of Belonging 

(reCognition)

Ft jari okkonen ja työryHmä 95.215 € 

jatkoapuraHa 

yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippu-

vuussuhde sosiaalisena ilmiönä – sisämaa 

ja rannikko pohjois-suomen rautakauden 

löytöjen ja kohteiden valossa

proFessorit atte oksanen ja pekka 

räsänen sekä työryHmä 79.400 € jat-

koapuraHa 

Hate Communities: a Cross-national Com-

parison

Dosentti, Ft pia oLsson ja työryHmä 

64.774 € jatkoapuraHa 

rajanvetojen kulttuuriperintö. perinnearkis-

tot suomalaisuuden rakentajina (2. vuosi)

proFessori anneLi pajunen ja työ-

ryHmä 79.300 € kieLioHjeLma jatkoa-

puraHa 

suomen kielen myöhempi hallinta: kouluikäi-

set ja nuoret aikuiset

yHteiskuntatieteiDen toHtori Han-

neLe paLukka ja työryHmä 103.000 € 

jatkoapuraHa 

kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi 

suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 

1970-luvun alusta nykypäivään

FiLosoFian toHtori minna pekkonen 

ja työryHmä 63.400 €  

ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka 

rakennustöiden ajan

Ht, Dosentti taru peLtoLa ja työryH-

mä 21.500 €  

työpajasarja pitkäkestoisista ympäristökon-

flikteista ja niiden hallinnasta

DpHiL, yLiopistonLeHtori pekka pere 

3.500 €  

Huoltoriidat lapsista pääkaupunkiseudun 

käräjäoikeuksissa 2006–2014

proFessori petteri pietikäinen ja 

työryHmä 63.975 € jatkoapuraHa 

mielenterveys, lääketiede ja sosiaalinen insi-

nööritaito 1900-luvun suomessa

pHD, DrsCi, prinCipaL sCientist pertti 

puLkkinen 29.800 €  

Development of short rotation tree planta-

tions for clearing and restoration of polluted 

sites

vaLtiotieteiDen toHtori martti puo-

Hiniemi ja työryHmä 82.978 € jatkoa-

puraHa 

the four seasons of globalization: How 

diffusion of new technology shapes human 

values

vtt, apuLaisproFessori, akatemia-

tutkija semi purHonen ja työryHmä 

56.000 € jatkoapuraHa 

kulttuuridistinktiot, sukupolvet ja muutos: 

vertaileva tutkimus viidestä eurooppalaises-

ta maasta, 1960-2010

Ft, Dosentti Liisa raevaara ja työ-

ryHmä 391.347 €  

taide työnä ja työvälineenä

FiLosoFian toHtori marika räsänen 

ja työryHmä 64.267 €  

näe, kuule, tunne, koe. moniaistinen koke-

muksellisuus tuomas akvinolaisen muisto-

juhlissa

Ft suvi saarikaLLio ja työryHmä 

69.775 €  

tunnetta taiteesta - subjektiivinen mieli-

hyvä arkielämän musiikki- ja kuvakokemuk-

sissa

Ft, koLLegium-tutkija janne saarikivi 

62.675 € kieLioHjeLma jatkoapuraHa 

periytyminen ja lainautuminen uralilaisten 

kielten historiassa (2. vuosi)

Ft, akatemiatutkija marjo saasta-

moinen ja työryHmä 54.000 € jatkoa-

puraHa 

ekologisten ja epigeneettisten tekijöiden 

vaikutus vastustuskykyyn luonnonpopulaa-

tioissa

maisteri aaro saHari 35.600 € jatkoa-

puraHa 

valtio ja suurteollisuuden synty: suomalai-

sen laivanrakennuksen kehitys yhteiskun-

nallisena hankkeena vuosina 1920-1965

apuLaisproFessori suvi saLmenniemi 

ja työryHmä 53.550 € jatkoapuraHa 

mielen arvoitus: vertaileva tutkimus tera-

peuttisesta tiedosta ja minuudesta

Ft, Dosentti, yLiopistotutkija tuija 

saresma ja työryHmä 262.649 €  

kuulumisen kulttuurisuutta sekä kiinnitty-

misen affektiivisuutta ja materiaalisuutta 

tarkasteleva monitieteinen tutkimushanke

Ft janne-tuomas seppänen 88.600 € 

jatkoapuraHa 

suurriistan polut – verkostoanalyysi hirven 

ja muiden nisäkkäiden liike-ekologiasta 

muuttuvassa ympäristössä

vtt tiina siLvasti ja työryHmä 

105.975 € jatkoapuraHa 

tulevaisuuden ruokaturva suomessa – ana-

lysoitavana ruokajärjestelmän haavoittu-

vuus

arkkiteHti, proFessori jyrki sinkkiLä 

ja työryHmä 101.948 €  

vihreä infrastruktuuri ja maisema: avaus 

ekologisen ympäristösuunnittelun käytän-

nön menetelmien ja kipupisteiden tutkimi-

seen ja ratkaisujen kehittämiseen laaja-alai-

sen yhteistyön kautta

Ft, Dosentti katriina soini ja työryH-

mä 14.950 €  

poikkitieteellinen, kansainvälinen konferens-

si: Culture(s) in sustainable Futures: theo-

ries, policies, practices. Helsinki 6.-8.5.2015.

Ft, Dosentti anna soLin ja työryHmä 

46.300 €  

kielen säätely yliopistomaailmassa - englan-

nin käytön vaihtelevat normit

proFessori anDré souranDer ja työ-

ryHmä 72.780 € jatkoapuraHa 

the FinnCrime study. rikollisuuden esiinty-

vyys ja riskitekijät suomessa vuonna 1981 

syntyneillä naisilla ja miehillä

DoCent, DireCtor atHanasia spiLi-

opouLou Åkermark ja työryHmä 

86.500 €  

Demilitarisation in an increasingly militari-

sed world. international perspectives in a 

multilevel framework – the case of the Åland 

islands

suomaLaisen kirjaLLisuuDen seura 

41.200 € jatkoapuraHa 

Codices Fennici - suomen keskiajan ja 

1500-luvun käsikirjoitusten tutkimus- ja 

digitointihanke

erikoistutkija, Dosentti minna sää-

väLä ja työryHmä 30.100 €  

raskaudenehkäisy ja mobiilipalvelut intiassa

tampereen yLiopiston tutkijakoLLe-

gium 252.540 €

koneen säätiön tutkijan paLkkaami-

nen tampereen yLiopiston institute 

For aDvanCeD stuDiesiin

master oF sCienCe, arCHiteCt tuomas 

toivonen ja työryHmä 33.600 €  

an archive Chronicle
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Ft, tutkija outi vesakoski ja työryH-

mä 113.138 € kieLioHjeLma 

uusia menetelmiä ja aineistoja suomen mur-

teiden ja uralilaisten kielten levinneisyyshis-

torian selvittämiseen

proFessori (ma), Ft, Dosentti susanna 

väLimäki ja työryHmä 84.000 € jat-

koapuraHa 

suomalainen nykymusiikki 2000-luvulla: tai-

demusiikin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen 

merkitys postmodernissa maailmassa

yLiopistojen aasia-verkosto /turun 

yLiopisto 15.065 €  

alueellistumisen uudet tuulet aasiassa. tie-

teellinen konferenssi ja tutkimusseminaari 

valtakunnallisen aasian tutkimuksen jatko-

koulutusyhteistyön tukemiseksi

vtt tuomas yLä-anttiLa ja työryHmä 

76.385 €  

vertaileva tutkimus ilmastonmuutoksen po-

litiikkaverkostoista suomessa

tietokirjoittamisen, tieteen 
yLeistajuistamisen ja tie-
teeLListen LeHtien apuraHat

11-kuvajournaListit ry 53.600 €  

avaruus- ja seksimatka 2015 -niminen moni-

tieteellinen ja -taiteellinen tapahtumien sarja

akseLi gaLLen-kaLLeLan museosäätiö 

20.000 €  

1915 - 2015: akseli gallen-kallela, pekka 

Halonen ja jean sibelius ovat nyt kavereita. 

Facebook-profiilien käsikirjoitus taiteilijoi-

den syntymän 150-vuotisjuhlavuonna 2015

Fm (taiDeHistoria) mervi appeL ja 

työryHmä 28.070 €  

performanssitaiteilija Helinä Hukkataipaleen 

taidetta kuvin, videoin, tekstein ja haastat-

teluin esittelevä monografia

Ft, Dosentti (emer.) pekka Borg 

1.950 €  

kohti kasvun rajoja. kestääkö luonto nykyi-

sen käytön? tietoa yleistajuistavan ekolo-

gis-taloudellisen tietokirjan kirjoittaminen 

luonnonvarojen käytöstä

taiteen toHtori, eLokuvaoHjaaja 

saara CanteLL 6.500 €  

elokuvanäyttelemistä käsittelevä kirja

gauDeamus oy 14.800 €  

norbert elias: sivilisaatioprosessi - suomen-

noksen viimeistely

Ft maLin graHn 24.400 €  

tietokirja tunteiden filosofiasta

vaLtiotieteiDen kanDiDaatti jari 

Hanska ja työryHmä 16.000 €  

journalistinen tietokirja eläkejärjestelmästä

Fm sanni HeinZmann 16.100 € kieLioH-

jeLma 

suomen mestariopettaja - käsikirja s2-opet-

tajalle. tietokirja tehokkaasta ja opiskelijan 

taakkaa helpottavasta s2-opetusmetodista 

aikuiskoulutuksessa

vtt seppo HentiLä 7.800 €  

ensimmäiset aseveljet - saksalaiset suomes-

sa 1918

Hitaan journaLismin yHDistys ry. 

15.300 €  

seitsemän tarinaa eurooppalaisesta korrup-

tiosta. kolmessa eu-maassa toteutettava 

tutkivan journalismin hanke

Fm ritva Hyttinen ja työryHmä 

36.165 €  

uteLe - tutkimustieto näkyväksi kirjas-

tossa

into kustannus oy 75.000 €  

ohjelmallinen tietokirjakiertue, joka po-

pularisoi tietoa, nostaa esiin ajankohtaisia 

yhteiskunnallisia teemoja ja aktivoi tiedon 

tuotantoon

kauppatieteiDen toHtori maria jout-

senvirta ja työryHmä 15.750 €  

kasvutaloudelle vaihtoehtoisia talous- ja 

hyvinvointimalleja käsittelevä tietokirja

maataLous- metsätieteiDen toHtori 

eija juuroLa ja työryHmä 30.000 €  

metsien ja ilmakehän vuorovaikutustutkimus 

dialogissa taiteen kanssa

pHD tapio kanninen ja työryHmä 

60.000 €  

ilmastonmuutoksen merkityksen konkreti-

sointi: verkkosivujen globaali kriisi tässä ja 

nyt päivittäminen, laajentaminen ja käytön 

lisääminen tieto-, taide- ja toimintatapahtu-

mien kautta

FiLosoFian toHtori anu karjaLainen 

ja työryHmä 28.000 € kieLioHjeLma 

jatkoapuraHa 

monikielinen perheemme - our multilingual 

Family. kaksikielinen (suomi/englanti) ja 

yleistajuinen opas ulkosuomalaisille perheil-

le ja monikielisille perheille suomessa

Fm, toimittaja, tietokirjaiLija annu 

kekäLäinen 34.800 €  

aitojen takana -tietokirja

FiLosoFian maisteri eeva kemppainen 

21.300 €  

kuilut umpeen -yhteistyöprojekti

Fm, kriitikko, tuottaja, tietokirjaiLi-

ja eeva kemppi ja työryHmä 16.790 €  

25 vuotta täyttävän Q-teatterin vaiheita ja 

merkitystä monipuolisesti käsittelevän Q ja 

tähdet - Q-teatteri sukupolvikokemuksen 

näyttämönä -kirja

Fm, toHtorikouLutettava Hanna kie-

täväinen-sirén 9.200 €  

rahvaan rakkaus. suomalaisen rakkauden 

historiaa -tietokirjan loppuunsaattaminen

Fm, kääntäjä-kirjaiLija arto kivimäki 

26.266 €  

kirja troijan sodasta

FiLosoFian toHtori pia koivunen 

7.900 €  

maailman nuorisofestivaali ja kulttuurinen 

kylmä sota

Fm pauLa kokkonen 31.200 € kieLioH-

jeLma 

elektronisen sanakirjan (komi-englanti-suo-

mi-venäjä) suomenkielisen osuuden työstä-

minen

yHteiskuntatieteiDen maisteri, toi-

mittaja jussi konttinen ja työryHmä 

40.000 €  

tieto- ja reportaasikirja siperiasta. journa-

listinen teos kertoo mitä tapahtuu venäjän 

vaurauden lähteillä

jatko-opiskeLija ari korHonen ja 

työryHmä 13.800 €  

Quentin meillassoux’n teoksen après la fini-

tude kääntäminen suomeksi

tutkija tiera Laitinen 15.600 €  

kirjokansi - tietokirja taivaanilmiöiden luon-

nontieteellisestä olemuksesta ja niihin liitty-

vistä kansanrunouden mielikuvista

Fm marjatta Levanto ja työryHmä 

15.600 €  

metsäläiset — pikkuväki metsän armoille 

-taidekirjaa suomen maisemataiteesta

FiLosoFian toHtori viLLe LäHDe 

31.200 €  

teoksen niukkuuden maailmassa englannin-

kielinen laitos

FiLosoFian toHtori riina maukoLa 

23.400 €  

suomalaisen teatterin sankarittaret -tieto-

kirja

otm piia nuorgam 6.750 € kieLioHjeLma 

pohjoissaamenkielinen vauvakirja, joka 

elvyttää ja vahvistaa vanhempien ja lasten 

saamenkielentaitoa, lapsen saamelaista 

identiteettiä ja kulttuurin tuntemusta sekä 

toimii muistokirjana

toimittaja, Dokumentaristi sampsa 

oinaaLa ja työryHmä 32.200 €  

talvivaaran kaivosta ja suomalaista yhteis-

kuntaa käsittelevä kirja

toimittaja kimmo oksanen 31.900 €  

micaela stoican, romanialaisen kerjäläisnai-

sen tarina tekstein ja kuvin

yHteiskuntatieteiDen kanDiDaatti, 

toimittaja kati peHkonen ja työryH-

mä 30.950 €  

suomalaista vaateteollisuutta käsittelevä 

tietokirja

Fm, kuLttuuriHistorioitsija Lauri piis-

pa 32.600 €  

tietokirja venäläisen elokuvan historia

FiLosoFian Lisensiaatti Larisa pono-

mareva (greiDan) 35.998 € kieLioHjeL-

ma 

komipermjakinkielisiä murretekstejä sisäl-

tävä teos

pop-tieDe ry – pop-vetenskap rF. 

40.000 € jatkoapuraHa 

tiedettä kouluihin draaman keinoin vievä 

ilmiömäistä!-kiertue

suomentaja, FiLosoFian maisteri 

arto iLmari rintaLa 13.800 €  

inca garcilaso de la vegan historiateoksen 

Comentarios reales de los incas (1609) suo-

mentaminen

Fm, suomentaja, esseisti tarja roini-

La 15.600 € jatkoapuraHa 

kääntämistä käsittelevän esseekirjan lop-

puun kirjoittaminen

proFessori sirkka saarinen 8.850 € 

kieLioHjeLma 

udmurttilais-suomalaisen (2008) ja suo-

malais-udmurttilaisen (2013) sanakirjan 

materiaalin muuttaminen sähköiseksi sana-

listaksi

yLioppiLas maria seppäLä ja työryH-

mä 17.100 €  

Fintiaanit - suomalaisten siirtolaisten ja 

amerikan alkuperäsväestön jälkeläiset poh-

jois-amerikassa 1900-2000-luvulla

vtt, yLiopettaja uLLa siirto ja työ-

ryHmä 34.150 €  

oppi- ja tietokirja pakolaisuuden eri ulottu-

vuuksista

Fk eLina suoLaHti 23.400 € jatkoapu-

raHa 

italialaisen kirjallisuuden historia

tieteeLLinen seura sets suomen eLo-

kuvatutkimuksen seura ry. 3.300 €  

Lähikuva-lehden siirtyminen open access 

-julkaisuksi

suomen LuonnonsuojeLuLiitto ry 

45.000 €  

viestintäkokonaisuus, joka esittää ratkaisuja 

kasvutalouden aiheuttamiin ympäristöongel-

miin tuomalla yhteiskunnalliseen keskuste-

luun kohtuutalousajattelua

suomen soveLtavan kieLitieteen yH-

Distys aFinLa ry 2.350 €  

suomen soveltavan kielitieteen yhdistys 

aFinLa ry:n vuosikirjan muuttaminen avoi-

meksi verkkojulkaisuksi ja yhdistyksen jul-

kaisuarkiston siirtäminen vapaasti saataville

taiDeHistorian seura – Föreningen 

För konstHistoria ry 4.000 €  

taidehistorian seuran perustaman taHi-

ti-verkkolehden toiminnan jatkaminen ja 

kehittäminen

Dosentti Hannu takaLa 7.800 €  

puna-armeijan sotasaalisvarastot viipurissa 

1940 -kirjan loppuunsaattaminen

tietokirjaiLija oLLi tammiLeHto 

31.200 €  

yhteiskunnan olomuodon muutos. mahdol-

lisuudet sellaiseen nopeaan ja syvälliseen 

yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen muu-

tokseen, joka kääntää yhteiskunnan pois 

katastrofiin johtavalta polulta

tieDon juLkistamisen kuLttuuriteH-

Das ry 50.000 €  

Finlandia 2.1 audiovisuaalisen tiedonjulkista-

misen kehittämishanke

tutkijaLiitto ry 8.000 €  

tutkijaliiton paradeigma-julkaisusarjan 

tunnettuuden edistäminen ja jatkuvuuden ja 

vaikuttavuuden turvaaminen sen verkkonä-

kyvyyttä kehittämällä

viron soveLtavan kieLitieteen yHDis-

tys 5.000 € kieLioHjeLma 

tieteellisen aikakauslehden Lähivõrdlusi. 

Lähivertailuja kotisivujen kehittäminen, 

tieteellisen profiilin vakiinnuttaminen ja 25. 

numeron julkaisutoiminnan tukeminen

yHteisöraHoituspaLveLu mesenaatti.

me oy 30.000 €  

tieteen yhteisörahoitusohjelma - pilotti 
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2015: yhteisörahoitusmallin jalkauttaminen 

tieteen rahoitusinstrumentiksi

Fm, kääntäjä yuriy ZuB 5.750 €  

suomalaisen tietokirjallisuuden kääntämi-

seen ukrainan kielelle

taiteen ja kuLttuurin sekä muut 
apuraHat

sirkustaiteiLija eLiCe aBonCe muHonen 

ja työryHmä 12.000 € jatkoapuraHa 

sirkuselokuva mad in Finland

agenCy nortH oy 11.500 € jatkoapu-

raHa 

kotimaisten nykynäytelmien kolmivuotinen 

käännöshanke

kuvataiteiLija Heini aHo ja työryHmä 

31.100 €  

julkaisun tekeminen ja konseptin eteenpäin 

työstäminen keväällä 2014 toteutuneesta 

laboratoriosta ja seminaarista

muusikko, säveLtäjä Heta aHo ja työ-

ryHmä 16.000 €  

eloa-taidefestivaalin toteuttaminen

tiLataiteiLija pauLi aHopeLto 8.300 €  

ovipeili-kaupunkitaideteos

kääntäjä kaija anttonen 8.000 € kie-

LioHjeLma 

saamelaisen lastenkirjallisuuden julkaisun 

edistäminen

taiteen toHtori petri anttonen 15.600 €  

kolmiulotteista valokuvamenetelmää kehit-

tävä hanke

tutkija eemeLi aro ja työryHmä 

4.000 €  

kampanjointi World science Fiction Conven-

tionin saamiseksi suomeen vuonna 2017 ja 

tietoisuuden lisääminen suomesta sekä suo-

malaisesta tieteis- ja fantasiakirjallisuudesta 

etenkin yhdysvalloissa

arte ry 10.000 €  

titanik-gallerian kaupunkitilan tutkimus- ja 

näyttelyhanke turku phantasmagoria

kuvataiteen kanDiDaatti eLina autio 

11.500 €  

näyttelyn valmistaminen Forum Boxin mont-

tuun

BaLtiC CirCLe -FestivaaLi / Q-teatteri 

ry 27.000 €  

#Zartivismi. artivismia käsittelevä ohjelma-

kokonaisuus Baltic Circle -festivaalilla

Bare Bone Business osuuskunta 

24.150 €  

nivelet yhdistää koreografioidun fyysisen 

liikkeen esiintyjän jäseniin liitetyillä sen-

soreilla elektroniseksi ääneksi. electronic 

marching band meets circus with a twist

ma, artist, CuLturaL Worker eriCH 

Berger ja työryHmä 11.350 € jatkoa-

puraHa 

inheritance - family jewellery artefacts with 

traces of radionuclide which render them 

unwearable. to bring the irrationality we 

treat our environment into an intimate and 

comprehensible context

kuvataiteen maisteri maija BLÅFieLD 

12.000 €  

the Fantastic -elokuvateos

eLokuvaoHjaaja kanerva Ce-

Derström ja työryHmä 10.100 € 

Lypertö - hiljaisten talojen kylä, audiovisu-

aalinen teossarja

CHeCkpoint HeLsingin tukiyHDistys 

ry 120.200 €  

Checkpoint Helsingin kansainvälisen nyky-

taiteen kuraattoritoiminnan käynnistäminen 

vuosina 2015–2016

Corpus ry. 10.900 €  

museoetiikka 2.0. kansainvälisen mu-

seoeettisen keskustelun tuominen suo-

meen

master oF LaW roXana CrisoLogo ja 

työryHmä 32.000 €  

sivuvalo. onko tämä suomalaista kirjalli-

suutta? to improve the visibility of writers 

who live in Finland but write in other langua-

ges than Finnish or swedish.

DoCpoint – HeLsingin DokumenttieLo-

kuvayHDistys ry 12.000 €  

Dokumentaarisen elokuvan ja taiteen rajojen 

etsiminen Docpoint 2015 -dokumenttieloku-

vafestivaalin ohjelmistossa

eDistykseLLinen nykytanssi ja -Ba-

Letti yHDistys 20.000 €  

susanna Leinonen Companyn uuden tans-

siteoksen valve (työnimi) toteuttaminen 

vuonna 2015

esitystaiteen seura ry. 22.000 € 

DisCorituaaLi-esitysHanke

kuvataiteen maisteri jenni eskoLa 

13.800 €  

taiteellinen työskentely, uusiin työskente-

lymateriaaleihin tutustuminen, näyttelyihin 

osallistuminen

mus.peD. amk sunniva FagerLunD 

17.000 €  

poikkitaiteellinen esitys reflections of the 

identity

FLame jaZZ ry 10.000 €  

Flame jazz -konserttisarjan kansainvälis-

tyminen

FLoW ry 17.000 €  

nykytanssin näyttämöteos panopticon (työ-

nimi)

musiikin maisteri, kuLttuurituottaja 

joHanna FreDriksson ja työryHmä 

28.000 €  

kansainvälinen katuperformanssifestivaali 

Helsingissä 2015

FyysiLLisen aikaLaistaiteen ystävät 

ry. 21.000 € jatkoapuraHa 

Walkapolis-kävelykonseptin toteuttaminen

ma-opiskeLija tatu gustaFsson 

14.300 €  

Weather Camera selfportraits

tanssitaiteen maisteri jyrki HaapaLa 

ja työryHmä 3.900 € 

Linda - the face in the mirror -näyttämöte-

oksen toteutus

tem, tam terike Haapoja ja työryH-

mä 40.000 € jatkoapuraHa 

toisten historia -hankkeen vuoden 2015 teos 

epäihmisyyden museo ja siihen liittyvä jul-

kaisu sekä luennot

taiteen maisteri matti HageLBerg 

31.200 € jatkoapuraHa 

Läskimooses-sarjakuvalehden piirtäminen

sirkustaiteiLija (amk) saLLa Hakan-

pää ja työryHmä 16.000 € 

tilasidonnaisen, uimahallissa esitettävän 

Dive-nykysirkusteoksen valmistaminen ja 

esittäminen

kuvataiteen maisteri aura Hakuri ja 

työryHmä 31.050 €  

performanssiryhmän Linda ja aura taiteelli-

nen projekti viisi vaihetta

kuvataiteen maisteri kaisaLeena Ha-

Linen 13.800 €  

teoskokonaisuuden loppuunsaattaminen 

galleria aman näyttelyyn sekä uusien paik-

kasidonnaisten teosten työstäminen

vaLokuvataiteiLija, tam iLkka HaLso 

10.000 €  

maiseman valaistus -valokuvaprojekti

kuvataiteiLija kaLLe pekka Hamm ja 

työryHmä 30.000 €  

mäntän XX kuvataideviikkojen taiteilijoiden 

työskentely ja teosten tuotantokulut

taiteen maisteri saara HannuLa ja 

työryHmä 27.600 €  

the BodyBuilding project -esitysinstallaatio 

ja sarja tapahtumia galleria augustassa

taiteen maisteri (ma in sCreenWri-

ting) katrin Havia 9.200 €  

surreal Heights -elokuvasarjan jatko-osan 

ennakkotutkimus- ja käsikirjoittamistyö

vaLokuvaaja Hannes Heikura 9.200 €  

valokuvanäyttely ja kirja end of the road

musiikin maisteri, vaLtiotieteiDen 

kanDiDaatti marjo Heiskanen 27.600 €  

musiikkiaiheisen romaanin kirjoittaminen

LavarunoyHteisö HeLsinki poetry 

ConneCtion ry. 12.900 €  

kansainvälinen W/ord! -stage poetry festival 

2015

Hiap ry 40.000 €  

Frontiers in retriet – multidisciplinary ap-

proaches to ecology in contemporary art

kuvataiteen maisteri Laura karoLii-

na HoreLLi 15.000 €  

videoteoksen the jokinen trial toteutus

säveLtäjä anna Huuskonen ja työ-

ryHmä 20.000 €  

rajoilla. ung nordisk musik -festivaali Hel-

singissä vuonna 2015

säveLtäjä maija Hynninen ja työryH-

mä 14.000 €  

tanssia, nykymusiikkia ja kuvataidetta 

yhdistävän kokonaistaideteoksen valmista-

minen

kirjaiLija viLLe Hytönen 13.800 € jat-

koapuraHa 

romaanin ukko thiesin oikeudenkäynti vii-

meisteleminen

HöyHentämö-teatteriyHDistys ry 

20.800 €  

tuhat intensiteettiä -esityksen tuotanto

intomieLiset ry 35.000 €  

arja tiili & Co: Break the Fight! Breikkaa 

koulukiusaamista vastaan -hankkeen esitys. 

Breakdancea, nykytanssiteatteria ja videoa-

nimaatiota sekä live Dj/ rap- musiikkia yh-

distelevä esitys

pianotaiteiLija väinö jaLkanen ja 

työryHmä 35.000 € kieLioHjeLma 

marin kieltä, valokuvia marimaalta sekä 

kansainvälisesti merkittäviä nykymusiikkite-

oksia esittelevän matka marien maalle -kon-

serttikiertueen toteuttaminen itä-, keski- ja 

pohjois-suomessa

musiikin toHtori eLisa järvi 6.200 €  

neljäsosasävelaskelpianon käyttöönotto ja 

soittotapojen kehittäminen

jättömaa ry 20.000 €  

jättömaa-festivaalin järjestäminen

Dosentti, pH.D. kaarina kaiLo ja työ-

ryHmä 19.000 €  

mielly metsä, kostu korpi – suomalaisten 

ja suomensukuisten kansojen ekologinen 

perinnetieto ja haltiakulttuuri. kiertävä mul-

timedianäyttely

teatteritaiteen maisteri (tem) irene 

kajo ja työryHmä 25.000 €  

agonia – eli kuinka opin rakastamaan para-

doksia. moniaistinen ja ruumiillinen tapahtu-

masarja. tuntematonta käsittelevän esitys-/

tapahtumasarjan osa ii

mut maari kaLLBerg ja työryHmä 

30.000 € jatkoapuraHa 

seurasaari soi! 2015

kuvataiteen maisteri teLLervo kaL-

Leinen ja työryHmä 35.000 €  

the Hundred and the one -multimediataide-

teoksen toteuttaminen

kuvataiteiLija DZamiL kamanger ja 

työryHmä 15.000 €  

taiteellinen työskentely: pier paolo pasolinin 

taiteellinen ja intellektuaalinen perintö ja 

sen merkitys 2010-luvulle

kuvataiteiLija (amk) sora kankare 

12.500 €  

subdimensionaalinen portti: kootut epäon-

nistumistarinani

kuvataiteiLija, taiteen maisteri Han-

nu karjaLainen 20.500 € 

kokeellisen täyspitkän elokuvan saatte 

kuulla kumman laulun toteuttaminen vuonna 

2015

tem anna-mari karvonen 18.400 €  

Black Witch -esitys ja Hologrammi-esitys-

teksti (työnimi)

taiDemaaLari, kuvanveistäjä pertti 

kekarainen 12.000 €  

tilallisia muutoksia. 25-vuotisjuhlanäyttely 

Forum Boxissa
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kuvataiteen maisteri oLLi keränen 

10.000 €  

videoteoksen ja siihen liittyvän installaation 

toteuttaminen tulevaan yksityisnäyttelyyn

kirjaLLisuus- ja kuLttuuriyHDistys 

särö ry 25.000 €  

särön missio-teemavuosi 2015: euroopan itä

tanssitaiteen maisteri CarL kniF ja 

työryHmä 13.800 €  

Friends of Dymphna, an opera about depres-

sion -tanssiteos

musiikin maisteri uLi kontu-korHonen 

25.000 €  

oliphant-yhtye: muuttuuko ihminen ja mihin 

suuntaan? Draamallinen konserttikokonai-

suus, jossa yhdistyy eurooppalainen keski-

aikainen musiikki ja runous sekä näyttämö-

kohtaukset

kreikan kirjaLLisuuDen Dosentti tua 

korHonen ja työryHmä 25.300 €  

antiikin draamojen käännöshanke

kuvataiteen maisteri (kum) sanna 

korteniemi 12.450 €  

valoisaan aikaan ii -teoskokonaisuuden val-

mistaminen

teatteritaiteen maisteri ossi koske-

Lainen ja työryHmä 11.500 €  

neverland-esitys

teoLogian maisteri ÁrpÁD kovÁCs ja 

työryHmä 27.600 €  

Hailuoto – turvasaari vainotuille taiteilijoille

taiteen kanDiDaatti DaviD koZma ja 

työryHmä 8.600 €  

identiteetti-hanke osa 1 #iD:romania

kuLttuuri- ja teatteriyHDistys kak-

sikko ry (teatteri 2.0) 20.000 €  

väkivallan kulttuuria ja kansallista identi-

teettiä suomalaisten nuorten miesten näkö-

kulmasta käsittelevä teatteritaiteen hanke

kuLttuuriyHDistys mustekaLa ry 

5.500 €  

kulttuurilehti mustekalan sisällön ja toimin-

ta-alustan kehittäminen vuonna 2015

kunstDok meDia proDuCtions 28.300 €  

art advisor -taiteilijaohjelma

vaLokuvataiteiLija, kuvataiteiLija 

maija kurki 13.800 €  

valokuvaprojektin työstäminen

tanssitaiteen kanDiDaatti, tanssija 

pietari kärki ja työryHmä 20.000 €  

snap me - 20231 Likes -tanssiteos sosiaali-

sessa mediassa kiihtyvästä itsepromootios-

ta, hetkistä ja niiden luomisesta

Ft Liisa Lagerstam ja työryHmä 

37.400 €  

kulttuurikartano Laukon juhlavuoden näyt-

telyt

musiikin maisteri, FreeLanCe-muusik-

ko emiLia Lajunen ja työryHmä 5.000 €  

emilia Lajunen Fixed -soolokiertueen järjes-

täminen ja toteutus suomessa kesällä 2015 

polkupyöräillen

master oF LaWs CHristian Langen-

skiöLD 9.400 €  

shelter photography exhibition at peri pho-

tographic Centre, and the Wäinö aaltonen 

museum in turku

taiteen kanDiDaatti, vaLokuvaaja 

Lasse LeCkLin ja työryHmä 12.500 €  

euroopan kauneimmat ydinvoimalat -valoku-

vaprojekti

kuvataiteen maisteri niina LeHtonen 

Braun 13.800 €  

teoskokonaisuuden these Foolish things 

remind me of you toteutus näyttelyitä var-

ten sekä taidekirjaksi

Lens poLitiCa ry 15.000 €  

yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festi-

vaalin Lens politican 10-vuotisjuhlavuoden 

tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen

kirjaiLija sami LiuHto 27.600 €  

avantgardistis-menetelmällisen runoteok-

sen kirjoittaminen

LouD siLents ry 10.000 €  

Loud silents: livesäestetyn mykkäelokuvan 

koulutus-, esitys- ja kulttuurivientihanke

m.a.D. tanssimaisterit ry 30.000 € jat-

koapuraHa 

suomalaisen tanssielokuvan kehittämis-

hanke

maaseuDun sivistysLiitto 120.000 € 

jatkoapuraHa 

ympäristösivistyksen hankekokonaisuus. 

Hankejakson ii paikan tuntu - paikan identi-

teetti toteutus vuonna 2015

maD House ystävät ry - maD House 

vänner rF 138.000 €  

mad Housen päämääränä on luoda kansain-

välisen tason tuotantotalo esitystaiteelle 

suomeen

vaLokuvaaja/eLokuvaaja jukka 

maLe 31.200 €  

pitkän aikavälin seurantaan perustuvan va-

lokuvakirjasarjan ensimmäisen osan ja suku-

puoliroolimalleja tutkivan dokumenttieloku-

van rinnakkaiset tuotannot niihin liittyvine 

valmisteluineen ja jatkotyöstöineen.

arkkiteHti juHo manka 27.600 €  

moBio – siirrettävät luontolaitteet kaupun-

gissa

FiLosoFian maisteri, runoiLija teemu 

manninen 20.700 €  

nykyrunouden arvoja ja perinteitä käsitte-

levän kriittisen esseekokoelman kirjoitta-

minen

kuvataiteiLija Hanna margareeta 

marno 8.900 €  

kaunis kuin kivestä veistetty uni -installaa-

tiosarja

Hum.kanD., kirjaiLija maria matinmik-

ko ja työryHmä 3.110 € 

mahdollisen kirjallisuuden seura: kollektiivi-

romaanin viimeistely ja julkaisu

eLokuvaoHjaaja mika mattiLa 

10.000 €  

the World park® -dokumenttielokuvan 

ennakkosuunnittelu, käsikirjoitus ja koeku-

vaukset

meHiLäispesä ry / gaLLeria Huuto 

20.000 €  

taiteilijoiden uuden toimintatilan vakiinnut-

taminen 2015

meiDän FestivaaLi / järvenpään siBe-

Lius-seura ry. 25.000 €  

meidän Festivaalilla vuonna 2015 toteutet-

tavan Liikkuva ainola -konserttitilan ja kon-

serttisarjan tuotanto

taiteen kanDiDaatti Laura merZ 

9.200 €  

kanirukka: kansanperinteestä ammentava, 

ekologinen suunnittelukonsepti turkistuot-

teille citykanien nahoista

eLokuvantekijä, taiteiLija miLLa moi-

Lanen 14.700 €  

animaatioelokuvan toteuttaminen

muk, siBa Laura murtomaa 13.800 €  

sädekehiä – täydellisen politiikkaa -esityk-

sen suunnittelu, harjoitus ja esitys

musta saukko ry 50.000 €  

siC-gallerian näyttelytoiminta 2015 ja toi-

minnan kehittäminen

kuvataiteen maisteri saLLa myLLyLä 

13.800 €  

taiteellinen työskentely piirtämisen ja liik-

kuvan kuvan välimaastossa

kirjaiLija, teatterioHjaaja Harri 

istvÁn mäki 8.500 €  

nuortenromaani kuumat kivet

napaFiLms oy 23.000 €  

kohtaaminen puolivälissä -dokumenttieloku-

van taustatutkimusmatka ja kehittäminen

neW perFormanCe turku ry 32.200 € 

jatkoapuraHa 

new performance turku Festival 28.9.–

4.10.2015

kuvataiteiLija jaakko niemeLä 

12.000 €  

nostalgia – taiteellinen tutkimus isästäni 

merikapteeni kap Hornin kiertäjä erkki nie-

melästä

kuvataiteen maisteri Heini nieminen 

ja työryHmä 5.000 €  

elin&keino/nieminen&nyberg: osallistumi-

nen kansainväliseen ulkoilmakuvanveisto-

näyttely Headland sculpture on the gulfiin 

aucklandissa, uudessa-seelannissa teoksel-

la artificial astronomy

vaLtiotieteiDen maisteri juuLia niini-

ranta ja työryHmä 16.000 €  

kalevala & stringpurée Band live: reino nii-

nirannan kalevala-animaatiot elävän musii-

kin säestämänä

kuvataiteen maisteri aapo nikkanen 

9.200 €  

Be me (työnimi) – monitaiteellinen teosko-

konaisuus

taiteiLija, kuraattori tuuLa nikuLai-

nen ja työryHmä 27.600 €  

riitti yhteisöllisenä muistivarastona. rituaa-

limuseo muistiorganisaatioksi

kuvataiteiLija, proFessori petteri 

nisunen 12.000 €  

pinnan absorptio-ominaisuuksien käyttö 

taiteellisena ilmaisukeinona

nuoren voiman Liitto ry 13.500 €  

suomalais-venäläinen nykyrunouden kään-

nös- ja kulttuurivaihtohanke

taiteen kanDiDaatti kati närHi 8.625 €  

sarjakuvakirjan tekeminen

master oF arts egLe oDDo ja työryH-

mä 18.800 € jatkoapuraHa 

the arch of seeds, cross-disciplinary  

project

vaLokuvataiteiLija miLLa-kariina oja 

20.000 €  

parallel interiors -näyttely valokuvagalleria 

Hippolytessä sekä turku biennaaliin 2015 

tulevan teoksen valmistus

ouLun kuLttuuritapaHtumayHDistys 

ry 15.000 €  

Lusia-oopperan taiteellisen työn ja tuotan-

non viimeistely sekä teoksen esittäminen

sarjakuvataiteiLija/kuvittaja Heikki 

paakkanen 27.600 €  

suomi 100 -teos

paLikka ry 8.000 €  

animatricks-festivaalin järjestäminen vuon-

na 2015

kuvataiteiLija iDa paLojärvi 4.000 €  

näyttelyn pitäminen galleria Huudossa ke-

väällä 2015

esiintyvä taiteiLija, teatteri-iLmai-

sun oHjaaja (amk) joHanna peLtonen 

9.200 €  

tyyppi versus tulitikku. esineteatterin rajoja 

tutkiva sooloesitysten sarja

vapaa taiteiLija mikko perkoLa 

12.940 €  

epitafi - lauluja vankilasta: mikko perkolan 

viola da gamba- ja laulutaide yhdistyy umo 

big bandin kanssa

kirjaiLija ja peLisuunnitteLija mike 

poHjoLa ja työryHmä 14.800 €  

katajainen kansa. vuoden 2017 kattava suo-

malaisuutta ja itsenäisen suomen historiaa 

useista perspektiiveistä ja useilla interaktii-

visilla teosmuodoilla luotaava kokonaisuus

poLiittisen vaLokuvan FestivaaLi ry 

52.000 € jatkoapuraHa 

poliittisen valokuvan festivaali

kuLttuurituottaja ivan punZo ja 

työryHmä 27.000 € jatkoapuraHa 

aave-festivaali

kuvataiteen kanDiDaatti joakim pu-

senius ja työryHmä 9.200 €  

tomorrow was magnificent –näyttely

taiteen maisteri, Lavastaja jyrki 

pyLväs ja työryHmä 10.800 €  

antroposeeni-monitaideteoksen valmista-

minen

teatteritaiteen maisteri emiLia 

pöyHönen 27.600 €  

tekstin ja näyttämön rajoja tutkivien teos-

ten kirjoittaminen



126 vuosikertomus 2014

140

Xiii

nukketeatteritaiteiLija merja 

pöyHönen ja työryHmä 29.900 €  

romeo ja julia – suuruudenhullua shakes-

pearea nukein syksyllä 2015

koreograFi, tam 2014 kati raatikainen 

10.000 €  

mementos-esitysinstallaatio

raDion kamarikuoron LauLajat ry 

30.000 €  

Helsingin kamarikuoron nykymusiikkitoi-

minta 2015

raW vieW / souL Creations oy 15.000 €  

raw view –valokuvalehden tabletin konsep-

tointi ja toteutus sekä kansainvälistäminen

DokumenttieLokuvantekijä, FiLosoFi-

an maisteri, taiteen kanDiDaatti eLLi 

rintaLa 4.600 €  

koillisväylä-dokumenttielokuvan kehitte-

lytyö

kuvataiteiLija Liisa roBerts 19.000 €  

petersburg underground (working title). a 

series of 12 photographs based on the archi-

tecture of the st petersburg metro

graaFinen suunnitteLija marion 

roBinson ja työryHmä 30.000 € kieLi-

oHjeLma 

sanakuva kollektiivi: visuaalisen runouden 

näyttelyn järjestäminen, Dadakone-runo-

generaattorin suomalais-ugrilaisen version 

toteuttaminen ja runovideo

sirkusartisti viivi roiHa ja työryHmä 

7.270 €  

Duo kamppi&roihu ja metsä: metsäprojekti, 

jossa yhdistyvät sirkus, metsä, valokuvaus, 

lyhytelokuvat ja normien muokkaus

mFa visuaL artist anna rokka 7.700 €  

visual artists rokka & Zettergren: inna di 

video Light – multidisciplinary artwork that 

wildly investigates the raw creative art Dan-

cehall, executed as a video installation

kuvataiteen maisteri jani rusCiCa 

19.000 €  

Flatlands-teoskokonaisuus (osa Conversati-

on in pieces -projektia)

perkussiotaiteiLija sami rönkä 

10.000 €  

replaying silence - kokeellinen musiikki- ja 

flamencotanssiteos

master’s Degree oF art anD researCH 

sepiDeH saDatiZarrini (raHaa) 2.600 €  

one ocean is a distance. transition between 

time and space based on an individual cultu-

re and background in different geopolitical 

points

BaCHeLor oF DanCe arts annatuuLi 

saine ja työryHmä 18.400 €  

rule of Capture – paikkakohtainen ympä-

ristötanssiesitys ja siihen perustuva lyhy-

telokuva

kirjaiLija timo saLo 10.350 €  

Laaja modulaarinen runo- ja proosateos

LauLaja, LauLuntekijä, LauLunopet-

taja, kuoronjoHtaja emma saLokos-

ki 27.600 €  

teatteria, tanssia, äänimaisemaa ja elekt-

roniikkaa yhdistävä näyttämöllinen musiik-

kiprojekti solisteille, kuorolle ja muusikoille

arkkiteHti, pHD CanD. mika saveLa 

10.900 €  

metaFin – kokeellinen näyttely-, arkisto- ja 

julkaisuhanke

musiikin maisteri, säveLtäjä maX jar-

no savikangas 27.600 €  

sävellyshankkeiden toteuttaminen

gaLLeristi, kuLttuurituottaja viLLe 

siLvennoinen 13.800 € 

kalevatron - uuden taiteen festivaali Lap-

peenrannassa 2015

kuvataiteen maisteri joonas siren 

27.600 €  

taiteellinen työskentely ja näyttelyiden 

järjestäminen, aiheena äänen sisällölliset 

ulottuvuudet

sks/FiLi - FinnisH Literature eXCHange 

20.800 € 

suomi teemamaana Fankfurtin kirjamessuil-

la 2014 - FinnLanD.CooL

FiLosoFian maisteri joLin sLotte 

13.800 €  

subliimit tulkinnat - sublima tolkningar - 

sublime tolkninger

suomen neW yorkin kuLttuuri-insti-

tuutin säätiö 80.000 € jatkoapuraHa 

suomen new yorkin kulttuuri-instituutin ja 

suomen Lontoon instituutin yhteisen mo-

Bius-hankkeen jatkaminen

suomen oistat-keskus 30.000 €  

skenografianäyttely prague Quadrennialen 

suomen ammattilaisosaston suunnittelu ja 

toteuttaminen

suomi-venäjä-seura ry 75.000 € kieLi-

oHjeLma jatkoapuraHa 

kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä 

ja kulttuureja säilyttämässä 2012-2016

kirjaiLija, FiL.yo saiLa susiLuoto ja 

työryHmä 28.000 €  

antikythera: laaja, vuorovaikutteinen, eri 

taiteenaloja ja teknologiaa yhdistävä runo-

taideteos ipadille ja tablettitietokoneille

kuvataiteen maisteri eLLa taHkoLaH-

ti 2.000 €  

Luola (työnimi), reaaliaikaisen videoinstal-

laation valmistaminen galleria uusi kipinään 

Lahteen 2015

taite ry 55.000 €  

Wunderbar!-pienoisoopperan kantaesitys 

yrjönkadun uimahallissa Helsingissä elo-

kuussa 2015

eLokuvaoHjaaja (vtm, tak) eLina taL-

vensaari ja työryHmä 8.480 €  

puhtaus ja vaara (työnimi) -dokumenttielo-

kuvan kehittely

tampereen eLokuvajuHLat 18.000 € 

jatkoapuraHa 

kuvataiteen, mediataiteen ja elokuvataiteen 

kohtaaminen

teatteriyHDistys takomo ry 12.000 €  

teatteri takomon Dark side of the mime 

-esityksen vieminen edinburghin Fringe 

-festivaalille 2015

FiLosoFian maisteri jouni teittinen 

ja työryHmä 10.000 €  

tuli & savu -runouslehden juhlajulkaisu, di-

gitointi ja toiminnan kehittäminen

tHe BritDoC FounDation 50.000 € 

the good pitch event in oslo with and the 

impact producers Lab to be organized in 

Finland

teatteritaiteen maisteri, tem tuo-

mas timonen ja työryHmä 25.800 €  

black mödernismin takomon kiertue. kir-

jallisten esitysten sarja, jonka tarkoitus on 

luoda pohjaa kirjallisen esitystaiteen kult-

tuurille suomessa

musiikin maisteri joona toivanen ja 

työryHmä 3.750 €  

shimmers and shades - Colors of sound in 

visual rooms -projektin säveltäminen ja 

sovittaminen

kuvataiteiLija jouni toni 27.600 € jat-

koapuraHa 

työskentely rijksakademie van beeldende 

kunsten -taiteilijaresidenssissä

yLioppiLas tuomo tuovinen ja työ-

ryHmä 34.260 €  

sorbus-galleria: Helsingin galleriakentän 

avaaminen uusille ja kansainvälisille tekijöil-

le – taiteilijoille maksuton galleria vaasan-

kadulle

teatteritaiteen maisteri saara turu-

nen 27.600 €  

kotimaan palasia (työnimi) -esityssuunni-

telma ja rakkaudenhirviö-romaanin kirjoit-

taminen

työväenmuseo Werstas (työväen mu-

seoyHDistys ry) 9.500 € 

afrikka suomessa - työpajoja ja tapahtu-

mia

umo-säätiö / umo jaZZ orCHestra 

15.000 €  

uusia näkökulmia musiikkiin -konsertti-

sarjan toteuttaminen ja uusien teosten 

tilaaminen umo - uuden musiikin orkesterin 

40-vuotisjuhlavuonna 2015

uteLiaat muusikot ry 20.000 €  

tulkinnanvaraista-konserttisarjan järjestä-

minen

sirkustaiteen amk Hanna-maarit ut-

riainen ja työryHmä 16.100 €  

Zero gravity Company: toisin sanoen -nyky-

sirkusteos

uusinta-kamariyHtyeen kannatusyH-

Distys ry 10.000 €  

uusinta ensemblen konserttitoiminta 2015, 

teemana kehollisuus

vaLLaton ry / Wanton emBassy 

25.000 €  

kulttuurikeittiö Helsinki - plovdiv / Cultural 

kitchen Helsinki - plovdiv

vaLokuvataiteiLijoiDen Liitto ry 

35.000 €  

taiteesta toimeentuloa 2015–2019. valo-

kuvataiteilijoiden Liiton taiteilijalähtöisten 

toimintatapojen kehittäminen (hankkeen 

aloittaminen vuonna 2015)

Lavastaja ma, nukketeatteritaiteiLi-

ja iiDa vanttaja 10.000 €  

aikuisille suunnattu nukketeatteriesitys 

kirjeitä tuuleen

taiteen maisteri pauLa varis ja työ-

ryHmä 24.000 €  

elfriede jelinekin rechnitz -näytelmän suo-

menkielinen kantaesitys keväällä 2015

tanssitm, km, muusikko panu varsta-

La ja työryHmä 9.200 € 

taideakatemia – samanaikainen näyttämöte-

os ja radio-ohjelma

teatterioHjaaja (tem) petra veHvi-

Läinen 18.400 €  

selfies-esityssarja

viitasaaren kesäakatemia ry 30.000 € 

jatkoapuraHa 

uuden musiikin kesäakatemia 2014-2016

kuLttuurituottaja uLrika viLke ja 

työryHmä 30.000 €  

koreografi joona Halonen & työryhmä: liik-

keellinen teos tight (työnimi)

tem, näytteLijä-tuottaja jari vir-

man ja työryHmä 34.500 € 

rednoseClub: Lokki 2015 -esitys

ktt, Dosentti akseLi virtanen 35.200 € 

jatkoapuraHa 

Future art Base

visiokoLmio oy / oHjaaja, käsikirjoit-

taja, tuottaja jan ijäs 11.000 €  

Filmille toteutettava dokumentaarinen kau-

huelokuva samasta paikasta kahdessa eri 

ajassa

kirjaiLija jaakko yLi-juonikas ja 

työryHmä 22.500 €  

kuningas roi - sinfoninen revyy. susikoira 

roi -meemin ympärille rakennettu monitai-

teinen esitys

DipLom oF arts seBastian ZiegLer ja 

työryHmä 20.000 €  

videokaffe: näyttelyiden valmistaminen

ZoDiak - uuDen tanssin keskus 15.000 €  

Cullberg Ballet & Deborah Hay: Figure a sea

jakautuuko suomi? 

päätökset 5.12.2014

oikeustieteen toHtori Leena Heinä-

mäki ja työryHmä 79.000 € 

Dokumenttiprojekti: saisiko olla ympäristö-

konfliktikeittoa?

proFessori, tat susanna HeLke ja 

työryHmä 280.630 € 

tekijälähtöinen ja taiteellinen tutkimuspro-

jekti: sovun ja repeämän kuvat – dokumen-

taarinen elokuva hyvinvointivaltion eetok-

sen ja murtumien heijastajana

pH.D. Dosentti, senior researCH FeL-

LoW pirjo nikanDer ja työryHmä 

273.592 € 

kohti kaksitahti-suomea? työurien piden-

nys, eläköitymisen polut ja eriarvoistuva 

vanhuus
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FiL. yo, tietokirjaLLisuuDen asian-

tuntija tuomas seppä ja työryHmä 

114.516 € 

viimeinen maamme kirja. panoraama 

2010-luvun suomesta

vtt anu suoranta ja työryHmä 

15.000 € 

operaatio työvoimatoimisto. eriarvoistaako 

aktiivinen työvoimapolitiikka työttömät? 

tutkijoiden ja journalistien yhteishanke

vtt tuukka tammi ja työryHmä 

117.300 € 

asumispalveluiden musta laatikko - ja kuinka 

laatikko avataan tutkimuksen, tutkivan jour-

nalismin ja kokemusasiantuntemuksen avulla

päätökset 25.8.2014

proFessori Heikki HiiLamo ja työryH-

mä 46.000 € 

osallistavan sosiaaliturvan kokeilut: pakko-

työtä vai uusia työmarkkinamahdollisuuksia

itä-suomen yLiopisto, yHteiskuntatie-

teiDen Laitos 29.440 € 

päätepisteitä ja uusia alkuja: Lieksansomalit 

peilin kääntöpuolella - maahanmuuttajien 

myönteinen merkitys väestöpaosta ja työt-

tömyydestä kärsivän pikkukaupungin arjes-

sa ja tulevaisuudessa

kaskas meDia 41.960 € 

tilastoista todeksi – journalistinen kuvaus 

verkkoon nuorten hyvinvointia ja eriarvois-

tumiskehitystä koskevasta viranomaistie-

dosta

sosioLogian proFessori, Lapin yLi-

opisto merja kinnunen ja työryHmä 

5.100 € 

saako täällä asua? pohjoisen näkökulmia 

eriarvoisuuteen -hanke yhdistää tutkimuk-

sen, taiteen ja viestinnän keinot valottaa 

pohjoista eriarvoisuutta ja uusia yhteiskun-

nallisia jakoja

kuLttuuri-, mieLipiDe- ja tieDeLeHtien 

Liitto kuLtti ry 68.845 € 

piilosta näkyväksi - maahanmuutto ja ihmis-

oikeudet suomessa

proFessori turo-kimmo LeHtonen ja 

työryHmä 11.561 € 

“me” ja “muut” nyky-suomessa

Fm, vtk, vapaa toimittaja maria 

mustranta 5.200 € 

juttu jakomäestä ja vähempiosaisten poliit-

tisuudesta Long play -verkkojulkaisuun

ytt, proFessori atte oksanen ja työ-

ryHmä 59.943 € 

vihan verkko: äärimmäiset nettiyhteisöt 

tutkimuksen ja tutkivan journalismin valossa

vtm, toimittaja reetta räty ja työ-

ryHmä 28.100 € 

eriytyvä suomi: tapaustutkimus sosiaalisista 

jakolinjoista ja kaupunkitilan mahdollisuuk-

sista vuosaaressa

proFessori tiina siLvasti ja työryH-

mä 13.100 € 

köyhä, läski ja roska – jakautuvan suomen 

eriarvoistuvat ruumiit

vaLtiotiet. tri tuukka tammi ja työ-

ryHmä 7.000 € 

asumispalveluiden musta laatikko

kieLten eLvytys

anarâŠkieLâ servi ry, tutkimusryHmä 

163.200 € 

inarinsaamen oppimateriaalit kieliteknolo-

gian avulla (2015 - 2018)

inkerin kuLttuuriseura 16.000 €

vatjan kieLen kesäkurssit 2015-2016

itä-suomen yLiopisto / Humanistinen 

osasto 251.965 € 

tavoitteena on tarjota nykyaikaista, yliopis-

tollista kääntäjänkoulutusta karjalan kääntä-

jille ja nostaa kääntäminen elvytystutkimuk-

sen kohteeksi ja elvytys käännöstieteellisen 

tutkimuksen osaksi

Dosentti, Ft maria keLa ja työryHmä 

100.000 € 

viron- ja venäjänkielisten lasten suomen 

kielen kehittyminen: videoidun Long second 

-pitkittäisaineiston lingvistinen annotointi

pHD Larisa Leisiö 70.300 € 

nganasaanin kielen internet-oppaan luo-

minen ja sen koekäyttö kieltä opiskelevilla 

nganasaaneilla taimyrin kahdessa kyläkou-

lussa ja Dudinkan kaupungin perhekerhossa 

keskisessä pohjois-siperiassa

FiLosoFian toHtori jaCk rueter ja 

työryHmä 258.152 € 

koltansaamen elvytys kieliteknologia-avus-

teisen kielenoppimisohjelmien avulla sekä 

mallin ja ohjeiden laatiminen menetelmän 

siirtämiseksi toisiin uhanalaisiin kieliin

Ft, proFessori Lea siiLin ja työryHmä 

152.975 € 

vertaileva karjalan kielen kielioppi. tutki-

mus karjalan kielen eri varieteetteja yhdistä-

vistä ja erottavista morfologisista piirteistä

apuraHaa. nyt 

anna BLomster 250 €  

yhteistyö siirtoistutusten ja luonnonhoidon 

eteen

 CLaire CayoL ja työryHmä 500 €  

the scientist in academia... and Beyond

Feministinen sarjakuvatoiminta 500 €  

Feministinen sarjakuvasyksy 2014

karLo Haapiainen 500 €  

nuoruuteni taisivat jäädä salaisiin kätköihin

iiDa-maria Heinonen ja työryHmä 

500 €  

Helsingin feministinen salaseura: rak-

kausagiLity

reeta kankaanpää 500 €  

valokuvia kehollisuudesta - viisi suomalaista 

miestä

anneLi kanninen 500 €  

isäni mun, oh father

kaupunginnaiset ry. 500 €  

entä jos sataa - lauluja rakkaudesta, pelosta 

ja periksiantamattomuudesta -konsertti ke-

säkuussa 2015

sampo keroLa ja työryHmä 500 €  

naapuriksi

samueL koHtaLa ja työryHmä 300 €  

tuotteen ® -lanseeraus

LauLuLouHos.Fi 500 €  

yksinäisen joulu töölössä 2014

sini Lemmetty ja työryHmä 500 €  

keskustelu- ja verkostoutumistilaisuus luon-

nontieteilijöiden ja ihmistieteilijöiden yhteis-

työn parantamiseksi jyväskylässä

arttu miettinen 450 €  

tomotab

musiikkiyHDistys summer oF struggLe 

ry 500 €  

maailman uhanalaisin ammatti

joHanna mykkänen ja työryHmä 

500 €  

visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuo-

risotutkimuksessa -kirjahanke

kWok ng 400 €  

HBsC autumn meeting attendance

otto oLavinen ja työryHmä 500 €  

an index of metals

yasmine pekonen 500 €  

“kohtaamispaikka”

sonya saHraDyan ja työryHmä 500 €  

improving migrants’ jobhunting skills

sanna simoLa 500 €  

väitöstutkimuksen “Design Diversities: De-

sign as a system of communication. italy vs. 

Finland.” esittely milanon Cumulus-konfe-

renssissa 2015 “the virtuous Circle. Design 

culture & experimentation.”

suomen nais- ja FeministiFiLosoFien 

yHDistys 500 €  

naiset filosofiassa

aLeX suomi ja työryHmä 500 €  

suomalaisten kuvanveistäjien työnäytös 

suomalais-japanilaisen kuvanveistosymposi-

umin esittelemiseksi keväällä 2015

juLius susimäki ja työryHmä 500 €  

on aika

jani tanskanen ja työryHmä 500 €  

mielen kulttuuri. kerrottu, koettu ja kuvitel-

tu hulluus -seminaari

miLLa tommiLa 500 €  

g. p. telemannin pimpinone-ooppera

sami virtanen 500 €  

Design for all: Design CHaLLenge -kilpailu. 

opintomatka innovation With all -seminaa-

riin, osloon

matka-apuraHat

päätökset 21.11.2014

Ft Lieven ameeL 800 € 

attending conference Borders & identity: 

urban Fragmentations, Berlin, germany 

proFessor emerita marie-maDeLeine 

joCeLyne FernanDeZ-vest 410 € 

to visit urban sami families in Helsinki, re-

cording interviews and everyday conversa-

tions. the period of visit (before Christmas 

holiday) has been chosen consulting the City 

sámi association.

DoCtor oF sCienCe praDipta HaLDer 

2.038 € 

purpose is to present a paper at the 3rd in-

ternational Conference on energy systems 

and technologies, Cairo, egypt

toHtorikouLutettava Lauri kaLLio 

430 € 

esitelmän pitäminen italiassa järjestettäväs-

sä Hegel and effectual reality: the Logic and 

its realisations -työpajassa.

oikeustieteen maisteri visa kurki 

420 € 

konferenssimatka yalen yliopistoon 

väitöskirjatutkija Lotta purkamo 

980 € 

osallistuminen revolutionizing next-gene-

ration sequencing: tools and technologies 

-konferenssiin 

vtm Hanna tuominen 690 €  

geneve; tutkimuksen esittelyä, tutkimuk-

seen haastateltujen henkilöiden tapaamista 

ja haastattelujen täydentämistä, tutkimuk-

sen yhteenvedon pohjustamista

pHD miLLa emiLia vaHa 2.100 € 

international studies association annual 

Conference, new orleans

päätökset 17.9.2014

toHtorikouLutettava, vtm, Luk jo-

Hanna aHoLa-Launonen 810 € 

osallistuminen manCept Workshops in po-

litical theory -konferenssiin

Ft katja anttiLa 3.100 € 

tutkijavierailu university of British Colum-

biaan kanadaan

msC. aBayomi Baiyere 1.700 € 

to present a research paper in an innovation 

conference - ispim americas innovation Fo-

rum in Canada

pHD uLrika Björk 550 € 

to present ongoing research at the 

phenomenology seminar, hosted by the sub-

jectivity, Historicity, Communality network 

(sHC) at the university of Helsinki

pHD CanDiDate rie Fuse 1.372 € 

visiting japan for collecting research mate-

rials and meeting key persons related to the 

research topic

vtm totte Harinen 1.725 € 

osallistuminen psa 2014 -konferenssiin

pHD CanDiDate eHsan Hassani neZHaD 

gasHti 1.800 € 

oral presentation of the article accepted in 

iCCsee conference and acquaintances of 

new knowledge in this research field

FiLosoFian maisteri riikka HiLtunen 

470 € 

esitelmän “sensing the future and making 

pop music” pitäminen oslossa making music 

– producing sound: the nordic angle -kon-

ferenssissa
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jatko-opiskeLija/apuraHatutkija 

aLeksi HuHta 1.150 € 

osallistuminen transgressing racial 

Boundaries -konferenssiin kapkaupungissa 

(28.-29.11.2014)

Ft riitta Hänninen 1.736 € 

tutkijavierailu tukholman yliopistoon

Fm, toHtorikouLutettava sanna jos-

ka 594 € 

kirjasto- ja aineistonkeräysmatka Wienin 

efesos-museoon ja yliopistolliseen kirjas-

toon, muinaisen efesoksen raunioille turk-

kiin sekä ateenaan

FiLosoFian maisteri kaija kaitavuori 

500 € 

esitelmämatka esa-artsin (european 

research network of sociology of the 

arts) konferenssiin art and its contexts: 

cross-disciplinary dialogue

FiLosoFian toHtori markku kekäLäi-

nen 880 € 

organisointi ja puheenjohtajuus sesssiossa 

the Court and urban sociability in europe, 

c. 1400—1917 Lissabonissa 3.—6.9.2014 jär-

jestettävässä konferenssissa eauH2014

Ft pekka kiLpeLäinen 2.632 € 

tutkijavierailu michiganin yliopistoon ja 

Detroitiin

Fm maria kok 700 € 

konferenssi (esitelmä): methods in Dialecto-

logy iv, groningen 11.–15.8.14

otm visa kurki 1.245 € 

Law and Logic -kesäkoulu (järj. Harvard 

Law school & european university insti-

tute)

oikeustieteen maisteri visa kurki 

800 € 

konferenssimatka yalen yliopistoon

FiLosoFian maisteri mia Lempiäi-

nen-avCi 960 € 

osallistuminen seminaariin: european as-

sociation of archaeologists 20th annual 

meeting, istanbul

Fm riikka niemeLä 1.285 € 

konferenssimatka englantiin: 1 st global 

Conference - Digital arts and Digital art 

History

vtm, vaLtiotieteiDen maisteri anne 

nykänen 990 € 

materiaalinhakumatka saksaan tutkimuskir-

jallisuuden ja empiirisen materiaalin täyden-

tämistä varten

Ft jenni pettay 537 € 

tutkijatapaaminen sheffieldissä marras-

kuussa

Ft Liisa seppänen 1.034 € 

osallistuminen ja esitelmän pito CHnt-kon-

ferenssissa Wienissä 3.–5.11.2014

vaLtiotieteiDen maisteri Heikki WiLe-

nius 378 € 

osallistuminen easa2014: Collaboration, 

intimacy & revolution -konferenssiin tallin-

nassa

päätökset 18.6.2014

ytm oLLi aHo 930 € 

osallistuminen kööpenhaminassa järjestet-

tävään summer school in phenomenology 

and philosophy of mind -kesäkouluun

FiLosoFian toHtori, kauppatieteiDen 

toHtori joHanna aHopeLto 2.100 € 

kirjasto- ja aineistonkeräysmatka oxfordin 

yliopiston kirjastoon (Bodleian Library) sekä 

British Libraryyn

Dr. asHraFuL aLam 1.450 € 

Conference participation and oral presen-

tation

msC. aBayomi Baiyere 3.960 € 

to present 2 research papers in 18th paCis 

conference (China) and 1 research paper in 

XXv ispim Conference (ireland)

toHtorikouLutettava (Fm) Leena ee-

roLainen 1.800 € 

tutkimusmatka japanin kansalliskirjastoon, 

yliopistoihin ja tutkimusinstituutteihin läh-

demateriaalin hankkimista varten

pHD CanDiDate HaLiL gurHanLi 1.890 € 

attending the australian political studies 

association annual Conference and presen-

ting my accepted paper titled When to ad-

mit it: turkish elections in Dispute

tutkijatoHtori taru HaapaLa 1.100 € 

paneelin järjestäminen ja paperin esittämi-

nen european Consortium for political re-

search general Conference, glasgow

jatko-opiskeLija/apuraHatutkija 

aLeksi HuHta 972 € 

aineistonkeruumatka Finnish american 

Heritage Center archive and museum -arkis-

toon (Hancock, michigan, usa)

Ft riitta Hänninen 1.430 € 

konferenssivierailu: CCCs conference: ‘Bir-

mingham Centre for Contemporary Cultural 

studies 50 years on’. university of Birmingham

yHteiskuntatieteiDen maisteri saana 

jukoLa 560 € 

osallistuminen ja paperin esittäminen third 

european network for the philosophy of the 

social sciences Conference – enposs 2014 

-kokouksessa

FL, tutkija, auktorisoitu kääntäjä 

anDrei kaLinitCHev 1.246 € 

aineistonkeruu- ja verkostoitumismatka 

pietariin

FiLosoFian maisteri (Fm) Lauri kaLLio 

1.603 € 

osallistuminen Bambergin yliopistossa 

saksassa järjestettävään kesäkouluun indi-

viduals and indeterminacy - perspectives in 

Contemporary ontology

vtm, toHtorikouLutettava aino Luo-

tonen 750 € 

osallistuminen konferenssiin the 7th 

Congress of the european society on Family 

relations (esFr) madridissa

vtm, toHtorikouLutettava aino Luo-

tonen 500 € 

osallistuminen euroopan sosiologiyhdis-

tyksen perhe- ja läheissuhteita tutkivan 

ryhmän kokoukseen “Family: Continuity and 

Change” vilnassa

FiLosoFian toHtori teemu mantsinen 

650 € 

konferenssimatka kööpenhaminaan, 22nd 

nordic Conference for sociology of religion

ytm sanDra nasser eL-Dine 695 € 

osallistuminen ethnography: trends, traver-

ses and traditions -konferenssiin amster-

damissa

FiLosoFian maisteri anna oLDén 1.075 € 

maisemaekologian kongressiin osallistu-

minen

Ft päivi maria piHLaja 850 € 

osallistuminen european society for the 

History of sciencen konferenssiin “Commu-

nicating science, technology and medicine” 

Lissabonissa syyskuussa 2014

tutkija Lotta purkamo 2.380 € 

osallistuminen ja suullinen esitys ‘the ninth 

international symposium of subsurface 

microbiology - issm2014’ -konferenssissa, 

pacific grovessa, kaliforniassa

tutkija niko pyrHönen 1.405 € 

esa phD summer school at york universi-

ty: a sociological imagination for the 21st 

Century, ja Xvii nordic political science 

Congress 12-15 august, gothenburg

FD viveCa raBB 1.000 € 

Deltagande med poster i konferensen met-

hods in Dialectology, i groningen, nederlän-

derna, 11-15.8.2014

proFessori, pH.D. pauLiina raento 

730 € 

matka euroopan valtionsiittoloiden Days of 

european stud -tapahtumaan saksaan

vtt teemu toppinen 2.185 € 

madison metaethics workshopiin osallistu-

minen sekä eCap 8 konferenssissa esitel-

möinti

vtm Hanna tuominen 865 € 

osallistuminen eCpr:n (european Consor-

tium for political research) konferenssiin 

glasgowissa 3.-6.9. 2014. oman paperin esit-

täminen 4.9., työryhmiin osallistuminen ja 

verkostoituminen

vtt katja uusiHakaLa 3.000 € 

konferenssimatka easan kokoukseen tallin-

naan sekä kenttätyömatka iso-Britanniaan

pHD miLLa emiLia vaHa 760 € 

manCept annual Workshop in political 

theory, manchester, iso-Britannia, 8.-

10.9.2014

vtm juHo vesa 715 € 

osallistuminen konferenssiin “5th european 

Communication Conference” Lissabonissa

Ft, post DoC-tutkija konstantin Za-

myatin 746 € 

kenttätyö ja aineston keruu virossa ja venä-

jällä Can nationalism Be imported? interna-

tionalization of the ethnopolitical Conflict 

in russia’s republic of mari el in the mid-

2000s projektin yhteydessä

päätökset 9.4.2014

toHtorikouLutettava, vtm, Luk jo-

Hanna aHoLa-Launonen 1.774 € 

tutkijavierailu oxfordin yliopiston uehiro 

Centre for practical ethics -keskukseen

researCH FeLLoW asta auDZijonyte 

3.200 € 

Collaborative research visit to Csiro, aust-

ralia to advance implementation of dynamic 

evolution into ecosystem models, exchange 

expert knowledge and finalise joint publi-

cations

msC. aBayomi Baiyere 4.000 € 

to learn and collaborate on my research with 

Distinguished prof Bob galliers both to col-

lect research data and have joint publications

Ft kasper Braskén 1.100 € 

tutkimusmatka rgaspi arkistoon moskovassa

Ft, vtm mirkka DanieLsBaCka 910 € 

konferenssimatka madridiin. the 7th 

Congress of the european society on Family 

relations (esFr)

vtm, Fm veikko eranti 2.890 € 

maailman sosiologiyhdistyksen isa:n Xviii 

World Congress yokohamassa

vtm HeiDi Haggrén 1.037 € 

osallistuminen konferenssiin ‘the 7th nor-

dic Working Life Conference: threats and 

possibilities Facing nordic Working Life’, 

göteborgissa, ruotsissa

Dr. praDipta HaLDer 1.920 € 

presenting a paper titled ‘perceptions and 

attitudes of teachers and students related 

to bioenergy in Finland and india: implica-

tions for bioenergy education’ in an interna-

tional conference in india

Ft Laura Hirvi 590 € 

osallistuminen kansainväliseen easa 2014 

konferenssiin tallinnassa

vtm antti Hyrkäs 600 € 

konferenssimatka Dubrovnikiin (esitelmä)

Fm kirsi-maria Hytönen 1.100 € 

international oral History associationin 

konferenssi power and Democracy: the many 

voices of oral history, Barcelona

Ft Ciro imperato 1.770 € 

osallistuminen ja esitelmän pitäminen re-

ykjavikissa, islannissa järjestettävässä XiX 

Congresso dei romanisti scandinavi -konfe-

renssissa elokuussa 2014

Ft pekka kiLpeLäinen 911 € 

konferenssi-, esitelmöinti- ja tutkimusmatka 

montpellieriin ja pariisiin

taiteen maisteri, kauppatieteitten 

maisteri jaana kokko 1.089 € 

osallistuminen egFk:n näyttelysarjaan How 

to show? Lab for research and art organ 

kritische kunst -galleriassa Berliinissä

Dr. DanieL mCkay 1.050 € 

to present research findings on the use of 

epistolary source material in recent depic-

tions of japanese kamikaze pilots, focusing 

especially on the literary writing of kerri 

sakamoto and ruth ozeki

vtm eLina mäenpää 755 € 

osallistuminen eurooppalaiseen väestöntut-

kimuksen konferenssiin Budapestissa (euro-

pean population Conference 2014)
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ytm sanDra nasser eL-Dine 775 € 

osallistuminen konferenssiin third Finnish 

Colloquium of middle east and north african 

studies

psykoLogian maisteri Henri oLkoniemi 

885 € 

osallistuminen southamptonin yliopistossa 

järjestettävälle statistical programming in r 

-intensiivikurssille

vaLtiotieteiDen maisteri/ toHto-

riopiskeLija pauLi pakarinen 1.053 € 

esitelmän pitäminen egos (european group 

for organization studies) Colloquium konfe-

renssissa rotterdamissa heinäkuussa 2014

Fm rose-marie peake 948 € 

konferenssimatka new yorkiin kesäkuussa 

2014

Fm rose-marie peake 1.197 € 

arkisto-, kirjasto- ja verkostoitumismatka 

pariisiin

Dosentti risto pekka pennanen 700 € 

konferenssi- ja tutkimusmatka sarajevoon

FiLosoFian toHtori irina piippo 1.425 € 

konferenssimatka Los angelesiin, 4th in-

ternational Conference on Conversation 

analysis

DipLomi-insinööri Hanna poikonen 

1.290 € 

posterin erps evoked by Carmen in musi-

cians and dancers esittely neurosciences and 

music v -konferenssissa Dijonissa ranskassa

vaLtiotieteiDen toHtori martti puo-

Hiniemi 2.500 € 

osallistuminen kahteen oman alan kansain-

väliseen tieteellisen kongressiin ranskassa

tam minna rainio 1.200 € 

esitelmä ja näyttely konferenssissa visual 

in-sights, theory, method, practice new-

castle university

Ft anna ripatti 1.400 € 

tutkimusmatka saksan arkkitehtuurikoh-

teisiin ja kirjastoihin tutkimusmateriaalin 

hankkimista varten

FiLosoFian toHtori aapo roseLius 

1.260 € 

osallistuminen konferenssiin: yale Conferen-

ce on Baltic and scandinavian studies

Fm, jatkokouLutettava minna seikku-

La 3.450 € 

osallistuminen ja oman työn esittely Dialogo 

global -tutkimusryhmän kahdessa kesäkou-

lussa

Ft Liisa seppänen 1.150 € 

osallistuminen ja esitelmän pito ntag-kon-

ferenssissa (nordic theoretical archaeology 

group) tukholmassa 2014

Ft Liisa seppänen 900 € 

osallistuminen ja esitelmän pito Firenzessä 

järjestettävässä workshopissa architecture, 

archaeology and City planning

Ft antu sorainen 2.950 € 

tutkijavierailu Birmingham Law schooliin 

sekä arkisto- ja esitelmäkäynti Lontooseen 

(royal Courts of justice, Birkbeck College)

tekniikan toHtori emma terämä 946 € 

osallistuminen ja puhe Future infinite -kon-

ferenssissa

vaLtiotieteiDen toHtori teemu toppi-

nen 2.130 € 

esitelmöinti rocky mountain ethics 

-kongressissa sekä Cracow analytical 

philosophy Workshopissa

FiLosoFian toHtori siLva uusi-Heikki-

Lä 1.673 € 

konferenssimatka montrealiin

vtt katja uusiHakaLa 1.762 € 

kenttätyömatka iso-Britanniaan

pHD miLLa emiLia vaHa 400 € 

ethics of War in the 21st Century -konfe-

renssi ja Workshop on just War theory, 

tukholma

Ft riika virtanen 660 € 

konferenssimatka pietariin

vtm tuukka yLä-anttiLa 2.490 € 

osallistuminen international sociological 

associationin (isa) konferenssiin jokoha-

massa, japanissa

päätökset 23.1.2014

FiLosoFian maisteri teija aLanko 

1.000 € 

Xiv nordic tag (theoretical archaeology 

group) 2014 -konferenssi tukholmassa, ja 

esitelmä sessiossa: garden archaeology - a 

theoretical and methodological challenge

Ft, Dosentti kirsti ekonen 1.400 € 

aineistonkeruu- ja haastattelumatka venä-

jälle (moskovaan ja tveriin)

tutkijatoHtori taru HaapaLa 1.465 € 

arkistokäynti oxfordissa ja osallistuminen 

political studies association -konferenssiin 

manchesterissa

Dr. praDipta HaLDer 1.455 € 

to present a poster ‘Bioenergy education at 

school level – overcoming the challenges’ in 

the 13th international Conference on Clean 

energy 2014 in istanbul, turkey

toHtorikouLutettava saana jukoLa 

920 € 

tutkijavierailu Leibniz universität Hanno-

veriin

tait. maisteri, kauppatiet. maisteri 

jaana kokko 303 € 

taiteellinen presentaatio nsu:n Crossing 

Context talvisymposiumissa vilnassa, Liet-

tuassa. Lithuanian university of educational 

sciences, arts education Department

FiLosoFian maisteri mia Lempiäi-

nen-avCi 964 € 

nordic theoretical archaeology group 

Xiv-seminaari tukholmassa. esitelmä ai-

heesta: Where are the plants? archaeobo-

tanical analysis and theories of an empty 

garden in Lahti

FiLosoFian maisteri Hanna LinDBerg 

674 € 

osallistuminen european social science His-

tory-konferenssiin, Wien

tutkija martyna markoWska 2.300 € 

getty research institute Library, Los an-

geles, California: Library research on ed 

ruscha’s photobooks

Dosentti risto pekka pennanen 300 € 

konferenssi- ja tutkimusmatka Wieniin

Ft, Di, tutkijatoHtori sari piippo 

1.500 € 

osallistuminen second symposium of urban 

mining -symposiumiin italiassa, Bergamossa 

ja suullisen esityksen pitäminen

Dr jaDranka rota 1.600 € 

oral presentation at an international con-

ference (evolution 2014) in raleigh, north 

Carolina, usa

Ft (Dosentuuri prosessissa) antu so-

rainen 687 € 

tutkimustapaamiset Birkbeckissä (Lontoon 

yliopisto), arkistotyö public records of-

ficessa, kirjanjulkistus (Queer 1950s)

Fm miikka taLLavaara 1.934 € 

esitelmän pitäminen society for american 

archaeology 79th annual meeting –konfe-

renssissa austinissa usa:ssa

toHtorikouLutettava eLina vaara 

1.680 € 

tutkijavierailu notre Damen yliopistoon 

(indiana)

post DoC -pooLi 

päätökset 27.11.2014

matti eräsaari 21.000 € 

aika arvon välikappaleena

jussi LeHtonen 50.000 € 

the evolutionary origin of males and fema-

les, and its implications for sexual repro-

duction

pekka posio 47.000 € 

Human impersonal in spanish and portugue-

se: towards a usage-based account

jonna vuoskoski 48.000 € 

empatia keskeisenä psykologisena ilmiönä 

musiikin kontekstissa

päätökset 28.3.2014

jukka kekäLäinen 50.000 € 

mechanisms of post-mating sexual selection

airi Lampinen 45.000 € 

verkottuneen teknologian mahdollistamaan 

‘jakamistalouteen’ liittyvät sosiaaliset koh-

taamiset sekä julkiset puhetavat

tuomas pernu 50.000 € 

kausaaliset interaktiot hierarkisissa onto-

logioissa

vuoDen tieDekynä 2013 
-paLkinto

jaettu 14.2.2014

musiikin- ja kirjaLLisuuDentutkija, 

pianisti Laura WaHLFors 25.000 € 

Couranten hidastettu juoksu. roland Bar-

thes ja musiikki kirjoittajan inspiraationa. 

musiikki 3-4/2012

saaren kartanon resiDenssi-
paikat vuoDeLLe 2015

yksiLöresiDenssi 

(2 kk, apuraHa 2 300 tai 2 600 euroa/

kk)

niko-matti aHti, Fm, kotimainen kir-

jaLLisuus 

sävellys- ja kirjoitustyö, levyn äänittäminen 

ja yhteisen taiteen tekemisen tavan kehittä-

minen työparina

tatjana BergeLt, kuvatait. maisteri 

researching sámi issues and sámi language, 

translating and doing an artists’ book with 

poetry by nils aslak valkeapää. the need of 

sharing experiences, creating narratives and 

using various language

Hassan BLasim, kirjaiLija 

romaanin kirjoittaminen

rea-Liina Brunou, tanssitaiteen mais-

teri 

uuden tanssimenetelmän ja -teoksen kehit-

tely

pauLiina Haasjoki, FiLosoFian toHto-

ri, kirjaiLija 

esseeteoksen tietoliikenne valmiiksi kir-

joittaminen sekä uuden runoteoksen aloit-

taminen

pHiLippa HamBLy, perFormer 

masking the Contemporary Female

tua Hautamäki, artenomi 

nukketeatteriin animoitavan metsän ja nuk-

kien valmistaminen

anaïs HérauD, artist (master in visu-

aL arts) 

La ritournelle

sonja HinriCHsen, mFa 

snow Drawings project

marja joHansson, Fm 

sävellys- ja kirjoitustyö, levyn äänittäminen 

ja yhteisen taiteen tekemisen tavan kehittä-

minen työparina

siLja järventausta, kirjaiLija 

Fiktiivisen tietokirjan kirjoittaminen aikuisille

Henna kaikuLa, yo, sirkustaiteiLija 

taiteellisten työni kehittäminen. Harso-esi-

tyksen käsikirjoituksen laatiminen ja pro-

jektiin liittyvien harjoitteiden työstäminen. 

Basel-maskin kanssa työskentely notkeus-

akrobatia höysteenä.

Leena kangaskoski, taiteen maisteri, 

royaL CoLLege oF art 

taiteellinen työskentely, kaksiosaisen ma-

nifest particle motion (työnimi) teoksen ko-

keellisen osuuden ja alkutöiden tekeminen

DaviD kerr, master Degree – Communi-

Cation art & Design, royaL CoLLege oF 

art, 2004–2006 

a series of works inspired by the writings 

of richard stallman & Dmitri kleiner. the 

outcome being a publication & exhibition 

exploring the difference between free, open 

source & proprietary software.
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LiLy kiara, DanCer, CHoreograpHer, 

WorksHop teaCHer anD singer-song-

Writer 

FieLD oF DisappearanCe (work title) – 

investigating aspects and possibilities of 

disappearance in dance, to clarify and spec-

ify the work towards a new performance 

project.

visa knuuttiLa, kuvataiteiLija (amk) 

platonin pidot -teoksen vuoden 2015 edition 

visuaalinen ja graafinen suunnittelu

viCtoria LesLie, engLisH Ba, Writer 

a novel exploring the figure of the woman in 

water in myth, literature and art.

sonya LinDFors, koreograFi (tanssi-

taiteen maisteri) 

tanssiteoksen Black mrgn valmistaminen

toni mestroviC, auDiovisuaL artist, 

assoCiate proFessor at FiLm anD 

viDeo Department, tHe university oF 

spLit 

experimental film ”minuta šutnje” / ”mo-

ment of silence” coauthored by nadija 

mustapic and toni mestrovic – (editing and 

postproduction)

CHarLotte mumm, artist 

i counted till they danced so (…) emily 

Dickinson. an investigation and project on 

snowflakes, space, senses and visual as well 

as acoustic forms

naDija mustapiC, mFa, viDeo artist, 

assistant proFessor at aCaDemy oF 

appLieD arts, tHe university oF rije-

ka 

experimental film ”minuta sutnje” / ”mo-

ment of silence” coauthored by nadija 

mustapic and toni mestrovic – (editing and 

postproduction)

katie neWton, BFa in pHotograpHy 

artistic Work: a series of anthotypes de-

rived from the natural surroundings found at 

the saari residence.

jaakko pesonen, meDiataiteiLija/ark-

kiteHti 

koira/vanki/vanhus-videoteoksen jälkituo-

tanto sekä uuden 4 x yksin -videoteoksen 

käsikirjoittaminen

riitta päiväLäinen, taiteen maisteri 

uuden valokuvamateriaalin ideointi ja ku-

vaaminen, taiteellisen työskentelyn jatka-

minen

joonas rutanen, meDianomi / 

eLokuva 

rakastan annaa -pitkän näytelmäelokuvan 

käsikirjoittaminen

aLeXanDra saLmeLa, kirjaiLija, teat-

teriDramaturgi, kääntäjä 

romaanin antisankari viimeistely ja edi-

tointi

katariina saLmijärvi, taiteen maiste-

ri, kuvataiteiLija 

teoskokonaisuuden valmiiksi saattaminen

katie sHLon, artist 

nature, architecture, and Livability

eriC tanguy, Composer 

the Composing of a new symphonic Work 

as a tribute to sibelius on the occasion of 

the 150th anniversary of his Birth. Commis-

sion of the jyväskylä sinfonia

ivana toDoroviC, graDuate CertiFi-

Cate in DoCumentary FiLm From tHe 

neW sCHooL in nyC anD Ba in etHoLo-

gy anD antHropoLogy at BeLgraDe’s 

university in serBia 

Writing a script for docu-fiction film about 

a 35 year old woman who is coming back 

from abroad to make a film about incest in 

her family.

samantHa jayne WiLLiams, ma aD-

vanCeD tHeatre praCtiCe 

masking the contemporary female

ryHmäresiDenssi

enCanto musiC 

kansainvälinen eri genrejäkin yhdistävä kon-

sertti-sanataideprojekti 

1 viikko | residenssituki 4.430 euroa

ensaemBLe 

technical development and artistic research 

of a mobile sound installation shaman shoes 

2 viikkoa | residenssituki 2.684 euroa

ianFu 

a first draft development of ”ianfu”. Fusing 

eastern and Western performance styles, 

ianfu will be a highly physical theatrical 

experience based upon untold women’s sto-

ries from World War ii.

2 viikkoa | residenssituki 3.378 euroa

iLtamat 

iLtamat-konseptin suunnittelu ja valmistelu 

2 viikkoa | residenssituki 3.084 euroa

inner spaCes 

tanssia, uutta musiikkia ja kuvataidetta yh-

distävän näyttämöteoksen valmistaminen. 

4 viikkoa | residenssituki 7.469 euroa

koski CoLLeCtive 

Laboratory on developing and deepening 

the collective’s working methods in creating 

site-specific and culture-specific work. 

exploring new methods. First rehearsals of 

’koski’ adaptation for Finland. 

2 viikkoa | residenssituki 3.178 euroa

Lintutorni 

Let the physical presence and interaction 

influence on the working process. produce 

a cross-artistic project for the olohuone 

Festival. Design the next project exploring 

traveling as artistic method. 

2 viikkoa | residenssituki 4.623 euroa

metsäLäiset 

aloitamme vuonna 2015 monivuotisen pro-

jektin, jonka pääteema on sirkustaiteen 

tekeminen metsässä. projektimme koostuu 

eri osa-alueista ja toteutusmuodoista, jotka 

kaikki nivoutuvat metsän ympärille 

2 viikkoa | residenssituki 840 euroa

muotokuvatiski 

muotokuvatiski – liikkuva taidetiskiteoksen 

laajennuksen suunnitteluun 

2 viikkoa | residenssituki 1.242 euroa

norDiC autHors For tHe Future oF 

Literature 

seminaari pohjoismaisten kirjailijoiden ver-

kostoitumiseen ja kartoittamaan proosan 

tulevaisuuden näkymiä. 

1 viikko | residenssituki 7.053 euroa

paunu-regan-WaLLensköLD 

Helsingin taidesalongin 100-vuotisjuhlanäyt-

telyn valmistaminen 

2 viikkoa | residenssituki 2.348 euroa

Quantum puppetry 

main goal is the collaboration between scien-

tists and artists, an artistic language capable 

of conveying the state-of-the-art research in 

quantum physics to the general public. 

2 viikkoa | residenssituki 3.132 euroa

seLFies-työryHmä 

selfies-esityssarjan harjoittelu. 

2 viikkoa | residenssituki 3.130 euroa

simo keLLokumpu ja taiteeLLinen tut-

kimusryHmä 

taiteellisen tutkimusryhmän työskentely 

taideyliopistoon tehtävään taiteelliseen 

väitöstutkimukseeni, jonka työnimenä on: 

Choreography, representation and Context: 

”Where is my stage?” 

2 viikkoa | residenssituki 2.568 euroa

tanssiryHmä oFF/BaLanCe ry 

tanssiteoksen toteuttaminen 

2 viikkoa | residenssituki 2.980 euroa

teija ja pekka isorättyä 

art robotics at the sea. merien äärellä syn-

tyneen elektromekaanisen, performatiivisen 

veistossarjan viimeistely. 

2 viikkoa | residenssituki 1.650 euroa

utopia-työryHmä 

utopia-teoksen suunnittelu ja valmistaminen. 

2 viikkoa | residenssituki 4.296 euroa
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Xiv

l i i te :

Residenssissä 
vuonna 2014 

työskennel leet

yksittäiset taiteiLijat

iLDar aBuZyarov, Writer, sCript 

Writer, journaList 

the sun of Finland - a novel

DaviD Cantarero, artist, mFa, intern-

sHip: CoLLaBoration grant WitH tHe 

viCe-DeansHip oF CuLture, FaCuLty oF 

Fine arts, poLyteCHniC university oF 

vaLenCia (upv)  

artwork production as part of the research 

project developed within the postgraduate 

art program: production and research of 

the polytechnic university of valencia

kevin DoyLe, pLayWrigHt anD 

DireCtor 

the continued writing, development and 

designing of a new work for interdisciplinary 

theatre entitled, tHe arts; a deconstruc-

tion of american arts funding history com-

pared to european funding systems.

kristiina DreWs, Huk, kääntäjä 

vladimir nabokovin teoksen pale Fire suo-

mentaminen

maŠa DrnDić, ma in arts (Cinemato-

graHy) 

From may to may – script for documentary 

film project

jarkko Hartikainen, musiikin maiste-

ri, säveLtäjä 

sävellystyö ja musiikillisen materiaalin orga-

nisoiminen

irina javne, runoiLija 

runokirjan imatra kirjoittaminen

sonja jokiniemi, esitystaiteiLija (ma 

in tHeatre) 

alustava taiteellinen tutkimustyö , joka 

katsoo kielisysteemien muodostamista elot-

tomien ja elollisten kehojen välille. etsintä 

koskee kielen vapauttamista omasta para-

doksistaan

päivi järvinen, tanssitaiteen maisteri 

tekstin, valon, kuvan ja tilan pohjalta synty-

vän uuden liike- ja musiikkiteoksen luominen

jukka-pekka kaLjonen, kuva-

taiteiLija 

yhteisölähtöisen puistoprojektin populus 

(työnimi) toteuttaminen mynämäellä

maria kananen, tanssitaiteiLija 

taiteellisen työni kehittäminen

jenny kangasvuo, FiLosoFian Lisensi-

aatti, tutkija, kirjaiLija 

rautakauteen sijoittuvan fantasiaromaanin 

rautakynsi kirjoittaminen

HWanHee kim, master oF art in Fine 

art 

the Zone system, a collective exhibition 

project with Felix nybergh that is scheduled 

at valokuvagalleria Hippolyte in july 2014, 

to produce total 40 photographs and two 

photographic sculptures

jenni kokkomäki, esitystaiteiLija 

videoteosten sarjan työstäminen

annamaija kristiina koskentoLa, 

kum/kut opiskeLija 

taitelijan käytäntöpainotteisen kuvataiteen 

tohtoritutkimuksen tekeminen/erityisesti 

keskittyminen kirjoittamiseen

mikko kuorinki, taiteen maisteri 

taiteellisen työskentelyn uudelleenjäsen-

täminen, stuff-taidekirjan viimeistely, sekä 

uusien teosten valmistaminen

isaBeL León, perFormanCe artist 

eXCHange in saari is a site specific project 

to research communication-interpretation by 

“exchanging” performance art scores and art 

processes between us and with other artists.

uLLa maria Leppävuori, kuvataiteen 

maisteri 

Liikkuminen maisemassa ja sen Ha-

vainnointi värin avuLLa - valokuvaus 

väri lähtökohtana ja materiaalien keräämi-

nen värien valmistamiseen sekä sovellutuk-

sien kartottaminen pigmenteille rakennet-

tussa ympäristössä

ana matey, pHotograpHer, artist anD 

art manager 

eXCHange in saari is a site specific proje-

ct to research communication-interpretation 

by “exchanging” performance art scores and 

art processes between us and with other 

artists

juHa mäki-jussiLa, kuvataiteen 

maisteri 

videofilmin valmistelu

maija mäkinen, kirjaiLija, kääntäjä 

kaksikielisyyttä ja identiteettiä käsittelevän 

englanninkielisen romaanikäsikirjoituksen 

kirjoittaminen

FeLiX nyBergH, vaLokuvataiteiLija / 

tak 

the Zone system, a collective exhibition 

project with Hwanhee kim that is scheduled 

at valokuvagalleria Hippolyte in july 2014, 

to produce total 40 photographs and two 

photographic sculptures.

satu paLokangas, teatteritaiteen 

maisteri 

somaattisiin liikemenetelmiin pohjautuvien 

esityksellisten ja pedagogisten harjoitteiden 

työstäminen ja prosessin kirjallinen doku-

mentointi

rona rangsCH, meDia artist, DipLoma 

in pHysiCs 

nature happens. evolution – interactive 

self-creation of marvellous un-intelligent 

design

jean miCHeL rouX, sCriptWriter anD 

FiLmmaker 

a film project, an audiovisual essay about 

how the painting the Wounded angel by 

Hugo simberg can affect today the imagina-

tion and the pshyche of people in Finland 

and abroad

eLiDa runeson, mFa 

artistic work

Laura ukkonen, taiteen maisteri 

taiteellinen työskentely. Lyijykynä-, puuvä-

ri- ja hiilitekniikan kehittely, maisema/henki-

lökuva-aiheisten piirustusten toteuttaminen. 

sosiaalisuuden ja yksinäisyyden välisen 

suhteen tarkastelu

Lea viDakoviC, ma oF auDiovisuaL 

arts, anD ma oF grapHiC art anD 

painting 

Family portrait. research and preproduction 

for an animated multi screen installation

timo väänänen, mut 

tekstin, valon, kuvan ja tilan pohjalta synty-

vän uuden liike ja musiikkiteoksen luominen

emeLie östergren, BaCHeLor in story-

teLLing at konstFaCk, stoCkHoLm 

Dreamcatcher - a graphic novel based on 

nordic mythologhy

taiteiLijaryHmät

417 internationaL tHeater group 

monikielisen teatteriesityksen valmista-

minen 

2 viikkoa | residenssituki 5.036 euroa

esitystaiteen seura ry. 

esitystaiteen seuran vuoden 2014 päähank-

keen performanssin vuosi 2014 -työryhmän 

opiskelu ja työskentely 

1 viikko | residenssituki 1.176 euroa

FagerHoLm&FranCk 

på spaning efter en organisk dramaturgi 

med brunnsperformance. experimentell 

skrivar workshop 

1 viikko | residenssituki 4.014 euroa

jaLostamo-koLLektiivi ry 

elfriede jelinekin rechnitz-näytelmän suo-

menkielisen kantaesityksen harjoittelujakso 

2 viikkoa | residenssituki 5.058 euroa

jokaiseLLa askeLeeLLasi -työryHmä 

tanssiteoksen jokaisella askeleellasi - tut-

kimusmatka pyhän kokemiseen tanssissa 

työstäminen 

2 viikkoa | residenssituki 3.360 euroa

kieLeke 

Liikkeen ja kielen yhdistämistä ja raja-aluei-

ta tutkivan taiteellisen laboratorion ryhmä-

työskentelyjakso ja esitysdemon valmista-

minen 

1 viikko | residenssituki 3.018 euroa

maija nurmio anD Working group 

Choreographer maija nurmio and working 

group production of physical identity  

(working title) 

2 viikkoa | residenssituki 1.408 euroa

myrtti-työryHmä 

myrtti - lasten (elokuvallisen) draamasarjan 

kehittely 

2 viikkoa | residenssituki 3.992 euroa
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ottoDenkt 

the mynämäki intersection. the truth 

about geodesy at saari residence. an 

archaeological excavation 

2 viikkoa | residenssituki 2.854 euroa

sHiFting tHougHts 

it puLse (Working title) 

1 viikko | residenssituki 1.063 euroa

suomen kieLen ja viisauDen rakastajat 

Filosofian suomentamisen ja suomentamisen 

filosofian työpaja otsikolla suomen kielen ja 

viisauden rakastajat 

1 viikko | residenssituki 3.520 euroa

taiDeosuuskunta tsuumi 

project k: tanssin, teatterin ja musiikin vä-

lisen kehollisen kommunikoinnin tutkimus 

esittävän taiteen kontekstissa. 

2 viikkoa | residenssituki 3.724 euroa

täräHtäneet ämmät & gaBrieL meLLan 

Dystopia/utopia on yhteisötaiteellinen 

projekti, joka toteutetaan mynämäkeläisten 

lastenkotinuorten kanssa. kolmen valokuvan 

sarja kuvaa nuoren tulevaisuudennäkymiä, 

utopiaa ja dystopiaa ja nykytilaa. 

3 viikkoa | residenssituki 7.324 euroa

viDeokaFFe 

videokaffe-mediataideryhmän taiteellinen 

työskentely sekä uusien yhteistyöprojektien 

kehittäminen 

2 viikkoa | residenssituki 7.234 euroa

WanDerLust perFormanCe 

Women in the Woods is a staged work inten-

ded for performance in public spaces for two 

sopranos, flute, violin, viola da gamba and 

lute, with a solo dancer 

2 viikkoa | residenssituki 4.912 euroa

WHite on WHite 

White on White #7 - Fuck me! (we didn´t 

make it) 

2 viikkoa | residenssituki 3.066 euroa

tutkijat

anu-Hanna anttiLa, Dosentti, vtt 

tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen

riikka niemeLä, nykytaiteen tutkija 

väitöskirjatyö

pessi parviainen, taiteiLija 

väitöstutkimus

sinikka seLin, Fm, toHtorikouLutet-

tava 

mikä sinusta tulee isona? nuorten työhön 

liittyvät tulevaisuuskuvat 1950–1970.

tutkijaryHmät

28.–30.4.2014 soiLe mottisenkangas ja 

mia yLönen työskenteLivät eLokuva-

käsikirjoituksen parissa kartanoLLa.

31.10–2.11.2014 FamiLies on tHe move 

aCross BorDers: CHiLDren’s perspeC-

tives on migration in europe -työryH-

mä työskenteLi kartanoLLa.

kutsutaiteiLijat

(9/2013–4/2014) kuvataiteiLija jaakko 

niemeLä

(9/2014–4/2015) runoiLija, perFormans-

sitaiteiLija, esseisti jonimatti jout-

sijärvi

Xiv
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vaLokuvat

neea eloranta (s. 17, 21, 36–37, 44–47, 66–67, 85, 91 kuva vasemmalla)

pia Bartsch (s. 81)

stefan Crämer (s. 82–83)

maša Drndić (s. 73)

marjukka irni (s. 33)

jan kaila (s. 11, 102 kuva hallituksesta)

Heli konttinen (s. 70)

jaakko niemelä (s. 76)

Helena Hietanen (s. 79 ylempi kuva)

riku pihlanto (s. 1, 8, 22, 40, 62, 86, 102 saaren kartanon henkilökunta, 106)

Heidi piiroinen (s. 50, 98)

marko rantanen (s. 16, 34–35, 38–39, 103)

anna talasniemi (s. 53, 68–69, 79 alempi kuva, 84, 91 pienet kuvat, 100)

sanna uuttu (s. 91, kuva oikealla)

meeri utti (s. 58)

vuosaari-työryhmä (s. 60)

 

graaFinen suunnitteLu ja taitto
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