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FT Outi Vesakosken johtama hanke 
Sumurasyyni tutkii Koneen Säätiön 
rahoituksella, miten kielten muuttumista, 
liikkumista ja eriytymistä voidaan tutkia 
evoluutiobiologian menetelmillä.



Koneen Säätiön ovat perustaneet vuorineuvos Heikki H. 
Herlin ja ekonomi Pekka Herlin vuonna 1956. Perustajat 

toimivat samanaikaisesti sekä säätiön että Kone 
Osakeyhtiön johdossa, joten kahden organisaation yhteys 

oli läheinen. Nykyisin Koneen Säätiö on itsenäinen ja 
riippumaton yleishyödyllinen organisaatio, joka edistää 

tieteellistä tutkimustyötä, erityisesti humanistista, 
yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta, sekä 

taidetta ja kulttuuria Suomessa.

Koneen Säätiön tavoitteena on olla tiede- ja 
taidepoliittisesti valpas suomalaisen tieteen ja taiteen 

rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa 
vaihtoehtoja valtavirralle. Tehtävänsä toteuttamiseksi 

säätiö muun muassa myöntää apurahoja, ylläpitää Saaren 
kartanon residenssiä ja järjestää toimialaansa liittyviä 

seminaareja ja tilaisuuksia.

Koneen Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen 
neuvottelukunnan jäsen ja noudattaa neuvottelukunnan 

määrittelemää hyvää säätiötapaa.



8 Koneen Säätiön tarina: matKa KeKKoSen 
ajan hyvä veli -verKoStoSta naiSjohtoiSeen 
avoimuuteen

Suomessa toimivien erilaisten säätiöiden moninaisuus ja kirjo on valtava 
henkinen ja sosiaalinen voimavara. Koneen Säätiön tarinassa havainnollis-
tuu se, miten säätiö niin kuin mikä tahansa muukin yhteiskunnan insti-
tuutio elää ja toimii oman aikansa tapaan, kulloisenkin toimintaympäris-
tönsä ehdoilla.

Koneen Säätiö perustettiin vuonna 1956, samana vuonna jolloin Urho 
Kaleva Kekkonen valittiin tasavallan presidentiksi. Sen perustajat olivat 
isoisäni, vuorineuvos ja rotary-veli Heikki H. Herlin ja isäni Pekka Her-
lin. Heidän ja muutaman muun sukulaismiehen lisäksi säätiön ensimmäi-
seen hallitukseen kuului toinen isoisäni Kustaa Vilkuna, joka on tunnettu 
monen ansionsa lisäksi aikansa vahvimman ja merkittävimmän eli Kekko-
sen hyvä veli -verkoston yhtenä perustajajäsenenä.

Miksi säätiö perustettiin? Pontimena olivat pikemmin rahaan ja valtaan 
kuin yleisen hyvän edistämiseen liittyvät syyt: isoisäni ja isäni varautuivat 
tulevaan sukupolvenvaihdokseen ja halusivat varmistaa, että äänivalta yh-
tiössä säilyy perheen miesväen hallussa.

Säätiön tulevaisuuden kannalta oli onnekasta, että säätiön hallituksen 
jäseninä olleet isoisäni olivat molemmat omalla tavallaan humanisteja. Mo-
lemmilla oli myös vahva yhteiskunnallinen omatunto. Juuri he loivat Ko-
neen Säätiössä edelleen elävän humanismin ja yhteiskuntavastuun hengen.

Havaintoni Koneen Säätiön toiminnasta ovat välittömimmät 1980-lu-
vulta alkaen. Aloitin työn säätiön osa-aikaisena, sivutoimisena apulaisasia-
miehenä vuonna 1980. Alkuperäisistä hallituksen jäsenistä olivat silloin 
elossa enää Heikki Herlin ja Pekka Herlin. Edesmenneen Vilkunan tilalle 
oli valittu silloinen maaherra Kauko Sipponen, ja pian hallitus sai uuden 
varsin merkittävän jäsenen, professori, sittemmin akateemikko Erik Al-
lardtin. Verkko väljeni. Ja Kekkosen aika oli päättymässä.

hanna nurminen
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Koneen Säätiötä perustettaessa 
tavoitteena oli säilyttää Herlinin 
perheen miesten valta yhtiössä. 
Näin selittyy myös se, miksi sään-
töihin sisältyy oheinen muotoilu.

1980-luvulla Koneen Säätiössä alkoi professionaalistumisen kausi. Toi-
minnan tavoitteet selkiytyivät, toimintatavat vakiintuivat ja Koneen Säätiö 
asettui omalle paikalleen suomalaisessa säätiökentässä. Tuen pääkohteek-
si muotoutui humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus, ja kun 
1990-luvulle tultaessa huoli ympäristön tilasta kasvoi, päätettiin näiden 
rinnalle ottaa myös ympäristöntutkimus. Tuen pääasialliseksi muodoksi va-
kiintui väitöskirjaa tekeville nuorille tutkijoille myönnetyt vuosiapurahat. 

Oma urani Koneen Säätiön parissa oli nousujohteinen. Sain pian ylen-
nyksen Koneen säätiön osa-aikaisesta, sivutoimisesta apulaisasiamiehestä 
osa-aikaiseksi, sivutoimiseksi asiamieheksi. Jatkoin työtä kotoani, varsi-
naissuomalaisen maalaistalon vintissä sijaitsevasta työhuoneestani käsin. 
Säätiön hallituksen jäseneksi minut valittiin 1988. Olin säätiön historian 
ensimmäinen naispuolinen hallituksen jäsen.



10 Koneen Säätiön ja Kone osakeyhtiön suhde oli edelleen hyvin läheinen. 
Molempien organisaatioiden hallituksen puheenjohtaja oli sama henkilö, 
ensin Heikki H. Herlin ja tämän kuoltua Pekka Herlin. Säätiön kirjanpito 
hoidettiin Koneessa ja hallituksen kaksi vuosikokousta pitkine lounaineen, 
konjakkeineen ja sikareineen pidettiin Koneen pääkonttorissa Munkkinie-
men kartanossa.

Pekka Herlin kuoli vuonna 2003. Tästä seurasi, että Koneen Säätiö it-
senäistyi merkittävästi suhteessaan Kone osakeyhtiöön. Kun minut valit-
tiin Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtajaksi, oli säätiöllä ja yhtiöllä 
ensimmäistä kertaa eri johto. Säätiön päätöksenteko on siitä lähtien ollut 
itsenäistä ja Koneesta riippumatonta. Oman toimitilan myötä erkaan-
nuimme myös fyysisesti toisistamme. Jo hiukan aikaisemmin säätiöön oli 
valittu toinen työntekijä, edelleen meillä työskentelevä silloinen toimisto-
päällikkö, nykyinen hallintopäällikkö Hilkka Salonen.

Koneen Säätiön varallisuudesta suurin osa on edelleen – onneksi – Ko-
neen osakkeissa. Koneen hämmästyttävä menestys 2000-luvulla on mah-
dollistanut myös säätiön toiminnan nopean laajenemisen: kun vuonna 
2000 jaoimme apurahoja (euroiksi muunnettuna) noin 800 000 euroa ja 
2007 runsaat 5 000 000 euroa, niin vuoden 2013 myönnettyjen apuraho-
jen määrä oli jo yli 20 000 000 euroa.

Selvää on, että näin nopeata kasvua ei voi hallita ilman määrätietoista 
strategiaa. Missiomme mukaan Koneen Säätiö parantaa maailmaa luo-
malla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Näin ollen säätiö 
tukee nykyisin paitsi tieteellistä tutkimustyötä, myös kulttuuria ja taidet-
ta. Emme enää myöskään tyydy olemaan ainoastaan apurahahakemusten 
vastaanottaja ja apurahojen myöntäjä, vaan pyrimme myös itse olemaan 
aktiivinen toimija. Haluamme olla tiede- ja taidepoliittisesti valpas rahoit-
taja, joka etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle.

Yksi Koneen Säätiön kiistattomista menestystekijöistä on aina ollut se, 
että sillä on ollut onni saada hallituksen jäseniksi viisaita ja visionäärejä 
miehiä ja naisia. Nykyisellä hallituksellamme on dynaaminen ja tulevai-
suuteen suuntautunut ote sekä valmius riskinottoon ja kiistanalaisuuden 
ja kontroversiaalisuuden hyväksymiseen. Ensimmäisenä naispuolisena Ko-

hanna nurminen



11neen Säätiön hallituksen puheenjohtajana olen halunnut luoda hallituksen 
kokouksiin kodikkaan, avoimen ja keskustelevan ilmapiirin.

Koneen Säätiön 2000-luvun vahvuuksiin kuuluu myös sen taitava ja 
sitoutunut henkilökunta. Tällä hetkellä Helsingin-toimistossamme työs-
kentelee viisi henkeä ja Saaren kartanossa neljä ja puoli. Urani Koneen 
Säätiön asiamiehenä päättyi ja uusi aika koitti, kun marraskuun ensimmäi-
senä päivänä 2013 Koneen Säätiön yliasiamiehenä aloitti filosofian maisteri 
Anna Talasniemi.

Olen hyvin ylpeä ja onnekas saadessani parantaa maailmaa yhdessä täl-
laisen joukon kanssa!

Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen puhui 

säätiön tarinasta Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan medialle 

järjestämässä koulutustilaisuudessa lokakuussa 2013. Teksti perustuu 

Hanna Nurmisen puheeseen.
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Ratsastustaidoton ja eläinkammoinen kaupun-
kilaistaiteilija Eero Yli-Vakkuri ja seppä Jesse 
Sipola aikovat luoda HKI-TKU-HKI-hevoslinjan 
Koneen Säätiön myöntämän apurahan turvin.



13Koneen Säätiön 57. toimintavuoSi
Kertomusvuonna Koneen Säätiön kehitys yhä aktiivisemmaksi, vaikutuk-
seltaan merkittävämmäksi ja ammattimaisemmaksi toimijaksi jatkui. 

Säätiölle saapui koko vuoden aikana lähes 6 000 apurahahakemusta eli 
miltei kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Kertomusvuon-
na järjestettiin vuosittaisten hakujen lisäksi kaksi säätiön kieliohjelmaan 
liittyvää teemahakua, joiden aiheena olivat monikielisyys ja taide sekä digi-
talisoituvat kieliaineistot ja tiedonlouhinta. Säätiö myönsi apurahoja ja pal-
kintoja yhteensä 20 184 703 euroa, enemmän kuin koskaan aiemmin. 

Apurahahakujen lisäksi säätiö järjesti aktiivisesti erilaisia tilaisuuksia, 
joista monet liittyivät säätiön kieliohjelmaan. Kertomusvuonna hallitus 
myös päätti yhteistyöstä IHME-nykytaidefestivaalin kanssa, joka toteutuu 
vuosina 2015–2017.

Saaren kartano järjesti elokuussa yhteisötaidetta käsitelleen Kaivo-
tilaisuuden, johon sisältyi myös neljän taiteilijatyöparin kahden viikon 
työpajat paikallisten ihmisten kanssa. Kertomusvuonna Saaren kartanossa 
aloitettiin uusi kutsutaiteilijamenettely. Ensimmäiseksi kutsutaiteilijaksi 
valittiin valo- ja tilataiteilija Jaakko Niemelä.

Säätiön kulttuuriasiamiehenä työskennellyt Anna Talasniemi aloitti 
säätiön yliasiamiehenä 1.11.2013. Yliasiamiehen tehtävä on säätiössä uusi, 
ja liittyy säätiön toiminnan kasvuun ja kehittymiseen. Henkilöstön määrä 
kasvoi Helsingissä yhdellä, kun Neea Eloranta valittiin toimistosihteerik-
si loppuvuodesta. Saaren kartanon pitkäaikainen kiinteistönhoitaja Simo 
Vuotinen jäi eläkkeelle ja hänen tilallaan keväällä aloitti kiinteistön hoitaja-
puutarhuri Heidi Lapila.

Säätiön kansainvälisyyttä edistivät muun muassa asiamiesten osallistu-
minen European Foundation Centerin vuosittaiseen konferenssiin Köö-
penhaminassa sekä säätiön hallituksen päätös hakea EFC:n jäsenyyttä.

Kertomusvuoden aikana tehtiin säätiön uusi viestintästrategia, jota pi-
lotoitiin syksyn apurahamyöntöjen yhteydessä. Tavoitteena on tuoda sää-
tiön visiossakin mainittua rohkeutta näkyväksi erilaisia viestinnän keinoja 
kokeillen.



14 Koneen Säätiön Strategia  
vuoSiKSi 2010–2015

Koneen Säätiön strategiassa luonnehditaan säätiön toimintaympäristössä 
meneillään olevia muutoksia muun muassa seuraavasti: ”Koneen Säätiö on 
muiden säätiöiden tapaan osa kansalaisyhteiskuntaa ja kolmatta sektoria. 
Julkisen sektorin rahoituskriisin takia apurahasäätiöihin kohdistuu yhä kas-
vavaa painetta rahoittaa sellaista toimintaa, joka aikaisemmin on kuulunut 
itsestään selvästi julkisen rahoituksen piiriin. Säätiöiden ja julkisen sektorin 
työnjako on murroksessa, ja säätiökentän on syytä olla valppaana.”

”Kansalaisyhteiskunnassa säätiöt kantavat vastuuta sellaisesta yleis-
hyödyllisestä toiminnasta, johon muilla ei ole mahdollisuutta tai uskallus-
ta. Säätiöt voivat reagoida nopeasti esimerkiksi tieteen ja taiteen kentälle 
ilmaantuviin yllättäviin tarpeisiin tai marginaalista esiin pyrkiviin uusiin 
ilmiöihin. Kun valtion rahoitusta tieteelliselle tutkimukselle ja taiteelliselle 
toiminnalle sävyttää yhä enenevässä määrin taloudellisen tai muun välit-
tömän hyödyn tavoittelu, on sitä tärkeämpää, että säätiöt tukevat sellaista 
tiedettä ja taidetta, jolla on muut kuin suorat hyötytavoitteet.”

Toimintaympäristön lisäksi strategiassa on määritelty muun muassa 
säätiön arvot, tehtävä, profiili ja visio. Säätiön tehtävä on edistää tieteellistä 
tutkimustyötä, erityisesti humanistista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäris-
töntutkimusta, sekä kulttuuria ja taidetta Suomessa. Säätiö haluaa profi-
loitua tiede- ja taidepoliittisesti valppaaksi tieteen ja taiteen rahoittajaksi, 
joka myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle. Säätiön ar-
voihin kuuluvat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, avoimuus, läpinäkyvyys 
ja riippumattomuus, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen vastuullisuus sekä 
vastuu ympäristöstä. Lisäksi halu ylittää erilaisia rajoja on osa säätiön arvo-
maailmaa. Visio on määritelty seuraavasti: ”Koneen Säätiö parantaa maail-
maa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille.”

Koneen Säätiön tavoitteita vuosille 2010–2015 ovat muun muassa toi-
minnan dynaamisuuden ja ajankohtaisuuden ylläpitäminen ja apurahan-
saajien aseman parantaminen. Säätiö on strategiassaan määritellyt, että 



15hakemuksia arvioidessa kiinnitetään erityisesti huomiota marginaalista 
tuloillaan olevaan, valtavirrasta poikkeavaan sekä alojenvälisessä rajamaas-
tossa olevaan tutkimukseen ja taiteeseen. Kun säätiö on pikkuhiljaa vä-
hentänyt ja fokusoinut väitöskirja-apurahojen myöntämistä, on entistä 
tärkeämmäksi noussut tutkijauran myöhempien vaiheiden tukeminen. 
Kertomusvuonna post doc -tutkijan ja kokeneen tutkijan tutkijastipendin 
perättäisten apurahavuosien kesto nostettiin kahdesta kolmeen vuoteen.
Lisäksi kaikkien kuukausiapurahojen summia nostettiin. Säätiön tavoitet-
ta suomen kielen ja Suomessa puhuttavien vähemmistökielten ja Itämeren 
alueella puhuttavien pienten kielten aseman vahvistamisesta toteutettiin 
etenkin säätiön kieliohjelma kautta. 

Säätiön toiminnan vaikuttavuutta ja strategisten tavoitteiden toteutu-
mista arvioidaan säännöllisesti, ja strategiaa päivitetään toimintaympäris-
tön muuttuessa. Kertomusvuonna säätiö päätti tilata Kulttuuripoliittisen 
tutkimuksen edistämissäätiö Cuporelta arvioinnin säätiön Monikielisyys 
ja taide -hausta sekä vuonna 2008 järjestetystä Ihmistieteet ja evoluu-
tionäkökulma -hausta.

tieteen, taiteen ja Kulttuurin apurahat

myönnetyt apurahat
Koneen Säätiö julisti vuonna 2013 apurahoja haettavaksi humanistiseen, 
yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristöntutkimukseen sekä taiteelliseen tut-
kimukseen. Haettavana oli hankerahoitusta sekä tutkijastipendejä väitös-
kirjantekijöille, post doc -tutkijoille ja kokeneille tutkijoille. Tutkijastipen-
dit ovat tutkijoille tavallisesti vuodeksi kerrallaan myönnettäviä apurahoja, 
jotka maksetaan kuukausittaisina erinä. Haettavissa oleva kuukausiapura-
ha väitöskirjantekijöille oli 2 300 euroa, post doc -tutkijoille 2 600 euroa ja 
kokeneille tutkijoille 3 300 euroa kuukaudessa.

Apurahoja oli haettavana myös tieteen yleistajuistamisen hankkeisiin 
humanistisen, yhteiskuntatieteen ja ympäristöntutkimuksen alalta. Tie-



16 teen yleistajuistamisen apurahat on tarkoitettu tietokirjallisuuden kirjoit-
tamiseen ja tietokirjallisuuden kääntämiseen, muuhun tieteen yleistajuis-
tamiseen sekä suomenkielisille tieteellisille lehdille. Tuen päätarkoituksena 
on tehdä tieteen tuloksia mahdollisimman laajalti tunnetuiksi.

Lisäksi haettavana oli neljättä kertaa apurahoja taiteen ja kulttuurin 
hankkeisiin laajemmin. Etusijalla olivat uudet ja marginaalista nousevat 
taiteen ja kulttuurin alat sekä taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat 
ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet sekä uusia näkökulmia sisältä-
vät hankkeet. Erityisesti toivottiin hakemuksia, joissa tieteen ja taiteen nä-
kökulmat kohtaavat. Apurahoja oli haettavana myös muihin suomalaisen 
yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkittäviin hankkeisiin.

Koneen Säätiön henkilökohtaisella tutkijastipendillä työskenteleville 
tutkijoille oli myös vuonna 2013 haettavana matka-apurahoja ulkomaille 
suuntautuviin matkoihin. Matka-apurahoja myöntämällä säätiö haluaa 
edistää tutkijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta.

Koneen Säätiö järjestää lähes vuosittain suunnattuja hankehakuja, joi-
den tarkoituksena on edistää monitieteisiä tutkimushankkeita sekä kiin-
nittää huomiota ajankohtaisiin ilmiöihin suomalaisen tieteen ja kulttuu-
rin kentällä. Vuosina 2012–2016 suunnattuja hakuja järjestetään erityisesti 
Koneen Säätiön kieliohjelman teemoista. Keväällä 2013 säätiö järjesti kaksi 
suunnattua apurahahakua: Monikielisyys ja taide sekä Digitalisoituvat kie-
liaineistot ja tiedonlouhinta.

Monikielisyys ja taide -apurahahaussa rahoitettiin noin 1,9 miljoonalla 
eurolla muun muassa eri alojen monikielisiä taidehankkeita ja hankkeita, 
joissa kehitetään taiteen kentän kielellistä saavutettavuutta. Hakemuksia 
saapui määräajan loppuun mennessä 267, joista apurahan sai 58 hakijaa eli 
noin joka viides.

Digitalisoituvat kieliaineistot ja tiedonlouhinta -apurahahaussa tutkijoi-
ta kannustettiin uusien tiedonlouhinnan ja koneellisen analyysin menetel-
mien käyttöön erityisesti kielentutkimuksessa. 13 hankkeelle myönnettiin 
yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui 44 eli apurahan sai 
noin joka kolmas hakija.



17Vuonna 2013 Koneen Säätiön tieteen, taiteen ja kulttuurin apurahaha-
kuihin saapui yhteensä 5 684 hakemusta, ja anottujen apurahojen yhteis-
summa oli 212,5 miljoonaa euroa. Suurin apurahakokonaisuus myönnettiin 
syksyn apurahahaun yhteydessä, johon saapui 5 259 hakemusta ja apurahoja 
myönnettiin 16 355 325 euroa 477 henkilölle tai työryhmälle. Tämän lisäksi 
jaettiin 25 000 euron suuruinen Vuoden Tiedekynä -palkinto. Säätiö jakoi 
toimintavuonna 634 taiteen, tieteen ja kulttuurin apurahaa, yhteensä 19 946 
944 euroa (ks. liite s. 66). Lisäksi myönnettiin Saaren kartanon residenssi-
apurahoja (ks. liite s. 88). Kaikkiaan apurahoja ja palkintoja myönnettiin 
toimintavuonna 20 184 703 euroa. Summa on säätiön historian suurin.

Syksyn haussa tutkijastipendejä myönnettiin 187 kappaletta, joista 58 oli 
post doc -apurahoja ja 19 kokeneen tutkijan apurahoja. Tieteen hankkeille 
eli tutkimusprojekteille, tieteellisille kokouksille ja verkostoille myönnet-
tiin 69 apurahaa, joista monivuotisena myönnettiin kahdeksan apurahaa. 
Toimintavuonna myönnettiin 53 tietokirjoittamisen apurahaa, joista kah-
deksan oli suomenkielisille tieteellisille lehdille ja 10 tieteen yleistajuista-
miseen, yhteensä 998 699 euroa. Taiteen ja kulttuurin sekä muita apura-
hoja jaettiin 168 kappaletta. Matka-apurahoja myönnettiin 85 kappaletta, 
yhteensä 112 154 euroa. Vuonna 2013 Koneen Säätiö päätti jatkaa Helsingin 
yliopiston tutkijakollegiumin tukemista Baltian maista ja Venäjältä tule-
vien humanistisen ja yhteiskuntatieteellisten alan tutkijoiden vierailujen 
rahoittamiseksi.

Suurimmat suomalaiset säätiöt ovat perustaneet yhteisen poolin roh-
kaistakseen suomalaisia post doc -tutkijoita ulkomaille. Koneen Säätiö on 
mukana 900 000 eurolla poolin toimintakaudella 2013–2015, ja säätiön 
hallituksen varapuheenjohtaja Ilona Herlin on hankkeen johtoryhmän jä-
sen. Post doc -pooli järjesti vuonna 2013 kaksi hakua, joissa Koneen Säätiö 
myönsi yhdeksän apurahaa, yhteensä 378 000 euroa.

Käyttämättömiä apurahoja poistettiin 395 958 euroa.
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myönnetyt apurahat vuonna 2013 
(yht. 20 159 703 €)

66 % Tutkijastipendit, tutkimushankkeet*  
13 359 430 €

5 % Tietokirjoittaminen, tieteen yleis tajuistaminen ja tieteelliset lehdet   
998 699 €

27 % Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat** 
5 476 661 €

1 % Matka-apurahat säätiön tutkijastipendin saajille  
112 154 €

1 % Saaren kartanon residenssiapurahat  
212 759 €

--------------------------------
100 % 20 159 703 €

* Summa sisältää Digitalisoituvat kieliaineistot ja tiedon-
louhinta -apurahahaussa jaetun 1 395 115 euroa

** Summa sisältää Monikielisyys ja taide -apurahahaussa 
jaetun 1 851 850 euroa
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myönnetyt apurahat SyKSyllä 2013: tutKijaStipendit  
ja tutKimuShanKKeet (yht. 11 731 815 €)

22 % Humanistinen tutkimus tutkijastipendit  
2 582 800 €

28 % Humanistinen tutkimus tutkimushankkeet   
3 269 551 €

10 % Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tutkija stipendit  
1 199 100 €

15 % Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tutkimushankkeet  
1 763 540 €

9 % Ympäristöntutkimus tutkijastipendit   
1 082 000 €

9 % Ympäristöntutkimus tutkimushankkeet  
1 081 824 €

3 % Taiteellinen tutkimus tutkijastipendit  
376 200 €

3 % Taiteellinen tutkimus tutkimushankkeet  
376 800 €

-----------------------------------
100 % 11 731 815 €
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apurahahaKemuSten KäSittely, päätöSten Kriteerit ja 
raportointi
Koneen Säätiölle saapuneiden hakemusten käsittely perustuu vertaisarvi-
ointiin. Vertaisarvioijat ovat tieteen- tai taiteenalan asiantuntijoita, joilla 
on tarvittava kokemus arvioitavana olevien hakemusten arviointiin. 

Hakemusten käsittelyssä kiinnitetään huomiota jääviyskysymyksiin. 
Arvioijat ja hallituksen jäsenet ilmoittavat päätöksentekoon vaikuttavat 
mahdolliset sidonnaisuudet ja eturistiriidat eivätkä eturistiriitatilanteessa 
osallistu apurahaa koskevaan päätöksentekoon tai sitä edeltävään prosessiin.

myönnetyt apurahat ja palKinnot 2000–2013

2000 801 039 €

2005 2 407 500 €

2007 5 090 839 €

2008 7 261 004 €

2009 7 110 940 €

2010 9 107 450 €

2011 9 142 302 €

2012 15 122 429 €

2013 20 184 703 €

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



21Koneen Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä 
julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä, mutta säätiölle 
saapuneiden apurahahakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat 
muun muassa seuraaviin seikkoihin:

1. Hakemuksen ja liitteenä olevien hakijan cv:n ja muiden dokument-
tien pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke 
menestyksekkäästi. Tutkimus, työ- tai hankesuunnitelman arvioin-
nissa kiinnitetään huomio suunnitellun hankkeen tieteelliseen tai tai-
teelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, ajankohtaisuuteen sekä 
uusiin näkökulmiin.

2. Etenkin väitöskirjantekijän ja post doc -tutkijan tutkijastipendiä kos-
kevissa apurahahakemuksissa työn ohjaajan tai muun työn hyvin tun-
tevan henkilön antama lausunto on tärkeä.

3. Kokonaisarvioon vaikuttaa tutkimus-, työ tai hankesuunnitelman, 
cv:n ja muiden dokumenttien sekä lausuntojen lisäksi se, millaisen 
kokonaisuuden kunkin alan hakemukset kulloinkin muodostavat: 
hakemuksia arvioidaan suhteessa toisiinsa.

4. Päätöksiä ohjaavat myös säätiön strategiassa määritellyt painopisteet, 
joista kerrotaan hakuohjeissa kunkin apurahatyypin kohdalla.

5. Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon muita yhteiskunnallisia 
sekä tiede- ja taidepoliittisia näkökohtia. Säätiö pyrkii päätöksillään 
edistämään tieteen, taiteen ja muun suomalaisen kulttuurin moni-
puolista kehitystä.

Apurahan saajien on raportoitava hankkeensa tuloksista puolen vuoden 
kuluessa viimeisen apurahaerän maksamisesta.



22 tSeKKiläinen SähKöinSinööri Kohtaa 
turKulaiSen romaniStin: SuomenKieliSen 
internetin SiSältö KielentutKijoiden 
Käyttöön

Ihmiskunta on parissakymmenessä vuodessa luonut valtavan tekstikokoel-
man: avoimen tietoverkon sisältämät kirjoitukset. Nykykielten tutkijan 
kannalta kyseessä on mittaamattoman arvokas lähde. Internetin kieliai-
neiston arvo on maallikonkin helppo ymmärtää, sillä useimmat ovat vie-
raskielistä tekstiä kirjoittaessaan googlanneet sanastoa tai ilmaisujen käyt-
töä. Hakukoneiden tarjoamat työkalut eivät kuitenkaan riitä kielentutki-
joille, jotka tarvitsevat täsmällisemmin kuvattua aineistoa. 

Vaikka internetissä on tiettävästi eniten englantia, siellä on valtavasti 
myös suomenkielistä tekstiä. Jotta tietoverkon suomi olisi kielentutkijoi-
den käytössä, Veronika Laippala ja Filip Ginter Turun yliopistosta tart-
tuivat työhön. He saivat Koneen Säätiön digitalisoituviin kieliaineistoihin 
ja tiedonlouhintaan liittyvässä rahoitushaussa rahoituksen kolmivuotiselle 
hankkeelleen. Hankkeessa kaikki internetistä löytyvät suomenkieliset teks-
tit analysoidaan morfosyntaktisesti eli muotojen ja lauserakenteen kannal-
ta. Veronika Laippala on taustaltaan ranskan kielen tutkija ja Filip Ginter 
taas tsekkiläinen sähköinsinööri, kuten hän itse asian ilmaisee – nykyisin 
hän on kuitenkin pikemminkin tietojenkäsittelytieteilijä.

Tietoverkossa harhaillessaan ymmärtää, ettei enää olisi mahdollista koo-
ta tai varsinkaan analysoida sieltä löytyvää suomenkielistä tekstiä käsityö-
nä. Laippalan ja Ginterin projektin ensimmäisessä vaiheessa ”kroolaaja” eli 
verkon haravointiohjelma kokosi suomenkielisen tekstin verkosta. Saalis 
oli suuri: noin 120 miljoonan lauseen eli miljardin sanan verran tekstiä. 
Tulostettaessa näistä tulisi miljoonia painosivuja. 

Projektin seuraava vaihe on kerätyn tekstimassan kielitieteellinen 
analyysi. Tässä Laippalan ja Ginterin johtama ryhmä käyttää analyysi-
keinoja, joita on käytetty lauseiden jäsentämiseen Turun suomen kielen 

eSittelySSä Koneen  
Säätiön tuKema hanKe



23puupankki -projektissa. (Puupankki ei tässä tarkoita ksyloteekkiä, johon 
on kerätty erilaisia puulajeja, vaan kieliopillisesti analysoitujen lauseiden 
kokoelmaa.) Turun puupankissa jäsennys oli tehty käsin, mutta uudessa 
hankkeessa käytetään Filip Ginterin kehittämää tietokoneohjelmaa, joka 
automaattisesti jäsentää tekstiaineiston lauserakenteen. Vaikka tietoko-
neohjelma ei vielä yllä ihmismielen tarkkuustasolle lauseiden analysoi-
jana, sen tarkkuutta voidaan mitata, ja ohjelma on osoittautunut varsin 
tarkaksi. Analysoitu aineisto on vapaasti testattavissa verkko-osoitteessa  
bionlp.utu.fi.

Kieltä voidaan tutkia suurina tekstimassoina, mutta yleensä kielentut-
kija haluaa tietää myös sen, miten kieltä käytetään erilaisissa tekstilajeissa. 
Kuka kirjoittaa kenelle ja miksi? Verkossa on sekaisin keskustelupalstaa, 
julkisen hallinnon ohjeita, mainoksia ja monenlaista muuta. Tämäkin ote-
taan Laippalan ja Ginterin projektissa huomioon: suuri jäsennetty teks-
tiaineisto jäsennetään edelleen klusteroimalla, eli rakenteen ja sanaston 
perusteella samankaltaisia tekstejä luokitellaan yhteen. Valmiita luokkia ei 
käytetä – tähän tarvittaisiin taas valtava määrä ihmistyötä – vaan ohjelma 
luo luokat jakamalla aineiston eri tekstilajeihin. Näin syntyy kielentutki-
joiden kannalta kiinnostavia alakokoelmia eri tekstilajeista.

Hanke: Suomenkielinen Internet  
kieliaineistoksi morfosyntaktisen 
analyysin ja tekstin luokittelun  
avulla (2014–2016)

Hakijat: FT Filip Ginter ja FT  
Veronika Laippala ja työryhmä

Myönnetty rahoitus: 262 400 €

Rahoitushaku: Digitalisoituvat  
kieliaineistot ja tiedonlouhinta
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eSittelySSä Koneen  
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Tietoverkon suomea avataan kielentutkijoiden käyttöön. 
Internetistä löytyvät noin 120 miljoonaa suomenkielistä 
lausetta analysoidaan morfosyntaktisesti. Lauseraken-
teen jäsentämiseen käytetään Filip Ginterin kehittämää 
tietokoneohjelmaa.



26

Monikielisyys ja taide 
-hakuun liittyen järjestettiin 
kaksi työpajaa. Työpajoissa 
kerrottiin alkavasta rahoitus-
hausta, esiteltiin aiemmin 
toteutuneita teemaan 
liittyviä hankkeita, ideoitiin 
pienryhmissä uusia hankkei-
ta ja verkostoiduttiin. Haku 
oli osa Koneen Säätiön 
kieliohjelmaa.

Koneen Säätiön Kieliohjelma 
parantaa Kieli-ilmaStoa
 Koneen Säätiön kieliohjelman (2012–2016) tarkoitukseksi on vuonna 2012 
kirjattu pienten suomalais-ugrilaisten kielten, suomen sekä Suomen vä-
hemmistökielten dokumentointi ja niiden aseman vahvistaminen. Vuonna 
2013 säätiö halusi täsmentää, että kieliohjelmassa mainituilla Suomen vä-
hemmistökielillä ei viitata vain Suomen virallisiin vähemmistökieliin, vaan 
kaikkiin Suomessa käytettyihin kieliin. Kieliohjelman tarkoitusta täsmen-
nettiin ja ohjelman tavoitteeksi lisättiin kieli-ilmaston parantaminen. 

Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestetään suunnattuja hakuja ja rahoite-
taan hankkeita, joiden käytäntöön panossa säätiö on eriasteisesti mukana. 
Lisäksi kieliohjelmaa toteutetaan jo olemassa olevien säätiön apurahaha-
kujen kautta painottamalla valinnoissa ohjelman tavoitteita toteuttavia 
hankkeita. Koneen Säätiö järjestää kieliohjelman teemoihin liittyen myös 
seminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia sekä tekee yhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa muun muassa ruotsin kieleen liittyen.

Kertomusvuonna järjestettiin suunnatut apurahahaut Monikielisyys ja 
taide (myönnettiin 58 apurahaa) sekä Digitalisoituvat kieliaineistot ja tie-
donlouhinta (myönnettiin 13 apurahaa). Kaikkiaan kieliohjelmaan liittyviä 
apurahoja myönnettiin kertomusvuonna 120 kappaletta, summaltaan yh-
teensä 7 384 813 euroa. Säätiön koko vuoden apurahamyönnöistä tämä on 
lähes 37 prosenttia.

Kertomusvuoden aikana järjestettiin lisäksi Monikielisyys ja taide -työ-
pajat, kieliohjelman tutkijatapaaminen sekä seminaari tekijänoikeuksista 
ja kirjallisuuden tutkimuksesta. Säätiö oli mukana myös Turun kirjames-
suilla. Tapahtumista lisää sivuilla 28 –31.
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28 vuoden tiedeKynä -palKinto laura 
WahlforSille

Koneen Säätiö myöntää vuosittain Vuoden Tiedekynä -palkinnon tieteel-
lisestä kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty ansiokkaasti. 25 000 
euron suuruinen palkinto myönnetään vuorovuosin humanistisen, yhteis-
kuntatieteellisen tai ympäristöntutkimuksen aloille. Vuoden Tiedekynä 
-palkinnolla Koneen Säätiö haluaa edistää suomenkielistä tieteellistä kir-
joittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta sekä nostaa suomenkielisen 
tieteellisen kirjoittamisen arvostusta. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2010, jolloin sen nimenä oli Vuoden Kynä 2010 -palkinto.

Vuoden Tiedekynä 2013 -palkinto myönnettiin ansiokkaasti kirjoi-
tetusta suomenkielisestä humanistisen alan kirjoituksesta. Palkinnon sai 
musiikin- ja kirjallisuudentutkija, pianisti Laura Wahlfors artikkelistaan 
”Couranten hidastettu juoksu. Roland Barthes ja musiikki kirjoittajan 
inspi raationa”, joka on ilmestynyt lehden Musiikki numerossa 3–4 / 2012, 
sivut 8–27. Palkinto jaettiin 3.2.2014. 

Vuoden Tiedekynä 2013 -palkinnonsaajan valitsi Helsingin yliopiston 
kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki Nummi. Artikkelien ja kirjojen 

esikarsinnan tekivät säätiön tiedeasiamies, FT Kalle 
Korhonen ja FM Antti Kuparinen. Arvioidut artik-
kelit ja kirjat olivat ilmestyneet vuosien 2011, 2012 ja 
2013 aikana. 

Laura Wahlfors (s. 1974) on helsinkiläinen musiikin- 
ja kirjallisuudentutkija ja pianisti. Hän on opiskellut 
Helsingin yliopistossa sekä Taideyliopiston Sibelius-
Akatemiassa, josta hän valmistui viime vuonna musii-
kin tohtoriksi. Hänen väitöskirjansa ”Muusikon ku-
mousliikkeet”. Intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä 
on julkaissut Tutkijaliitto (2013).

”Wahlforsin kirjoitelma on hie-
novarainen yritys ottaa haltuun 
ranskalais-kirjallinen tyyli-
ihanne, siihen liittyviä tapoja 
havaita, päätellä ja ilmaista 
sekä sulattaa nämä ainekset 
suomen kieleen ja laajentaa 
tällä tavoin kielemme ilmaisu-
repertoaaria. Vaikka kirjoitel-
man tyyliasu on esseistinen, 
kevyt ja intiimi, se pohjautuu 
aihepiirin varmaan tiedolliseen 
ja taidolliseen hallintaan sekä 
tieteellisen tutkielman lujaan 
rakenteeseen, jota ryydittävät 
niin henkilökohtainen koke-
mus kuin teoreettiset  ja filo-
sofiset sivupolut.”
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31tilaiSuudet ja tapahtumat

Koneen Säätiö tieteen päivien tiedettä KampiSSa 
-tapahtumaSSa
Kampin kauppakeskuksessa järjestettiin Tieteen päivien yhteydessä Tie-
dettä Kampissa -tapahtuma 9.–10.1.2013. Koneen Säätiön tiedeasiamies 
Kalle Korhonen oli koonnut torstai-iltaan ohjelman, jossa tutkijat Lieven 
Ameel, Heini Lehtonen, Liisa Raevaara, Marjo Savijärvi, Minnaleena 
Toivola ja Johanna Vaattovaara puhuivat Helsingin kielimaisemasta: mo-
nikielisyydestä, murteista ja aksenteista, nuorten kielestä.

Tapahtumaa seurasi yli tuhat henkilöä ja se oli tiettävästi ensimmäinen 
kauppakeskuksessa järjestetty tiedetapahtuma Suomessa. Koneen Säätiö 
tuki tapahtumaa ja säätiön asiamiehet osallistuivat sen toteuttamiseen yh-
teistyössä Suomen Akatemian, Suomen Ympäristökeskuksen, Heurekan, 
Metropolia-ammattikorkeakoulun, Tiedonjulkistamisen neuvottelukun-
nan, Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja HSL:n kanssa.

moniKieliSyyS ja taide -työpajoiSSa ideoitiin ja Kehitettiin 
hanKKeita
Koneen Säätiö järjesti helmikuussa yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen 
(Taike) monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhosen kanssa kak-
si työpajaa liittyen suunnattuun Monikielisyys ja taide -apurahahakuun. 
Työpajojen tarkoituksena oli kertoa hausta ja tuoda yhteen eri alojen tai-
teilijoita ja asiantuntijoita hankeideoiden ideoimiseksi ja kehittämiseksi. 
Koneen Säätiön toimitiloissa 7.2. ja Taiken tiloissa 20.2.2013 järjestetyt 
työpajat herättivät suurta kiinnostusta ja niihin osallistui yhteensä noin 
130 henkilöä (ks. kuva s. 25).

vanhat ja uudet tutKimuShanKKeet KohtaSivat Kieliohjelman 
tutKijatapaamiSeSSa
Koneen Säätiö järjesti 14.6. säätiön kieliohjelmaan liittyvän tutkijatapaa-
misen, joka oli samalla säätiön vuoden 2008 Ihmistieteet ja evoluutionäkö-

Väestönmuutos-hankkeiden työ-
seminaarissa pohdittiin muun 
muassa sitä, miten hankkeiden 
tuloksia  voitaisiin viestiä päät-
täjille ja laajemmalle yleisölle.



32 kulma -haussa rahoitetun BEDLAN-hankkeen loppuseminaari. Kielten 
eriytyminen biologisen lajiutumisen näkökulmasta (BEDLAN) -hank-
keessa biologit ja kielitieteilijät ovat yhdessä kehittäneet kielten eriytymi-
sen ja sen ajoittamisen metodiikkaa. Vuosina 2009–2013 rahoitetun hank-
keen tuloksia esittelivät Terhi Honkola, Jyri Lehtinen ja Kaj Syrjänen.

Tilaisuudessa kuultiin myös säätiön kieliohjelmasta rahoitettujen hank-
keiden esityksiä: Santra Jantunen ja Ulriikka Puura käsittelivät itäme-
rensuomalaisten kielten ja kieliyhteisöjen muutoksen seurantaa ja doku-
mentointia, Tommi Jauhiainen suomalais-ugrilaisia kieliä internetissä ja 
Tiina Onikki-Rantajääskö johtamaansa hanketta Suomen kognitiivista 
kielioppia sukukielten kehyksessä.

väeStönmuutoS-hanKKeiden työSeminaariSSa pohdittiin 
populariSointia
Koneen Säätiö järjesti 26.8.2013 työseminaarin hankkeille, jotka saivat ra-
hoitusta vuoden 2011 Väestönmuutos-hankehausta (ks. kuva s. 28). Osa 
tutkimusryhmistä keskittyy väestömäärän muutoksiin, perheen muodos-
tukseen tai kuolleisuuteen erilaisissa sosioekologisissa konteksteissa. Toi-
set taas tutkivat väestöryhmien suhteita tai esimerkiksi persoonallisuuden 
suhdetta väestön alueelliseen sijoittumiseen. 

Monitieteisyyden ansiosta hankkeiden välille syntyi seminaarissa kiin-
nostavia kytköksiä. Etenkin seminaarin lopuksi pohdittiin, mitä ja miten 
hankkeiden tuloksia voitaisiin viestiä päättäjille tai laajemmalle yleisölle. 
Kahdessa hankkeessa onkin tekeillä tutkimuksen lisäksi dokumenttielokuva.

Koneen Säätiö turun KirjameSSuilla
Koneen Säätiö oli mukana Turun kirjamessuilla 5.10.2013 Kieli ja mieli 
-seminaarissa. Ohjelmaosuudessa kuultiin, kuinka Koneen Säätiön kie-
liohjelmasta tuetuissa Satutandemi ja Bjarmia & Beowulf -hankkeissa 
edistetään monikielisyyttä ja kulttuurien yhteisymmärrystä sanataiteen, 
runouden ja kääntämisen keinoin. Tilaisuuden juonsivat Jussi Nuorteva 
ja Anna Talasniemi. Seminaarin järjestäjinä olivat Koneen Säätiö, Kansal-
liskielten tukiyhdistys ja Runoviikko ry.
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ateenan KiinteiStö

Säätiö omistaa Ateenassa Karyatidon-kadulla kiinteistön, joka on Suomen 
Ateenan-instituutin käytössä. Ateenan keskustassa lähellä Akropolis-kuk-
kulaa sijaitseva talo on ollut Suomen Ateenan-instituutin johtajan asun-
tona ja edustustilana marraskuusta 1991 lähtien. Vuonna 2013 aloitettiin 
kiinteistön peruskorjaus.

Seminaari teKijänoiKeuKSiSta ja KirjalliSuuden  
tutKimuKSeSta
Digitaalisen talouden professori Ian Hargreaves Cardiffin yliopistosta 
sekä Stef van Gompel Amsterdamin yliopiston informaatiolain laitokselta 
olivat pääpuhujina 9.12. järjestetyssä seminaarissa. Koneen Säätiön järjes-
tämän seminaarin tarkoituksena oli vaikuttaa tekijänoikeuslain muutta-
miseen sellaiseksi, että se ei estä kirjallisuuden tutkimusta nykyajan meto-
deilla. Teema nousee säätiön kieliohjelmasta, jonka yksi tärkeä tavoite on 
edistää avoimuuden ja vuorovaikutuksen kulttuuria tieteen tekemisessä. 
Samassa yhteydessä julkistettiin Marjut Salokanteleen laatima raportti 
Tekijänoikeus ja tutkimuksen raaka-aineet: Uuden teknologian haasteet 
tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin tutkimuskäytölle. Lisäksi kuul-
tiin tutkijoiden ja taiteilijoiden puheenvuoroja aiheesta.

maaliSjuhla
Säätiön sidosryhille järjestettiin viidettä kertaa Maalisjuhla 28.3.2013. Ti-
laisuuteen kutsuttiin etenkin apurahansaajia, mutta myös säätiö- ja tie-
demaailman edustajia ja muita tahoja, joiden kanssa säätiö oli ollut te-
kemisissä edellisen vuoden aikana. Maalisjuhla järjestettiin Taidehallissa 
ja juhlassa esiintyi äänirunoilija Dirk Huelstrunk. Taidehallissa oli esillä 
Karjala!-näyttely, joka oli saanut Koneen Säätiön tukea.



34 ZodiaKin talK tuo tanSSia 
KieltenopetuKSeen
Suomea toisena kielenä opiskelevien peruskoululaisten oppitunnilla osa 
seisoo patsaina, osa seuraa ohjaajan ohjeita. ”Etsi kohta, josta voit mennä 
yli tai ali. Etsi paikka, missä olet jonkun välissä, jonkun takana, jonkun 
alla.” Osallistujat kommentoivat spontaanisti: ”Nyt mä tajuan! ’Alla’ tar-
koittaa, että mä pysyn paikoillani jonkun alla. Ja ’ali’ kun mä kuljen tästä 
näiden käsien alta.”

Uuden tanssin keskus Zodiakin TALK-hankkeessa on kyse peruskou-
lussa vedettävistä kielityöpajoista, joissa vierasta kieltä opetellaan tanssi-
taiteen, liikkeen ja konkreettisen toiminnan avulla. Peruskoulun oman 
kielenopettajan kanssa opetuksessa on mukana tanssitaiteilija. 

”Ihmiset oppivat eri aistikanavien kautta: jollekin opetus jää mieleen 
kun kuuntelee ja toinen tarvitsee visuaalisen kanavan muistaakseen ja op-
piakseen. Lisäksi on olemassa ihmisiä, joille asiat avautuvat kokemuksen, 
tekemisen ja liikkeen kautta. He ovat kinesteettisiä oppijoita”, kertoo han-
ketta koordinoiva Zodiakin yleisötyövastaava Katja Kirsi. 

TALK-hankkeessa kehitetään uudenlaista kinesteettistä menetelmää 
kieltenopetukseen. Opetusmenetelmien lisäksi pyritään erityisesti tutki-
maan, millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella, säännöllisellä taiteellisella työs-
kentelyllä on kielenopetuksen tuloksiin ja oppilaiden motivoitumiseen. 
Tanssitaiteilija työskentelee koulun oman opettajan ja luokan kanssa kol-
men vuoden ajan. ”Pääsemme kokeilemaan mitä tapahtuu, kun työsken-
telytapa ei ole aina uusi asia ryhmälle. Voimme rauhassa kehittää menetel-
mää yhdessä oppilaiden ja kieltenopettajan kanssa”, kertoo Kirsi. Tavoit-
teena on, että koulun oma kielenopettaja omaksuu uusia opetusmetodeja 
ja näin menetelmät leviävät.

Opetettavana on seitsemän eri kieltä. Tanssitaiteilijoille opetettava kieli 
on heidän työkielensä, äidinkieli tai he ovat hankkineet kielitaidon asues-
saan ulkomailla. Parhaiten toiminnalliseen opetustapaan 
sopivat opetussuunnitelman osat etsitään yhdessä opet-
tajan kanssa. Tärkeää on myös tanssitaiteilijoiden luova 

eSittelySSä Koneen  
Säätiön tuKema hanKe

Kinesteettinen oppiminen 
on tehokas tapa niin uuden 
oppimiseen kuin vanhan 
asian kertaamiseen. Lisäk-
si menetelmä sopii hyvin 
ääntämisen harjoitteluun, 
puheen tuottamiseen ja 
kuullun ymmärtämiseen.
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eSittelySSä Koneen Säätiön 
tuKema hanKe

prosessi. ”Opetus on myös taiteellista työtä. Kielityöpajoissa on olemassa 
rakenne, jonka mukaan taiteilijat suunnittelevat opetusta, mutta kyseessä 
ei ole jumppaohjelma, jossa samat tehtävät toistuvat. Toteutustavat saavat 
kasvaa ja elää”, täsmentää Kirsi.

”Kiinnostus toimintaamme ja kinesteettiseen opetukseen on ollut kas-
vavaa. Opettajien mielenkiinnon herätti se, kun saimme Otavan kirja-
säätiön ja Suomen kieltenopettajien liiton myöntämän Vuoden kieliteko 
-palkinnon vuonna 2012”, Kirsi sanoo. Koulut saattavat silti empiä uut-
ta opetustapaa tarjottaessa. Pelätään, että kinesteettinen oppiminen vie 
enemmän aikaa kuin perinteinen. Kirsi on kuitenkin todennut käytän-
nössä, että se on tehokas tapa niin uuden oppimiseen kuin vanhan asian 
kertaamiseenkin. Lisäksi menetelmä sopii hyvin ääntämisen harjoitteluun, 
puheen tuottamiseen ja kuullun ymmärtämiseen.

Peruskouluissa tehtävästä työstä opittuja kokemuksia halutaan jakaa 
laajasti muidenkin käyttöön. Hankkeen loppuvaiheessa, kun kinesteetti-
sen kielen opetuksen metodia on työstetty pidemmälle, työryhmä tekee 
menetelmäopasvideoita. Tämän lisäksi vedetään työpajoja, joissa opetusta-
paa koulutetaan uusille tanssitaiteilijoille ja opettajille.

Hanke: TALK - Taidetta ja 
liikettä kieltenopetukseen 
2013–2016

Hakijat: Zodiak Presents ry / 
Zodiak – Uuden tanssin  
keskus ja työryhmä

Myönnetty rahoitus:  
170 000 €

Rahoitushaku: Monikielisyys 
ja taide



37Saaren Kartanon tutKija- ja 
taiteilijareSidenSSin toiminta

Koneen Säätiö ylläpitää Mynämäellä sijaitsevassa Saaren kartanossa residens-
siä, jossa eri alojen taiteilijat ja tutkijat voivat muutaman kuukauden ajan 
keskittyä työhönsä maaseudun rauhassa ja samalla jakaa ajatuksia ja koke-
muksia kollegojensa kanssa. Vuosi 2013 oli kartanon kuudes toimintavuosi.

Saaren Kartanon Strategia 2012–2015
Saaren kartanon tehtävä on tarjota eri alojen taiteilijoille ja tutkijoille rau-
hallinen työskentely-ympäristö ja hedelmällinen kohtauspaikka. Vuoden 
2015 visio on määritelty seuraavasti: Saaren kartano on Suomessa ja kansain-
välisesti tunnettu kulttuurikeskus, jonne eri alojen tutkijat ja taiteilijat halu-
avat tulla työskentelemään, koska Saaren kartanossa voi rauhassa keskittyä 
luovaan työhön, koska Saaren kartanon Kaivolla (ks. s. 37) on mahdollisuus 
olla vuorovaikutuksessa muiden taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa, rikkoa 
rajoja ja luoda uusia yhdistelmiä ja koska Saaren kartanossa työskentely tu-
kee taiteilijana ja tutkijana kehittymistä sekä uralla etenemistä.

Vuosien 2012–2015 kehittämisen painopisteet ovat Kaivo-toiminnan 
edelleen kehittäminen, residenssin profiilin ja rekrytoinnin kehittäminen 
sekä aktivoituminen kansainvälisessä residenssikentässä.

reSidenSSitoiminta
Saaren kartanon kevät, syksy ja talvi oli varattu taiteilijoiden itsenäiseen 
työskentelyyn neljässä kahden kuukauden mittaisessa jaksossa ja kesä tou-
kokuusta elokuuhun oli intensiivistä ryhmien työskentelyaikaa. Vuoden 
2013 kevään ja syksyn aikana residenssivieraita oli yleensä kahdeksan ker-
rallaan neljän eri jakson aikana, ja kesällä kaikki tilat oli varattu ryhmille. 

Vuonna 2013 Saaren kartanossa työskenteli yhteensä 42 taiteilijaa, tut-
kijaa tai taiteilijaryhmää (ks. liite 2 s. 90). Yksilöresidenssipaikkaan sisältyi 
asunto, työhuone ja 1 900 euron kuukausiapuraha ja taiteilijaryhmät saat-
toivat hakea hankkeelleen ryhmäresidenssitukea. 



38 Toimintavuonna säätiölle saapui yhteensä 188 yksilöresidenssihakemus-
ta ja 71 ryhmäresidenssihakemusta. Hakemusten määrä pysyi lähes sama-
na kuin edellisenä vuonna. Yksilöresidenssihakemuksista lähes puolet oli 
visuaalisen taiteen alalta. Säätiön hallitus myönsi Saaren kartanon johto-
kunnan esityksestä 30 yksilöresidenssipaikkaa ja 16 ryhmäresidenssipaik-
kaa vuodelle 2014 (ks. liite s. 88). Residenssipaikat sisälsivät asunnon ja 
työskentelytilan lisäksi 2 300 tai 2 600 euron suuruisen apurahan.

Lisäksi päätettiin, että jatkossa residenssiin kutsutaan vuosittain yksi 
kutsutaiteilija, joka asuu ja työskentelee kartanossa yhteensä kahdeksan 
kuukautta. Ensimmäisenä kutsutaiteilijana aloitti syyskuun 2013 alussa 
kuvataiteilija Jaakko Niemelä.

Residenssiapurahoja myönnettiin vuonna 2013 yhteensä 212 759 euroa 
ja käyttämättömiä apurahoja poistettiin 3 844 euroa.

reSidenSSiapurahapäätöSten peruStelut
Koneen Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä eikä jul-
kista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä, mutta säätiölle saa-
puneiden residenssihakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat 
mm. seuraaviin kriteereihin:

1. Taiteellisten ansioiden arviointi perustuu hakijan työsuunnitelmaan, 
CV:hen ja portfolioon sekä hakemukseen liitettäviin lausuntoihin.

2. Kullekin residenssijaksolle pyritään valitsemaan suomalaisia ja ulko-
maalaisia taiteilijoita, useiden eri alojen taiteilijoita sekä nuoria että 
pitemmän uran tehneitä taiteilijoita.

3. Jokaiselle neljälle yksilöresidenssijaksolle valitaan yleensä seitsemän 
taiteilijaa. Valintaan vaikuttaa näin ollen muun muassa se, mitkä resi-
denssiajankohdat sopivat kullekin hakijalle.

4. Kullekin jaksolle voidaan valita vain yksi kuvataiteilijan työtilaa tai 
tanssistudiota käyttävä taiteilija. Muut taiteilijat työskentelevät pää-
asiassa kirjoituspöydän ääressä, muutamat myös puuverstaassa.



39Saaren Kaivo
Saaren Kaivo on Koneen Säätiön ylläpitämässä Saaren kartanon taiteilija- 
ja tutkijaresidenssissä käytettävä metafora, joka viittaa eri alojen ihmisten 
väliseen vuorovaikutukseen. Kaikkialla maailmassa ihmiset ovat kokoon-
tuneet – ja monin paikoin kokoontuvat nykyisinkin – kaivolle vettä nou-
tamaan. Siellä he jakavat ajatuksia, ideoita, ongelmia ja niiden ratkaisuja. 
Saaren Kaivo on residenssissä työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden 
mahdollisuus kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toi-
nen toisensa ajatuksiin, työhön, Saaren kartanoon. Saa-
ren Kaivolla jakaminen syntyy usein spontaanisti, mutta 
residenssin henkilökunta myös luo Kaivolle suotuisia 
tiloja, tilanteita ja tilaisuuksia.

Kertomusvuonna Kaivo-toiminta vakiinnutti ase-
maansa entisestään erityisesti yksilöresidensseissä. 
Esimerkiksi Jörn Burmester toteutti performanssin 
yhdessä kollegojen kanssa galleria Titanikissa Turussa, 
Jodi Rose ja Pia Bartsch järjestivät siltatanssitapahtu-
man yhdessä Pyheen kylätoimikunnan ja 
paikallisen kansantanssiryhmän kanssa ja 
Eija Keskinen järjesti taidenäyttelyn päi-
väkotilapsille. Lokakuussa Pia Bartsch ja 
senhetkiset taiteilijat järjestivät yhteisen 
work in progress -näyttelyn Mynämäen 
Kivimakasiinissa. Näyttelyyn liittyi myös 
työpaja päiväkodissa. Lisäksi Kaivolla 
näyttäisi syntyneen muutama uusi yhteis-
työkuvio, joiden tuloksia saataneen näh-
dä tulevaisuudessa. Syksyllä 2013 Maija 
Hynninen ja Julien Nathanielsz aloitti-
vat yhteisen projektin ja vuoden viimei-
nen ryhmä (Matthew Cowan, Friederike 
Feldbeck, Johanna Juhola, Paul Landon, 
Heli Meklin, Minna Pöllänen, Anu Pen-

Saaren Kaivolla taiteilijat 
esittelivät työtään toisilleen 
säännöllisesti. Varsinkin 
esiintyvät taitelijat järjes-
tivät muille work in prog-
ress -esityksiä, ja monet 
taiteilijat esittäytyivät myös 
yhteisölle. Kuvassa päivä-
kotilapsia ja Eija Keskinen 
taidenäyttelyssä.



40 nanen, Stéphane Querrec ja Mirimari Väyrynen) tekee koko ryhmän 
käsittävän yhteisprojektin.

Kesäisin järjestettävät erityiset Kaivo-tilaisuudet kokoavat eri alojen 
asiantuntijoita pohtimaan valittuja teemoja. Kesä-Kaivojen järjestämises-
sä kiinnitetään huomiota erityisesti teeman valintaan, fasilitointitapoihin 
ja Saaren kartanolle ominaiseen vieraanvaraisuuteen. Vuoden 2013 kesä-
Kaivossa paneuduttiin yhteisötaiteeseen (ks. s 42).

tapahtumat ja vierailut
Kertomusvuoden aikana kartanossa kävi runsaasti vieraita toimintaan tu-
tustumassa. Edellä esiin tulleiden tapahtumien lisäksi kartanossa järjestet-
tiin muun muassa seuraavat tapahtumat ja tilaisuudet: Taideyliopiston kol-
mipäiväinen ajatushautomo 25.–27.2., Contemporary Self Potrait -hank-
keen kirjoitustyöpaja 15.3., Avoimien ovien päivä 25.5., Elojuhla 31.8. ja 
Turun Taideakatemian aikuisopiskelijoiden tutustumisvierailu 11.10.2013.

verKoStot ja KanSainväliStyminen
Residenssitoimintaan sisältyy tärkeänä osana pysyvien ja teemakohtaisten 
verkostojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Esimerkiksi alumniverkostoon 
panostettiin muun muassa kolmella uutiskirjeellä ja Facebook-ryhmän kaut-
ta. Heitä pyrittiin myös muistamaan avajaisten ja ensi-iltojen yhteydessä.

Saaren kartanon toiminnanjohtaja Hanna Nurminen ja johdon as-
sistentti Pirre Naukkarinen osallistuivat kulttuuriasiamies Anna Talas-
niemen kanssa suomalaisten residenssien tapaamiseen Suomenlinnassa 
31.10.2013. Yhteisötaiteilija Pia Bartsch teki kaksi työpajavierailua Dub-
liniin National College of Art and Designiin sekä vieraili Asemanseudun 
kyläyhdistyksen hankekumppanien luona Ranskassa. Lokakuussa yhtei-
sötaiteilija osallistui Lillen yliopiston järjestämään Human Development 
and Life Milieu -symposiumiin. Verkostoista myös sivulla 53.

yhteiStyö galleria hippolyten KanSSa
Kertomusvuonna käynnistettiin yhteistyökokeilu Valokuvataiteijoiden lii-
ton ylläpitämän Galleria Hippolyten kanssa. Tarkoitus on vuosittain esi-



41tellä Hippolytessä yhden 
Saarella työskennelleen 
taiteilijan töitä. Ensim-
mäisenä esiteltiin lon-
toolaisen mediataiteili-
jan Oreet Asheryn teos 
Party for Freedom. Se sai ensi esityksensä Suomessa loka-
kuussa aluksi kolme kertaa elävän musiikin säestyksellä. 
Timo-Juhani Kyllönen, johon Ashery tutustui residens-
sissä Saaren kartanossa, johti kahdeksan hengen orkes-
teria, ja neljän naismuusikon punk-kokoonpano Woolf 
esitti oman osuutensa teoksesta.

paiKallinen yhteiSKuntavaStuu
Saaren kartanon tavoitteisiin kuuluu aktiivinen vuoro-
vaikutus paikallisyhteisön kanssa. Kertomusvuoden tou-
kokuussa kartanossa järjestettiin totuttuun tapaan yhteis-
työssä Mynämäen–Mietoisten luonnonsuojeluyhdistyksen 
kanssa avoimien ovien päivä. Kesäkuussa kartanossa järjestettiin Naantalin 
musiikkijuhlien konsertti. Joulun alla kutsuttiin lähikoulujen 3. ja 4. luokkien 
oppilaat kartanoon nukketeatteriin.

Kartanon aloitteesta perustettu Mietoistenlahden yhteistyöryhmä ko-
koontui vuoden aikana kaksi kertaa keskustelemaan yhteistyöstä ja enna-
koimaan mahdollisia ongelmia ja eturistiriitoja. 

Tärkein tapa toteuttaa paikallista yhteiskuntavastuuta on kuitenkin yh-
teisötaiteilija Pia Bartschin työ, joka kertomusvuonna huipentui Kesä-
Kaivoon (s. 42). Lisäksi yhteisötaiteilija teki yhteistyötä muun muassa kou-
lujen, etätyöpisteen, Mietoisten kirjaston, Asemanseudun kyläyhdistyksen 
ja Wirmo-seuran kanssa eri hankkeissa. Koululaisten kanssa Bartsch ra-
kensi Mynämäen uimahalliin vedenalaisen maailman sekä oman taidete-
oksensa Riippuvat puutarhat, Asemanseudun kyläyhdistyksen kanssa to-
teutettiin Tableau vivant. Lisäksi kartanon läheiseen metsään valmistui Su-
rutalo, johon liittyvien surutyöpajojen sarja käynnistyi kertomusvuonna.

Saaren kartanon Avoimien 
ovien päivä järjestettiin 
25.5.2013. Päivän teemana 
oli ruoko ja päivän aikana oli 
mahdollisuus tutustua muun 
muassa kartanon lammen 
hyönteisiin. Yhteistötaiteilija 
Pia Bartschin johdolla esitet-
tyjä Elävät kuvat -kuvaelmia 
saattoi seurata piknikhen-
gessä omien eväiden kera.



42 Kartanoa KoSKevan tiedon KoKoaminen, 
tutKimuS ja eSitteleminen
Koska Saaren kartano on osa kansallista kulttuuriperin-
töämme ja sen ympäristön luonto on valtakunnallisesti-
kin arvioiden ainutlaatuinen, säätiö katsoo tehtäväkseen 
kartanoa koskevan tiedon kokoamisen, sitä koskevan tutkimuksen edistä-
misen ja näiden tulosten esittelemisen yleisölle.

Kartanon raKennuKSet ja ympäriStö
Kartanon kiinteistöjä ja sen ympäristöä hoidetaan sekä kulttuurihistorial-
lisia että ympäristöarvoja kunnioittaen. Erityisesti huolehditaan siitä, että 
taiteilijoilla on käytössään työskentelyyn ja kohtaamiseen soveltuvia tiloja. 
Kertomusvuonna navetan keittiö remontoitiin, kiinteistönhoitajan enti-
seen toimistoon järjestettiin taiteilijoiden ATK-piste ja navetalle rakennet-
tiin yksi uusi työtila. Kiinteistönhoitajan eläköitymisen myötä vapautunut 
asunto otettiin taiteilijoiden käyttöön. 

Koneen Säätiö on hankkinut pellot suojellakseen alueen kulttuurimai-
semaa. Peltoja viljeli perhe Pohjola, joka lupasi toimia edelläkävijänä ja 
viljellä peltoja eettisesti, ekologisesti, ekonomisesti ja esteettisesti. Laitu-
mia hoiti Vapolan tila, jonka toiminta on niin ikään ekologista. Heikki 
Mäkisen Määtilan lampaat Oripäästä huolehtivat Muurimäen ja navetan-
takaisen haan maisemoinnista kesällä.

Navetan lähistölle tilattiin taiteilija Jan-Erik Anderssonilta grillikatos. 
Kohtaus-, luku- ja katselupaikaksi suunniteltu Himogrillaajan karusellika-
tos vihittiin käyttöön Elojuhlassa. Se toimii veistoksen tapaan myös maa-
merkkinä.

Himogrillaajan grillikatoksen 
muodon lähtökohtana ovat 
sen suunnitelleen Jan-Erik 
Anderssonin muistot lapsuu-
den karuselleista ja lavara-
kennelmista. Katto on tehty 
ruo’osta, ja sen vaikeasti 
toteutettavien muotojen 
vuoksi sen teki virolainen 
ryhmä Siim Soosterin joh-
dolla. Lattialla grillin ympäril-
lä on Anderssonin suunnitte-
lema ornamentaalinen kuvio 
Soijanakkien tanssi.





44 yhteiSötaiteen Kaivolla

Elokuussa 2013 Saaren kartanossa järjestettiin yhteisötaiteen työpajoja, jot-
ka huipentuivat Turussa pidettyyn yhteisötaiteen Saaren Kaivoon 31.8.2013.

Ajatus työpajoista ja seminaarista lähti Saaren kartanon yhteisötaiteilija 
Pia Bartschin toiveesta luoda keskustelua aiheesta. ”Halusin nostaa esille 
keskustelua yhteisötaiteesta ja tuoda sitä näkyvämmäksi ihmisille. Yhteisö-
taide on marginaalinen taiteenlaji ja moni ihminen ei tiedä mitä se oikein 
on. Lisäksi halusin valottaa sitä, mitä ja miten muualla maailmassa teh-
dään yhteisötaiteen kentällä”, Bartsch kertoo. 

Kartanon tiloihin majoittui pariksi viikoksi neljä taiteilijatyöparia, 
jotka työskentelivät yhdessä omissa työpajoissaan yhteisöjen kanssa (ks. 
kuvat s. 44–47). Työpajojen eri lähestymistavat toivat esille erilaisia to-
teuttamistapoja ja eri maiden tapoja tehdä yhteisötaidetta. Lyhytkestoinen 
jakso antoi taiteilijoille mahdollisuuden analysoida työpajan kaari alusta 
lopun palautetilaisuuteen saakka ja pohtia yhteisötaiteen problematiikkaa 
tapaustutkimuksen hengessä. Työpajoilla oli suuri merkitys osallistujille ja 
moni koki, että niiden kautta heidän elämänlaatunsa parani merkittävästi. 
Turun yliopiston kulttuurihistorian opiskelijat Liisa Lalu, Anna Pöppö-
nen ja Veera Schrey toimivat työpajoissa assistentteina ja he dokumentoi-
vat työpajoja.

Lähes kaksiviikkoinen intensiivinen työpajatyöskentely kulminoitui 
31.8.2013 Turun taideakatemian Köysiteatterissa pidettyyn yhteisötaiteen 
seminaariin. Kaivon yhteistyökumppaneina olivat Taiteen edistämiskes-
kuksen Lounais-Suomen toimipiste sekä Turun Taideakatemia ja Raumars. 
Saaren Kaivossa haettiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä on 
yhteisötaide? Miksi yhteisötaidetta tehdään? Onko yhteisötaiteella oikeasti 
yhteiskunnallista merkitystä? Kuka siitä hyötyy? Mikä sen asema on tai-
teen kentässä? Entä yhteisötaiteen etiikka?

Seminaarin alustajina yhteisötaiteeseen olivat Queensin taidemuseon 
johtaja Tom Finkelpearl (USA), kuvataiteilijat Lea ja Pekka Kantonen 
sekä Ailbhe Murphy (Irlanti). Myös työpajojen ulkomaiset vieraat esitti-

eSittelySSä Saaren Kartanon KeSä-Kaivo



45vät omaa taiteellista työskentelyään yleisölle. Yhteisötaiteen Kaivon lopuk-
si taiteilijat ja puhujat kokoontuivat paneelikeskusteluun yhteisötaiteesta 
ja sen haasteista. Puheenjohtajana toimi Taiteen edistämiskeskuksen Lou-
nais-Suomen toimipisteen erityisasiantuntija Henri Terho. Seminaarin 
kohderyhmänä olivat sekä yhteisötaiteilijat että yhteisötaiteesta kiinnostu-
neet taiteilijat, tutkijat ja opiskelijat.

”Seminaarin päämääränä oli tuoda esille yhteisötaiteen keskeisimpiä nä-
kökulmia ja yleistä problematiikkaa. Seminaarin jälkeen työpajan vetäjillä 
ja osallistujilla sekä seminaarin puhujilla oli yhteinen keskustelutilaisuus, 
jossa käytiin tarkemmin läpi itse työpajoja ja niihin liittyviin niin konk-
reettisiin kuin teoreettisiin näkökulmiin”, Bartsch kuvailee seminaaria ja 
keskusteluja.

Saaren Kaivo on metafora, 
joka viittaa eri alojen ihmisten 
väliseen vuorovaikutukseen. 
Kesäisin järjestettävät erityiset 
Kaivo-tilaisuudet kokoavat eri 
alojen asiantuntijoita pohti-
maan valittuja teemoja. 

Saaren Kaivosta lisää  
sivulla 37.
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Alla: Kuvataiteilijatyöpari 
Tärähtäneet ämmät (Vilma 
Metteri ja Katriina Haikala) 
ja yhdysvaltalainen videotai-
teilija Gabriel Mellan työs-
kentelivät mynämäkeläisen 
lastenkodin nuorten kanssa 
videon ja valokuvauksen 
keinoin pohdiskellen dys-
topia–utopia-mielikuvia.

Yllä: Kuva- ja yhteisötaiteilija 
Suvi Aarnio ja yhdysvalta-
lainen kuvataiteilija Andrea 
Dezsö työskentelivät mie-
toislaisten naisten kanssa 
taidekäsityön parissa 
tehden naisten omia vaaku-
noita.
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Alla: Saaren kartanon yh-
teisötaiteilija Pia Bartsch 
ja saksalainen animaatio-
taiteilija Anne Breymann 
ohjasivat animaatiotyöpajoja 
MSTT ry:n kanssa.

Yllä: Ohjaaja Annamari Kar-
jalainen ja espanjalainen 
ohjaaja ja näyttelijä David 
Martinez tekivät Mynämäen 
Lizelius-kodin ja dementia-
osaston kanssa esittävän 
taiteen työpajoja.
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Seminaarin alustajina 
yhteisötaiteeseen olivat 
Queensin taidemuseon 
johtaja Tom Finkelpearl 
(oikealla ylhäällä), 
kuvataiteilijat Lea ja Pekka 
Kantonen (oikealla alhaalla) 
sekä Ailbhe Murphy 
(vasemmalla).
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51talouS
Koneen Säätiön toiminta perustuu sen omistamien sijoitusten tuottoon. 
Omistajana säätiö katsoo tulevaisuuteen ja uskoo, että vastuu ympäristöstä 
ja yhteiskuntavastuu ovat yritystoiminnan tulevaisuuden menestystekijöitä.

Säätiön pysyvien vastaavien sijoitukset koostuivat pörssi- ja muista osak-
keista, joista vuoden 2013 aikana saatiin osinkotuottoja yhteensä 39 610 584 
euroa. Säätiö omistaa Kone Oyj:n A- ja B-osakkeita sekä Cargotec Oyj:n 
A- ja B-osakkeita. Tämän lisäksi säätiö omistaa Holding Manutas Oy:n 
osakkeita. Pörssissä noteerattujen osakkeiden markkina-arvo 31.12.2013 oli 
356 783 108 euroa.

Säätiön vaihtuvien vastaavien varoja oli 31.12.2013 sijoitettuna rahasto-
osuuksissa, osakkeissa ja joukkovelkakirjalainoissa markkina-arvoltaan 
276 895 022 euroa ja niiden nettotuotot vuonna 2013 olivat 8 601 451 euroa. 
Tilikauden 2013 aikana säätiö on aloittanut ulkomaisten salkunhoitajien 
käytön ja hajauttanut sijoitusomaisuuttaan ulkomaisiin sijoituksiin.

Säätiön vuonna 2013 myöntämien apurahojen, avustusten ja palkinto-
jen yhteissumma oli 20 184 703 euroa, josta Saaren kartanon residenssiapu-
rahojen osuus oli 212 759 euroa.

Saaren kartanon toimintaan käytettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 
955 940 euroa. Vuonna 2013 Ateenan kiinteistön aktivoituihin peruskorja-
uskuluihin käytettiin 74 809 euroa.

Hallinnon kulut vuonna 2013 olivat 978 686 euroa. Kulut kasvoivat yli 
400 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän vaikutti mm. henki-
löstötyöajan kasvu, viestinnän aktivoituminen ja lisääntynyt ulkopuolisten 
asiantuntijapalveluiden käyttö. Esimerkiksi apurahahakemusten määrän 
merkittävän kasvun seurauksena myös arviointityöstä maksettujen palkki-
oiden kokonaissumma kasvoi aiempiin vuosiin verrattuna.

Tilikauden ylijäämä oli 26 675 611 euroa. Kun ylijäämä lisätään säätiön 
käyttöpääomaan 220 980 463 euroa, on seuraavalle vuodelle siirtyvä käyt-
töpääoma suuruudeltaan 247 656 074 euroa.

tilintarKaStajat
Säätiön toimintavuoden 2013 varsinaisiksi tilintarkastajaksi oli valittu kht 
Niina Vilske ja kht Sari Airola sekä varatilintarkastajiksi kht Johan Kron-
berg ja kht Heikki Lassila. Vuoden 2013 tilinpäätös on tarkastettu.

Koneen Säätiön tukemas-
sa Terike Haapojan ja 
Laura Gustafssonin Tois-
ten historia -hankkeessa 
katsotaan menneisyyttä 
eläinten näkökulmasta.
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TULOSLASKELMA 1.1.  –31.12.2013 1.1.–31.12.2012

VARSINAINEN TOIMINTA
Apurahat tieteelle taiteelle ja kult-
tuurille

Myönnetyt apurahat -19 971 944 -14 964 920
Poistetut apurahat 392 114 537 550

-19 579 831 -14 427 370

Saaren kartanon toiminta
Vuokratuotot 0 14 090
Myönnetyt residenssiapurahat -212 759 -157 509
Poistetut residenssiapurahat 3 844 5 600
Kulttuuritoiminta -69 052 -44 101
Kiinteistökulut -50 796 -35 412
Henkilöstökulut -314 981 -256 996
Poistot -173 465 -185 985
Muut kulut -138 731 -122 096

-955 940 -782 410

Ateenan kiinteistö
Vuokratuotto 0 12 966
Poistot -5 878 -3 006
Muut kulut -5 888 -5 300

-11 766 4 660

Muu varsinainen toiminta
Järjestetyt seminaarit ja keskustelu-
tilaisuudet

-10 201 -5 193

SIJOITUSTOIMINTA
Arvopaperit ja talletukset

Tuotot
Osinkotuotot 40 273 806 34 937 015
Rahastojen tuotot ja myyntivoitot 10 361 838 4 357 807
Korkotuotot 425 920 729 354
Valuuttakurssivoitot 1 030 861 0
Arvonpalautukset 0 344 052

Kulut
Rahastojen myyntitappiot -347 976 0
Arvonalennukset -2 128 812 -14 101
Valuuttakurssitappiot -761 682 0
Sijoitusomaisuuden hoitokulut -641 920 -12 995

48 212 036 40 341 132

HALLINTO
Henkilöstökulut -532 679 -386 118
Poistot -35 805 -43 109
Muut kulut -410 202 -123 354

-978 686 -552 582

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 26 675 611 24 578 236

tiiviStelmä tuloKSeSta ja 
taloudelliSeSta aSemaSta 2013
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TASE 31.12.2013 31.12.2012

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 1 654 2 838
Aineelliset hyödykkeet

Maa-alue Ateena 92 503 92 503
Maa-alue Saaren kartano 622 441 622 441
Saaren kartanon puisto 57 403 71 753
Rakennukset Ateena 141 081 72 151
Rakennukset Saaren kartano 2 694 978 2 805 296
Toimitilojen osakkeet 1 593 794 1 593 794
Koneet ja kalusto 195 313 221 921
Taideteokset 200 096 131 702
Muut aineelliset hyödykkeet 32 483 32 483
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 5 630 092 5 644 045

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet 9 391 104 9 391 104

Pysyvät vastaavat yhteensä 15 022 850 15 037 987

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Saamiset

Ennakkomaksut ja siirtosaamiset 271 240 239 318
Rahoitusarvopaperit 254 942 084 166 067 595
Rahat ja pankkisaamiset 7 508 131 63 684 788
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 262 721 454 229 991 701

VASTAAVAA YHTEENSÄ 277 744 304 245 029 688

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 71 345 71 345
Lisäpääoma 5 126 175 5 126 175
Käyttöpääoma 220 980 463 196 402 226
Tilikauden tulos 26 675 611 24 578 236
Oma pääoma yhteensä 252 853 594 226 177 982

VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen

Maksamattomat myönnetyt apurahat 12 580 871 9 570 448
Lyhytaikainen

Maksamattomat myönnetyt apurahat 11 874 883 9 167 795
Siirtovelat ja muut velat 434 957 113 462

Vieras pääoma yhteensä 24 890 711 18 851 705

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 277 744 304 245 029 688



54 hallinto ja henKilöStö

Säätiön hallitukseen kuuluivat vuonna 2013 varsinaisina jäseninä filosofian 
kandidaatti Hanna Nurminen (puheenjohtaja 2002–, hallituksessa 1987–), 
dosentti Ilona Herlin (varapuheenjohtaja 2002–, hallituksessa 1995–), 
professori Risto Alapuro (hallituksessa 1995–), kauppatieteiden maisteri, 
fil. yo. Minna Nurminen (varajäsenenä 2005–2010, varsinaisena jäsenenä 
2010–), professori Maria Lähteenmäki (hallituksessa 2011–) ja professori 
Janne Kotiaho (hallituksessa 2011–). Vuodesta 2011 lähtien uudet hallituk-
sen jäsenet on valittu viisivuotiskausiksi. Hallitus piti vuoden aikana viisi 
kokousta. Hallituksen sihteerinä toimi hallintopäällikkö Hilkka Salonen.

Saaren kartanon johtokuntaan kuuluu kuusi jäsentä sekä puheenjohta-
ja. Koneen Säätiön hallitus nimeää johtokunnan jäsenet ja puheenjohtajan 
kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosille 2013–2015 Koneen Sääti-
ön hallitus on valinnut johtokuntaan seuraavat henkilöt: ekonomi Sirpa 
Pietikäinen (puheenjohtaja), performanssitaiteilija Leena Kela, professo-
ri Hannu Salmi, valtiotieteen ylioppilas Susanna Nurminen, yliopiston-
lehtori Kai Lehikoinen, tutkija Anna Kirveennummi ja viestintäjohtaja 
Kirsti Lehmusto. Johtokunta piti vuoden aikana kolme kokousta. Johto-
kunnan sihteerinä toimi johdon assistentti Pirre Naukkarinen.

Johtokunnan ja hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkioita ja 
apurahahakemuksia arvioineille asiantuntijoille ja hallituksen jäsenille 
palkkioita arviointityöstä. 

Säätiöllä on johtoryhmä, johon kuuluvat Hanna Nurminen (puheen-
johtaja), Kalle Korhonen, Hilkka Salonen ja Anna Talasniemi. Lisäksi 
Säätiöllä on sijoitusvaliokunta, johon kuuluvat Hanna Nurminen, Ilona 
Herlin ja Minna Nurminen. Hallinnon kehittämisen työryhmään kuuluvat 
Hanna Nurminen, Ilona Herlin, Minna Nurminen ja Hilkka Salonen.

Toimintavuonna Koneen Säätiössä työskenteli keskimäärin yhdeksän 
vakituiseen henkilökuntaan kuuluvaa. Säätiön kulttuuriasiamiehenä työs-
kennellyt Anna Talasniemi aloitti säätiön yliasiamiehenä 1.11. Tehtävä 
on säätiössä uusi, ja liittyy säätiön toiminnan kasvuun ja kehittymiseen. 



55Säätiön palveluksessa oli Helsingissä Talasniemen lisäksi hallintopäällikkö 
Hilkka Salonen, tiedeasiamies Kalle Korhonen ja hallintosihteeri Laura 
Sahamies. Lisäksi Maija Koivisto oli Tehtaankadun toimistossa kesätöis-
sä ja Eliisa Ojala työskenteli syksyn hakujen parissa. Sijoitusvaliokunnan 
neuvonantajana on toiminut Katri Yates. Säätiön toimistosihteeriksi valit-
tiin loppuvuodesta Neea Eloranta, joka aloitti työnsä tammikuussa 2014.

Saaren kartanossa työskentelivät toiminnanjohtaja Hanna Nurminen, 
johdon assistentti Pirre Naukkarinen, toimistosihteeri Anna Kortelai-
nen, yhteisötaiteilija Pia Bartsch ja huhtikuusta lähtien kiinteistönhoi-
taja-puutarhuri Heidi Lapila. Kiinteistönhoitaja Simo Vuotinen jäi 
eläkkeelle toukokuussa. Kesällä Saaren kartanon puisto-apulaisena toimi 
Sophia Bartsch ja syksyllä Saaren kartanon työssä oli mukana myös kor-
keakouluharjoittelija Veera Schrey, joka työskenteli osan harjoitteluajas-
taan Koneen Säätiön toimistolla Helsingissä. 

Koneen Säätiön työntekijöiden yhteisenä työpäivänä pohdittiin Koneen 
Säätiön strategiaa ja sen toteuttamista käytännössä. Säätiön työntekijät te-
kivät myös yhteisen opinto- ja virkistysmatkan Kemiön saarelle, jossa tu-
tustuttiin muun muassa Amos Andersonin perustaman Konstsamfundetin 
ylläpitämään Söderlångvikin kartanoon.

Asiamiehet Kalle Korhonen ja Anna Talasniemi osallistuivat Euro-
pean Foundation Centren vuosittaiseen konferenssiin, joka järjestettiin 
toukokuussa Kööpenhaminassa. Lisäksi Talasniemi vietti kolme viikkoa 
työvaihdossa Akademie Schloss Solitude -residenssissä Stuttgartissa Saksas-
sa osana TAIVEX²-koulutusta. Korhonen taas osallistui säätiöiden roolia 
vastuullisessa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa käsitelleeseen kokouk-
seen Brysselissä lokakuussa. Sen järjestivät Euroopan komissio ja European 
Foundation Centre. Lisäksi hän piti tieteellisen esitelmän Sisilian rooma-
laissiirtokunnista marraskuussa Strasbourgin yliopistossa.



56 vieStintä

Viestinnän toteuttamista jatkettiin kertomusvuonna entistä suunnitelmal-
lisemmin ja kehittämistyöhön panostettiin etenkin loppuvuodesta ajalli-
sesti, taloudellisesti ja henkilöresurssein. Viestintää suunnitteli ja toteutti 
pääosin säätiön viestintätiimi, johon kuuluivat Anna Talasniemi, Laura 
Sahamies, Pirre Naukkarinen ja Kalle Korhonen.

Säätiön uutta viestintästrategiaa ryhdyttiin valmistelemaan kesällä 2013 
ja strategiatyössä oli apuna viestinnän ammattilainen Anna Moilanen. 
Strategiaa pilotoitiin syksyn 2013 apurahamyöntöjen yhteydessä ja se val-
mistui sekä vahvistettiin joulukuussa 2013.

Haettavista apurahoista ja residenssipaikoista tiedotettiin säätiön verk-
kosivuilla ja erilaisten sähköpostilistojen ja verkostojen kautta. Tieteen 
apurahoista tiedotettiin lisäksi Yliopisto- ja Acatiimi-lehdissä. Myös säh-
köistä apurahojen hakulomaketta kehitettiin vuonna 2013.

Myönnetyistä apurahoista tiedotettiin uuden viestintästrategian mukai-
sesti. Apurahoista kerrottiin medialle tiedotteissa sekä henkilökohtaisesti, 
ja muutamasta tuetusta hankkeesta kuvattiin video ja otettiin valokuvia. 
Videot ja valokuvat toteuttivat Riku Pihlanto ja Untamo Lehto. Apuna 
uuden viestintästrategian pilotoinnissa olivat lisäksi viestinnän ammattilai-
set Anna Moilanen, Maarit Kivistö ja Mikael Kivelä.

Vuoden Tiedekynä -palkinnonsaajasta kerrottiin tiedotteella, ja 14.2. 
järjestettyyn palkinnonjakotilaisuuteen kutsuttiin median edustajia. Yli-
asiamiehen valinnasta kerrottiin medialle tiedotteella. Lisäksi säätiön hal-
lituksen puheenjohtaja osallistui toimittajille suunnattuun Säätiöiden ja 
rahastojen neuvottelukunnan järjestämään Sano se säätiöksi -tilaisuuteen. 

Kartanon alumneille, luottamushenkilöille, apurahansaajille ja muille 
kiinnostuneille kerrottiin Koneen Säätiön ja Saaren kartanon kuulumisia 
neljässä sähköpostitse lähetetyssä uutiskirjeessä. Vastaanottajia kirjeillä oli 
noin 2 000. Syksyn apurahamyöntöjen yhteydessä myös uutiskirjeissä pi-
lotoitiin uutta viestintästrategiaa.
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otti käyttöön Facebook-sivut kesällä, ja syksyn 2013 apurahamyöntöjen yh-
teydessä toteutetun Facebook-aktivoinnin tuloksena saatiin mittava jouk-
ko uusia seuraajia. Säätiön verkkosivuja päivitettiin suunnitelmien mukai-
sesti ja niillä oli vuoden aikana reilu 105 000 kävijää. Säätiön sidosryhille 
järjestettiin viidettä kertaa Maalisjuhla 28.3.2013 (ks. s. 31).

Uudessa viestintästrategiassa määrittelimme, että viestintämme on kokei-
levaa. Yksi suurista seuraavista asioista on säätiön visuaalinen uudistus. 
Tässä vuosikertomuksessa kokeilemme osin uutta mahdollista ilmettä ja 
vaihtoehtoa uudeksi logoksemme, jossa on tyylitellyn K-kirjaimen lisäksi 

tieteen ja taiteen kipinä, jota Koneen Säätiö vaalii.
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Säätiön hallitus on ennakoinut säätiön tulevaa kehitystä laatimassaan stra-
tegiassa vuosiksi 2010–2015. Siinä määritellyt säätiön tehtävä ja arvot ovat 
luonteeltaan pysyviä, mutta strategisia tavoitteita ja keinoja niiden toteut-
tamiseksi päivitetään tarpeen mukaan toimintaympäristön muuttuessa.

Vuosina 2014 ja 2015 laaditaan säätiön uusi strategia, joka on voimassa 
vuodesta 2016 lähtien. Strategiatyössä hyödynnetään säätiön meneillään 
olevaa suunnattujen hakujen arviointityötä ja arvioidaan nykyisen strategi-
an, mukaan lukien uuden viestintästrategian, toteutumista ja vaikutuksia. 
Nykyisessä strategiassa on kirjattu säätiön tulevaisuuden mahdollisuuksik-
si muun muassa oman erityislaadun vahvistaminen entisestään ja yhteistyö 
uusien kumppaneiden kanssa.

Säätiön hallituksen kokoonpano muuttuu vuonna 2014, kun pitkäai-
kainen hallituksen jäsen Risto Alapuro jättää hallituksen säätiön sääntö-
jen ikäpykälän vuoksi ja hallitukseen valitaan uusi jäsen. Jäsen valitaan 
viisivuotiskaudeksi, kuten muutkin vuoden 2011 jälkeen valitut hallituksen 
uudet jäsenet.

Säätiön hallituksen kevätkokouksessa määritellään lisäksi vuosittain 
syyskokouksen apurahanjaon perusteet kulloisenkin tiedepoliittisen ja yh-
teiskunnallisen tilanteen ja muiden näkyvillä olevien tarpeiden mukaan. 
Näin säätiö voi reagoida nopeasti esimerkiksi tieteen ja taiteen kentälle 
ilmaantuviin yllättäviin tarpeisiin tai marginaalista esiin pyrkiviin uusiin 
ilmiöihin.

Apurahajakosummasta päättäessään säätiö tiedostaa kasvavan tiede- ja 
taidepoliittisen vastuunsa. Säätiö huolehtii rahoituksen jatkuvuudesta, sil-
lä monet apurahapäätökset merkitsevät useamman vuoden sitoutumista. 
Sijoitusomaisuuden tuotot ja sen markkina-arvo vaihtelevat suhdanteiden 
mukaan, mikä otetaan huomioon myös apurahapäätöksiä tehtäessä ja tu-
levaisuuden toimintaa suunniteltaessa. 
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2013 2012 2O11 2O10

Haetut apurahat tieteelle, 
taiteelle ja kulttuurille €

212 521 792 82 088 021 85 297 744 54 516 860

Haetut apurahat tieteelle, 
taiteelle ja kulttuurille kpl

5 684 3143 3225 2 181

Myönnetyt apurahat ja 
palkinnot tieteelle, taiteelle ja 
kulttuurille €

19 971 944 14 964 920 8 978 947 8 957 900

Myönnetyt apurahat tieteelle, 
taiteelle ja kulttuurille kpl

640 532 352 359

Haetut Saaren kartanon 
residenssipaikat kpl

259
257 184 235

Myönnetyt Saaren kartanon 
residenssipaikat kpl

46 38 42 34

Myönnetyt Saaren kartanon
residenssiapurahat €

212 759 157 509 163 355 149 550

Myönnetyt apurahat ja 
palkinnot yhteensä kpl

686 570 394 393

Myönnetyt apurahat ja 
palkinnot yhteensä €

20 184 703 15 122 429 9 142 302 9 107 450

Sijoitustoiminnan  
tulos 

48 212 036 40 341 132 19 960 883 134 722 910

Henkilöstön keskimääräinen 
lukumäärä 9 8,5 7,5 6
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anna talaSniemi

rohKeuS näKyväKSi

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja tai-
teen avauksille. Vuonna 2013 pohdimme tätä tavoitettamme viestinnän nä-
kökulmasta: kuinka tuomme esiin tukemiemme ihmisten rohkeutta, miten 
voimme olla itse rohkeita ja luoda rohkeuden edellytyksiä. Ajatuksemme 
kiteytimme uuteen viestintästrategiaamme, jolle säätiömme puheenjohtaja 
Hanna Nurminen keksi oivaltavan otsikon: Rohkeus näkyväksi.

Mediassa muodostuva kuva säätiöistä ei ole kovin mairitteleva. Kuiten-
kin suurin osa säätiöistä toimii moitteettomasti ja mitä hienoimpia asioita 
edistäen, mutta harva tuntee säätiöissä tehtävää hyvää työtä. Tästä me sää-
tiöt voimme syyttää osin itseämmekin, kun vaatimattomuus on ollut hyve 
eikä toiminnasta ole viestitty kovin monipuolisesti – joskus jos lainkaan.

Me aiomme tehdä aiempaa enemmän näkyväksi työtä, jota Koneen Sää-
tiön rahoituksella tehdään ja jota itse teemme. Joulukuussa 2013 pilotoim-
me uutta viestintästrategiaamme työskentelemällä yhdessä ammattilaisten 
kanssa ja teimme videoita tukemistamme hankkeista. Jatkossa aiomme ko-
keilla erilaisia viestinnän tapoja ja kehittää visuaalisuudentajuamme.

Olemme paljon pohtineet, mitä rohkeus on. Rohkeus voi joskus olla 
pelottomuutta, mutta useimmiten se on sitä, että tehdään asioita pelos-
ta huolimatta. Rohkeuteen kuuluu kokeilevuus, keskeneräisyys ja ennalta 
määrittelemättömyys, vaikka se ei tarkoita suunnittelemattomuutta, hä-
täisyyttä tai tavoitteiden puutetta. Rohkea on useimmiten valpas ja teke-
misissä uusien ja ajankohtaisten asioiden kanssa – tai kurkottaa jopa tule-
vaisuuteen. Rohkea sietää ristiriitoja, uskaltaa ottaa riskejä ja ylittää rajoja. 
Meidän mielestämme rohkeuteen kuuluu myös usko valtavirranvastai-
suuteen. Emme suinkaan usko, että olemme pohdinnoissamme avanneet 
rohkeuden olemusta vielä tyhjiin, ja lukemattomat esimerkit rohkeudesta 
odottavat näkyviksi tulemista – esimerkiksi perustamamme Rohkeus-blo-
gin kirjoituksissa.

Mitä sitten ovat ne edellytykset, joita rohkeat avaukset tarvitsevat? Us-
komme, että edellytyksiä ovat työrauha ja vapaus, jotka taiteilijat ja tutkijat 





62 saavat apurahan muodossa. Rahan, rauhan ja vapauden lisäksi uskomme, 
että rohkeita avauksia syntyy eri alojen ihmisten kohdatessa. Tähän kan-
nustamme järjestämällä jatkossa aiempaa enemmän erilaisia tilaisuuksia, 
muun muassa laajennamme säätiön ylläpitämässä Saaren kartanossa käy-
tössä olevan Kaivo-konseptin myös muuhun toimintaamme. Tavoittee-
namme on luoda luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri, jossa uusien ihmis-
ten joukkoon ja tuntemattomalle maaperälle astuminen on helpompaa.

Koneen Säätiön yliasiamies Anna Talasniemi kirjoitti rohkeudesta ja säätiön 

viestinnän tulevaisuudesta säätiön Rohkeus-blogissa helmikuun 2014 alussa. 

Teksti on tiivistelmä Anna Talasniemen blogikirjoituksesta. Rohkeus-blogi löytyy 

verkko-osoitteesta rohkeuskoneensaatio.wordpress.com.

Koneen säätiön uutta viestintä-
strategiaa pilotoitiin joulukuus-
sa 2013, jolloin myönnetyistä 
apurahoista kerrottiin myös va-
lokuvin ja videoin. Yksi valokuva-
tuista oli Ilpo Helén, joka tekee 
tutkimusta yhdessä Anna-Maria 
Tapanisen kanssa. Kehojen 
todisteet -hankkeessa tutkitaan 
bioteknologian roolia esimerkiksi 
perheenyhdistämiseen liittyvissä 
päätöksissä.
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Koneen Säätiön tukeman Kotuksen vanhan kirja-
suomen sanakirjahankkeen tiimi ei pelkää suurta 
työsarkaansa, vaan aikoo edistää hanketta reip-
paasti seuraavan viiden vuoden aikana Pirkko 
Kuutin johdolla.
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66 engliSh Summary

Kone Foundation was founded in 1956 by Heikki H. Herlin and Pekka 
Herlin. The founders were initially in charge of Kone Foundation and 
KONE Corporation at the same time, so there was a close relationship 
between the organizations. Nowadays Kone Foundation is an independent 
and unaffiliated organization, which promotes Finnish academic research, 
the arts and other forms of culture.

The goal of Kone Foundation is to pursue active arts and research poli-
cies and to be a dedicated funder of Finnish research and art. The foundati-
on is also constantly seeking and providing alternatives to the mainstream. 
In order to fulfil its task, the Foundation awards grants, maintains the Saari 
Residence for artists and scholars and organizes events in relevant fields. 

Kone Foundation is a member of the Council of Finnish Foundations 
and complies with the good foundation practice defined by the Council. 

During its 57th year of activity, the Kone Foundation continued to develop 
into a more active and more professional operator with greater influence. All 
actions were guided by the vision of the Foundation, defined in 2012: “Kone 
Foundation makes the world a better place by creating conditions for bold 
new initiatives in research and the arts.” 

The Foundation received almost 6,000 grant applications during the 
year, which was almost double the figure for the previous year. During 2013, 
in addition to its annual funding rounds, calls for two specially allocated 
grants, related to the Foundation’s Language Programme, were also arranged 
with the themes multilingualism and art, and digital language resources and 
data mining. The Foundation awarded a total of EUR 20,184,703 in grants 
and awards, which is more than ever before.

In addition to the grant applications, the Foundation actively organ-
ized various events, and many of these were associated with its Language 
Programme. During the period under review, the Board of Trustees also 
decided on cooperation with the IHME Contemporary Art Festival, which 
will take place in 2015–2017.



67In August, the Saari Residence organized a Saari Well event on com-
munity art, which included two-week workshops for local residents led by 
four pairs of artists. A new invited artist concept was launched at the Saari 
Residence during 2013. The first invited artist to be selected was Jaakko 
Niemelä, an artist who focuses on light and space. 

Anna Talasniemi, who was previously the Head of Cultural Affairs, 
became Executive Director of Kone Foundation on 1st November. This is 
a new position and has been created due to the growth and development of 
the Foundation’s activities. The number of personnel in Helsinki increased 
by one when Neea Eloranta was appointed office secretary at the end of 
the year. Simo Vuotinen, who was the Grounds Attendant at the Saari 
Residence for many years, retired and Heidi Lapila, Grounds Attendant-
Gardener, took over.

The Foundation promoted its international operations with the partici-
pation of its representatives in the European Foundation Centre’s annual 
conference in Copenhagen and with the Board of Trustees’ decision to 
become a member of the EFC.

During the year under review, the Foundation’s communications strate-
gy was renewed and piloted in connection with the awarding of the autumn 
grants. The goal is to highlight the boldness that is part of the Foundation’s 
vision by testing various methods of communications.
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tutKijaStipendit 
humaniStiSeen, yhteiS-
KuntatieteelliSeen ja 
ympäriStöntutKimuK-
Seen SeKä taiteelliSeen 
tutKimuKSeen

Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli 
Aho 27.600 € 2. vuosi 
Kuinka liike meihin vaikuttaa 
- affektiivisen liikekokemuksen 
ilmenemismuodot

VTM, LuK Johanna Ahola-Launo-
nen 27.600 € 2. vuosi 
Conceptions of responsibility 
in bioethics – common fallacies 
and a way forward 

FT, KTT, yhteiskuntatieteiden 
lisensiaatti Johanna Ahopelto 
39.600 € kokenut 
Ammatillinen yhdistystoiminta 
- klubien takahuoneista sosiaali-
seen mediaan

VTT, poliittisen historian dosentti 
Martti Ahti 19.800 € kokenut 
Esivallan miekka? Asevoimat de-
mokratian ongelmana Suomessa 
1917–1944

Dr. Ashraful Alam 31.200 € post 
doc 3. vuosi 
Environmental sustainability 
performance of varying forest 
management regimes in Finnish 
boreal ecosystem: Life cycle 
perspective

Filosofian maisteri Teija Alanko 
27.600 € 4. vuosi 
Historiallisten ja keskiaikaisten 
puutarhojen ja kasvimaiden 
makrofossiiliset kasvijäänteet - 
maaperässä ja arkeologisilla tutki-
muskohteilla säilyneet siemenet

Fil.kand. Jarmo Alatalo 27.600 € 
kieliohjelma 3. vuosi 
Sölkupin kielen morfo formanssit

FT Lieven Ameel 31.200 € post doc 
Kaupunkikertomuksia yhdys-
kuntasuunnittelussa: Jätkäsaaren 
ja Kalasataman kertominen

FT Katja Anttila 31.200 € post doc 
2. vuosi 
Ilmaston lämpeneminen ja 
rehevöityminen: kalojen mole-

kyyli-fysiologinen kapasiteetti 
selviytyä heikkenevissä luonnon-
olosuhteissa

PhD Asta Audzijonyte 39.600 € 
kokenut 
When size does matter: Ecosys-
tem models help to understand 
how human-induced changes 
in fish growth and reproduction 
affect fisheries’ yields and mana-
gement

PhD Student Abayomi Baiyere 
20.700 €  
The role of IT in disruptive 
innovations – an enabler, a sus-
tainer or a barrier?

Postdoctoral researcher Uldis Ba-
lodis 31.200 € post doc 2. vuosi 
Lutsi Estonian: Documentation 
and restoration of a South Esto-
nian variety of Eastern Latvia

PhD Anna Ulrika Björk 31.200 € 
post doc 
The ethics of reconciliation: 
Rereading Hannah Arendt’s 
political philosophy

FM Kasper Braskén 31.200 €  
post doc 
The origins of antifascism: 
Transnational movements 
against nazism, fascism and 
the White Terror in Europe, 
1923–1939

FT Jenny-Maria Brozinski 31.200 € 
post doc 
Occurrence and fate of antibio-
tics and estrogens in wastewater, 
WWTPs and in recipient water 

FM, VTM Mirkka Danielsbacka 
27.600 € 2. vuosi 
Isovanhemmat, vanhemmat ja 
lapset – tutkimus perhesukupol-
vien välisestä vuorovaikutuksesta

Tohtorikoulutettava Fadumo Day-
ib 27.600 €  
Implementation of UN Security 
Council Resolution 1325 on 
Women, Peace and Security in 
Central South Somalia: An eth-
nographic study

Master in Literature Diego del 
Pozo 27.600 € 4. vuosi 
The Prose of Gabriela Mistral: 
Compilation and Analysis

Doctor Maria Delgado 39.600 € 
kokenut 
Spatial and temporal variability 
of community-level phenological 
response to climate change

FT Kirsti Ekonen 39.600 €  
kokenut 
Tulevaisuuden venäläiset: kielel-
linen ja kansallinen identiteetti 
Venäjän federaation kirjalli-
suuden opetussuunnitelmien 
tavoitteena

Filosofian tohtori Ainur Elmgren 
31.200 € post doc 2. vuosi 
Länsi-eurooppalainen kommu-
nismi Neuvostoliiton jälkeen 
– vertaileva tutkimus menneisyy-
den hallinnasta kommunismiin 
samaistuvissa liikkeissä Suomes-
sa, Saksassa ja Ranskassa

VTM Veikko Eranti 27.600 €   
3. vuosi 
Yhteinen hyvä ja oma etu. Suo-
malainen poliittinen kulttuuri 
kaupungissa ja internetissä

Filosofian tohtori Marja Etelämäki 
31.200 € post doc 2. vuosi 
Toisten arvioiminen suomalai-
sessa arkivuorovaikutuksessa

Doctor in Law Julen Etxabe  
31.200 € post doc 
Judicial dialogues and the voices 
of democracy

Teatteritaiteen maisteri Heidi Fast 
27.600 € 2. vuosi 
Sensibiliteetti ja laulu nykytai-
deprosessissa. Laulun lumovoi-
maan pohjautuvan taiteellisen 
toimintatavan kehittäminen 
semiokapitalismin oloissa

FT Karen Fey 31.200 € post doc 
2. vuosi 
Oravien elinympäristön valin-
taan vaikuttavat tekijät urbaanis-
sa ja metsäelinympäristössä

FT Annette Forsén 31.200 € post 
doc 3. vuosi 
Integration and identity. 
German-speaking migrants in 
Finland, 1870–1930
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MuM Jussi Fredriksson 27.600 €  
Jazzpianonsoiton tekstuureja – 
tekstuurityyppien kehittäminen 
soveltaen jazzmusiikin ilmiöitä 
yli instrumenttirajojen

MA Rie Fuse 27.600 €  
Is Finland Japan’s ideal other? 
The construction of otherness 
in Japanese reviews of Aki 
Kaurismäki’s films

Postdoctoral Researcher Robert 
Gillanders 31.200 € post doc 
Contributions to our understan-
ding of corruption

FT Roni Grén 31.200 € post doc 
2. vuosi 
Eläimen kuva ja moderni tai-
deteoria

M.A. Halil Gurhanli 27.600 €   
3. vuosi 
Populism in perspective: Rise of 
the Finns Party and the Justice 
and Development Party in Fin-
land and Turkey

Tutkijatohtori Taru Haapala 
31.200 € post doc 2. vuosi 
Parlamentaarisen menettelyn 
poliittiset käyttötavat 1800-lu-
vun Cambridgen ja Oxfordin 
debattiyhdistyksissä

PhD Driss Habti 31.200 € post 
doc 
Career Mobility of Russian 
Healthcare Professionals in 
Finland: Trends, Patterns and 
Effects

Dr. Pradipta Halder 31.200 € post 
doc 2. vuosi 
Understanding the socio-envi-
ronmental determinants in the 
use of bioenergy in Finland and 
India – divergence or convergen-
ce in cross-national contexts?

VTM Totte Harinen 27.600 €   
2. vuosi 
Levels and reduction in the spe-
cial sciences

M.Sc. Ehsan Hassani Nezhad 
Gashti 27.600 € 2. vuosi 
Geothermal energy in pile 
foundations. Heat transfer in 
soils and structures in the deve-
lopment of cost-effective energy 
solutions 

Filosofian maisteri Anna Haveri-
nen 13.800 €  
Memoria virtualis – kuolemanri-
tuaalien digitalisaatio verkkoym-
päristöissä

KuM Minna Heikinaho 13.800 € 
4. vuosi 
Keskeneräinen toimintatapa on 
yhteisötaiteen eettinen arvo

VTM, FM Saila Heinikoski 
27.600 € 2. vuosi 
A multicultural ethos? Unity and 
diversity in the European Union 
enlargement discourse

FM, suomen kielen ja viestinnän 
lehtori Pilvi Heinonen 27.600 
€ 2. vuosi 
Ironia ja huumorimoodi opetta-
jan evaluoivissa vuoroissa

Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli 
Herranen 27.600 €  
Public administration reform as 
a catalyst for change in the wel-
fare state – a case of Finland in 
an international comparison

Diplomiympäristötieteilijä Jaani 
Hintikainen 27.600 €  
Tutkimus epätavanomaisten 
metodien käyttämisestä rehevöi-
tyneiden vesien kunnostuksessa

FT Laura Hirvi 31.200 € post doc 
2. vuosi 
Suomalaiset taiteilijat Berliinissä

Yhteiskuntatieteiden maisteri Pasi 
Hirvonen 27.600 € 4. vuosi 
Positiointi ja dialoginen vuoro-
vaikutus pienryhmässä organi-
saatiomuutoksen kontekstissa: 
pienryhmätutkimuksen uudet 
mahdollisuudet

MuM Minna-Maria Kaarina 
Holkkola 27.600 € 2. vuosi 
Äänen dramaturgiat 2000-luvun 
oopperassa ja kokeellisessa mu-
siikkiteatterissa

MFA, artist Felicity Holland 
27.600 €  
Revisiting: Traumatic memory 
on a small scale

Filosofian tohtori Saara Huhmar-
niemi 31.200 € post doc 2. vuosi 
Reunat - Edges: rakenteesta 
sanajärjestykseen

FM Aleksi Huhta 27.600 €   
2. vuosi 
Finnish Americans and the ques-
tion of race, 1900–1945

Valtiotieteiden tohtori Katri 
Huutoniemi 31.200 € post doc 
2. vuosi 
Ratkaisuhakuisen ympäristön-
tutkimuksen sosio-epistemologi-
sia lähtökohtia. Tutkimustiedon 
kontekstuaalisuus ympäristötie-
teellisen arvioinnin, tieteidenvä-
lisen dialogin ja tiedepolitiikan 
perustana

VTM Antti Hyrkäs 27.600 €   
2. vuosi 
Menestyksen mytologiat – san-
karin matka startup-johtajien ja 
ammattijohtajien tarinoissa

FM Matti Häkkilä 27.600 €   
2. vuosi 
Biological homogeneization of 
bird communities under human 
influence 

FT Riitta Hänninen 31.200 € post 
doc 2. vuosi 
Nuoria työttömiä käsittelevä 
tutkimus

Italian kielen opettaja Ciro Impe-
rato 31.200 € post doc 
Kohteen siirtämistä ilmaisevien 
verbien metaforinen käyttö suo-
messa ja italiassa

Valtiotieteiden tohtori Helena 
Jerman 39.600 € kokenut   
2. vuosi 
Kulttuuriset voimavarat, sosiaa-
linen muisti ja identiteetti Suo-
men ja Venäjän rajan molemmin 
puolin

YTM Kosti Joensuu 27.600 €   
3. vuosi 
Lars Levi Laestadiuksen filosofia 
ja länsimaisen metafysiikan 
kritiikki

Filosofian maisteri Sanna Joska 
27.600 € 2. vuosi 
Emperor’s daughters, emperor’s 
sons. The public representations 
and roles of Roman imperial 
children in the context of power 
relations and social status
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YTM Saana Jukola 27.600 €   
3. vuosi 
Tiedeinstituution muutos ja 
tieteen objektiivisuus

Filosofian tohtori Anni Jääske-
läinen 31.200 € post doc kieli-
ohjelma 
Suomen pikkusanojen (partikke-
lien, interjektioiden yms.) mer-
kitys ja kehollinen motivaatio

Tohtorikoulutettava Aapo Kahilai-
nen 27.600 €  
The relationship between species 
diversity and genetic diversity, 
and its relevance to the conserva-
tion of biodiversity

Tutkija Laura Kainiemi 23.000 € 
Ilmastonmuutosta torjuvien 
teknologisten prosessien ja sovel-
lutusten kehitys – sosiaalisten ja 
poliittisten tekijöiden merkitys 
hankkeiden toteutumiselle

Filosofian maisteri Kaija Kaitavuo-
ri 18.400 € 2. vuosi 
The art of human relations: 
Contemporary art and audience 
participation

FL, auktorisoitu kääntäjä Andrei 
Kalinitchev 27.600 € kieliohjel-
ma 4. vuosi 
Inkerinsuomalainen etninen 
yhteisö muutosten aikana

Filosofian maisteri Lauri Kallio 
27.600 € 3. vuosi 
J. V. Snellmans Philosophie der 
Persönlichkeit (J. V. Snellmanin 
persoonallisuusfilosofia)

Sinologi, kiinankielen tulkki Mer-
ja-Riitta Kalliomäki 27.600 € 
2. vuosi 
Ethnic Strategies in the Chinese 
Sphere

Kirjallisuudentutkija, FL Mikko 
Kallionsivu 31.200 € post doc 
Kuolemantanssit ja makaaberi: 
Kuoleman kohtaamisen dra-
maattinen perinne. Eurooppa-
lainen makaaberin traditio myö-
häiskeskiajalta nykypäivään

Musiikin maisteri Olli-Taavetti 
Kankkunen 4.600 € 4. vuosi 
Suomalaisen perusopetuksen 
kuuntelukasvatus – akustisen 
kommunikaation malli

FM Heini Karjalainen 27.600 € 
kieliohjelma 3. vuosi 
Vepsän kielen indefiniittipro-
nominit

FM Tero Karppi 31.200 € post doc 
Itsensä toteuttavat ennustukset. 
Sosiaalisen median data, pörssi-
markkinoiden talousalgoritmit ja 
tuotettu todellisuus

FT, dosentti Klaus Karttunen 
39.600 € kokenut 
Intia ja kreikkalais-roomalainen 
antiikki

Master of Social Sciences Ruta 
Kazlauskaite-Gurbuz 27.600 € 
3. vuosi 
Representation of conflicting 
historical interpretations in 
school history education: The 
cases of Poland and Lithuania

PhD Candidate Joanna Kedra 
27.600 € 2. vuosi 
Modelling press photography 
analysis: Learning through 
pictures

FT Jaana Kekkonen 31.200 € post 
doc 2. vuosi 
Vieraslajit – onnistuneisiin is-
tutuksiin johtavien geneettisten 
mekanismien ymmärtäminen 
– mallina suomalainen valko-
häntäkauris

FT Markku Yrjö Kalevi Kekäläi-
nen 31.200 € post doc 2. vuosi 
Aesthetics of existence and 
semi-private sphere in Britain, 
1750-1830: Space, sociability, and 
self-cultivation

FT, dosentti Anja Kervanto Ne-
vanlinna 15.600 € post doc   
3. vuosi 
Helsingin Oulunkylän kaupun-
kirakentamis- ja kaavoitushisto-
riallinen tutkimus

Doctoral Candidate Rania Khalil 
27.600 € 2. vuosi 
Research into memory: A video 
art and performance archive 
retrieval in artistic research

FT Mikko Kiljunen 39.600 € 
kokenut 
Vaellusalueen merkitys Itämeren 
lohen sekakantoihin kohdistu-
van kalastuksen hoidossa

FT Pekka Kilpeläinen 31.200 € 
post doc 
The memory of slavery reconfi-
gured: Strategies of representati-
on and resolution in contempo-
rary African American fiction

M.Soc.Sc Jaanika Kingumets 
27.600 € 4. vuosi 
Translocal place and home-
making practices among Russian 
speakers in Narva, Estonia

FM Tintti Klapuri 13.800 €   
3. vuosi 
Time and modernity in  
Chekhov

FT, professori Anu Koivunen 
39.600 € kokenut 
Intiimin estetiikka Jörn Donne-
rin elokuvissa 1963–1973

Filosofian maisteri Maria Kok 
11.500 € kieliohjelma 2. vuosi 
Varjon kieliopillistuminen? Itse-
sanan paradigman rakenne ja 
merkityksenkehitys suomessa ja 
sen itäisissä lähisukukielissä

Taiteen maisteri, kauppatieteiden 
maisteri Jaana Kokko 27.600 € 
2. vuosi 
Nykytaide maailmallisuuden 
tutkimisen muotona – avauksia 
poliittisen ja yhteiskunnallisen 
ymmärtämiseen

OTM, FM Ilja Kokkonen 27.600 €  
Islamilainen pankkitoiminta isla-
milaisen ja länsimaisen oikeus-
järjestelmän kohtaamisena

FM, esitystaiteilija Tuija Kokko-
nen 27.600 € 3. vuosi 
Esityksen mahdollinen luonto. 
Suhde ei-inhimilliseen esitysta-
pahtumassa keston ja potentiaa-
lisuuden näkökulmasta

DI, KTM Marileena Koskela 
13.800 €  
Ympäristönäkökohtien ja -vai-
kutusten raportointi metsäteol-
lisuudessa

Valtiotieteen maisteri Noora Koti-
lainen 27.600 € 3. vuosi 
Katastrofien ja inhimillisen 
kärsimyksen visuaalisten repre-
sentaatioiden muutos ja huma-
nitaarisen maailmanpolitiikan 
muotoutuminen
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FT Kaisa Kurikka 31.200 € post 
doc 
Tavanomaisen tuolla puolen. 
Suomalainen kokeellinen romaa-
ni Harhamasta Neuromaaniin

Oikeustieteen maisteri Visa Kurki 
27.600 €  
Identifying law’s persons: Should 
rivers, animals and foetuses have 
legal personality?

Yhteiskuntatieteiden maisteri 
Kaisa Kärki 27.600 € 2. vuosi 
Syrjäytyminen ja yhteiskunta-
järjestelmään kohdistuvat teosta 
kieltäytymiset vastarintana 

FT, yliopistonlehtori Johanna 
Laakkonen 31.200 € post doc 
2. vuosi 
Keskieurooppalaisen moder-
nismin vaikutus suomalaiseen 
tanssiin 1910–1939

Fil. maist. Heikki Lakkala 27.600 €  
Samankaikuisuus ja kreolisaatio 
kääntämisessä – merkitysten 
välittyminen ja uusien ilmausten 
luominen tieteellisen tekstin 
kääntämisessä

Professor Paul Landon 27.600 € 
2. vuosi 
Exploring the spatio-temporal 
experience and histories of the 
contemporary urban environ-
ment in images, art texts and in-
stallations and through processes 
of wandering and travel

FT Virpi Lehtinen 31.200 € post 
doc 3. vuosi 
Masculinity in war and conflict: 
body, affect, motivation

FM Mia Lempiäinen-Avci  
27.600 € 3. vuosi 
Viljelyhistorian ja hyötykasvien 
käyttö rautakaudelta valistuksen 
vuosisadalle Itämeren piirissä: 
arkeologis-kasvitieteellinen 
tutkimus

VTM Heli Leppälä 27.600 €   
3. vuosi 
Vammaisuus hyvinvointival-
tiossa. Invalideiksi tai kehi-
tysvammaisiksi määriteltyjen 
asema invalidihuollon kauden 
(1947–1987) Suomen vammais-
politiikassa

Filosofian maisteri Ville Leppänen 
27.600 €  
Indoeurooppalaisen ablautvaih-
telun kehitys latinan kielihis-
toriassa

Valtiotieteiden tohtori Jyri Liukko 
31.200 € post doc 2. vuosi 
Työkyvyttömyyseläke ja tiedon 
rajat. Tutkimus työkyvyttömyys-
eläkepäätösten ja kuntoutuksen 
hallintaprosessista vakuutusyh-
tiöissä

FT Gilbert Ludwig 31.200 €  
post doc 
Sääolosuhteiden merkitys ka-
nalintujen, erityisesti teeren, 
selviytymiseen ja lisääntymisme-
nestykseen

FM, lehtori Anni Magga-Eira 
27.600 € kieliohjelma 2. vuosi 
Sosio-onomastinen tutkimus 
Lákkonjárgan paliskunnan 
pohjoissaamenkielisistä paikan-
nimistä

Ph.D, Docent Sayani Majumdar 
(nee Bhattacharya) 39.600 € 
kokenut 
Reducing carbon foot-print in 
ICT through energy-efficient 
technology solutions

Filosofian maisteri Pirjo Majuri 
27.600 €  
Maalämmön käyttö yleistyy – 
hyödyt, haitat ja tulevaisuuden 
näkymät ympäristön näkökul-
masta

Filosofian tohtori Teemu T. Mant-
sinen 31.200 € post doc 
Uskonnosta luopumisen syyt ja 
sosiaaliset seuraukset helluntai-
laiskotien lapsilla

FM Arianna Consuelo Marcon 
27.600 € 2. vuosi 
True and counterfeited. A study 
on etymological wordplays and 
labyrinthine symbols in the final 
works of Pentti Saarikoski

Filosofian maisteri Jaana Mattila 
13.800 € 4. vuosi 
Suolistomikrobien merkitys 
leväsiirojen (Idotea balthica) 
ravinnonkäytössä

Master of Arts, Master of Social 
Sciences Anna Matyska  
31.200 € post doc 
Transnational posted workers 
and their families: Debating the 
class making on the move

Dr. Daniel McKay 39.600 € ko-
kenut 
From barbed wire to open 
minds: Models of post-war re-
conciliation as advanced through 
Southeast Asian captivity nar-
ratives

M.A. Rusten Menard 27.600 € 
3. vuosi 
Representing social order in 
the Finnish context: A focus on 
positioning and the production 
of social values

MA. David Munoz Alcantara 
27.600 €  
Nomad Agency-Archive of 
Emergent Studies (NAES): Art 
as an agenda, envisioning places 
for synergy

Filosofian maisteri Maximilian 
Murmann 27.600 € kielioh-
jelma 
Rektion synty ja kehitys suomes-
sa ja muissa itämerensuomalai-
sissa kielissä

VTM Elina Mäenpää 18.400 €  
4. vuosi 
Homogamia puolisonvalinnassa 
ja puolisoiden ominaisuusyh-
distelmien vaikutus avoliittojen 
pysyvyyteen

Filosofian maisteri Sari Mäittälä-
Kauppila 27.600 € 3. vuosi 
Englannin kielen non-prefiksin 
ilmaiseman piiloivan tunnista-
minen ja sen suomentamiseen 
soveltuvat käännösstrategiat ja 
kielenrakenteet

Filosofian maisteri Tapani Möttö-
nen 13.800 € 4. vuosi 
Conceptualizer and the dimen-
sions of construal in Cognitive 
Grammar

YTM Sandra Nasser El-Dine 
27.600 € 2. vuosi 
Arabinuorten parisuhdekäsi-
tykset. Etnografinen tutkimus 
Jordanian kaupunkilaisnuorten 
arjesta
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Filosofian maisteri Riikka Niemelä 
27.600 € 2. vuosi 
Elektroniset eleet. Fenomeno-
logisia tulkintoja suomalaisesta 
videoperformanssista

Filosofian maisteri Mervi Niemi-
nen 27.600 € 4. vuosi 
Maaperän nivelmatojen ekologia 
muuttuviin olosuhteisiin sopeu-
tuvassa peltoviljelyssä

Filosofian maisteri Kaisa Nissi 
18.400 € 3. vuosi 
Sukupuolen ja kulttuurin neu-
vottelut kahden kulttuurin per-
heissä. Suomalais-islamilaisten 
liittojen arki ja kulttuuri

VTM Anne Nykänen 27.600 €  
Saksan ulko- ja Eurooppa-
politiikka liittokansleri Angela 
Merkelin kaudella

FM Auli Oksanen 27.600 € kieli-
ohjelma 3. vuosi 
Koltansaamen õõttâ-verbijoh-
dokset

Filosofian maisteri Anna Oldén 
27.600 € 3. vuosi 
Luonnonhoidon monimuotoi-
suusvaikutukset

MuM Riitta Paakki 27.600 €  
1960-luvun Blue Note -aikakausi 
ja Wayne Shorterin Speak No Evil

Valtiotieteiden maisteri Pauli Pa-
karinen 27.600 € 2. vuosi 
Johdon kannustinjärjestelmien 
synty Suomessa: tutkimus insti-
tuutioista ja toimijoista

Master of Fine Arts Pessi Parviai-
nen 27.600 € 4. vuosi 
Elävä muusikko: muutakin kuin 
ääntä! Äänin esiintyjä ekologises-
sa kompositiossa

Filosofian maisteri Rose-Marie 
Peake 27.600 € 2. vuosi 
Making good Christians. The 
Daughters of Charity and moral 
management in seventeenth-
century France

FT, dosentti Risto Pekka Penna-
nen 39.600 € kokenut 2. vuosi 
Music, musicians, soundscape 
and colonial policies in Habs-
burg Bosnia-Herzegovina, 
1878–1918

Filosofian maisteri Tuomas Pernu 
31.200 € post doc 
Kausaaliset interaktiot hierarki-
sissa ontologioissa

FT Jenni Pettay 31.200 € post doc 
2. vuosi 
Perheen evoluutio: yhteistyö ja 
konflikti esiteollisessa ihmispo-
pulaatiossa

Filosofian tohtori Päivi Maria Pih-
laja 15.600 € post doc 3. vuosi 
Valo ja voima – revontulitutki-
mus ja polaariretket 1800-luvulla 
Suomen suuriruhtinaskunnassa

FT Irina Piippo 31.200 € post doc 
2. vuosi 
Normatiivisuus toiminnassa: 
kieli ja sen arvottava ulottuvuus 

FT, DI, tutkijatohtori Sari Piippo 
31.200 € post doc 2. vuosi 
Kestävä biotalous biojätehuollon 
ja biomassojen kaskadikäytön 
avulla

Diplomi-insinööri Hanna Poiko-
nen 27.600 € 2. vuosi 
Musiikin ja tanssin synnyttämät 
neuraaliset vasteet aivoissa

PhD in Social Sciences Irina Po-
leshchuk 15.600 € post doc 2. 
vuosi 
Temporality of justice in ethics: 
The ethical transformation of 
subjectivity in intersubjective 
relations with the other

FM Liisa Puhakka 27.600 €  
4. vuosi 
Lintumatkailu luonnonsuojelun 
tukena – bioakustiset menetel-
mät lippulaivalajien seurannassa

VTT Martti Puohiniemi  
31.200 € post doc 
The four seasons of globali-
zation: How diffusion of new 
technology shapes human values

MMM Lotta Purkamo 27.600 € 
2. vuosi 
Suomen kallioperän ja suolaisten 
pohjavesien mikrobiekologia

FT Alexander Pustyakov 31.200 € 
post doc 2. vuosi 
Marinmaan permiläisperäinen 
paikannimistö

FT Veli-Matti Pynttäri 31.200 € 
post doc 2. vuosi 
Esseet kriisissä. Kulttuurikriit-
tinen essee 1900-luvun alusta 
nykypäivään

VTM Niko Pyrhönen 23.000 € 
4. vuosi 
Solitary solidarity? Welfare 
nationalism as a flexible moral 
resource in the Finnish public 
debate on immigration during 
the early 2000s

YTM Tiina Qvist 27.600 €   
2. vuosi 
Parisuhdeväkivallan sovittelu 
suomalaisen rikos- ja riita-asioi-
den sovittelukäsittelyn piirissä

FD Viveca Rabb 31.200 € post doc 
2. vuosi 
Vasasvenskan: språkbruk och 
språkuppfattningar

Ph.D., professori Pauliina Raento 
39.600 € kokenut 
Hevonen Suomessa: yhteiskunta, 
kieli ja kulttuuri

TaM Minna Rainio 27.600 €   
2. vuosi 
Globalisaatiota käsittelevän 
taiteen eettiset ja poliittiset mah-
dollisuudet

FL, arkeologi Tanja Katariina 
Ratilainen 27.600 € 3. vuosi 
The medieval brick building 
project of the Holy Cross church 
of Hattula – How, when and 
why?

Dosentti Katja Ritari 39.600 € 
kokenut 
Pyhyyden sukupuolittuneet 
kuvaukset keskiajan Irlannissa

Filosofian maisteri, kirjailija Eeva-
Kaisa Rohas 13.800 € 2. vuosi 
Sylvia Plathille omistetun kes-
kustelufoorumin tutkiminen 
diskurssianalyysin ja retoriikan 
tutkimuksen menetelmin

Dr. Jadranka Rota 39.600 €  
kokenut 2. vuosi 
Historical biogeography and 
community phylogenetics of a 
group of herbivorous insects



74

FM Henna Rouhiainen 27.600 € 
4. vuosi 
Changing values of environmen-
tal education in Finnish develop-
ment cooperation

FM Heta Rundgren 27.600 €   
2. vuosi 
Feminiinistä queeriin: sukupuoli 
ja subjektius feministisiä teemoja 
käsittelevässä nykyromaanissa

FM Saija Maarit Saarni 27.600 € 
3. vuosi 
Ilmastopakotteen vaikutus 
järvien vuosilustokerrostumien 
ominaisuuksiin viimeisen 2000 
vuoden ajalta: missä määrin 
lustot heijastelevat lämpötilaa ja 
sadantaa?

FM Aaro Anton Sahari 11.500 €  
Valtio ja suurteollisuuden synty: 
Suomalaisen laivanrakennuksen 
kehitys yhteiskunnallisena hank-
keena vuosina 1920–1965

FM Samu Sarviaho 27.600 €   
2. vuosi 
Pähkinäsaaren rauha suomalai-
sissa historiakäsityksissä

Professor Ullica Segerstrale 
39.600 € kokenut 
The rise of the cooperation pa-
radigm

FM Sinikka Selin 27.600 €   
3. vuosi 
Mikä sinusta tulee isona? Nuor-
ten työhön liittyvät tulevaisuus-
kuvat 1950–1970

FM Päivi Anneli Seppälä 27.600 € 
2. vuosi 
What and why in historiog-
raphy: How does historiographi-
cal reasoning work?

FT Eeva Sippola 31.200 € post doc 
kieliohjelma 
Kaukainen kieli - ulkosuomalais-
ten kieli-ideologioita Latinalai-
sessa Amerikassa

MMM Elina Sohlberg 27.600 €  
Sisäympäristöjen ja kosteusvauri-
oituneiden rakennusmateriaalien 
mikrobiyhteisöt

FT Antu Sorainen 39.600 €   
kokenut 
Testamentin tekeminen ja perin-

töjärjestelyt seksuaalisesti margi-
nalisoiduissa ryhmissä Suomessa

Master of Science Junko Sugano 
27.600 € 2. vuosi 
Synergistic degradation of ligno-
cellulose using multiple fungi

FT, dosentti, äidinkielen opettaja 
Timo Suni 19.800 € kokenut 
2. vuosi 
Venäjän jäljet Ilmari Kiannon 
tuotannossa

Valtiotieteiden tohtori Anu Suo-
ranta 31.200 € post doc 
Työelämän satunnaistetut ja 
sääntelyn sopivuus

FT, dosentti Arno Survo 19.800 € 
kokenut 2. vuosi 
Perinnemiljöö muutosten koh-
teena ja niiden lähtökohtana 
Pohjois-Venäjällä

Jatko-opiskelija Väinö Syrjälä 
27.600 € kieliohjelma 
Kielellinen tietoisuus ruotsinkie-
lisessä Suomessa tänään – kieli-
maisemat ja kansandialektologia

Linguist, PhD Tamás Péter Szabó 
31.200 € post doc kieliohjelma 
Voices of diversity. A compari-
son of Finnish and Hungarian 
ideologies on the management 
of linguistic diversity and multi-
lingualism

FT Jaakko Tahkokallio 18.200 € 
post doc 2. vuosi 
Sallustiuksen historiateosten vas-
taanotto ja 1100-luvun renessanssi

Doctoral candidate Atsushi Taka-
no 27.600 € 2. vuosi 
Development of sustainable 
massive timber structure in a 
cold climate region: Learning 
from traditional vernacular 
buildings

FT Petri Tervo 31.200 € post doc 
2. vuosi 
Heterotopia as performance of 
the alliance between human and 
nonhuman

Tekniikan tohtori Emma Terämä 
31.200 € post doc 
Väestönmuutokset ja kestävä 
kulutus: kaupungistumisen 
vaikutus

Tohtorikoulutettava Teemu Top-
pinen 31.200 € post doc 
Relational expressivism - Explai-
ning normative thought and talk

Tohtoriopiskelija Liisa Tuomi 
27.600 € 2. vuosi 
Naispoplaulajan konstruoitumi-
nen fani- ja mediateksteissä

Valtiotieteiden maisteri Hanna 
Tuominen 27.600 €  
Euroopan unionin rooli YK:n 
ihmisoikeusneuvostossa

Hallintotieteiden maisteri Johanna 
Tuomisaari 27.600 €  
Luonto ja ekosysteemipalvelui-
den idea maankäytön suunnit-
telussa

Kuvataiteen maisteri Markus 
Tuormaa 27.600 € 2. vuosi 
Osallinen maisemasuhde nyky-
taiteessa

FM Laura Tuulia Tyysteri 
27.600 € kieliohjelma 4. vuosi 
Suomen kielen morfosyntaktis-
ten yhdyssanarakenteiden pro-
duktiivisuus

VTM Ottoaleksi Tähkäpää 
27.600 €  
Miten maataloudesta tuli Itäme-
ren suurin ympäristökuormitta-
ja? Typpi- ja fosforilannoituksen 
ympäristöhistoria Suomessa 
1945–1995

FT Silva Uusi-Heikkilä 31.200 € 
post doc 2. vuosi 
Kalastuksen aiheuttamat ge-
neettiset muutokset, muutosten 
palautuvuus ja mekanismit

VTT Katja Uusihakala 31.200 € 
post doc 
Lapset imperiaalisena sijoi-
tuksena: siirtomaa-aikaiseen 
Etelä-Rhodesiaan suuntautunut 
brittiläinen lapsisiirtolaisuus

FM Risto Uusikoski 27.600 € 3. 
vuosi 
The concept and cross-linguistic 
comparability of tense

VTM Juho Vesa 27.600 € 4. vuosi 
Poliittisen päätöksenteon avoi-
muus ja julkinen keskustelu 
Suomessa
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FM Matti Vihakas 13.800 € 
2. vuosi 
Uudet flavonoidijohdannaiset: 
kemiallinen karakterisointi ja 
biologinen aktiivisuus

FM, kääntäjä Ella Vihelmaa 
27.600 € 3. vuosi 
Miten toislajisten eläinten äänet 
välittyvät ihmiskieleen?

FM Ella Viitaniemi 27.600 €  
Kokemäen kivikirkon rakennus-
prosessi 1730–1786 ja poliittisen 
kulttuurin ja paikallisyhteisön 
muutokset

FM Elina Viljanen 13.800 €  
The problem of modernity and 
tradition in the early Soviet Rus-
sian musical culture: The birth 
of Soviet musicology through 
the aesthetic theory of Boris 
Asafiev (1884–1949)

FT Riika Virtanen 15.600 € post 
doc 3. vuosi 
Henkilöhahmot tiibetiläisessä 
kaunokirjallisuudessa

VTM Heikki Wilenius 27.600 €  
Oikeuttaminen ja moraali Itä-
Jaavan politiikassa

FT Helena Wirta 31.200 € post 
doc 3. vuosi 
Arktisen ravintoverkon selvittä-
minen DNA-lajitunnisteilla

VTM Tuukka Ylä-Anttila 
27.600 € 2. vuosi 
Populismi ja muuttuvat poliitti-
set käytännöt

Tutkija Konstantin Zamyatin 
31.200 € post doc 
Can nationalism be imported? 
Internationalization of the eth-
nopolitical conflict in Russia’s 
Republic of Mari El in the mid-
2000s

tutKimuShanKKeet

FT, yliopistotutkija Jarkko Ak-
kanen ja työryhmä 45.000 € 
jatkoapuraha 
Kaivosteollisuuden vaikutus-
piirissä olevien vesistöjen poh-
jasedimenttien riskinarviointi ja 
paikanpäällä tehtävä kunnostus

YTT, akatemiaprofessori Pertti 
Alasuutari ja työryhmä 68.900 €  
Kansallisten politiikan mallien 
synkronisointi

PhD, Adjunct Professor Yagut 
Allahverdiyeva-Rinne ja työryh-
mä 76.000 € jatkoapuraha 
Exploitation of the Finnish cy-
anobacterial culture collection 
for solar biofuel production

Dosentti, VTT, tutkija Anu-
Hanna Anttila ja työryhmä 
110.000 € jatkoapuraha 
Voice and silence of class: A 
critique of recent conceptions. 
Uudenlainen luokkateoreettinen 
ehdotus koskien luokan ääntä ja 
hiljaisuutta 2000-luvun Suomessa

FT, tutkija Anni Arponen 
60.000 € jatkoapuraha 
Maatalousluonnon monimuo-
toisuuden suojelun keinojen 
kehittäminen

Professori Laura Assmuth ja työ-
ryhmä 117.150 € jatkoapuraha 
Families on the move across 
borders: Children’s perspectives 
on migration in Europe 

Ph.D., Senior researcher David 
Brus ja työryhmä 70.700 €  
Aerosol-cloud interactions and 
their impact on arctic climate

Docent, university lecturer Ulrika 
Candolin ja työryhmä 48.335 € 
jatkoapuraha 
Eutrophication of the Baltic Sea: 
regulation of the littoral ecosys-
tem by a keystone species

FT, professori Alfred Colpaert ja 
työryhmä 67.000 € jatkoapuraha 
Oral histories, places of memo-
ries and local identities in the 
Caprivi Region, Namibia

CROSSLING / Itä-Suomen yli-
opisto 65.550 € kieliohjelma 
jatkoapuraha 
CROSSLING – Kielikontaktit 
tieteenalojen risteyksessä

FT, dos. Pirkko Forsman Svensson 
ja työryhmä 4.600 € kieliohjel-
ma jatkoapuraha 
Virtuaalinen vanha kirjasuomi 
(Vvks): 1700-luvun kirjasuomi 
kaikkien ulottuville

Fudan Nordic Centren suomalai-
set jäsenyliopistot 129.600 € 
jatkoapuraha 
Fudanin yliopiston Nordic 
Centren tutkijastipendit

FT, dosentti Kimmo Granqvist ja 
työryhmä 91.345 € kieliohjelma 
jatkoapuraha 
Suomen romanikieli ja muut 
Itämeren alueen romanikielen 
murteet -dokumentointiprojekti

FT, dos. Heidi Grönstrand ja työ-
ryhmä 405.600 € kieliohjelma 
Kirjallisuuden monikielisyys 
nyky-Suomessa

FT Panu Halme ja työryhmä 
50.000 € jatkoapuraha 
Perinneympäristöjen ja niitä kor-
vaavien kulttuuriympäristöjen 
hoito biologisen monimuotoi-
suuden, sosiaalisen kestävyyden 
ja taloudellisen tehokkuuden 
näkökulmista

MD, Phd, Professor Lennart Har-
dell 70.000 €  
Risk factors for brain tumours, 
especially glioma, meningioma 
and acoustic neuroma – especial-
ly regarding wireless phones and 
including environmental agents

FT, dosentti Janne Harjula ja työ-
ryhmä 57.400 €  
Keskiajan sarastaessa: Turun 
Koroisten 1200-luvun piispan-
istuin ja kristillinen kulttuuri 
Suomessa

VTT, sosiologian dosentti Ilpo 
Helén ja työryhmä 219.950 €  
Kehojen todisteet – Asiakirjojen, 
kertomusten ja bioteknologian 
keskinäisvaikutukset maahan-
muuton valvonnassa

Helsingin yliopiston tutkijakolle-
gium 282.000 €  
Taiteellinen post doc -ohjelma ja 
tutkijapaikat taiteen tohtoreille 
Helsingin yliopiston tutkijakol-
legiumiin (2014–2016)

PsT, dosentti Taina Hintsa ja työ-
ryhmä 44.390 € jatkoapuraha 
Opettajien työhyvinvointi ja 
vuorovaikutustaidot yhteiskun-
nallisen muutoksen paineessa 
-tutkimushanke
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FT, dosentti Katariina Holma ja 
työryhmä 67.545 € jatkoapuraha 
Kohti uutta kansalaisuuskas-
vatusta: kasvatusfilosofinen 
näkökulma kansalaisuuskasva-
tuksen teorioiden arviointiin ja 
kehittelyyn

Dosentti Mikko Huhtamies ja 
työryhmä 75.300 €  
Help or business? Shipwrecks 
and salvage companies in the 
18th century Gulf of Finland as 
early modern entrepreneurship

VTT, professori Inga Jasinskaja-
Lahti ja työryhmä 2.060 € 
jatkoapuraha 
MIRIPS-FI project – From 
results to practice. MIRIPS-Fi 
-hankkeen sekä sen kansainvä-
listen vertailuhankkeiden kes-
keisten tulosten esittely

Juminkeko-säätiö 10.000 € jatko-
apuraha 
Laulu inhimillisen kommuni-
kaation muotona -seminaarisar-
jan järjestäminen

Dosentti, filosofian tohtori Kari 
Kallioniemi ja työryhmä 51.040 €  
Thatcherism, popular culture 
and the 1980s

Professori Sanna Karkulehto ja 
työryhmä 51.100 € jatkoapu-
raha 
Seksuaalisen vallan, hyväksikäy-
tön ja väkivallan esitykset nyky-
kulttuurissa

Professori Marja Keränen ja työ-
ryhmä 70.000 € jatkoapuraha 
Osallistumisen politiikat ja 
demokraattinen legitimaatio 
Euroopan unionissa

Dosentti Tarmo Ketola ja työryh-
mä 29.000 € jatkoapuraha 
Constraints of evolutionary 
adaptation to the climate change

Kotimaisten kielten keskus 
49.500 € kieliohjelma jatko-
apuraha 
Suomen murteiden sanakirjan 
toimitustyö

Kotimaisten kielten keskus 
990.000 € kieliohjelma jatko-
apuraha 
Vanhan kirjasuomen sanakirjan 

3. osan loppuunsaattaminen ja 
sanakirjan toimitustyön jatka-
minen O-kirjaimesta eteenpäin 
(2014–2018)

Kuurojen Liitto ry 149.888 € kieli-
ohjelma jatkoapuraha 
Suomalaisten viittomakielten 
korpus- ja kansalaissanakirja-
hanke

FT, dosentti Aleksi Lehikoinen 
ja työryhmä 61.320 € jatko-
apuraha 
Ilmastonmuutoksen vaikutus 
lintujen kannankehitykseen, 
levinneisyysalueisiin ja suojeluti-
lanteeseen

FT Alina Leminen ja työryhmä 
83.200 € kieliohjelma 
Sanat kielellisissä verkostoissa

Tutkimusjohtaja Krister Lindén ja 
työryhmä 73.635 € kieliohjelma 
jatkoapuraha 
Suomalais-ugrilaiset kielet ja 
internet

FT John Loehr 5.000 €  
Nordic Evolutionary Psychology 
Meeting

Dosentti, tutkija Jorma Luutonen 
ja työryhmä 16.794 € kieliohjel-
ma jatkoapuraha 
Marin kielen sanaston kehitys 
1920- ja 1930-luvuilla

Lyydiläinen Seura ry 32.085 € 
kieliohjelma jatkoapuraha 
Kuujärven lyydin murresanakirja 
ja lyydin verkkosanakirja

PI, VTT, tutkijatohtori Mianna 
Meskus 21.200 € jatkoapuraha 
Monikykyinen tiede. Elämän 
luominen, avustaminen ja pi-
dentäminen kantasolujen avulla

Professori Matti Miestamo ja työ-
ryhmä 134.394 € kieliohjelma 
Koltansaamen dokumentaatio-
hanke

Dosentti, intendentti Marko 
Mutanen ja työryhmä 70.000 € 
jatkoapuraha 
Yhteissuomalainen FinBOL 
-hanke: DNA-viivakoodit 
Suomen eläimille, sienille ja 
kasveille

YTT, visuaalisen journalismin 
professori Anssi Männistö ja 
työryhmä 34.275 €  
Journalistinen dokumenttiteatte-
ri taiteellisen ja yhteiskunnallisen 
kohtaamispaikkana

Professori Mikko Mönkkönen ja 
työryhmä 60.000 €  
Ristiriidat ja yhteisvaikutukset 
metsien tuottamien ekosystee-
mipalveluiden ja luonnon moni-
muotoisuuden välillä

Dosentti, VTT, DPhil Lena Näre 
ja työryhmä 60.755 €  
Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten työllistyminen. Toimin-
tamahdollisuuksien tunnustami-
nen ja kuulumisen rajat

FT Jari Okkonen ja työryhmä 
102.795 €  
Yhteisöjen keskinäinen yhteis-
työ- ja riippuvuussuhde sosiaali-
sena ilmiönä. Sisämaa ja rannik-
ko Pohjois-Suomen rautakauden 
löytöjen ja kohteiden valossa

Sosiologian dosentti Atte Oksanen 
ja professori Pekka Räsänen 
72.250 € jatkoapuraha 
Hate communities: A cross-
national comparison

Dosentti, filosofian tohtori Pia 
Olsson ja työryhmä 70.450 €  
Rajanvetojen kulttuuriperintö. 
Perinnearkistot suomalaisuuden 
rakentajina

Professori Tiina Onikki-Ranta-
jääskö ja työryhmä 52.250 € 
kieliohjelma jatkoapuraha 
Suomen kognitiivista kielioppia 
sukukielten kehyksessä

Professori Anneli Pajunen ja työ-
ryhmä 91.300 € kieliohjelma 
jatkoapuraha 
Suomen kielen myöhempi 
hallinta: kouluikäiset ja nuoret 
aikuiset

YTT Hannele Palukka ja työryh-
mä 125.500 € jatkoapuraha 
Kolmas sektori, valtio ja politiik-
ka: analyysi suomalaisen yhteis-
kunnan muutoksesta 1970-luvun 
alusta nykypäivään
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Professori Petteri Pietikäinen ja 
työryhmä 62.540 €  
Mielenterveys, lääketiede ja so-
siaalinen insinööritaito 1900-lu-
vun Suomessa

VTT, dosentti, akatemiatutkija 
Semi Purhonen ja työryhmä 
56.005 € jatkoapuraha 
Kulttuuridistinktiot, sukupolvet 
ja muutos: vuosia 1960–2010 
käsittelevä vertaileva tutkimus 
viidestä eurooppalaisesta maasta

HTT, tutkijatohtori Harri Raisio 
ja työryhmä 62.595 € jatko-
apuraha 
Eutanasia yhteiskunnan päätök-
sentekoprosesseissa. Metadeli-
beraatiota oikeudesta hyväksyä 
tai kieltää avustettu kuolema 
Suomessa

Dr. Andrew Rath ja työryhmä 
13.600 € jatkoapuraha 
More than a Crimean War: 
Primary source evidence and 
Finland’s wartime experiences

Professori Kimmo Rentola ja työ-
ryhmä 41.500 € jatkoapuraha 
Eurooppa, Turkki ja Lähi-itä. 
Euroopan ja EU:n vaikutus 
Turkin modernisoitumiseen 
ja demokratisoitumiseen sekä 
Turkin vaikutus tältä pohjalta 
Lähi-idässä

Filosofian tohtori Jack Rueter ja 
työryhmä 178.038 € kieliohjel-
ma jatkoapuraha 
Avointa kieliteknologiaa uralilai-
sille vähemmistökielille

FT, prof. Janne Saarikivi ja työryh-
mä 61.180 € kieliohjelma 
Periytyminen ja lainautuminen 
uralilaisten kielten historiassa. 
Suomalais-ugrilaisen etymolo-
gian päivitys uudelle vuositu-
hannelle

FT Petri Saarikoski ja työryhmä 
38.200 € jatkoapuraha 
Kotitietokoneiden aika ja tek-
nologisen harrastuskulttuurin 
perintö

FT, akatemiatutkija Marjo Saasta-
moinen ja työryhmä 54.000 € 
jatkoapuraha 
Ekologisten ja epigeneettisten 

tekijöiden vaikutus vastustusky-
kyyn luonnonpopulaatioissa

VTT, dosentti, apulaisprofessori 
Suvi Salmenniemi 116.450 € 
The puzzle of the psyche: Thera-
peutic knowledge and selfhood 
in a comparative perspective 

FT Janne-Tuomas Seppänen 
60.000 €  
Suurriistan polut – verkostoana-
lyysi hirven ja muiden nisäkkäi-
den liike-ekologiasta muuttuvas-
sa ympäristössä

VTT, dosentti Tiina Silvasti ja 
työryhmä 103.575 €  
Tulevaisuuden ruokaturva 
Suomessa – ruokajärjestelmän 
haavoittuvuuden analyysi

Professor Jeremy Smith 13.242 € 
From post-Soviet to Eurasian: 
reconfiguring Borders and Space

Professori André Sourander ja 
työryhmä 78.135 €  
FinnCrime: Rikollisuuden esiin-
tyvyys ja riskitekijät Suomessa 
vuonna 1981 syntyneillä naisilla 
ja miehillä

PhD Christina Stadlbauer 
33.400 € jatkoapuraha 
Melliferopolis – Honeybees in 
urban environments

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
36.800 € jatkoapuraha 
Codices Fennici – Suomen 
keskiajan ja 1500-luvun käsikir-
joitusten tutkimus- ja digitoin-
tihanke

FT Outi Vesakoski ja työryhmä 
289.069 € kieliohjelma 
SUMURAsyyni: suomen mur-
teiden, lähisukukielten ja urali-
laisten kielten muutosprosessien 
monitieteinen metsästys

Yliopistonlehtori, FT, dosentti 
Susanna Välimäki ja työryhmä 
73.180 €  
Suomalainen nykymusiikki 
2000-luvulla: taidemusiikin 
kulttuurinen ja yhteiskunnal-
linen merkitys postmodernissa 
maailmassa

Kuvataiteilija, kuvataiteen tohtori 
Jan Kenneth Weckman ja työ-
ryhmä 94.800 €  
Taiteellisen tutkimuksen la-
boratorion perustaminen ja 
toiminnan aloittaminen viidellä 
teemaseminaarilla

Tutkijatohtori Tuomas Ylä-Anttila 
ja työryhmä 229.250 €  
Vertaileva tutkimus ilmaston-
muutoksen politiikkaverkostois-
ta Suomessa

tietoKirjoittamiSen 
ja tieteen 
yleiStajuiStamiSen 
apurahat

FT Eija Aho ja työryhmä 20.700 € 
kieliohjelma 
Fonetiikan oppikirja pitkälle 
edenneille suomi toisena kielenä 
-oppijoille ja s2-opettajille

FK, FT h.c. Samuli Aikio 13.800 € 
kieliohjelma jatkoapuraha 
Saamelainen paikannimikirja 
pohjoissaameksi

FT, dosentti Pauli Brattico 
15.600 €  
Kielellisiä vaikeuksia ja kielen 
häiriöitä käsittelevä yleistajuinen 
tietokirja

Filosofian maisteri Natalia Deviat-
kina 4.600 € kieliohjelma jat-
koapuraha 
Erityisesti suomalaisille tarkoi-
tettu ersän kielen oppikirja

Dosentti Kai Eriksson ja työryhmä 
10.200 €  
Verkostot yhteiskuntatieteessä

Eurooppalaisen filosofian seura ry. 
17.000 €  
Filosofian keskeisiä termejä 
käsittelevien suomenkielisten 
ensyklopedia-artikkeleiden kir-
joittaminen ja toimittaminen

FT, etnologian dosentti Outi 
Fingerroos ja työryhmä 6.262 € 
jatkoapuraha 
Guadalupen ihme, tieteen ja tai-
teen risteyskohdassa toteutettava 
etnografinen kirja
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Finnish Yearbook of Population 
Research 7.700 €  
Väestöntutkimuksen vuosikirjan 
1946–1999 numeroiden digi-
tointi ja vuosikirjan siirtäminen 
Open Journal Systems -julkai-
supohjalle

Koulutuspäällikkö Ritva Hyttinen 
ja työryhmä 33.900 €  
UTELE – Uusia tapoja esittää 
tutkimustuloksia

Into Kustannus 55.200 €  
Tietokirjapäivät 2014: Ohjel-
mallisten tietokirjatapahtumien 
järjestäminen useissa eri kaupun-
geissa tieteen yleistajuistamiseksi 
ja tietokirjallisuuden tuomiseksi 
näkyvästi esiin

Luokanopettaja Antti Jauhiainen 
ja työryhmä 9.800 €  
Taloustieteilijä Robin Hahnelin 
kirjan Osallisuustalouden aakko-
set kääntäminen ja julkaiseminen

Kauppatieteiden tohtori Maria Jout-
senvirta ja työryhmä 32.600 €  
Kasvutaloudelle vaihtoehtoisia 
talous- ja hyvinvointimalleja 
käsittelevä tietokirja

Tekniikan ylioppilas Markus Kaila 
ja työryhmä 50.000 €  
Debatti – pintaa syvemmältä. 
Verkkolehti, jossa tutkijat kom-
mentoivat uutisia ja ajankohtai-
sia ilmiöitä oman tieteenalansa 
näkökulmasta

PhD Tapio Kanninen 98.575 €  
Ilmastonmuutoksen merkityksen 
konkretisointi: Crisis of Global 
Sustainability -teoksen suomen-
taminen, visualisointi ja portaa-
lin luominen vaikuttamiseen, 
vuoropuheluun ja kokemukselli-
seen oppimiseen

Toimittaja Ilkka Karisto 6.900 € 
Rikos Suomessa 2014. Tutkivan 
journalismin keinoja hyödyntävä 
laaja artikkeli, joka julkaistaan 
Long Play -verkkojulkaisussa

FT Anu Karjalainen ja työryhmä 
16.600 € kieliohjelma 
Monikielinen perheemme - Our 
Multilingual Family. Kaksikie-
linen yleistajuinen opas moni-
kielisille perheille Suomessa ja 
ulkomailla

Opiskelija Eeva Kemppainen 
15.000 €  
Kuilut umpeen. Maantieteellisen 
tutkimuksen yleistajuistaminen 
ja globaalikasvatushankkeen 
opetuskokemuksien jakaminen

Lehtori Petri Keto-Tokoi ja työ-
ryhmä 12.000 €  
Suomalainen aarniometsä -tieto-
kirjan englanninkielisen laitok-
sen toimittaminen

FM Hanna Kietäväinen-Sirén 
27.600 €  
Tietokirja Rahvaan rakkaus: 
suomalaisen rakkauden historiaa

Filosofian maisteri Miia Koivu 
4.600 €  
Swahilin kielen oppikirjan vii-
meistely

VTM Tomi Kokkonen 13.800 €  
Moraalin evoluutiota filosofi-
sesta näkökulmasta käsittelevä 
tietokirja

VTT Seppo Lallukka ja työryhmä 
4.320 € kieliohjelma 
Udmurttien ja marien arki ja 
juhlat Uno Harvan matkakir-
jeiden valossa. Kommentoidun 
venäjänkielisen käännöksen 
ja alkuperäistekstien julkaise-
minen

Kääntäjä Ulla Lempinen 10.400 € 
Alan Weismanin teoksen Count-
down suomentaminen

Filosofian maisteri Joonas Maristo 
23.450 €  
Tietokirja Nykyajan islamit – 
katsauksia moninaisuuteen

VTM, vapaa kirjoittaja Tamas 
Matekovits 13.800 €  
Kiven ja raudan ympyrän laula-
jat – laaja kulttuurihistoriallinen 
esseeromaani helsinkiläisistä 
toisinajattelijoista ja kivikaupun-
gin kahleista

FT, dosentti, tutkija Päivi Mehto-
nen 15.600 €  
Sisäisyys ja seikkailu. Pohjan-
maan mystiikan kirjallisuus

Toimittaja Hanna Nikkanen ja 
työryhmä 18.400 €  
Aidsin suomalainen historia

Pohjoinen filosofiyhdistys AGON 
ry 5.500 €  
Yleissivistävän ja tieteellisen 
lehden kehitystyö

Pop-Tiede ry – Pop-Vetenskap rf. 
40.000 €  
Pop-Tiede: tiedettä kouluihin 
draaman keinoin

FM Raisa Porrasmaa 10.350 €  
Nojatuolimatka Japanin historiaan

Professori Heta Pyrhönen 3.000 €  
Jane Austen – aikalaisemme

FM, tutkija Miika Pölkki 13.800 € 
jatkoapuraha 
Japanin kirjallisuus -tietokirja

VTM Milja Saari 18.200 €  
Samapalkkaisuus – neuvoteltu 
ihmisoikeus. Väitöskirjan tut-
kimustulokset esittelevä teos ja 
samapalkkaisuuden edistämisen 
käytännön työkalu

FT, professori Anneli Sarhimaa 
27.650 € kieliohjelma 
Karjalankielisiä suomalaisia kä-
sittelevä tietokirja

VTM Niklas Saxen ja työryhmä 
24.150 €  
Tietokirja suomalaisista somaleista

Toimittaja Riku Siivonen 29.600 €  
Suomi – näin se oikeasti toimii. 
Tarinallinen kuvaus suomalaisen 
yhteiskunnan instituutioiden ja 
toiminnallisuuksien historiasta ja 
toimintalogiikasta

Filosofian maisteri Jonas Sivelä 
13.800 €  
Kaiken takana on salaliitto – tai 
ainakin hyvä tarina. Tietokirja 
salaliittoteorioista kulttuurintut-
kimuksen näkökulmasta

Valtiotieteen maisteri Mikael Sjö-
vall 13.800 €  
Reportaasikirja vironruotsalaises-
ta kulttuurista ja sen ilmenemis-
muodoista Virossa tänään

Valtiotieteiden tohtori Timo 
Soikkanen ja työryhmä 3.450 € 
jatkoapuraha 
Valoa mielettömyyden keskellä. 
Sotainvalidivankien vaihto-
operaatio Torniossa ja Haaparan-
nassa vuosina 1915–1918
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Suomen Kansantietouden Tutki-
jain Seura 4.120 €  
Eloren internetsivujen uudista-
minen

Suomen rauhantutkimusyhdistys 
ry 2.000 € jatkoapuraha 
Kosmopoliksen verkkojulkaise-
misen tukeminen

Taidehistorian seura – Föreningen 
för Konsthistoria ry 3.000 € 
jatkoapuraha 
Taidehistorian seuran perus-
taman TAHITI-verkkolehden 
julkaiseminen

FM Anna Tuomikoski 9.200 €  
Maurizio Lazzaraton teoksen La 
fabrique de l’homme endetté : 
Essai sur la condition néolibérale 
suomentaminen

Turun ammattikorkeakoulu 
40.000 €  
Sähköherkkyys elinympäristös-
sämme -hanke

Tutkijaliitto ry 5.000 €  
Eurooppa liikkeessä: Euroopan 
kriisiä ja poliittista tulevai-
suutta koskeva seminaari sekä 
Tiede&Edistys -lehden erikois-
numero

Toimittaja Johanna Vehkoo 17.622 €  
Hylätyt paikat – reportaasikirja 
autioista kaupungeista, unoh-
detuista kaivoksista, hylätyistä 
rakennuksista ja niiden kulttuu-
risesta merkityksestä

Filosofian kandidaatti Marjo Vilk-
ko 9.200 € kieliohjelma 
Suomi on ruotsalainen – kirja 
Ruotsin vaikutuksesta Suomeen 
kautta aikojen

FM Johanna Virkkula 40.350 € 
kieliohjelma 
Bosnian, kroaatin, montenegron 
ja serbian kielioppi

Viron soveltavan kielitieteen 
yhdistys 2.000 € kieliohjelma 
jatkoapuraha 
Tieteellisen aikakauslehden Lä-
hivõrdlusi. Lähivertailuja kotisi-
vujen kehittäminen

Filosofian tohtori Silja Vuorikuru 
15.600 €  
Aino Kallaksen elämäkerta

Dosentti, ympäristötieteen lehtori 
Timo Vuorisalo ja työryhmä 
4.500 €  
Saimaannorppa organisaatioiden 
ja ihmisen luontosuhteen tulkki-
na -kirjan julkaiseminen

Yhteiskuntapolitiikka-lehti / THL 
8.400 €  
Yhteiskuntapolitiikka-lehden 
verkkopalvelun kehityshanke: 
Hyvinvointitutkimuksen tieto-
toimisto

Ympäristötiedon foorumi 
76.000 €  
Ympäristötiedon foorumin 
toiminta: tutkimustiedon saat-
taminen poliittisille päättäjille 
(2014–2016)

taiteen ja Kulttuurin 
apurahat SeKä muut 
apurahat

Valokuvaaja Vesa Aaltonen 
10.000 €  
Kakolanmäen aluetta, arkkiteh-
tuuria ja historiaa käsittelevän 
valokuvateoksen toteuttaminen

Sirkusartisti Elice Johanna Abonce 
Muhonen ja työryhmä 12.000 €  
Mad In Finland -sirkuselokuva

Agency North Oy 11.500 € jatko-
apuraha 
Kotimaisten nykynäytelmien 
kolmivuotinen käännöshanke

Kuvataiteilija Heini Aho 13.800 €  
Installaatioiden rakentamiseen ja 
näyttelyiden järjestämiseen, tee-
moina ihmisen ja tilan suhde sekä 
huonekalun ja huoneen merkitys 
ihmisolemuksen muokkaajina

Aino Acktén huvilan ystävät ry. 
25.000 € jatkoapuraha 
Aino Acktén kamarifestivaalin 
toteuttaminen vuonna 2014

Teatteri- ja tanssitaiteilija Akseli 
Aittomäki ja työryhmä 4.600 € 
Praxes itinérantes -esityssarjan 
toinen ja kolmas osa

Animaation apupyörä ry 10.000 € 
Huvipuisto-animaatiotaide-
näyttely

Arkkitehtuurimuseo 15.000 €  
Jälleenrakennus -teoksen tuotta-
minen Shenzhenin & Venetsian 
arkkitehtuuribiennaaleihin

Association WHS ry 30.000 €  
Swan of Tuonela - nykysirkusta 
ja tanssia yhdistelevän kansain-
välisen teoksen valmistaminen

Musiikin maisteri Johanna Autio 
ja työryhmä 16.400 €  
Zoo-esityksen valmistaminen

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), 
HTM Riikka Maaria Bado ja 
työryhmä 17.000 €  
Länsiafrikkalaisten puuvillan-
viljelijöiden ja suomalaisen 
puuvillatuotteiden kuluttajan 
kohtaamista dokumentoivan 
näyttämöteoksen valmistus

Baltic Circle festivaali / Q-teatteri 
ry 36.800 €  
Suomen Taidepoliittinen Tapah-
tuma: symposiumi, esityssarja ja 
käsikirja

MA, artist, cultural worker Erich 
Berger ja työryhmä 10.000 €  
Inheritance -family jewellery ar-
tefacts with traces of radionucli-
de which render them unwea-
rable. To bring the irrationality 
we treat our environment into 
an intimate and comprehensible 
context

Catalysti Association of Transcul-
tural Artists 10.000 €  
Catalysti: events that offer infor-
mation and networks for trans-
cultural artists in Finland

Cinema Events Finland ry 8.000 €  
Suomalaista lyhytelokuvataidetta 
maailmalle

Cineparadiso 7.200 €  
Hietaranta -Tempus fugit -do-
kumenttielokuvan valmiiksi 
saattaminen

Tanssitaiteilja Giorgio Convertito 
ja työryhmä 13.800 €  
Helsinki Meeting Point -ta-
pahtumasarjan järjestäminen 
vuonna 2014
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TeM, näyttelijä Noora Dadu ja 
työryhmä 10.000 €  
Estella ja Sofia kolme. Trilogian 
viimeinen osa, joka ehkä ratkai-
see kaiken

Defunensemblen kannatusyhdis-
tys ry 20.000 € jatkoapuraha 
Defunensemblen kansainväli-
nen toiminta 2014

FM Julia Donner 20.700 €  
Suomen Arkkitehtuurimuseossa 
vuonna 2015 järjestettävän Puu-
tarha ja arkkitehtuuri -näyttelyn 
käsikirjoittamiseen ja valokuvaa-
miseen.

Eskus - Esitystaiteen keskus ry 
18.500 €  
Esitystaidekokonaisuus Urban 
species – Helsinki Expedition

Fyysillisen aikalaistaiteen ystävät 
ry 15.000 € jatkoapuraha 
Walkapolis-kaupunkikävelykon-
septin suunnittelu ja toteutus 
2013–2015: jatkohakemus vuo-
den 2014 työskentelyyn

Taiteen maisteri Linda Granfors ja 
työryhmä 2.700 €  
Näyttely Turussa Galleria Titani-
kissa tammikuussa 2014 yhdessä 
Aura Hakurin kanssa

Kuvataiteilija TeM, TaM Terike 
Haapoja ja työryhmä 25.450 € 
jatkoapuraha 
Kulttuurihistoriaa toisten lajien 
silmin tarkastelevan Toisten 
Historia -projektin vuoden 2014 
taiteellisiin produktioihin

Klovnerian maisteri Janna Haavis-
to 5.150 €  
Yhteistyö taidetalo Zico Housen 
kanssa Beirutissa

Sarjakuvataiteilija Matti Hagel-
berg 27.600 € jatkoapuraha 
Läskimooses-sarjakuvalehti

Taiteen maisteri MA Bo Haglund 
19.000 €  
Metsä-installaatioprojektin to-
teuttamiseen

Taiteilija Katriina Haikala 
14.000 € jatkoapuraha 
Tärähtäneet ämmät: Monokini 
2.0 – who says you need two? 
Yhteisötaitaiteellinen projekti, 

jossa otetaan kantaa kulttuurim-
me normatiiviseen kauneusihan-
teeseen

Kuvataiteen maisteri Aura Hakuri 
ja työryhmä 3.000 €  
Unikuvia-projektin näyttely 
Taidesalongissa

Kuvataiteilija, kuvataiteen maisteri 
Anu Halmesmaa 6.000 €  
Made in Mymind -sarjaan kuu-
luvat näyttelyt ja työpajat Turus-
sa ja Tampereella

Teatteritaiteen maisteri Minna 
Susanna Harjuniemi 6.900 € 
Jobin (päivä)kirjan puuttuvat ky-
menlaaksolaiset sivut (työnimi) 
-esityksen kirjoittaminen

FM, taiteen ylioppilas Juhani 
Haukka ja työryhmä 10.850 €  
Kadonnut sävel -elokuvanäytel-
män toteuttamiseen

Fil. yo. Olli Heikkonen 20.700 €  
Neljännen runokokoelman kir-
joittaminen

HIAP ry 40.000 €  
Frontiers in Retreat Multidiscip-
linary approaches to ecology in 
contemporary art. 

Tanssitaiteen maisteri Maija Hois-
ko ja työryhmä 20.000 €  
Kehollisen näyttämöesseen Maa-
nantaikerho valmistaminen

Writer, sound artist Dirk Hu-
elstrunk ja työryhmä 13.400 €  
A pile of frames. Sound Poetry 
Dance Project

Teatteritaiteen maisteri, Master 
of Fine Arts Otso Huopaniemi 
ja työryhmä 49.450 € jatko-
apuraha 
Monikielisen love.abz-esityksen 
jatkokehittäminen sekä työsken-
tely- ja produktiokustannukset

Kirjailija Ville Hytönen 27.600 €  
Romaanin Ukko Thiesin oikeu-
denkäynti kirjoittaminen

Koreografi, tanssija, esiintyjä 
Mikko Hyvönen ja työryhmä 
4.600 €  
Entertainments – versions esi-
tysten toteuttaminen Zodiak 
- Uuden tanssin keskuksen näyt-

tämölle huhtikuussa 2014 sekä 
jatkotyöskentely syksyllä 2014

FM Tuire Hänninen ja työryhmä 
12.000 €  
Vapriikissa toteutettujen palve-
luiden vienti Kiinan Xi ´aniin

Toimittaja, kriitikko, tietokirjailija 
Ville Hänninen ja työryhmä 
11.500 € jatkoapuraha 
Nuorten taiteilijoiden Tarinoita 
takomassa -hankkeen näyttelyjen 
suunnitteluun ja toteutukseen Lu-
zernin Fumettossa vuonna 2014

Valokuvaaja Ismo Hölttö 6.000 €  
Ismo Höltön retrospektiivinen 
valokuvanäyttely Ateneumin 
taidemuseossa

Musiikin maisteri Kari Ikonen 
20.700 €  
Soolopiano- ja sooloMoog-ohjel-
miston säveltäminen ja harjoitte-
lu konsertteja ja levytystä varten

Taiteen maisteri Kaisa Illukka 
4.025 €  
Ympäristöaktivismia ja esitys-
taidetta yhdistävä projekti sekä 
käännöstyö

Musiikin maisteri Minni Ilmonen 
ja työryhmä 30.000 € kielioh-
jelma 
Monikielinen Nidone -hanke

Maatalous-metsätieteiden toh-
tori Eija Juurola ja työryhmä 
35.000 € jatkoapuraha 
Uusia näkökulmia metsien ja 
ilmakehän vuorovaikutustutki-
mukseen

Valokuvataiteilija Martti Jämsä 
20.000 €  
Valokuvataiteellinen työskentely 
analogisilla välineillä ja materi-
aaleilla

Graafinen suunnittelija, valoku-
vaaja Juho Jäppinen ja työryh-
mä 9.000 €  
Laadukasta kansainvälistä nyky-
taidetta Suomeen ja suomalaista 
nykytaidetta maailmalle – Äkki-
gallerian vuosi 2014

Kirjailija Silja Järventausta 
27.600 €  
Fiktiivisen tietokirjan kirjoitta-
minen aikuisille
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Jättömaa ry 20.000 €  
Jättömaa-festivaalin järjestämi-
seen Kouvolassa 2014

Master of Arts Kira Jääskeläinen 
2.000 € jatkoapuraha 
Pohjankävijän päiväkirjasta 
-dokumenttielokuvaan liittyvään 
tutkimus- ja ennakkokuvaus-
matka

MuT Maari Kallberg ja työryhmä 
19.200 € jatkoapuraha 
Seurasaari Soi! 2014–2015 (2014)

Tanssija-koreografi Mikko Kalli-
nen ja työryhmä 7.800 €  
REVERSE<forward -tanssielo-
kuvan jälkituotanto: teoksen 
robottianimaatiokoreografian 
sekä 3-D-animaation valmistus

Musiikin maisteri Hanna Kangas-
niemi ja työryhmä 6.900 €  
Bravade-nokkahuilukvartetti: 
Poikkitaiteellisen Reflections of 
the past and present -teoksen 
työstäminen

Kansalliskirjasto 650.000 € kieli-
ohjelma jatkoapuraha 
Kansalliskirjaston Sukukielten 
digitointiprojektin jatkohanke 
(2014–2016)

Kansanmusiikki-instituutti ry 
22.000 €  
Pieni kansanlaulu - taiteellinen 
lähestyminen kansanlaulun 
estetiikkaan, merkityksiin ja 
käyttöyhteyksiin

FL, kriitikko Mervi Kantokorpi 
10.350 €  
Nykyrunoudesta ja kokeellisesta 
proosasta kirjoittaminen

Kuvittaja Ilja Karsikas ja työryhmä 
6.500 €  
Tyttö ja karhu: Ihmisen ja luon-
non suhdetta käsittelevä lapsille 
suunnattu teoskokonaisuus

Musiikin maisteri Mia Kasper ja 
työryhmä 6.900 € 
Kaikuvat kalliot -konserttisarjan 
toteutus

Taiteen maisteri Päivi Kettunen 
2.300 €  
Kuvausmetodin suunnittelu

Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys 
Särö ry 25.000 €  
Kulttuurilehti Särön teemavuo-
den toteuttaminen: Tieteen ja 
taiteen missio

Teatteritaiteen maisteri Emilia 
Kokko ja työryhmä 18.000 €  
Nykyteatteriesityksen Styrox-
sankari valmistaminen

Tam Aapo Korkeaoja ja työryhmä 
16.100 €  
Käsitekesä-näyttelyn järjestä-
minen

Kristallisilmä Oy 16.000 €  
Kaiken jälkeen – Pekka Sassin 
kokeellisen taide-elokuvan ja 
projisointi-installaation tuo-
tantokustannusten kattaminen 
sekä taiteellis-tekninen toteut-
taminen

Master of Fine Arts Karolina Kucia 
19.000 €  
Artistic work on Parasitic Project

Kuvataiteen maisteri Iiris-
Lilja Kuosmanen ja työryhmä 
4.200 €  
Kuuden kuvataiteilijan yhteis-
näyttely Forum Box -galleriassa

Teatteritaiteen maisteri, toimittaja 
Susanna Kuparinen 40.000 € 
jatkoapuraha 
Dokumenttiteatterin työpajatoi-
minta ja teatteriesitys

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry 
10.000 €  
Volter Kilpi Kustavissa -kirjalli-
suusviikko 2014

Kutikuti ry. 10.000 €  
Uuden suomalaisen sarjakuvan 
kansainvälistä vientiä vahvista-
van agentuurin perustaminen

Lapin Nukketeatteriyhdistys ry 
5.000 €  
7 Sooloa! -nukketeatterifestivaali 
syksyllä 2014 Rovaniemellä

MA Leevi Lehtinen ja työryhmä 
5.000 €  
Kuolemansyntejä -animaatioins-
tallaationäyttely Berliinissä ja 
Oulussa

Lens Politica ry 10.000 € jatko-
apuraha 
Yhteiskunnallisen elokuvan ja 
taiteen festivaalin Lens Politica 
2014

FM, sarjakuvataiteilija Mika Liet-
zen 9.200 €  
Sarjakuvakertomusten 1986 ja 23 
toteuttaminen

Käsikirjoittaja, ohjaaja, kuvaaja 
Sini Liimatainen ja työryhmä 
9.200 €  
Nuket-dokumenttielokuva

Lilla Villanin ystävät ry 40.000 € 
kieliohjelma jatkoapuraha 
Kaksikielisen kulttuuritalon 
kehittäminen

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Niina 
Lindroos ja työryhmä 4.025 €  
Agony of Emma Eckstein -pape-
riteatteriesitys

Kirjailija, FM Laura Lindstedt 
23.000 € jatkoapuraha 
Oneiron-romaanikäsikirjoituk-
sen loppuunsaattaminen

Jazzmusiikin maisteri Olavi Lou-
hivuori 13.800 €  
Rumpusoololevy ja sävellystyö 
Oddarrang-yhtyeelle

Kuvataiteen maisteri Maija Luuto-
nen 9.200 €  
Yksityisnäyttely, joka muodostaa 
maalauksista ja niiden katseluun 
tarkoitetuista välineistä koostuva 
kokonaisuuden

Lyhty ry 4.000 € jatkoapuraha 
Kehitysvammaisten Marginaa-
liklubin toiminnan jatkaminen 
vuonna 2014

Kuvataitelija, nukenrakentaja 
Heini Maaranen ja työryhmä 
24.500 €  
Einsteinin unet - otteita ajasta. 
Nukketeatteriesitys aikuisille

Maaseudun Sivistysliitto ry 
109.500 € jatkoapuraha 
Ympäristösivistyksen hanke-
kokonaisuus. Hankejakson II 
Paikan tuntu - paikan identiteet-
ti käynnistäminen ja toteutus 
vuonna 2014
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MAD Tanssimaisterit ry 26.975 € 
jatkoapuraha 
Loikka-festivaali ja suomalaisen 
tanssielokuvan kehittämishanke 
vuonna 2014

Nukketeatteritaiteilija Antti-Juha-
ni Manninen 8.000 €  
Esitysteos About all right

Runoilija Satu Manninen 13.800 €  
Viidennen runokokoelman kir-
joittaminen

Säveltäjä, muusikko Roni Martin 
ja työryhmä 15.000 €  
Kill Carmen -teoksen musiikin 
toteuttaminen

Mehiläispesä ry / Galleria Huuto 
20.000 € jatkoapuraha 
Taiteilijoiden uuden toimintati-
lan vakiinnuttaminen 2014

Taiteilija Iivi Meltaus 6.900 €  
Looking for a sculptor or a sense 
of beauty – tanssiteos, jota ei 
pitänyt olla

Kuvataiteilija (MFA) Arttu Meri-
maa 20.000 €  
Kuoppakaupunkiprojekti

Taiteilija Kimmo Modig 23.000 € 
Taiteellinen työskentely, kura-
tointi ja esitysten valmistaminen 
vuonna 2014

Taiteen maisteri Soile Mottisen-
kangas ja työryhmä 7.000 € 
kieliohjelma 
Paatitampun soopa -dokument-
tielokuvan esituotanto. Vanhan 
finglish-kielen taltiointi doku-
menttielokuvaksi; taustatutki-
mus ja käsikirjoitus

Muotoilija, näyttämöpukujen 
valmistaja Anne Mustarastas 
4.000 €  
Helsinki Dresses – Helsingin kau-
neimmat rakennukset pukuina

Mustarinda-seura ry 30.000 € 
jatkoapuraha 
Mustarinda Off the Grid – Ener-
giaomavarainen taidekeskus

MUU ry 35.000 €  
Performanssitaiteen festivaali 
AMORPH!14: performanssi 
julkisen taiteen teoksena, yhtei-
söllisesti toteutettuna 

Myllyteatteri-yhdistys ry 30.000 €  
Myllyteatterin uuden kanta-
esityksen Nälkäinen luokka 
tuotanto

Kirjailija Esa Mäkijärvi 13.800 €  
Joki-runoteoksen ja Vieraita-
romaanin kirjoittaminen

Sirkustaiteilija Sakari Männistö ja 
työryhmä 23.775 €  
Nouse luontoni lovesta – etno-
futuristinen tutkielma kielen ja 
kommunikaation lahoamisesta 
toteutettuna nykysirkuksen 
keinoin

Kuvataiteilija (AMK) Erkki Nam-
pajärvi 4.500 €  
Näyttely Galleria Katariinassa

Tanssitaiteen maisteri Vera Nevan-
linna ja työryhmä 10.000 € 
Tanssiteoksen Kohta toteutta-
minen

New Performance Turku ry 
25.700 € jatkoapuraha 
New Performance Turku -perfor-
manssi- ja esitystaiteen festivaali 
Turussa 2014

Tanssitaiteilija Jaakko Nieminen ja 
työryhmä 11.500 €  
Teoksen Anthem tuottaminen

Tanssija Kaisa Nieminen ja työ-
ryhmä 10.000 €  
Nordic Soul -festivaali – Ladies 
Edition

Taiteen maisteri Pekka Niittyvirta 
5.600 €  
Monsters, Dark Mills and An-
gels -näyttelyn järjestäminen 
Muu-galleriassa

Koreografian maisteri Samuli 
Nordberg ja työryhmä 9.200 €  
Project K -hanke

Kuvataiteen maisteri Suvi Nurmi 
ja työryhmä 25.000 € kielioh-
jelma 
Kolmen poikkitaiteellisen, 
monikielisen tapahtuman järjes-
tämiseen Helsingissä: Art’s Birt-
hday 17.1., World Poetry Day 
21.3., Bloomsday 16.6.2014.

Office of Cultural Affairs Fellbach 
6.000 €  
Book.Fellbach.Reading project 

within the frame of the 5th 
European Summer of Culture 
– Guest countries Finland and 
Estonia

Kuvataiteilija Konsta Ojala 11.500 €  
Näyttelyt Pietarissa ja Japanissa

Osuuskunta Poesia 30.000 €  
Korkeatasoisen nykyrunouden 
julkaisemisen kehittäminen 
vuonna 2014

Koreografi, ohjaaja Tomi Paaso-
nen ja työryhmä 19.000 €  
2nd Nature -tanssiteoksen ko-
reografin ja suunnittelijoiden 
työskentelyyn

Kuvataiteilija, kuvataiteen kandi-
daatti Jaakko Pallasvuo 15.000 €  
Laajan videoteoksen toteutta-
miseen

Taiteen maisteri, kuvataiteilija Sari 
Palosaari 15.000 €  
Material matters (työnimi) -teos-
kokonaisuuden toteuttamiseen

Tanssitaiteen maisteri, tanssi- ja 
esitystaiteilija, rockmuusikko 
Elina Pirinen 27.600 €  
Musiikin ja ruumiin välisen 
nykytaiteellisen suhteen syntyä, 
tuhoa ja uudelleen syntyä tut-
kivan kolmivuotisen hankkeen 
Autopsies for Music and Body 
ensimmäinen osa We Might Die 
(työnimi) vuonna 2014

Pitskun Kyläkirkon kulttuuriyh-
distys ry 25.000 € jatkoapuraha 
Pitskun Kulttuurikirkon viisi 
tiede-taidevuotta osa III: Moni-
aistisuus taiteen ja tieteen koke-
misessa 2014

Pohjankonna Oy 45.000 €  
Kolmiulotteisen röngentomogra-
fiadatan taiteellisten käyttömah-
dollisuuksien kartoittaminen

Pohjoinen liike ry 23.000 € 
Novelleja unohdetuista huoneis-
ta -teos tanssijoille, runoilijalle ja 
pianistille

Musiikin maisteri Kimmo Olavi 
Pohjonen 27.700 €  
50-vuotisjuhlakonserttisarja, 
soololevyn julkaiseminen ja 
Uniko teoksen orkestroiminen 
sinfoniaorkesterille 2014
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Mediataiteilija, ohjaaja, tuotta-
ja, käsikirjoittaja Arto Polus 
5.400 €  
Suomismi / Finnme -lyhyteloku-
vaprojekti suomen kielen maail-
man valloituksesta Englannissa

Kulttuurituottaja Ivan Punzo ja 
työryhmä 23.000 € jatkoapu-
raha 
AAVE-festivaali: Helsingissä 
järjestettävä, maksuton kansain-
välinen liikkuvan kuvan festivaa-
li, joka esittää laajasti eri audio-
visuaalisen ilmaisun ja liikkuvan 
kuvan lajityyppejä

Taiteen maisteri Anni Puolakka ja 
työryhmä 6.900 €  
Baking Heraldry (työnimi) – 
Kansallisidentiteetin tutkiminen 
ja uudelleensuunnittelu yhteis-
työssä monikulttuuristen yhtei-
söjen kanssa

Taiteen kandidaatti Siiri Raasakka 
5.400 €  
Kaupallisesti riippumattoman 
naistenvaatemalliston suunnitte-
lu ja toteutus

Koreografi Kati Raatikainen 
10.000 €  
Public Address: Huutajaiset!-
tanssiteos Turussa Barker-teatte-
rilla 2014

Taiteen kandidaatti Viivi Rintanen 
6.900 €  
Mielenterveysosastoa käsittele-
vän sarjakuvateoksen käsikirjoit-
taminen ja piirtäminen

Ylioppilas Sasu Ripatti 27.600 €  
Kokeellisen musiikin säveltämi-
nen ja julkaiseminen

Rituaalimuseon tuki ry 29.000 € 
jatkoapuraha 
Riitti Soikoon -päivien järjestä-
minen

Visual artist, teacher Gregoire 
Rousseau 3.550 €  
Boxes is metal casting sculptures 
artwork. Framed structure is 
kinetic sculpture in a frame on 
the wall

Kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija 
Jani Ruscica 7.000 €  
Flatlands teoskokonaisuuden 
toteuttamiseen

Medianomi Joonas Rutanen 
2.300 €  
Pitkän näytelmäelokuvan 
Leiri käsikirjoituksen ennak-
kotutkimus ja käsikirjoituksen 
treatment -juonikirjoitelman 
valmistaminen

Bachelor of Fine Arts Pekka Ruus-
ka 18.000 €  
Taidekaavan määrittäminen sekä 
osallistumis- ja arviointisuunni-
telman malli

Taiteen maisteri Salla Salin 10.900 €  
Äänen tilallisuutta käsittelevän 
teossarjan Lossless ensimmäinen 
osa Surround System (työnimi)

Tuottaja, medianomi (AMK) 
Antti-Veikko Salo ja työryhmä 
17.250 €  
Vibes-esityssarjan valmistaminen 
ja esittäminen 2014

Kuraattori, jatko-opiskelija Mir-
jami Schuppert ja työryhmä 
13.150 €  
Valheellisia dokumentteja ja 
uskottavia taruja -näyttely Suo-
men valokuvataiteen museon 
Projekti-tilassa

Valokuvataiteilija Sanni Seppo ja 
työryhmä 50.000 €  
Poliittisen valokuvan festivaali 
2014. Kolmivuotinen valokuva-
tapahtuma, joka on omistettu 
valokuville, jotka haluavat vai-
kuttaa maailmaan

Kirjailija Jouko Sirola 31.200 €  
Mosaiikin historia-romaanin 
kirjoittaminen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
20.000 €  
Puhuva kirjailija, kertova arkisto 
-haastatteluhanke

Suomen New Yorkin kulttuuri-
instituutin säätiö 67.000 €  
Ammattilaiset liikkeelle – Fel-
lows on the Move 2014–16: 
Taide-, museo- ja arkistoammat-
tilaisten kansainvälinen liikku-
vuushanke (2014)

Suomen Pietarin instituutti 
57.000 € kieliohjelma jatko-
apuraha 
Suomen kieli eläväksi 2013–2016 
(2014)

Suomi-Venäjä-Seura ry. 65.000 € 
kieliohjelma jatkoapuraha 
Kansalaisjärjestöt suomalais-
ugrilaisia kieliä ja kulttuureja 
säilyttämässä 2012–2016 (2014)

Mediataiteilija, TaM Maarit 
Suomi-Väänänen 11.000 €  
20 uuden Minispektaakkelin, 
minuutin mittaisen elokuvallisen 
haikun, valmiiksi saattaminen

Kuvanveistäjä Pekka Syrjälä ja 
työryhmä 10.000 €  
Sanomisia-ryhmänäyttelykier-
roksen järjestäminen

Kuvataiteilija, HuK Patrik Söder-
lund ja työryhmä 30.000 €  
Installaatioantologian toimit-
tamiseen ja toteuttamiseen 
Frankfurtin kirjamessujen yhtey-
dessä järjestettävään suomalaisen 
taiteen näyttelyyn Frankfurter 
Kunstvereinissa heinä-lokakuus-
sa 2014

Elokuvaohjaaja Mika Taanila ja 
työryhmä 14.240 €  
Lettristisen elokuvaprojektin 
Kalvoja käsikirjoittaminen ja 
toteutus

Kuvataiteen maisteri Ella Tahko-
lahti ja työryhmä 5.500 €  
Sinua varten (työnimi) -näyttely 
Uudenmaankadun Huuto-
galleriassa Helsingissä 2014

Tampereen elokuvajuhlat 16.000 €  
Tampereen elokuvajuhlien 
toiminnan kehittäminen: kuva-
taiteen, mediataiteen ja elokuva-
taiteen kohtaaminen

Runoilija, FM Olli-Pekka Tennilä 
27.600 €  
Fragmentaarinen esseeteos

Taiteen kandidaatti Miia Tervo ja 
työryhmä 12.900 € kieliohjelma 
jatkoapuraha 
Santra Remsujevasta kertovan 
dokumenttielokuvan lopputöi-
hin sekä Santra Remsujeva 100 v. 
DVD:n kokoamiseen yhteistyös-
sä Juminkeko-säätiön kanssa

Teatteritaiteen kandidaatti Hanna-
Kaisa Tiainen ja työryhmä 
25.000 €  
Raatteen tie -hanke (Ruumiinsi-
säinen sodankäynti)
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Kuvataiteilija Tuuli Toivola ja 
työryhmä 9.200 €  
Taiteilijaryhmä Airbakers: 
Hyrskynmyrskyn-projektin jatko 
ja kehittäminen

Kuvataiteilija Jouni Toni 27.600 €  
Työskentely Rijksakademie van 
beeldende kunsten/de Ateliers 
-taiteilijaresidenssissä

TOTEM-teatterin Kannatus-
yhdistys ry 13.371 €  
Alakouluikäisille suunnattu 
Lasten valta -työpajatoiminta

Kuvataiteilija (AMK) Martta 
Tuomaala ja työryhmä 7.000 € 
kieliohjelma 
Siivoojan ääni -installaation ja 
dokumentaarisen lyhytelokuvan 
työstäminen Galleria Jangvan 
yksityisnäyttelyä varten

Leikkaaja, dokumenttielokuvante-
kijä Antti Tuomikoski 9.000 €  
Dokumenttielokuvan Kun isoisä 
hakaristin hommasi (työnimi) 
ennakkotutkimus- ja käsikirjoi-
tustyö

Master of Arts (RCA) Jaakko Tuo-
mivaara ja työryhmä 14.950 €  
Choir-projektin taiteellinen 
osuus

Kuvataiteen maisteri, taidemaalari 
Aki Juhani Turunen 18.400 € 
Taiteelliseen työskentelyyn ja 
näyttelyiden järjestämiseen, 
aiheena leijuvien ja vedenalaisten 
asioiden maailma

Sarjakuvataiteilija, kuvittaja, opet-
taja Marko Turunen 27.600 €  
Harlemin Šeikki. Sarjakuvan 
muodossa oleva muotokuva 
ADHD-diagnosoidusta hen-
kilöstä

Työväen Arkiston Säätiö 10.000 € 
jatkoapuraha 
Suomen metallityöntekijöiden 
1980-luvun haastattelusarjan di-
gitointi, metatietojen lisääminen 
ja esillepano sähköiseen palvelu- 
ja tutkijakäyttöön

Kuvataiteen maisteri Timo Vaitti-
nen 9.200 €  
Teoskokonaisuuden toteuttami-
seen Kiasman Mediateekkiin

Kuvataiteen maisteri Ilona Valko-
nen 21.000 €  
Maalarin vastaanotto -koko-
naisuuden työstäminen Forum 
Boxin näyttelyyn

Valokuvataiteilijoiden Liitto 
20.000 €  
Keskusteluohjelman rakentami-
nen ja toiminnan kehittäminen 
Valokuvagalleria Hippolytessä

Kuvataiteilija Juha van Ingen 
16.000 €  
inter_active (työnimi) -teossar-
jan toteuttamiseen

Tanssitaiteen maisteri Nina Viita-
mäki ja työryhmä 9.200 €  
Jukebox-soolokoreografian val-
mistaminen

Viitasaaren kesäakatemia ry 
20.000 €  
Uuden musiikin kesäakatemia 
2014–2016 (2014)

Kulttuurituottaja (AMK), opis-
kelija Ulrika Vilke ja työryhmä 
18.400 € jatkoapuraha 
Yhteisöllisen monitaideteoksen 
Visuaalinen partituuri osan 3 
toteuttaminen Houtskärissä 
kesällä 2014

Dosentti, KTT Akseli Virtanen 
36.000 €  
Future Art Base’iin liittyvä tutki-
mus ja kokeilut

Teatteritaiteen maisteri, dramatur-
gi Heidi Väätänen ja työryhmä 
10.000 €  
Heidi Väätäsen näytelmän Espoo 
60 °N, #kjkfs°E kantaesityksen 
toteuttaminen Teatteri Takomos-
sa elokuussa 2014

Kuvataiteen maisteri Lauri Wuolio 
12.000 €  
Ääni-installaation valmistaminen

Yhteisörahoituspalvelu Mesenaat-
ti.me Oy 40.000 €  
Taiteen yhteisörahoitusohjelma 
2014

Kuvataiteilija Eero Yli-Vakkuri 
30.600 €  
Ore.e Refineries (Ore.e Jalos-
tamo): Hevoslinjan Helsinki-
Turku-Helsinki konseptointi ja 
pilotoiminen 2014

Kuvataiteilija, KuT Denise Ziegler 
6.750 €  
Yksityisnäyttely Tästä tuonne 
galleria Sculptorissa

digitaliSoituvat 
KieliaineiStot ja 
tiedonlouhinta

Dr. Rogier Blokland and work 
group 175.700 €  
Building an annotated digital 
corpus for future research on 
Komi speech communities in 
northernmost Russia

Filosofian maisteri, tutkija Robin 
Eriksson 4.200 €  
Reutersin monikielisen korpuk-
sen laadunvarmistus

FT Filip Ginter ja FT Veronika 
Laippala ja työryhmä 262.400 €  
Suomenkielinen Internet kie-
liaineistoksi morfosyntaktisen 
analyysin ja tekstin luokittelun 
avulla

Itä-Suomen yliopisto, humanisti-
nen osasto 105.400 €  
Suomen itäpuolisten lähialuei-
den kielikorpukset

FT, yliopistonlehtori Maria Kela ja 
työryhmä 93.600 €  
Viron- ja venäjänkieliset lapset 
suomen kielen puhujina. Long 
Second -aineiston litterointi-
hanke

Kotimaisten kielten keskus 
47.500 €  
Karjalan kielen sana-arkiston 
digitalisoiminen

FT, lehtori Tommi Kurki ja työ-
ryhmä 126.630 €  
Suomen kielen prosodian alueel-
linen ja sosiaalinen variaatio

Filosofian tohtori Juhani Lehtiran-
ta 22.100 €  
Arjeploginsaamen suursanakir-
jan ja kattavan tekstikokoelman 
luominen

Yliopistonlehtori Antti Leino ja 
työryhmä 111.685 €  
Uralilaisten kielten kognaatti-
korpus
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FT Larisa Leisiö 134.000 €  
Nganasanin kielen korpus

Associate Professor, Dr. Timot-
hy Riese and work group 
146.800 €  
The Mari Web Project: Phase 2

Tutkijatohtori Florian Siegl ja 
työryhmä 115.100 €  
Dulsonin arkiston (Tomskin 
valtiollinen pedagoginen yliopis-
to) valikoitujen osien pelastus-
digitointi

Suomalais-Ugrilainen Seura 
50.000 €  
Manuscripta Castreniana Jurak-
samoiedica

moniKieliSyyS ja taide

FM, kirjallisuuden yliopistonopet-
taja Kaisa Ahvenjärvi 6.300 €  
Pohjoissaamenkielisen nykylyrii-
kan suomentaminen ja käännö-
santologian toimittaminen

Musiikin Maisteri James Andean 
and work group 10.500 €  
Rank Ensemble: Multilingual 
composition and concert project

Kasvatustieteen maisteri, esitys-
taiteilija Katariina Angeria ja 
työryhmä 13.000 €  
Pohjoinen läsnäoloprojekti

Cmmn Sns Prjct Finland /Annina 
Blom ja työryhmä 3.500 € 
Cmmn Sns Prjct -esityksen 
toteuttaminen Suomessa

Kirjailija, elokuvaohjaaja Hassan 
Blasim 22.000 €  
Romaanin kirjoittaminen, jossa 
suomalainen kieli ja kulttuuri 
nähdään irakilaisrunoilijan silmin

PhD candidate Sezgin Boynik and 
work group 48.000 €  
Noise after Babel – Language 
Unrestrained (artistic project 
that experimentally investigates 
forms of multi-linguality)

Frank Brümmel and work group 
45.000 €  
The Speech Karaoke Action 
Group: A series of international 
workshops to develop and refine 

a multilingual karaoke system 
for the spoken word (2013–2015)

Suunnittelija, FM Pia Bärlund ja 
lehtori, FT Merja Kauppinen 
100.000 €  
Lasten ja nuorten monikielisyy-
teen kasvu ja sen vahvistaminen 
– konkreettiset ja virtuaaliset 
kirja-arkut kielenopetuksessa

Kirjailija, oikeustieteen maisteri 
Roxana Crisologo Correa ja 
työryhmä 40.000 €  
Sivuvalo - Onko tämä suoma-
laista kirjallisuutta?

Taiteen kandidaatti Maira Dobele 
10.500 €  
Austra (työnimi) -nuortenro-
maanin kirjoittaminen

European Theatre Collective 
18.900 €  
Finnphonia - Emigrantica (kym-
menen kuvaa Suomesta kymme-
nellä kielellä)

Marcelo Gardoso Gama and work 
group 55.000 €  
The Tower of Babel, Helsinki

Ohjaaja Katja Gauriloff 4.725 €  
Dokumenttielokuvan käsikir-
joittaminen kolttasaamelaisen 
legendaarisen sadunkertojan ja 
sveitsiläisen kirjailijan ystävyy-
destä sekä kolttasaamelaisten 
kohtalonhetkistä

Filosofian maisteri Maria Laura 
Gazzotti ja työryhmä 18.000 €  
Cinemaissíto-lastenkulttuurita-
pahtuman järjestäminen

FK Marketta Haila 25.000 €  
Kuvien takaa -reportaasikirjan 
tekeminen

Helinä Rautavaaran etnografisen 
museon säätiö 45.000 €  
Oma kieli, oma mieli – Oman 
äidinkielen oppiminen taiteen 
keinoin päiväkodeissa

Helmi Films Oy 40.450 €  
IRL:HELSINKI – Media work-
shop project for young people 
with risk of exclusion

Helsinki International Theatre 
Association ry 4.500 €  
Russian Nights -festivaali 2014

FT, tutkija Irma Hirsjärvi 35.000 €  
Kahden maan myytit ja tarinat 
-kirjaprojekti somalialaisten 
maahanmuuttajien käyttöön

Teatteritaiteen maisteri ja Master 
of Fine Arts Otso Huopaniemi 
ja työryhmä 35.000 €  
Monikielisen love.abz-esityksen 
kehittäminen sekä työskentely- 
ja produktiokustannukset

Musician Mari Kalkun ja työryh-
mä 43.000 €  
Äänilo – An interdisciplinary 
visual-musical experience using 
the Finno-Ugric languages and 
music, originating from the 
Baltic Sea region to be shared in 
exhibition and concert venues

Tanssitaiteilija,TaM Pia Karaspuro 
ja työryhmä 24.000 €  
Inhabiting Spaces – Inhabiting 
Languages -tanssiteosten toteut-
taminen

Actor Ágnes Kaszás ja työryhmä 
5.000 €  
Monikielisen ja monikulttuuri-
sen stand up -komediaesityksen 
toteuttaminen

Kirjan talo - Bokens hus ry. 
35.000 €  
Satutandemi – monikielistä 
sanataidekoulutusta maahan-
muuttajille

Musiikin maisteri Anne-Mari 
Kivimäki ja työryhmä 52.000 € 
Monitaiteellinen Suistamo 
-hanke 

Artist / Teatteritaiteen maisteri 
Sari Kivinen 25.000 €  
Artistic research project that 
maps the language nuances and 
experiences of first, second, and 
third generation Finnish-Aust-
ralians living in Queensland, 
Australia

Klockriketeatern r.y. 50.000 €  
Monikielisyys teatteriesityksessä: 
The Great October Revolution 
– taiteellinen ja tekninen tutki-
mushanke

Ohjaaja Maksim Komaro ja työ-
ryhmä 18.900 €  
Camping 3 - Taiteellis-
tieteellinen tutkimusprojekti 
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monikielisen ja -kulttuurisen 
näyttämöteoksen luomiseksi ja 
dokumentoimiseksi

Korjaamo Group 50.000 €  
A multilingual theatre play in a 
surround media space called the 
Cine Chamber

KulttuuriKauppila Ii ry 45.000 € 
Kielen ja mielen maisemat – 
ART Ii Biennaali 2014

Käsikirjoittaja, VTM, elokuvatai-
teen kandidaatti Aino Lappalai-
nen ja työryhmä 8.400 €  
Aamu-radiosarjan kirjoittaminen

Lilla Villanin ystävät ry 50.000 €  
Kaksikielisen kulttuuritalon 
kehittäminen

Kuvataiteilija (AMK) Elina Lind ja 
työryhmä 2.500 €  
Selitä!-näyttelyn järjestäminen ja 
jatkomahdollisuuksien kartoit-
taminen

Mainioideas Ay 5.000 €  
Somali Fairy Tales -mobiilivideo-
sovelluksen kehittäminen

Graduate of Visual Arts Ilan Ma-
nouach 30.000 €  
Producing the prototype of a 
comic book edition specifically 
designed for blind and visually 
impaired people using a tactile 
repertoire of forms and Finnish 
Braille encoding for text

BA (Hons), MBA Martina Marti 
ja työryhmä 32.000 €  
Päätös - Monikielisyyden ja 
sen merkityksen tutkiminen eri 
näkökulmista taiteen avulla

Kuvataiteilija (AMK)/(MFA -2013) 
Arttu Merimaa ja työryhmä 
30.000 €  
Taiteen kielellinen määrittämi-
nen sekä angloamerikkalainen 
hegemonia taiteen ammatti-
kielenä

Kulttuuritoimittaja Kirsikka Mo-
ring ja työryhmä 120.000 €  
Jäänreunan kansat 2013–2015 
-hanke

Tutkija, dosentti Simo Muir ja 
työryhmä 45.000 €  
Jiddishinkielisen näytelmän 

valmistaminen sekä Suomen 
jiddishinkielisen esittävän taiteen 
dokumentointi ja tutkiminen

HuK Marja Mäenpää ja työryhmä 
4.100 €  
Runokohtauksia-työtavan 
levittämiskiertue muihin kau-
punkeihin

Kulttuurituottaja, koordinaattori, 
kuvataiteilija Birgitta Orava ja 
työryhmä 70.000 €  
Taidepedagoginen Babel-paja-
projekti

FM Niko Tapio Partanen ja työ-
ryhmä 9.500 €  
Down River Vashka -projektin 
kielitieteellisten materiaalien 
jälkikäsittely, arkistointi sekä 
näyttelyn valmistaminen

Rehtori Minna-Maria Pesonen ja 
työryhmä 42.000 €  
Itä-Helsingin alueen yläkoulujen 
ja kulttuurilaitosten monikieli-
nen yhteistyöhanke (2 vuotta)

Kirjailija, teatterintekijä Emma 
Puikkonen ja työryhmä 
15.000 €  
The New National Museum 
-hankkeen kehittäminen

Quo Vadiksen tuki ry 12.000 € 
Ritual-esitys

Anna Rombach ja työryhmä 
40.000 €  
Rakennetaan kaupunki! -työ-
ryhmä: Lasten itse esitettäväksi 
tarkoitetun, monikielisen uuden 
arkkitehtuurioopperan toteutus 
sekä poikkitaiteellisen Rk! -tai-
dekasvatusmenetelmän kehit-
täminen kansainväliseksi Open 
Educational Resource -kokonai-
suudeksi 2013–2015

Yhdistys Runoviikko ry 37.000 €  
Suomalais-ugrilaisen runouden 
kiertue, käännöstyöpaja ja an-
tologia

Janne Saarikivi ja työryhmä 
23.500 €  
Elävät kylät -työryhmä: Suo-
malais-ugrilaisten kylien kielen 
elvyttäminen taidehankkeiden 
avulla 

Sámediggi / Saamelaiskäräjät 
18.000 €  
Kolmen saamen kielen yhteinen, 
multimediaa sekä saamelaista 
perinteistä tarinankerrontaa 
ilmaisussaan yhdistävä lastente-
atterikiertue

Suomi-Somalia Seura ry 12.000 €  
Satumaan palasia - Satukirja so-
malialaisten kertomaperinteestä

Tahdittomat ry. 18.000 €  
Pohjoinen ulottuvuus -tanssiteos

Kuvataiteilija AMK Katja Tapiola 
ja työryhmä 7.300 €  
Kuvakirja kaupunkisaamelaisista 
lapsista

Vapaa tait. / tait. kandidaatti Miia 
Tervo 6.375 € 
Karjalaisen survival kitin koos-
taminen Santra Remsujevan 
loruista, loitsuista ja lauluista 
dvd:lle sekä luentokokonaisuuk-
siksi

Musician Nathan Thomson ja 
työryhmä 24.900 €  
Language / Identity / Displace-
ment. Project 1: Installation

Tuglas-seura ry 6.000 €  
Laiva on lastattu -hankkeen 
kääntäjäseminaarit

Elokuvaaja Pertti Veijalainen ja 
työryhmä 40.000 €  
Musiikin muisti – Vähemmistö-
jemme lauluperinne -videosarjan 
saamelais- ja romanimusiikin 
kuvauskustannukset ja sarjan 
valmistelutyö

Performance artist, curator Wil-
lem Wilhelmus and work group 
45.000 €  
Mother’s Tongue – a threefold 
project to investigate the corre-
lation between a lack of mother 
tongue and artistic creativity

Zodiak Presents ry / Zodiak – Uu-
den tanssin keskus ja työryhmä 
170.000 €  
TALK - Taidetta ja liikettä kiel-
tenopetukseen 2013-2016
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matKa-apurahat

Päätökset 13.12.2013

Doctoral Candidate in Artistic 
Research Rania Khalil 1.053 € 
To conduct a Kinesthetic Video 
Laboratory and interview with 
Nancy Stark Smith, co-founder 
of post-modern dance form 
Contact Improvisation

Filosofian maisteri Riikka Niemelä 
963 € 
Väitöskirjatyöhön liittyvä arkis-
totyö Saksassa

Filosofian tohtori Veli-Matti Pynt-
täri 420 € 
Osallistuminen Is the study of 
genre still Front line research? 
-konferenssiin Kööpenhaminassa

FT Jaakko Tahkokallio 735 € 
Kirjastomatka Roomaan

PhD Milla Emilia Vaha 1.100 € 
International Studies Association 
Annual Convention, Toronto, 
Kanada

Päätökset 1.11.2013

FT Annette Forsén 700 € 
Arkistomatka Berliiniin

Postdoctoral researcher Pradipta 
Halder 2.000 € 
To present a paper in the 
International Conference 
and Utility Exhibition on: 
Green Energy for Sustainable 
Development,Pattaya City, 
Thailand

Kuvataiteilija Timo Heino 1.100 € 
Kenttätyö Pariisiin: Le surréalis-
me et l’objet –näyttely, Centre 
Pompidou

VTM Hanna-Kaisa Hoppania 
792 € 
Konferenssiin osallistuminen: 
paneelin pitäminen ja vetäminen 
(co-chair) sekä yhteispaperin 
esittäminen; European Con-
sortium for Political Research: 
7th ECPR General Conference 
Sciences Po, Bordeaux

VTT Helena Jerman 988 € 
Osallistuminen kansainväliseen 

Oxford Centre for Life-Writing 
konferenssiin: Inaugural Confe-
rence. The Lives of Objects sekä 
alustus paneelissa

FM Lauri Kallio 252 € 
Osallistuminen Itävallan filoso-
fiayhdistyksen (Österreichische 
Gesellschaft für Philosophie; 
ÖGP) järjestämään tohtori-
koulutettavien symposiumiin 
Innsbruckissa

MSc Xinxin Liu 1.800 € 
2013 International Conference 
on Future Energy, Environment, 
and Materials (FEEM 2013), 
Hongkong

FT Päivi Maria Pihlaja 2.700 € 
Vierailevan tutkijan jakso Centre 
Alexandre Koyréssa (CNRS) 
sekä arkistotyöt Pariisissa

Tutkija Lotta Purkamo 730 € 
Osallistuminen 31st Nordic Geo-
logical Winter Meeting, Lund

FT Helena Wirta 790 € 
Kenttätyömatka Tukholman 
yliopistoon

Päätökset 19.8.2013

FT Laura Hirvi 4.220 € 
Kenttätyömatka ja tutkijavierailu 
Berliinin Humboldt-yliopistoon

FT Anna Hollsten 852 € 
Osallistuminen tieteellisen kon-
ferenssiin

Filosofian maisteri Kaija Kaitavuo-
ri 500 € 
Arkistotyömatka Venetsian Bien-
naalin arkistoon

FL, auktorisoitu kääntäjä Andrei 
Kalinitchev 1.216 € 
Arkistotyö: Pietarin kaupungin 
keskusarkisto TsGIA SPb ja 
Venäjän valtionarkisto RGIA 

VTM, jatko-opiskelija Mari Kuuk-
kanen 1.290 € 
Osallistuminen kesäkouluun 
European University Institutessa

Tutkija, FM Lauri Leinonen 
1.274 € 
Osallistuminen University of 
Londonin School of Advanced 
Studyn järjestämän London 

Rare Books Schoolin kurssille 
The Printed Book in Europe 
1450–2000

Dosentti, FT Arto Miettinen 825 € 
Näytteenottomatka Tanskan ja 
Grönlannin geologiseen tutki-
muskeskukseen Kööpenhami-
naan Tanskaan

YTM Sandra Nasser El-Dine 
750 € 
Osallistuminen Everyday Life in 
the Middle East -konferenssiin 
Lundissa

FM, arkeologi Katariina Nurmi-
nen 650 € 
International Council for Ar-
chaeoZoology, Fish Remains 
Working Group, 17th Scientific 
Meeting A fish story or history? 
Evidence from the past. Kon-
ferenssi Tallinnassa ja excursio 
Viron saaristoon

FM Henna Rouhiainen 2.100 € 
Väitöstutkimukseen liittyvä 
kenttätyö- ja konferenssimatka 
(ICSEA 2013) Abu Dhabiin

Valtiotieteiden maisteri Juho Vesa 
458 € 
Osallistuminen konferenssiin 
New Trends in Political Com-
munication, Milano

Päätökset 11.6.2013

FT, tutkija Roni Grén 1.100 € 
Arkistomatka Pariisiin

PhD Candidate of Political Scien-
ce Halil Gurhanli 900 € 
Attending the 11th European 
Sociological Association Con-
ference in University of Turin, 
Italy and presenting the paper 
titled Consensus, Corruption 
and Populist Upsurge of the 
Finns Party

Tutkijatohtori Taru Haapala 
1.355 € 
Osallistuminen ja paperin esit-
täminen European Consortium 
for Political Research General 
Conference, Bordeaux

FT Riitta Hänninen 2.700 € 
Post doc -tutkimukseen liittyvä 
tutkijavierailu Berliiniin, Hum-
boldtin yliopistoon
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FM, jatko-opiskelija Santeri Junt-
tila 1.200 € 
Deutsche Gesellschaft für 
Sprachwissenschaft: Sommersc-
hule 2013. Sprachentwicklung: 
Evolution, Wandel, Erwerb, 
Berliini

Psykologian maisteri Henri Olko-
niemi 305 € 
Osallistuminen ja tutkimustu-
loksien esittely Society for Text 
& Discoursen 23. vuosittaisessa 
kongressissa

FT Päivi Maria Pihlaja 1.000 € 
Osallistuminen tieteen- ja tek-
nologia historian maailmanlaa-
juiseen ICOHTEC-kongressiin 
Manchesterissä

TaM Minna Rainio 2.357 € 
Osallistuminen konferensseihin 
IVSA 2013 Annual Conference: 
Public Image, Goldsmiths, 
University of London ja Visible 
Evidence XX, Tukholman yli-
opisto

FM Erika Sandman 2.200 € 
Kielitieteellinen kenttätyö Länsi-
Kiinassa Qinghain maakunnassa 
sekä osallistuminen tibetologi-
seen IATS 2013-konferenssiin 
Ulan Batorissa Mongoliassa

M.Sc. Marianna Teräväinen 800 € 
Konferenssimatka: International 
Conference on Evolutionary 
Patterns: Horizontal and Vertical 
Transmission and Micro- and 
Macroevolutionary Patterns of 
Biological and Sociocultural 
Evolution

Tutkija Tiina Tiilikka 1.150 € 
Osallistuminen kansainväliseen 
konferenssiin ja esitelmän pitä-
minen: ESA 2013 11th Conferen-
ce, Crisis, Critique and Change, 
Torino

MMT Vilja Varho 805 € 
Osallistuminen Nordic Environ-
mental Social Science -konfe-
renssiin Kööpenhaminassa

Päätökset 8.5.2013

MA, PhD Candidate Stina Bäck-
ström 925 € 
To present a paper at the con-
ference The Second-Person 

Perspective in Science and the 
Humanities, Oxford 

FT Svetlana Edygarova 300 € 
Konferenssimatka Tarttoon 
Grammar and Context: New 
Approaches to the Uralic Lan-
guages

Prof. emer., Marie-Madeleine 
Jocelyne Fernandez-Vest 1.013 €  
Archive and field work: Helsinki 
and Inari

FT Kristiina Mannermaa 470 €  
Osallistuminen Tallinnassa jär-
jestettävään Fish Remains Wor-
king Group -seminaariin

VTT Jemima Repo 2.140 €  
Osallistuminen konferenssei-
hin European Consortium 
for Political Research General 
Conference, Bordeaux ja SGIR 
8th Pan-European Conference in 
International Relations, Varsova 

Kasvatustieteen lisensiaatti Teemu 
Suorsa 1.140 € 
Osallistuminen konferenssiin 
Psychology and the conduct of 
everyday life, Roskilde 

FT Mari Wiklund 1.799 € 
Konferenssimatkat Sheffieldiin ja 
Dubliniin

Päätökset 3.4.2013

Filosofian tohtori Sirpa Aalto 
722 € 
Härnösand, Historical infra-
structure of the Baltic Sea: ways, 
reasons and consequences -sym-
posiumi

Filosofian tohtori Sirpa Aalto 
1.221 € 
San Francisco, Society for the 
Advancement of Scandinavian 
Study -konferenssi

Dr. Ashraful Alam 1.310 € 
Scientific conference presentati-
on (Toulouse)

VTM Totte Harinen 500 € 
Osallistuminen Mind and Life: 
Mechanistic and Topological/
Structural Perspectives -konfe-
renssiin Belgradissa

VTM, liikkeenjohdon valmentaja 
Antti Hyrkäs 900 € 
Kenttätyömatka San Franciscon 
Piilaaksoon Yhdysvaltoihin etno-
grafisen aineiston ja haastattelu-
aineiston keräämiseksi

VTT Helena Jerman 620 € 
Osallistuminen kansainväliseen 
SIEF konferenssiin sekä alustus 
paneelissa Behind the border? 
Memory and narration of di-
aspora, exile, transantionalism 
and crossing borders (Tarto)

PhD Candidate in Political Scien-
ce Ruta Kazlauskaite-Gurbuz 
730 € 
Presentation at an international 
conference The Future of the 
Theory and Philosophy of His-
tory in Ghent, Belgium

OTM Tiina Korvela 3.023 € 
Osallistuminen IUCN Acade-
my of Environmental Law’n 
kollokvioon Uudessa-Seelan-
nissa

MA Magdalena Laine-Zamojska 
1.150 € 
Osallistuminen konferenssiin 
Museum Next 2013 (Amsterdam, 
Alankomaat)

FM Mia Lempiäinen-Avci 1.374 € 
Konferenssi (esitelmä): 16th 
Congress of the International 
Workgroup for Palaeoethnobo-
tany, Thessaloniki 

FM Anssi Lipponen 1.100 € 
The European Society for Evolu-
tionary Biology (ESEB) kongres-
siin osallistuminen

PhD Anu Lounela 3.720 € 
EUROSEAS biennial konferens-
si ja kenttätyömatka Indonesiaan 

Filosofian maisteri Tapani Möttö-
nen 2.370 € 
Konferenssi (esitelmä): Inter-
subjective construal: cognitive 
grammatic meaning in intersub-
jective perspective (ICLC-12), 
Edmonton, Kanada

FM Anna Oldén 882 € 
Osallistuminen ekologisten häi-
riöiden kongressiin Saksassa
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Master of Fine Arts Pessi Parviai-
nen 875 € 
Osallistuminen Music and Eco-
logies of Sound -konferenssiin 
Université Paris 8:ssa, Pariisissa

FM Rose-Marie Peake 2.060 € 
Arkistomatka Pariisiin

Dosentti Risto Pekka Pennanen 
2.500 € 
Arkistotutkimusmatka Wieniin 
ja osallistuminen Cultural Me-
mory -konferenssiin Skopjessa

FT Jenni Pettay 1.170 € 
Osallistuminen XIV Congress of 
European Society for Evolutio-
nary Biology (ESEB) –kongres-
siin Lissabonissa

FD Viveca Rabb 906 € 
Deltagande med föredrag i 
konferensen ICLaVE 7 (Inter-
national conference on language 
variation in Europe)

Docent, Dr Thomas Matthew 
Robson 1.200 € 
To make a field campaign of 
measurements of changes in 
the spectral quality of sunlight 
through forest canopies along a 
latitudinal gradient travelling to 
field sites with collaborators in 
Spain, France, UK & Lapland

Dr Jadranka Rota 860 € 
Present results of research at an 
international conference (XVII-
Ith European Congress of Lepi-
dopterology) in Bulgaria

FT, dosentti Timo Salminen 
900 € 
Arkistotutkimusmatka Tukhol-
maan ja Uppsalaan 

Filosofian maisteri, jatko-opiskeli-
ja Päivi Seppälä 669 € 
Osallistuminen konferenssiin 
The Future of the Theory and 
Philosophy of History ja esitel-
män pitäminen

FT Liisa Seppänen 1.304 € 
Osallistuminen ja esitelmän pito 
arkeologian teoreettisiin kysy-
myksiin keskittyvässä Nordic 
Tag -konferenssissa (XIII Nordic 
Theoretical Archaeology Group 
Conference)

VTM Elina Sinkkonen 1.700 € 
Osallistuminen Macaossa järjes-
tettävään kansainväliseen konfe-
renssiin International Conventi-
on of Asia Scholars (ICAS8) 

YTM Mirja Vihersalo 900 € 
Osallistuminen väitöskirjan 
tekijöille tarkoitettuun kansain-
välisen ilmastopolitiikan työryh-
mään (26th PhD Workshop on 
International Climate Policy) 
Pariisissa 

FT Riika Virtanen 1.600 € 
Matka Qinghaihin keräämään 
materiaalia tutkimukseen hen-
kilöhahmoista tiibetiläisessä 
kaunokirjallisuudessa

Taiteen maisteri, filosofian mais-
teri Annu-Johanna Wilenius 
1.800 € 
Osallistuminen kriittisen teo-
rian kesäkouluun, Birkbeck 
University of London sekä oh-
jaajatapaaminen Westminsterin 
yliopistossa

Päätökset 1.2.2013

Tohtorikoulutettava, VTM, LuK 
Johanna Ahola-Launonen 
2.065 € 
Osallistuminen konferensseihin 
23rd World Congress of Philoso-
phy (Ateena) ja 27th European 
conference on philosophy of 
medicine and health care (Basel).

Tutkijatohtori Svetlana Edygarova 
900 € 
Kenttätyömatka Komin tasaval-
taan (Venäjä) komin nykypuhe-
kielen aineiston keräämiseksi

FM Aleksi Huhta 892 € 
Osallistuminen Southern Labor 
Studies Associationin konfe-
renssiin Many Souths New 
Orleansissa

Musiikin maisteri Olli-Taavetti 
Kankkunen 983 € 
Osallistuminen konferenssiin 
RIME (Research in Music Edu-
cation), University of Exeter

Taiteen Maisteri Jaana Kokko 
500 € 
Taiteellinen presentaatio Satama 
NSU:n Crossing Context Talvis-
ymposiumissa Reykjavikissa 

Filosofian maisteri Hanna Lind-
berg 1.406 € 
Osallistuminen Society for the 
Advancement of Scandinavian 
Study:n konferenssiin (San Fran-
cisco, Yhdysvallat)

Tutkija, FT Kristiina Mannermaa 
2.150 € 
Osallistuminen Honolulussa 
Havaijilla järjestettävään SAA 
(Society of American Archaeolo-
gists) konferenssiin

FT, dosentti Liisa Nevalainen 720 € 
Osallistuminen konferenssiin 
Paleoecological reconstructions 
– lacustrine, peat and cave sedi-
ments (Białka Tatrzańska, Puola)

FM Rose-Marie Peake 670 € 
Konferenssimatka Tanskaan

Filosofian tohtori Irina Piippo 
3.880 € 
Aineistonkeruumatka Jerusalemiin

FT, dosentti Henrika Tandefelt 
305 € 
Aineiston keruu Tukholman 
kaupunginarkistossa, Palmen 
suvun arkistossa, kollegojen 
tapaaminen yhteisen kirjahank-
keen tiimoilta ja kirjallisuuden 
hankinta

VTT, tutkija Tuomas Ylä-Anttila 
5.700 € 
Tutkijavierailu European Uni-
versity Instituteen Firenzeen

Myönnetty 19.4.2013

Helsingin yliopiston tutkija-
kollegium  232.500 € 
Baltian maista ja Venäjältä 
tulevien tutkijoiden vierailujen 
rahoittaminen Helsingin yli-
opiston tutkijakollegiumissa

vuoden tiedeKynä 
-palKinto 2013

Jaettu 14.2.2014

Musiikin- ja kirjallisuudentutkija, 
pianisti Laura Wahlfors 25.000 € 
Couranten hidastettu juoksu. 
Roland Barthes ja musiikki kir-
joittajan inspiraationa. Musiikki 
3–4/2012
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Saaren Kartanon 
reSidenSSipaiKat 
vuodelle 2014

yKSilöreSidenSSi

Kahden kuukauden residenssi-
jaksoihin sisältyy 2 300 tai 2 600 
euron kuukausiapuraha.

Ildar Abuzyarov, Writer, script 
writer, journalist 
The Sun of Finland – a novel

David Cantarero, Artist, MFA, 
Internship: Collaboration 
grant with the Vice-deanship of 
Culture, Faculty of Fine Arts, 
Polytechnic University of Valen-
cia (UPV)  
Artwork production as part of 
the research project developed 
within the ”Postgraduate Art 
Program: Production and Rese-
arch” of the Polytechnic Univer-
sity of Valencia

Kevin Doyle, Playwright and 
director  
The continued writing, deve-
lopment and designing of a 
new work for interdisciplinary 
theatre entitled, THE ARTS; a 
deconstruction of American arts 
funding history compared to 
European funding systems.

Kristiina Drews, HuK, kääntäjä 
Vladimir Nabokovin teoksen 
Pale Fire suomentaminen

Maša Drndić, MA in Arts (cine-
matograhy) 
From May To May – script for 
documentary film project

Jarkko Hartikainen, musiikin 
maisteri, säveltäjä 
Sävellystyö ja musiikillisen mate-
riaalin organisoiminen

Irina Javne, runoilija  
Runokirjan Imatra kirjoittaminen

Sonja Jokiniemi, esitystaiteilija 
(MA in Theatre) 
Alustava taiteellinen tutkimus-
työ, joka katsoo kielisysteemien 
muodostamista elottomien ja 
elollisten kehojen välille. Etsintä 

koskee kielen vapauttamista 
omasta paradoksistaan

Päivi Järvinen, tanssitaiteen  
maisteri 
Tekstin, valon, kuvan ja tilan 
pohjalta syntyvän uuden liike- ja 
musiikkiteoksen luominen

Jukka-Pekka Kaljonen, kuvataiteilija 
Yhteisölähtöisen puistoprojektin 
Populus (työnimi) toteuttami-
nen Mynämäellä

Maria Kananen, tanssitaiteilija  
Taiteellisen työni kehittäminen

Jenny Kangasvuo, filosofian lisen-
siaatti, tutkija, kirjailija  
Rautakauteen sijoittuvan fanta-
siaromaanin Rautakynsi kirjoit-
taminen

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 photo-
graphic sculptures

Jenni Kokkomäki, esitystaiteilija 
Videoteosten sarjan työstäminen

Annamaija Kristiina Koskentola, 
KuM/KuT opiskelija 
Taitelijan käytäntöpainotteisen 
kuvataiteen tohtoritutkimuksen 
tekeminen / erityisesti keskitty-
minen kirjoittamiseen

Mikko Kuorinki, taiteen maisteri 
Taiteellisen työskentelyn uudel-
leenjäsentäminen, Stuff-taide-
kirjan 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, kuvatai-
teen maisteri 
LIIKKUMINEN MAISEMAS-
SA JA SEN HAVAINNOINTI 
VÄRIN AVULLA - valokuvaus 
väri lähtökohtana ja materiaalien 

kerääminen värien valmistami-
seen sekä sovellutuksien kartot-
taminen pigmenteille rakennet-
tussa ympäristössä

Ana Matey, Photographer, artist 
and art manager  
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

Juha Mäki-Jussila, kuvataiteen 
maisteri 
Videofilmin valmistelu

Maija Mäkinen, kirjailija, kääntäjä  
Kaksikielisyyttä ja identiteettiä 
käsittelevän englanninkielisen 
romaanikäsikirjoituksen kirjoit-
taminen

Felix Nybergh, valokuvataiteilija 
/ Tak  
The Zone System, a collective 
exhibition project with Hwan-
hee Kim that is scheduled at 
Valokuvagalleria Hippolyte in 
July 2014, to produce total 40 
photographs and two photo-
graphic sculptures.

Satu Palokangas, teatteritaiteen 
maisteri 
Somaattisiin liikemenetelmiin 
pohjautuvien esityksellisten ja 
pedagogisten harjoitteiden työs-
täminen ja prosessin kirjallinen 
dokumentointi

Rona Rangsch, Media artist, dip-
loma in physics  
Nature happens. Evolution – in-
teractive self-creation of marvel-
lous 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 
imagination and the pshyche of 
people in Finland and abroad

Elida Runeson, MFA  
Artistic work

Laura Ukkonen, taiteen maisteri 
Taiteellinen työskentely. Lyijy-
kynä-, puuväri- ja hiilitekniikan 
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kehittely, maisema/henkilökuva-
aiheisten piirustusten toteut-
taminen. 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 syntyvän uuden liike ja 
musiikkiteoksen luominen

Emelie Östergren, Bachelor in 
Storytelling at Konstfack, 
Stockholm  
Dreamcatcher - a graphic novel 
based on Nordic mythologhy

ryhmäreSidenSSi

417 International Theater Group 
Monikielisen teatteriesityksen 
valmistaminen 
2 viikkoa | residenssituki 5.036 
euroa

Esitystaiteen seura ry. 
Esitystaiteen seuran vuoden 2014 
päähankkeen Performanssin 
vuosi 2014 -työryhmän opiskelu 
ja työskentely 
1 viikko | residenssituki 1.176 
euroa

Fagerholm&Franck 
På spaning efter en organisk 
dramaturgi med brunnsperfor-
mance. Experimentell skrivar-
workshop 
1 viikko | residenssituki 4.014 
euroa

Jalostamo-kollektiivi ry 
Elfriede Jelinekin Rechnitz-
näytelmän suomenkielisen kan-
taesityksen harjoittelujakso 
2 viikkoa | residenssituki 5.058 
euroa

Jokaisella askeleellasi -työryhmä 
Tanssiteoksen Jokaisella askeleel-
lasi – tutkimusmatka pyhän ko-
kemiseen tanssissa työstäminen 
2 viikkoa | residenssituki 3.360 
euroa

Kieleke 
Liikkeen ja kielen yhdistämistä 
ja raja-alueita tutkivan taiteel-
lisen laboratorion ryhmätyös-
kentelyjakso ja esitysdemon 
valmistaminen 
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

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 ra-
kastajat 
Filosofian suomentamisen ja 
suomentamisen filosofian työ-
paja otsikolla Suomen kielen ja 
viisauden rakastajat 
1 viikko | residenssituki 3.520 
euroa

Taideosuuskunta Tsuumi 
Project K: Tanssin, teatterin ja 
musiikin välisen kehollisen kom-
munikoinnin tutkimus esittävän 
taiteen kontekstissa. 
2 viikkoa | residenssituki 3.724 
euroa

Tärähtäneet ämmät & Gabriel 
Mellan 
DYSTOPIA/UTOPIA on yhtei-
sötaiteellinen projekti, joka to-
teutetaan mynämäkeläisten las-
tenkotinuorten 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 ke-
hittäminen 
2 viikkoa | residenssituki 7.234 
euroa

Wanderlust Performance 
Women in the Woods is a staged 
work intended for performance 
in public spaces for two sopran-
os, 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
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yKSilöreSidenSSi

Slavica Agatonovic, Translator 
To translate poetry of Claes 
Andersson into Serbian, in 
order to make a selection from 
his collected poems, and edit 
my translations of four Finland-
Swedish plays

Jörn Burmester, Performance  
Artist, Diploma in Applied 
Theatre Studies 
Kritik der Weltmaschinen/
Critique of World Machines 
(working title)

Friederike Felbeck, Diploma 
(Director in Theatre), Doctoral 
candidate 
Government Poetry, Part II: 
Europe. Completion of the 
draft version of a theatrical 
performance that portrays the 
negotiations and struggles of 
contemporary artists in the 
performing arts in Europe

Matthew Cowan, MA Fine Art 
Practice, University of  
Northumbria, UK 
The creation of new video or 
performance based artwork, 
based on interaction with lo-
cal people and communities to 
draw on traditions of folklore, 
ritual and customs

Nada Gambier, Performance-
maker-performer (BA Honors 
in Contemporary Dance from 
London Contemporary Dance 
School, UK) 
Research work 2013: Exploring 
ways in which food and objects 
can be used in physical per-
formance and how a focus on 
presence influences the reading 
of material

Janna Haavisto, klovnerian maisteri 
Taiteelliseen työskentelyyn

Maija Hynninen, musiikin maisteri 
Työskentely huilukonserton ja 
radiofonian parissa sekä kehitty-
minen taiteilijana

Karo Hämäläinen, filosofian 
maisteri 
Kaunokirjallinen työskentely

Johanna Juhola, musiikin maisteri  
Musiikin säveltäminen ja so-
vittaminen sooloharmonikalle 
soolokonsertteja ja nuottikirjaa 
varten sekä Juhola meets Bach 
-projektin sävellys- ja sovitustyö

Tuomo Kangasmaa, kuvataiteilija 
AMK  
Näyttelyn ja liikkuvan kuvan 
teoksen käsikirjoittaminen

Pekka Kantonen, FM, kuva-
taiteilija  
Taiteellisen tohtorintyön kir-
joittaminen

Sanna Kauppinen, kuvataiteilija 
AMK 
Valokuvaaminen residenssin 
läheisellä luonnonsuojelualuella 
sekä metsäaiheisen piirustusko-
koelman työstäminen

Eija Keskinen, kuvataiteen maisteri  
Taiteellinen työskentely, ti-
laustyön luonnosten valmiiksi 
saattaminen

Ryusuke Kido, Artist  
Making works by carving daily 
necessities. Research about 
Finnish nature and culture. 
Thinking about new work from 
the experience of the Saari Re-
sidence

Ilan Manouach, Graduate of  
Visual Arts  
The project I will develop du-
ring the Saari Residence is a 
250 pages graphic novel called 
UNDERCURRENTS. It will 
be published by La Cinquième 
Couche publisher in Brussels

Heli Meklin, tanssitaiteen maisteri  
Kansainvälisen post master 
-tutkimuksen ja siihen liittyvien 
näyttämöteosten ja työpajojen 
suunnittelu, työstäminen ja 
valmistaminen

Marja-Leena Mikkola, kirjailija, 
fil.maist. 
Marina Tsvetajevan runouden 
tutkiminen ja suomentaminen 
myöhemmin julkaistavaa laajaa 
käännöskokoelmaa ja esseetä 
varten

Esa Mäkijärvi, kirjailija 
Runokokoelman Joki viimeis-
tely, käännöstyö ja espanjalaista 
jalkapalloa käsittelevän kirjan 
kirjoittaminen

Julie Nathanielsz, MFA, Dance 
Yo, Genesis is designed to 
deepen and personalize choreo-
graphic practice, and to comp-
lete a new dance work within 
the context of creative and 
intentional community

Anu Pennanen, kuvataiteen maisteri  
Alzheimerin tautia sairastavan 
suomalaisen sotaveteraanin 
viimeisiä päiviä kuvaavan AN-
TEEKSIPYYNTÖ-elokuvan 
käsikirjoitus ja taustatyö

Minna Pöllänen, valokuvataiteen 
maisteri  
Uuden teoskokonaisuuden 
työstäminen

Stéphane Querrec, kuvataiteen 
maisteri  
Alzheimerin tautia sairastavan 
suomalaisen sotaveteraanin 
viimeisiä päiviä kuvaavan AN-
TEEKSIPYYNTÖ-elokuvan 
käsikirjoitus ja taustatyö

Jorge Raedo, Arts education for 
children + stage director 
What is A? Arts education for 
children and youth

Jodi Rose, Artist/Curator/Writer, 
Bachelor of Arts (Honours), 
Sculpture, Performance & 
Installation 
Singing Bridges: Myths and 
Legends Finnish Chapter 
(Aural/Oral Histories & Text) 
Exploring local, personal and 
invented mythologies of bridges 
around the world in site specific 
audio, story & writing

Airi Triisberg, Curator, writer 
Developing the exhibition pro-
ject ”Get well soon!”

Martin Vongrej, MFA 
Interpretation of visual laws; 
everything what is in front of 
every human is alive colour 
- transparent colour, which 
holding everything seeing with 
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certain pattern, I want to work 
through this pattern

Mirimari Väyrynen, kuvataiteilija 
(AMK 2001, TAM 1.1.2013)  
Yksityisnäyttelyiden valmista-
minen ja metsäkuva-aineiston 
keruu Saaren kartanon lähisu-
duilta

Riikka Wesamaa, taidemaalari 
Kosmos-maalaussarjan ideointi 
ja maalauskokeilut

Kati Åberg, taiteen maisteri  
Videoteoksen valmistaminen 
ja uuden teoksen käsikirjoitta-
minen

ryhmäreSidenSSi

Accordion Samurai 
Samurai-harmonikkakvintetin 
uuden ohjelmiston valmistami-
nen ja työstäminen sekä uusien 
äänimaisemien luominen

Compagnie Crahce Larmes 
Maan alla! – fyysistä teatteria 
ja nukketeatteria yhdistelevän 
kansainvälisen teatteripro-
duktion harjoitukset, sekä 
lavasteiden, varjojen ja nukkien 
rakennus

Emma Ecksteinin Piina -työryhmä 
Emma Ecksteinin piina -kuun-
nelman työstäminen kiertäväksi 
paperiteatteriesitykseksi

Kaaos Company/DanceAbility 
Finland ry 
The Big Project – a search for 
the inner dance. Researching 
improvisation processes within 
the notion of inner dance, that 
precedes the manifestation of 
dance as form with a diverse 
group of bodies

Kääntäjätyöpaja Runosaari 
Millainen on hyvä runosuo-
mennos? Pitääkö suomentajan 
olla runoilija? Mikä on alku-
tekstin ja sen muodon merkitys? 
Onnistunut runosuomennos 
on sekä hyvä käännös että hyvä 
runo

MUU ry 
ON THE THRESHOLDS 
OF PRIVACY — Yksityisyy-
den kynnyksellä. Yhdeksän 
taiteilijan residenssi Suomessa. 
”Yksityisyyden kynnyksellä” on 
julkisen tilan taidehanke

Pelikaani työryhmä 
Tommi Parkon runokokoel-
masta Pelikaani toteutettavan 
esityssarjan harjoitusjakso

Projekt NMN 
Projekt NMN: [sanctity]-
sirkus/musiikki-esityksen val-
mistaminen

Puhti 
Puhti-yhtyeen uuden esityksen 
ja DVD-julkaisun valmista-
minen

Russell Dumas and Dancers 
Tanssiteos Dance for the time 
being-Northern Light valmis-
taminen

Karo Hämäläisen peruttua tulon-
sa residenssiin valittiin hänen 
tilalleen kääntäjä Slavica Agato-
novic. Vuonna 2013 kartanossa 
työskentelivät myös Koneen 
Säätiön apurahalla työskentele-
vät tutkijat Anu-Hanna Anttila, 
Kaisa Kärki, Paul Landon ja 
Martyna Markowska. 

tutKijaryhmät

18.–21.4.2013 Lauri Holapan 
ja työryhmän kapitalistisen 
rahatalousjärjestelmän eri ulot-
tuvuuksia käsittelevän Raha 
ja talous -nimisen tietokirjan 
kirjoitusleiri.

7.5.2013 Helena Ruotsalan ve-
tämän Kuntaliitos-hankkeen 
kokous.

12.–16.8.2013 Marja Alastalo ja 
Liikkuvat ihmiset-tutkimus-
hankkeen tapaaminen.

5.–7.2013 Dosentti, FT Olli Löy-
tyn vetämän työryhmän Suoma-
laisen kirjallisen kulttuurin ylira-
jaisuus -projektin tapaaminen.
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Koneen Säätiön tukemassa 
Heidi Grönstrandin (Turun 
yliopisto) johtamassa Kir-
jallisuuden monikielisyys 
-hankkeessa on tutkijoiden 
lisäksi mukana kirjailijoita 
ja sarjakuvataiteilijoita. 
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00150 helSinKi 
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