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5Koneen Säätiön 53. toimintavuosi
Koneen Säätiön perustivat vuorineuvos Heikki H. Herlin ja ekonomi Pek‑
ka 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 yleis‑
hyödyllinen organisaatio, joka edistää suomalaista tieteellistä tutkimustyö‑
tä, erityisesti humanistista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimus‑
ta, sekä kulttuuria ja taidetta. Koneen Säätiön tavoitteena on olla tiede‑ ja 
taidepoliittisesti valpas suomalaisen tieteen ja taiteen rahoittaja, joka myös 
aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle. Tehtävänsä toteuttami‑
seksi säätiö muun muassa myöntää apurahoja, ylläpitää Saaren kartanon 
residenssiä ja järjestää toimialaansa liittyviä seminaareja ja tilaisuuksia.

Säätiön toiminta oli aluksi melko vaatimatonta. 1980‑luvulta alkaen sää‑
tiö on myöntänyt apurahoja pääasiassa tieteelliseen tutkimukseen. Säätiön 
tukemiksi tieteenaloiksi ovat vakiintuneet humanistinen, yhteiskuntatie‑
teellinen ja ympäristöntutkimus. 2000‑luvulla säätiö ryhtyi etsimään uusia 
tieteen, taiteen ja kulttuurin tukemisen muotoja. Tästä esimerkkinä on 
2006 hankittu Saaren kartanon taiteilija‑ ja tutkijaresidenssi. Vuosi 2009 
oli residenssin toinen toimintavuosi.

Vuonna 2009 apurahoja myönnettiin yhteensä 7 111 940 euroa. Suurin 
osa summasta myönnettiin tieteelliseen tutkimukseen. Säätiö jatkoi vuon‑
na 2009 taiteelliseen tohtorintutkintoon tarkoitettujen apurahojen myön‑
tämistä. Lisäksi säätiön hallitus päätti vakiinnuttaa tietokirja‑apurahat 
vuosittain haettavissa olevaksi apurahatyypiksi. Loppuvuodesta julistettiin 
haettavaksi hankerahoitusta aiheesta biodiversiteetin merkitys. 

Koneen Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. 
Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Ilona Herlin oli vuonna 2009 neu‑
vottelukunnan hallituksen jäsen.

Apurahat tieteelle ja kulttuurille
myönnetyt apurahat

Koneen Säätiö julisti vuonna 2009 apurahoja haettavaksi humanistiseen, 
yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristöntutkimukseen. Haettavana oli tutkija‑



6 stipendejä sekä väitöskirjantekijöille että post doc ‑tutkijoille ja hankerahoi‑
tusta. Tutkijastipendit ovat tutkijoille tavallisesti vuodeksi kerrallaan myön‑
nettäviä apurahoja, jotka maksetaan kuukausittaisina erinä. Loppuvuodesta 
julistettiin suunnattu hankehaku aiheesta biodiversiteetin merkitys. Päätökset 
rahoitettavista hankkeista tehdään vuonna 2010. Lisäksi kolmatta kertaa julis‑
tettiin haettavaksi apurahoja taiteellisen tohtorintutkinnon suorittamiseen.

Apurahoja oli haettavana myös tietokirjahankkeisiin humanistisen, yh‑
teiskuntatieteen ja ympäristöntutkimuksen alalta. Tietokirja‑apurahat on 
tarkoitettu tietokirjallisuuden kirjoittamiseen ja kääntämiseen sekä tieteen 
tulosten saattamiseeen suuren yleisön ulottuville. Lisäksi säätiöltä saattoi 
hakea rahoituista muihin suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kannal‑
ta merkittäviin hankkeisiin.

Säätiön hallitus päätti kevätkokouksessaan nostaa väitöskirjantekijöiden 
apurahan 1 900 euroon ja post doc ‑tutkijoiden apurahan 2 100 euroon kuu‑
kaudessa. Sama korotus koskee myös tietokirja‑apurahan saajia. Apuraha‑
summan nostaminen liittyi toimintavuoden alussa voimaan tulleeseen laki‑
sääteiseen apurahasaajien eläkevakuutukseen ja yleiseen hintatason nousuun.

Vuonna 2009 Koneen Säätiölle saapui 1 898 tieteen ja kulttuurin apura‑
ha‑ ja avustushakemusta, mikä oli enemmän kuin koskaan aiemmin sää‑
tiön historian aikana. Anottujen apurahojen yhteissumma oli 46 771 119 
euroa. Säätiö jakoi 288 apurahaa, yhteensä 6 985 840 euroa. Lisäksi myön‑
nettiin Saaren kartanon residenssiapurahoja. (Ks. liite s. 30.)

Tutkijastipendejä myönnettiin 175 kappaletta, joista 46 oli post doc ‑apu‑
rahaa. Tutkimushankkeille ja tieteellisille seminaareille myönnettiin 16 apu‑
rahaa ja taiteellisen tohtorintutkinnon tekemiseen myönnettiin 12 apurahaa. 
Toimintavuonna myönnettiin 67 tietokirja‑apurahaa, joista 14 oli kään‑
nösapurahaa, yhteensä 1 103 606 euroa. Muita apurahoja jaettiin 18 kappalet‑
ta, muun muassa Pietarin eurooppalaiselle yliopistolle ja Kuvataideakatemian 
Ystävät ry:lle. Vuonna 2009 Koneen Säätiö tuki kuudetta vuotta Helsingin 
yliopiston tutkijakollegiumia Baltian maista ja Venäjältä tulevien humanisti‑
sen ja yhteiskuntatieteellisen alan tutkijoiden vierailujen rahoittamiseksi. 

Myöntösummaan sisältyi myös 900 000 euron varaus säätiöiden yhtei‑
seen post doc ‑pooliin vuosille 2010–2012. Suurimmat suomalaiset säätiöt 
perustivat yhteisen post doc ‑poolin rohkaistakseen suomalaisia post doc 
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tutkijastipendit ja tutkimushankkeet 
(yht. 4 655 814 €)

46% Humanistinen tutkimus
      (2 178 950 €)
28% Yhteiskuntatieteellinen tutkimus
      (1 290 664 €)
20% Ympäristöntutkimus
      (912 600 €)
6%  Taiteellinen tutkimus
      (273 600 €)

jaetut apurahat 2009 (yht. 7 111 940 €)
 
66% Tutkijastipendit, tutkimushankkeet
      (4 655 814 €)
12% Tietokirjan kirjoittaminen
      (867 098 €)
3%  Tietokirjan kääntäminen
    (236 508 €)
17% Muut apurahat
      (1 226 420 €)
2%  Saaren kartanon residenssiapurahat
      (126 100 €) 
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8 ‑tutkijoita ulkomaille. Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Ilona Herlin 
on post doc ‑poolin johtoryhmän jäsen.

Käyttämättömiä apurahoja poistettiin 271 700 euroa.
 

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

»» Hakemuksen liitteenä olevan tutkimussuunnitelman tulee koskea Ko‑
neen Säätiön tukemia tieteenaloja. Humanistista ja yhteiskuntatieteellis‑
tä tutkimusta käsittelevissä hakemuksissa kaikki tieteenalan osat tulevat 
kysymykseen. Ympäristöntutkimusta koskevissa tutkimussuunnitelmis‑
sa on tärkeää esittää hankkeen ympäristökytkennät. Tutkimussuunnitel‑
man arvioinnissa kiinnitetään huomio sen tieteelliseen ansiokkuuteen, 
toteutettavuuteen, ajankohtaisuuteen sekä uusiin näkökulmiin. Ei‑tie‑
teellisissä hankkeissa arvioidaan vastaavasti työ‑ tai hankesuunnitelma.
»» Hakemuksen liitteenä olevien hakijan cv:n ja muiden dokumenttien poh‑
jalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi.
»» Tieteellistä opinnäytetyötä koskevissa apurahahakemuksissa työn 
ohjaajan tai muun työn hyvin tuntevan henkilön täyttämä lausuntolo‑
make on tärkeä. Suositeltaessa useampaa hakijaa myös hakijoiden kes‑
kinäisellä järjestyksellä on tärkeä merkitys. Koneen Säätiö painottaa rat‑
kaisuissaan väittelyn jälkeistä tutkimusta, ja myös post doc ‑hakemuk‑
siin on syytä liittää hankkeen hyvin tuntevan asiantuntijan lausunto.
»» Kokonaisarvioon vaikuttaa tutkimussuunnitelman, cv:n ja muiden 
dokumenttien sekä suositusten lisäksi se, millaisen kokonaisuuden kun‑
kin alan hakemukset kulloinkin muodostavat: hakemuksia arvioidaan 
suhteessa toisiinsa.
»» Säätiön hallitus ottaa päätöksenteossaan huomioon hakemuksen 
tieteellisten ansioiden lisäksi myös yhteiskunnallisia ja tiedepoliittisia 
painotuksia. Säätiö pyrkii päätöksillään edistämään suomalaisen tieteen 
ja muun suomalaisen kulttuurin monipuolista kehitystä.
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Keskustelutilaisuudet taiteellisesta tutkimuksesta
Koneen Säätiö järjesti kaksi monitaiteista keskustelua taiteellisesta tutki‑
muksesta huhtikuussa 2009. Molemmissa tilaisuuksissa Koneen Säätiön 
apurahalla taiteellista tutkimusta tekevät taiteilijat kertoivat ja keskusteli‑
vat työstään ja myös yleisöllä oli mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Ensimmäisen keskustelun teemana oli identiteetti. Keskustelua käy‑
tiin muun muassa siitä, kuinka identiteetin rakentamista ja rakentumista 
voidaan tutkia taiteellisen tutkimuksen keinoin ja miten improvisaation 
keinoin voi etsiä ja rakentaa identiteettiään. Keskustelua johti professori 
Jan Kaila, ja keskustelemassa olivat tanssija‑koreografi Jaana Klevering ja 
kuvataiteilija Pekka Niskanen. 

Toisessa tilaisuudessa teemana oli luonto. Keskustelussa pohdittiin tai‑
teen ja luonnon välisiä suhteita ja sidoksia kolmen taiteellista tutkimusta 
tekevän nykytaiteilijan teosten ja tutkimuksellisten haasteiden näkökul‑

Tanssija‑koreografi Jaana Klevering improvi‑
soi äänitaiteilija Jaap Kleveringin säestämänä 
säätiön järjestämässä keskustelutilaisuudessa.



10 mista. Keskustelua kävivät tutkijatohtori Hanna Johanssonin johdolla ku‑
vataiteilija, kuvataiteen tohtori Jan‑Erik Andersson, taidemaalari Markus 
Rissanen ja ohjaaja Tuija Kokkonen.

Kansainvälisen Ihmistieteet ja
evoluutionäkökulma ‑seminaarin suunnittelu

Toimintavuoden aikana Koneen Säätiön rahoittamien Ihmistieteet ja evoluu-
tionäkökulma ‑hankkeiden johtajat tai yhteyshenkilöt kokoontuivat yhdessä 
säätiön edustajien kanssa neljä kertaa säätiön toimitiloihin Tehtaankadulle 
suunnittelemaan kansainvälistä seminaaria ja sen ohjelmaa. Kokouksissa 
päätettiin järjestää toukokuussa 2010 kaksipäiväinen seminaari, jonka toi‑
nen päivä on avoin akateemiselle yleisölle ja toinen päivä on varattu hank‑
keille ja kansainvälisille puhujavieraille intensiivisempään työskentelyyn.

Seminaariin päätettiin kutsua neljä kansainvälistä puhujavierasta:
»» Professori Mark V. Flinn (Department of Anthropology,
University of Missouri‑Columbia, Yhdysvallat)
»» Johtaja Stephen C. Levinson (Max‑Planck‑Institute for
Psycholinguistics, Alankomaat)
»» Professori Geoffrey Hodgson (Business Studies, University
of Hertfordshire, Iso‑Britannia)
»» Professori Ullica Segerstråle (College of Science and Letters,
Illinois Institute of Technology, Yhdysvallat).

Taidehankinnat säätiön toimitiloihin Tehtaankadulle
Toimintavuoden aikana säätiön toimitiloihin Tehtaankadulle hankittiin 
kaksi Jorma Hautalan maalausta, Tapani Mikkosen grafiikkatyö ja Raili 
Tangin maalaus.

Työpajasarja varallisuuden hoidosta
Toimintavuonna aloitettiin säätiön omistajuuteen ja varallisuuden hoitoon 
liittyvä työpajasarja. Vuoden aikana toteutettiin kolme työpajaa, joissa kä‑
siteltiin säätiön omistajuutta yleisesti, omaisuudenhoitoa ja omistajuuden 
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Koneen Säätiö järjesti vuonna 2009 ensim‑
mäistä kertaa maalisjuhlan, johon kutsuttiin 
säätiön sidosryhmiä ja apurahansaajia.

rakennetta. Viimeinen omistajuuteen liittyvä työpaja riskienhallinnasta 
järjestetään alkuvuodesta 2010.

Työpajatyöskentelyn tuloksena säätiön profiili omistajana terävöityi: Ko‑
neen Säätiön toiminta perustuu sen omistamien sijoitusten tuottoon. Omis‑
tajana säätiö katsoo tulevaisuuteen ja uskoo, että vastuu ympäristöstä ja yhteis‑
kuntavastuu ovat yritystoiminnan keskeisiä tulevaisuuden menestystekijöitä.

Lisäksi omaisuuden hoitoon liittyviä prosesseja kehitettiin ja päätettiin 
ryhtyä toimiin säätiön omistusrakenteen selkeyttämiseksi.

Ateenan kiinteistö
Säätiö hankki vuonna 1991 omistukseensa Karyatidon‑kiinteistön Ateenasta 
vuokratakseen sen Suomen Ateenan‑instituutin säätiölle. Ateenan keskus‑
tassa lähellä Akropolis‑kukkulaa sijaitseva talo on ollut Suomen Ateenan‑
instituutin johtajan asuntona ja edustustilana marraskuusta 1991 lähtien.
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Metsähallitus irtisanoi kartanon rakennus‑
kantaan kuuluvan renkituvan vuokrasopi‑
muksen, ja renkitupaan päätettiin kunnos‑
taa asunnot ja työtilat neljälle taiteilijalle. 
Remontti valmistui kesäkuussa 2009. 

Saaren kartanon toiminta
Säätiö hankki lokakuussa 2006 omistukseensa Mietoisten Saaren kartanon 
taiteilija‑ ja tutkijaresidenssitoimintaa varten.

Koneen Säätiön Saaren kartano on taiteilijoille ja tutkijoille tarkoitettu 
residenssi, jonka toiminnan ytimenä on hedelmällisen työskentely‑ympä‑
ristön ja kohtaamispaikan tarjoaminen eri alojen taiteilijoille ja tutki‑
joille. Vuosi 2009 oli Saaren kartanon toinen varsinainen toimintavuosi. 
Residenssiapurahoja myönnettiin vuonna 2009 yhteensä 126 100 euroa 
(ks. liite s. 51), ja Saaren kartanon muuhun kulttuuritoimintaan käytettiin 
29 439 euroa. Käyttämättömiä apurahoja poistettiin 5 800 euroa. 

residenssipaikat
Saaren kartanon 2–3 kuukauden pituiset yksilöresidenssipaikat on tar‑
koitettu yksittäisille eri alojen taiteilijoille, kääntäjille ja kriitikoille. Resi‑
denssipaikkaan sisältyy asunto, työhuone ja 1 700 euron kuukausiapuraha. 
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Kesäisin residenssi on varattu työryhmien 
käyttöön. Teatteriryhmä Quo Vadis pys‑
tytti jurttansa kuukaudeksi Saaren karta‑
non entiseen konehalliin.

Kesällä kartano toimii ryhmäresidenssinä, jolloin erilaiset taiteilija‑ ja teat‑
teriryhmät voivat työskennellä residenssissä 2−4 viikon ajan. Hankkeille 
voi lisäksi hakea ryhmäresidenssitukea.

Vuoden 2009 kevään aikana residenssivieraita oli neljä tai viisi kerral‑
laan kahden eri jakson aikana, kesällä kaikki tilat oli varattu ryhmille, ja 
syyskaudella renkituvan remontin valmistuttua vieraita oli kahdeksan ker‑
rallaan kahdessa eri jaksossa. Saaren kartanossa työskenteli toimintavuon‑
na yhteensä 26 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. (Ks. liite s. 48.)

Toimintavuoden aikana säätiölle saapui yhteensä 167 yksilöresidenssi‑
paikkahakemusta ja 36 ryhmäresidenssipaikkahakemusta. Hakemusten 
määrä kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Lähes puolet hake‑
muksista oli visuaalisen taiteen alalta. Säätiön hallitus myönsi Saaren kar‑
tanon johtokunnan esityksestä vuodelle 2010 27 yksilöresidenssipaikkaa ja 
kuusi ryhmäresidenssipaikkaa (ks. liite s. 51). 

Residenssiin voivat hakeutua työskentelemään myös Koneen Säätiön 
apurahalla työskentelevät tutkijat tai säätiön rahoittamat hankkeet. Vuon‑



14

Japanilainen kuvanveistäjä Mineo Kuroda 
suunnitteli kartanon puistoon kiviveistok‑
sen residenssikaudellaan. Kuroda valitsi 
kivet teokseensa kartanon ympäristöstä.

na 2009 residenssissä työskenteli vajaan parin viikon ajan tutkija Ekaterina 
Melnikova. Lisäksi neljä Koneen Säätiön rahoittamaa hanketta kokoontui 
kukin kartanoon muutamaksi päiväksi: Kansalliskirjaston Suomen kirjallisen 
kulttuurin keskiaikaiset juuret ‑verkkoteoshanke dosentti Tuomas Heikkilän 
johdolla, Kuviteltu kansa, kuviteltu sivistyneistö – suomalaisen omakuvan mur-
ros ‑hanke professori Lea Rojolan johdolla, Suuri murros 1905 ja kansapuheen 
variaatiot ‑hanke (Kuriton kansa ‑tietokirja) dosentti Anu‑Hanna Anttilan 
johdolla ja professori Irma Sulkusen johtama Kirjoitettu kansakunta ‑hanke. 

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:

»» Taiteellisten ansioiden arviointi perustuu hakijan työsuunnitelmaan, 
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Kurodan teos koostuu 16 kivestä, jotka 
muodostavat soikean kokonaisuuden. 

cv:hen ja portfolioon sekä hakemukseen liitettäviin lausuntoihin.
»» Kullekin residenssijaksolle pyritään valitsemaan suomalaisia ja ul‑
komaalaisia taiteilijoita, useiden eri alojen taiteilijoita sekä nuoria että 
pitemmän uran tehneitä taiteilijoita.
»» Jokaiselle neljälle yksilöresidenssijaksolle valitaan yleensä seitsemän 
taiteilijaa. Valintaan vaikuttaa näin ollen mm. se, mitkä residenssiajan‑
kohdat sopivat kullekin hakijalle.
»» Kullekin jaksolle voidaan valita vain yksi kuvataiteilijan työtilaa tai 
tanssistudiota käyttävä taiteilija. Muut taiteilijat työskentelevät pääasi‑
assa kirjoituspöydän ääressä, muutamat myös puuverstaassa.

residenssin rutiinit
Kertomusvuoden aikana kehitettiin residenssin rutiineja, joiden tarkoitus 
on toisaalta lisätä taiteilijoiden ja henkilökunnan työn sujuvuutta, toisaalta 
edistää kullakin jaksolla kartanossa työskentelevien taiteilijoiden ryhmäy‑
tymistä ja vuorovaikutusta.
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Kurodan Wa – to relate ‑teoksen valmistumista 
juhlittiin avajaisissa 28.10.2009.

Jokaisen residenssijakson alussa pidettiin yhteinen info‑ ja tutustumis‑
tilaisuus kävelykierroksineen. Taiteilijoiden viikkorutiineihin kuului edel‑
lisen vuoden tapaan maanantain brunssi ja perjantain Mynämäen‑käynti. 
Jakson aikana järjestettiin 1–2 yhteistä retkeä kuten sieniretki tai retki näyt‑
telyn avajaisiin Turkuun. 

saaren kaivo
Saaren Kaivo ‑konseptin taustalla on johtokunnan paneutuva kehittämis‑
työ. Kaivo‑ajatus perustuu siihen, että ihmiset kaikkialla maailmassa ovat 
kokoontuneet – ja monin paikoin kokoontuvat nykyisinkin – kaivolle 
vettä noutamaan. Siellä he jakavat ajatuksia, ideoita, ongelmia ja niiden 
ratkaisuja. Saaren Kaivo on residenssissä työskentelevien taiteilijoiden ja 
tutkijoiden mahdollisuus kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toinen 
toisensa ajatuksiin, työhön, Saaren kartanoon. Jakaminen syntyy usein 
spontaanisti, mutta residenssin henkilökunta pyrkii myös luomaan Saaren 
Kaivolle suotuisia tiloja, tilanteita ja tilaisuuksia. 
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Kertomusvuonna Kaivon toiminta‑ajatus jalostui ja toiminta kehittyi 
huomattavasti edellisvuotisesta. Esimerkiksi koreografi Ulla Koivisto ko‑
kosi kartanossa työskentelevät kirjailijat, runoilijat ja kuvataiteilijat iltaisin 
kivinavetan tanssistudioon, jossa tutustuttiin omaan kehoon Alexander‑
tekniikan kautta. Alun arastelun jälkeen osallistujat löysivät itsestään uu‑
sia puolia. Kaivon toimintaa kuvaa myös Koiviston ja runoilija Jonimatti 
Joutsijärven yhteistyö: Koivisto valmisteli residenssissä tanssiteosta tanssi‑
jalle ja sellistille, mutta hänen tutustuttuaan runoilija Jonimatti Joutsijär‑
veen tästä tuli runoineen osa esitystä. 

Vuoden lopulla navettaan valmistui Nina Rantalan suunnittelema ja toteut‑
tama Kaivo‑huone, jonne residenssivieraat voivat jättää ajatuksiaan ja ongelmi‑
aan jälkeensä tuleville residenssivieraille. Huone toimii myös Kaivon arkistona. 

paikallinen vaikuttavuus
Totuttuun tapaan kartanossa järjestettiin yhteistyössä Mynämäen–Mie‑
toisten luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa toukokuussa avoimien ovien 

Saaren kartanon Kaivo on residenssissä työsken‑
televien taiteilijoiden ja tutkijoiden mahdollisuus 
kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä. Ajatusta 
symboloi kartanon puistossa oleva vanha kaivo.
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päivä. Teemana oli tällä kertaa maisema. Joulun alla kutsuttiin lähikou‑
lujen 3. ja 4. luokkien oppilaat kartanoon nukketeatteriin ja tutustumaan 
residenssitaiteilijoiden työhön.

Mietoistenlahden yhteistyöryhmän toiminta käynnistyi vuoden tauon 
jälkeen rakentavassa hengessä. Yhteistyöryhmään kuului edustajat Saaren 
kartanosta, Mynämäen kunnasta, Mynämäen–Mietoisten luonnonsuoje‑
luyhdistyksestä, Turun lintutieteellisestä yhdistyksestä, metsähallituksesta, 
ympäristökeskuksesta, Pyheen kyläyhdistyksestä ja Museovirastosta.

Yhteisötaiteilija Nina Rantalan Mynämäen lukiolaisten kanssa toteut‑
tamasta Kadonnutta maisemaa etsimässä ‑hankkeesta valmistui näyttely 
Mynämäen Kivimakasiiniin toukokuussa. Näyttelyssä kävi vajaan kahden 
viikon aikana yhteensä 500 vierasta, joukossa muun muassa Mynämäen 
kunnanvaltuusto. Lisäksi näyttely oli esillä suppeampana versiona karta‑
non kellarissa avoimien ovien päivänä, jolloin kävijöitä oli noin 200. 

Muutamat residenssitaiteilijat esiintyivät mynämäkeläisyleisölle: esi‑
merkiksi Lars Wingård järjesti nukketeatteriesityksen paikallisessa baarissa 

Kuvataiteilija Jaakko Niemelä kertoo taiteilijan 
työstä Mietoisten lähikoulujen kolmannen luo‑
kan oppilaille näiden joulujuhlan yhteydessä.
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20 ja Stanislav Vostokov luki eläinsatuja kirjastossa. Kari Yli‑Annala järjesti 
Turussa kokeellisen elokuvan illan, ja vispo‑ryhmä ja Quo Vadis ‑teatteri 
esiintyivät Turussa järjestetyssä runoillassa. 

Alueen matkailuoppaille järjestettiin keväällä koulutuspäivä. Naantalin 
matkailun kautta kartanossa vieraili muutamia matkailijaryhmiä. 

tapahtumat ja vierailut
Vuoden aikana Saaren kartanossa järjestettiin osin itse, osin yhteistyössä eri 
tahojen kanssa seuraavat tapahtumat:

»» Turun yliopiston eri oppiaineiden kanssa Saaren paikat ja Kerrottu 
Saari ‑seminaarit
»» Mynälahti‑seminaari yhteistyössä muun muassa Turun amk:n kanssa
»» avoimien ovien päivä yhteistyössä Mynämäen–Mietoisten luonnon‑
suojeluyhdistyksen kanssa
»» naisten ilta
»» Naantalin musiikkijuhliin kuuluvat kamarikonsertit yhteistyössä 
Naantalin musiikkijuhlasäätiön kanssa
»» elojuhla alumneille ja sidosryhmille 
»» nukketeatteriesitys ja residenssitaiteilijoiden työhön tutustuminen 
lähikoulujen lapsille.

Kartanossa vieraili vuoden aikana useita ryhmiä, vaikka taiteilijoiden työ‑
rauhan takaamiseksi pyrittiin olemaan ottamatta vastaan muita kuin omaan 
toimialaan tavalla tai toisella liittyviä ryhmiä. Kartanoon tutustuivat muun 
muassa Raumars‑residenssi, Suomen rakennusperinnön ystävät, Turun 
Aleksis Kivi ‑kerho, Olavi Paavolainen ‑seura ja Turun seudun safa. 

kartanoa koskevan tiedon kokoaminen,
tutkimus ja esitteleminen

Turun yliopiston eri oppiaineiden kanssa suunniteltua muistitiedon ke‑
ruu‑ ja tutkimushanketta ryhdyttiin toteuttamaan keväällä 2009. Keväällä 
järjestettiin opiskelijoille suunnatut Saaren paikat ‑seminaari ja syksyllä 
Kerrottu Saari ‑seminaari. Kansatieteen ja folkloristiikan oppiaineiden 



21opiskelijaryhmät olivat keväällä kenttäretkellä Saaren kartanossa hyvin tu‑
loksin. Turun yliopistossa on tekeillä yksi kartanoa käsittelevä gradu Suo‑
men historian oppiaineeseen. 

Arkeologi Kari Uotilan tutkimukset kartanon pihapiirissä jatkuivat, 
ja tutkija Riitta Koskinen jatkoi väitöskirjatyötään arkkitehti Christoffer 
Friedrich Schröderistä.

kartanon kunnostus ja hankinnat
Kartanon päärakennuksen kunnostustyö saatiin pääosin loppuun vuoden 
2008 aikana. Metsähallituksen irtisanottua kartanon rakennuskantaan 
kuuluvan renkituvan vuokrasopimuksen renkitupaan päätettiin kunnostaa 
asunnot ja työtilat neljälle taiteilijalle. Syksyllä 2008 käynnistynyt remont‑
ti valmistui kesäkuussa 2009. Pääsuunnittelija oli Jaakko Rautanen lpr‑
arkkitehdeista ja pääurakoitsija Metsämäen rakennus Oy. Lisäksi vuoden 
aikana korjattiin kahden aitan katot ja residenssitaiteilijoiden käyttöön 
tarkoitettu puuverstas valmistui.

Suunniteltu puiston kunnostuksen viimeistely toteutui vain pieneltä 
osin urakoitsijan laiminlyönnin takia. Vuodelle 2010 on sovittu toinen 
urakoitsija. 

Koneen Säätiö osti syksyllä 2009 Maa‑ ja elintarviketalouden tutkimus‑
keskukselta yhteensä noin 39 hehtaaria maata. Maa‑alueeseen sisältyy noin 
31 hehtaaria peltoa ja 8 hehtaaria metsää ja joutomaata.

Kartanon päärakennukseen hankittiin Saara Ekströmin, Siiri Pohjalai‑
sen ja Anna Retulaisen taideteoksia. Mineo Kurodan kartanon puistoon 
sijoittama teos Wa – to relate valmistui lokakuussa. 

Viestintä ja tiedotus
Alkuvuonna 2009 laadittiin Koneen Säätiön uusi viestintästrategia, joka 
perustuu avoimuuteen.

Koneen Säätiö otti toimintavuoden aikana käyttöön uuden Gruppo‑
kontaktitietokannan, joka helpotti säätiön tiedotusta ja viestintää huomat‑
tavasti. Vuoden aikana myös toteutettiin sekä säätiön että Saaren kartanon 
suomen‑ ja englanninkieliset esitteet. Lisäksi tehtiin ensimmäistä kertaa 



22 painettu vuosikertomus, joka toimitettiin sää‑
tiön tärkeimmille sidosryhmille. Ensimmäistä 
kertaa vietettiin myös maalisjuhlaa, jonne kut‑
suttiin Koneen Säätiön apurahansaajia sekä 
säätiön muita sidosryhmiä.

Taiteilija Patrik Söderlund suunnitteli Saa‑
ren kartanon visuaalisen ilmeen logoineen.
Sinettimäisessä logossa Saaren kartanon suo‑

jasta lähtee lentoon saarnen siemenpähkylöitä, jotka levittäytyvät ja juur‑
tuvat uusilla sijoilla. Siementen voi myös nähdä keräytyvän logon muo‑
dostamaan maljaan kypsymään.

Tärkeimmille sidosryhmille kerrottiin Koneen Säätiön ja Saaren karta‑
non kuulumisia neljässä Koneen Säätiön verkostotiedotteessa. Sähköpos‑
titse lähetetystä uutiskirjeestä muokattiin myös laajemmalle kohderyhmäl‑
le suunnattu Kuulumisia Saaren kartanosta ‑versio, joka lähetettiin muun 
muassa kartanon alumneille.

Haettavista apurahoista tiedotettiin säätiön verkkosivuilla, ja apurahois‑
ta lähetettiin tietoa sähköpostitse muun muassa yliopistojen viestintäyk‑
sikköihin. Biodiversiteetin merkitys ‑hausta oli ilmoitus Yliopistolehdessä. 
Myönnetyistä apurahoista kerrottiin medialle tiedotteessa. Residenssihaus‑
ta tiedotettiin erilaisten sähköpostilistojen ja verkostojen kautta sekä Ko‑
neen Säätiön verkkosivuilla. Myös kartanon omassa Facebook‑ryhmässä 
tiedotettiin kartanon ajankohtaisista asioista. Lehdistötiedotteita lähetet‑
tiin tarpeen mukaan, ja näkyvyys oli hyvä. Esimerkiksi Mineo Kurodan 
teoksen avajaisista oli koko sivun juttu Turun Sanomissa. 

Verkkosivuja kehitettiin Saaren kartanon osalta niin, että sivuilla esitel‑
lään residenssissä työskennelleet taiteilijat ja heidän työnsä. Lisäksi uusi‑
tuilla sivuilla kerrotaan tarkemmin vieraiden käytössä olevista majoitus‑ ja 
työtiloista. Sivuille lisättiin myös Ajankohtaista-osio, jossa tiedotetaan kar‑
tanon tapahtumista ja kuulumisista.

Yhteisötaiteilija Nina Rantala on kertonut työstään useassa tilaisuudes‑
sa, muun muassa Kuvataideakatemiassa, Turun taideakatemiassa ja Pieta‑
rissa ympäristökasvatusseminaarissa. Tiedesihteeri Anna Talasniemi esitteli 



23Koneen Säätiön apurahamahdollisuuksia Svenska litteratursällskapetin 
järjestämässä seminaarissa.

Talous
Säätiö katsoo, että vastuu ympäristöstä ja yhteiskuntavastuu ovat yritystoi‑
minnan tulevaisuuden menestystekijöitä. Koneen Säätiön toiminta perus‑
tuu sen omistamien sijoitusten tuottoon.

Säätiön varoihin sisältyy pörssi‑ ja muita osakkeita, joista vuoden 2009 
aikana saatiin osinkotuottoja yhteensä 11 617 659 euroa. Säätiön varoja oli 
31.12.2009 lisäksi sijoitettuna rahasto‑osuuksissa ja joukkovelkakirjalainois‑
sa kirjanpitoarvoltaan 43 601 537 euroa, joista vuonna 2009 kertyi tuottoja 
1 524 156 euroa. Rahastosijoitusten arvonpalautuksia kirjattiin vuoden aika‑
na 3 925 888 euroa ja arvonalennuksia 94 320 euroa. Sijoitusasunnon vuok‑
ratuotto oli 7 308 euroa ja rahavarojen korkotuottoja kertyi 391 755 euroa.

Säätiön vuonna 2009 myöntämien apurahojen yhteissumma on 7 111 940 
euroa, josta Saaren kartanon residenssiapurahojen osuus oli 126 100 euroa.

Säätiön vuoden 2006 lopulla hankkiman Saaren kartanon pääraken‑
nuksen ja piharakennusten peruskorjaukseen käytettiin vuonna 2009 
440 031 euroa. Yhteensä kartanon rakennusten peruskorjaustöihin on käy‑
tetty vuosien 2007–2009 aikana 1 703 523 euroa. 

Tilikauden ylijäämä oli 9 804 787 euroa. Kun ylijäämä lisätään säätiön 
käyttöpääomaan 51 624 462 euroa, on seuraavalle vuodelle siirtyvä käyttö‑
pääoma suuruudeltaan 61 429 249 euroa.
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Tuloslaskelma      1.1.–31.12.2009       1.1.–31.12.2008
       
varsinainen toiminta     
      
Sijoitustoiminta      
Arvopaperit ja talletukset     
 tuotot:      
 Osinkotuotot     11 617 659 13 489 891
 Rahastojen tuotot ja myyntivoitot 1 524 156 860 459
 Arvonpalautukset       3 925 888 0
 Korkotuotot     391 755 312 523
 Vuokratuotot      7 308 7 008
 kulut:      
 Rahastojen myyntitappiot      ‑21 308  
 Arvonalennukset       ‑94 320 ‑6 944 352
 Arvopaperiomaisuuden
 hoitokulut      ‑10 896 ‑4 336
 Sijoitusasunnon kulut       ‑1 094 ‑1 077
Yhteensä      17 339 147 7 720 116
      
Apurahat tieteelle ja taiteelle     
 Myönnetyt apurahat        ‑6 985 840 ‑7 095 604
 Poistetut apurahat     271 700 316 350
Yhteensä           ‑6 714 140 ‑6 779 254

Saaren kartanon toiminta     
 Vuokratuotot      3 000 4 193
 Myönnetyt apurahat       ‑126 100 ‑165 400
 Poistetut apurahat      5 800 4 800
 Kulttuuritoiminta          ‑29 439 ‑20 701
 Kiinteistökulut        ‑7 934 ‑12 046
 Henkilöstökulut       ‑209 053 ‑107 153
 Poistot          ‑106 320 ‑113 703
 Muut kulut         ‑122 028 ‑97 703
Yhteensä         ‑592 074 ‑507 713

Ateenan kiinteistö      
 Vuokratuotto       12 379 12 000
 Poistot          ‑3 398 ‑3 540
 Muut kulut            ‑918 ‑12 288
Yhteensä           8 063 ‑3 828
       
Muu varsinainen toiminta     
 Järjestetyt seminaarit            ‑735 ‑7 288
       
Yhteiskulut      
 Henkilöstökulut       ‑154 704 ‑145 140
 Poistot        ‑18 005 ‑14 282
 Muut kulut       ‑62 765 ‑61 587
Yhteensä          ‑235 474 ‑221 008
      
tilikauden ylijäämä        9 804 787 201 025

tiivistelmä tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 2009
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Tase     31.12.2009 31.12.2008
       
vastaavaa       

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet       15 747 3 227
Aineelliset hyödykkeet
 Maa‑alue Ateena      92 503 92 503
 Maa‑alue Saaren kartano      622 441 104 000
 Rakennukset Ateena     81 550 84 948
 Rakennukset Saaren kartano    775 305 822 672
 Saaren kartanon perusparannukset    1 703 523 1 263 492
 Koneet ja kalusto       202 904 225 519
 Taideteokset      93 977 66 062
Aineelliset hyödykkeet yhteensä   3 572 205 2 659 196
Muut pitkävaikutteiset menot
 Saaren kartanon puiston perusparannus   121 558 118 877
Sijoitukset    
 Osakkeet ja osuudet  11 220 264 11 220 264
 Muut sijoitukset       32 776 32 776
 Sijoitukset yhteensä   11 253 041 11 253 041
Pysyvät vastaavat yhteensä   14 962 551 14 034 342

Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
 Siirtosaamiset      83 127 96 703
Rahoitusarvopaperit   43 601 537 51 259 064
Rahat ja pankkisaamiset  19 082 278 1 087 935
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  62 766 942 52 443 702

Vastaavaa yhteensä   77 729 493 66 478 043

vastattavaa

Oma pääoma
Peruspääoma      71 345 71 345
Lisäpääoma     5 126 175 5 126 175
Käyttöpääoma   51 624 462 51 423 436
Tilikauden tulos     9 804 787 201 025
Oma pääoma yhteensä  66 626 769 56 821 982

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
 v. 2011 tai myöhemmin
 maksettavat apurahat    7 402 256 6 015 840
Lyhytaikainen
 Vuonna 2010 maksettavat apurahat   3 613 338 3 560 638
 Siirtovelat      87 130 79 583
Vieras pääoma yhteensä  11 102 724 9 656 061

Vastattavaa yhteensä   77 729 493 66 478 043



26 Hallinto ja henkilöstö
Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja 
enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä varajäseninä säätiön hallituksen pu‑
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtaiset varamiehet. Hallituksen 
jäsenen eroamisikä on 70 vuotta. Säätiön hallitus täydentää itse itsensä.

Säätiön hallitukseen kuuluivat vuonna 2009 varsinaisina jäseninä:
»» filosofian kandidaatti Hanna Nurminen (puheenjohtaja 2002–,
      hallituksessa 1987–)
»» dosentti Ilona Herlin (varapuheenjohtaja 2002–, hallituksessa 1995–) 
»» professori Risto Alapuro (hallituksessa 1995–)
»» professori emeritus Erkki Haukioja (hallituksessa 1994–). 

Hallituksen varajäsenet olivat:
»» kauppatieteen maisteri Minna Nurminen (varajäsenenä 2005–)
»» dosentti Vesa Koivisto (varajäsenenä 2005–).

Hallitus piti vuoden aikana viisi kokousta.
Saaren kartanon kulttuuritoiminnalla on johtokunta, johon kuuluu 

kuusi jäsentä sekä puheenjohtaja. Koneen Säätiön hallitus nimeää johto‑
kunnan jäsenet ja puheenjohtajan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Vuosiksi 2007–2009 valittuina jäseninä Saaren kartanon johtokuntaan 
kuuluivat:
»» ekonomi Sirpa Pietikäinen (puheenjohtaja)
»» projektipäällikkö Anna Kirveennummi
»» erikoissuunnittelija Maria Merikanto
»» dosentti Esa Lehikonen
»» asiakkuusjohtaja Kirsti Lehmusto
»» valtiotieteen ylioppilas Susanna Nurminen
»» professori Hannu Salmi. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Johtokunnan sih‑
teerinä toimi Pirre Naukkarinen.
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Säätiön sijoitusvaliokuntaan kuuluvat Hanna Nurminen ja Ilona Herlin.
Koneen Säätiön palveluksessa olevan henkilöstön määrä kasvoi toimin‑

tavuoden aikana. Säätiön palveluksessa oli Helsingissä toimistopäällikkö 
Hilkka Salonen sekä tiedesihteeri Anna Talasniemi ja Saaren kartanossa 
toiminnanjohtaja Hanna Nurminen, kiinteistönhoitaja Simo Vuotinen, 
toimistosihteeri Anna Kortelainen, yhteisötaiteilija Nina Rantala sekä maa‑
liskuussa aloittanut johdon assistentti Pirre Naukkarinen. Koneen Säätiön 
hallituksen puheenjohtajan assistentin Pirre Naukkarisen työpanoksesta osa 
suunnattiin Saaren kartanon toimintaan. Lisäksi apurahahakemusten käsit‑
telyaikana Helsingissä työskenteli teologian kandidaatti Laura Sahamies.

Vuonna 2009 pidettiin ensimmäistä kertaa Koneen Säätiön työntekijöi‑
den yhteinen työpäivä. Työpäivän aikana käytiin läpi muun muassa työta‑
poja ja henkilökunnan arvostamia käytänteitä. Säätiön työntekijät tekivät 
myös ensimmäistä kertaa yhteisen opinto‑ ja virkistysmatkan. Vuonna 
2009 matka suuntautui Fiskarsiin, jossa tutustuttiin muun muassa Fis‑
karsissa toimivaan taiteilijaresidenssiin.

Saaren kartanon johtokunta, residenssivieraat 
sekä henkilökunta kokoontuivat joulupuu‑
rolle 16.12.2009.



28 Tilintarkastajat
Säätiön toimintavuoden 2009 varsinaisiksi tilintarkastajiksi oli valittu kht 
Niina Vilske ja kht Jouko Malinen sekä varatilintarkastajiksi kht Johan 
Kronberg ja kht Heikki Lassila.

Säätiön tuleva kehitys
Vuosittain säätiön hallituksen kevätkokouksessa tarkistetaan syyskokouk‑
sen apurahanjaon perusteita kulloisenkin tiedepoliittisen ja yhteiskunnal‑
lisen 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. Sillä 
on – sääntöjensä puitteissa – mahdollisuus olla joustava ja rahoittaa perin‑
teiset tieteen ja taiteen sisällä olevat sektorirajat ylittävää toimintaa tai jopa 
sellaista toimintaa, joka yhdistää tieteen ja taiteen keinot.

Apurahajakosummasta päättäessään säätiö tiedostaa vastuunsa siinä, 
että vuosittain jaettavien apurahojen summa on vakaa eikä siinä ei ole suu‑
ria heilahteluja. Säätiön on myös huolehdittava apurahojen jatkuvuudesta, 
sillä monet apurahapäätökset merkitsevät useamman vuoden sitoutumis‑
ta. Säätiön toiminnan epävarmuustekijät ovat lähinnä sijoitusomaisuuden 
tuottoihin ja markkina‑arvojen kehittymiseen liittyviä riskejä, ja apuraha‑
päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon talouden epävarmuus.



29Säätiön tunnuslukuja
 

Haetut apurahat tieteelle
ja kulttuurille €
Haetut apurahat tieteelle
ja kulttuurille kpl
Myönnetyt apurahat tieteelle
ja kulttuurille €
Myönnetyt apurahat tieteelle
ja kulttuurille kpl
Haetut Saaren kartanon
residenssiapurahat kpl
Myönnetyt Saaren kartanon
residenssipaikat kpl
Myönnetyt Saaren kartanon
residenssiapurahat €
Sijoitustoiminnan tulos €
Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä

2009

46 771 119

1 898

6 985 840

288

203

33

126 100
17 339 147

6

2008

37 379 326

1 624

7 095 604

248

145*

41*

165 400*
7 720 116

5

2007

33 860 492

1 343

5 104 039

220

0

0

0
11 663 580

3,5

*Vuonna 2008 oli kaksi Saaren kartanon 
residenssihakua.



30 Liite:
Myönnetyt apurahat
ja residenssipaikat



31Tutkijastipendit humanistiseen, 
yhteiskuntatieteelliseen ja ympä‑
ristöntutkimukseen
 
Filosofian tohtori Ulla Aatsinki
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Siirtolaisista amerikkalaisiksi ja punaisista 
suomalaisiksi. Kuinka koulu sosiaalisti 
Pohjois‑Michiganin suomalais‑ ja Suomen 
työlaislapsia vallitsevan yhteiskunnan ar‑
voihin ja normeihin 1920‑luvulla?
 
VTT Akhlaq Ahmad
25.200 € post doc ‑tutkimus 
The role of social ties in mediating mem‑
bership of young people in a radical reli‑
gious political party in Pakistan
 
Filosofian maisteri Eine Alt
22.800 € 3. vuosi 
Constructing ethnicity, locality and 
citizenship in school festivals in Karelia, 
Russia

FM Lieven Ameel 22.800 € 3. vuosi 
Koettu ja kuviteltu Helsinki suomenkieli‑
sessä proosakirjallisuudessa 1900–1945

Doctoral student of doctor of Science 
(Technology) Arjun Aryal
22.800 €  
Decentralized and peri‑urban wastewater 
reuse optimization by closing water and 
nutrient loops
 
Dr. Céline Arzel
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Wetland suitability to migratory waterfowl 
in a changing world
 
Iberoromaanisen filologian dosentti An-
gela Bartens
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi
Nicaraguan kreolin kuvaus: käytännön 
kontrastiivinen kielioppi kreoli – standar‑

dienglanti sekä tiettyjen yksittäisten ilmiöi‑
den tieteellinen kuvaus.
 
VTT, HY:n tutkijatohtori (vuoden 2009 
loppuun) Krista Berglund
25.200 € post doc ‑tutkimus
Venäläistä ja serbialaista läntisen sivilisaa‑
tion kritiikkiä käsittelevä aatehistoriallinen 
tutkimus
 
Master of Arts (M.A.) Massimo Berruti 
22.800 € 2. vuosi 
The sense of Outsideness in H. P. Love‑
craft’s literature: a semiotic approach. The 
research deals with the semiotic/linguistic 
study of Lovecraft’s literature. 
 
FM Heidi Björklund (o.s. Hannula) 
22.800 €  
Maisemarakenteen muutosten ja lajikoh‑
taisten suojelutoimien vaikutukset lajien 
välisiin vuorovaikutussuhteisiin: joutu‑
vatko pienemmät petolinnut ekologiseen 
ansaan? 
 
FL Heli-Hannele Blankenstein
22.800 €  
Modusten käyttö pää‑ ja sivulauseissa 
1300–1500 ‑luvun ranskan kielessä 
 
Ph.D. David Brus
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Laboratory experiments on cluster activation 
and atmospheric new particle formation 
 
Filosofian maisteri Sanna Katariina Bruun 
22.800 €  
Making Immortality: The Construction of 
Historical, Fictional, and Iconic Identity in 
Literary Texts. Väitöstyö yleisessä kirjalli‑
suustieteessä. 
 
PhD student Lin Chen
22.800 €  
Recycling rates of nutrients as indicators of 
ecological efficiency of agrifood systems 



32 Senior researcher Ivan Dubovskiy
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Effects of pollution on evolutionary and 
ecological aspects of insect resistance to 
pathogen: trade‑offs between immune 
defence and life history traits under heavy 
metal treatment. 
 
Valt. tri, dosentti Jari Ehrnrooth
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Hallitsematon rakkaus ja hyvän elämän 
ristiriitainen kokemus 
 
Filosofian tohtori Piia Einonen
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Monikulttuurinen rajakaupunki eurooppa‑
laisessa kontekstissa: Viipuri 1600–1939. 
 
YTM Anna Elomäki 22.800 € 2. vuosi 
Rethinking political community in the 
intersection of democratic theory and 
feminist theory: opening a new perspective 
to feminist transformative politics. 
 
Filosofian tohtori Matti Enbuske
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Keskus, valta ja periferia. Pohjoinen val‑
tiovallan hallinnollisten ja taloudellisten 
toimien kohteena 1809–1939. 
 
Valtiotieteiden maisteri Matti Eräsaari 
22.800 € 4. vuosi 
Taloudellista, poliittista ja kosmologista 
arvoa Fidzi‑saarilla käsittelevä tutkimus 
 
FM Antony Fredriksson 22.800 €  
The paradox of the documentary – Realism 
as a moral concept. Dokumentaatiokäsit‑
teen genealogiaa sekä siihen liittyviä filoso‑
fisia ongelmakohtia. 
 
Valtiotieteiden maisteri Matleena Frisk 
22.800 € 2. vuosi 
Sukupuolivallankumous? Sukupuolen 
kokemus, kulutus ja kieli 1960‑luvun Suo‑
messa. 

PhD Candidate Frog
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
The Generation of Myth in a Confluence 
of Cultures. Perspectives on the Sampo‑
Cycle in Kalevalaic Poetry. 
 
FL Katja Fält
22.800 € 3. vuosi 
Suomen ja Pohjois‑Euroopan ns. primitii‑
visten kirkkomaalausten tutkimusta käsit‑
televä väitöskirjatyö 
 
Magister artium Malte Gasche
22.800 € 3. vuosi 
Der Germanische Wissenschaftseinsatz
des Ahnenerbes der SS
 
KM Hanna Guttorm 
22.800 €  
Väitöskirjatyö Käsityön, sukupuolen ja 
tutkimuksen kulttuurit liikkeessä 
 
Yhteiskuntatieteiden maisteri Maija
Halonen 22.800 €  
Asutuksen kohtalo Itä‑Suomen reuna‑
alueella – Uusia asukkaita, korvaavia 
pistäytyjiä vai vääjäämätön autioituminen? 
(työnimi) Tutkimusongelma: Väestöraken‑
teen alueellinen epätasapaino. 
 
MA, E.MA Linda Hart
22.800 € 3. vuosi 
Kohti uutta perhekäsitystä? Perhesuhteiden 
muodostuminen Euroopan ihmisoikeus‑
tuomioistuimessa. 
 
FT dosentti Irmeli Hautamäki
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Tieteen ja taiteen välinen suhde avantgar‑
detaiteessa 
 
Liisamaija Hautsalo
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Tutkimus suomalaisesta oopperasta kes‑
kittyen vuoden 1975 jälkeen sävellettyihin 
oopperateoksiin 



33YTM Antti Heikinheimo
22.800 € 2. vuosi 
Mielentilakäsitteet ja konventionalismi 
 
Filosofian maisteri Tarja Heikkilä
22.800 € 2. vuosi 
Aale Tynnin käännökset hermeneuttisen 
käännösteorian kannalta 
 
Filosofian maisteri Mikko Heimola
22.800 € 2. vuosi 
Rituaaliyhteisöt adaptiivisina järjestelminä: 
Kalliiden signaalien teoria ja suomalaiset 
herätysliikkeet. 
 
Filosofian maisteri Heini Hienonen 
22.800 €  
Vepsän kielen kvanttoripronominit 
 
FT Kaisa Hiltunen
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Uusi suomalainen elokuva ja melankolian 
maisemat 
 
Filosofian maisteri Maija Hirvonen 
22.800 €  
Perspektiivi intermodaalisena käännös‑
ongelmana: elokuvallisen näkökulman ja 
kielellisen perspektiivin vastaavuus eloku‑
van kuvailutulkkauksessa. 
 
FT Jari Holopainen
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Vulnerability of historical Finland to cli‑
matic changes, a quantitative assessment 
via inter‑disciplinary approach 
 
Researcher Xiang Huang
22.800 € 2. vuosi 
River Water Quality in Tibetan Plateau 
 
Master of Social Sciences
Brendan Humphreys
22.800 € 2. vuosi 
The Politics of ‘Never Again’, From Kosovo 
to Munich. Comparative historical work, 

with three cases; the Battle of Kosovo 
(1389) the Gallipoli landings (1915) and the 
Munich conference (1938). 
 
EU-asiantuntija Anna Hyvärinen
22.800 €  
Suomen hallituksen ja suomalaisten sidos‑
ryhmien osallistuminen päätöksentekoon 
Euroopan unionissa 
 
Filosofian maisteri Tiina Hyytiäinen 
22.800 € 4. vuosi 
Amdo Tibetan Ngakma Women in Qinghai 
 
FM Ari Häyrinen 22.800 € 3. vuosi 
Menetelmä kulttuurihistoriallisen aineiston 
digitaaliseen dokumentointiin ja yhteisölli‑
seen tiedontuottamiseen museoympäristössä 
 
VTT Riitta Högbacka
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Neuvoteltu sukulaisuus: lapsen luovuttavat 
ja vastaanottavat perheet kansainvälisessä 
adoptiossa. 
 
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Taru Ijäs-Kallio 11.400 € 2. vuosi 
Patient participation in decision making in 
primary care: conversation analytic study. 
 
Tutkija Antti Jaatinen 22.800 €  
Aerosolihiukkasten vettymisominaisuuk‑
sien vaikutus pilvipisaroiden muodostu‑
miseen 
 
FT Marianne Junila
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Vaiettu häpeä? Tutkimus saksalaisille 
sotilaille ja suomalaisnaisille syntyneistä 
lapsista ja heidän kohtelustaan Suomessa 
1941–1960. 
 
FM, PsM Leila Jylhänkangas
22.800 € 4. vuosi 
Eutanasiaan suhtautumisen kulttuurisia ulot‑
tuvuuksia Suomessa tarkasteleva tutkimus 



34 FM Aleksi Järvelä
22.800 €  
Dôgen’s Language Philosophy – Problems 
of Language, Time and Space Reconsidered 
 
VTM, tohtorikoulutettava Nina Kahma 
22.800 € 4. vuosi 
Keskiluokan maku ja elämäntyyli 
 
YTM (väit.) Tuukka Kaidesoja
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Emergentti ontologia ja mekanismeilla 
selittäminen yhteiskuntatieteissä 
 
Assistentti Laura Kainiemi
22.800 €  
Hiilidioksidin sitomisen ja varastoimisen 
taloudelliset edellytykset Suomessa. 
 
FM Mirella Mariia Kanerva
22.800 € 2. vuosi 
Oksidatiivisen stressin rooli Fennoskandi‑
an eläinten ympäristövasteissa 
 
Filosofian maisteri Annina Karhu
22.800 €  
Kulttuuristen neuvottelujen laboratoriossa. 
Media ja draamakasvatuksen ainekset esi‑
tyspedagogiikalle. 
 
Filosofian tohtori Mira Karjalainen
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Uskonnollisten käytäntöjen rakentuminen 
harrastustoiminnassa 
 
FM Mervi Kasanen 13.300 € 4. vuosi 
Metsänomistajien valinnat metsänhoidossa 
 
VTM Kati Kataja 22.800 € 4. vuosi 
Lastensuojeluasiakkaiden sosiaaliset verkostot 
 
Valtiotieteiden tohtori Ilona Kemppainen 
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Suomalaisen hautauskulttuurin muutosta 
1800‑luvun lopulta 1960‑luvulle käsittelevä 
tutkimus 

Researcher Jaanika Kingumets 22.800 €  
PhD research Soviet labour resettlement to 
Estonia since 1945 from the perspective of 
transnational ethnography 
 
Filosofian maisteri Sanna-Ilaria Kittelä 
22.800 € 4. vuosi 
Rauhanaate kreikkalaisessa tragediassa. 
Euripideen näytelmä Troijan naiset 415 
eKr.–2006 jKr. 
 
FM, tutkija Terhi Kivistö
22.800 € 4. vuosi 
Keskiaikaista kruununverotusta Turun 
linnaläänissä koskeva tutkimus 
 
Tutkimusjohtaja, dosentti Janne Kivivuori 
4.200 € post doc ‑tutkimus 
Piilorikollisuustutkimuksen historia. Itse il‑
moitetun rikollisuuden menetelmän synty 
ja kehitys kriminaalipoliittisessa konteks‑
tissa (engl. Discovery of Hidden Crime). 
 
Diplomi-insinööri Minna Koivula
22.800 € 2. vuosi 
Haitta‑aineiden pidättyminen ja kulkeutu‑
minen kaatopaikkarakenteissa 
 
FM, tutkija Heikki Kokko
22.800 € 3. vuosi 
Sivistyneistön identiteetti ja kulttuurinen 
valta. Fennomaanisen sivistyneistön ko‑
kemus kulttuurikriisistä maailmansotien 
välisenä aikana. 
 
FM, tutkija Marjo Kolehmainen
22.800 € 4. vuosi 
Poliittista huumoria käsittelevä mediakult‑
tuurin tutkimus 
 
FM Inkeri Koskinen 22.800 € 3. vuosi 
Ajattelun paikallisuuden korostaminen 
suomalaisessa kulttuurien tutkimuksessa 
 
KM Riitta Koskinen 22.800 € 2. vuosi 
Rokokookauden asumiskulttuuri Suomessa. 



35Kartanoarkkitehtuuri Turun kaupungin‑
arkkitehti Christian Friedrich Schröderin 
tuotannossa. 
 
VTM Riikka Kotanen 22.800 € 4. vuosi 
Perhekonfliktista yksilön itsemääräämisoi‑
keuskysymykseksi? Parisuhdeväkivalta sosi‑
aalisena ongelmana ja kriminaalipolitiikan 
kohteena Suomessa vuosina 1970–2004. 
 
PhD. student Maros Krivy 22.800 €  
Empty space: politico‑economic, aesthetic 
and cultural aspects of obsolete industrial 
space. 
 
YTM, tutkija Marika Kunnari
22.800 € 3. vuosi 
Uudet suomalaiset kaivosyhteisöt. Sosiolo‑
ginen tutkimus globaalin talouden määrit‑
tämän kaivostoiminnan suhteesta paikalli‑
seen luontoympäristöön, hyvinvointiin ja 
työllisyyteen. 
 
VTM Mari Kuukkanen 22.800 €  
Radikaali elämä. Tutkimuksessa tarkas‑
tellaan elämän käsitteen käyttöä radikaa‑
lissa politiikassa. Tavoitteena on syventää 
ymmärrystä radikalismista sekä osallistua 
biopolitiikkakeskusteluihin. 
 
Filosofian maisteri Mirja Kuurola
22.800 € 4. vuosi 
Karibian siirtomaamenneisyys englantilais‑
karibialaisessa kirjallisuudessa 
 
Filosofian lisensiaatti Päivi Kuusi
11.400 €  
Miksi näkökulma muuttuu käännöksessä? 
Kääntämisen universaalit selityksenä näkö‑
kulman siirtymiin. 
 
FT, yliopistonlehtori Aino Kärnä
16.800 € post doc ‑tutkimus 
Euroopan oppihistoriaa, erityisesti kielen‑
tutkimuksen historiaa ja grammatikografi‑
aa käsittelevä tutkimushanke yhteistyössä 

Herzog August ‑kirjaston ja Trierin yliopis‑
ton kanssa 
 
Filosofian maisteri Kati Laakso 22.800 €  
Modelling the growth and decay of 
Vestfonna glacier, Svalbard, during the last 
full glacial cycle 
 
Filosofian maisteri Maria Laakso
11.400 € 4. vuosi 
Huumori ja koominen kaksoispuhuttelun 
strategioina Kari Hotakaisen lastenkirjoissa 
 
Tutkija/jatko-opiskelija Timo Laiho 
22.800 € 3. vuosi 
Havainnon ja ajan merkitys musiikkiana‑
lyysissa 
 
VTM, tutkija Sofia Laine 22.800 €  
Nuorten aktiivinen kansalaisuus valtioi‑
den ja kansalaisjärjestöjen käynnistämissä 
poikkikansallisissa prosesseissa: vertailutut‑
kimus Sosiaalifoorumeista ja EU:n nuori‑
sopoliittisista kokouksista. 
 
FM Anne Maarit Laita 22.800 € 2. vuosi 
Metsien talouskäytön ja monimuotoisuu‑
den suojelun yhdistäminen kustannuste‑
hokkaasti 
 
Filosofian tohtori Tiina Lammervo
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Bicultural competence in the context of 
remigration 
 
Oikeustieteen kandidaatti Antti-Jussi 
Lankinen 22.800 €  
Jätesääntelyn kehityksestä. Tutkimus 
lainsäädännön, oikeuskäytännön ja oikeu‑
denalan tulkinnallisten taustaoletusten 
muutoksista erityisesti silmällä pitäen EY‑
oikeuden vaikutusta. 
 
Filosofian maisteri. Jatko-opiskelija
Niina Lappalainen
22.800 €  



36 Naurun voima. Huumorin ja pilailun 
yhteisölliset merkitykset teollistumisen 
jälkimurroksessa entisen Tikkakosken ase‑
tehtaan paikallisyhteisössä. 
 
VTM Tuija Lattunen
22.800 € 3. vuosi 
Art of/as Activism: Politics of Creative 
Resistance. Esteettistä muotoa käyttävän 
aktivismin haaste politiikan ja poliittisen 
toiminnan tutkimukselle. 
 
Filosofian tohtori Kirsi Lauren
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Omistajuus ja osallisuus metsäluonnon 
kokemisessa ja käytössä 
 
FM, suomen kielen lehtori
Inkeri Lehtimaja 22.800 € 2. vuosi 
Oppilaiden käyttämät puheen kohdistami‑
sen keinot suomi toisena kielenä ‑luokassa 
 
FT Samuli Lehtonen
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Ekologisen sopeutumisen merkitys Amazo‑
nian lajirikkauden selittäjänä 
 
Tutkija Minna Leino
22.800 € 2. vuosi 
Suomenlinnan vedenalainen kulttuuripe‑
rintö 
 
Filosofian maisteri Hanna Lindberg 
22.800 €  
Maskuliinisuus ja sosiaalipolitiikka tieteen‑
alana Heikki Wariksen teksteissä 
 
Dr. Liping Liu
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Early Miocene Palaeoclimate Inferred from 
the Mammalian Teeth Crown Type 
 
FM Karoliina Lummaa
11.400 € 4. vuosi 
Lintujen konkreettisuus suomalaisessa 
1970‑luvun ympäristörunoudessa 

FM Outi Lähteenoja 22.800 € 3. vuosi 
Amazonian soiden ekosysteemiekologia ja 
hiilidynamiikka 
 
FM Päivi Ilona Magga 11.400 €  
Saamelaista kulttuuriympäristöä käsittelevä 
tutkimus 
 
FM Antti Malinen 22.800 € 3. vuosi 
Julkisen vallan rajat ja roolit. Sosiaalihal‑
linnon organisointi, muutos ja johtaminen 
1917–1992. 
 
FT Marja Maljanen
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Tuhkalannoituksen vaikutus metsämaan 
ympärivuotisiin dityppioksidipäästöihin 
 
PhD Candidate Anthoula Malkopoulou 
22.800 € 4. vuosi 
Democracy, Representation and Liberty: 
Debating Compulsory Voting in Europe, 
1870–2000. A study in the conceptual his‑
tory and political theory of a controversial 
electoral principle. 
 
FM Janne Mattila 3.800 € 3. vuosi 
Filosofia tienä onnellisuuteen ja filosofiset 
käytännöt 900‑luvun arabialaisessa filosofiassa 
 
FM, Tutkijakoulutettava
Johanna Moilanen 22.800 €  
Ellagitanniinien rakenteiden vaikutus 
biologisiin aktiivisuuksiin sekä niiden 
ekologinen merkitys kasvi‑kasvinsyöjä‑
vuorovaikutuksissa 
 
FM Kaarina Mononen 22.800 € 3. vuosi 
Inkerinsuomalaisten kielenkäyttö Pietarissa 
ja lähialueilla 
 
Filosofian maisteri Tapani Möttönen 
22.800 €  
Käsitteistetty lukija. Käsitteistäjä ja hah‑
motuksen ulottuvuudet lehtitekstin ja 
aikakauslehtikonseptin analyysissa. 



37FM Anu Niemi 22.800 € 4. vuosi 
Ruokaa ja nälkää käsittelevät idiomit
chan‑buddhalaisissa teksteissä 
 
Filosofian maisteri Mervi Nieminen 
22.800 € 3. vuosi 
Maaperän nivelmatojen ekologia muut‑
tuviin olosuhteisiin sopeutuvassa peltovil‑
jelyssä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota 
voidaan hyödyntää ympäristön‑ ja viljely‑
maanhoidossa. 
 
Filosofian maisteri, arkeologi Katariina 
Nurminen 22.800 €  
Kalastuskulttuuri ja kalalajien levinneisyys 
Suomessa ja pohjoisilla lähialueilla myö‑
häismesoliittisella ja neoliittisella kivikaudella 
 
DPhil Lena Näre
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Glokalisoituva ja yksityistyvä hoiva Suo‑
messa. Laadullinen tutkimus vanhusten‑
hoidon muutoksista. 
 
Filosofian maisteri Anna Olkinuora 
22.800 €  
Eurooppalaisen identiteetin diskursiivinen 
rakentuminen Turkin kautta ranskalaisessa 
ja suomalaisessa lehdistössä 
 
Tohtoritutkija Sanna Olsson
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Punalevän geneettinen sopeutuminen ym‑
päristön suolapitoisuuden muutoksiin 
 
Doctoral Researcher Loice Mildred
Akinyi Omoro 17.100 € 2. vuosi 
Variation in soil properties as related to 
tree cover in the Taita Hills, Kenya: Impli‑
cations for forest regeneration and water 
balance. 
 
Filosofian lisensiaatti Arla Marja Peltomaa 
22.800 €  
Typological study of topic‑prominence and 
verb serialization in Wutun and Linxia, 

two superficially accusative Sinitic languag‑
es strongly influenced by Amdo‑ 
Tibetan, a superficially ergative language 
 
DKK, FM Anne-Maria Pennonen
22.800 € 3. vuosi 
Finnish Artists in Search of Landscape in 
Düsseldorf ca. 1853–1880 
 
Dottore in scienze politiche
Soile Pietikäinen 22.800 € 2. vuosi 
Sosiaalisten ympäristötekijöiden vaikutus 
suomenkielen kehitykseen ulkosuomalai‑
silla lapsilla: sosiologinen seurantatutkimus 
Lontoon suomalaisyhteisön lapsiperheistä. 
 
YTM Henna Pirskanen
22.800 € 4. vuosi 
Poikien kokemukset ongelmajuovien isien 
isyydestä ja mieheydestä 
 
Filosofian tohtori Eeva-Kaisa Prokkola 
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Rajavalvonta ja biopoliittiset rajat Suomes‑
sa ja Euroopan unionissa: Q‑metodologi‑
nen tutkimus valtioiden välisten rajojen 
merkityksestä. 
 
Tohtorikoulutettava, tutkija
Simo Pulkkinen 22.800 € 2. vuosi 
Kulttuurisidonnainen todellisuus. Fenome‑
nologinen tulkinta todellisuuskokemuksen 
yhteisöllisistä, historiallisista ja monikult‑
tuurisista ulottuvuuksista. 
 
FM Kalle Puolakka
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Pragmatismi, esteettinen kokemus ja tul‑
kinta. Taiteen ja estetiikan paikka natura‑
listisessa maailmassa. 
 
VTT, tutkijatohtori Semi Purhonen 
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Social Differentiation of Cultural Practices 
and Tastes: Finland from a Comparative 
Perspective. 



38 YTM Eeva Puumala 22.800 € 4. vuosi 
Tilapäiselämää väliaikaistiloissa? Poliittisen 
subjektiviteetin muodostuminen kehollisis‑
sa dialogeissa. 
 
FM Nina Puurunen
22.800 € 4. vuosi 
Saamelaisuus Kansallismuseossa. Saame‑
laisuutta kuvaavan aineiston kertyminen 
Kansallismuseon kokoelmiin sekä sen 
pohjalta tehdyt tulkinnat kansatieteellis‑
museologisesti tarkasteltuina. 
 
Valtiotieteiden maisteri Niko Pyrhönen 
22.800 €  
Solitary Solidarity? Reconstructions of 
National Identity in Nordic Legislation 
and Policy Programmes for Integration and 
Accommodation of Immigrant Minorities. 
 
Valtiotieteen tohtori Olli Pyyhtinen 
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Tournaments of Value: Artworks and the 
Market. 
 
Yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Qvist 
22.800 €  
Neuvoteltu sovinto? Parisuhdeväkivalta 
suomalaisen rikos‑ ja riita‑asioiden sovitte‑
lukäsittelyn piirissä. 
 
FM, tohtorikoulutettava Tarja Rannisto 
22.800 € 3. vuosi 
Luonnon esteettinen kokeminen 
 
FM Veera Rautavuoma 11.400 €  
Vapautuksen muistonäyttelyt ja sosialisti‑
sen Unkarin kulttuurinen muisti 
 
VTM Jemima Repo 22.800 € 2. vuosi 
Gender and the Declining Birth Rate in 
Japanese Politics 
 
Dr. Gareth Rice
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Collaborative Research: Democracy and 

Public Life in the United States, United 
Kingdom and Finland. 
 
MA sosiologiassa Erle Rikmann
22.800 € 2. vuosi 
Construction of Civic Culture in Estonia: 
Perspectives of Discursive and Institutional 
Change. 
 
FM Arto Rintala 22.800 € 3. vuosi 
Novellisti Cervantes ja todellisuuden 
muodonmuutokset. Tutkimus Miguel de 
Cervantes Saavedran novellikokoelmasta 
Novelas Ejemplares. 
 
Dosentti, erikoistutkija Anna Rotkirch 
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Nousevan syntyvyyden tekijät: 3 + van‑
hemmat Suomessa ja Euroopassa. Tutki‑
mus ja tutkijavierailu Oxfordin yliopistossa 
Reproductive behaviour in contemporary 
societies ‑projektin yhteydessä. 
 
VTT, dosentti Tauno Saarela
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Otto Ville Kuusinen vuosina 1918–1940 
 
VTM, apurahatutkija Arttu Saarinen 
22.800 € 2. vuosi 
Lääkärit ja Lääkäriliitto osana hyvinvointi‑
valtiota ja sen terveyspolitiikkaa 
 
FT Veli-Matti Saarinen
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Literature on the Limits of Language 
‑tutkimuksen loppuun saattaminen 
 
Filosofian tohtori Sirpa Salenius
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
1800‑luvun amerikkalainen Suomi‑kuva: 
käsitys Suomesta ja suomalaisista 1800‑lu‑
vun amerikkalaisten matka‑ ja kaunokirjal‑
listen teosten välityksellä. 
 
Dosentti Kirsti Salmi-Niklander
25.200 € post doc ‑tutkimus 



39Folkloristinen tutkimus tapahtumakerron‑
nasta nuorten aikuisten käsinkirjoitetuissa 
lehdissä 1800‑luvulla ja 1900‑luvun alussa 
 
FT, dosentti Timo (Juhani) Salminen 
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Suomalaisen arkeologian yleiseurooppalai‑
set yhteydet 1800‑luvun lopussa ja 1900‑lu‑
vun alussa 
 
Fil.maist. Paula Sankelo
22.800 € 2. vuosi 
Mapping inputs of plant biomarkers to 
glacial ice archives: A novel tool for palaeo‑
climatology. 
 
VTM Heikki Sarmaja
22.800 € 3. vuosi 
Inhimillisyyden alkuperä. Edvard Wester‑
marckin elämäntyötä käsittelevä hanke. 
 
Filosofian maisteri Sanna Saunaluoma 
22.800 €  
Esikolumbiaaniset maarakennemuinais‑
jäännökset Brasilian ja Bolivian rajaseudul‑
la, Länsi‑Amazoniassa 
 
Filosofian maisteri Ville Selonen
22.800 € 2. vuosi 
Suojavyöhykkeet ja varovainen metsänkä‑
sittely: monimuotoisuushyödyt ja taloudel‑
liset kustannukset. 
 
Master of Arts (with distinction)
Jaakko Seppälä 22.800 € 3. vuosi 
Hollywood tulee Suomeen 
 
Filosofian maisteri Johanna Seppänen 
22.800 €  
Opettajan uusi työruumis. Opettajien 
kokemuksia työnsä vaatimuksista ruumiil‑
lisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. 
 
FM Outi Sihvonen 22.800 € 2. vuosi 
Vestan neitsyitten ja arvaaliveljien sukujen 
menestymisstrategiat 200‑luvun Roomassa 

MA Harri Siikala 22.800 €  
Dispersal and Encompassment of Power: 
Dynamics of Samoan social Hierarchy at 
the Village Level. 
 
Filosofian maisteri Saila Sillanpää
22.800 €  
Saastumisen vaikutukset ravintoketjuissa 
kasveista hyönteisten kautta lintuihin 
 
VTM, (DPhil Candidate)
Elina Sinkkonen 22.800 € 2. vuosi 
Comparative Perspectives on Modelling 
National Identity Construction in Chinese 
and Japanese Top Universities 
 
Filosofian maisteri Jonas Sivelä 22.800 €  
Etnografinen tutkimus hiv/aidsiin liittyvis‑
tä kulttuurisista ilmiöistä Etelä‑Afrikassa 
 
VTM Mirka Smolej 11.400 € 3. vuosi 
Väkivaltarikollisuutta, uutismediaa ja 
emootioita tarkasteleva tutkimus 
 
Filosofian maisteri Alex Snellman
22.800 €  
Suomen aateli: vaihtuvat pääomat ja yh‑
teiskunnan muutos 1809–2005. 
 
FT, dosentti Janne Soininen
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Yksisoluisten ja monisoluisten akvaattisten 
organismien diversiteetti ja esiintyminen 
 
YTM Ville-Pekka Sorsa 22.800 € 3. vuosi 
Suomalainen eläkerahastokapitalismi 
 
Filosofian maisteri Takemi Sosa 22.800 €  
Magnus Lindberg – Musical Gesture and 
Dramaturgy 
 
Kasvatustieteen lisensiaatti Teemu Suorsa 
22.800 € 3. vuosi 
Kokemuksen käsite ja sen merkitys kasva‑
tuspsykologian tutkimus‑ ja ammattikäy‑
tänteille 



40 Filosofian lisensiaatti Vera Survo
22.800 €  
Karjalan venäläinen kirjonta: kirjotun 
tekstiilin valmistamisesta, sen rituaalisesta 
käytöstä ja ornamentiikan merkityksestä. 
 
FM Petri Talvitie
22.800 € 3. vuosi 
Privatisoituva maanomistus. Isojako ja 
kruununtilojen perinnöksiostot Länsi‑
Uudellamaalla 1700‑luvulla. 
 
FM Saija Tamminen-Parre
22.800 € 3. vuosi 
Suomalaisten kieliasenteet 
 
FL Anna-Leena Toivanen 5.700 €  
Kriisejä ja sitoumuksia: Yvonne Vera, 
Dambudzo Marechera ja postkoloniaalin 
kirjailijuuden merkitykset Zimbabwen 
kontekstissa. 
 
Filosofian tohtori Kimmo Tolonen
21.000 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Surviais‑ ja sulkasääskijäänteisiin pohjautu‑
vat siirtofunktiot menneiden kalapopulaa‑
tioiden runsauden rekonstruoimiseksi 
 
FT, dosentti Harri Tolvanen
25.200 € post doc ‑tutkimus 
Spatio‑temporaalisten tutkimusmenetelmi‑
en kehittäminen ja soveltaminen rannikko‑
tutkimuksessa 
 
Dr Lucy Turner Voakes
25.200 € post doc ‑tutkimus 
G.M. Trevelyan between literature, politics 
and history. Tracing the connections be‑
tween liberal and literary culture in life and 
work of a major British historian during 
period of radical change. 
 
FT Sanna Turoma
25.200 € post doc ‑tutkimus 2. vuosi 
Representations of Empire and Geographi‑
cal Space in Late Soviet Russian Culture 

Filosofian maisteri Arja Turunen
22.800 € 3. vuosi 
Housujen käyttöönotto naisten pukeutu‑
misessa Suomessa 
 
Filosofian lisensiaatti Helena Tyrväinen 
22.800 € 4. vuosi 
Säveltäjä, akateemikko Uuno Klamia 
koskevan musiikkitieteellisen väitöskirjan 
loppuunsaattaminen 
 
YTM Sari Ung-Lanki 22.800 € 3. vuosi 
Ihmisen ja eläimen välistä suhdetta bio‑ ja 
geeniteknologiassa käsittelevään väitöskir‑
jatyöhön 
 
VTM Maija Urponen 11.400 € 4. vuosi 
Ylirajaisia suhteita. Helsingin olympialai‑
set, Armi Kuusela ja kansallisen historian 
ylikansalliset kontekstit. 
 
Tutkija (MSc Res, MSc, VTM)
Milla Emilia Vaha 5.700 €  
Protecting the Sovereign State: Ontology 
of Moral Agency in International Rela‑
tions. 
 
Filosofian maisteri, tutkijakoulutettava 
Minna Valjakka 22.800 €  
Many Faces of Mao Zedong 
 
VTM Tiina Valkendorff 22.800 € 4. vuosi 
Syömisongelmiin liittyvät internetin saira‑
uskeskustelut kulttuurin kuvana 
 
VTM, jatko-opiskelija Sirkku Varjonen 
11.400 € 2. vuosi 
Suomessa asuvien maahanmuuttajien elä‑
mä, akkulturaatio ja identiteetti 
 
Filosofian maisteri Seppo Vepsäläinen 
22.800 € 3. vuosi 
Opinions, Ideologies and Activity in 
Estonia During the Second World War. 
International Political and Military Coop‑
eration and Resistance. 



41Jatko-opiskelija Maria Vihlman
22.800 €  
Sukupuoli ja seksuaalisuus suomalaisissa 
nykyhäissä. Miten 2000‑luvun hääri‑
tuaalissa ylläpidetään feminiinisyyden, 
maskuliinisuuden ja heteroseksuaalisuuden 
ideaaleja? 
 
Valtiot. maisteri Sampo Villanen
22.800 € 2. vuosi 
Mitä kaupunki tekee? Kaupunkitila osana 
toimintaa. 
 
Valtiotieteiden maisteri Mikko J. Virtanen 
22.800 € 3. vuosi 
Eettisistä julkilausumista käypähoitosuo‑
situksiin ja hoitokäytäntöihin. Eettisten 
neuvottelukuntien toiminta osana nykylää‑
ketieteen praksista. 
 
Yhteiskuntatieteiden tohtori Mikko
Vähä-Sipilä 25.200 € post doc ‑tutkimus 
Euroopan unionin alue‑ ja rakennepolitiik‑
ka Itämeren alueella 
 
Filosofian maisteri Katja Weiland
22.800 € 2. vuosi 
Uuden polven pappisperheen elämäntapa 
1800‑luvun lopulta 1900‑luvun alkuun 
 
Filosofian maisteri Fredrik Westerlund 
11.400 € 2. vuosi 
Taking Things for What They Are: Heideg‑
ger and the Phenomenality of Meaning. 
 
Fil.mag, pol.mag. Laura Wickström 
22.800 €  
Islam and Ecology 
 
FM Jussi Willman 11.400 €  
Renessanssin ajan saksalaista karnevaalikir‑
jallisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 
 
FM Pasi Yli-Pirilä 22.800 €  
Sekundääristen orgaanisten aerosolien 
muodostuminen boreaalisten puuvartisten 

kasvien haihtuvista yhdisteistä bioottisen 
stressin seurauksena 
 
YTM Anu zu Dohna
22.800 € 4. vuosi 
Tulevat äidit ja sikiödiagnostiikka 

Tutkijastipendit taiteellisen
tohtorintutkinnon suorittamiseen

Master of Music Antti Auvinen
22.800 € 2. vuosi 
Musiikillisen suunnan kokemuksen ker‑
roksellinen hahmottuminen sävelteoksessa 
polyrytmiikan keinoin 
 
Musiikin maisteri Mikko Helevä
22.800 €  
Hammond‑urut jazzmusiikin eri yhtye‑
muodoissa 
 
Valokuvataiteilija Marjaana Kella
22.800 € 3. vuosi 
Miten valokuva on? Valokuvan kuvaluon‑
netta käsittelevä tekijälähtöinen tutkimus. 
 
Pianonsoiton opettaja Teemu Kide
22.800 € 3. vuosi 
Vuorovaikutteinen improvisaatio osana 
pianonsoiton opiskelua 
 
Tanssitaiteen maisteri Jaana
Irmeli Klevering 22.800 € 2. vuosi 
Beyond Improvisation ‑tutkimuskollektii‑
vin työskentely ja väitöstyön loppuunsaat‑
taminen 
 
Taiteen maisteri Pekka Niskanen
22.800 € 2. vuosi 
Medioituneet tilat identiteettipolitiikan 
rakentajana 
 
Musiikin maisteri Outi Pulkkinen
22.800 € 2. vuosi 
Sileän tilan laulu 



42 Kuvataiteen maisteri Markus Rissanen 
22.800 € 2. vuosi 
Rakennetut kuvat, taiteellinen mielikuvitus 
ja tieteellinen visualisointi 
 
Valosuunnittelija TeM Maaret Salminen 
22.800 €  
Avaruus ja punainen maailma. Havaintoja, 
kokemuksia ja kertomuksia teatteriesityk‑
sen visuaalisuudesta 4–6 ‑vuotiaan lapsen 
silmin. 
 
Säveltäjä, Master of Music Tapio Tuomela 
22.800 €  
Musiikillinen vuorovaikutus säestyksellises‑
sä tilanteessa 
 
Kuvataiteen maisteri Ilkka Väätti 22.800 €  
MUNDUS – Matka maailman keskipis‑
teeseen? Omfaloksesta mundukseen, um‑
bilicuksesta omfalioniin. Maailmankuvan 
visuaalisia tulkintoja. 
 
Taiteen maisteri, filosofian maisteri
Annu-Johanna Wilenius 22.800 €  
Rivitalojurtta puutarhalla: itsen, yhteisön 
ja ympäristön kokemisesta kaupungistuvas‑
sa Mongoliassa.

Tutkimushankkeet ja tieteelliset
seminaarit

FT Markus Ahola 44.000 € jatkoapuraha 
Hallintopäätösten, lainsäädännön ja mui‑
den maankäyttöä rajoittavien tekijöiden 
vaikutus ihmistoiminnan ympäristövaiku‑
tuksiin 
 
Kalevi Eklöf 32.000 €  
Suomalaisen kaakkurin elinympäristö ja 
niiden käyttö eri vuodenaikoina satelliitti‑
lähettimiä apuna käyttäen 
 
Sotahistorian dosentti Eero Elfvengren 
3.000 €  

Yleisesikunnan johtama salainen sotilastie‑
dustelu Neuvosto‑Karjalassa vuosina 1918–
1939 suomalaisten ja neuvostoliittolaisten 
arkistolähteiden ja tutkimusten perusteella 
 
FT, dos. (eläkkeellä) Pirkko
Forsman Svensson 6.050 € jatkoapuraha 
Virtuaalinen vanha kirjasuomi ‑hankkeen 
toinen vaihe. Vanhan suomen viimeinen 
vuosisata ennen varhaisnykysuomea: 
tekstivalikoima, katsaus kirjallisuuteen ja 
kieleen, harjoituksia ratkaisuineen. 
 
Dosentti, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä 
25.080 € jatkoapuraha 
Maahanmuuttajien muuttoprosessit Suo‑
men sisäisessä muutossa 
 
Helsingin yliopiston tutkijakollegium 
70.000 € jatkoapuraha 
Kone Foundation Fellows ‑ohjelman jatka‑
minen eli Baltian maista ja Venäjältä tule‑
vien tutkijoiden vierailujen rahoittaminen 
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa 
 
Professori Antti Honkanen 25.084 €  
Rajoja ylittävän matkailun ja vapaa‑ajan 
vieton paikalliset vaikutukset. Case: Venä‑
läismökkeily Itä‑Suomessa. 
 
Professori Petri Karonen
59.400 € jatkoapuraha 
Rauhaan palaaminen sähköisissä ja paine‑
tuissa viestimissä toisen maailmansodan 
jälkeen (n. 1944–1950) 
 
Professori Päivi Lappalainen
56.400 € jatkoapuraha 
Sairauden kulttuuriset merkitykset ja mo‑
dernisoituva Suomi tarkastelee suomalaisen 
kulttuurin moninaisia tapoja jäsentää sai‑
rautta 1800‑luvun jälkipuolen ja 1900‑lu‑
vun alun modernisoituvassa Suomessa. 
 
FT Dosentti Urho Määttä 10.500 €  
Työpajan järjestäminen kielen evoluution 



43tutkijoille. Evoluutivistä biologiaa kieli‑
tieteeseen ja kielitiedettä evoluutiotutki‑
mukseen. 
 
Professori Pekka Niemelä 38.800 €  
Bambut pandan (Ailuropoda melanoleuca) 
ravintokasvina: piiyhdisteet, endofyytti‑
sienet ja niiden tuottamat sekundaariyh‑
disteet. 
 
FT, post doctoral -tutkija Mia Rönkä 
45.000 € jatkoapuraha 
Lintuharrastajien rengastus‑ ja havaintoai‑
neistojen hyödyntäminen linnuston seu‑
rannassa ja ympäristötutkimuksessa 
 
Professori, kaupunkiekosysteemitutkimus 
Heikki Setälä 25.500 €  
Maankäytön ja taajama‑alueen sosio‑talo‑
udellisen rakenteen vaikutukset hulevesien 
laatuun ja määrään pohjoisissa ilmasto‑
oloissa 
 
Professor Bo Stråth
23.000 € jatkoapuraha 
Conceptual History and Global Transla‑
tions: financing of a conference and a few 
smaller preparatory meetings. 
 
FT / dosentti Kari Uotila
18.600 € jatkoapuraha 
Saaren kartanon arkeologiset tutkimukset 
2010 
 
Akatemiatutkija Anssi Vähätalo
26.800 €  
Metallihydroksit orgaanisen hiilen kierron 
säätelijöinä vesiekosysteemeissä

Tietokirja‑apurahat

Taiteen tohtori, elokuvaohjaaja
Jouko Aaltonen 6.300 €  
Dokumenttielokuvan tekemistä käsittele‑
vän kattavan oppikirjan kirjoittaminen 

Kirjailija Jaana Airaksinen
22.800 €  
Tsetsenian ihmisoikeusrikkomuksia ja 
Venäjän sananvapauden tilaa käsittelevän 
Vainotut (työnimi) ‑tietokirjan kirjoittami‑
nen ja kääntäminen 
 
Valtiot. tri Tiina Arppe 25.200 €  
Uskonto, mytologia ja väkivalta. Rans‑
kalaisen uskonnonsosiologian klassikoita 
väkivallan ja mytologian teemojen kautta 
tarkastelevan teoksen kirjoittaminen. 
 
FT, dos. Anne Aurasmaa
10.000 €  
Perspektiivi ja havaitseminen – Kolmiulot‑
teisuuden, tilan ja ajan suhteellisuudesta 
‑kirjan kuvalisenssit 
 
FM Jari Eerola 23.000 €  
Uusi ylioppilastalo 100 vuotta ‑kirja. Teok‑
sessa esitetään yleistajuisesti rakennuksen 
historia, arkkitehtuuri, käyttäjät sekä ra‑
kennuksen suhde kaupunkiin ja muutokset 
siinä vuosikymmenten kuluessa. 
 
Outi Fingerroos 13.800 €  
Tarinoita Guadalupen Neitsyestä ‑kirja. 
Populaaritieteellinen ja taiteellinen teos, 
jossa tutkitaan valokuvin ja kertomuksin 
Guadalupen Neitsyen merkitystä meksiko‑
laisten arkielämässä. 
 
FT, dos., tietokirjailija (Pia) Livia
Hekanaho 12.000 €  
Dosentti Lasse Kekin Pervo parrasvaloissa 
‑monografiakäsikirjoituksen toimittaminen 
julkaisuvalmiiksi 
 
FT Paavo Hellstedt 25.200 €  
Ihmisen ekologian ja evoluution vaikutus 
nykyihmisen elämään ja ympäristöön 
 
Ph.D. Antero Holmila 5.000 €  
Ajankohtainen synteesi holokaustin tapah‑
tumista, tulkinnoista ja kiistakysymyksistä. 



44 FT, dosentti Mikko Huhtamies 25.200 €  
Fantastisia koneita ja utopistisia hankkeita – 
Kirjoituksia 1700‑luvun Pohjolasta (työnimi). 
1700‑luvun keksintöjä ja utopistisia hankkei‑
ta käsittelevän tietokirjan kirjoittaminen. 
 
HuK, Freelance-kääntäjä Susan Ikonen 
11.400 €  
Venäläisen historioitsijan Aleksei Shkva‑
rovin kirjoittaman C.G.E. Mannerheimin 
vaiheita Venäjän armeijassa käsittelevän 
historia‑alan tietokirjan kääntäminen venä‑
jästä suomen kielelle 
 
FM Antti Immonen
1.900 € jatkoapuraha 
John Deweyn kasvatusfilosofisen klassikon 
Democracy and Education käännöstyön 
loppuunsaattaminen 
 
Filosofian maisteri/toimittaja
Hannele Jyrkkä 11.400 €  
Tanssintekijät II ‑koreografikirjan toteut‑
taminen 
 
Metallitaiteilija Jouni Jäppinen 22.800 €  
Sepänammatin kulttuurihistoriaa käsittele‑
vän tietokirjan kirjoittaminen 
 
Koulutuspäällikkö Jouni Järvinen
28.000 €  
Itämereltä Välimerelle. Kirja ”Itä‑Euroo‑
pan” maiden suhteesta historiaan ja eu‑
rooppalaisuuteen. 
 
Suomentaja Jaana Kapari-Jatta 27.700 €  
Virginia Woolfin esseevalikoiman suomen‑
taminen 
 
Maisema-arkkitehti, MMM Maria
Karisto 12.600 €  
Kysykää Essiltä! Yleistajuinen tietokirja 
lähes unohduksiin jääneestä suomalaisten 
puutarhaympäristöjen luojasta Elisabeth 
Kochista (1891‑1982) ja hänen vihreästä 
kädenjäljestään. 

DR, Suomen Akatemian tutkijatohtori 
Hannele Klemettilä 6.300 € jatkoapuraha 
Keskiajan eläimiä käsittelevän tietokirjan 
kirjoittaminen 
 
Professori Juhani Koponen 37.948 €  
Ensimmäinen Suomen kehitysyhteistyön 
historiaa ja merkitystä selvittävä, huolelli‑
seen tutkimukseen perustuva yleistajuinen 
kirja 
 
FT Lari Kotilainen 12.600 €  
Yleistajuisen suomen kielen historiaa ja 
nykytilaa käsittelevän tietokirjan kirjoit‑
taminen 
 
VTM Matti La Mela 4.000 €  
Saimaan höyrylaivaliikenne infrastruktuu‑
rina, paikallisten toimijoiden elämää järjes‑
tävänä verkostona 1900‑luvun taitteessa 
 
FT, dosentti Rauno Lahtinen 25.200 €  
1950‑ ja 80‑lukujen välisenä aikana Turussa 
purettujen rakennusten historiasta kerto‑
van tietokirjan toisen osan kirjoittaminen 
 
FM, ympäristötoimittaja Jussi Laitinen 
22.800 €  
Energiatehokkaan asumisen käsikirja 
 
Fil. yo Petri Latvala 5.700 €  
Klassisen kreikan kieliopin uudistus‑ ja 
laajennustyö 
 
FT, dosentti, tutkijatohtori
Markku Lehtimäki 6.000 €  
Kertomusteoreettisen artikkelikokoelman 
Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset 
toimittaminen ja kirjoittaminen sekä sii‑
hen sisältyvien englanninkielisten artikke‑
leiden kääntäminen 
 
FT, oppihistorian professori emeritus 
Anto Leikola 10.000 €  
Charles Darwinin kuuluisan teoksen
The Descent of Man suomentaminen 



45Doctor of Philosophy Saara Leskinen 
12.000 €  
Väitöskirjan Reliable Knowledge of Exotic 
Marvels of Nature in Sixteenth‑Century 
French and English Texts muokkaaminen 
yleistajuiseksi ja suomenkieliseksi tieto‑
kirjaksi 
 
VTT, dosentti, professori Olli Loukola 
23.600 € jatkoapuraha 
Ympäristöpolitiikan filosofia. Tietokirja 
tarkastelee luontoon ja ympäristöömme 
liittyviä elintärkeitä kysymyksiä suhteessa 
muihin eettisiin ja yhteiskunnallisiin arvoi‑
hin ja periaatteisiin. 
 
Dos. TT Arto Luukkanen 10.000 €  
Muutosten ja vastakohtien Kazakstan. 
Yleistajuinen mutta samalla yliopisto‑
opetuksessa käytettävä tietokirja 
 
YTM Vili Lähteenmäki 38.600 €  
John Locken pääteoksen Essay Concerning 
Human Understanding käännöstyöhön ja 
käännösseminaariin 
 
PhD/yliopistolehtori Riikka Länsisalmi 
9.900 €  
Tietoteoksen kirjoittaminen japanin kie‑
lestä 
 
Filosofian lisensiaatti, Assistentti
Hanna Meretoja 11.400 €  
Saksankielistä nykykirjallisuutta käsittele‑
vän tietokirjan kirjoittaminen ja toimitta‑
minen 
 
YTT Olli-Pekka Moisio 25.200 €  
Modernin tragedia ja länsimainen ajattelu. 
Historiallinen muisti ja moraali. 
 
YTM, toimittaja Matias Möttölä 6.800 €  
2010‑luvun yhteisvastuullisen Suomen toi‑
mintaperiaatteita hahmotteleva teos, jonka 
sisältö syntyy avoimen verkkokeskustelun 
pohjalta 

Filosofian lisensiaatti Kati Parppei
22.800 €  
Karjalan laulumailla vai pyhällä Venäjän‑
maalla? Matkailua Laatokalla autonomian 
aikana. Väitöskirjan tutkimustulosten yleis‑
tajuinen esittely tietokirjassa. 
 
Diplomi-insinööri Petja Partanen ja 
valtiotieteiden lisensiaatti Ari Turunen 
10.000 €  
Raakaa voimaa/Brutal Force ‑kirja esittelee 
populaaristi ja vaikuttavien valokuvien 
avulla Suomen jäänmurron ja sen synnyt‑
tämien teknisten innovaatioiden historian 
1900‑luvun alusta nykypäivään. 
 
FK, suomentaja Kimmo Pietiläinen 
12.000 €  
Kolmen tietokirjan suomentaminen: John 
Timbrell, The Poison Paradox; Alison 
Gopnik, The Philosophical Baby; Brian 
Arthur, The Nature of Technology 
 
FM Petri Pohjanlehto
22.800 € jatkoapuraha 
Suomi‑persia‑suomi ‑sanakirja 
 
VTM, toimittaja Johanna Pohjola
5.700 €  
Yleistajuinen tietokirja eteläamerikkalaises‑
ta mate‑teestä, sen historiasta, nykypäivästä 
ja symboliikasta 
 
FT, kirjailija Tiina Raevaara
16.800 €  
Tietokirjan kirjoittaminen koiran evoluuti‑
osta ja koiran ja ihmisen yhteiselon alkami‑
sesta viimeisellä jääkaudella 
 
FT, yleisen historian dosentti
Johannes Remy 12.600 €  
Suomenkielisen Ukrainan historian yleis‑
esityksen kirjoittaminen 
 
TeM, ohjaaja-dramaturgi Kristiina Repo 
11.400 € jatkoapuraha 



46 K.S. Stanislavskin teosten Rabota aktera 
nad soboi, tshasti 1 i 2 suomennos ja vii‑
meistely 
 
Toimittaja Risto Repo 12.600 €  
Eino S. Revon elämäkerta 
 
FM Veli-Matti Rissanen
20.000 € jatkoapuraha 
Marcus Tullius Ciceron kirjeiden suomen‑
taminen 
 
FM Erika Ruonakoski
31.500 € jatkoapuraha 
Simone de Beauvoirin teoksen Le deuxième 
sexe toisen osan suomennoksen loppuun‑
saattaminen 
 
Toimittaja Mikael Rönkkö 11.700 €  
Charles C. Mannin esikolumbiaanista 
Amerikkaa käsittelevän kirjan käännösoi‑
keudet ja kääntäminen 
 
YTT, dosentti Aino Saarinen-Manninen 
6.300 €  
Kirjassa pohditaan kenttätyötä Venäjällä. 
Eettisiä, tieto‑opillisia ja metodologisia 
ongelmia naisen ja suomalaisen tutkijan 
näkökulmista. 
 
Suomentaja Eila Sinikka Salomaa
12.600 €  
David Cortrightin teoksen Peace: A His‑
tory of Movements and Ideas suomenta‑
minen 
 
Filosofian tohtori Ilona Salomaa 22.800 €  
Suomalaisen uskontotieteen synty 1850–
1920. Suomalaisen uskontotieteen varhais‑
vaiheen historiikki eli miten suomalainen 
uskonnontutkimus sai alkunsa. 
 
VTT, erikoistutkija, dosentti
Pasi Saukkonen 25.200 €  
Suomen kotouttamis‑ ja vähemmistöpo‑
liittiset vaihtoehdot. Yleistajuinen tietoteos 

integraatiopolitiikan historiasta, nykypäi‑
vän haasteista sekä suomalaisen politiikan 
mahdollisuuksista. 
 
FT, dosentti Heikki Simola
19.800 €  
Itä‑Suomen varhainen historia ‑kirjahanke. 
Monitieteinen näkökulma itäisen Järvi‑
Suomen ja Laatokan länsi‑ ja pohjoispuo‑
len varhaishistoriaan. 
 
FT, lehtori Raisa Simola 2.800 €  
Sisällysluettelon sekä johdannon laatimi‑
nen suomenkieliseen afrikkalaisen kirjalli‑
suuden tietoteokseen 
 
Filosofian maisteri Anssi Sinnemäki 
11.400 €  
Sosiologis‑historiallista kirjallisuudentutki‑
musta hyödyntävän esseemuotoisen kirjan 
Pentti Haanpään Kentän ja kasarmin vas‑
taanottomaisema kirjoittamiseen 
 
Dosentti Jouni Sorvari 6.300 €  
Suomen muurahaiset ‑tietokirjan kirjoit‑
taminen 
 
Dosentti, VTT, Yliopistonlehtori
Harriet Strandell 30.700 €  
Valvottua vapaa‑aikaa. Koululaisten iltapäi‑
vätoiminnan tutkimus. 
 
FT, dosentti Ilari Sääksjärvi
20.200 €  
Ihminen ja Amazonia. Tietokirja trooppi‑
sen sademetsän ympäristökysymyksistä ja 
kohtalosta. 
 
Dosentti Minna Säävälä 12.600 €  
Vierauden pelko ja lumo: Miksi erilaisuus 
herättää tunteita? (työnimi) 
 
Maailmanpolitiikan professori
Teivo Teivainen 11.000 €  
Le Monde diplomatiquen ranskankielisen 
Historiakartaston kääntämimem 



47Valt. kand. Raine Tiessalo 4.450 €  
Kirja Ranskan yhteiskunnan ja identiteetin 
muutoksista 2000‑luvulla historiaa unoh‑
tamatta 
 
FT, Suomen historian dosentti, tutkija 
Marko Tapio Tikka 21.000 €  
Kansakunnan synty. Laaja Suomen histori‑
an yleisesitys 1890–1922. 
 
FT Tuija Tuhkanen 22.800 €  
Saaristomeren kauniit vene‑ ja rantavajat 
‑teos tutkii rantarakentamisen alueellisia 
ominaispiirteitä ja vajojen muuttuvia käyt‑
tömuotoja ja merkityksiä. 
 
Fil. tri Ilona Tuominen 25.200 €  
Ensimmäinen kotimainen perusteos sini‑
levistä (syanobakteereista). Kirja keskittyy 
erityisesti sinilevien ympäristöriskeihin ja 
niiden hallintaan. 
 
FT, professori Kirsi Vainio-Korhonen 
8.000 €  
Turku – naisten kaupunki. Teos turkulais‑
ten naisten historiasta. 
 
Suomentaja Aulikki Vuola
11.400 € jatkoapuraha 
Quintilianuksen teoksen Instititutio orato‑
ria suomentamiseen 
 
FT Kristiina Vuorio 25.200 €  
Uusi kasviplanktonin lajintuntemusopas. 
Käyttäjien tarpeisiin mukautuva ajanmu‑
kaistettu verkkokirja kattaen piirroskuvien 
ja lajikuvausten lisäksi myös tutkimusme‑
netelmät ja lajien ekologian. 
 
MuT Timo Väänänen 36.300 €  
Kanteleen kielin ‑tietokirjan tiedonhankin‑
ta, toimittaminen, kirjoittaminen ja taitto 
 
Professori Annika Waenerberg
25.308 €  
Myytti – kuva – mielikuva. Kalevalan ku‑

valliset ilmaisut ‑julkaisun käännös‑, kirjoi‑
tus‑ ja kuvanhankintakuluihin.

Muut apurahat

Agricola-Suomen historiaverkko
30.000 € jatkoapuraha 
Agricola – Suomen historiaverkko ‑portaa‑
lin ylläpito ja kehitystyö 2010 
 
Tutkija Mikko Ahonen
2.460 €  
Vierailu Venäjän Sähkömagneettisen 
turvallisuuden keskuksessa, neuvottelut 
ja SanPiN‑standardiin tutustuminen sekä 
tutkimustyö Moskovan kirjastoissa 
 
Aino Acktén huvilan ystävät ry
10.000 €  
Aino Acktén huvilan kulttuuritoiminnan 
jatkaminen ja kehittäminen vuonna 2010 
 
Taiteen tohtori Mika Elo 20.000 €  
Kansainvälisen taidetutkimustapahtuman 
Touching: Art and Research järjestämiseen 
 
Erik Bryggman -instituutin
käynnistämishankkeen ohjausryhmä 
10.000 €  
Erik Bryggman ‑instituutin (arkkitehtuu‑
rin, rakennetun ympäristön ja rakentami‑
sen tutkimus‑ ja kehittämisyksikkö) perus‑
tamisen asiantuntijakustannuksiin 
 
European Museum Forum
30.000 €  
Organizing a professional archipelago 
workshop‑conference (Turku) 
 
European University at St. Petersburg, 
IMARES Program 86.960 € jatkoapuraha 
MA in Russian and Eurasian Studies for 
Finnish students: one‑year study program 
at the European University at St. Peters‑
burg, Russia 



48 Professori Pekka Hakamies 4.000 €  
Kalevala‑aiheisen näyttelyn ja konferenssin 
järjestäminen Fudan‑yliopistossa Shang‑
haissa 
 
MMT, professori Heikki Hänninen 
13.000 €  
Boreal and temperate trees in a changing 
climate. Modelling the ecophysiology of 
tree seasonality. Käsikirjoituksen kieliasun 
tarkistus. 
 
Juminkeko-säätiö 10.000 €  
Arkaaisten itämerensuomalaisten, erityises‑
ti suomalaisten ja karjalaisten kansanmu‑
siikin lajien, tutkimukseen ja tutkimustu‑
losten esitteleminen Kansanmusiikkijuhla 
Sommelossa vuonna 2010 
 
Kustavin kirjallisuusyhdistys ry. 10.000 €  
Volter Kilpi Kustavissa ‑kirjallisuusviikko 
2010 
 
Kuvataideakatemian Ystävät ry
45.000 €  
Mestarikurssi. Kuvataideakatemian opiske‑
lijoiden kehittymisen ja kansainvälistymi‑
sen tukeminen kansainvälisesti arvostetun 
huipputaiteilijan johdolla vietetyn intensii‑
visen opiskeluperiodin kautta. 
 
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu 
Arkki ry. 5.000 €  
Arkkitehtuurikasvatuksen sisältöjä ja 
pedagogisia lähestymistapoja käsittelevän 
julkaisun tekeminen 
 
Post doc -pooli 900.000 €  
Osallistuminen seitsemän suomalaisen 
apurahasäätiön yhteiseen apurahapooliin. 
Poolista rahoitetaan suomalaisten tohtorei‑
den tutkimustyötä ulkomailla. 
 
Tuottaja (amk), Valtiotieteiden kand. 
ja Ma of Arts and Science Piritta Puhto 
5.000 €  

The New Artist, taiteellinen tutkimus 
robottien ja robotiikan tutkijoiden maail‑
maan. Tutkijoiden tuominen Pittsburghis‑
ta (USA) Suomeen näyttelyn pystyttämistä 
ja seminaareja varten. 
 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/FILI 
5.000 €  
Pohjoismaat teemamaina Pariisin kirjames‑
suilla 2011 
 
Kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija
Katja Syrjä-Johansson 30.000 €  
Ympäristötaidetapahtuma PERHOSEN 
järjestäminen vuonna 2010 
 
Talonpoikaiskulttuurisäätiö 10.000 €  
Kekriperinteen elvyttämishankkeiden 
suunnittelu ja toteutus lasten‑ ja ruoka‑
kulttuurin sektoreilla 

Saaren kartanon residenssi‑
paikat vuodelle 2009

yksilöresidenssi 

Henni Alftan
Kuvataiteiden maisteri, kuvataiteilija 
Veistossarjan toteuttaminen   
3 kuukautta 
  
Petri Anttonen
Taiteen tohtori   
Kirjallinen työskentely taidehankkeeseen   
2 kuukautta 
  
Eeva-Kaarina Aronen
Kirjailija   
Kaunokirjallisen teoksen kirjoittaminen   
2 kuukautta 
  
Petri Tapani Eskelinen 
Kuvataiteen maisteri / Kuvanveistäjä   
Uuden piirustussarjan taustatyö ja piirtä‑
minen, sekä uusien veistosten ideointi ja 



49kehittely. Nämä uudet teokset tähtäävät 
muun muassa Joulukuussa 2009 Forum 
Boxin näyttelyyn Helsingissä.   
2 kuukautta 
  
Maija Hirvanen
Taiteen Maisteri/ Visuaalinen kulttuuri, 
BA in interdisciplinary arts   
Koreografiasarjan jatkotyöstö ja esitysteks‑
tien kirjoittaminen 
2 kuukautta 
  
Jeanne Hoffman
MA Visual Arts   
Drawing near: exploring lived landscapes 
through an expanded view of drawing to 
develop constellations of  objects from 
local materials – specific visual responses to 
Finnish cultural content.   
2 kuukautta 
  
Annika Idström
Kirjailija   
Romaanin viimeistely   
2 kuukautta 
  
Jonimatti Joutsijärvi
Runoilija, kriitikko, fil. yo   
Kirjallinen työskentely: 1) Esseekokoelman 
kirjoittaminen kustannusyhtiö Sanasadon 
Runoilija puhuu ‑sarjaan ja 2) toisen runo‑
kokoelman kirjoittaminen.   
2 kuukautta 
  
Karri Kokko
Toimittaja, kirjailija   
Kirjalliseen työskentelyyn   
2 kuukautta 
  
Elina Lajunen
Nukketeatteritaiteilija  
Sooloteoksen valmistaminen   
2 kuukautta 
  
Tiina Kaisa Hannele Lehikoinen
FM, sanataideohjaaja   

Aforismikokoelman Iso Ympyräkatu
kirjoittamiseen ja kuvitukseen 
2 kuukautta 
  
Tommi Musturi
Sarjakuvataiteilija (TaM)   
Sarjakuvakirjojen valmistamiseen   
2 kuukautta 

Tea Mäkipää
Kuvataiteen maisteri   
Link‑videoteoksen valmistelu ja
kuva‑käsikirjoituksen luominen   
2 kuukautta 
  
Jaakko Niemelä
Kuvataiteilija   
Yksityisnäyttelyiden valmistamiseen. 
Århus Atrbuilding / Tanska, Jyväskylän 
taidemuseo ja mahdollisesti myös Helsin‑
gin taidehalli. Kaikki näyttelyt ajoittuvat 
vuodelle 2010.   
2 kuukautta 
  
Sari Katriina Palmgren
Tanssitaiteen maisteri   
Taiteelliseen työskentelyyn   
2 kuukautta 
  
Tommi Parkko
Kirjailija   
Kolmannen runokokoelman viimeistelyyn 
ja muuhun kirjalliseen työskentelyyn  
2 kuukautta 
  
Julija Potrc
Kääntäjä   
Pirkko Saision romaanin
Punainen erokirja kääntämiseen
sloveenin kielelle   
2 kuukautta 
  
Emma Puikkonen
Kirjailija, ohjaaja   
Romaanin kirjoittaminen   
2 kuukautta 



50 Satu Rekola
Tanssitaiteen maisteri   
Taiteellinen työskentely sooloteoksen
In the Room Helsinki valmistamiseksi  
2 kuukautta 
  
Henriikka Tavi
FM   
Kaunokirjallinen työskentely toisen
runokokoelman parissa   
2 kuukautta 
  
Miia Toivio
Runoilija, fil.yo.   
Runokokoelman kirjoittamiseen   
2 kuukautta 
  
Stanislav Vostokov 
Writer, zoologist, animalist artist   
I would like to write in Saari the book with 
working title Tales of the Junior naturalist. 
This book will be a sequel of my previous 
books about zoos which were awarded by 
national literature prizes.  
2 kuukautta 
  
Juhana Vähänen
Kirjailija   
Romaanin Säveltäjät käsikirjoituksen 
loppuunsaattamiseen, dialogin Nilkka 
kirjoittamiseen  
2 kuukautta 
  
Lars Wingård
BA of performing arts   
Project: To write Good bye Engineers;
a script for theatre.   
2 kuukautta 
  
Kari Yli-Annala
Kuvataiteilija/tutkija   
Videoesseen Olioiden parlamentti tekeminen 
2 kuukautta

Maija Hirvanen työskenteli Saaren kar‑
tanossa vain tammikuun ja Petri Tapani 

Eskelinen siirsi residenssikautensa vuodelle 
2010. Heidän tilalleen valittiin varasi‑
jalta valokuvaaja Hannele Romppanen 
(Taidenäyttelyn ja taidekirjan valmistelu) 
ja kuvataiteilija Minna Heikinaho (Tai‑
teelliseen jatkotutkintotyöhön liittyvän 
näyttelykokonaisuuden suunnittelu ja 
valmistus). Lisäksi tanssija Satu Rekolan 
työparina residenssijaksolla oli koreografi 
Ulla Koivisto.

ryhmäresidenssi

Niina Airaksinen ja työryhmä 
Japani‑aiheinen tanssiteos kolmelle nais‑
tanssijalle: SOJIKU – subjektiivinen otos 
Japanin ilmiöistä ja kulttuurista (työnimi).   
2 viikkoa | tuotantotuki 3.000 euroa 
  
Maija Hoisko ja työryhmä 
Tanssiteoksen työstäminen ja harjoittelu   
2 viikkoa | tuotantotuki 3.000 euroa 
  
Pauliina Hulkko  ja työryhmä 
Tanssiesityksen Pavlovan koe valmistaminen   
2 viikkoa | tuotantotuki 3.000 euroa 
  
Kersti Juva  ja työryhmä
Suomentaja‑ryhmä Rosetta 
Ateljeekritiikkipaja suomentajajaryhmälle   
1 viikko | tuotantotuki 3.000 euroa 
  
Karri Kokko ja työryhmä
Vispo Work Shop 
Visuaalisen runouden työpaja   
2 viikkoa | tuotantotuki 3.000 euroa

Reetta Niemelä ja työryhmä
Suomalais‑venäläinen Lukulinja ‑hanke ja 
‑kirjailijaverkosto
Kirjailija‑kääntäjä työpajat. Työpajojen 
tavoitteena on tuottaa käännöksiä uuden 
venäläisen lastenkirjallisuuden antologiaan.
Kääntäjien koulutus, kirjailijaesiintymiset 
paikkakunnalla.  
2 viikkoa | tuotantotuki 1.300 euroa



51Maria Nurmela ja Saku Koistinen 
Saaren kartanon residenssissä työskentely 
kohdistuisi nykytanssiteos Elämää ja kuole-
maa valmistamiseen   
2 viikkoa | tuotantotuki 800 euroa 
  
Teatteriryhmä Quo Vadis 
Teatteriproduktion työstämiseen   
4 viikkoa  
  
Sari Torvinen ja työryhmä
Dialogue Cities 
Dialogue Cities taidehankkeen osallistujien 
ja yhteistyökumppanien tapaaminen ja 
verkostoituminen. Hankkeen rakenteen ja 
sisältöjen suunnittelu.   
2 viikkoa | tuotantotuki 2.000 euroa

Saaren kartanon residenssi‑
paikat vuodelle 2010

yksilöresidenssi 

Einari Aaltonen
Fil. maist. 
Rawi Hagen romaanin Cockroach
suomentamiseen englannin kielestä 
2 kuukautta 
 
Niran Baibulat
Taiteen maisteri 
Taiteellinen työskentely ja jatko‑opintoihin 
liittyvä tutkimus 
2 kuukautta 
 
Andy Best
Kuva‑ ja mediataiteilija 
Mediataiteen näyttelyiden ja teosten
valmistamiseen 
2 kuukautta 
 
Markus Degerman
Artist 
Reformulated design typologies. I apply 
for a residency to start working and devel‑

oping a series of new sculptures
with a relation to architecture and
design typologies. 
2 kuukautta 
 
Paavo Halonen
Kuvataiteilija 
Teosten valmistaminen yksityisnäyttelyä 
varten ja mahdollinen materiaalin keruu 
sekä lähimaastosta että paikallisilta kirppu‑
toreilta ja osto‑ ja myyntiliikkeistä 
2 kuukautta 
 
Kaisa Ijäs
Opiskelija 
Toisen runoteoksen kirjoittaminen.
Aiheina toiseus ja muisti. 
2 kuukautta 
 
Jaakko Jokio
Tanssitaiteen kandidaatti, koreografi‑
valosuunnittelija 
Mies‑soolosarjan pohjatyö ja ensimmäisen 
osan valmistus 
2 kuukautta 
 
Aune Kallinen
TeM, teatteriohjaaja ja esitystaiteilija 
Esityssuunnitelman Kansallinen hanke val‑
mistamiseen ja esitystekstin kirjoittamiseen 
3 kuukautta 
 
Marja Kanervo
Kuvataiteilija STAK 
Yksityisnäyttelyyn tulevan suuren teoksen 
valmistaminen. Näyttelyni on Kiasman 
nykytaiteen museossa. 
3 kuukautta 
 
Otso Kautto
Teatteritaiteen maisteri 
Näytelmän Lastentarha kirjoittaminen, 
Ionescon näytelmän Kalju laulajatar 
kääntäminen, isistä ja tyttäristä kertovan 
romaanin työstäminen. 
3 kuukautta 



52 Leena Kela
Performanssitaiteilija (BA, pian MA) 
Performanssiesityksen ja taiteilijakirjan 
työstäminen 
3 kuukautta
 
Eha Komissarov
Programme Manager, Curator;
Kumu Art Museum 
Socialist Realism and Art in Soviet Estonia: 
Collaboration and Resistance: a monograph 
on the impact of Socialist Realism on Esto‑
nian art between 1944–1956 and during the 
following decades. 
3 kuukautta 
 
Sampo Kurppa
AMK, Sirkustaiteilija 
Koomisen sooloteokseni Houkutus 
loppuuntyöstäminen ja pidentäminen 
3 kuukautta 
 
Milja Laurila
Valokuvataiteilija 
Teosten Salakirjoituksia ja Oma huone 
valmistamiseen 
2 kuukautta 
 
Kirsi Marie Liimatainen
Teatteritaiteen maisteri, Diplomi‑
elokuvaohjaaja 
Elokuvakäsikirjoituksen The Scream of the 
Butterfly kirjoittamiseen 
2 kuukautta 
 
Gerry Loose Writer, artist 
To complete a book about Sunart Oak‑
woods, with meditations on & compari‑
sons with Finnish Oakwoods. Working 
title: The North Woods. 
2 kuukautta 
 
Hanneriina Moisseinen
Kuvataiteilija 
Sarjakuvateoksen tekemiseen 
2 kuukautta 

Laura Murtomaa
MuK, freelancer musiikin‑ ja teatterintekijä 
Esityksen Kansallinen hanke – national 
project suunnittelu‑, harjoitus‑ja sävellys‑
työhön 
3 kuukautta 
 
Ville Mäkikoskela
Kuvanveistäjä, TaM 
Yksityisnäyttelyn valmistamiseen 
2 kuukautta 
 
Risto Oikarinen
Runoilija, muusikko 
Kirjalliseen työskentelyyn 
2 kuukautta 
 
Hanna Pajala-Assefa
Tanssitaiteen maisteri, koreografi 
Life as olav lyhytelokuvan kuvakäsikirjoi‑
tuksen valmistaminen ja koreografian vii‑
meistely, sekä itsenäistä luovaa koreografis‑
ta työskentelyä 
2 kuukautta 
 
Leena Parkkinen
Esikoiskirjailija 
Kaunokirjallinen työskentely 
2 kuukautta 
 
Hannele Rantala
Kuvataiteilija 
Kuvaa ja kaunokirjallista tekstiä yhdistä‑
vän katsetta käsittelevän kirjan tekemiseen 
sekä Oma huone ‑yhteisteoksen valmista‑
miseen 
2 kuukautta 
 
William Sweeney
Professor of Music 
Completion of Sonata for Cello and Piano 
for the Finnish Cellist Erkki Lahesma and 
Scottish Cellist Robert Irvine. Develop‑
ment of New Work for Chorus and Or‑
chestra to a text by Pablo Neruda. 
2 kuukautta 



53Adriane Wachholz
Diploma 
At the sill of the detached room 
2 kuukautta 
 
Outi Yli-Viikari
Tanssitaiteen kandidaatti,
kuvataiteilija (AMK) 
Tanssivideoteoksen Ihmisen ja eläimen 
ympäriltä (työnimi) toteuttaminen 
2 kuukautta 
 
Kimmo Ylönen
Kuvataiteilija 
Puuveistosryhmän valmistaminen 
2 kuukautta

ryhmäresidenssi
 
Entinen TADaC09 
Kollektiivina toteutettava nykytanssiteos. 
Tutkimusteemoina: riippuvaisuussuhteet, 
normaalin ja pakkomielteisen käytöksen 
rajapinnat, rituaalit, yhteisöllisyys.  
2 viikkoa | tuotantotuki 2.000 euroa

Medeia 
Työryhmä hakee residenssiä multikulttuu‑
risia suhteita käsittelevän monitaideteoksen 
käsikirjoitusta, haastatteluja ja kuvauksia 
varten 
2 viikkoa| tuotantotuki 2.000 euroa

Metsästäjät 
Taiteellinen työskentely, teosten ja näyt‑
telyn suunnittelu Metsästäjät‑ryhmänä. 
Tapaamiset ja keskustelu kutsumiemme 
taiteesta kiinnostuneiden henkilöiden 
kanssa.  
2 viikkoa | tuotantotuki 3.000 euroa

Oopperakammari ry. 
Alvilda in Abo ‑oopperahankkeen ensim‑
mäinen yhteinen näyttämöharjoittelujakso  
1 viikko | tuotantotuki 4.000 euroa

Quo Vadiksen Tuki Ry 
Teatteri Quo Vadiksen harjoitusleiri  
6 viikkoa | tuotantotuki 4.000 euroa

Soile Lahdenperän työryhmä 
Teatterikorkeakoulussa valmistuvan tai‑
teellisen tohtorintutkintoni (Alexander‑
tekniikka koreografisen prosessin osana) 
viimeisen taiteellisen osuuden työstämiseen 
viiden tanssijan kanssa  
2 viikkoa | tuotantotuki 2.700 euroa
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