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Vuonna 1956 perustettu Koneen Säätiö
on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla
edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen
avauksille. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä
ti e te en y l e i s taj uistamista apurah o in
sek ä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä.
Säätiön tavoitteena on olla tiede - ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen
rahoittaja, joka myös aktiivisesti etsii
ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle.

The goal of Kone Foundation, founded
in 1956, is to advance bold initiatives
in research and the arts. It is an independent and unaffiliated organisation, which awards grants to promote
academic research, culture, art and
the popularisation of research, maintains the Saari Residence for artists
and researchers and organises various events. Kone Foundation pursues
active arts and research policies, and
it is constantly seeking and providing
alternatives to the mainstream.
Apurahansaajien palautteesta:
”Koneen Säätiö toimii erinomaisesti - tuntuu että säätiöiden joukossa se on taho joka
on aidosti kiinnostunut taiteen tekemisen ehdoista, uusista tuulista ja hyvistä
yhteentörmäyksistä.”
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Koneen Säätiön
hallituksen puheenjohtaja
Hanna Nurminen

Koneen Säätiön
tulevaisuudennäkymiä
Ryhdyimme kertomusvuonna uudistamaan Ko-

tutkimusta, sekä taidetta ja kulttuuria. Lisäksi

neen Säätiön strategiaa. Työ on vielä kesken,

toimiimme kuuluu tieteen yleistajuistamisen tu-

mutta tiedämme kuitenkin, mistä emme luovu:

keminen.

pidämme kiinni säätiön rohkeasta ja ennakko-

Tieteidenvälisyyden edistäminen on sisältynyt

luulottomasta profiilista. Seuraamme valppaasti

säätiön toimintaan jo pitkään, ja viime vuosina on

toimintaympäristömme muutoksia ja reagoimme

panostettu lisäksi tieteen ja taiteen näkökulmien

niihin joustavasti tarpeen mukaan. Meitä kiinnos-

yhdistämiseen. Säätiön tukemien tieteenalojen

tavat edelleen valtavirranvastaisuus ja margi-

yhdistelmä on poikkeuksellinen ja sellaisena

naalit. Myös tuettavat alat pysynevät ennallaan:

omiaan edistämään monenlaisia rajojen ylityksiä.

tuemme edelleen humanistista, yhteiskuntatie-

Monialaisuuteen perustuvaa omaleimaisuutta

teellistä ja ympäristöntutkimusta, taiteellista

vaalitaan siis edelleen.

vuosikertomus 2014

10

ı

vuosikertomus 2014

140

Muuttuva
toimintaympäristö

Suomalainen arvomaailma on kovenemassa.

Hyvinvointiyhteiskunnan näkyvissä oleva

Hanna Nurminen
Chair of the Kone Foundation
Board of Trustees

Kärjistäen voisi todeta, että tieteeltä edellyte- rapautuminen asettaa suuria haasteita koltään välittömiä tuloksia, joita voidaan hyödyn- mannelle sektorille. Säätiökentän on ratkaistää taloudellisesti. Vastaavasti taiteen rahoi- tava, kuinka paljon se voi ottaa hoitaakseen
tusta legitimoidaan hyötynäkökohdin. Koneen sellaisia tehtäviä, joiden on ajateltu kuuluvan
Säätiö tulee kuitenkin jatkossakin tukemaan julkiselle sektorille. Saatamme joutua määritsellaista tiedettä ja taidetta, jolla ei välttämät- telemään uudelleen, missä määrin säätiörahoitä ole suoria hyötyvaikutuksia. Toivomme toki tus on julkista rahoitusta täydentävää ja missilti, että tutkimustieto on osa yhteiskunnal- sä määrin taas paikkaamme julkisen talouden
lista keskustelua ja että taide ja kulttuuri ky- kriisin aiheuttamia aukkoja.

Kone
Foundation’s
Outlook

seenalaistavat vallitsevia totuuksia.

Organisaation ja
toimintatapojen kehittäminen

During the year under review, we started to and art and culture. We will also continue to

Näyttäisi siltä, että Koneen Säätiön sijoi- malla on pohdittava, missä määrin säätiön tar-

update the strategy of Kone Foundation. The promote the popularisation of research.

tusomaisuuden tuottojen nopea kasvu on ta- koitusta voidaan edistää muin keinoin.

work is still in progress, but we do know what

saantumassa. Samaan aikaan apurahahake-

Vuoden 2015 joulukuussa voimaan astuva

will remain unchanged: we will maintain the been included in the foundation’s operations

musten määrä lisääntynee edelleen ja aiempien uusi säätiölaki edellyttää muutamia muutoksia

foundation’s bold and unprejudiced profile. for a long time, and in recent years, combina-

vuosien päätökset vaikuttavat uusien apuraho- Koneen Säätiön sääntöihin. Lisäksi uudet lähi-

We will keep a watchful eye on any changes in tion of the perspectives of research and the

jen myöntämismahdollisuuksiin. Tekeillä ole- piirisäädökset saattavat aluksi aiheuttaa pään-

our operating environment and react to them arts has also been focused on. Already the

vassa strategiassa tulemme ottamaan kantaa vaivaa, mutta muuttuvat käytänteet opitaan

flexibly when necessary. We are still interest- combination of the fields of research support-

siihen, miten säätiön organisaatio, toimintata- varmasti nopeasti.

ed in marginality and going against the main- ed by the foundation, which is exceptional,

vat ja toimitilat sopeutetaan uuteen tilantee-

stream. The areas we support are likely to promotes the crossing of boundaries in vari-

Koneen Säätiön hallitus ja henkilökunta ovat

The promotion of interdisciplinarity has

seen. Meidän täytyy entistä tarkemmin miet- valppaat, viisaat ja sitoutuneet ja organisaatio

remain the same: we will continue to support ous ways.

tiä, miten fokusoida myönnettävät apurahat ja on joustava. Siinä ovat säätiön tulevaisuuden

research in the humanities and social scienc-

määritellä strategiakauden painopisteet. Sa- menestystekijät.

es, environmental research, artistic research, that is based on a multi-disciplinary approach.

Therefore, we continue to foster originality

12
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Changes in
operating environment

Yliasiamies

Finnish values are becoming more harsh. One question the prevailing truths.
could even say that research is now required

Anna Talasniemi

The discernible deterioration of the Finnish

to provide immediate results which can offer welfare state sets great challenges for the
financial benefits. Correspondingly, the fund- third sector. Foundations must decide on the
ing of art is legitimised in terms of the poten- degree to which they will take on the duties
tial benefits. Nevertheless, Kone Foundation that are considered to be the responsibility
will continue to support the type of research of the public sector. We may have to redefine
and art that does not necessarily provide any the extent to which funding from foundations
direct benefits. However, we do hope that re- complements public funding and the extent to
sults of academic research will influence so- which it fills in the gaps caused by the crisis in
cietal discussion, and that art and culture will the public economy.
Development of organisation
and operating methods

58.
toimintavuoden
uudet avaukset ja
uudet ihmiset

It seems as though the rapid growth in the what extent the foundation’s purpose can be
returns of Kone Foundation’s investment as- promoted by other means.
sets is starting to level off. At the same time,

The new Foundations Act, which will en-

the number of grant applications is likely to ter into force in December 2015, will result in

Koneen Säätiön vuodet eivät toistu samanlai- Suomi? -ohjelman, joka edistää uudenlaista,

continue increasing and the decisions made some changes to the Kone Foundation bylaws.

sina – yhtä asiaa lukuun ottamatta: lähes joka etenkin toimittajien ja tutkijoiden, yhteistyötä

in previous years will have an impact on our Furthermore, new regulations regarding relat-

vuosi apurahahakemusten ja myönnettyjen eriarvoistumisen teemoista. Ohjelman tarkoi-

opportunities to award new grants. In the ed parties may cause some problems at first,

apurahojen määrä on kasvanut. Näin oli myös tuksena on pureutua hyvinvointiyhteiskunnan

strategy which is being prepared, we will take but it shouldn’t take too long to learn the new

säätiön 58. toimintavuonna, jolloin hakemuk- epäonnistumisen syihin ja seurauksiin ja lisätä

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

sia saapui 6392 ja rahoitusta myönnettiin 778 ymmärrystä eriarvoistumisen mekanismeista

ganisation, operating methods and offices to

Kone Foundation’s Board of Trustees and

hankkeelle yhteensä 21 317 682 euroa. Hake- rahoittamalla aihepiiriin liittyviä hankkeita.

the new situation. We will also have to think personnel are attentive, wise and committed,

musten määrä kasvoi eniten taiteen ja kult- Jakautuuko Suomi? -ohjelmaa ja rahoitusha-

more carefully about focusing the grants to and the organisation is flexible. These are the

tuurin alalla, joka oli mukana säätiön vuosit- kuja pohjusti toukokuussa seminaari ja työpa-

be awarded, and defining the focus areas of foundation’s factors for future success.

taisessa haussa nyt viidennen kerran.

the strategy period. We must also consider to

japäivä, joissa osallistujia oli yhteensä lähes

Vuonna 2014 käynnistimme Jakautuuko 400. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoja

14
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käsiteltiin myös Saaren kartanossa, jonka kesä-Kaivon teemana oli taide ja aktivismi.

hin liittyvä Monikielinen mieli -tilaisuus.

Saaren kartanon johtokunnan kokoonpano

Saaren kartanon ensimmäisenä kutsutai- muuttui, kun performanssitaiteilija Leena Kela

Jonot kiemurtelivat Suomen ensimmäisenä Säätiöpäivänä,

teilijana työskenteli kevääseen 2014 Jaakko jäi pois, ja tilalle valittiin esitystaiteilija ja tut-

kun järjestimme Helsingissä ja Jyväskylässä innokasta palau-

Niemelä, ja syksyllä kautensa aloitti Jonimatti kija Tuija Kokkonen. Henkilöstökin uudistui,

tetta saaneet Apurahaa. Nyt -tilaisuudet. Tilaisuuksissa saat-

Joutsijärvi. Jaakko valmisteli kutsutaiteilija- kun Tehtaankadulla aloitti työnsä toimisto

toi hakea mikroapurahoja suullisella hakemuksella. Toiminta-

aikanansa mm. Saaren kartanon lampeen hei- sihteeri Neea Eloranta ja Saaren kartanossa

vuonna myös ryhdyttiin järjestämään Helsingissä monialaisia

jastuvan valoteoksen Kajo yhdessä Henriikka taloudenhoitaja Iiris Lahti.

Kaivo-tilaisuuksia Saaren kartanon residenssin innoittamina.

Tavin kanssa, Saaren kartanon yhteisötaitei-

Lisäksi toukokuussa säätiö allekirjoitti kolmevuotisen yhteis-

lija Pia Bartschin aktiiviseen toimintaa kuului avausten ja ihmisten vuosi. Oli ilo olla teke-

työsopimuksen IHME-nykytaidefestivaalin kanssa: rahoitam-

mm. Surutalo ja Magical Mystery Tour -kierto- mässä tuota vuotta yhdessä säätiömme tai-

me festivaalia vuosina 2016–18 yhteensä 900 000 eurolla ja

ajelu.

Kaiken kaikkiaan vuosi oli aktiivinen uusien

tavan ja mukavan henkilökunnan, vireiden ja

teemme yhteistyötä festivaalin kanssa. Uusi yhteistyökump-

Ryhdyimme toteuttamaan edellisenä vuon- viisaiden luottamushenkilöiden ja inspiroivien

pani säätiölle on myös Svenska kulturfonden, jonka kanssa jär-

na luotua uutta viestintästrategiaa ja viestim- apurahansaajien sekä muiden hyvien yhteis-

jestettiin maaliskuussa Koneen Säätiön kieliohjelman teemoi-

me aiempaa aktiivisemmin ja kokeilevammin, työkumppaneidemme kanssa!
mistä esimerkkejä ovat Heidi Piiroisen eri
arvoistumisen teemoja käsittelevät videot ja
Rohkeus-blogi, jonka kirjoituksia on luettavissa tässä vuosikertomuksessakin. Säätiö myös
hyväksyttiin European Foundation Centren
jäseneksi, ja aloitimme uuden strategian teon.
Eriarvoistumisen teeman säätiön hallituksessa nosti esiin hallituksen pitkäaikainen
jäsen Risto Alapuro jo joitakin vuosia sitten.
Toukokuussa järjestetty Jakautuuko Suomi?
-tilaisuus oli samalla kunnianosoitus Ristolle,
jonka viisaudesta ja ajattelun voimasta säätiön hallituksessa saatiin nauttia 19 vuotta.
Säätiön sääntöjen ikäpykälän vuoksi Risto joutui jättämään hallituksen, ja säätiön hallitukseen valittiin uusi jäsen, Markku Lonkila. Myös

16
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Executive Director

in May, with nearly 400 participants, provided an introduction

Anna Talasniemi

to the Is Finland Becoming Polarised? programme and funding rounds. Similar themes were also discussed at the Saari
Residence, where the theme at the Summer Well was art and

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

activism.
On Finland’s first Foundation Day we arranged the ‘Funding.
Now’ events in Helsinki and Jyväskylä, which received enthusiastic feedback and attracted an impressive turnout. At the
events, people could apply for micro-grants with a verbal application. Multidisciplinary Well events were also held in Helsinki
during the year following the success of the Well activities at
the Saari Residence. In May, the foundation also signed a threeyear co-operation agreement with the IHME Contemporary Art
Festival: we will fund the festival with a total of EUR 900,000
from 2016 through 2018, and collaborate with the festival. The
foundation also joined forces with the Swedish Cultural Foundation in Finland, and the foundations jointly arranged the
Multilingual Mind event in March. The event is related to the

No two years are the same at Kone Foundation

New initiatives

themes of the Kone Foundation’s Language Programme.

– but one thing is the same nearly every year, In 2014, we launched the Is Finland Becoming

The Saari Residence’s first invited artist, Jaakko Niemelä,

the number of grant applications and awarded Polarised? programme, which promotes a new

worked at the residence until spring 2014, and the second

grants increases. This was also the case during kind of co-operation, especially between jour-

invited artist, Jonimatti Joutsijärvi, started in the autumn.

the foundation’s 58th year of operation: there nalists and researchers, with respect to social

During his time as an invited artist, Jaakko collaborated with

were 6,392 applications, and a total of EUR inequality themes. The purpose of the pro-

Henriikka Tavi to design the light art piece Kajo, which was

21,317,682 in funding was awarded to 778 pro- gramme is to deal with the reasons for the de-

projected onto the surface of the pond at Saari Manor. The ac-

jects. The number of applications increased cline of the Finnish welfare state and to raise

tivities of the Saari Residence’s community artist Pia Bartsch

most in the field of art and culture, which was society’s awareness of the mechanisms of so-

included House of Sorrow and the Magical Mystery Tour.

included in the foundation’s annual grant call cial inequality by funding projects related to
for the fifth time.

the subject. A seminar and workshop day held

We started to put into practice our new communications
strategy that was created the previous year and started us-

18
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ing more active and experimental communica- taankatu, and Iiris Lahti started working as a
tions. Examples include Heidi Piiroinen’s vid- housekeeper at Saari Residence.
eos, which explore social inequality themes,

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

and the Boldness blog, which you can find atives and people. It was a pleasure to be inexamples of in this annual report. The foun- volved in making that year happen together
dation was also approved as a member of the with our skilled and pleasant personnel, active
European Foundation Centre, and we started and wise board members and inspiring grant
preparing a new strategy.
New people

The theme of social inequality was originally
brought up a number of years ago by Risto Ala
puro, long-term member of Kone Foundation’s
Board of Trustees. The Is Finland Becoming
Polarised? event also served as a tribute to
Risto, who offered his wisdom and power of
thought to the foundation’s Board of Trustees
for 19 years. Risto had to stand down from the
Board under the terms of the Kone Foundation
bylaws, which include a clause on the retirement age of members, and Markku Lonkila was
nominated as a new member of the Board. The
composition of the Advisory Board of the Saari
Residence also changed when performance
artist Leena Kela stepped down, and performance artist and researcher Tuija Kukkonen
was nominated to replace her. There were also
changes in the personnel as Neea Eloranta
started working as an office secretary at Teh

recipients and our other fine collaborators.
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Taiteelle
ja tieteelle
yli 20
miljoonaa
euroa

Koneen Säätiö myöntää apurahoja humanistiseen, taiteelliseen, yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristöntutkimukseen, tietokirjojen kirjoittamiseen ja kääntämiseen ja tieteen yleistajuistamiseen

sekä taiteen ja kulttuurin hankkeisiin. Lisäksi myönnetään residenssipaikkoja ja -apurahoja Saa-

ren kartanossa työskentelyyn. Kullakin tieteen- ja taiteenalalla on vuosittain vaihtuva asiantunti-

ja-arvioija, jonka näkemyksen avulla valikoituvat tuettaviksi säätiön painopisteiden kannalta kiinnostavimmat hankkeet . Säätiö myöntää myös joka vuosi Vuoden Tiedekynä -palkinnon hyvästä
tieteellisestä artikkelista tai kirjasta, jossa suomen kieltä on käytetty ansiokkaasti.
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Vuonna 2014
myönnetyt
apurahat ja
palkinnot

64 %

35 %
Apurahans aajien
palaute:

”Kiitos! Teidän kanssa on
aina helppoa ja mukavaa!

6%

31 %

Lisää riskinottoja ja
riskinottajia rahoittavia
18 %

tahoja maailmaan! JEJEJEJEEEEE!”

Ks. Liite Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat
s. 110

1%

1%

15 %

5%

6%

4%

Myönnetyt apurahat ja palkinnot 2014

1%

6%

64%
6%

Tutkijastipendit, tutkimushankkeet
Tietokirjoittaminen, tieteen yleistajuistaminen ja
tieteelliset lehdet
18% Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat
1%
Matka-apurahat
5%
Kielten elvytys -teemahaku
6%
Jakautuuko Suomi? -ohjelman haut
1%
Saaren kartanon residenssiapurahat
(yksilöresidenssit 148 600 €, ryhmäresidenssit 78 885 €)
0%
Vuoden Tiedekynä -palkinto
0%
Apurahaa.Nyt
100% 	Yhteensä
		

13 651 159
1 252 189
3 792 385
148 185
1 012 592
1 196 287
227
25
12
21 317

485
000
400
682

Myönnetyt apurahat syksyllä 2014

35%
31%
6%

Tutkijastipendit , tutkimushankkeet (uudet)
Tutkijastipendit , tutkimushankkeet ( jatkot)
Tietokirjoittaminen, tieteen yleistajuistaminen ja
tieteelliset lehdet (uudet)
1%
Tietokirjoittaminen, tieteen yleistajuistaminen ja
tieteelliset lehdet ( jatkot)
15%
Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat (uudet)
4%
Taiteen ja kulttuurin sekä muut apurahat ( jatkot)
5%
Kielten elvytys -teemahaku
4%
Jakautuuko Suomi? -ohjelman haku
100% Yhteensä

7 069 256
6 253 463

5%

1 145 189
107 000
3 004 935
716 650
1 012 592
880 038
20 189 123

4%

26
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Apurahans aajien
palaute:

26 %

25 %

”Pidän Koneen
Säätiötä suuressa
arvossa ja äärimmäisen

24 %

22 %

tärkeänä osana suoma100 %

laisen taiteen rahoitusta.
Toivon Säätiölle pitkää

16 %

13 %

ikää ja toivon sen jatkavan toimintaansa nykyi14 %

sellä tyylillään myös

15 %

tulevaisuudessa.”
11 %
12 %

Myönnetyt apurahat syksyllä 2014: Tutkijastipendit ja tutkimushankkeet

7%

Myönnetyt tutkijastipendit syksyllä 2014

26% Väitöskirja-apuraha (uusi) 2300€/kk
1 849
24% Väitöskirja-apuraha ( jatko) 2300€/kk
1 725
16% Post doc -tutkija (uusi) 2600 €/kk
1 123
15% Post doc -tutkija ( jatko) 2600 €/kk
1 079
12% Kokenut tutkija (uusi) 3000 €/kk
840
7%
Kokenut tutkija ( jatko) 3000 €/kk
504
100% YHTEENSÄ
7 120
		
* Ei sisällä tutkimushankeapurahoihin sisältyviä tutkijastipendejä

200
000
200
000
000
000
400

25% Humanistinen tutkimus tutkijastipendit
22% Humanistinen tutkimus tutkimushankkeet
13% Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tutkijastipendit
14% Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tutkimushankkeet
11% Ympäristöntutkimus tutkijastipendit
10% Ympäristöntutkimus tutkimushankkeet
4%
Taiteellinen tutkimus tutkijastipendit
1%
Taiteellinen tutkimus tutkimushankkeet
100% Yhteensä
		
* Ei sisällä Jakautuuko Suomi? ja Kielten elvytys -hakuja

3
2
1
1
1
1

338
903
797
819
466
330
517
148
13 322

400
549
300
450
900
700
800
620
719

10 %

4%

1%

2007

2008
22 %

2009
16 %

2010
15 %
16 %

2010

11 %

2011

€ myönnetty

15 %

2008

16 %

kpl haettu
kpl myönnetty

16 %

2011

2007

23 %

2011
23 %
%
%
%
%
%
%
%
%

2010

Vuosi
kpl	
kpl	myöntö	haettu myönnetty prosentti
2007
145
34
23 %
2008
108
24
22 %
2009
206
33
16 %
2010
235
35
15 %
2011
184
42
23 %
2012
257
38
15 %
2013
259
46
18 %
2014
285
48
17 %

kpl haettu
kpl myönnetty

16
16
15
16
11
16
9
10

2009

2012

16 %

2012

2013

9%

2013

2014

10 %

2014

Residenssihakujen myöntöprosentit (kpl)

2012
15 %

18 %

2013

tärkeämpiä. Jatketaan!”
teemoissa, jotka ovat minulle yhä

2014
17 %

että olen voinut olla mukananne näissä
säätiö!! Ihailen teitä ja olen hirmu ylpeä
218
259
288
346
352
479
477
572

2008

2009

”Kone on Suomen paras ja radikaalein
Myönnetyt apurahat ja
palkinnot 2007–2014
vuosi	Summa	Kpl
2007
5 090 839 €
218
2008
7 261 004 €
293
2009
7 110 940 €
322
2010
9 107 450 €
379
2011
9 142 302 €
386
2012
15 122 429 €
521
2013
20 184 703 €
515
2014
21 317 682 €
618

Vuosittaisen apurahahaun
myöntöprosentit (kpl)

1343
1620
1897
2099
3225
3081
5259
5861

Vuosi
kpl	
kpl	myöntö	haettu myönnetty prosentti

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2007

Apurahans aajien
palaute:

vuosikertomus 2014
III
28

140
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Apurahans aajien
palaute:

”On hienoa, että Suomessa toimii
säätiö, joka ottaa avustuspäätöksissään tietoisia riskejä, eikä tue pelkästään hankkeita ja henkilöitä, joita
jo muut avustuksia myöntävät tahot
ovat tukeneet. Koneen Säätiön myötä suomalainen taide- ja tiedekenttä
on saanut mahdollisuuden kehittyä,
koska kaiken uuden syntyminen vaatii aina askeleen ottamista tuntemattomaan, sinne mistä kukaan ei vielä
tiedä mitään. Tekijät, jotka haluavat
ottaa riskejä työssään tarvitsevat tukea, ja sitä heillä on mahdollisuus
saada Koneen Säätiöltä.”

Vuoden Tiedekynä -palkinnon tarkoituksena
on tukea suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja nostaa sen arvostusta. Vuonna 2014
palkinnon sai musiikin- ja kirjallisuudentutkija, pianisti Laura Wahlfors artikkelistaan Couranten hidastettu juoksu. Roland Barthes ja
musiikki kirjoittajan inspiraationa.

vuosikertomus 2014

32

III

140

Ilma-akrobatiaa puiden latvojen
keskellä

Suomalainen kulttuuri irakilais
kirjailijan silmin

Työryhmä Metsäläiset (Viivi Roiha ja Sade

Hassan Blasim, #rohkeatekijä #saari

Kamppila), #rohkeatekijä #saari

”Kirjoitan romaania, jossa suomalainen kult-

”Ilma-akrobatiaa puiden latvojen keskellä, ko-

tuuri nähdään irakilaisrunoilijan silmin. Nyky-

reografista kiipeilyä, nuotiolauluja ja vanhoja

maailmassa käytetään valtavia summia urhei-

taruja metsän hengistä ja uskomuksista, tans-

luun ja sotimiseen. Pidän kulttuurin tukemista

sia vastarannalla vesirajassa ja järven yli kul-

erittäin tärkeänä ja odotan, että pääsen editoi-

kevia äänimaisemia”.

maan kirjaani rauhalliseen ympäristöön Saaren kartanoon.”

vuosikertomus 2014
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Apurahans aajien
palaute:

”--- Koneen Säätiön
kanssa toimiminen synnyttää
ylpeyttä siitä, että on saanut
olla säätiön rahoittamassa
hankkeessa.”

Apurahaa. Nyt
Suomen ensimmäistä Säätiöpäivää vietettiin
1.10.2014. Säätiöpäivän tavoitteena on tehdä
laajalti tutuksi säätiöiden työtä ja tukea taiteelle, tieteelle ja kulttuurille. Koneen Säätiö
järjesti Säätiöpäivänä avoimet ovet ja päivän
aikana myös myönnettiin apurahoja – saman
tien! – erityisesti alojenvälisiin kohtaamisiin.

36
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Toistosta uutta
Anaïs Héraud: La Ritournelle,
#rohkeatekijä #saari
Omaperäinen ja teoreettisesti kunnianhimoinen projekti
hyödyntää ritornelloja (la ritournelle) eli melodisia, toistuvia fraaseja, jotka kasvavat
asteittain ja päätyvät uusiin
ulottuvuuksiin.
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Jakautuuko Suomi?

Tapahtumavuosi 2014:

-seminaareja, Kaivo - iltoja sekä
taidetta ja aktivismia

5.2. Kaivo-ilta: Aitoa

7.3. Keskustelutilai-

16.5. Jakautuuko

13.6. Kielen elvytys

2.9 Hakuneuvonta-

1.10. Avoimet ovet ja

16.12. Apurahansaaji-

vaikuttamista vai

suus tutkijoiden ja

Suomi? -seminaari

-seminaari

päivä

Apurahaa. Nyt -apu-

en aamupala Turussa

illuusiota? Kuinka

elokuvantekijöiden

Korjaamolla

kansalaiskeskustelu

yhteistyöstä Tampe-

toimii osana demo-

reen elokuvajuhlilla

kraattista päätök-

(Tampereen elokuva-

sentekoa

juhlien kanssa)

14.2. Vuoden Tiede-

21.3. Maalisjuhla

kynä -palkinnonjako

Taidehallissa

rahahaku

s. 46–47

s. 36

17.5. Jakautuuko
Suomi -työpajapäivä
Korjaamolla
9.4. Eläin-Kaivo

27.5. Monikielisyys

3.9. Hakuneuvonta-

21.10. Kaivo-ilta:

ja taide -hankkeiden

päivä

Kammioista kaikille.

yhteinen työpaja- ja

Tieteen yleistajuista-

31.3. Monikielinen

verkostoitumisilta-

misen keinot.

mieli Kattilahallissa

päivä Taiteen edis-

(Svenska kulturfon-

tämiskeskuksessa

denin kanssa)

(Yhdessä Taiken ja

s. 33

s. 91

Cuporen kanssa)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.4. Jaakko Nieme-

12.5. Säätiöiden ja

13.8. Saaren kartanon

4.10. Taianomainen

18.11. Marja Mattlarin

18.12. Lähikoulujen

län valotaideteoksen

rahastojen neuvotte-

alumnin Bill Burnsin

kiertue / Magical

konsertti

3. ja 4. luokkien op-

Kajo avajaiset

lukunnan vierailu

näyttelyn avajaiset

Mystery Tour – yh-

pilaiden perinteinen

Valokuvagalleria

teisötaiteellinen

joulujuhla nukketeat-

Hippolytessä

kiertoajelu

terin merkeissä

s. 78–79

s. 85
25.4. Mietoisten

24.5. Avoimien ovien

itsepalvelukirjaston

päivä

avajaiset
27.4. Lea Vidakovicin

28.11. Saaren kar16.8. Kesä-Kaivo

tanon Kesä-Kaivon

aiheesta taide ja

jatkokeskustelu Teh-

aktivismi

taankadulla

s. 90

ja Pia Bartschin animaatiotyöpajan elokuvan ensiesitys

29.8. Elojuhla
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Jakautuuko
Suomi?

Koneen Säätiö käynnisti vuonna 2014 Jakautuuko Suomi? -ohjelman. Sen tavoitteena on
synnyttää tutkijoiden ja journalistien yhteistyötä ja kunnianhimoisia julkaisuja, jotka pureutuvat eriarvoisuuteen ja sen käsittelyyn yhteiskunnassa. Aihepiireinä ovat mm. tuloerot,
terveys, työelämään osallistuminen, koulutus,
vähemmistöjen oikeudet ja ympäristökysy-

Jakautuuko Suomi? -tilaisuudet

mykset. Suuressa mittakaavassa tavoitteena

herättivät suurta kiinnostus-

on pureutua suomalaisen hyvinvointivaltion

osallistui 300 tutkijaa, toimitta-

onnistumisen tai epäonnistumisen syihin.

paja- ja verkostoitumispäivään

ta. Perjantain 16.5. seminaariin
jaa ja taiteilijaa. Lauantain työvalittiin 80 osallistujaa hakemusten perusteella.
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Apurahans aajien
palaute:

”Koneen Säätiö ansaitsee
kiitoksen hyvistä ja ennakkoluulottomista aloitteista,
jotka liittyvät tutkimuksen
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä erilaisten
tiedon tuottajien välisten
raja-a itojen madaltamiseen.
Tästä erinomainen esimerkki on Jakautuuko Suomi?
-hankekokonaisuus.”

Jakautuuko Suomi? -seminaari pääpuhujana oli Tim Newburn, joka kertoi London School of Econimicsin ja
The Guardianin Reading the Riots
-hankkeesta

vuosikertomus 2014
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Suomen
toiseksi
tweetatuin
tapahtuma
tuona
päivänä

surveytutkimuksiin ei
enää saada vastaajia,
mutta avoin data
pelastaa sosiologian.
Kyselyt suosittuja.
#jakautuukosuomi

Haaste: miten tutkia

Hyvä kysymys: testit

sosiaalisia stigmoja ja

ja koneet ehkä hyvä

ongelmallisia ilmiöitä

bisnesmalli medialle,

uusintamatta niitä?

mutta millä perusteella

#jakautuukosuomi

hyvää journalismia?
#jakautuukosuomi

Lähiöissä on

#jakautuukosuomi

Eriarvoistumista

osallistumiskuilu.

on lajissaan erittäin

käsittelevässä

Voisiko media auttaa sen

onnistunut tapahtuma.

erinomaisessa tilaisuudessa

kuromisessa umpeen?

Tapaan ihmisiä, joita en

tarjolla myös ”kultainen

#jakautuukosuomi

muutoin tapaisi, ajattelen,

kädenpuristus”.

mitä en ajattelisi.

#jakautuukosuomi

16:ta eri äidinkieltä

Onko epävarmuus oikeasti

#jakautuukosuomi

puhuvia nuoria tutkinut

ylitsepääsemätön

Kortteinen kehottaa

Heini Lehtonen: ”Ennen

ongelma tutkijat-

köyhyydestä ja

kaikkea ulkomaalaiseksi

toimittajat yhteistyössä?

epäkunnioituksesta

määrittelee muiden katse”.

#jakautuukosuomi

kiinnostuneita tutkijoita

#jakautuukosuomi

kysymään ihmisiltä ”mikä
vituttaa eniten?”

48
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Risto Alapuro
#rohkeusblogi 5/2014

Pois
katulampun
alta
Huhtikuisessa Helsingin Sanomien kolum- teellistämisellä on rajansa, sillä ”ihmisiä on
nissaan (17.4.2014) Saska Saarikoski maala- vaikeampi tutkia kuin atomeja”.
si kuvan yhteiskuntatieteistä. Se on ala, joka

Ja lopuksi hän sanoo, että tutkijat puuhaile-

haluaisi kertoa miten yhteiskunnan asiat ovat vat siellä, missä pääsee helpoimmalla:
mutta ei oikein onnistu. Sillä ei ole sellaista

”Empiirinen yhteiskuntatutkimus muistut-

arvovaltaa, jota luonnontieteillä on, ja omis- taakin hiukan miestä, joka etsii avaintaan kasa tieteellisyyspyrkimyksissään yhteiskunta- tulampun alta.
tieteet ovat pahasti kompuroineet. Nyt tosin

’Siihenkö avaimesi kadotit?’, ohikulkija kysyy.

pyrkimystä tieteellisen pohjan rakentamiseen

’En, mutta tässä sitä näkee paremmin etsiä’,

on havaittavissa, mikä on hyvä asia, mutta tie- tutkija vastaa.”

vuosikertomus 2014
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Ymmärrän Saarikosken jutun perusjuonen niin,

Kolmanneksi, sikäli mikäli yhteiskunta-

John Womackin klassinen Zapata and the

den jälkeen London School of Economicsin tut-

että yhteiskuntatutkimusta pitäisi tieteellistää

tieteellinen tieto ulottuu katulampun alta

Mexican Revolution (1968) kertoo Meksi-

kijat ja Guardianin toimittajat toteuttivat yh-

luonnontieteiden suuntaan vaikeuksista huoli-

kauemmaksi eli valaisee faktoillaan ja tul-

kon vallankumouksen tarinan ilman ensim-

teisen hankkeen, jossa sekä tutkimuksen että

matta, ja samalla sen pitäisi käsitellä keskeisem-

kinnoillaan sitä, mikä ei ole arkipäiväistä ja

mäistäkään viittausta vallankumousteori-

raportoinnin osalta mentiin syvemmälle kuin

piä ja vaikeampia ongelmia ”ihmisen maailman

itsestään selvää, sillä on yhteiskuntakriit-

oihin mutta todentaa niistä osuvimmat sen

mellakoiden jälkeisessä uutisoinnissa ja kom-

selittämisessä” kuin se nykyisin käsittelee.

tistä potentiaalia. Se voi osallistua piilossa

kautta, miten kuvaus on rakennettu. David

mentoinnissa. Tämä Reading the Riots -hanke

olevien mekanismien ja vaikutusten, eten-

Remnickin King of the World: Muhammad

on yksi Koneen Säätiön seminaarin inspiraation

kin (valta)suhteiden paljastamiseen.

Ali and the Rise of an American Hero (1998)

lähde, mutta haasteena on, millä tavoin tutki-

Jälkimmäisestä väitteestä olen samaa mieltä
mutta eri mieltä siitä, että siihen voitaisiin päästä edelliseen suuntaan menemällä (vaikka esi-

Tällä kolmijaolla (joka perustuu Jürgen

taas on Pulitzer-palkitun lehtimiehen erit-

joiden ja toimittajien tavanomaista pitemmälle

merkiksi evoluutionäkökulman tuominen tutki-

Habermasin ajatukseen kolmesta tiedo-

tely kansalaisoikeustaistelun aikaisesta

menevää yhteistyötä voi toteuttaa, kun tutki-

mukseen on hedelmällinen avaus). Ne lyhdyt,

nintressistä) on käyttöä, kun miettii Saari-

amerikkalaisesta yhteiskunnasta. Tästä

taan sellaisia eriarvoisuuden ilmentymiä, jot-

joita tarvitaan valaisemaan pimeää empiirisen

kosken esiin nostamaa pulmaa yhteiskun-

syntyy iskevä analyysi Muhammad Alin

ka eivät ole yhtä dramaattisia kuin Englannin

katulampun piirin ulkopuolella, ovat tulkinta ja

tatieteiden arvovallasta tai arvostuksesta.

tarinan kautta vastavoiminaan valkoisen

mellakat.

kritiikki, ja näitä kahta toimintoa ei luonnontie-

Kolmijako tarjoaa näkökulman siihen, mitkä

miehen musta nyrkkeilijä Floyd Patterson

teisiin suuntautuminen paljon edistä.

ovat avainkohtia tai -haasteita, kun yhteis-

ja mafian oma musta Sonny Liston.

Tärkeimpiä tällaisista näennäisesti jokapäiväisistä eriarvoisuuden ilmentymistä ovat ter-

Faktoja kokoavan ”empiirisen yhteiskunta-

kuntatieteiden sanomaa viedään laajem-

Hankalampi ja haasteellisempi mutta vä-

veyden ja sairauden erot ihmisryhmien välillä.

tutkimuksen”, tulkinnan ja kritiikin täytyy kyt-

malle yleisölle. Tarvitaan ytimiin menevää

hintään yhtä kiinnostava on se teema, joka

Mutta omalla erityisellä tavallaan nekin voivat

keytyä toisiinsa, jotta iskuvoimaista erittelyä

tutkimusta, mutta tarvitaan myös tapoja

on valittu Koneen Säätiön 16.–17.5.2014 pi-

olla äärimmäisen dramaattisia. Vai mitä on sa-

yhteiskunnasta voi syntyä. Tutkimuksessa voi-

välittää muille kuin tutkijoille se, mikä vain

dettävään seminaariin ja verkostoitumis-

nottava seuraavista tutkimustuloksista (HS

daan kerätä faktoja, vaikkapa monia tilastotie-

voi tällaisen tutkimuksen oikeuttaa eli ar-

tilaisuuteen ”Jakautuuko Suomi? Tutkijat,

22.4.2014): ”Alimpaan tuloviidennekseen kuu-

toja, kiistattomalla tavalla. Mutta faktat eivät

kijärjen tai tavanomaisen mediajulkisuu-

toimittajat ja eriarvoistuminen”. Tavoittee-

luva keski-ikäinen mies voi odottaa elävänsä

puhu itse puolestaan. Jokainen, joka on tehnyt

den ylittävä erittely.

na on nimenomaan käynnistää hankkeita,

keskimäärin 69-vuotiaaksi, kun ylimmän tulo-

Toisinaan tähän haasteeseen vastaami-

joissa tutkijat ja journalistit tekevät yh-

viidenneksen suomalaismies elää jo keskimää-

nen onnistuu hyvin. Näin voi olla, jos tutki-

teistyötä tärkeän alueen tutkimuksessa ja

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

Toisin sanoen kokemusperäistä tietoa ei voi

ja itse liikkuu tutkimuksen ja journalismin

tuomisessa julkisuuteen. Eriarvoistuminen

en miesten elämänodotteessa on lähes kuuden

koota ilman tulkintaa. Sitä tarvitaan, jos halu-

välimaastossa ja hänen aiheensa antautuu

on keskeinen aihe maailman mitassa ja ke-

vuoden ero. (…) Korkeasti koulutetut pysyvät

taan päästä pelkkien faktojen maailmasta ”se-

helposti käsiteltäväksi kertomuksen muo-

hittyneiden maiden sisällä, ja sillä on sekä

keskimäärin 13 vuotta pidempään terveinä ja

littämään ihmisen maailmaa”. Tarvitaan käsit-

dossa. Silloin teoria tai teoreettinen näkö-

dramaattisia että vähemmän dramaattisia

toimintakykyisinä kuin vähiten koulutetut.”

teitä tai teorioita; tarvitaan käsityksiä asioiden

kulma on ikään kuin rivien välissä, olkoon

ilmenemismuotoja. Edellisiin kuuluvat Lon-

Nämä ovat rankkoja faktoja. Niiden taustaan

vaikutussuhteista ja yhteyksistä, niitä ilmentä-

tekijä sitten ammattitutkija tai ei. Esimer-

toossa ja muissa Englannin kaupungeissa

syventyminen voisi olla juuri sitä arkijärjen ylit-

vistä mekanismeista jne.

kiksi teoreettisesti sivistyneen tutkijan

vuonna 2011 raivonneet lähiömellakat. Nii-

tävää erittelyä, joka paljastaisi mekanismeja ja

tutkimustyötä, tietää, että tosiasiat ovat äärettömän taipuisia.
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vaikutusyhteyksiä tulojen, työelämään osal- hyvinvointivaltion epäonnistumiseen kuolleilistumisen ja koulutuksen välillä ja loppujen suuserojen tasoittamisessa.
lopuksi suomalaisen hyvinvointivaltion onnis-

Arkitietoa syvemmälle vievät tässä sekä tul-

tumisen tai epäonnistumisen syitä. Tulkinto- kinta että kritiikki. Ne ovat hyviä kohtaamisjen ja kritiikin esittäminen yleisjulkisuudessa pisteitä tutkijoiden ja toimittajien yhteistyölle
vaatisi tutkijoiden ja toimittajien yhteistyötä.

ja vievät pois katulampun alta.

Erinomainen esimerkki analyysista, joka voisi olla pohjana eriarvoisuuden tulkinnan ja kri-

Risto Alapuro

tiikin julkisuuteen tuomiselle, on Göran Ther-

Risto Alapuro on Helsingin yliopiston sosiologian emeritusprofessori,

bornin teos The Killing Fields of Inequality

aaliset verkostot. Pitkäaikainen Koneen Säätiön hallituksen jäsen

(2013). Sen lähtökohtana ovat juuri terveyden
ja sairauden erot – toisin sanoen eriarvoisuuden ytimekkäin mahdollinen ilmenemismuoto:
se miten eriarvoisuus tappaa. Kirja vyöryttää
massiivisen määrän tietoa terveenä pysymisen, sairastamisen ja kuolemisen eroista kaikkialla maailmassa, ja erot ovat usein spektakuläärisiä. Vaikka Suomen osalta ne eivät ole
valtavimpia (tosin esimerkiksi koulutuseroihin
liittyen jyrkimpiä Länsi-Euroopassa), monet
niistä ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet
eivätkä supistuneet. Kuoleman edessä emme
todellakaan ole tasa-arvoisia. Mutta tärkeintä on, että Therborn ei eriarvoisuuden tappotantereilla pysähdy tähän. Hän erittelee
myös ihmisarvon ja voimavarojen epätasaista
jakautumista ja eriarvoisuuden mekanismeja
etäisyyden luomisesta voittajien ja häviäjien
välille aina nöyryyttämiseen ja puhtaaseen
riistoon saakka. Hän puuttuu pohjoismaisen

Apurahans aajien
palaute:

jonka erikoisaloja ovat sosiaaliset liikkeet, poliittiset konfliktit ja sosijoutui jäämään pois säätiön hallituksesta sääntöjen ikäpykälän vuoksi.

”---Siispä suuri kiitos
Koneen Säätiölle, että lähdette tukemaan projekteja,
jotka eivät pysy lokeroissa
vaan ulottavat lonkeronsa
uusiin aluevaltauksiin.”
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Reetta Räty,
Johanna Niemi, Miika
Tervonen #rohkeatekijä

Jakautuuko Suomi?:

Operaatio
Vuosaari
Millaista on arki Helsingin Vuosaaressa, yhdellä Suomen sosiaalisesti ja kulttuurisesti
monimuotoisimmista asuinalueista? Millaisia
toisistaan eroavia todellisuuksia on vaikkapa
koululuokissa? Mitä opittavaa vuosaarelaisten
kokemuksista, tiedoista ja taidoista voisi olla
muualla Suomessa?
Toimittaja Reetta Rädyn, historiantutkija
Miika Tervosen ja sosiologi Johanna Niemen
hankkeessa Eriytyvä Suomi: tapaustutkimus sosiaalisista jakolinjoista ja kaupunkitilan mahdollisuuksista Vuosaaressa tutkitaan
vuokkilaisten arkea, yhteisöjä ja kokemuksia
”tulevaisuuden Suomessa” elämisestä.
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Vuosaari-projekti on toimittajan ja kahden tutkijan sukellus
monikulttuuriseen ja sosioekonomisesti eriytyvään Suomeen.

Vuosaari on Helsingin suurin kaupunginosa. dokumentoivat arkeaan Vuosaaressa kuvin,
Siellä on reilut 36 000 asukasta ja asukas- tekstein ja videoin. Samalla tehdään asiantunmäärä kasvaa jatkuvasti. Vuosaari on kahden tijahaastatteluja, joissa kerätään alueen toimimuuttoliikkeen lähiö: siellä on maaltamuutta- joille kertynyttä ’hiljaista tietoa’ monimuotoijia ja maahanmuuttajia.
Vuosaari-tutkimus on osa Koneen Säätiön

sen arjen haasteiden kohtaamisesta.
Asukashaastatteluiden kautta puolestaan

Jakautuuko Suomi? -ohjelmaa, joka pyrkii li- tutkitaan erilaisia todellisuuksia ja kuullaan,
säämään ymmärrystä sosiaalisesta oikeuden- miten vuosaarelaiset itse näkevät ympärismukaisuudesta ja eriarvoisuudesta Suomessa. tönsä.
Hankkeen puitteissa on käynnistetty ke-

Projekti tuottaa tutkimustiedon lisäksi va-

väällä 2015 Tehtaanpuiston yläasteen ja Vuo- lokuvanäyttelyn Vuotalossa, lehtijuttuja, disaaren lukion kanssa yhteistyössä tehtävä gitaalisia karttoja ja kirjan, jossa käsitellään
Minun Vuosaareni -dokumentaatioprojekti. tapaus Vuosaaren kautta suomalaista tulevaiSiinä tutkitaan valokuvapäiväkirjojen kautta suutta. Vuonna 2016 mukaan rekrytoidaan linuorten arjen maantiedettä. Koulujen oppilaat säksi dokumentintekijä.
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Nelizenkymmen tutkijua, taideilijua da kielen- läbi UNESCOn luajitut kielien hengisolemisintunnustajua kerävyttih yhteh kuundelemah dikuattorit, kudamien avul kielen väit voibi
da pagizemah kielien elavuttamizeh näh 13.6. miärätä. ”Suurembazen luvun kieldypagizijoin
Vietto piettih Koneen Säätiön kieliprogram- suamine on kaikis kriittine azii kielen nouzus”,

Koneen
Säätiön
kieliohjelma

mah da sygyzyn 2014 meinatun tugijagel- sanoi Olthuis.
muksen puittehis. Silloi ruvetah rahoittamah

Ližäkse Olthuis pagizi projektoin planuičen-

kielien elvytysprojektoi,

dudieloloi,

kudamien pohjas on tut-

hyväksi kaikile – ei vai

kimukselline vuitti.
 Suomensaamelaine
kielentiedäi Marja-Liisa
Olthuis pagizi kui pidäy
vägevyttiä

kieldy

da

Ečos ollah
elvytysmaltajat:
joga toine nedäli
kuolou kieli

midä sit hommas maksau pidiä silmäl. Kielien
elavuttamistu

da

vä-

mi

kävyy

kielellizil projektoil, vai
myös muile planuiččijoile. Kielenelvytysprojektois pidäy olla putin
kate, ts. projektu pidäy
planuija muga ku se hoi-

Syksyn 2014 apurahahaun yhteydessä järjestettiin Koneen Säätiön

das kogo yhteskundua.
Planuiččemizes

on

gevyttämisty muailmal

kieliohjelmaan liittyvä teemaha-

hyvä kaččuo viijen, kym-

pidäy gu mieros tahto-

ku Kielen elvytys ja sen tutkimus,

menen da monengi kym-

Koneen Säätiön kieliohjelman tarkoitus on pienten suoma-

tanneh tallendua kie-

jota pohjusti kesäk uussa samasta

menen vuvven edehpäi.

lais-ugrilaisten kielten, suomen sekä Suomen vähemmistökiel-

len

aiheesta järjestetty seminaari. Yli-

Eritysty huomivuo pro-

ten dokumentointi ja niiden aseman vahvistaminen. Kielioh-

muailman enämbi gu 7

jelmassa mainituilla Suomen vähemmistökielillä ei viitata vain

000 kielis yli puolet ollah

Suomen virallisiin vähemmistökieliin, vaan kaikkiin Suomessa

hävieminiskuvil da joga

on ilmestynyt Koneen Säätiön

Tolkun

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

toine nedäli muailmas

uutiskirjeessä elokuussa 2014.

nas ennustetah riskit da

maston parantaminen eli kieliä koskevan myönteisen suhtau-

sammuu

tumisen edistäminen.

voibi sanuo häviemäzil-

moniluavulližuttu:

kieli.

asiamies Anna Talasniemi tiivisti
seminaarin annin, ja karjalaksi tekstin käänsi Natalja Antonova. Teksti

Kieldy

leholijakse, ku sen siirdymine sugupolvespäi

jektan

planuiččemizes

Olthuis pani riskičotal.
projektuplua-

kačotah kui niilöinke olla
iellehpäi.
Olthuis on iče todevuttanuh suuren inarin-

toizeh keskustuu libo kogonah on katkennuh, saamen elvytysohjelman da saneli suannuzes
libo kačotah ku sil kielel ei rodei pagizijua vastustukses. ”Olizi olluh tärgei viestittiä
sentämän sugupolven mendyy. Olthuis kačoi enämbän projektas”, abrikuičči häi jällespäi.
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”Projektan meinehenny oli opastua päivyhoidajii, opastajii, toi-

käytetäh: Milleh muutetah verkostoloi da ym- Eihäi kai olla kieliaktivistat kui myö täs semi-

mittajii da virgumiehii, gu nämmä ristittyöt voidas ruadua ina-

bäristyö moiziksi ku kieli tulis käyttöh monih nuaras, mielužu ruado voi tuvva kielen käyt-

rinsaameksi da eistiä kielen aktiivistu käyttyö.”

kohtih da sidä tahtottas ottua dieloh? Milleh töh”, ozutti Saarikivi. Tunduu gu suaduu da

Natalja Antonova, kieliaktivistu Petroskoilpäi, toimiu Nuori

luadie kielel auru da prestiižu?

opastettuu pietäh hinnois, ga yhtelläh muah-

Karjala –kanzalaisjärjestös da Suomi-Ven`a-Seuran ohjuamas

muuttajan lapsen oma kieli ei ole samois hin-

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

nois ku školas annettu kielenmalto. Mua on

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

täyzi kaikenmostu rahvastu, kudamil on kai-

rytty sugupolvespäi toizeh sissäh ku olla putin elävinny. Školis

kenmostu kieldy. Se suuri resursu maksau ot-

karjalua opastau 1 500 lastu da vepsiä 150. Häi kuuluvoindelih

tua käyttöh.”

nygyaigaizih kielikursoih niškoih – tahtojua rahvastu kuuluu

Saarikivi nosti ezil sen, ku kaikil meigävellel

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

sydämes on vigapiällisty kieli-ideolougiedu,

mugarii, kudamat tietäh kieli lapsusaijas da pagizuttamal toizii

kudamih andau tiediä školas omaksuttu pošti

voidas livuttua kielen käyttyö edehpäi.

keksitty kielikuva. Emmo ruohti paista vierastu kieldy ku emmo tiijä sidä hyvin libo tävvel-

Antonovan paginan aigah šeikuttih ku Ven`an mual lapsen
sentämän kielen malto pahendau

leh. ”Kuibo rohkenizimmo kaikin käyttämäh

buito sen psykologistu da hengis-

kielii monipuolizemmin? kyzyi Saarikivi da ke-

ty kehitysty. Seminuaran rahvahan

hoitti ližiämäh tolerantnostii da hyväksymisty

kommentoin mugah, moine ajatus

Ylen äijy on kiini azetuksis, da olis hyvä ”hairehillizih” kielenkäyttötaboi niškoih.
Ildupäivän aigah piettih pienjoukkopaginoi,

ei ole harvu Suomesgi da tieduo on

kaččuo omah puoleh, ku emmo vaivus eri

vähättävy mollembis mualois.

kielien käytös da eri kielen käyttö olis sosia- kudamis äski kačottih monikieližyön merki-

Suomelaz-ugrilazen kielentutki-

lizesti luonnonmugaine da hyväksyttävy dielo. tysty da enembistökielen roulii kielen elvytys-

muksen professoru Janne Saarikivi

Saarikivi pani ezimerkikse Helsinkin linnua hommas. Erähii šeikkoi oli vallita omas joukos

mainičči omas paginas, ku vähem-

da ruočin kieldy: Helsinkishäi on mahto pais-

bistökieldy pagizijat käytetäh omua

ta ruoččii pošti joga kohtas, no se kuito ei ole

ms. muamankiledy harvembah migu enämbistökieldy. Muga on,

harjavuttu.

mindäh sendäh sanakse ruadokohtis da školis vähembistökiel-

Joga pihan kolkas sežo ei kuulu saamen

dy käyttökielenny kuuluu aniharvah. Sosializet verkostot, ku-

kieldy, somalii libo tataroin kieldy, ga yhtel-

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

läh voizimme luadie moizii kohtii, kus nämmii

kivi painaldi, ku kielen vägevyttämizes da elavuttamizes tärgei

vois käyttiä piädykauti. ”Pidäy olla turvalline

toinah on se, kui kačotah sosializih verkostoloih, kus kieldy

ymbäristö da midätahto mielužua ruadamistu.
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yksi kieli, kudai pidäs kiirehel kamul suaha
elavuttua. Vastavuksis puaksuzeh ezil nostih
suomenruoččilaine viittomakieli, koltansaame
da lyydi; mainittih sežo vadja, enetsi, tundranenetsi, čiganoin kieli da inarinsaame.

Asunto
Ateenassa
Säätiö omistaa Ateenassa Kariatidon-kadulla
kiinteistön, joka on Suomen Ateenan-instituutin käytössä. Ateenan keskustassa lähellä Akropolis-kukkulaa sijaitseva talo on ollut Suomen Ateenan-instituutin johtajan asuntona ja
edustustilana marraskuusta 1991 lähtien.

Vuonna 2014 Suomen Ateenan-instituutin
johtajan käytössä olevaan kiinteistön mittava peruskorjaus valmistui. Korjauksen
suunnittelusta vastasivat arkkitehdit Aggeliki Konstantinidi ja Konstantina Zoubou (kuvassa). Koneen Säätiön hallitus ja
johtoryhmä kävivät tutustumassa remontoituun asuntoon huhtikuussa 2014.
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Saaren
kartano

Saaren kartanossa
työskenteli vuonna

Koneen Säätiö ylläpitää Mynämäellä sijaitse- televät yksittäiset taiteilijat. Kukin residensvassa Saaren kartanossa residenssiä, jossa eri sijakso kestää kaksi kuukautta. Kesäisin
alojen taiteilijat ja tutkijat voivat muutaman toukokuun alusta elokuun loppuun residens-

2014 yhteensä 54

kuukauden ajan keskittyä työhönsä maaseu- sissä työskentelevät erilaiset ryhmät, kukin

taiteilijaa, tutkijaa

kemuksia kollegojensa kanssa. Saaren karta- johtokunta valitsee ja kutsuu vuosittain kut-

tai taiteilijaryhmää.

dun rauhassa ja samalla jakaa ajatuksia ja ko- yhdestä neljään viikkoon. Saaren kartanon
non tehtävä on tarjota eri alojen taiteilijoille ja sutaiteilijan residenssissä aiemmin työskentutkijoille rauhallinen työskentely-ympäristö nelleiden taiteilijoiden joukosta. Kutsutaiteilija hedelmällinen kohtauspaikka.

Ks. liite s.140.

ja työskentelee ja asuu kartanolla syyskuusta

Keväisin ja syksyisin residensissä työsken- huhtikuuhun, kahdeksan kuukauden ajan.
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On Shooting
May to May
Residenssitaiteilija Maša Drndić,
#rohkeusblogi 3/2014

I came to Georgia almost accidentally, on my was more than a performance – it was their life.
way to one festival in Armenia, I arranged to

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

visit some close friends that I studied with and feminists held a protest outside a clinic, which
that lived in Tbilisi. As soon as I arrived I was reportedly performs examinations in order to
invited to see a theatre show based on Vagi- issue ”virginity certificates” for brides-to-be.
na monologue. Something one would think is

Besides all these intense proceedings one of

already a bit passé topic still was very contro- the most discussed topic these days was an
versial in Georgia. Performance was hidden, event that happened some months earlier – on
underground – organized by a group of activist 17th of May internationally recognized as Inand place of performance was not announced ternational day against homophobia – when a

dox Church. At least 28 people were injured,

until couple of hours before the start – it was group of young activist decided to hold a very

with many trapped in buses and nearby shops

dangerous to play it – to vocalize word vagina small peaceful rally to acknowledge existence

and homes that were attacked by the protest-

on the stage, to talk of sexually so openly, of and rights of LGBT persons in Georgia. Only

ers. Video footage shows that some of the po-

ti dokumenttielokuvaansa From

women’s sexuality – especially. Just before the around 30 young people participated and were

lice officers allowed Orthodox clergymen and

sidenssissä tammi-helmikuussa.

start, backstage was literary shaking from the nearly massacred by a crowd of 40 000 raging

other demonstrators to enter the barricaded

fear, but the moment the curtain opened – it counter-protesters led by priests of the Ortho-

area by opening the barricades and therefore

Kroatialainen Maša Drndić työsMay to May Saaren kartanon re-
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encouraged the attack on LGBT activists.
On my 5th day I took a camera and decided
to shoot.

were still fresh and most of all there was

is still hard to understand actions of those

find possibilities to emigrate, to escape this all

this common need to understand what is

masses, that incredible power of collective

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

really going on… from my side and theirs.

hatred.

don’t consider that option – they choose to stay

As the shooting was proceeding, I felt

As one of my interviewees describes at-

and continue there activities as well as face all

What to shoot,
why to shoot?

more and more that I need to continue, that

tack on the bus that was used for evacua-

the struggles that come with it – even more – all

there is something important to me per-

tion of the activists:

of them confirmed that they will try to hold a

I think this was my first unplanned documen-

sonally even though I was not clear what

“… So I thought OK, we are now safe, we

tary shooting, with a big help of my Georgian

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

are on the bus we are getting through, and

As a filmmaker I feel sometimes privileged to

friends over the course of 10 days we made an

questions that are impossible to answer,

then at this point the bus stopped I looked

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

interview with around 15 people that were in-

but indeed worth a try.

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

to move away from the problems and issues that

rounded by thousands people…

living in Croatia carries. I find this necessary

volved in a rally, many of which were victims of
The Question

the attack.

protest next year again.

… So they through huge stones and even

as very often I am overwhelmed by a feeling of

We also gathered big amount of video foot-

There are parts in the footage of the 17th

poured holly water on the bus – to get the

defeat – lack of power to really change things.

age of the event from different independent

of May that still after almost a year make

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

In my films and works that are dealing with

media and press sources. No one we have con-

me shiver – images off policemen opening

centrated hatred and violence in people

Croatia I try to be reflect and to be critical of

tacted refused at be interviewed, and even

barricades for the masses, people running

and all the gestures were highly sexually

the situation but I often feel I its never enough

though they were afraid to be exposed, they

towards the rally – running over each oth-

charged… this was a moment when I came

and that feeling can be blocking. Leaving Croa-

felt obliged to talk. Also great support came

er – parents with their kids, priests, elderly

really close to being raped and killed….”

tia gives me much more freedom to express as

from independent media that provided video

– in strange delirium of the rage… throw-

While conducting many of these inter-

well to reflect but it carries certain guilt – of

material – without a charge.

ing rocks, chairs, anything they could grab

views I thought – «How come those kids

not being present and directly involved. I feel

This is not a common practice for me, to shoot

on – eager to fight – mad to hunt… but

don’t leave Georgia after this experience?»

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

adhoc as I find very important to understand

what for? Who are they hunting? Those 30

I felt if it was me seeing faces of my own

fying solution. Through the process of making

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

‘kids’? Really?

community, recognizing my neighbours,

this film a question that I most often wondered

ing with – what is in the world I am entering

Even though this whole story is actual-

friends, family – on this – other side, I

about was – where do these young people find

and how far from my own experience I am able

ly highly politicized, and underneath one

would most probably pack my bag and go

a courage to keep on going when their battles

to understand my protagonists. Making films

can dig up a political battle between the

– wherever, far, far away from them… from

seems endless?

for me are more about connection than pre-

church, government and the media, that

the madness…

senting a catchy story. But this time there was

makes this event not so unexpected espe-

Most of these activists are highly edu-

perhaps there is not only one right answer to

no time to think, film came in a way naturally

cially after very recant switch of govern-

cated and some of them studied at top uni-

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

– people needed and wanted to talk – feelings

ment – looking at the footage of that day it

versities abroad and probably they could

swer what really matters what keeps us going

I think the drama and the beauty of life is that
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– however – not so long ago I met a Georgian

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

poet and scholar in Berlin that perhaps gave in Berlin, but I feel, if I really want to feel free I
me one possible solution.

have to try, I need to learn to be free in Georgia.”

nen kirjoitti tekstin taidejournalismin

Giorgi emigrated 16 years ago due to political and private reasons to Germany and build
up a very nice social circle and comfortable
life for himself. As a writer he stayed loud and

Valokuvaaja, kirjoittaja Saara Huovikurssilla keväällä 2014, jossa runoilija

Maša Drndić

Johanna Venho antoi tehtäväksi kir-

Artist, designer, cinematographer and documentary filmmaker

joittaa omakohtaisen, kokemuksellisen arvioin opiskelijoiden itsensä valitsemasta runoteoksesta.

vocal about political issues in Georgia. As we
were discussing current situation there he
told of his decision to move back, to return to
his country. When I asked why – he told me:

Saara Huovinen

Runo
kimmeltää
lammen
pinnassa
Astelen Saaren kartanon pihavaloista syrjem- huutelevat, kirkuvat, pulputtavat, kurnuttamälle, kohti lampea. Kartano nukkuu pimeänä. vat, viheltävät ja piippaavat kilpaa. LäheiselTalvikauden residenssivieraat ovat lähteneet lä Mietoistenlahdella iso siivekäs läpyttää
ja kesän asukkaat saapuvat vasta seuraa- lentoonlähtöänsä. Laulujoutsen, kaulushaikavalla viikolla. Hiljaista ei silti ole, sillä linnut ra, lehtokurppa, mustarastas. Muutama päi-
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vä aiemmin lintuharrastajat erottivat sata eri nee. Seison 10-metrisen, huomaamattoman
lintulajia ruovikon lintutornista käsin Tornien harmaan tolpan vieressä, jonka huipulta gotaisto -kilpailussa.

bovalo tekee oman työnsä taiteen eteen. Lam-

Aurinko on juuri laskenut, alkaa olla hämä- men viereisen saunan liiketunnistinvalo sam-

Yhteisötaide
on tärkeä osa
paikallista
yhteiskunta
vastuuta

rää. Lammella kimaltelee kutsuvasti. Varsi- muu räpsähtäen, kun olen tarpeeksi kauan
naista valoa sieltä ei loista, mutta jotakin kir- paikoillani. Mieli liikkuu vapaasti tulemisen
kasta, luonnon omiin sävyihin kuulumatonta. ja jäämisen, tulen ja jään merkityksien välilSe on Henriikka Tavin runo, jonka kuvataiteili- lä. Kaksimerkityksiset sanat voivat olla kepeä
ja Jaakko Niemelä on rakentanut valolla osaksi kikka tai mieltä miellyttävä askare. Nyt luonmaisemaa. On mentävä ihan lähelle. Kirjaimet non voimien ankarat vastakohdat, tulet ja jäät,
lepäävät tumman veden pinnassa.

sopivat siihen, leijumaan pimeässä maan ja

Tulet, jäät.

taivaan rajapintaan. Tulikuuma ja jääkylmä so-

Olen perillä. Ei ole kiire minnekään.

pivat kohtaamaan siinä missä kohtaavat valon

Puista varisseet roskat kimaltelevat kirjai- lämpö ja pimeän lammen syvä syli.
missa kuin glitterhile. Raja valokirjainten ja

Saaren kartanon kutsutaiteilija, kuvataiteili-

pimeän välillä on tarkka. Teksti on vankka, ja Jaakko Niemelä suunnitteli residenssiaikase ei järkähdä vedenpinnan väreilyn mukaan. naan valotaideteoksen nimeltään Kajo, jossa
Tuulen hennosti henkäillessä, puiden huojues- kartanon puistossa olevan lammen pintaan
sa tai yölaulajan lentäessä yli runo ei reagoi. heijastuu Henriikka Tavin runo. Teos sai alkun-

Saaren kartanon tavoitteisiin kuuluu aktiivi-

Luontoon mukautumaton vakaus lataa siihen sa Saaren kartanon Kaivolla, kun Niemelä ja

nen vuorovaikutus paikallisyhteisön kanssa.

voimaa. On kuin teksti olisi isketty paikoilleen Tavi olivat samaan aikaan residenssissä mar-

Tärkein tapa toteuttaa paikallista yhteiskun-

yliluonnollisilla, korkeamman tahon kirjasin- ras–joulukuussa 2009. Yhteistyö avasi uusi

tavastuuta on yhteisötaiteilijan työ. Yhtei-

varsilla julistamaan katsojan kohtaloa. Jotain näkökulmia molemmille taiteilijoille. ”Työs-

Ensimmäisenä kutsutaiteilijana Saaren karta-

kentelen töissäni valon kanssa, tarkastelen

noon kutsuttiin kuvataiteilija Jaakko Niemelä,

Sanoma sopii taiteilijaresidenssin puutar- teoksissani miten eri materiaalit heijastavat

4/2014) valotaideteoksen Kajo Saaren karta-

sinusta on jäävä tänne.

haan. Vuodenkierron mukaan vaihtuvat taitei- valoa ja miten taiteellinen valaistus voidaan

joka suunnitteli residenssiaikanaan (9/2013–
non lampeen yhteistyössä runoilija Henriikka
Tavin kanssa.

lijat ja tutkijat jättävät kukin jälkensä kartanon yhdistää toiminnallisiin tarpeisiin. Olen aikaihistoriaan. Moni heistä menettää sydämensä semmin työskennellyt tekstin – numeroiden,
merkkien ja kirjaimien – kanssa, mutta tämä

taiteilija ja esseisti Jonimatti Joutsijärvi, joka

Maisema tummuu lisää, osa linnuista hilje- teos on uusi aluevaltaus.”

hankkeita paikallisten ihmisten ja yhteisöjen
kanssa.
Kartanon aloitteesta on perustettu myös
Mietoistenlahden yhteistyöryhmä, jossa kes-

Saaren kartanon toisena kutsutaiteilijana aloit-

paikalle, joku palaa takaisin yhä uudestaan.

sötaiteilija toteuttaa säännöllisesti erilaisia

ti syyskuussa 2014 runoilija, performanssi
esiintyi myös Saaren kartanon elojuhlassa elokuussa 2014. Ks. myös kuva s. 84.

kustellaan yhteistyömahdollisuuksista ja ennakoidaan mahdollisia ongelmia ja eturisti
riitoja.
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Saaren kartanon
yhteisötaiteilija Pia Bartsch kertoo
Surutalo -työstään.

Surutalossa
surun voi
jättää luonnon
hoivaan
Toteutin Saaren kartanossa surutalon,

netaan luonnon ottaa ne hoidettavakseen, jolloin ne pa-

mukaisesti, jotka jätetään myöhemmin

johon voi jättää surunsa luonnon hoivaan.

laavat ajan kuluessa takaisin luontoon.

surutaloon. Osallistujat käsittelevät niin

Surutalon ikkunat ja ovet ovat aina auki.

Suruja voidaan käsitellä myös surutyöpajoissa. Osal-

Talossa ei ole lattiaa, vaan sen pohjana

listujat ovat tervetulleita keskustelemaan yhdessä

on maa, mistä kaikki saa aina uudelleen

omista suruistaan, menetyksistään, epäonnistumisis-

alkunsa ja loppunsa.

taan ja muista mieltä painavista, raskaista huolistaan.

omia surujaan kuin antavat tukea myös
toisilleen.
Työpajan jälkeen osallistujat voivat
halutessaan palata surutaloon olemaan,

Kuka tahansa voi jättää surua sym-

Järjestän surupajat pienryhmille. Osallistujat puhu-

itkemään, suremaan tai vain hiljenty-

boloivia teoksiaan taloon kunnioittaen

vat hitaasti etenevissä työpajoissa omista raskaista

mään. Ajan myötä takaisin luonnonkier-

myös toisten sinne jättämiä esineitä.

kokemuksistaan, huolistaan tai peloistaan. Työpajojen

toon sulava esine voi olla prosessissa

Teokset ja esineet jätetään taloon ja an-

aikana teemme pieniä esineitä kukin oman teemansa

symbolinen, lohduttava seuralainen.
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Keväällä 2014 yhteisötaiteilija Pia
Bartsch toteutti yhdessä paikallisten koululaisten kanssa teokset
uimahalliin ja kirjastoon.
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Hippolyte
Valokuvataiteilijoiden liiton
ylläp itämässä Galleria Hippolytessä
esitellään vuosittain Saaren
kartanossa työskennelleen
taiteilijan töitä.

Elokuussa 2014 Hippolytessä matkustan paljon nähdäkseni
järjestettiin vuonna 2012 kar- palasia luonnosta ja palasia
tanolla työskennelleen kana- taiteesta kaikkialla maailmasdalaisen Bill Burnsin näytte- sa. Tämänhetkinen työni käly, jonka teokset käsittelevät sittää vetoomuksia taidemaayhtä aikaa humoristisesti ja ilman tärkeisiin ihmisiin, jotta
kriittisesti taidemaailman val- he auttaisivat minua”, kertoo
tarakenteita. ”Taide on kan- Burns työstään.
sainvälistä liiketoimintaa ja

84
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Kohtaamisia
Kaivolla
Koneen Säätiön ja Saaren kartanon Kaivot ovat eri alojen taiteilijoiden ja tutkijoiden mahdollisuuksia
kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toinen toisensa ajatuksiin ja työhön. Kaivo -käsitteen taustalla
on metafora: Kaikkialla maailmassa ihmiset ovat kokoontuneet ja monin paikoin kokoontuvat nykyisinkin kaivolle vettä noutamaan. Siellä he voivat jakaa ajatuksia, ideoita, ongelmia ja niiden ratkaisuja. Jokainen antaa ja saa toinen toiseltaan, kukin vuorollaan. Saaren kartanossa Kaivolla viitataan
etenkin residenssivieraiden keskinäiseen vuorovaikutukseen, mutta lisäksi vuosittain järjestetään
Kesä-Kaivo, jonne kutsutaan eri alojen tutkijoita, taiteilijoita ja muita asiantuntijoita keskustelemaan
valitusta teemasta.
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tapaan kuin tiede muuttaa maailmaa, kun tulee uusia löydöksiä, taide muuttaa maailmaa

”Aktivismi voi

Keskusteluja Kesä-Kaivolla

olla vaarallista ja

Aktivismi ja
taide

Saaren kartanon kesän 2104 Kai-

käytyjä lähes kahdenkymmenen

mitä kaikkea he voivat tehdä. Toisaalta eräässä projektissa vammaisten keskellä juoksevil-

ja samalla hienoa

saivat olla pyörätuoli-ihmisiä ja vammaislap-

de ja aktivismi. Saaren kartanon
nummi dokumentoi kesä-Kaivolla

Vammaisia ei yleensä lähestytä sen kautta,

turhauttavaa

vo-kokoontumisen aiheena oli taijohtokunnan jäsen Anna Kirveen-

löydöksiä tekemällä.

osallistujan keskusteluja. Tämä

ja mahtavaa.”

on katkelma Annan dokumentaatiosta.

le lapsille annettiin myös pyörätuolit. Kaikki
set opettaa muita lapsia liikkumaan pyörätuoleissa. Rahoituksen rakenteet pakottavat
vammaiset avunsaajan rooliin. Aktivismia on
se, että uskalletaan olla sitä mitä ollaan.

Mitä on aktivismi ja mitä taide? Jos väitetään, löt henkilöt tai ryhmät voivat olla eri rooleissa.
että ne ovat sama asia, onko kysymyksillä enää Taiteilija voi olla aktivisti tai henkilö x voi olla
mitään merkitystä? Jos olemme sitä mieltä, on aktivisti ja erikseen taiteilija, joka ottaa aktiturha miettiä mikä niiden suhde on. Epäakti- vismin käyttöönsä. Ihmiset, jotka käyttävät
vistista taidetta, onko sitä? Miten sitä on?

taidetta, voivat olla aktivisteja, ei taide. Myös

Aktivismi pyrkii muutokseen. Onko taiteen passivismi voi olla tietoinen ajatus ja tavoite,
tekemisessä aina kyse muutoksesta, vai onko taiteen käyttö status quon ylläpitämiseen.
olemassa sellaista taidetta, joka vain tukee

Taiteilija voi myös muutoksen sijaan tavoi-

omaa olemistaan? Toisaalta muutokseen pyr- tella historiaa, rakentaa uutta historiaa kakoKaivo-konsepti on ollut Saaren kartanossa

Kesä-Kaivolla käytiin keskusteluja sekä yh-

käytössä sen toiminnan alusta lähtien. Kaivo

teisissä sessiossa että kolmessa pienryhmäs-

vaan aspektikysymys: mikä tahansa taide voi tulevaisuuteen vaan menneeseen, katsoo kaa-

on toiminut niin hyvin, että konsepti päätet-

sä, jotka laativat kukin oman manifestinsa.

tiin vuonna 2014 ottaa käyttöön myös säätiön

Yksi ryhmistä nosti esiin sen, että taiteilijat ei-

okseen ja pysähtyy. Aktivismi voi siis toimia

muussa toiminnassa. Tehtaankadulla esimer-

vät reagoi taidepoliittisiin kysymyksiin kuten

kiksi järjestettiin Kammioista kaikille Kaivo-

taidemäärärahojen leikkaukseen. Toinen ryh-

ilta, jossa käsiteltiin tutkimuksen yleistajuis-

mä halusi sanoa ei nykymenolle, ja kolmannes-

tamisen keinoja.

sa ryhmässä päädyttiin korostamaan kuulemi-

kivä taide ei ehkä olekaan olemuksellinen asia foniaan. Benjaminin historian enkeli ei katso
tuottaa muutosta jos sitä siten käytetään?

Aktivismi pyrkii vaikuttamaan. Taidekin vai- myös muutoksen jarruttajana. Kaaos ja diverkuttaa, mutta se ei silti aina ole aktivismia. siteetti voivat synnyttää myös enemmän toi-

sen ja kuuntelemisen merkitystä. Kesä-Kaivoa

Taide on tietynlaista tavoitetta, mutta kuka ta- mintaa kuin selkeää viestiä. Toiminta voi kui-

moderoivat Saara Hannula ja Meiju Niskala.

voitteen asettaa? Tavoitteita asettavat henki- tenkin tehdä havaintoja näkyväksi. Samaan

että niitä jatkettiin marraskuussa Helsingissä.

Keskustelut olivat sen verran kiinnostavia,

1 124 588 €

2014

2007

2008

2009

omistamien sijoitusten tuottoon. Omistajaettä vastuu ympäristöstä ja yhteiskunta-

menestyst ekijöitä.
Saaren kartanon johtokunnalle maksetiin vuosi- ja kokouspalkkioita 5 600 euroa.

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

X

Vuonna 2014 hallitukselle maksettiin korvausta arviointityöstä ja kokouspalkkioita 50 650 euroa.

552 582 €
978 686 €

2011
2013

639 793 €

2010
2012

235 474 €
335 437 €

2009

175 676 €
221 008 €

2008

2009

na säätiö katsoo tulevaisuuteen ja uskoo,

2007

vastuu ovat yritystoiminnan tulevaisuuden
2008

Koneen Säätiön toiminta perustuu sen

vuosi	Summa

2007

Talous

Hallinnon kulut

vuosi	Summa
2007
11 663 580 €
2008
7 720 116 €
2009
17 339 147 €
2010
134 722 910 €
2011
19 960 883 €
2012
40 341 132 €
2013
48 212 036 €
2014
38 629 439 €

tuottojen kehitys
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TASE
31.12.2014
			
			
TULOSLASKELMA	
1.1.–31.12.2014
				
				
VARSINAINEN TOIMINTA

Tiivistelmä tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta 2014

Apurahat tieteelle, taiteelle ja kulttuurille
Myönnetyt apurahat
Poistetut apurahat

-21 090 197
407 292
			
-20 682 905
Saaren kartanon toiminta		
Vakuutuskorvaus
5 188
-227 485
Myönnet yt residenssiapurahat
Poistetut residenssiapurahat
11 853
Kulttuuritoiminta
-46 523
Kiinteistökulut
-35 183
Henkilöstökulut
-344 477
Poistot
-172 400
Muut kulut
-172 754
			
-981 781
Ateenan kiinteistö		
Poistot
-6 931
Muut kulut
-8 748
			
-15 679
Muu varsinainen toiminta
Järjestetyt seminaarit ja keskustelutilaisuudet
-56 777
				
				
SIJOITUSTOIMINTA
Arvopaperit ja talletukset
	Tuotot
		
Osinkotuotot
		 Rahastojen tuotot ja myyntivoitot
		Korkotuotot
		Valuuttakurssivoitot
		Arvonpalautukset
	Kulut
		
Rahastojen myyntitappiot
		Arvonalennukset
		Valuuttakurssitappiot
		 Sijoitusomaisuuden hoitokulut
			
		
HALLINTO	
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
			
		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

1.1.–31.12.2013

-19 971 944
392 114
-19 579 831
0
-212 759
3 844
-69 052
-50 796
-314 981
-173 465
-138 731
-955 940

-5 878
-5 888
-11 766
-10 201

35 447 351
5 451 755
906 970
761 335
975 846

40 273 806
10 361 838
425 920
1 030 861
0

-1 580
-627
-1 694
-1 011
38 629

553
076
753
436
439

-347
-2 128
-761
-641
48 212

976
812
682
920
036

-693
-31
-399
-1 124

110
850
628
588

-532
-35
-410
-978

679
805
202
686

15 767 708

26 675 611

31.12.2013

Vastaavaa		
			
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet
1 971
1 654
Aineelliset hyödykkeet		

Maa-alue Ateena
92 503
92 503
Maa-alue Saaren kartano
622 441
622 441
Saaren kartanon puisto
45 922
57 403
Rakennukset Ateena
166 339
141 081
Rakennukset Saaren kartano
2 733 285
2 694 978
Toimitilojen osakkeet
2 075 263
1 593 794
Koneet ja kalusto
190 744
195 313
Taideteokset
220 535
200 096
Muut aineelliset hyödykkeet
32 483
32 483
		
6 179 515
5 630 092
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet

Kone Oyj:n ja Cargotec Oyj:n A- ja B-osakkeita
9 391 104
9 391 104
		
sekä Holding Manutas Oy:n osakkeita
			
Pysyvät vastaavat yhteensä
15 572 591
15 022 850
			
VAIHTUVAT VASTAAVAT 		
Saamiset		
Siirtosaamiset ja muut saamiset
480 867
271 240
Rahoitusarvopaperit
274 232 375
254 942 084
Rahat ja pankkisaamiset
7 617 647
7 508 131
		
282 330 889
262 721 454
			
VASTAAVAA YHTEENSÄ
297 903 479
277 744 304
			
			
Vastattavaa		
			
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma
71 345
71 345
Lisäpääoma
5 126 175
5 126 175
Käyttöpääoma
247 656 074
220 980 463
Tilikauden tulos
15 767 708
26 675 611
		
268 621 302
252 853 594
			
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen		
Maksamattomat myönnetyt apurahat
16 954 937
12 580 871
Lyhytaikainen
Maksamattomat myönnetyt apurahat
11 992 572
11 874 883
Siirtovelat ja muut velat
334 668
434 957
		
29 282 178
24 890 711
			
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
297 903 479
277 744 304
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”Eleganssi ja

Rohkeus
näkyväksi!

vallankumouksellisuus”
”Hämmennys lisää
ymmärrystä”

Aiempaa
aktiivisempaa viestintää

139 10 4260
Vuonna 2014 toteutimme viestintää vuoden naviin, kuten instagramiin ja twitteriin, teimme

uutiskirjeiden otsikkoa

Saaren kartanon

Facebook-seuraajaa (Koneen

yhteensä

uutiskirjettä

Säätiö, Saaren kartano,
Jakautuuko Suomi?)

hansaajia ja heidän hankkeitaan ja kokeilimme suunniteltiin myös uusi visuaalinen ilme, joka

150 000

10

uudenlaisia tapoja viestinnässämme. Liityim- otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Myös

yksilöityä

Koneen Säätiön

verkkosivukävijää

uutiskirjettä

2013 lopussa valmistuneen uuden viestintä videoita ja perustimme Rohkeus-blogin, johon
strategian mukaisesti, jossa kiteytyvät erityi- pyydetään kirjoituksia niin apurahansaajilta
sesti kokeilu ja rohkeus. Nostimme esiin apura- kuin hallitukselta ja henkilökunnalta. Säätiölle

me muun muassa uusiin sosiaalisen median ka- verkkosivut päätettiin uudistaa.

96
140

Yksi esimerkki uudenlaisista viestintätavoista on Vuoden 2013 lehtikuvan ottajaksi valitun Heidi Piiroisen valokuvat ja videot Jakautuuko
Suomi? -ohjelman eriarvoistumisen
teemasta.

XI
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Apurahans aajien
palaute:

“Koneen Säätiön viestintä
ansaitsee erityismaininnan: uutisointi hankkeista
ja suunnatuista hauista
on raflaavan mielenkiintoista, hyvällä visuaalisella ja kielellisellä maulla
toteutettua”

”Erityisen hienoa on
Koneen Säätiön tapa
tehdä näkyväksi rahoittamaansa tutkimusta ja
tiedottaa tekeillä olevisVuonna 2014 säätiön apuna
oli viestinnän ammattilaisia.
Videot ja valokuvat syksyn
apurahamyönnöistä toteuttivat Riku Pihlanto (kuvassa)
ja Untamo Lehto, residenssimyönnöistä Marko Rantanen.
Näiden lisäksi meitä auttoivat
viestinnän ammattilaiset Maarit Kivistö, Anna Moilanen ja
Mikael Kivelä.

ta hankkeista – tällainen
arvostuksen ilmapiiri on
erittäin motivoivaa.”
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Säätiön
ihmiset
Saaren kartanon
henkilökunta

Koneen Säätiön hallitus

Koneen Säätiön johdossa on hallitus, joka huo- ta, tekee hallitukselle esityksiä, toimeenpanee
lehtii että säätiön toiminta on asianmukaisesti hallituksen tekemät päätökset, toteuttaa sääjärjestetty ja, että säätiön sääntöjen mukainen tiön strategiaa ja vuosittaista toimintasuuntarkoitus toteutuu. Hallitus määrittelee sääti- nitelmaa hallituksen hyväksymän talousarviön strategian. Koneen Säätiön hallitus nimit- on puitteissa. Säätiöllä on sijoitusvaliokunta,
tää Saaren kartanon johtokunnan, joka suun- jonka jäsenet hallitus valitsee. Lisäksi on muonittelee ja kehittää Saaren kartanon toimintaa. dostettu työryhmiä ja tiimejä hallinnon, työKoneen Säätiön johtoryhmä tekee päätöksiä suojeluasioiden ja viestinnän kehittämiseen.
säätiön hallituksen sille delegoimista asiois-

Tehtaankadun henkilökunta

vuosikertomus 2014
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Hallitus
filosofian kandidaatti

dosentti

Hanna Nurminen

Ilona Herlin

Saaren kartanon
henkilökunta

professori

Risto Alapuro
(hallituksessa 1995–4/2014)

(puheenjohtaja 2002–,
hallituksessa 1987–)

(varapuheenjohtaja 2002–,
hallituksessa 1995–)

toiminnanjohtaja

johdon assistentti

toimistosihteeri

Hanna Nurminen

Pirre Naukkarinen

Anna Kortelainen
(–12/2014)

professori

professori

Janne Kotiaho

Maria Lähteenmäki

(hallituksessa 2011–2015)

(hallituksessa 2011–2015)

yhteisötaiteilija

taloudenhoitaja

kiinteistönhoitaja/puutarhuri

Pia Bartsch

Iiris LahtI

Heidi Lapila

(9/2014–)

professori

Markku Lonkila
(4/2014–)

kauppatieteiden
maisteri, fil. maist.

Hallituksen ja sijoitus
valiokunnan sihteerinä toimii

Minna Nurminen

Hilkka Salonen

Osa-aikaiset työntekijät:
Sophia Bartsch (puutarha-apulainen)
Verneri Venojärvi (puutarha-apulainen)

(varajäsenenä 2005–,
varsinaisena jäsenenä 2010–)

Saaren kartanon
johtokunta

Tehtaankadun
henkilökunta

ekonomi

performanssitaiteilija

professori

Sirpa Pietikäinen

Leena Kela

Hannu Salmi

(puheenjohtajana 2007–)

(2012–10/2014)

(2007–)

valtiotieteen ylioppilas

yliopistonlehtori

Susanna Nurminen

Kai Lehikoinen

(2007–)

(2013–)

yliasiamies

tiedeasiamies

hallintopäällikkö

Anna Talasniemi

Kalle Korhonen

Hilkka Salonen

hallintosihteeri

toimistosihteeri

Laura Sahamies

Neea Eloranta
(1/2014–).

viestintäjohtaja

tutkija

esitystaiteilija

Kirsti Lehmusto

Anna Kirveennummi

Tuija Kokkonen

(2007–)

(2007–)

(12/2014–)

Osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät:
Kristian Laitinen (sijoitusomaisuuden hallinnointi-projekti)
Maija Koivisto (syksyn apurahahakujen avustaminen ja muut toimistotyöt)
Eliisa Ojala (syksyn apurahahakujen avustaminen)

Johtokunnan sihteerinä toimii

Pirre Naukkarinen

Sijoitusvaliokunnan neuvona ntajana
toimii Katri Yates.
Koneen Säätiön johtoryhmä

Sijoitusvaliokunta

Hallinnon kehittämisen työryhmä

Viestintätiimi

Työsuojelutiimi

Koneen Säätiön hallitus piti vuonna
2014 viisi kokousta, Saaren kartanon johtokunta kolme kokousta.
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Köysiakrobatiaa veden alla ja päällä

Identiteetti, raja-alueet – ja pyöräily
Karri Kiiskinen: Rajoilla pyöräily,

yhteiskunnan näkymätön näkyväksi
Susanna Helke ja työryhmä: Sovun ja repeämän kuvat,

”Taide mahdollistaa sen kuvittelun, mitä
yhteiskunta voisi olla”

#rohkeatekijä2014

Baltic Circle: #Zartivismi #rohkeatekijä2014

”Hyvinvointivaltion murroksen ytimen näkyväksi tekeminen

”Zartivismi kehottaa taiteilijoita ja kansalaisia radikaaleihin,

henkilökohtaisesti rohkealta. Ilmassa köyden kanssa kamp-

”Pyöräily on arkinen ilmiö, mutta sen tutkiminen tarjoaa

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

odottamattomiin kampanjoihin yhteiskunnallisen muutok-

pailen painovoimaa vastaan, etten putoa alas, ja vedessä on

uudenlaisia mahdollisuuksia ymmärtää liikkumisen merki-

tamalla yhteiskunnallisen dokumentarismin konventioita

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

kamppailtava, että ei nosteen takia nouse pintaan.”

tystä yhteisöjen kulttuuriselle hyvinvoinnille.”

- kertomuksia voittajista ja häviäjistä.”

teatterifestivaalin taiteellinen johtaja.

”Rohkeus on uskallusta vaatia itselleen
vapautta päättää”
Tuomo Tuovinen ja työryhmä: Sorbus-galleria,

Ihmisyyden peruskysymysten äärellä
11-kuvakollektiivi: Avaruus- ja seksimatka 2015,

Erilaisii samanlaisii -videossa Apollon Yhteiskoulun

Radio Hemppa on espoolaisen Heimo Mäkiharjun oma-aloit-

8-luokkalaiset pohtivat kansallisuuksia. Kuka on suomalai-

teinen projekti, jota hän vie eteenpäin Kauklahden elä ja

#rohkeatekijä2014

nen, kuka on ulkomaalainen ja kuka on maahanmuuttaja?

asu -seniorikeskuksessa. Kyseessä on yhden ihmisen teko

Kokemuksellista tietoa kahdesta elämän suuresta mys-

Ja onko asialla mitään väliä?

sosiaalisen tasa-arvon lisäämiseksi: tavoitteena on yhteisen

#rohkeatekijä2014
”Sen sijaan että antaisimme taiteilija-apurahojen jakajien

teeristä, avaruudesta ja seksistä. Journalistien ja valoku-

valikoida, kenellä on varaa saada taidettaan esille, haluam-

vaajien kompromissiton kokonaisteos tuo ainutlaatuisella

me itsellemme täyden vapauden ja vastuun päättää, mitä

tavalla koettavaksi luonnon- ja ihmistieteiden

galleriassamme esitetään”.

tyhjentymättömät kysymykset.

Salla Hakanpää: DIVE, #rohkeatekijä2014
”Ilma-akrobatian ja sukeltamisen yhdistäminen tuntuu

#rohkeatekijä2014

tiedon jakaminen ja kaikkien mukaan ottaminen.
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liite:

Myönnetyt
apurahat ja
residenssi
paikat

PhD Student Abayomi Baiyere 27.600 €

FT, VTM Mirkka Danielsbacka 27.600 €

FT, tutkija Jaana Marianne Ennari

2. vuosi

3. vuosi

15.600 € post doc

Discovering the role of IT in Disruptive Inno-

Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset – Tut-

Saunan käyttäminen nyky-yhteiskunnan

vations – an enabler, a sustainer or a barrier?

kimus perhesukupolvien välisestä vuorovai-

kemikaali- ja hometaloympäristön aiheutta-

kutuksesta

mien haittojen vähentämisessä

lodis 31.200 € post doc 3. vuosi

Doctor Maria Mar Delgado 42.000 €

Tutkija, VTM, FM Veikko Eranti

Lutsi Estonian: Documentation and Restora-

kokenut 2. vuosi

27.600 € 4. vuosi

tion of a South Estonian variety of Eastern

Spatial and Temporal Variability of Commu-

Yhteinen hyvä, oma etu ja individualismin

Latvia

nity-level Phenological Response to Climate

politiikka

Postdoctoral researcher Uldis Ba-

Change
Doctoral candidate Samir Bhowmik

Filosofian tohtori Markku Eskelinen

27.600 €

PhD candidate Anastasia Diatlova

42.000 € kokenut

Powering the Shareable Museum: A partici-

27.600 €

Literary Theory and the Poetics of Simula-

patory and sustainable framework for mu-

Managing Multiple Marginalization: Rus-

tion

seums and their user communities

sian-speaking Women Doing Sex Work in
Finland

Doctoral student Gian Luigi Biagini

3. vuosi

27.600 €

Filosofian tohtori Svetlana Edyga-

Toisten arvioiminen suomalaisessa arkivuo-

Capitalism as Medium

rova 31.200 € post doc 2. vuosi

rovaikutuksessa

Language change and maintenance: a study
PhD Ulrika Björk 31.200 € post doc

of morphosyntactic shift in the Permian

MA and Doctoral Candidate Xoan

2. vuosi

languages with a focus on constructions

Evans Pin 27.600 €

The Ethics of Reconciliation: Rereading Han-

expressing possession

Puumerkki/Bömarke: Finland’s Non-Lin-

nah Arendt’s Political Philosophy

guistic Writing in the Light of Evolutionary
Tohtorikoulutettava Leena Eerolai-

Tutkijastipendit humanistiseen,
yhteiskuntatieteelliseen ja
ympäristöntutkimukseen sekä
taiteelliseen tutkimukseen

FT Marja Etelämäki 42.000 € kokenut

Historiatieteiden tohtori (FT) Renate

nen 27.600 € 2. vuosi

Restraint Mechanisms

FT, KTT, YTL Johanna Ahopelto

FT Katja Anttila 31.200 € post doc

Blumberga 42.000 € kokenut kielioh-

Transformation and Personification of the

Teatteritaiteen maisteri Heidi Marika

42.000 € kokenut 2. vuosi

3. vuosi

jelma

Social Monstrous in Postwar Japanese Kaiki

Fast 27.600 € 3. vuosi

Ammatillinen yhdistystoiminta - klubien

Ilmaston lämpeneminen ja rehevöityminen;

Liivin kieli ja kulttuuri kirjeiden ja asiakirjo-

Eiga

Sensibiliteetti ja laulu nykytaideprosessissa.

takahuoneista sosiaaliseen mediaan

kalojen molekyyli-fysiologinen kapasiteetti

jen valossa

Laulun lumovoimaan pohjautuvan taiteelliVTT, dosentti Jari Ehrnrooth 31.200 €

sen menetelmän kehittäminen semiokapita-

FT, post doc-tutkija Kasper Brasken

post doc

lismin oloissa

selviytyä heikkenevissä luonnonolosuhteissa
Filosofian tohtori Anders Ahlbäck

Dosentti Sami Aikio 42.000 € kokenut

31.200 € post doc

Predicting alien plant invasions from natural

VTT, sosiologian dosentti Tiina Arppe

31.200 € post doc 2. vuosi

Eurooppalainen toivo ja hyvinvointiyhteis-

Armeijakritiikki, asevelvollisuus ja mieskan-

history collections, environmental characte-

42.000 € kokenut

The Origins of Antifascism: Transnational

kunnan itseymmärrys

salaisuus Pohjoismaissa vuosina 1890–1940

ristics and life-history data

Kuolema ja talous – kuoleman ja talouden

Movements against Nazism, Fascism and the

välistä käsitteellistä kytköstä 1900-luvun

White Terror in Europe, 1923–1939

Doctor of Social Sciences (VTT) Akh-

DSc Ashraful Alam 31.200 € post doc

ranskalaisessa yhteiskuntateoriassa tarkas-

laq Ahmad 31.200 € post doc

Effects of intensive forest management and

televa tutkimushanke

Unequal Chances: An Experimental Investi-

harvesting on regional level forest biomass

gation of Ethnic Discrimination in the Fin-

production and climate change mitigation

Dr Asta Audzijonyte 42.000 € kokenut

nish Labour Market

potential in Finland

2. vuosi

Barents Region: A situational analysis of

When size does matter: ecosystem models

forestry and mining

FT Karen Fey 31.200 € post doc 3. vuosi
Oravien elinympäristönvalintaan vaikuttavat

VTT Laura Katarina Ekholm 31.200 €

tekijät urbaanissa - ja metsäelinympäris-

post doc

tössä

Master of Arts Adrian Braun 27.600 €

Vertaileva analyysi valmisvaatetusalan yrit-

2. vuosi

täjäverkostoista 1900-luvun Helsingissä ja

MuM Jussi Fredriksson 27.600 € 2.

Corporate Social Responsibility (CSR) in the

Göteborgissa

vuosi
Jazzpianonsoiton tekstuureja - Tekstuuri-

Yhteiskuntatieteiden maisteri Heidi

tyyppien kehittäminen soveltaen jazzmusii-

Elmgren 27.600 €

kin ilmiöitä yli instrumenttirajojen

Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli

VTM Aino Alatalo 27.600 €

help to understand how human-induced

Aho 27.600 € 3. vuosi

Aistimelliset tilat. Vertaileva tapaustutkimus

changes in fish growth and reproduction

Lecturer, editor Albion Butters

Filosofinen tutkimus meritokratian toimin-

Kuinka liike meihin vaikuttaa - affektiivisen

kulttuurirakentamisen prosesseista

affect fisheries yields and management

31.200 € post doc

taperiaatteista ja suhteesta yhteiskunnalli-

MA, PhD candidate Rie Fuse 27.600 €

The Spiritual Evolution of Comics: The Birth

seen eriarvoistumiseen

2. vuosi

liikekokemuksen ilmenemismuodot
FT, tutkijatohtori Lieven Ameel

TaT Mervi Autti 31.200 € post doc

Tohtorikoulutettava, VTM, LuK

31.200 € post doc 2. vuosi

2. vuosi

Johanna Ahola-Launonen 27.600 €

Kaupunkikertomuksia yhdyskuntasuunnit-

Luonto nostalgian ja modernisaation jännit-

3. vuosi

telussa: Jätkäsaaren ja Kalasataman kerto-

Conceptions of responsibility in bioethics –

minen

common fallacies and a way forward

of Spi-Fi

Finland as Japan’s Ideal Other: The
FT Merja Elo 31.200 € post doc

Construction of Otherness in the Case of

MSocSc Jose Cañada 27.600 €

Lajienvälinen informaation käyttö laajassa

Finland in Japan

teessä – Lappi jälleenrakennuskauden ajan

Securing the living - governance, materiality

maantieteellisessä mittakaavassa

taiteilijoiden lehtiartikkeleissa

and understandings of life during biological
emergencies

110

XIII

vuosikertomus 2014

140
Phd student Malgorzata Gabrych

Filosofian maisteri Mikko Haule

Tutkimus Hermann Brochin ja Robert Musilin

Filosofian maisteri Matti Häkkilä

jektioiden yms.) merkityksestä ja kehollises-

Sphere in Britain, 1750-1830: Space, Sociabi-

27.600 €

27.600 €

romaaneista Die Schlafwandler ja Der Mann

27.600 € 3. vuosi

ta motivaatiosta

lity, and Self-Cultivation

Green roofs in northern climates: plant com-

L’expression de la cause en français et en

ohne Eigenschaften

Biological homogenization of bird communi-

munity, diversity and roof performance in

finnois (Kausaalisuuden ilmaiseminen rans-

ties under human influence - Lintuyhteisöjen

Tutkijatohtori Siru Kainulainen

Tohtorikoulutettava Teemu Kemppai-

Finland

kan ja suomen kielessä)

MuM Minna Holkkola 27.600 € 3. vuosi

biologinen samankaltaistuminen ihmistoi-

31.200 € post doc 2. vuosi

nen 27.600 €

Äänen dramaturgiat 2000-luvun oopperassa

minnan vaikutuksesta

Runouden rytmitoimintaa 2000-luvun vaih-

Koettu turvattomuus suomalaisissa lähi-

teen Suomessa –tutkimus runorytmin kysy-

öissä

PhD candidate Yongmei Gong 27.600 €

Filosofian tohtori Jaakko Topias

Understanding the current and future stability

Haverinen 31.200 € post doc 2. vuosi

and variation of Austfonna Ice Cap, Svalbard –

Sinilevämyrkytyksen mekanismit kaloilla ja

climatically driven or internally triggered?

ravuilla

ja kokeellisessa musiikkiteatterissa
Maatalous- ja metsätieteiden mais-

myksestä kansainvälisen tutkimuksen valos-

Artist Felicity Holland 27.600 € 2.

teri Aino Hämäläinen 27.600 €

sa ja sen vaikutus ja merkitys suomalaisessa

Doctoral student Irina Khaldarova

vuosi

Energiapuun korjuun vaikutukset metsäla-

kontekstissa

27.600 €

Revisiting: Traumatic Memory on a Small

jistoon: epifyyttijäkälät kannoilla ja hakkuu-

Scale

tähteillä

Visual strategic communication narratives

FT, tutkija Roni Grén 31.200 € post

VTM, FM Saila Heinikoski 27.600 € 3.

doc 3. vuosi

vuosi

Eläimen kuva ja moderni taideteoria

European Union as a Moral Culture – Percep-

Tohtorikoulutettava Julian Honka-

Filosofian maisteri Mikko Immanen

Paikkaan kiintyminen ja muisti – varhais-

Doctoral candidate Rania Khalil

tions of the Right to Free Movement in the

salo 31.200 € post doc

13.800 €

modernin kaupunkitilan muutosprosesseja

27.600 € 3. vuosi

European Political Discourse

Unfit for Citizenship: Eugenics and the Pat-

Martin Heideggerin ajattelun rooli Frankfur-

Suomessa

Research into Memory: a Video and Perfor-

hologization of Gender Non-Conformity

tin koulun kriittisen teorian muodostumises-

Postdoctoral researcher Driss Habti 31.200 € post doc 2. vuosi

FT, KTM Titta Kallio-Seppä 31.200 €

of the crisis in Ukraine

post doc

mance Archive Retrieval in Artistic Research

Career Mobility of Russian Healthcare Pro-

Filosofian maisteri, lehtori Pilvi Hei-

fessionals in Finland: Trends, Patterns and

nonen 27.600 € 3. vuosi

Master of Arts Sami Honkasalo

ja-Riitta Kalliomäki 27.600 € 3. vuosi

MSc Tooran Khazraie Shoulaifar

Effects

Opettajan evaluoivat vuorot luokkahuone-

27.600 €

Filosofian tohtori, opettaja Ciro

Ethnic Strategies in the Chinese Sphere

16.100 €

vuorovaikutuksessa

Horpan kielen deskriptiivinen kielioppi

Imperato 31.200 € post doc 2. vuosi

(Etnisiä strategioita kiinalaisessa ympäris-

Chemical Changes of Biomass during Tor-

Kohteen siirtämistä ilmaisevien verbien me-

tössä)

refaction

15.600 € post doc 3. vuosi

FT, dosentti Heikki Helanterä 42.000 €

VTM Säde Hormio 27.600 €

taforinen käyttö suomessa ja italiassa

Understanding the socio-environmental de-

kokenut

Overdetermination, responsibility and att-

FT, kirjallisuushistorioitsija Mikko

Filosofian tohtori Karri Kiiskinen

terminants in the use of bioenergy in Finland

Evoluution siirtymät ja superorganismit –

ributability: what climate change can teach

Valtiotieteiden tohtori Helena Jer-

Kallionsivu 31.200 € post doc 2. vuosi

31.200 € post doc

and India – divergence or convergence in

evoluutiobiologinen ja tieteenfilosofinen

us about individual and collective respon-

man 42.000 € kokenut 3. vuosi

Kuolemantanssit ja makaaberi: Kuoleman

Rajoilla pyöräily. Etnologinen vertaileva

cross-national contexts?

tutkimus

sibility

Kulttuuriset voimavarat, sosiaalinen muisti

kohtaamisen dramaattinen perinne

tutkimus identiteetin, rajojen ja pyöräilytoi-

sa Weimarin tasavallassa 1927-1933

Doctor of Science Pradipta Halder

Sinologi, kiinankielen tulkki Mer-

ja identiteetti Suomen ja Venäjän rajan moTeatteritaiteen maisteri, toimittaja

Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli

FM Aleksi Huhta 27.600 € 3. vuosi

Timo Harakka 27.600 € 2. vuosi

Herranen 27.600 € 2. vuosi

Finnish Americans and the Question of Race,

Nousukausi: Vuosien 1994–2008 yhteis-

State Administration Reform as a Catalyst

1900-1945

kunnallisen murroksen käsitehistoriallinen

for Change in the Welfare State – A Case of

analyysi

Finland in European Union Context

lemmin puolin

mijuuden rakentumisesta kolmella euroopFM Heini Karjalainen 27.600 € kielioh-

palaisella raja-alueella

jelma 4. vuosi
Yhteiskuntatieteiden maisteri Kosti

Vepsän kielen indefiniittipronominit

Joensuu 27.600 € 4. vuosi

FT Pekka Kilpeläinen 31.200 € post
doc 2. vuosi

VTT Katri Huutoniemi 31.200 € post

Lars Levi Laestadiuksen filosofia ja länsimai-

Fil.tri, dosentti Klaus Karttunen

The Memory of Slavery Reconfigured: Stra-

doc 3. vuosi

sen metafysiikan kritiikki

42.000 € kokenut 2. vuosi

tegies of Representation and Resolution in

Intia ja kreikkalais-roomalainen antiikki

Contemporary African American Fiction

VTM, PhD candidate Totte Harri Hari-

Filosofian maisteri Patrik Hettula

Ratkaisukeskeisen ympäristötutkimuksen

nen 13.800 € 3. vuosi

27.600 €

sosio-epistemologisia lähtökohtia: Tutki-

FM, tohtorikoulutettava Sanna Jos-

Levels and Reduction in the Special Sciences

Euroafrikkalaiset sosiaaliset, taloudelliset

mustiedon kontekstuaalisuus ympäristötie-

ka 27.600 € 3. vuosi

Filosofian tohtori Virpi Kaukio

Jatko-opiskelija Jeongdo Kim 27.600 €

ja poliittiset tilat Kultarannikolla aikavälillä

teellisen arvioinnin, tieteidenvälisen dialogin

Power, Status and Continuity. The Represen-

31.200 € post doc

Leksikaalinen ikonisuus ja sen neutraalistu-

1850-1950

ja tiedepolitiikan perustana

tation of Imperial Children in Antonine Rome

Hajuaistin ympäristöt. Miten hajut koetaan

minen etymologisesta näkökulmasta

VTM Timo Harjuniemi 27.600 €
Talouskriisin julkisuus – Finanssi- ja eu-

ja mikä merkitys niillä on ympäristösuh-

rokriisin talouspoliittiset ideologiat suoma-

Maisteri Joonas Hirvonen 27.600 €

Valtiotieteiden maisteri Antti Hyr-

Yhteiskuntatieteiden maisteri Saana

laisessa, eurooppalaisessa ja pohjoisamerik-

Humans and Animals in Ancient Mesopota-

käs 27.600 € 3. vuosi

Jukola 20.700 € 4. vuosi

kalaisessa mediajulkisuudessa

mia: a Study of Animal Omens in the Omen

Holding the Future for Ransom: Startup Ent-

Tiedeinstituution muutos ja tieteen objek-

Filosofian tohtori Jaana Kekkonen

nen veden ja ilmakehän väliseen hiilidioksi-

Series Šumma alu ina mele šakin

repreneurship as a Cultural Form (Tutkimus

tiivisuus

31.200 € post doc

di- ja metaanivaihtoon pohjoisen havumetsä-

Elinkiertopiirteiden vaikutus pienten popu-

vyöhykkeen järvissä

FT Jopi Harri 31.200 € post doc

startup-yrittäjyyden pitkälle eriytyneestä

teelle?

FM Petri Kiuru 27.600 €
Ilmastonmuutoksen vaikutuksen mallintami-

Ortodoksinen kirkkomusiikkikulttuuri Suo-

Filosofian tohtori Onni Hirvonen

alakulttuurista ja tämän kulttuurisen muo-

Filosofian maisteri Kai Juntunen

laatioiden geneettiseen monimuotoisuuteen

messa

31.200 € post doc

don mahdollisista funktioista)

9.200 €

ja elinkelpoisuuteen – avustetut istutukset

Musiikin maisteri Anne-Mari Kivimäki

Rooman keisariajan historiankirjoitus Bysan-

luonnossa ja niiden sovellukset lajien suo-

27.600 €

tin aikana

jeluun

Suistamo-Perinnelaboratorio
YTT, yliopistonopettaja Hanna-Mari

Instituutiot ja identiteetit - tunnustussuhdePhD candidate Ehsan Hassani Nezhad

teoreettinen näkökulma

Gashti 27.600 € 3. vuosi

FM Marika Hyttinen 27.600 €
Oulun Pikisaaren pikiruukki – historiallisen

Geothermal energy in pile foundations: Heat

Filosofian maisteri Tommi Hjelt

arkeologian tutkimus esiteollisen yhteisön

Filosofian tohtori Anni Jääskeläi-

Filosofian tohtori Markku Kekäläi-

transfer in soils and structures in the deve-

27.600 €

arjesta ja maailmankuvan muutoksesta n.

nen 31.200 € post doc 2. vuosi

nen 31.200 € post doc 3. vuosi

Kivistö 31.200 € post doc

lopment of cost-effective energy solutions

Lukeminen modernissa olemisen tapana.

1650–1850

Suomen pikkusanojen (partikkelien, inter-

Aesthetics of Existence and Semi-Private

Ihmisoikeuksien politiikkaa – käsitteellinen
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ja retorinen luenta toisen maailmansodan

VTM, MA Saara Kupsala 20.700 €

rary urban environment through sites of

energy efficient and greener technology

seen soveltuvat käännösstrategiat ja kielen-

FM Anna Oldén 27.600 € 4. vuosi

jälkeisistä debateista

Tuotantoeläinten hyvinvointi ja moraalinen

moving image reception in images, art texts

solutions

rakenteet

Luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset

asema: Tutkimus kansalaisten käsityksistä

and installations
Filosofian maisteri Pirjo Majuri

PhD student Olga Neselevska 27.600 €

Taiteen maisteri, kauppatieteen mais-

puustoisilla perinneympäristöillä

teri Jaana Kokko 27.600 € 3. vuosi

FT Kaisa Kurikka 31.200 € post doc

Filosofian tohtori Tomas Lehecka

27.600 € 2. vuosi

Corruption, corporate governance, perfor-

Valtiotieteiden maisteri Pauli Pakari-

Nykytaide maailmallisuuden tutkimisen

2. vuosi

31.200 € post doc

Maalämmön käyttö yleistyy - hyödyt, haitat

mance and growth

nen 27.600 € 3. vuosi

muotona – Avauksia poliittisen ja yhteiskun-

Tavanomaisen tuolla puolen. Suomalainen

The Effects of Grammatical Categories on

ja tulevaisuuden näkymät ympäristön näkö-

nallisen ymmärtämiseen

kokeellinen romaani Harhamasta Neuromaa-

Cognition: Are All Allomorphs Cognitively

kulmasta

niin

Equal? (Kieliopillisten kategorioiden vai-

FM, esitystaiteilija Tuija Kokkonen

Johdon kannustinjärjestelmien synty SuoFilosofian maisteri Riikka Niemelä

messa: Tutkimus instituutioista ja toimi-

27.600 € 3. vuosi

joista

kutus ajatteluun: Ovatko kaikki allomorfit

FM, jatko-opiskelija Arianna Con-

Elektronisia eleitä - videoperformanssin

kognitiivisesti samanarvoisia?)

suelo Marcon 27.600 € 3. vuosi

fenomenologisia tulkintoja

27.600 € 4. vuosi

Oikeustieteen maisteri Visa Kurki

Esityksen mahdollinen luonto. Suhde ei-in-

27.600 € 2. vuosi

himilliseen esitystapahtumassa keston ja

A Theory of Legal Personality: Should Ani-

Filosofian maisteri Mia Lempiäi-

gical word-plays and labyrinthine symbols in

Filosofian maisteri Saija-Elisa Niemi

Popularisoituva kuvataidejulkisuus Suomes-

potentiaalisuuden näkökulmasta

mals, Trees and Foetuses Have Legal Per-

nen-Avci 13.800 € 4. vuosi

the final works of Pentti Saarikoski

13.800 € 2. vuosi

sa 1900-1960

sonality?

Viljelyhistorian ja hyötykasvien käytön tut-

Kuvataiteilija, hum.kand, valt.kand.

True and counterfeited. A study on etymolo-

FT, dosentti Tutta Palin 42.000 € kokenut

Uuteen muuttoliiketeoriaan liittyvän väitös-

kimus rautakaudelta valistuksen vuosisadal-

FT Ville Marttila 31.200 € post doc

Aino Emilia Korvensyrjä 27.600 €

Valtiotieteen tohtori Aappo Kähö-

le Itämeren piirissä. Poikkitieteellinen tutki-

Historiallisten käsikirjoitustekstien editoin-

Biometrinen estetiikka ja lukukelvottomat

nen 42.000 € kokenut

mus arkeologian ja kasvitieteen menetelmin

timenetelmien kehittäminen nykyaikaisen

Filosofian maisteri Juha-Matti Nie-

vinnepäästöt ja miten oikeusekologia voisi

datasubjektit. Taiteellis-jälkitieteenalainen

Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden

historiallisen kielentutkimuksen tarpeisiin

mi-Kapee 27.600 €

auttaa

väitöskirjatutkimus

perusta, 1920-1930

Filosofian maisteri Ville Leppänen

kirjan loppuunsaattaminen

OTM Tiina Paloniitty 27.600 € 4. vuosi
Kenen kuormia kannat? Maatalouden ra-

Ohuiden sammalkattojen lajisto, toiminta ja

27.600 € 2. vuosi

Dr. Daniel McKay 42.000 € kokenut

erityispiirteet ratkaisuna hulevesitorjunnas-

Musiikin maisteri, pianisti Maija Par-

sa suomessa

ko 27.600 € 3. vuosi

Teatteritaiteen tohtori Anu Koski-

PhD Kajar Köster 31.200 € post doc

Indoeurooppalaisen ablautvaihtelun kehitys

2. vuosi

nen 31.200 € post doc

Reindeer grazing vs. changes in above- and

latinan kielihistoriassa

From barbed wire to open minds: Models of

Foucault´n kanssa näyttämölle – Kuinka

below ground biota and soil carbon dynami-

ruumiillistaa ekokatastrofi?

cs in subarctic boreal forests – guilty or not?

Docteur, dosentti Susanna Lindberg

Ekspressiivisyys Claude Debussyn Prelu-

post-war reconciliation as advanced through

Tohtorikoulutettava Kati Nieminen

dissa Les sons et les parfums tournent dans

Southeast Asian captivity narratives

27.600 €

l’air du soir

42.000 € kokenut 2. vuosi

Tottelemattomat subjektit – Tottelematto-

FT, dosentti Anu Koskivirta 42.000 €

Filosofian maisteri Miikka Laihinen

kokenut

27.600 €

Karl Henrik Jakob Ignatius (1809-1856):

Lajit etsivät uusia reittejä ollakseen. Kielen

Dosentti, yliopistonlehtori Aini Lin-

International Master’s Programs and Univer-

YTM Ilari Nikula 27.600 €

The First National Effort – The Battle of Ku-

kontekstoiva elämäkerta valistuskirjailijasta

materiaalisuus ja lyriikan subjekti 2000-lu-

jakumpu 42.000 € kokenut

sity Internationalization

Ympäristökriisin biopolitiikka

likovo Refought

sosiaalisen fennomanian verkostoissa

vun suomalaisessa runoudessa

Työn politiikka kristillisissä liikkeissä
Filosofian maisteri, tohtorikoulu-

Filosofian maisteri, tutkija Sampsa

Filosofian maisteri Tytti Pasanen

Valtiotieteiden maisteri Aura Kosti-

FM Heikki Lakkala 27.600 € 2. vuosi

Master of Arts, filosofian maisteri

tettava Piia Mikkola 13.800 €

Nisonen 27.600 €

27.600 €

ainen 27.600 €

Samankaikuisuus ja kreolisaatio kääntämi-

Elina Pia Pernilla Ljungman 27.600 €

Teksti, agenda, artefakti: kehityskeskuste-

Linking the field – Bayesian network based

Luontoympäristöt ja hyvinvointi – millainen

Kohti kovempaa kontrollia? Argumentaatio

sessä – merkitysten välittyminen ja uusien

Making Money: Remodelling Europe. The

lulomakkeen erilaiset roolit kehityskeskus-

decision support tools for reducing the

yhteys näiden välillä on ja mikä yhteyttä

rikoslain kokonaisuudistuksessa

ilmausten luominen tieteellisen tekstin

causes and consequences of the European

telujen topikaalisissa siirtymissä

environmental impacts of agriculture in

selittää?

kääntämisessä

sovereign debt crisis narrative

ra Kotilainen 27.600 € 4. vuosi

FM Jussi Lampinen 27.600 €

Valtiotieteiden maisteri Aino Luoto-

nen 27.600 €

YTM Paula Nissilä 27.600 €

Paukkonen 16.100 €

Katastrofien ja inhimillisen kärsimyksen vi-

Kaupunkien uusympäristöt harvinaistuvan

nen 27.600 € 2. vuosi

Vainoamisen kokemus elokuvassa: Fenome-

Uskonnollinen yhteisöllisyys ja festivaalin

George Berkeleyn mielenfilosofiasta ja tie-

suaalisten representaatioiden muutoksen ja

niittykasvillisuuden suojelussa

Perhe, sukulaisuus ja sosiaaliset sidokset

nologinen tutkimus vainoamisen auditiivisis-

merkitykset hengellisissä kesäjuhlissa:

dosta itsestä

kolmessa elämänvaiheessa

ta esityksistä

herättäjäjuhlat ja nuorten kävijöiden koke-

27.600 €

Filosofian maisteri Sigga-Marja Mag-

Doctor of Arts candidate, MA, ARCH

Filosofian maisteri Jarkko Koukku-

Vapauden portilla? Toimittajat, median muut-

ga 27.600 €

David Munoz Alcantara 27.600 € 2.

FM Petteri Norring 20.700 €

Making Good Christians. The Daughters of

nen 27.600 €

tuva rooli ja poliittinen transitio Pohjois-Afri-

Duodjin muuttuvat kuvat: Saamelaisen

vuosi

Eli F. Heckscher, Eino Jutikkala ja pohjois-

Charity and moral management in seven-

Poltetun maan taktiikan käyttö talvisodassa

kan Maghreb-maissa, erityisesti Tunisiassa,

käsityön merkitykset symbolin, normin ja

Nomad Agency-Archive of Emergent Studies

mainen historia

teenth-century France

1939-1940

arabimaailman kansannousujen jälkeen

brändin valoissa

/ NAES
VTM, valtiotieteiden maisteri Anne

Dosentti Risto Pekka Pennanen

Tutkija, FT Kirsi Kuoppamäki 15.600 €

Professor Paul Landon 27.600 € 3.

Docent, Senior Research Scientist

Filosofian maisteri Sari Mäittä-

Nykänen 27.600 € 2. vuosi

42.000 € kokenut 3. vuosi

post doc

vuosi

Sayani Majumdar (Bhattacharyya)

lä-Kauppila 23.000 € 4. vuosi

Saksan ulko- ja Eurooppa-politiikka liitto-

Music, Musicians, Soundscape and Colonial

Viherkatot kaupunkialueiden vesienhallin-

Exploring the spatio-temporal, ‘wandering,’

42.000 € kokenut 2. vuosi

Englannin kielen non-prefiksin ilmaiseman

kansleri Angela Merkelin kaudella

Policies in Habsburg Bosnia-Herzegovina,

nan apuna

experience and histories of the contempo-

Reducing carbon footprint in ICT through

piiloivan tunnistaminen ja sen suomentami-

Yhteisön paikasta tekniikan näyttämöön

muus oikeuden näkökulmasta

4. vuosi

Tutkija, valtiotieteen maisteri Noo-

Filosofian tohtori Kati Parppei 42.000
€ kokenut

Finland
Filosofian maisteri Sini-Inkeri Mono-

humanitarisen maailmanpolitiikan muotoutumisen suhteet

PhD student Anna Medvedeva 13.800 €

YTM Silja Daniela Lanas Cavada

VTM, tutkijakoulutettava Ville

mukset

Filosofian maisteri Rose-Marie Peake
27.600 € 3. vuosi

1878-1918
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PhD José Filipe Pereira da Silva

and formats ethical subjectivity

Filosofian tohtori Aapo Roselius

Filosofian maisteri Samu Sarviaho

vaikutukset sekä seuraukset erityisesti

Fil.maist., jatko-opiskelija Väinö Syr-

31.200 € post doc 2. vuosi

27.600 € 3. vuosi

energia-asioissa

jälä 27.600 € kieliohjelma 2. vuosi

Filosofian maisteri Raisa Porrasmaa

Suomi ja postkommunistinen muistoaalto:

Pähkinäsaaren rauha suomalaisissa histo-

27.600 €

sodan julkinen muistaminen kylmän sodan

riankäsityksissä

VTT Jussi Perälä 31.200 € post doc

Parody in Medieval Japanese Court Litera-

jälkeisessä Suomessa

Joitakin muita tarkoituksia varten? – Etno-

ture

42.000 € kokenut
Models of Active Cognition 1250-1550

Käsitykset ruotsin- ja kaksikielisen Suomen
DPhil, dosentti, yliopistonlehtori

kielitilanteesta kielimaiseman heijastamana

(ma.) Ville-Pekka Sorsa 42.000 € koResearcher, composer Dominik Elias

kenut

Ft Nina Elina Sääskilahti 15.600 €

PhD Jadranka Rota 42.000 € kokenut

Schlienger-Tuomi 27.600 €

Onko yritysten yhteiskuntavastuu hyväksi

post doc 3. vuosi

Researcher Surendra Pradhan

3. vuosi

Acoustic Localisation Techniques for Inte-

demokratialle?

Lapin sota ja muistamisen maantieteet

31.200 € post doc

Evolution of host plant usage and communi-

ractive Audio Applications: Developing an

VTM Jukka Pesu 27.600 €

Recovery and reuse of plant nutrients from

ty phylogenetics in a group of herbivorous

ubiquitous positioning system for interac-

Dosentti Marja Sorvari 42.000 € ko-

Tutkija Jaakko Taipale 27.600 €

Suomen kuusi vuosikymmentä ”rauhan-

human urine

insects

tive arts

kenut

Oikeuspsykiatrisen tiedon tuottaminen ja

Venäläisen nykykirjallisuuden välitilat

soveltaminen oikeusprosessissa. Suomalai-

grafinen tutkimus viranomaisten rikolliseksi
luokittelemasta moottoripyöräkerhosta

turvaamisen suurvaltana” – Suomalaisen
rauhanturvatradition ideologinen muodostu-

Yliopistonlehtori Svetlana Probirs-

Dr. Fedor Rozhanskiy 42.000 € koke-

Yhteiskuntatieteiden tohtori Nora

minen 1950-luvulta 2010-luvulle

kaja 31.200 € post doc

nut kieliohjelma

Schuurman 31.200 € post doc

PhD Marianne Spoelman 31.200 € post

Suomen ja Venäjän väliset translationaaliset

Morphological dictionary of Ingrian: an

Eläimen kuolema: käsitykset, kokemukset ja

doc kieliohjelma

FT Jenni Pettay 31.200 € post doc

tilat: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustut-

innovative language resource for a gravely

käytännöt

Hand in hand and/or tooth for tooth: The

FM, YTM Katri Talaskivi 27.600 € kieli-

3. vuosi

kimusta

endangered language

development of complexity and accuracy in

ohjelma

Finnish learner language

Vieraskielinen kirjailija suomalaisella kirjalli-

Perheen evoluutio: yhteistyö ja konflikti esiteollisessa ihmispopulaatiossa

FM Minna Seikkula 27.600 € 2. vuosi
Filosofian tohtori Veli-Matti Pynt-

FM Heta Rundgren 27.600 € 3. vuosi

Intersektionaalinen näkökulma rasisminvas-

täri 31.200 € post doc 3. vuosi

Feminiinistä queeriin: Sukupuoli ja subjek-

taisuuteen Suomessa

Filosofian tohtori Päivi Maria Pihla-

Esseet kriisissä. Kulttuurikriittinen essee

tius feministisiä teemoja käsittelevässä

ja 15.600 € post doc 3. vuosi

Suomessa 1900-luvun alusta nykypäivään

nykyromaanissa

Valo ja voima - Revontulitutkimus ja polaa-

nen oikeuspsykiatria ja oikeus sodanjälkeiseltä ajalta 1960-luvulle

suuden kentällä
Filosofian tohtori, amanuenssi Tytti
Steel 31.200 € post doc

Tekniikan tohtori (TT) Emma Terämä

FT Liisa Seppänen 31.200 € post doc

Multimodaalisuus museossa. Kävijöiden

31.200 € post doc 2. vuosi

2. vuosi

tunteet ja tulkinnat hylyistä ja meriarkeo-

Väestönmuutokset ja kestävä kulutus: kau-

logiasta

pungistumisen vaikutus

riretket 1800-luvulla Suomen suuriruhtinas-

FD Viveca Rabb 31.200 € post doc 3.

Filosofian maisteri Olle Räty 27.600 €

Turku – keskiajan Euroopan periferia vai

kunnassa

vuosi

From climate model simulations to hydro-

Pohjolan metropoli? Turun kehittymisen,

Vasasvenskan: språkbruk och språkuppfat-

logical impact modeling: evaluating the use

keskiaikaisen rakentamisen ja kaupunkikult-

PhD Hannah Sarah Strauss-Mazzullo

Specialist in mathematics and sys-

Filosofian tohtori Irina Piippo

tningar

of model output statistics in climate change

tuurin tarkastelu uusien todisteiden ja tutki-

31.200 € post doc

tem programming Gleb Tikhonov

impact modeling chain

mustulosten pohjalta

Hidden in plain view: the growing impor-

27.600 €

tance of consultancies in environmental

Bayesian latent variable approaches for

18.200 € post doc 3. vuosi
Normatiivisuus toiminnassa: kieli ja sen ar-

Professori, Ph.D. Pauliina Raento

vottava ulottuvuus / Normativity in action:

42.000 € kokenut 2. vuosi

Hallintotieteen kand., tietokirjaili-

Kauppatieteiden maisteri Allan Seuri

policy and management – implications for

modelling community level phenological and

language and its evaluative dimension

Hevonen Suomessa: yhteiskunta, kieli ja

ja Heikki Saari 27.600 €

27.600 €

democratic society

population dynamic responses to climate

kulttuuri

Suomalaisen median rakenteellinen muutos

Näkökulmia Suomen työmarkkinahistoriaan

FT, DI Sari Piippo 31.200 € post doc

1970-luvun lopulta 2010-luvun alkuun - his-

3. vuosi

Filosofian tohtori. Dosentti. Juha

Kestävä biotalous biojätehuollon ja biomas-

Ridanpää 42.000 € kokenut kielioh-

sojen kaskadikäytön avulla

jelma

FM, VTM Matti Saarni 27.600 €

Huumori ja meänkielisten tilallinen identi-

Objektiivinen referenssi Kantin dialogisessa

teetti

subjektin ja objektin ontologiassa

FM Merja Pikkarainen 31.200 € post

toriallinen analyysi

doc kieliohjelma

change over a large geographical area
Ph.D. student Junko Sugano 27.600 €

VTT Antti Silvast 31.200 € post doc

3. vuosi

Taiteen lisensiaatti Heidi Tikka 27.600 €

Security and Risk in a Liberalized Electricity

Synergistic degradation of lignocellulose

Mediataiteen tuotantoverkostot – kokeelli-

Infrastructure

using multiple fungi

suus, performatiivisuus ja toimijuus mediataiteen tuotannossa ja esittämisessä

Filosofian tohtori Juho Sirviö

Ph.D. (Engineering) Yasuhito Sugano

42.000 € kokenut

31.200 € post doc

Valtiotieteen tohtori Arho Toikka

Venäjän federaation vähemmistökansojen

Filosofian tohtori Anna Ripatti

FM Saija Saarni 27.600 € 4. vuosi

Ympäristökuormituksen vähentäminen: Hii-

Electro-catalytic oxidation of polysacchari-

31.200 € post doc

nykytila ja tulevaisuuden näkymät henkilö-

31.200 € post doc 2. vuosi

Ilmastopakotteen vaikutus järvien vuosilus-

lidioksidin ja jäte-glyserolin kiinnittäminen

des at nanostructured electrodes

Energiaregiimin muutosten monitasohallinta

kohtaisten kielielämänkertojen valossa

Pohjoinen Rundbogenstil ja Suomen arkki-

tokerrostumien ominaisuuksiin viimeisen

polysakkarideihin

tehtuurin historismit 1850–1870

2000 vuoden ajalta: Missä määrin lustot

Diplomi-insinööri Hanna Poikonen

heijastelevat lämpötilaa ja sadantaa?

ja polkuriippuvuus
VTM Santtu Sundvall 27.600 €

Filosofian maisteri Kirsi Sonck

4. vuosi

FT Mikko Tolonen 42.000 € kokenut

27.600 €

Politiikan ja estetiikan risteyskohdassa: Au-

Laajojen aineistojen tiedonlouhinta poliit-

Doctoral student Sonya Sahradyan

The past, the present and the future of the

tenttisuuden tuottaminen osana parlamen-

tisen ajattelun historian tutkimuksessa /

27.600 €

Archipelago of Southwestern Finland - Com-

taarista toimintaa

Big data approach to the history of political

min tutkiminen diskurssianalyysin ja retorii-

Migrant NGO practitioners in Finland: Discours-

munity level adaptation to global changes in

kan tutkimuksen menetelmin

es on language integration and employment

Rymättylä 1880-2050

2. vuosi

VTT Teemu Toppinen 31.200 € post doc

Temporality of justice in ethics - a study of

YTM Antti Ronkainen 27.600 €

VM Anna Salmivaara 27.600 €

Diplomi-insinööri Jaakko Sorri

Työelämän satunnaistetut ja sääntelyn so-

2. vuosi

justice within its temporal modalities initiat-

Epäkonventionaalinen rahapolitiikka – kes-

Kansainvälisen yritysvastuun merkitys kehi-

27.600 €

pivuus

Relational Expressivism - Explaining Norma-

ed in intersubjective relation that questions

kuspankkitoiminta finanssikriisin jälkeen

tysmaiden työntekijöiden näkökulmasta

Sääntely rakennetussa ympäristössä ja sen

27.600 € 3. vuosi

Filosofian maisteri, kirjailija Ee-

Musiikin ja tanssin synnyttämät neuraaliset

va-Kaisa Rohas 11.500 € 3. vuosi

vasteet aivoissa

Sylvia Plathille omistetun keskustelufooru-

Doctor, Social Sciences Irina Poleshchuk 15.600 € post doc 3. vuosi

thought
VTT Anu Suoranta 31.200 € post doc

tive Thought and Talk
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PhD Han Thuc Tran 31.200 € post doc

Yksikön 2. ja 3. persoonan avoin käyttö raja-

Filosofian maisteri Jenni-Mari Vesa-

FT, yliopistotutkija Jarkko Akkanen

Professori, akatemiatutkija Outi Fin-

nologiassa, sekä sen soveltaminen tutkit-

Inequality of Ecological Footprint in Finland

karjalaismurteissa

koski 27.600 €

ja työryhmä 45.000 € jatkoapuraha

gerroos 9.500 €

taessa itseä, toista ja yhteisöä

Arktisten jokien virtausolosuhteiden muu-

Kaivosteollisuuden vaikutuspiirissä olevien

Avustus Helsingissä 20.–23. elokuuta 2015

Valtiotieteiden maisteri, poliittisen

tokset ja niiden vaikutus jokisysteemeihin

vesistöjen pohjasedimenttien riskinarviointi

järjestettävän 12th Somali Studies Inter-

FT, dosentti Samuli Helle ja työryh-

ja paikanpäällä tehtävä kunnostus

national Association -konferenssin tila-

mä 100.000 €

vuokria ja konferenssisihteerin palkkausta

Ympäristön vaikutus esiteollisten ihmisten

varten

elinkiertojen evoluutioon Suomen Lapissa

Filosofian tohtori Raisa Foster ja

Helsingin yliopiston tutkijakolle-

työryhmä 61.100 €

gium 75.900 €

– In search of sustainable wellbeing and sustainable limits of consumption

historian tutkija ja viestintäpääl-

perustuen pitkien satelliittiaikasarjojen

M.A. in Ethnology and Anthropology

likkö Marjo Uutela 27.600 €

geospatiaaliseen muutosanalysointiin ja

Sonja Trifuljesko 27.600 €

Operaatio Pax - Saksan jälleenyhdistymisen

virtausmallinnukseen

At the crossroads: Internationalization,

heijastuminen Suomen puolueettomuuspo-

doctoral education and everyday life at the

litiikkaan

University of Helsinki

Professori Pertti Alasuutari ja työryhmä 68.900 € jatkoapuraha

VTT Liisa Voutilainen 31.200 € post

Kansallisten politiikan mallien synkronisointi

doc
Filosofian maisteri Elina Vaara

Sosiaalinen vuorovaikutus ja fysiologiset

PhD, Adjunct Professor Yagut Al-

Art-Eco - tutkimus empaattis-ekologisesta

Erik Allardt -tutkijavaihto-ohjelma lukuvuo-

FM ja VTM Katri Johanna Tukiainen

27.600 € 2. vuosi

tunneprosessit psykoterapiassa

lahverdiyeva-Rinne 78.700 € jatkoa-

ihmisyydestä monitieteellisessä, -taiteelli-

siksi 2014–15, 2015–16 ja 2016–17

27.600 €

Avustetun leviämisen soveltaminen ilmas-

puraha

sessa ja -ammatillisessa yhteistyössä

Lisääntyykö lapsisotilaiden osuus Afrikan

tonmuutoksen vuoksi uhanalaistuneisiin

Filosofian maisteri Katri Vuola

Exploitation of the Finnish cyanobacterial

konflikteissa?

kasvilajeihin: oikeudelliset rajat ja sovellus-

27.600 €

culture collection for solar biofuel produc-

Yliopistonlehtori, tutkimusjohtaja

mo ja työryhmä 27.600 €

mahdollisuudet biologiaa soveltaen

Maalatut puuveistokset Turun keskiaikaises-

tion

Kimmo Granqvist ja työryhmä 93.812 €

Yhteiskuntatieteellisen tutkimusrahoituksen

kieliohjelma jatkoapuraha

vaikuttavuuden arviointimenetelmät

Tohtoriopiskelija Liisa Tuomi 27.600 €

sa hiippakunnassa n. 1250– 1400: veistos-

Valtiotieteiden tohtori Heikki Hiila-

3. vuosi

PhD Milla Emilia Vaha 31.200 € post

ten valmistus, hankinta ja käyttö Itämeren

YTT Timo Anttila ja työryhmä 75.120 €

Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen

Naispoplaulajan konstruoituminen mediate-

doc 2. vuosi

alueen historiallisessa kontekstissa

Yksin yhteiskunnassa

romanikielen pohjoiset murteet

ksteissä

The Ethics of War and the War of Ethics:
Ethical Reasoning and International Political

Kuvataiteilija, kuraattori Annu Wi-

FT, yliopistonlehtori Anni Arponen

Dosentti Panu Halme ja työryhmä

Social eMotions – sosiaalisten tunteiden ja

Theory

lenius 13.800 € 4. vuosi

27.600 € jatkoapuraha

68.000 € jatkoapuraha

liikevuorovaikutuksen tutkimus tieteen ja

Nomadic Science Fiction: Experiencing

Maatalousluonnon monimuotoisuuden suoje-

Perinneympäristöjen ja niitä korvaavien

tanssitaiteen keinoin

Filosofian tohtori, taidehistorian

Diversity and Alterity through Urbanizing

lun keinojen kehittäminen

kulttuuriympäristöjen hoito biologisen mo-

dosentti Leena Elina Valkeapää

Mongolia

Hallintotieteiden maisteri Johanna
Tuomisaari 27.600 € 2. vuosi
Luonto ja ekosysteemipalveluiden idea
maankäytön suunnittelussa

PhD, tutkijatohtori Tommi Himberg
ja työryhmä 53.920 €

42.000 € kokenut

FT Laura Arppe ja työryhmä 53.617 €

nimuotoisuuden, sosiaalisen kestävyyden ja

PsT, dosentti Taina Hintsa ja työryh-

taloudellisen tehokkuuden näkökulmista

mä 64.594 € jatkoapuraha

Kuvataiteen maisteri Markus Tuor-

Luovaa voimaa etsimässä. Taidehistorialliset

Valtiotieteiden maisteri Heikki Wile-

Elämänhistoriat hampaissa - Suomen iso-

maa 27.600 € 3. vuosi

tutkimusretket uuden suomalaisen arkkiteh-

nius 27.600 € 2. vuosi

tooppiarkeologian uudet resurssit ja niiden

FT, tutkimusjohtaja Päivi Happonen

tustaidot yhteiskunnallisen muutoksen

Osallinen maisemasuhde nykytaiteessa

tuurin, taiteen ja taideteollisuuden edistäjinä

Oikeuttaminen ja moraali Itä-Jaavan politiikassa

soveltaminen esihistoriallisen ajan tutki-

70.000 €

paineessa

mukseen

Keskiaikaisten asiakirjojen sähköinen ko-

1871–1902
Dosentti, FT, yli-intendentti Pirjo

VTM Tuukka Ylä-Anttila 27.600 € 3. vuosi

koelma. Suomen keskiajan asiakirja-aineisto-

FT, dosentti, yliopistotutkija Ka-

Ph.D., Senior researcher David Brus

jen sähköinen editio kriittisesti toimitettuna

tariina Holma ja työryhmä 69.450 €

70.000 € jatkoapuraha

tietokantana

jatkoapuraha

Uino 42.000 € kokenut

Taiteen tohtori Leena Marja Valkea-

Huomenna Äänislinnaan - muinaisen

pää 31.200 € post doc

Suur-Suomen jäljillä

Taiteellinen kulttuurintutkimus Käsivarren

FT, post doc-tutkija Konstantin Za-

Aerosol-cloud interactions and their impact

Lapissa

myatin 31.200 € post doc 2. vuosi

on arctic climate

MA (choreography) Jana UnmüSSig

Populismi ja muuttuvat poliittiset käytännöt

Opettajien työhyvinvointi ja vuorovaiku-

Can Nationalism Be Imported? Internationa-

Kohti uutta kansalaisuuskasvatusta: kasMD, PhD Lennart Hardell 53.000 € jat-

vatusfilosofinen näkökulma kansalaisuus-

koapuraha

kasvatuksen teorioiden arviointiin ja kehittelyyn

27.600 €

Researcher, PhD Freek Van der Vet

lization of the Ethnopolitical Conflict in Rus-

Dosentti, yliopistonlehtori Ulrika

Risk factors for brain tumours, especially

Bodily Seeing in Choreographic Studio Prac-

31.200 € post doc

sia’s Republic of Mari El in the mid-2000s

Candolin ja työryhmä 46.000 € jat-

glioma, meningioma and acoustic neuroma

tice: Composing Time Through Bodily Seeing

Protecting Journalists and Lawyers at

koapuraha

– especially regarding wireless phones and

Dosentti Mikko Huhtamies ja työryh-

including environmental agents

mä 78.915 € jatkoapuraha

VTT Katja Uusihakala 31.200 € post

Risk: Defending the Freedom of Expression

Doctor Liandong Zhu 31.200 € post doc

Eutrophication of the Baltic Sea: regulati-

through Strategic Litigation in Russia

Continuous Production of Biodiesel and

on of the littoral ecosystem by a keystone

Biogas from Microalgae Cultivated with Li-

species

doc 2. vuosi

Help or business? Shipwrecks and salvage
Filosofian tohtori, dosentti Janne

companies in the 18th century Gulf of Fin-

Harjula ja työryhmä 63.950 € jat-

land as early modern entrepreneurship

Lapset imperiaalisena sijoituksena: Siirto-

FT, dos. Jukka Varelius 42.000 € ko-

maa-aikaiseen Etelä-Rhodesiaan suuntautu-

kenut

VTT, dosentti Anna-Maija Castrén ja

koapuraha

nut brittiläinen lapsisiirtolaisuus

Lääkärin avustaman kuoleman moraalinen

työryhmä 50.965 €

Keskiajan sarastaessa: Turun Koroisten

Filosofian tohtori, yliopistonlehto-

Avioliittoperheen tuolla puolen: analyysi

1200-luvun piispanistuin ja kristillinen kult-

ri Saija Isomaa ja työryhmä 228.400 €

avioliiton ulkopuolella syntyneitten vauvojen

tuuri Suomessa

Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: dystooppi-

hyväksyttävyys epäautonomisten psykiatFilosofian maisteri Risto Mikael Uusi-

risten potilaiden kohdalla

koski 27.600 € 4. vuosi

vestock Waste Compost

Tutkimushankkeet, tieteelliset seminaarit ja muu tieteen
rahoitus

perhesuhteista

nen fiktio nykykirjallisuudessa

The Concept and Cross-linguistic Compara-

FM Heidi Vepsäläinen 27.600 €

bility of Tense

Väitöskirjatutkimukseen suomen kielen

Professori, VTT, KTM Pertti Ahonen

FT, professori Alfred Colpaert ja

ryhmä 67.080 €

Apulaisprofessori Markus Jokela ja

no-partikkelista kysymysten vastauksissa

ja työryhmä 78.660 €

työryhmä 79.711 € jatkoapuraha

Itse, toinen ja yhteisöt – Besinnung Husser-

työryhmä 5.300 €

Filosofian maisteri / apurahatutkija

Politiikkatointen muotoutumisen digitaali-

Oral histories, Places of Memories and Local

lin filosofiassa. Harkinnan luonteen ja roolin

European Human Behaviour & Evolution

Milla Uusitupa 27.600 € kieliohjelma

nen ihmistiede

Identities in the Caprivi Region, Namibia

täsmentäminen Edmund Husserlin fenome-

Conference 2015

PhD, dosentti Mirja Hartimo ja työ-
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Juminkeko-säätiö / Runolaulu-Akate-

FT, dosentti Aleksi Lehikoinen ja työ-

YTT, visuaalisen journalismin yli-

Suomen kielen myöhempi hallinta: kouluikäi-

Filosofian tohtori Marika Räsänen

Arkkitehti, professori Jyrki Sinkkilä

mia 14.000 € jatkoapuraha

ryhmä 61.064 € jatkoapuraha

opistonlehtori Anssi Männistö ja

set ja nuoret aikuiset

ja työryhmä 64.267 €

ja työryhmä 101.948 €

Laulu inhimillisen kommunikaation muotona

Ilmastonmuutoksen vaikutus lintujen kan-

työryhmä 67.943 € jatkoapuraha

Näe, kuule, tunne, koe. Moniaistinen koke-

Vihreä infrastruktuuri ja maisema: Avaus

– seminaarien ja työpajojen toteuttaminen

nankehitykseen, levinneisyysalueisiin ja

Journalistinen dokumenttiteatteri taiteelli-

Yhteiskuntatieteiden tohtori Han-

muksellisuus Tuomas Akvinolaisen muisto-

ekologisen ympäristösuunnittelun käytän-

vuosina 2013 – 2015

suojelutilanteeseen

sen ja yhteiskunnallisen kohtaamispaikkana

nele Palukka ja työryhmä 103.000 €

juhlissa

nön menetelmien ja kipupisteiden tutkimi-

(JODOTE)

jatkoapuraha

FT, dosentti Kari Kallioniemi ja työ-

Professori Antti Leino ja työryhmä

ryhmä 99.150 € jatkoapuraha

27.600 € kieliohjelma

Tutkimushanke Thatcherism, Popular Cultu-

UraLex: uralilaisten kielten kognaattikorpus

re and the 1980s

FT Suvi Saarikallio ja työryhmä

Professori Mikko Mönkkönen ja työ-

suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta

69.775 €

ryhmä 70.000 € jatkoapuraha

1970-luvun alusta nykypäivään

Tunnetta Taiteesta - Subjektiivinen mieli-

FT, dosentti Katriina Soini ja työryh-

hyvä arkielämän musiikki- ja kuvakokemuk-

mä 14.950 €

sissa

Poikkitieteellinen, kansainvälinen konferens-

Ristiriidat ja yhteisvaikutukset metsien tuotTohtori Krister Lindén ja työryhmä

tamien ekosysteemipalveluiden ja luonnon

Filosofian tohtori Minna Pekkonen

YTT, professori Marja Keränen ja

73.635 € kieliohjelma jatkoapuraha

monimuotoisuuden välillä

ja työryhmä 63.400 €

työryhmä 68.500 € jatkoapuraha

Suomalais-ugrilaiset kielet ja internet

Osallistumisen politiikat ja demokraattinen
legitimaatio Euroopan unionissa

seen ja ratkaisujen kehittämiseen laaja-alai-

Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi

Professori Marjaana Niemi ja työVTT Eeva Luhtakallio ja työryhmä

ryhmä 174.985 €

295.320 €

Asiantuntijat, yhteisöt ja modernin muutos

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

Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka

FT, Kollegium-tutkija Janne Saarikivi

rakennustöiden ajan

62.675 € kieliohjelma jatkoapuraha

HT, dosentti Taru Peltola ja työryh-

sen yhteistyön kautta

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

Periytyminen ja lainautuminen uralilaisten

FT, dosentti Anna Solin ja työryhmä

kielten historiassa (2. vuosi)

46.300 €

FT Tarmo Ketola ja työryhmä

Kansalaisuutta tekemässä: Etnografiseen

65.000 € jatkoapuraha

ja Big Data -aineistoon perustuva tutkimus

MA in History Vladimir Nikitin ja työ-

Työpajasarja pitkäkestoisista ympäristökon-

FT, akatemiatutkija Marjo Saasta-

Constraints of evolutionary adaptation to

nuorten osallistumisesta, sidoksista ja mar-

ryhmä 24.000 €

flikteista ja niiden hallinnasta

moinen ja työryhmä 54.000 € jatkoa-

the climate change

ginalisaatiosta 2010-luvun Suomessa

Documentation on the history of Finland at

mä 21.500 €

Kielen säätely yliopistomaailmassa - englannin käytön vaihtelevat normit

puraha

Professori André Sourander ja työ-

the Archive of the Military-Historical Mu-

DPhil, yliopistonlehtori Pekka Pere

Ekologisten ja epigeneettisten tekijöiden

ryhmä 72.780 € jatkoapuraha

Projektitutkija J Matias Kivikangas

FT, professori Minna-Riitta Luukka ja

seum of Artillery, Engineering and Signal

3.500 €

vaikutus vastustuskykyyn luonnonpopulaa-

The FinnCrime Study. Rikollisuuden esiinty-

45.784 €

työryhmä 52.522 €

Forces at St. Petersburg - identification,

Huoltoriidat lapsista pääkaupunkiseudun

tioissa

vyys ja riskitekijät Suomessa vuonna 1981

Tiedostamattomat tunnepohjaiset arvostel-

Menneisyyden tulkintojen äärellä - tutkimus

description and cataloguing

käräjäoikeuksissa 2006–2014

mat äänestyskäyttäytymisen määrittäjänä

historian teksteistä ja tekstitaidoista
Apulaisprofessori, DPhil, VTT Lena

Professori Petteri Pietikäinen ja

puraha

Docent, Director Athanasia Spili-

PsT, professori Kalevi Korpela ja

Dos., tutkija Jorma Luutonen ja työ-

Näre ja työryhmä 49.152 € jatkoapu-

työryhmä 63.975 € jatkoapuraha

Valtio ja suurteollisuuden synty: Suomalai-

opoulou Åkermark ja työryhmä

työryhmä 64.000 €

ryhmä 22.415 € kieliohjelma jatkoa-

raha

Mielenterveys, lääketiede ja sosiaalinen insi-

sen laivanrakennuksen kehitys yhteiskun-

86.500 €

Metsäkävelyihin yhdistettyjen tietoisuushar-

puraha

Migrant Youth Employment: Politics of

nööritaito 1900-luvun Suomessa

nallisena hankkeena vuosina 1920-1965

Demilitarisation in an increasingly militari-

joitteiden elvyttävät vaikutukset

Marin kielen sanaston kehitys 1920- ja

Recognition and Boundaries of Belonging

1930-luvuilla

(RECOGNITION)

PhD, DrSci, Principal Scientist Pertti

Apulaisprofessori Suvi Salmenniemi

multilevel framework – the case of the Åland

Pulkkinen 29.800 €

ja työryhmä 53.550 € jatkoapuraha

Islands

syntyneillä naisilla ja miehillä
Maisteri Aaro Sahari 35.600 € jatkoa-

FT, professori, dosentti Sirkku Koti-

sed world. International perspectives in a

lainen ja työryhmä 52.174 €

Lyydiläinen Seura ry 30.700 € kielioh-

FT Jari Okkonen ja työryhmä 95.215 €

Development of short rotation tree planta-

Mielen arvoitus: Vertaileva tutkimus tera-

Syrjästä framille monilukutaidolla: Media-

jelma jatkoapuraha

jatkoapuraha

tions for clearing and restoration of polluted

peuttisesta tiedosta ja minuudesta

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

pedagogisia malleja nuoruuden taitekohtiin.

Kuujärven lyydin murresanakirja ja lyydin

Yhteisöjen keskinäinen yhteistyö- ja riippu-

sites

Ymmärrystä taitojen jakautumisesta ja peda-

verkkosanakirja

vuussuhde sosiaalisena ilmiönä – sisämaa

FT, dosentti, yliopistotutkija Tuija

Codices Fennici - Suomen keskiajan ja

Saresma ja työryhmä 262.649 €

1500-luvun käsikirjoitusten tutkimus- ja
digitointihanke

gogisesta tuesta nuorten julkisella taiteellisella mediatoiminnalla

FT, professori Harri Mantila 15.780 €

ja rannikko Pohjois-Suomen rautakauden

Valtiotieteiden tohtori Martti Puo-

löytöjen ja kohteiden valossa

hiniemi ja työryhmä 82.978 € jatkoa-

Kuulumisen kulttuurisuutta sekä kiinnitty-

puraha

misen affektiivisuutta ja materiaalisuutta
tarkasteleva monitieteinen tutkimushanke

kieliohjelma
Kotimaisten kielten keskus 49.500 €

XII kansainvälinen fennougristikongressi

Professorit Atte Oksanen ja Pekka

The four seasons of globalization: How

kieliohjelma jatkoapuraha

(Oulu 17.-21.8.2015)

Räsänen sekä työryhmä 79.400 € jat-

diffusion of new technology shapes human

koapuraha

values

Suomen murteiden sanakirjan toimitustyöhön osallistuminen

41.200 € jatkoapuraha

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Hate Communities: A Cross-National Com-

88.045 €

parison

Erikoistutkija, dosentti Minna Säävälä ja työryhmä 30.100 €

FT Janne-Tuomas Seppänen 88.600 €

Raskaudenehkäisy ja mobiilipalvelut Intiassa

jatkoapuraha

Tampereen yliopiston tutkijakolle-

VTT, apulaisprofessori, akatemia-

Suurriistan polut – verkostoanalyysi hirven

gium 252.540 €

tutkija Semi Purhonen ja työryhmä

ja muiden nisäkkäiden liike-ekologiasta

Koneen säätiön tutkijan palkkaami-

muuttuvassa ympäristössä

nen Tampereen yliopiston Institute

Kuurojen Liitto ry 143.750 € kielioh-

Sillanrakentajat? - Nuoret Suomi-Venäjä

jelma jatkoapuraha

monikansalaiset yhteiskunnallisina ja ylikan-

Dosentti, FT Pia Olsson ja työryhmä

56.000 € jatkoapuraha

Suomalaisten viittomakielten korpus- ja kan-

sallisina toimijoina

64.774 € jatkoapuraha

Kulttuuridistinktiot, sukupolvet ja muutos:

Rajanvetojen kulttuuriperintö. Perinnearkis-

vertaileva tutkimus viidestä eurooppalaises-

VTT Tiina Silvasti ja työryhmä

tot suomalaisuuden rakentajina (2. vuosi)

ta maasta, 1960-2010

105.975 € jatkoapuraha

Master of Science, architect Tuomas

Tulevaisuuden ruokaturva Suomessa – Ana-

Toivonen ja työryhmä 33.600 €
An Archive Chronicle

salaissanakirjahanke
Professori Panu Minkkinen ja työ-

for Advanced Studiesiin

FT Mirkka Lahdenperä ja työryhmä

ryhmä 16.160 €

95.000 €

Suomalais-ruotsalaisen valtiosääntöteo-

Professori Anneli Pajunen ja työ-

FT, dosentti Liisa Raevaara ja työ-

lysoitavana ruokajärjestelmän haavoittu-

Mammat, mummut ja maito – Pitkäikäisyy-

reettisen monitieteellisen tutkijaverkoston

ryhmä 79.300 € kieliohjelma jatkoa-

ryhmä 391.347 €

vuus

den evoluutio Aasian norsulla

toimintaan

puraha

Taide työnä ja työvälineenä
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FT, tutkija Outi Vesakoski ja työryh-

Taiteen tohtori, elokuvaohjaaja

PhD Tapio Kanninen ja työryhmä

Yhteiskuntatieteiden maisteri, toi-

FM, kulttuurihistorioitsija Lauri Piis-

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

mä 113.138 € kieliohjelma

Saara Cantell 6.500 €

60.000 €

mittaja Jussi Konttinen ja työryhmä

pa 32.600 €

45.000 €

Uusia menetelmiä ja aineistoja Suomen mur-

Elokuvanäyttelemistä käsittelevä kirja

Ilmastonmuutoksen merkityksen konkreti-

40.000 €

Tietokirja Venäläisen elokuvan historia

Viestintäkokonaisuus, joka esittää ratkaisuja

sointi: verkkosivujen Globaali kriisi tässä ja

Tieto- ja reportaasikirja Siperiasta. Journa-

Gaudeamus Oy 14.800 €

nyt päivittäminen, laajentaminen ja käytön

listinen teos kertoo mitä tapahtuu Venäjän

Filosofian lisensiaatti Larisa Pono-

miin tuomalla yhteiskunnalliseen keskuste-

Norbert Elias: Sivilisaatioprosessi - suomen-

lisääminen tieto-, taide- ja toimintatapahtu-

vaurauden lähteillä

mareva (Greidan) 35.998 € kieliohjel-

luun kohtuutalousajattelua

noksen viimeistely

mien kautta
Jatko-opiskelija Ari Korhonen ja

Komipermjakinkielisiä murretekstejä sisäl-

Suomen soveltavan kielitieteen yh-

koapuraha

FT Malin Grahn 24.400 €

Filosofian tohtori Anu Karjalainen

työryhmä 13.800 €

tävä teos

distys AFinLA ry 2.350 €

Suomalainen nykymusiikki 2000-luvulla: tai-

Tietokirja tunteiden filosofiasta

ja työryhmä 28.000 € kieliohjelma

Quentin Meillassoux’n teoksen Après la fini-

jatkoapuraha

tude kääntäminen suomeksi

teiden ja uralilaisten kielten levinneisyyshistorian selvittämiseen
Professori (ma), FT, dosentti Susanna
Välimäki ja työryhmä 84.000 € jat-

demusiikin kulttuurinen ja yhteiskunnallinen
merkitys postmodernissa maailmassa
Yliopistojen Aasia-verkosto /Turun

meksi verkkojulkaisuksi ja yhdistyksen julkaisuarkiston siirtäminen vapaasti saataville

Family. Kaksikielinen (suomi/englanti) ja

Tutkija Tiera Laitinen 15.600 €

Tiedettä kouluihin draaman keinoin vievä

Journalistinen tietokirja eläkejärjestelmästä

yleistajuinen opas ulkosuomalaisille perheil-

Kirjokansi - Tietokirja taivaanilmiöiden luon-

Ilmiömäistä!-kiertue

le ja monikielisille perheille Suomessa

nontieteellisestä olemuksesta ja niihin liitty-

teellinen konferenssi ja tutkimusseminaari

jelma

valtakunnallisen Aasian tutkimuksen jatko-

Suomen mestariopettaja - käsikirja S2-opet-

Kekäläinen 34.800 €

koulutusyhteistyön tukemiseksi

tajalle. Tietokirja tehokkaasta ja opiskelijan

Aitojen takana -tietokirja

vistä kansanrunouden mielikuvista

aikuiskoulutuksessa

76.385 €

Filosofian maisteri Eeva Kemppainen

för Konsthistoria ry 4.000 €

Arto Ilmari Rintala 13.800 €

Taidehistorian seuran perustaman TAHI-

FM Marjatta Levanto ja työryhmä

Inca Garcilaso de la Vegan historiateoksen

TI-verkkolehden toiminnan jatkaminen ja

15.600 €

Comentarios reales de los incas (1609) suo-

kehittäminen

Metsäläiset — pikkuväki metsän armoille

mentaminen

-taidekirjaa Suomen maisemataiteesta

21.300 €

Vertaileva tutkimus ilmastonmuutoksen po-

VTT Seppo Hentilä 7.800 €

litiikkaverkostoista Suomessa

Ensimmäiset aseveljet - saksalaiset Suomessa 1918

Taidehistorian seura – Föreningen
Suomentaja, filosofian maisteri

FM, toimittaja, tietokirjailija Annu

taakkaa helpottavasta S2-opetusmetodista

Dosentti Hannu Takala 7.800 €
FM, suomentaja, esseisti Tarja Roini-

Puna-armeijan sotasaalisvarastot Viipurissa

Filosofian tohtori Ville Lähde

la 15.600 € jatkoapuraha

1940 -kirjan loppuunsaattaminen

31.200 €

Kääntämistä käsittelevän esseekirjan lop-

FM, kriitikko, tuottaja, tietokirjaili-

Teoksen Niukkuuden maailmassa englannin-

puun kirjoittaminen

ja Eeva Kemppi ja työryhmä 16.790 €

kielinen laitos

Kuilut umpeen -yhteistyöprojekti

Tietokirjailija Olli Tammilehto
31.200 €

Hitaan journalismin yhdistys ry.

25 vuotta täyttävän Q-teatterin vaiheita ja

Professori Sirkka Saarinen 8.850 €

Yhteiskunnan olomuodon muutos. Mahdol-

15.300 €

merkitystä monipuolisesti käsittelevän Q ja

Filosofian tohtori Riina Maukola

kieliohjelma

lisuudet sellaiseen nopeaan ja syvälliseen

Seitsemän tarinaa eurooppalaisesta korrup-

tähdet - Q-teatteri sukupolvikokemuksen

23.400 €

Udmurttilais-suomalaisen (2008) ja Suo-

yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen muu-

tiosta. Kolmessa EU-maassa toteutettava

näyttämönä -kirja

Suomalaisen teatterin sankarittaret -tieto-

malais-udmurttilaisen (2013) sanakirjan

tokseen, joka kääntää yhteiskunnan pois

kirja

materiaalin muuttaminen sähköiseksi sana-

katastrofiin johtavalta polulta

tutkivan journalismin hanke

Avaruus- ja seksimatka 2015 -niminen monitieteellinen ja -taiteellinen tapahtumien sarja

AFinLA ry:n vuosikirjan muuttaminen avoi-

40.000 € jatkoapuraha

Hanska ja työryhmä 16.000 €

FM Sanni Heinzmann 16.100 € kielioh-

11-kuvajournalistit ry 53.600 €

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys
Pop-Tiede ry – Pop-Vetenskap rf.

Monikielinen perheemme - Our Multilingual

Alueellistumisen uudet tuulet Aasiassa. Tie-

Tietokirjoittamisen, tieteen
yleistajuistamisen ja tieteellisten lehtien apurahat

ma

Valtiotieteiden kandidaatti Jari

yliopisto 15.065 €

VTT Tuomas Ylä-Anttila ja työryhmä

kasvutalouden aiheuttamiin ympäristöongel-

FM, tohtorikoulutettava Hanna Kie-

listaksi

FM Ritva Hyttinen ja työryhmä

täväinen-Sirén 9.200 €

OTM Piia Nuorgam 6.750 € kieliohjelma

36.165 €

Rahvaan rakkaus. Suomalaisen rakkauden

Pohjoissaamenkielinen vauvakirja, joka

Ylioppilas Maria Seppälä ja työryh-

das ry 50.000 €

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö

UTELE - Tutkimustieto näkyväksi kirjas-

historiaa -tietokirjan loppuunsaattaminen

elvyttää ja vahvistaa vanhempien ja lasten

mä 17.100 €

Finlandia 2.1 audiovisuaalisen tiedonjulkista-

20.000 €

tossa

saamenkielentaitoa, lapsen saamelaista

Fintiaanit - suomalaisten siirtolaisten ja

misen kehittämishanke

FM, kääntäjä-kirjailija Arto Kivimäki

identiteettiä ja kulttuurin tuntemusta sekä

Amerikan alkuperäsväestön jälkeläiset Poh-

toimii muistokirjana

jois-Amerikassa 1900-2000-luvulla

1915 - 2015: Akseli Gallen-Kallela, Pekka
Halonen ja Jean Sibelius ovat nyt kavereita.

Into Kustannus Oy 75.000 €

26.266 €

Facebook-profiilien käsikirjoitus taiteilijoi-

Ohjelmallinen tietokirjakiertue, joka po-

Kirja Troijan sodasta

den syntymän 150-vuotisjuhlavuonna 2015

pularisoi tietoa, nostaa esiin ajankohtaisia

FM (taidehistoria) Mervi Appel ja

Tiedon julkistamisen kulttuuriteh-

Tutkijaliitto ry 8.000 €
Tutkijaliiton Paradeigma-julkaisusarjan

Toimittaja, dokumentaristi Sampsa

VTT, yliopettaja Ulla Siirto ja työ-

tunnettuuden edistäminen ja jatkuvuuden ja

yhteiskunnallisia teemoja ja aktivoi tiedon

Filosofian tohtori Pia Koivunen

Oinaala ja työryhmä 32.200 €

ryhmä 34.150 €

vaikuttavuuden turvaaminen sen verkkonä-

tuotantoon

7.900 €

Talvivaaran kaivosta ja suomalaista yhteis-

Oppi- ja tietokirja pakolaisuuden eri ulottu-

kyvyyttä kehittämällä

Maailman nuorisofestivaali ja kulttuurinen

kuntaa käsittelevä kirja

vuuksista

Toimittaja Kimmo Oksanen 31.900 €

FK Elina Suolahti 23.400 € jatkoapu-

tys 5.000 € kieliohjelma

työryhmä 28.070 €
Performanssitaiteilija Helinä Hukkataipaleen

Kauppatieteiden tohtori Maria Jout-

taidetta kuvin, videoin, tekstein ja haastat-

senvirta ja työryhmä 15.750 €

teluin esittelevä monografia

Kasvutaloudelle vaihtoehtoisia talous- ja

FM Paula Kokkonen 31.200 € kielioh-

Micaela Stoican, romanialaisen kerjäläisnai-

raha

Tieteellisen aikakauslehden Lähivõrdlusi.

hyvinvointimalleja käsittelevä tietokirja

jelma

sen tarina tekstein ja kuvin

Italialaisen kirjallisuuden historia

Lähivertailuja kotisivujen kehittäminen,

FT, dosentti (emer.) Pekka Borg

kylmä sota

Viron soveltavan kielitieteen yhdis-

Elektronisen sanakirjan (komi-englanti-suo-

tieteellisen profiilin vakiinnuttaminen ja 25.

1.950 €

Maatalous- metsätieteiden tohtori

mi-venäjä) suomenkielisen osuuden työstä-

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti,

Tieteellinen seura SETS Suomen elo-

Kohti kasvun rajoja. Kestääkö luonto nykyi-

Eija Juurola ja työryhmä 30.000 €

minen

toimittaja Kati Pehkonen ja työryh-

kuvatutkimuksen seura ry. 3.300 €

sen käytön? Tietoa yleistajuistavan ekolo-

Metsien ja ilmakehän vuorovaikutustutkimus

mä 30.950 €

Lähikuva-lehden siirtyminen open access

Yhteisörahoituspalvelu Mesenaatti.

gis-taloudellisen tietokirjan kirjoittaminen

dialogissa taiteen kanssa

Suomalaista vaateteollisuutta käsittelevä

-julkaisuksi

me Oy 30.000 €

luonnonvarojen käytöstä

tietokirja

numeron julkaisutoiminnan tukeminen

Tieteen yhteisörahoitusohjelma - pilotti
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2015: Yhteisörahoitusmallin jalkauttaminen

Kuvataiteen kandidaatti Elina Autio

DocPoint – Helsingin dokumenttielo-

TeM, TaM Terike Haapoja ja työryh-

Lavarunoyhteisö Helsinki Poetry

Jättömaa ry 20.000 €

tieteen rahoitusinstrumentiksi

11.500 €

kuvayhdistys ry 12.000 €

mä 40.000 € jatkoapuraha

Connection ry. 12.900 €

Jättömaa-festivaalin järjestäminen

Näyttelyn valmistaminen Forum Boxin Mont-

Dokumentaarisen elokuvan ja taiteen rajojen

Toisten historia -hankkeen vuoden 2015 teos

Kansainvälinen W/ord! -stage poetry festival

tuun

etsiminen DocPoint 2015 -dokumenttieloku-

Epäihmisyyden museo ja siihen liittyvä jul-

2015

vafestivaalin ohjelmistossa

kaisu sekä luennot

FM, kääntäjä Yuriy Zub 5.750 €
Suomalaisen tietokirjallisuuden kääntämiseen ukrainan kielelle

Taiteen ja kulttuurin sekä muut
apurahat

Baltic Circle -festivaali / Q-teatteri

Dosentti, Ph.D. Kaarina Kailo ja työryhmä 19.000 €

HIAP ry 40.000 €

Mielly metsä, kostu korpi – suomalaisten

ry 27.000 €

Edistyksellinen nykytanssi ja -ba-

Taiteen Maisteri Matti Hagelberg

Frontiers in retriet – Multidisciplinary ap-

ja suomensukuisten kansojen ekologinen

#Zartivismi. Artivismia käsittelevä ohjelma-

letti yhdistys 20.000 €

31.200 € jatkoapuraha

proaches to ecology in contemporary art

perinnetieto ja haltiakulttuuri. Kiertävä mul-

kokonaisuus Baltic Circle -festivaalilla

Susanna Leinonen Companyn uuden tans-

Läskimooses-sarjakuvalehden piirtäminen

Bare Bone Business Osuuskunta

vuonna 2015

timedianäyttely
Kuvataiteen maisteri Laura Karolii-

siteoksen Valve (työnimi) toteuttaminen
Sirkustaiteilija (AMK) Salla Hakan-

na Horelli 15.000 €

Teatteritaiteen maisteri (TeM) Irene

pää ja työryhmä 16.000 €

Videoteoksen The Jokinen Trial toteutus

Kajo ja työryhmä 25.000 €

Sirkustaiteilija Elice Abonce Muhonen

24.150 €

ja työryhmä 12.000 € jatkoapuraha

Nivelet yhdistää koreografioidun fyysisen

Esitystaiteen seura ry. 22.000 €

Tilasidonnaisen, uimahallissa esitettävän

Sirkuselokuva Mad In Finland

liikkeen esiintyjän jäseniin liitetyillä sen-

Discorituaali-esityshanke

Dive-nykysirkusteoksen valmistaminen ja

Säveltäjä Anna Huuskonen ja työ-

doksia. Moniaistinen ja ruumiillinen tapahtu-

esittäminen

ryhmä 20.000 €

masarja. Tuntematonta käsittelevän esitys-/

Rajoilla. Ung Nordisk Musik -festivaali Hel-

tapahtumasarjan osa II

soreilla elektroniseksi ääneksi. Electronic
Agency North Oy 11.500 € jatkoapu-

marching band meets circus with a twist

raha

Kuvataiteen maisteri Jenni Eskola
13.800 €

Kuvataiteen maisteri Aura Hakuri ja

Agonia – eli kuinka opin rakastamaan para-

singissä vuonna 2015

Kotimaisten nykynäytelmien kolmivuotinen

MA, artist, cultural worker Erich

Taiteellinen työskentely, uusiin työskente-

työryhmä 31.050 €

käännöshanke

Berger ja työryhmä 11.350 € jatkoa-

lymateriaaleihin tutustuminen, näyttelyihin

Performanssiryhmän Linda ja Aura taiteelli-

Säveltäjä Maija Hynninen ja työryh-

MuT Maari Kallberg ja työryhmä
30.000 € jatkoapuraha

puraha

osallistuminen

nen projekti Viisi vaihetta

mä 14.000 €

Seurasaari Soi! 2015

Kuvataiteilija Heini Aho ja työryhmä

Inheritance - family jewellery artefacts with

Tanssia, nykymusiikkia ja kuvataidetta

31.100 €

traces of radionuclide which render them

Mus.ped. Amk Sunniva Fagerlund

Kuvataiteen maisteri Kaisaleena Ha-

yhdistävän kokonaistaideteoksen valmista-

Julkaisun tekeminen ja konseptin eteenpäin

unwearable. To bring the irrationality we

17.000 €

linen 13.800 €

minen

työstäminen keväällä 2014 toteutuneesta

treat our environment into an intimate and

Poikkitaiteellinen esitys Reflections of the

Teoskokonaisuuden loppuunsaattaminen

laboratoriosta ja seminaarista

comprehensible context

Identity

Galleria Aman näyttelyyn sekä uusien paik-

Kirjailija Ville Hytönen 13.800 € jatkoapuraha

Muusikko, säveltäjä Heta Aho ja työ-

Kuvataiteen maisteri Maija Blåfield

Flame Jazz ry 10.000 €

12.000 €

Flame Jazz -konserttisarjan kansainvälis-

Valokuvataiteilija, TAM Ilkka Halso

Eloa-taidefestivaalin toteuttaminen

The Fantastic -elokuvateos

tyminen

10.000 €

Tilataiteilija Pauli Ahopelto 8.300 €

Elokuvaohjaaja Kanerva Ce-

Flow ry 17.000 €

Ovipeili-kaupunkitaideteos

derström ja työryhmä 10.100 €

Nykytanssin näyttämöteos Panopticon (työ-

Kuvataiteilija Kalle Pekka Hamm ja

Lypertö - hiljaisten talojen kylä, audiovisu-

nimi)

työryhmä 30.000 €

Maiseman valaistus -valokuvaprojekti

Kääntäjä Kaija Anttonen 8.000 € kie-

aalinen teossarja

liohjelma

Musiikin maisteri, kulttuurituottaja

leinen ja työryhmä 35.000 €
The Hundred and The One -multimediataide-

kasidonnaisten teosten työstäminen
ryhmä 16.000 €

Kuvataiteen maisteri Tellervo Kal-

teoksen toteuttaminen

Romaanin Ukko Thiesin oikeudenkäynti vii-

Kuvataiteilija Dzamil Kamanger ja

meisteleminen

työryhmä 15.000 €
Taiteellinen työskentely: Pier Paolo Pasolinin

Höyhentämö-teatteriyhdistys ry

taiteellinen ja intellektuaalinen perintö ja

20.800 €

sen merkitys 2010-luvulle

Tuhat intensiteettiä -esityksen tuotanto
Kuvataiteilija (AMK) Sora Kankare

Mäntän XX kuvataideviikkojen taiteilijoiden

Intomieliset ry 35.000 €

12.500 €

työskentely ja teosten tuotantokulut

Arja Tiili & Co: Break The Fight! Breikkaa

Subdimensionaalinen portti: Kootut epäon-

koulukiusaamista vastaan -hankkeen esitys.

nistumistarinani

Saamelaisen lastenkirjallisuuden julkaisun

Checkpoint Helsingin Tukiyhdistys

Johanna Fredriksson ja työryhmä

edistäminen

ry 120.200 €

28.000 €

Taiteen maisteri Saara Hannula ja

Breakdancea, nykytanssiteatteria ja videoa-

Checkpoint Helsingin kansainvälisen nyky-

Kansainvälinen katuperformanssifestivaali

työryhmä 27.600 €

nimaatiota sekä live DJ/ rap- musiikkia yh-

Kuvataiteilija, Taiteen maisteri Han-

Taiteen tohtori Petri Anttonen 15.600 €

taiteen kuraattoritoiminnan käynnistäminen

Helsingissä 2015

The BodyBuilding Project -esitysinstallaatio

distelevä esitys

nu Karjalainen 20.500 €

Kolmiulotteista valokuvamenetelmää kehit-

vuosina 2015–2016

Pianotaiteilija Väinö Jalkanen ja

kuulla kumman laulun toteuttaminen vuonna
2015

tävä hanke

Kokeellisen täyspitkän elokuvan Saatte

ja sarja tapahtumia Galleria Augustassa
Fyysillisen aikalaistaiteen ystävät

Corpus ry. 10.900 €

ry. 21.000 € jatkoapuraha

Taiteen maisteri (MA in screenwri-

työryhmä 35.000 € kieliohjelma

Tutkija Eemeli Aro ja työryhmä

Museoetiikka 2.0. Kansainvälisen mu-

Walkapolis-kävelykonseptin toteuttaminen

ting) Katrin Havia 9.200 €

Marin kieltä, valokuvia Marimaalta sekä

4.000 €

seoeettisen keskustelun tuominen Suo-

Surreal Heights -elokuvasarjan jatko-osan

kansainvälisesti merkittäviä nykymusiikkite-

TeM Anna-Mari Karvonen 18.400 €

Kampanjointi World Science Fiction Conven-

meen

ennakkotutkimus- ja käsikirjoittamistyö

oksia esittelevän Matka marien maalle -kon-

Black Witch -esitys ja Hologrammi-esitys-

serttikiertueen toteuttaminen Itä-, Keski- ja

teksti (työnimi)

tionin saamiseksi Suomeen vuonna 2017 ja

MA-opiskelija Tatu Gustafsson
14.300 €

tietoisuuden lisääminen Suomesta sekä suo-

Master of Law Roxana Crisologo ja

malaisesta tieteis- ja fantasiakirjallisuudesta

työryhmä 32.000 €

etenkin Yhdysvalloissa

Sivuvalo. Onko tämä suomalaista kirjalli-

Tanssitaiteen maisteri Jyrki Haapala

suutta? To improve the visibility of writers

ja työryhmä 3.900 €

Arte ry 10.000 €

who live in Finland but write in other langua-

Titanik-gallerian kaupunkitilan tutkimus- ja

ges than Finnish or Swedish.

näyttelyhanke Turku Phantasmagoria

Weather Camera Selfportraits

Valokuvaaja Hannes Heikura 9.200 €

Pohjois-Suomessa
Taidemaalari, kuvanveistäjä Pertti

Valokuvanäyttely ja kirja End of the Road
Musiikin tohtori Elisa Järvi 6.200 €

Kekarainen 12.000 €

Musiikin maisteri, valtiotieteiden

Neljäsosasävelaskelpianon käyttöönotto ja

Tilallisia muutoksia. 25-vuotisjuhlanäyttely

Linda - The face in the Mirror -näyttämöte-

kandidaatti Marjo Heiskanen 27.600 €

soittotapojen kehittäminen

Forum Boxissa

oksen toteutus

Musiikkiaiheisen romaanin kirjoittaminen
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Kuvataiteen maisteri Olli Keränen

Kunstdok Media Productions 28.300 €

M.A.D. Tanssimaisterit ry 30.000 € jat-

Mehiläispesä ry / Galleria Huuto

Kuvataiteen maisteri Heini Nieminen

Sarjakuvataiteilija/kuvittaja Heikki

10.000 €

Art Advisor -taiteilijaohjelma

koapuraha

20.000 €

ja työryhmä 5.000 €

Paakkanen 27.600 €

Suomalaisen tanssielokuvan kehittämis-

Taiteilijoiden uuden toimintatilan vakiinnut-

Elin&Keino/Nieminen&Nyberg: Osallistumi-

Suomi 100 -teos

hanke

taminen 2015

nen kansainväliseen ulkoilmakuvanveistonäyttely Headland Sculpture on the Gulfiin

Palikka ry 8.000 €

Maaseudun Sivistysliitto 120.000 €

Meidän Festivaali / Järvenpään Sibe-

Aucklandissa, Uudessa-Seelannissa teoksel-

Animatricks-festivaalin järjestäminen vuon-

jatkoapuraha

lius-seura ry. 25.000 €

la Artificial Astronomy

na 2015

Tanssitaiteen kandidaatti, tanssija

Ympäristösivistyksen hankekokonaisuus.

Meidän Festivaalilla vuonna 2015 toteutet-

Videoteoksen ja siihen liittyvän installaation
toteuttaminen tulevaan yksityisnäyttelyyn

Valokuvataiteilija, kuvataiteilija
Maija Kurki 13.800 €

Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys

Valokuvaprojektin työstäminen

Särö ry 25.000 €
Särön Missio-teemavuosi 2015: Euroopan itä

Pietari Kärki ja työryhmä 20.000 €

Hankejakson II Paikan tuntu - paikan identi-

tavan Liikkuva Ainola -konserttitilan ja kon-

Valtiotieteiden maisteri Juulia Niini-

Kuvataiteilija Ida Palojärvi 4.000 €

Tanssitaiteen maisteri Carl Knif ja

SNAP ME - 20231 LIKES -tanssiteos sosiaali-

teetti toteutus vuonna 2015

serttisarjan tuotanto

ranta ja työryhmä 16.000 €

Näyttelyn pitäminen Galleria Huudossa ke-

työryhmä 13.800 €

sessa mediassa kiihtyvästä itsepromootios-

Kalevala & Stringpurée Band live: Reino Nii-

väällä 2015

Friends of Dymphna, an opera about depres-

ta, hetkistä ja niiden luomisesta

Mad House ystävät ry - Mad House

Taiteen kandidaatti Laura Merz

nirannan Kalevala-animaatiot elävän musiikin säestämänä

sion -tanssiteos

vänner rf 138.000 €

9.200 €

FT Liisa Lagerstam ja työryhmä

Mad Housen päämääränä on luoda kansain-

Kanirukka: kansanperinteestä ammentava,

Musiikin maisteri Uli Kontu-Korhonen

37.400 €

välisen tason tuotantotalo esitystaiteelle

ekologinen suunnittelukonsepti turkistuot-

Kuvataiteen maisteri Aapo Nikkanen

9.200 €

25.000 €

Kulttuurikartano Laukon juhlavuoden näyt-

Suomeen

teille citykanien nahoista

9.200 €

Tyyppi versus tulitikku. Esineteatterin rajoja

Oliphant-yhtye: Muuttuuko ihminen ja mihin

telyt

Be Me (työnimi) – monitaiteellinen teosko-

tutkiva sooloesitysten sarja

suuntaan? Draamallinen konserttikokonai-

Valokuvaaja/elokuvaaja Jukka

Elokuvantekijä, taiteilija Milla Moi-

suus, jossa yhdistyy eurooppalainen keski-

Musiikin maisteri, freelance-muusik-

Male 31.200 €

lanen 14.700 €

aikainen musiikki ja runous sekä näyttämö-

ko Emilia Lajunen ja työryhmä 5.000 €

Pitkän aikavälin seurantaan perustuvan va-

Animaatioelokuvan toteuttaminen

kohtaukset

Emilia Lajunen Fixed -soolokiertueen järjes-

lokuvakirjasarjan ensimmäisen osan ja suku-

täminen ja toteutus Suomessa kesällä 2015

puoliroolimalleja tutkivan dokumenttieloku-

polkupyöräillen

van rinnakkaiset tuotannot niihin liittyvine
valmisteluineen ja jatkotyöstöineen.

sen suunnittelu, harjoitus ja esitys

skiöld 9.400 €

Arkkitehti Juho Manka 27.600 €

Musta Saukko Ry 50.000 €

Kuvataiteen maisteri (KuM) Sanna

Shelter Photography exhibition at Peri Pho-

MoBio – siirrettävät luontolaitteet kaupun-

Korteniemi 12.450 €

tographic Centre, and the Wäinö Aaltonen

gissa

Valoisaan aikaan II -teoskokonaisuuden val-

Museum in Turku

Kreikan kirjallisuuden dosentti Tua
Korhonen ja työryhmä 25.300 €
Antiikin draamojen käännöshanke

Vapaa taiteilija Mikko Perkola
12.940 €
Epitafi - lauluja vankilasta: Mikko Perkolan

MuK, SibA Laura Murtomaa 13.800 €

Riitti yhteisöllisenä muistivarastona. Rituaa-

viola da gamba- ja laulutaide yhdistyy UMO

Sädekehiä – täydellisen politiikkaa -esityk-

limuseo muistiorganisaatioksi

big bandin kanssa

Kuvataiteilija, professori Petteri

Kirjailija ja pelisuunnittelija Mike

Nisunen 12.000 €

Pohjola ja työryhmä 14.800 €

SIC-gallerian näyttelytoiminta 2015 ja toi-

Pinnan absorptio-ominaisuuksien käyttö

Katajainen kansa. Vuoden 2017 kattava suo-

minnan kehittäminen

taiteellisena ilmaisukeinona

malaisuutta ja itsenäisen Suomen historiaa
useista perspektiiveistä ja useilla interaktii-

Filosofian maisteri, runoilija Teemu

Kuvataiteen maisteri Salla Myllylä

Nuoren Voiman Liitto ry 13.500 €

Taiteen kandidaatti, valokuvaaja

Manninen 20.700 €

13.800 €

Suomalais-venäläinen nykyrunouden käännös- ja kulttuurivaihtohanke

Teatteritaiteen maisteri Ossi Koske-

Lasse Lecklin ja työryhmä 12.500 €

Nykyrunouden arvoja ja perinteitä käsitte-

Taiteellinen työskentely piirtämisen ja liik-

Euroopan kauneimmat ydinvoimalat -valoku-

levän kriittisen esseekokoelman kirjoitta-

kuvan kuvan välimaastossa

Neverland-esitys

vaprojekti

minen

Teologian maisteri Árpád Kovács ja

Kuvataiteen maisteri Niina Lehtonen

Kuvataiteilija Hanna Margareeta

István Mäki 8.500 €

työryhmä 27.600 €

Braun 13.800 €

Marno 8.900 €

Nuortenromaani Kuumat kivet

Hailuoto – turvasaari vainotuille taiteilijoille

Teoskokonaisuuden These Foolish Things

Kaunis kuin Kivestä Veistetty Uni -installaa-

Remind Me of You toteutus näyttelyitä var-

tiosarja

ten sekä taidekirjaksi

työryhmä 8.600 €

Hum.kand., kirjailija Maria Matinmik-

visilla teosmuodoilla luotaava kokonaisuus
Poliittisen valokuvan festivaali ry
52.000 € jatkoapuraha

Taiteen kandidaatti Kati Närhi 8.625 €
Kirjailija, teatteriohjaaja Harri

Identiteetti-hanke osa 1 #ID:Romania

konaisuus

nen ja työryhmä 27.600 €

lainen ja työryhmä 11.500 €

Taiteen kandidaatti David Kozma ja

sun ohjaaja (AMK) Johanna Peltonen

Taiteilija, kuraattori Tuula Nikulai-

Master of Laws Christian Langen-

mistaminen

Esiintyvä taiteilija, teatteri-ilmai-

Poliittisen valokuvan festivaali

Sarjakuvakirjan tekeminen
Kulttuurituottaja Ivan Punzo ja
Master of Arts Egle Oddo ja työryh-

työryhmä 27.000 € jatkoapuraha

mä 18.800 € jatkoapuraha

AAVE-festivaali

Napafilms oy 23.000 €

The Arch of Seeds, cross-disciplinary

Kohtaaminen puolivälissä -dokumenttieloku-

project

van taustatutkimusmatka ja kehittäminen

Kuvataiteen kandidaatti Joakim Pusenius ja työryhmä 9.200 €

Lens Politica ry 15.000 €

ko ja työryhmä 3.110 €

Yhteiskunnallisen elokuvan ja taiteen festi-

Mahdollisen Kirjallisuuden Seura: Kollektiivi-

New Performance Turku ry 32.200 €

20.000 €

Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kak-

vaalin Lens Politican 10-vuotisjuhlavuoden

romaanin viimeistely ja julkaisu

jatkoapuraha

Parallel Interiors -näyttely Valokuvagalleria

Taiteen maisteri, lavastaja Jyrki

sikko ry (Teatteri 2.0) 20.000 €

tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen

New Performance Turku Festival 28.9.–

Hippolytessä sekä Turku biennaaliin 2015

Pylväs ja työryhmä 10.800 €

4.10.2015

tulevan teoksen valmistus

Antroposeeni-monitaideteoksen valmista-

Väkivallan kulttuuria ja kansallista identi-

Elokuvaohjaaja Mika Mattila

Valokuvataiteilija Milla-Kariina Oja

Tomorrow was magnificent –näyttely

teettiä suomalaisten nuorten miesten näkö-

Kirjailija Sami Liuhto 27.600 €

10.000 €

kulmasta käsittelevä teatteritaiteen hanke

Avantgardistis-menetelmällisen runoteok-

The World Park® -dokumenttielokuvan

Kuvataiteilija Jaakko Niemelä

Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys

sen kirjoittaminen

ennakkosuunnittelu, käsikirjoitus ja koeku-

12.000 €

ry 15.000 €

Teatteritaiteen maisteri Emilia

vaukset

Nostalgia – Taiteellinen tutkimus isästäni

Lusia-oopperan taiteellisen työn ja tuotan-

Pöyhönen 27.600 €

non viimeistely sekä teoksen esittäminen

Tekstin ja näyttämön rajoja tutkivien teos-

Kulttuuriyhdistys Mustekala ry

minen

5.500 €

Loud Silents ry 10.000 €

merikapteeni Kap Hornin kiertäjä Erkki Nie-

Kulttuurilehti Mustekalan sisällön ja toimin-

Loud Silents: livesäestetyn mykkäelokuvan

melästä

ta-alustan kehittäminen vuonna 2015

koulutus-, esitys- ja kulttuurivientihanke

ten kirjoittaminen
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Nukketeatteritaiteilija Merja

Perkussiotaiteilija Sami Rönkä

Filosofian maisteri Jolin Slotte

Filosofian maisteri Jouni Teittinen

Uteliaat muusikot ry 20.000 €

TeM, näyttelijä-tuottaja Jari Vir-

Pöyhönen ja työryhmä 29.900 €

10.000 €

13.800 €

ja työryhmä 10.000 €

Tulkinnanvaraista-konserttisarjan järjestä-

man ja työryhmä 34.500 €

Romeo ja Julia – suuruudenhullua Shakes-

Replaying silence - kokeellinen musiikki- ja

Subliimit tulkinnat - Sublima tolkningar -

Tuli & Savu -runouslehden juhlajulkaisu, di-

minen

RedNoseClub: Lokki 2015 -esitys

pearea nukein syksyllä 2015

flamencotanssiteos

Sublime tolkninger

gitointi ja toiminnan kehittäminen
Sirkustaiteen amk Hanna-Maarit Ut-

KTT, Dosentti Akseli Virtanen 35.200 €

Koreografi, TaM 2014 Kati Raatikainen

Master’s degree of art and research

Suomen New Yorkin kulttuuri-insti-

The BRITDOC Foundation 50.000 €

riainen ja työryhmä 16.100 €

jatkoapuraha

10.000 €

Sepideh Sadatizarrini (Rahaa) 2.600 €

tuutin säätiö 80.000 € jatkoapuraha

The Good Pitch event in Oslo with and the

Zero Gravity Company: Toisin sanoen -nyky-

Future Art Base

Mementos-esitysinstallaatio

One ocean is a distance. Transition between

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin ja

Impact Producers Lab to be organized in

sirkusteos

Finland

time and space based on an individual cultu-

Suomen Lontoon instituutin yhteisen MO-

Radion kamarikuoron laulajat ry

re and background in different geopolitical

BIUS-hankkeen jatkaminen

30.000 €

points

Visiokolmio Oy / Ohjaaja, käsikirjoitUusinta-kamariyhtyeen kannatusyh-

taja, tuottaja Jan Ijäs 11.000 €

Teatteritaiteen maisteri, TeM Tuo-

distys ry 10.000 €

Filmille toteutettava dokumentaarinen kau-

Suomen Oistat-keskus 30.000 €

mas Timonen ja työryhmä 25.800 €

Uusinta Ensemblen konserttitoiminta 2015,

huelokuva samasta paikasta kahdessa eri

Bachelor of Dance Arts Annatuuli

Skenografianäyttely Prague Quadrennialen

black mödernismin Takomon kiertue. Kir-

teemana kehollisuus

ajassa

Saine ja työryhmä 18.400 €

Suomen ammattilaisosaston suunnittelu ja

jallisten esitysten sarja, jonka tarkoitus on

Raw View / Soul Creations oy 15.000 €

Rule of Capture – paikkakohtainen ympä-

toteuttaminen

luoda pohjaa kirjallisen esitystaiteen kult-

Vallaton Ry / Wanton Embassy

Kirjailija Jaakko Yli-Juonikas ja

Raw View –valokuvalehden tabletin konsep-

ristötanssiesitys ja siihen perustuva lyhy-

tuurille Suomessa

25.000 €

työryhmä 22.500 €

tointi ja toteutus sekä kansainvälistäminen

telokuva

Kulttuurikeittiö Helsinki - Plovdiv / Cultural

Kuningas Roi - sinfoninen revyy. Susikoira

Kitchen Helsinki - Plovdiv

Roi -meemin ympärille rakennettu monitai-

Helsingin kamarikuoron nykymusiikkitoiminta 2015

Suomi-Venäjä-Seura ry 75.000 € kieliohjelma jatkoapuraha

Musiikin maisteri Joona Toivanen ja

Dokumenttielokuvantekijä, filosofi-

Kirjailija Timo Salo 10.350 €

Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä

työryhmä 3.750 €

an maisteri, taiteen kandidaatti Elli

Laaja modulaarinen runo- ja proosateos

ja kulttuureja säilyttämässä 2012-2016

Shimmers and Shades - Colors of Sound in

Valokuvataiteilijoiden Liitto ry

Visual Rooms -projektin säveltäminen ja

35.000 €

Diplom of arts Sebastian Ziegler ja

Taiteesta toimeentuloa 2015–2019. Valo-

työryhmä 20.000 €

kuvataiteilijoiden Liiton taiteilijalähtöisten

Videokaffe: Näyttelyiden valmistaminen

Rintala 4.600 €

teinen esitys

Koillisväylä-dokumenttielokuvan kehitte-

Laulaja, lauluntekijä, laulunopet-

Kirjailija, fil.yo Saila Susiluoto ja

lytyö

taja, kuoronjohtaja Emma Salokos-

työryhmä 28.000 €

ki 27.600 €

Antikythera: laaja, vuorovaikutteinen, eri

Kuvataiteilija Jouni Toni 27.600 € jat-

toimintatapojen kehittäminen (hankkeen
aloittaminen vuonna 2015)

sovittaminen

Kuvataiteilija Liisa Roberts 19.000 €

Teatteria, tanssia, äänimaisemaa ja elekt-

taiteenaloja ja teknologiaa yhdistävä runo-

koapuraha

Petersburg Underground (working title). A

roniikkaa yhdistävä näyttämöllinen musiik-

taideteos iPadille ja tablettitietokoneille

Työskentely Rijksakademie van beeldende

series of 12 photographs based on the archi-

kiprojekti solisteille, kuorolle ja muusikoille

tecture of the St Petersburg metro

kunsten -taiteilijaresidenssissä
Kuvataiteen maisteri Ella Tahkolah-

Zodiak - Uuden tanssin keskus 15.000 €
Cullberg Ballet & Deborah Hay: Figure a sea

Lavastaja Ma, nukketeatteritaiteilija Iida Vanttaja 10.000 €

Jakautuuko Suomi?

Arkkitehti, PhD Cand. Mika Savela

ti 2.000 €

Ylioppilas Tuomo Tuovinen ja työ-

Aikuisille suunnattu nukketeatteriesitys

Graafinen suunnittelija Marion

10.900 €

Luola (työnimi), reaaliaikaisen videoinstal-

ryhmä 34.260 €

Kirjeitä tuuleen

Robinson ja työryhmä 30.000 € kieli-

METAFIN – Kokeellinen näyttely-, arkisto- ja

laation valmistaminen Galleria Uusi Kipinään

Sorbus-galleria: Helsingin galleriakentän

ohjelma

julkaisuhanke

Lahteen 2015

avaaminen uusille ja kansainvälisille tekijöil-

Taiteen maisteri Paula Varis ja työ-

le – taiteilijoille maksuton galleria Vaasan-

ryhmä 24.000 €

Oikeustieteen tohtori Leena Heinä-

näyttelyn järjestäminen, Dadakone-runo-

Musiikin maisteri, säveltäjä Max Jar-

Taite ry 55.000 €

kadulle

Elfriede Jelinekin Rechnitz -näytelmän suo-

mäki ja työryhmä 79.000 €

generaattorin suomalais-ugrilaisen version

no Savikangas 27.600 €

Wunderbar!-pienoisoopperan kantaesitys

menkielinen kantaesitys keväällä 2015

Dokumenttiprojekti: Saisiko olla ympäristö-

toteuttaminen ja runovideo

Sävellyshankkeiden toteuttaminen

Yrjönkadun uimahallissa Helsingissä elo-

Teatteritaiteen maisteri Saara Turu-

kuussa 2015

nen 27.600 €

TanssitM, KM, muusikko Panu Varsta-

Sanakuva Kollektiivi: visuaalisen runouden

Päätökset 5.12.2014

konfliktikeittoa?

Sirkusartisti Viivi Roiha ja työryhmä

Galleristi, kulttuurituottaja Ville

Kotimaan palasia (työnimi) -esityssuunni-

la ja työryhmä 9.200 €

Professori, TaT Susanna Helke ja

7.270 €

Silvennoinen 13.800 €

Elokuvaohjaaja (VTM, TAK) Elina Tal-

telma ja Rakkaudenhirviö-romaanin kirjoit-

Taideakatemia – samanaikainen näyttämöte-

työryhmä 280.630 €

Duo Kamppi&Roihu ja Metsä: metsäprojekti,

Kalevatron - uuden taiteen festivaali Lap-

vensaari ja työryhmä 8.480 €

taminen

os ja radio-ohjelma

Tekijälähtöinen ja taiteellinen tutkimuspro-

jossa yhdistyvät sirkus, metsä, valokuvaus,

peenrannassa 2015

Puhtaus ja vaara (työnimi) -dokumenttieloTyöväenmuseo Werstas (Työväen mu-

Teatteriohjaaja (TeM) Petra Vehvi-

taarinen elokuva hyvinvointivaltion eetok-

seoyhdistys ry) 9.500 €

läinen 18.400 €

sen ja murtumien heijastajana

Selfies-esityssarja

lyhytelokuvat ja normien muokkaus

kuvan kehittely
Kuvataiteen maisteri Joonas Siren

jekti: Sovun ja repeämän kuvat – dokumen-

MFA visual artist Anna Rokka 7.700 €

27.600 €

Tampereen elokuvajuhlat 18.000 €

Afrikka Suomessa - työpajoja ja tapahtu-

Visual artists Rokka & Zettergren: Inna di

Taiteellinen työskentely ja näyttelyiden

jatkoapuraha

mia

Video Light – multidisciplinary artwork that

järjestäminen, aiheena äänen sisällölliset

Kuvataiteen, mediataiteen ja elokuvataiteen

wildly investigates the raw creative art Dan-

ulottuvuudet

kohtaaminen

cehall, executed as a video installation

Ph.D. dosentti, Senior Research FelViitasaaren kesäakatemia ry 30.000 €

low Pirjo Nikander ja työryhmä

UMO-säätiö / UMO Jazz Orchestra

jatkoapuraha

273.592 €

15.000 €

Uuden musiikin kesäakatemia 2014-2016

Kohti kaksitahti-Suomea? Työurien pidennys, eläköitymisen polut ja eriarvoistuva

SKS/FILI - Finnish Literature Exchange

Teatteriyhdistys Takomo ry 12.000 €

Uusia näkökulmia musiikkiin -konsertti-

Kuvataiteen Maisteri Jani Ruscica

20.800 €

Teatteri Takomon Dark Side Of The Mime

sarjan toteuttaminen ja uusien teosten

Kulttuurituottaja Ulrika Vilke ja

19.000 €

Suomi teemamaana Fankfurtin kirjamessuil-

-esityksen vieminen Edinburghin Fringe

tilaaminen UMO - Uuden musiikin orkesterin

työryhmä 30.000 €

Flatlands-teoskokonaisuus (osa Conversati-

la 2014 - FINNLAND.COOL

-festivaalille 2015

40-vuotisjuhlavuonna 2015

on in Pieces -projektia)

Koreografi Joona Halonen & työryhmä: liikkeellinen teos Tight (työnimi)

vanhuus
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Fil. yo, tietokirjallisuuden asian-

Professori Turo-Kimmo Lehtonen ja

PhD Larisa Leisiö 70.300 €

Sampo Kerola ja työryhmä 500 €

Julius Susimäki ja työryhmä 500 €

VTM Hanna Tuominen 690 €

tuntija Tuomas Seppä ja työryhmä

työryhmä 11.561 €

Nganasaanin kielen internet-oppaan luo-

Naapuriksi

On aika

Geneve; tutkimuksen esittelyä, tutkimuk-

114.516 €

“Me” ja “muut” nyky-Suomessa

minen ja sen koekäyttö kieltä opiskelevilla
nganasaaneilla Taimyrin kahdessa kyläkou-

Samuel Kohtala ja työryhmä 300 €

Jani Tanskanen ja työryhmä 500 €

ja haastattelujen täydentämistä, tutkimuk-

FM, VTK, vapaa toimittaja Maria

lussa ja Dudinkan kaupungin perhekerhossa

Tuotteen ® -lanseeraus

Mielen kulttuuri. Kerrottu, koettu ja kuvitel-

sen yhteenvedon pohjustamista

Mustranta 5.200 €

keskisessä Pohjois-Siperiassa

Viimeinen maamme kirja. Panoraama
2010-luvun Suomesta
VTT Anu Suoranta ja työryhmä

juttu Jakomäestä ja vähempiosaisten poliit-

15.000 €

tisuudesta Long Play -verkkojulkaisuun

Operaatio Työvoimatoimisto. Eriarvoistaako

seen haastateltujen henkilöiden tapaamista

tu hulluus -seminaari
Laululouhos.fi 500 €

Filosofian tohtori Jack Rueter ja

Yksinäisen joulu Töölössä 2014

työryhmä 258.152 €

PhD Milla Emilia Vaha 2.100 €
Milla Tommila 500 €

International Studies Association Annual

G. P. Telemannin Pimpinone-ooppera

Conference, New Orleans

aktiivinen työvoimapolitiikka työttömät?

YTT, professori Atte Oksanen ja työ-

Koltansaamen elvytys kieliteknologia-avus-

Sini Lemmetty ja työryhmä 500 €

Tutkijoiden ja journalistien yhteishanke

ryhmä 59.943 €

teisen kielenoppimisohjelmien avulla sekä

Keskustelu- ja verkostoutumistilaisuus luon-

Sami Virtanen 500 €

Vihan verkko: Äärimmäiset nettiyhteisöt

mallin ja ohjeiden laatiminen menetelmän

nontieteilijöiden ja ihmistieteilijöiden yhteis-

Design for all: Design CHALLENGE -kilpailu.

tutkimuksen ja tutkivan journalismin valossa

siirtämiseksi toisiin uhanalaisiin kieliin

työn parantamiseksi Jyväskylässä

Opintomatka Innovation With All -seminaa-

Asumispalveluiden musta laatikko - ja kuinka

VTM, toimittaja Reetta Räty ja työ-

FT, professori Lea Siilin ja työryhmä

Arttu Miettinen 450 €

laatikko avataan tutkimuksen, tutkivan jour-

ryhmä 28.100 €

152.975 €

TomoTab

nalismin ja kokemusasiantuntemuksen avulla

Eriytyvä Suomi: tapaustutkimus sosiaalisista

Vertaileva karjalan kielen kielioppi. Tutki-

jakolinjoista ja kaupunkitilan mahdollisuuk-

mus karjalan kielen eri varieteetteja yhdistä-

Musiikkiyhdistys Summer of Struggle

sista Vuosaaressa

vistä ja erottavista morfologisista piirteistä

ry 500 €

VTT Tuukka Tammi ja työryhmä
117.300 €

riin, Osloon

Päätökset 25.8.2014
Professori Heikki Hiilamo ja työryh-

mä 13.100 €

mä 46.000 €

Köyhä, läski ja roska – Jakautuvan Suomen

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilut: pakko-

eriarvoistuvat ruumiit

työtä vai uusia työmarkkinamahdollisuuksia
Valtiotiet. tri Tuukka Tammi ja työItä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatie-

ryhmä 7.000 €

teiden laitos 29.440 €

Asumispalveluiden musta laatikko

Päätepisteitä ja uusia alkuja: Lieksansomalit

Päätökset 21.11.2014

FT Katja Anttila 3.100 €

Kielten elvytys

Tutkijavierailu University of British ColumAttending conference Borders & Identity:

500 €

Urban Fragmentations, Berlin, Germany

Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuo-

Yhteistyö siirtoistutusten ja luonnonhoidon

risotutkimuksessa -kirjahanke

eteen
Claire Cayol ja työryhmä 500 €

Feministinen sarjakuvatoiminta 500 €

163.200 €

Karlo Haapiainen 500 €

Kaskas Media 41.960 €

Inarinsaamen oppimateriaalit kieliteknolo-

Nuoruuteni taisivat jäädä salaisiin kätköihin

Tilastoista todeksi – Journalistinen kuvaus

gian avulla (2015 - 2018)

verkkoon nuorten hyvinvointia ja eriarvois-

Iida-Maria Heinonen ja työryhmä

MSc. Abayomi Baiyere 1.700 €
To present a research paper in an innovation

Professor Emerita Marie-Madeleine

conference - ISPIM Americas Innovation Fo-

Jocelyne FERNANDEZ-VEST 410 €

rum in Canada

To visit urban Sami families in Helsinki, re-

HBSC autumn meeting attendance

cording interviews and everyday conversa-

PhD Ulrika Björk 550 €

tions. The period of visit (before Christmas

To present ongoing research at the

Otto Olavinen ja työryhmä 500 €

holiday) has been chosen consulting the City

Phenomenology Seminar, hosted by the Sub-

An Index of Metals

Sámi Association.

jectivity, Historicity, Communality network

Yasmine Pekonen 500 €

Doctor of Science Pradipta Halder

“Kohtaamispaikka”

2.038 €

PhD candidate Rie Fuse 1.372 €

Purpose is to present a paper at the 3rd In-

Visiting Japan for collecting research mate-

Sonya Sahradyan ja työryhmä 500 €

ternational Conference on Energy Systems

rials and meeting key persons related to the

Improving migrants’ jobhunting skills

and Technologies, Cairo, Egypt

research topic

Feministinen sarjakuvasyksy 2014
Anarâškielâ servi ry, tutkimusryhmä

biaan Kanadaan

Kwok Ng 400 €
The Scientist in Academia... And Beyond

tömyydestä kärsivän pikkukaupungin arjessa ja tulevaisuudessa

litical Theory -konferenssiin

Johanna Mykkänen ja työryhmä

Anna Blomster 250 €

peilin kääntöpuolella - maahanmuuttajien
myönteinen merkitys väestöpaosta ja työt-

Osallistuminen MANCEPT Workshops in Po-

Matka-apurahat

FT Lieven Ameel 800 €

Apurahaa. Nyt

Tohtorikoulutettava, VTM, LuK Johanna Ahola-Launonen 810 €

Maailman uhanalaisin ammatti
Professori Tiina Silvasti ja työryh-

Päätökset 17.9.2014

(SHC) at the University of Helsinki

tumiskehitystä koskevasta viranomaistie-

Inkerin kulttuuriseura 16.000 €

500 €

dosta

Vatjan kielen kesäkurssit 2015-2016

Helsingin feministinen salaseura: RAK-

Sanna Simola 500 €

Tohtorikoulutettava Lauri Kallio

VTM Totte Harinen 1.725 €

KAUSAGILITY

Väitöstutkimuksen “Design Diversities: De-

430 €

Osallistuminen PSA 2014 -konferenssiin

sign as a system of communication. Italy vs.

Esitelmän pitäminen Italiassa järjestettäväs-

Sosiologian professori, Lapin yli-

Itä-Suomen yliopisto / Humanistinen

opisto Merja Kinnunen ja työryhmä

osasto 251.965 €

Reeta Kankaanpää 500 €

Finland.” esittely Milanon Cumulus-konfe-

sä Hegel and Effectual Reality: the Logic and

PhD Candidate Ehsan Hassani Nezhad

5.100 €

Tavoitteena on tarjota nykyaikaista, yliopis-

Valokuvia kehollisuudesta - viisi suomalaista

renssissa 2015 “The Virtuous Circle. Design

its Realisations -työpajassa.

Gashti 1.800 €

Saako täällä asua? Pohjoisen näkökulmia

tollista kääntäjänkoulutusta karjalan kääntä-

miestä

culture & experimentation.”

eriarvoisuuteen -hanke yhdistää tutkimuk-

jille ja nostaa kääntäminen elvytystutkimuk-

sen, taiteen ja viestinnän keinot valottaa

sen kohteeksi ja elvytys käännöstieteellisen

Anneli Kanninen 500 €

pohjoista eriarvoisuutta ja uusia yhteiskun-

tutkimuksen osaksi

Isäni mun, oh father

Dosentti, FT Maria Kela ja työryhmä

Kaupunginnaiset ry. 500 €

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien

100.000 €

Entä jos sataa - lauluja rakkaudesta, pelosta

liitto Kultti ry 68.845 €

Viron- ja venäjänkielisten lasten suomen

Piilosta näkyväksi - Maahanmuutto ja ihmis-

kielen kehittyminen: Videoidun Long Second

oikeudet Suomessa

-pitkittäisaineiston lingvistinen annotointi

nallisia jakoja

Oral presentation of the article accepted in
Oikeustieteen maisteri Visa Kurki

ICCSEE conference and acquaintances of

Suomen nais- ja feministifilosofien

420 €

new knowledge in this research field

yhdistys 500 €

Konferenssimatka Yalen yliopistoon

Naiset filosofiassa

Filosofian maisteri Riikka Hiltunen
Väitöskirjatutkija Lotta Purkamo

470 €

Alex Suomi ja työryhmä 500 €

980 €

Esitelmän “Sensing the future and making

ja periksiantamattomuudesta -konsertti ke-

Suomalaisten kuvanveistäjien työnäytös

Osallistuminen Revolutionizing Next-Gene-

pop music” pitäminen Oslossa Making Music

säkuussa 2015

suomalais-japanilaisen kuvanveistosymposi-

ration Sequencing: Tools and Technologies

– Producing Sound: The Nordic Angle -kon-

umin esittelemiseksi keväällä 2015

-konferenssiin

ferenssissa
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Jatko-opiskelija/apurahatutkija

FM Riikka Niemelä 1.285 €

PhD Candidate Halil Gurhanli 1.890 €

Filosofian Tohtori Teemu Mantsinen

VTT Katja Uusihakala 3.000 €

VTM Heidi Haggrén 1.037 €

Aleksi Huhta 1.150 €

Konferenssimatka Englantiin: 1 st Global

Attending the Australian Political Studies

650 €

Konferenssimatka EASAn kokoukseen Tallin-

Osallistuminen konferenssiin ‘The 7th Nor-

Osallistuminen Transgressing Racial

Conference - Digital Arts and Digital Art

Association Annual Conference and presen-

Konferenssimatka Kööpenhaminaan, 22nd

naan sekä kenttätyömatka Iso-Britanniaan

dic Working Life Conference: Threats and

Boundaries -konferenssiin Kapkaupungissa

History

ting my accepted paper titled When to Ad-

Nordic Conference for Sociology of Religion

(28.-29.11.2014)

mit It: Turkish Elections in Dispute
VTM, valtiotieteiden maisteri Anne

Possibilities Facing Nordic Working Life’,
PhD Milla Emilia Vaha 760 €

YTM Sandra Nasser El-Dine 695 €

MANCEPT Annual Workshop in Political

Göteborgissa, Ruotsissa

FT Riitta Hänninen 1.736 €

Nykänen 990 €

Tutkijatohtori Taru Haapala 1.100 €

Osallistuminen Ethnography: trends, traver-

Theory, Manchester, Iso-Britannia, 8.-

Dr. Pradipta Halder 1.920 €

Tutkijavierailu Tukholman yliopistoon

Materiaalinhakumatka Saksaan tutkimuskir-

Paneelin järjestäminen ja paperin esittämi-

ses and traditions -konferenssiin Amster-

10.9.2014

Presenting a paper titled ‘Perceptions and

jallisuuden ja empiirisen materiaalin täyden-

nen European Consortium for Political Re-

damissa

tämistä varten

search General Conference, Glasgow

FM, tohtorikoulutettava Sanna Joska 594 €

to bioenergy in Finland and India: Implica-

Filosofian maisteri Anna Oldén 1.075 €

Osallistuminen konferenssiin “5th European

tions for bioenergy education’ in an interna-

Communication Conference” Lissabonissa

tional conference in India

Kirjasto- ja aineistonkeräysmatka Wienin

FT Jenni Pettay 537 €

Jatko-opiskelija/apurahatutkija

Maisemaekologian kongressiin osallistu

Efesos-museoon ja yliopistolliseen kirjas-

Tutkijatapaaminen Sheffieldissä marras-

Aleksi Huhta 972 €

minen

toon, muinaisen Efesoksen raunioille Turk-

kuussa

Aineistonkeruumatka Finnish American

kiin sekä Ateenaan
FT Liisa Seppänen 1.034 €
Filosofian maisteri Kaija Kaitavuori

Osallistuminen ja esitelmän pito CHNT-kon-

500 €

ferenssissa Wienissä 3.–5.11.2014

Esitelmämatka ESA-artsin (European

FT, post doc-tutkija Konstantin Za-

FT Laura Hirvi 590 €

Heritage Center Archive and Museum -arkis-

FT Päivi Maria Pihlaja 850 €

myatin 746 €

Osallistuminen kansainväliseen EASA 2014

toon (Hancock, Michigan, USA)

Osallistuminen European Society for the

Kenttätyö ja aineston keruu Virossa ja Venä-

konferenssiin Tallinnassa

History of Sciencen konferenssiin “Commu-

jällä Can Nationalism Be Imported? Interna-

FT Riitta Hänninen 1.430 €

nicating Science, Technology and Medicine”

tionalization of the Ethnopolitical Conflict

VTM Antti Hyrkäs 600 €

Konferenssivierailu: CCCS conference: ‘Bir-

Lissabonissa syyskuussa 2014

in Russia’s Republic of Mari El in the mid-

Konferenssimatka Dubrovnikiin (esitelmä)

Research Network of Sociology of the

Valtiotieteiden maisteri Heikki Wile-

mingham Centre for Contemporary Cultural

Arts) konferenssiin Art and its contexts:

nius 378 €

Studies 50 Years On’. University of Birmingham

cross-disciplinary dialogue

Osallistuminen EASA2014: Collaboration,

Filosofian tohtori Markku Kekäläi-

nassa

Jukola 560 €

Microbiology - ISSM2014’ -konferenssissa,

Osallistuminen ja paperin esittäminen Third

Pacific Grovessa, Kaliforniassa

jestettävässä konferenssissa EAUH2014

Päätökset 9.4.2014

voices of oral history, Barcelona
Tohtorikoulutettava, VTM, LuK Johanna Ahola-Launonen 1.774 €

FT Ciro Imperato 1.770 €

Tutkija Niko Pyrhönen 1.405 €

Tutkijavierailu Oxfordin yliopiston Uehiro

Osallistuminen ja esitelmän pitäminen Re-

-kokouksessa

ESA PhD Summer School at York Universi-

Centre for Practical Ethics -keskukseen

ykjavikissa, Islannissa järjestettävässä XIX

YTM Olli Aho 930 €

Congresso dei Romanisti Scandinavi -konfe-

ty: A Sociological Imagination for the 21st

Osallistuminen Kööpenhaminassa järjestet-

FL, tutkija, auktorisoitu kääntäjä

Century, ja XVII Nordic Political Science

Research Fellow Asta Audzijonyte

FT Pekka Kilpeläinen 2.632 €

tävään Summer school in phenomenology

Andrei Kalinitchev 1.246 €

Congress 12-15 August, Gothenburg

3.200 €

Tutkijavierailu Michiganin yliopistoon ja

and philosophy of mind -kesäkouluun

Aineistonkeruu- ja verkostoitumismatka

Detroitiin

konferenssi Power and Democracy: the many

Social Sciences Conference – ENPOSS 2014

European Network for the Philosophy of the

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

International Oral History Associationin

Osallistuminen ja suullinen esitys ‘The Ninth
International Symposium of Subsurface

Päätökset 18.6.2014

FM Kirsi-Maria Hytönen 1.100 €

Tutkija Lotta Purkamo 2.380 €

Yhteiskuntatieteiden maisteri Saana

Organisointi ja puheenjohtajuus sesssiossa
The Court and Urban Sociability in Europe,

2000s projektin yhteydessä

Intimacy & Revolution -konferenssiin Tallinnen 880 €

attitudes of teachers and students related
VTM Juho Vesa 715 €

Pietariin
Filosofian tohtori, kauppatieteiden

renssissa elokuussa 2014

Collaborative research visit to CSIRO, Aust-

FT Pekka Kilpeläinen 911 €

FD Viveca Rabb 1.000 €

ralia to advance implementation of dynamic

Konferenssi-, esitelmöinti- ja tutkimusmatka

Deltagande med poster i konferensen Met-

evolution into ecosystem models, exchange

Montpellieriin ja Pariisiin

FM Maria Kok 700 €

tohtori Johanna Ahopelto 2.100 €

Filosofian maisteri (FM) Lauri Kallio

hods in Dialectology, i Groningen, Nederlän-

expert knowledge and finalise joint publi-

Konferenssi (esitelmä): Methods in Dialecto-

Kirjasto- ja aineistonkeräysmatka Oxfordin

1.603 €

derna, 11-15.8.2014

cations

logy IV, Groningen 11.–15.8.14

yliopiston kirjastoon (Bodleian Library) sekä

Osallistuminen Bambergin yliopistossa

British Libraryyn

Saksassa järjestettävään kesäkouluun Indi-

Professori, Ph.D. Pauliina Raento

Msc. Abayomi Baiyere 4.000 €

Osallistuminen EGFK:n näyttelysarjaan How

viduals and Indeterminacy - Perspectives in

730 €

To learn and collaborate on my research with

to show? Lab for research and art Organ

Contemporary Ontology

Matka Euroopan valtionsiittoloiden Days of

Distinguished Prof Bob Galliers both to col-

Kritische Kunst -galleriassa Berliinissä

European Stud -tapahtumaan Saksaan

lect research data and have joint publications

tonen 750 €

VTT Teemu Toppinen 2.185 €

FT Kasper Braskén 1.100 €

To present research findings on the use of

Tutkimusmatka RGASPI arkistoon Moskovassa

epistolary source material in recent depic-

OTM Visa Kurki 1.245 €
Law and Logic -kesäkoulu (järj. Harvard

Dr. Ashraful Alam 1.450 €

Law School & European University Insti-

Conference participation and oral presen-

tute)

tation

maisteri Jaana Kokko 1.089 €

VTM, tohtorikoulutettava Aino Luo-

Dr. Daniel McKay 1.050 €

Oikeustieteen maisteri Visa Kurki

Msc. Abayomi Baiyere 3.960 €

Osallistuminen konferenssiin The 7th

Madison Metaethics workshopiin osallistu-

800 €

To present 2 research papers in 18th PACIS

Congress of the European Society on Family

minen sekä ECAP 8 konferenssissa esitel-

Konferenssimatka Yalen yliopistoon

conference (China) and 1 research Paper in

Relations (ESFR) Madridissa

möinti

XXV ISPIM Conference (Ireland)
Filosofian maisteri Mia Lempiäi-

VTM, tohtorikoulutettava Aino Luo-

Taiteen maisteri, Kauppatieteitten

tions of Japanese kamikaze pilots, focusing
FT, VTM Mirkka Danielsbacka 910 €

especially on the literary writing of Kerri

Konferenssimatka Madridiin. The 7th

Sakamoto and Ruth Ozeki

VTM Hanna Tuominen 865 €

Congress of the European Society on Family
Relations (ESFR)

nen-Avci 960 €

Tohtorikoulutettava (FM) Leena Ee-

tonen 500 €

Osallistuminen ECPR:n (European Consor-

Osallistuminen seminaariin: European As-

rolainen 1.800 €

Osallistuminen Euroopan sosiologiyhdis-

tium for Political research) konferenssiin

sociation of Archaeologists 20th Annual

Tutkimusmatka Japanin kansalliskirjastoon,

tyksen perhe- ja läheissuhteita tutkivan

Glasgowissa 3.-6.9. 2014. Oman paperin esit-

VTM, FM Veikko Eranti 2.890 €

kimuksen konferenssiin Budapestissa (Euro-

Meeting, Istanbul

yliopistoihin ja tutkimusinstituutteihin läh-

ryhmän kokoukseen “Family: Continuity and

täminen 4.9., työryhmiin osallistuminen ja

Maailman sosiologiyhdistyksen ISA:n XVIII

pean Population Conference 2014)

demateriaalin hankkimista varten

Change” Vilnassa

verkostoituminen

World Congress Yokohamassa

VTM Elina Mäenpää 755 €
Osallistuminen eurooppalaiseen väestöntut-
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YTM Sandra Nasser El-Dine 775 €

Filosofian tohtori Aapo Roselius

Associationin (ISA) konferenssiin Jokoha-

Tutkija Martyna Markowska 2.300 €

Empatia keskeisenä psykologisena ilmiönä

Rea-Liina Brunou, tanssitaiteen mais-

Osallistuminen konferenssiin Third Finnish

1.260 €

massa, Japanissa

Getty Research Institute Library, Los An-

musiikin kontekstissa

teri

Colloquium of Middle East and North African

Osallistuminen konferenssiin: Yale Conferen-

geles, California: Library research on Ed

Studies

ce on Baltic and Scandinavian Studies

Ruscha’s photobooks

Päätökset 28.3.2014

tely

Psykologian maisteri Henri Olkoniemi

FM, jatkokoulutettava Minna Seikku-

Dosentti Risto Pekka Pennanen 300 €

Jukka Kekäläinen 50.000 €

Pauliina Haasjoki, filosofian tohto-

885 €

la 3.450 €

Filosofian maisteri Teija Alanko

Konferenssi- ja tutkimusmatka Wieniin

Mechanisms of post-mating sexual selection

ri, kirjailija

Osallistuminen Southamptonin yliopistossa

Osallistuminen ja oman työn esittely Dialogo

1.000 €

järjestettävälle Statistical Programming in R

Global -tutkimusryhmän kahdessa kesäkou-

XIV Nordic TAG (Theoretical Archaeology

FT, DI, tutkijatohtori Sari Piippo

Airi Lampinen 45.000 €

joittaminen sekä uuden runoteoksen aloit-

-intensiivikurssille

lussa

Group) 2014 -konferenssi Tukholmassa, ja

1.500 €

Verkottuneen teknologian mahdollistamaan

taminen

esitelmä sessiossa: Garden Archaeology - a

Osallistuminen Second symposium of urban

‘jakamistalouteen’ liittyvät sosiaaliset koh-

theoretical and methodological challenge

mining -symposiumiin Italiassa, Bergamossa

taamiset sekä julkiset puhetavat

Uuden tanssimenetelmän ja -teoksen kehit-

Päätökset 23.1.2014

Valtiotieteiden maisteri/ tohto-

FT Liisa Seppänen 1.150 €

Esseeteoksen Tietoliikenne valmiiksi kir-

riopiskelija Pauli Pakarinen 1.053 €

Osallistuminen ja esitelmän pito NTAG-kon-

Esitelmän pitäminen EGOS (European group

ferenssissa (Nordic Theoretical Archaeology

FT, dosentti Kirsti Ekonen 1.400 €

for organization studies) Colloquium konfe-

Group) Tukholmassa 2014

Aineistonkeruu- ja haastattelumatka Venä-

Dr Jadranka Rota 1.600 €

Kausaaliset interaktiot hierarkisissa onto-

Tua Hautamäki, artenomi

jälle (Moskovaan ja Tveriin)

Oral presentation at an international con-

logioissa

Nukketeatteriin animoitavan metsän ja nuk-

renssissa Rotterdamissa heinäkuussa 2014

ja suullisen esityksen pitäminen

Philippa Hambly, Performer

ference (Evolution 2014) in Raleigh, North

FT Liisa Seppänen 900 €
FM Rose-Marie Peake 948 €

Osallistuminen ja esitelmän pito Firenzessä

Tutkijatohtori Taru Haapala 1.465 €

Konferenssimatka New Yorkiin kesäkuussa

järjestettävässä workshopissa Architecture,

Arkistokäynti Oxfordissa ja osallistuminen

2014

Archaeology and City Planning

Political Studies Association -konferenssiin

FT (dosentuuri prosessissa) Antu So-

Manchesterissa

rainen 687 €

FT Antu Sorainen 2.950 €

Arkisto-, kirjasto- ja verkostoitumismatka

Tutkijavierailu Birmingham Law Schooliin

Dr. Pradipta Halder 1.455 €

yliopisto), arkistotyö Public Records Of-

Pariisiin

sekä arkisto- ja esitelmäkäynti Lontooseen

To present a poster ‘Bioenergy education at

ficessa, kirjanjulkistus (Queer 1950s)

(Royal Courts of Justice, Birkbeck College)

school level – overcoming the challenges’ in

Dosentti Risto Pekka Pennanen 700 €
Tekniikan tohtori Emma Terämä 946 €

Tutkimustapaamiset Birkbeckissä (Lontoon

ferenssissa

Konferenssimatka Los Angelesiin, 4th In-

Vuoden Tiedekynä 2013
-palkinto

al Arts)
La Ritournelle

Jaettu 14.2.2014
Sonja Hinrichsen, MFA
Musiikin- ja kirjallisuudentutkija,

Snow Drawings Project

pianisti Laura Wahlfors 25.000 €
FM Miikka Tallavaara 1.934 €

Couranten hidastettu juoksu. Roland Bar-

Marja Johansson, FM

Energy 2014 in Istanbul, Turkey

Esitelmän pitäminen Society for American

thes ja musiikki kirjoittajan inspiraationa.

Sävellys- ja kirjoitustyö, levyn äänittäminen

Archaeology 79th Annual Meeting –konfe-

Musiikki 3-4/2012

ja yhteisen taiteen tekemisen tavan kehittä-

Tohtorikoulutettava Saana Jukola

renssissa Austinissa USA:ssa

minen työparina

920 €

Silja Järventausta, kirjailija

ternational Conference on Conversation

Valtiotieteiden tohtori Teemu Toppi-

Tutkijavierailu Leibniz Universität Hanno-

Tohtorikoulutettava Elina Vaara

Analysis

nen 2.130 €

veriin

1.680 €

Saaren kartanon residenssipaikat vuodelle 2015

Tutkijavierailu Notre Damen yliopistoon

Esitelmöinti Rocky Mountain Ethics
Diplomi-insinööri Hanna Poikonen

-kongressissa sekä Cracow Analytical

Tait. Maisteri, Kauppatiet. Maisteri

1.290 €

Philosophy Workshopissa

Jaana Kokko 303 €

Posterin ERPs evoked by Carmen in musi-

Anaïs Héraud, Artist (Master in Visu-

the 13th International Conference on Clean
Osallistuminen ja puhe Future Infinite -kon-

Filosofian tohtori Irina Piippo 1.425 €

kien valmistaminen

Carolina, USA

FM Rose-Marie Peake 1.197 €

Konferenssi- ja tutkimusmatka Sarajevoon

Masking the Contemporary Female
Tuomas Pernu 50.000 €

Fiktiivisen tietokirjan kirjoittaminen aikuisille
Henna Kaikula, YO, sirkustaiteilija

Yksilöresidenssi

Taiteellisten työni kehittäminen. Harso-esi-

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

jektiin liittyvien harjoitteiden työstäminen.

Post doc -pooli

kk)

Basel-maskin kanssa työskentely notkeus-

Niko-Matti Ahti, FM, Kotimainen kir-

(Indiana)

tyksen käsikirjoituksen laatiminen ja pro-

Taiteellinen presentaatio NSU:n Crossing

cians and dancers esittely Neurosciences and

Filosofian tohtori Silva Uusi-Heikki-

Context Talvisymposiumissa Vilnassa, Liet-

Music V -konferenssissa Dijonissa Ranskassa

lä 1.673 €

tuassa. Lithuanian University of Educational

Konferenssimatka Montrealiin

Sciences, Arts Education Department

Päätökset 27.11.2014

jallisuus

Leena Kangaskoski, taiteen maisteri,

hiniemi 2.500 €

VTT Katja Uusihakala 1.762 €

Filosofian maisteri Mia Lempiäi-

Matti Eräsaari 21.000 €

Sävellys- ja kirjoitustyö, levyn äänittäminen

Royal College of Art

Osallistuminen kahteen oman alan kansain-

Kenttätyömatka Iso-Britanniaan

nen-Avci 964 €

Aika arvon välikappaleena

ja yhteisen taiteen tekemisen tavan kehittä-

Taiteellinen työskentely, kaksiosaisen Ma-

minen työparina

nifest particle motion (työnimi) teoksen ko-

akrobatia höysteenä.

Valtiotieteiden tohtori Martti Puo-

Nordic Theoretical Archaeology Group

väliseen tieteellisen kongressiin Ranskassa
PhD Milla Emilia Vaha 400 €

XIV-seminaari Tukholmassa. Esitelmä ai-

Jussi Lehtonen 50.000 €

TaM Minna Rainio 1.200 €

Ethics of War in the 21st Century -konfe-

heesta: Where are the plants? Archaeobo-

The evolutionary origin of males and fema-

Tatjana Bergelt, kuvatait. maisteri

Esitelmä ja näyttely konferenssissa Visual

renssi ja Workshop on Just War Theory,

tanical analysis and theories of an empty

les, and its implications for sexual repro-

Researching Sámi issues and Sámi language,

David Kerr, Master Degree – Communi-

In-Sights, Theory, Method, Practice New-

Tukholma

garden in Lahti

duction

translating and doing an Artists’ book with

cation Art & Design, Royal College of

poetry by Nils Aslak Valkeapää. The need of

Art, 2004–2006

castle University
FT Anna Ripatti 1.400 €

keellisen osuuden ja alkutöiden tekeminen

FT Riika Virtanen 660 €

Filosofian maisteri Hanna Lindberg

Pekka Posio 47.000 €

sharing experiences, creating narratives and

A series of works inspired by the writings

Konferenssimatka Pietariin

674 €

Human impersonal in Spanish and Portugue-

using various language

of Richard Stallman & Dmitri Kleiner. The

Osallistuminen European Social Science His-

se: towards a usage-based account

Tutkimusmatka Saksan arkkitehtuurikohteisiin ja kirjastoihin tutkimusmateriaalin

VTM Tuukka Ylä-Anttila 2.490 €

hankkimista varten

Osallistuminen International Sociological

tory-konferenssiin, Wien
Jonna Vuoskoski 48.000 €

outcome being a publication & exhibition
Hassan Blasim, kirjailija

exploring the difference between free, open

Romaanin kirjoittaminen

source & proprietary software.
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Lily Kiara, Dancer, choreographer,

tanto sekä uuden 4 x yksin -videoteoksen

Ensaemble

Nordic Authors for the Future of

workshop teacher and singer-song-

käsikirjoittaminen

Technical development and artistic research

Literature

of a mobile sound installation Shaman Shoes

Seminaari pohjoismaisten kirjailijoiden ver-

2 viikkoa | residenssituki 2.684 euroa

kostoitumiseen ja kartoittamaan proosan

writer
FIELD OF DISAPPEARANCE (work title) –

Riitta Päiväläinen, taiteen maisteri

Investigating aspects and possibilities of

Uuden valokuvamateriaalin ideointi ja ku-

disappearance in dance, to clarify and spec-

vaaminen, taiteellisen työskentelyn jatka-

Ianfu

ify the work towards a new performance

minen

A first draft development of ”Ianfu”. Fusing

project.

tulevaisuuden näkymiä.
1 viikko | residenssituki 7.053 euroa

Eastern and Western performance styles,

Paunu-Regan-Wallensköld

Joonas Rutanen, medianomi /

Ianfu will be a highly physical theatrical

Helsingin Taidesalongin 100-vuotisjuhlanäyt-

Visa Knuuttila, kuvataiteilija (AMK)

elokuva

experience based upon untold women’s sto-

telyn valmistaminen

Platonin pidot -teoksen vuoden 2015 edition

Rakastan Annaa -pitkän näytelmäelokuvan

ries from World War II.

2 viikkoa | residenssituki 2.348 euroa

visuaalinen ja graafinen suunnittelu

käsikirjoittaminen

2 viikkoa | residenssituki 3.378 euroa

Victoria Leslie, English BA, Writer

Alexandra Salmela, kirjailija, teat-

ILTAMAT

Main goal is the collaboration between scien-

A novel exploring the figure of the woman in

teridramaturgi, kääntäjä

ILTAMAT-konseptin suunnittelu ja valmistelu

tists and artists, an artistic language capable

water in myth, literature and art.

Romaanin Antisankari viimeistely ja edi-

2 viikkoa | residenssituki 3.084 euroa

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

QUANTUM PUPPETRY

tointi
Sonya Lindfors, koreografi (tanssi-

quantum physics to the general public.
Inner Spaces

2 viikkoa | residenssituki 3.132 euroa

taiteen maisteri)

Katariina Salmijärvi, taiteen maiste-

Tanssia, uutta musiikkia ja kuvataidetta yh-

Tanssiteoksen Black MRGN valmistaminen

ri, kuvataiteilija

distävän näyttämöteoksen valmistaminen.

Selfies-työryhmä

Teoskokonaisuuden valmiiksi saattaminen

4 viikkoa | residenssituki 7.469 euroa

Selfies-esityssarjan harjoittelu.

associate professor at Film and

Katie Shlon, Artist

KOSKI Collective

Video Department, The University of

Nature, Architecture, and Livability

Laboratory on developing and deepening

Simo Kellokumpu ja taiteellinen tut-

the collective’s working methods in creating

kimusryhmä

Toni Mestrovic, Audiovisual artist,

2 viikkoa | residenssituki 3.130 euroa

Split
Experimental film ”Minuta šutnje” / ”Mo-

Eric Tanguy, Composer

site-specific and culture-specific work.

Taiteellisen tutkimusryhmän työskentely

ment of Silence” coauthored by Nadija

The Composing of a New Symphonic Work

Exploring new methods. First rehearsals of

Taideyliopistoon tehtävään taiteelliseen

Mustapic and Toni Mestrovic – (editing and

as a Tribute to Sibelius on the Occasion of

’Koski’ adaptation for Finland.

väitöstutkimukseeni, jonka työnimenä on:

postproduction)

the 150th Anniversary of his Birth. Commis-

2 viikkoa | residenssituki 3.178 euroa

Choreography, Representation and Context:

sion of the Jyväskylä Sinfonia
Charlotte Mumm, Artist

”Where is my stage?”
Lintutorni

2 viikkoa | residenssituki 2.568 euroa

I counted till they danced so (…) Emily

Ivana Todorovic, Graduate Certifi-

Let the physical presence and interaction

Dickinson. An investigation and project on

cate in Documentary Film from The

influence on the working process. Produce

Tanssiryhmä Off/Balance ry

snowflakes, space, senses and visual as well

New School in NYC and BA in Etholo-

a cross-artistic project for the Olohuone

Tanssiteoksen toteuttaminen

as acoustic forms

gy and Anthropology at Belgrade’s

Festival. Design the next project exploring

2 viikkoa | residenssituki 2.980 euroa

University in Serbia

traveling as artistic method.

Nadija Mustapic, MFA, video artist,

Writing a script for docu-fiction film about

2 viikkoa | residenssituki 4.623 euroa

assistant professor at Academy of

a 35 year old woman who is coming back

Applied Arts, The University of Rije-

from abroad to make a film about incest in

Metsäläiset

ka

her family.

Aloitamme vuonna 2015 monivuotisen pro-

veistossarjan viimeistely.

jektin, jonka pääteema on sirkustaiteen

2 viikkoa | residenssituki 1.650 euroa

Experimental film ”Minuta sutnje” / ”Mo-

Teija ja Pekka Isorättyä
Art robotics at the Sea. Merien äärellä syntyneen elektromekaanisen, performatiivisen

ment of Silence” coauthored by Nadija

Samantha Jayne Williams, MA Ad-

tekeminen metsässä. Projektimme koostuu

Mustapic and Toni Mestrovic – (editing and

vanced Theatre Practice

eri osa-alueista ja toteutusmuodoista, jotka

Utopia-työryhmä

postproduction)

Masking the contemporary female

kaikki nivoutuvat metsän ympärille

Utopia-teoksen suunnittelu ja valmistaminen.

2 viikkoa | residenssituki 840 euroa

2 viikkoa | residenssituki 4.296 euroa

Katie Newton, BFA in Photography
Artistic Work: A series of Anthotypes de-

Ryhmäresidenssi

rived from the natural surroundings found at
the Saari Residence.

Muotokuvatiski – liikkuva taidetiskiteoksen
Encanto Music

laajennuksen suunnitteluun

Kansainvälinen eri genrejäkin yhdistävä kon-

2 viikkoa | residenssituki 1.242 euroa

Jaakko Pesonen, mediataiteilija/ark-

sertti-sanataideprojekti

kitehti

1 viikko | residenssituki 4.430 euroa

Koira/Vanki/Vanhus-videoteoksen jälkituo-

Muotokuvatiski

vuosikertomus 2014
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liite:

Residenssissä
vuonna 2014
työskennelleet

Jenny Kangasvuo, filosofian lisensi-

Maija Mäkinen, kirjailija, kääntäjä

Emelie Östergren, Bachelor in Story-

aatti, tutkija, kirjailija

Kaksikielisyyttä ja identiteettiä käsittelevän

telling at Konstfack, Stockholm

Rautakauteen sijoittuvan fantasiaromaanin

englanninkielisen romaanikäsikirjoituksen

Dreamcatcher - a graphic novel based on

Rautakynsi kirjoittaminen

kirjoittaminen

Nordic mythologhy

Hwanhee Kim, Master of Art in Fine

Felix Nybergh, valokuvataiteilija /

Art

Tak

The Zone System, a collective exhibition

The Zone System, a collective exhibition

project with Felix Nybergh that is scheduled

project with Hwanhee Kim that is scheduled

417 International Theater Group

at Valokuvagalleria Hippolyte in July 2014,

at Valokuvagalleria Hippolyte in July 2014,

Monikielisen teatteriesityksen valmista

to produce total 40 photographs and two

to produce total 40 photographs and two

minen

photographic sculptures

photographic sculptures.

2 viikkoa | residenssituki 5.036 euroa

Jenni Kokkomäki, esitystaiteilija

Satu Palokangas, teatteritaiteen

Esitystaiteen seura ry.

Videoteosten sarjan työstäminen

maisteri

Esitystaiteen seuran vuoden 2014 päähank-

Somaattisiin liikemenetelmiin pohjautuvien

keen Performanssin vuosi 2014 -työryhmän

Annamaija Kristiina Koskentola,

esityksellisten ja pedagogisten harjoitteiden

opiskelu ja työskentely

KuM/KuT opiskelija

työstäminen ja prosessin kirjallinen doku-

1 viikko | residenssituki 1.176 euroa

Taitelijan käytäntöpainotteisen kuvataiteen

mentointi
Fagerholm&Franck

tohtoritutkimuksen tekeminen/erityisesti
keskittyminen kirjoittamiseen

Rona Rangsch, Media artist, diploma

På spaning efter en organisk dramaturgi

in physics

med brunnsperformance. Experimentell

Mikko Kuorinki, taiteen maisteri

Nature happens. Evolution – interactive

skrivarworkshop

Taiteellisen työskentelyn uudelleenjäsen-

self-creation of marvellous un-intelligent

1 viikko | residenssituki 4.014 euroa

täminen, Stuff-taidekirjan viimeistely, sekä

design
Jalostamo-kollektiivi ry

uusien teosten valmistaminen

YKSITTÄISET TAITEILIJAT
Ildar Abuzyarov, Writer, script

David Cantarero, Artist, MFA, Intern-

Jean Michel Roux, Scriptwriter and

Elfriede Jelinekin Rechnitz-näytelmän suo-

Isabel León, Performance Artist

filmmaker

menkielisen kantaesityksen harjoittelujakso

EXCHANGE IN SAARI is a site specific project

A film project, an audiovisual essay about

2 viikkoa | residenssituki 5.058 euroa

to research communication-interpretation by

how the painting The Wounded angel by

“exchanging” performance art scores and art

Hugo Simberg can affect today the imagina-

Jokaisella askeleellasi -työryhmä

processes between us and with other artists.

tion and the pshyche of people in Finland

Tanssiteoksen Jokaisella askeleellasi - tut-

and abroad

kimusmatka pyhän kokemiseen tanssissa

theatre entitled, THE ARTS; a deconstruc-

Sonja Jokiniemi, esitystaiteilija (MA

Ulla Maria Leppävuori, kuvataiteen

tion of American arts funding history com-

in Theatre)

maisteri

Elida Runeson, MFA

pared to European funding systems.

Alustava taiteellinen tutkimustyö , joka

LIIKKUMINEN MAISEMASSA JA SEN HA-

Artistic work

työstäminen
2 viikkoa | residenssituki 3.360 euroa

katsoo kielisysteemien muodostamista elot-

VAINNOINTI VÄRIN AVULLA - valokuvaus

Kristiina Drews, HuK, kääntäjä

tomien ja elollisten kehojen välille. Etsintä

väri lähtökohtana ja materiaalien keräämi-

Laura Ukkonen, taiteen maisteri

Liikkeen ja kielen yhdistämistä ja raja-aluei-

Vladimir Nabokovin teoksen Pale Fire suo-

koskee kielen vapauttamista omasta para-

nen värien valmistamiseen sekä sovellutuk-

Taiteellinen työskentely. Lyijykynä-, puuvä-

ta tutkivan taiteellisen laboratorion ryhmä-

mentaminen

doksistaan

sien kartottaminen pigmenteille rakennet-

ri- ja hiilitekniikan kehittely, maisema/henki-

työskentelyjakso ja esitysdemon valmista-

tussa ympäristössä

lökuva-aiheisten piirustusten toteuttaminen.

minen

Sosiaalisuuden ja yksinäisyyden välisen

1 viikko | residenssituki 3.018 euroa

writer, journalist
The Sun of Finland - a novel

TAITEILIJARYHMÄT

ship: Collaboration grant with the
Vice-deanship of Culture, Faculty of

Maša Drndić, MA in Arts (cinemato-

Päivi Järvinen, tanssitaiteen maisteri

Fine Arts, Polytechnic University of

grahy)

Tekstin, valon, kuvan ja tilan pohjalta synty-

Ana Matey, Photographer, artist and

Valencia (UPV)

From May To May – script for documentary

vän uuden liike- ja musiikkiteoksen luominen

art manager

Artwork production as part of the research

film project

project developed within the Postgraduate

Kieleke

suhteen tarkastelu
Maija Nurmio and working group

EXCHANGE IN SAARI is a site specific proje-

Lea Vidakovic, MA of audiovisual

Choreographer Maija Nurmio and working

Jukka-Pekka Kaljonen, kuva

ct to research communication-interpretation

arts, and MA of graphic art and

group production of Physical Identity

Art Program: Production and Research of

Jarkko Hartikainen, musiikin maiste-

taiteilija

by “exchanging” performance art scores and

painting

(working title)

the Polytechnic University of Valencia

ri, säveltäjä

Yhteisölähtöisen puistoprojektin Populus

art processes between us and with other

Family Portrait. Research and preproduction

2 viikkoa | residenssituki 1.408 euroa

Sävellystyö ja musiikillisen materiaalin orga-

(työnimi) toteuttaminen Mynämäellä

artists

for an animated multi screen installation

Maria Kananen, tanssitaiteilija

Juha Mäki-Jussila, kuvataiteen

Timo Väänänen, MuT

Myrtti - lasten (elokuvallisen) draamasarjan

Taiteellisen työni kehittäminen

maisteri

Tekstin, valon, kuvan ja tilan pohjalta synty-

kehittely

Videofilmin valmistelu

vän uuden liike ja musiikkiteoksen luominen

2 viikkoa | residenssituki 3.992 euroa

Kevin Doyle, Playwright and

nisoiminen

director
The continued writing, development and

Irina Javne, runoilija

designing of a new work for interdisciplinary

Runokirjan Imatra kirjoittaminen

Myrtti-työryhmä
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Riikka Niemelä, nykytaiteen tutkija

The Mynämäki Intersection. The Truth

Väitöskirjatyö

About Geodesy at Saari Residence. An
Archaeological Excavation

Pessi Parviainen, taiteilija

2 viikkoa | residenssituki 2.854 euroa

Väitöstutkimus

Shifting Thoughts

Sinikka Selin, FM, tohtorikoulutet-

IT PULSE (Working title)

tava

1 viikko | residenssituki 1.063 euroa

Mikä sinusta tulee isona? Nuorten työhön
liittyvät tulevaisuuskuvat 1950–1970.

Suomen kielen ja viisauden rakastajat
Filosofian suomentamisen ja suomentamisen
filosofian työpaja otsikolla Suomen kielen ja

TUTKIJARYHMÄT

viisauden rakastajat
1 viikko | residenssituki 3.520 euroa

28.–30.4.2014 Soile Mottisenkangas ja
Mia Ylönen työskentelivät elokuva-

Taideosuuskunta Tsuumi

käsikirjoituksen parissa kartanolla.

Project K: Tanssin, teatterin ja musiikin välisen kehollisen kommunikoinnin tutkimus

31.10–2.11.2014 Families on the Move

esittävän taiteen kontekstissa.

across Borders: Children’s Perspec-

2 viikkoa | residenssituki 3.724 euroa

tives on Migration in Europe -työryhmä työskenteli kartanolla.

Tärähtäneet ämmät & Gabriel Mellan
DYSTOPIA/UTOPIA on yhteisötaiteellinen
projekti, joka toteutetaan mynämäkeläisten

KUTSUTAITEILIJAT

lastenkotinuorten kanssa. Kolmen valokuvan
sarja kuvaa nuoren tulevaisuudennäkymiä,

(9/2013–4/2014) kuvataiteilija Jaakko

utopiaa ja dystopiaa ja nykytilaa.

Niemelä

3 viikkoa | residenssituki 7.324 euroa
(9/2014–4/2015) runoilija, performansVideokaffe

sitaiteilija, esseisti Jonimatti Jout-

Videokaffe-mediataideryhmän taiteellinen

sijärvi

työskentely sekä uusien yhteistyöprojektien
kehittäminen
2 viikkoa | residenssituki 7.234 euroa
Wanderlust Performance
Women in the Woods is a staged work intended for performance in public spaces for two
sopranos, flute, violin, viola da gamba and
lute, with a solo dancer
2 viikkoa | residenssituki 4.912 euroa
White on White
White on White #7 - Fuck me! (we didn´t
make it)
2 viikkoa | residenssituki 3.066 euroa

TUTKIJAT
Anu-Hanna Anttila, dosentti, VTT
Tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen

vuosikertomus 2014

140
140

VALOKUVAT
Neea Eloranta (s. 17, 21, 36–37, 44–47, 66–67, 85, 91 kuva vasemmalla)
Pia Bartsch (s. 81)
Stefan Crämer (s. 82–83)
Maša Drndić (s. 73)
Marjukka Irni (s. 33)
Jan Kaila (s. 11, 102 kuva hallituksesta)
Heli Konttinen (s. 70)
Jaakko Niemelä (s. 76)
Helena Hietanen (s. 79 ylempi kuva)
Riku Pihlanto (s. 1, 8, 22, 40, 62, 86, 102 Saaren kartanon henkilökunta, 106)
Heidi Piiroinen (s. 50, 98)
Marko Rantanen (s. 16, 34–35, 38–39, 103)
Anna Talasniemi (s. 53, 68–69, 79 alempi kuva, 84, 91 pienet kuvat, 100)
Sanna Uuttu (s. 91, kuva oikealla)
Meeri Utti (s. 58)
Vuosaari-työryhmä (s. 60)
GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO
Arto Vaverka
KIRJAPAINO
Aldus Oy 2015
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koneen säätiö
Kone foundation
Tehtaankatu 21 B 49, 00150 Helsinki
www.koneensaatio.fi

