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Established in 1956, Kone Foundation is an independent and unaffiliated organisation. Its aim is to make
the world better by advancing bold
initiatives in research and the arts.
The foundation awards grants for
academic research, art and culture,
as well as for making them available for wider audiences. It also maintains the Saari Residence for artists
and researchers. Besides funding,
the foundation pursues active arts
and research policies, and it is constantly seeking and providing alternatives to the mainstream. Kone
Foundation’s vision is that art, culture, and academic research flourish
in Finland, they are part of everyday
life and discussions in society, and
they challenge current conceptions.
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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 näiden
saattamista erilaisille yleisöille apurahoin ja ylläpitää Saaren kartanon
taiteilija- ja tutkijaresidenssiä. Säätiö on tiede- ja taidepoliittisesti valpas tieteen ja taiteen rahoittaja, joka
myös aktiivisesti etsii ja tarjoaa vaihtoehtoja valtavirralle. Koneen Säätiön visio on, että ihmistieteellinen
ja ympäristöntutkimus sekä taide
ja kulttuuri kukoistavat Suomessa,
ovat osa ihmisten arkea ja yhteiskunnallista keskustelua, vaikuttavat
päätöksentekoon ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä.

ABOUT THE FOUNDATION

KONEEN SÄÄTIÖSTÄ
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ALFONSO PADILLA: TANGOA
HOPEAJOELTA LEMMENJOELLE
Alfonso Padillan tutkimuksen
tarkoituksena on luoda kokonaisvaltainen kuva suomalaisesta tangosta. Tätä varten Padilla
aikoo kuunnella analyyttisesti
ja aikajärjestyksessä kaikki
levytetyt suomalaiset tangot.
Urakkaa riittää, sillä erillisiä nauhoituksia on arviolta
3500–4000 kappaletta.
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Koneen Säätiö
60 vuotta
Filosofian maisteri Tarja Vikström kirjoitti artikkelien sarjan, jossa tutustutaan
säätiön 60-vuotiseen historiaan. Kirjoitukset voi lukea säätiön verkkosivuilta:
www.koneensaatio.fi/tag/historiikki/

1

2

3

1. Heikki ja Pekka Herlin
jättivät 7.12.1956 oikeusministeriöön hakemuksen Koneen
Säätiö -nimis estä säätiöstä,
jonka tarkoituksena oli ”kaiken
suomalaisessa yhteiskunnassa
tapahtuvan kulttuurityön edistäminen niin hyvin tieteellisen
tutkimustyön sekä luovan ja
esittävän taiteen kuin myös
teollisen, kaupallisen, teknillisen ja sosiaalisen toiminnan
alalla.”
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2. Koska perustajat toimivat samanaikaisesti sekä
säätiön että Kone Osakeyhtiön
johdossa, organisaatioiden suhde oli läheinen. Hakijoille ei aina
säätiön alkuvaiheissa ollut selvää haetaanko apurahaa Kone
Oy:lta vai Koneen Säätiöltä.

3. 1980-luvulla toiminnan
tavoitteet selkiytyivät,
toimintatavat vakiintuivat ja
Koneen Säätiö asettui omalle
paikalleen suomalaisessa säätiökentässä.
1990-luvulla tuettaviksi aloiksi
vakiintuivat humanistinen,
yhteiskuntatieteellinen ja ympäristöntutkimus.
Kun Pekka Herlin oli kuollut
vuonna 2003 ja Hanna Nurmisesta tuli säätiön hallituksen

puheenjohtaja, säätiö itsenäistyi
suhteessaan Kone Osakeyhtiöön.
Kuvassa on kuvakaappaus säätiön ensimmäisistä verkkosivuista
vuodelta 2002, jotka säätiön
silloinen asiamies Hanna Nurminen teki itse.

4. 1970-luvun alussa Koneen Säätiö ei noussut sadan
varakkaimman säätiön listalle,
ja apurahojen jaossa se jäi
huimasti jälkeen isoimmista
kulttuuri- ja tiedesäätiöistä.
Kone Oyj:n menestys varsinkin
vuoden 2005 jälkeen kasvatti
säätiön tuottoja merkittävästi.
Apurahahakemuksia tuli vuonna
2000 hiukan alle 500. Vuonna
2005 hakemuksia tuli 1114 kappaletta. Vuonna 2016 apuraha-

hakemuksia saapui jo yli 6300
kappaletta.
5. Saaren kartanon taitei
lija- ja tutkijaresidenssi aloitti
toimintansa vuonna 2008.

Maailmaa
parantamassa

MAKING THE WORLD
A BETTER PLACE

Vuoden 2016 alussa Koneen Säätiöllä oli ilo saada hallituksen uudeksi jäseneksi taiteilija Terike Haapoja. Haapojan jäsenyyden myötä säätiön hallituksen ymmärrys
nykytaiteen kentästä on syventynyt ja toimintaympäristöä
koskevat keskustelut ovat saaneet uusia ulottuvuuksia.
Haapojalle tyypillisestä terävästä yhteiskuntakriittisestä
ajattelusta on hyvänä esimerkkinä haaste, jonka hän esitti
syksyllä käydyn Guggenheim-keskustelun jälkeen Helsingissä toimiville taideorganisaatioille. Hän haastoi nämä
pohtimaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

Early last year, Kone Foundation had the pleasure to welcome artist Terike Haapoja as a new member of the Board.
Thanks to Haapoja’s membership, the understanding of
the foundation’s Board regarding the field of contemporary art has deepened, and discussions of the operating
environment have gained new dimensions. A good example
of the sharp, socially critical thinking typical of Haapoja
is the challenge that she posed to the art organisations
operating in Helsinki after the Guggenheim debate in the
autumn. She challenged them to consider, for example, the
following questions:

• Miten organisaationne edistää yhdenvertaisuutta ja
tukee dekolonisaatioprosesseja eli esimerkiksi ottaa
huomioon erilaisten väestöryhmien (kuten naisten,
maahanmuuttajataustaisten ja saamelaisten) näkökulmat organisaatiorakenteessa ja strategisessa suunnittelussa ja miten se pyrkii purkamaan kolonisoivia
ja seksistisiä diskursseja?

vuosikertomus 2016
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• How does your organisation promote equality and support
processes of decolonisation, i.e., for example, take into
account the perspectives of different population groups
(such as women, those with immigrant backgrounds and
the Sami people) in your organisational structure and
strategic planning, and how does your organisation aim
to dismantle colonising and sexist discourses?

• Taloudellinen epätasa-arvo on yksi kansainvälisen
taidemaailman homogeenistumisen keskeisimmistä
aiheuttajista. Yhä harvemmalla on varaa olla taiteilija.
Miten instituutionne pyrkii vähentämään taloudellista epätasa-arvoa ja turvaamaan hyvinvointivaltion
perusrakenteet?

• Economic inequality is one of key causes of homogenisation in the international art world. Ever fewer people
can afford to be an artist. How does your institution
seek to reduce economic inequality and safeguard the
basic structures of the welfare state?

• Miten instituutionne toimii aktiivisesti sanan- ja ilmaisunvapauden puolesta?

• How does your institution actively promote freedom of
speech and expression?

Haapojan taideinstituutioille esittämät kysymykset ovat
relevantteja myös tiedettä, taidetta ja kulttuuria tukevan
säätiön näkökulmasta. Meidänkin on hyvä tiedostaa esimerkiksi se tosiseikka, että valitessamme tukemme kohteet voimme joko vahvistaa syrjiviä rakenteita tai edistää
niiden purkamista. Lisäksi meidän tulee kantaa vastuumme
siitä, että monenlaiset taiteilijat ja tutkijat saavat äänensä
kuuluviin.
Haapoja viittaa taidemaailman homogeenistumiseen,
joka on hänen mukaansa seurausta muun muassa taiteilijoiden taloudellisen tasa-arvon puutteesta. Ongelma ei
ole tuntematon myöskään tieteen ja tutkimuksen puolella. Säätiöt myöntävät apurahoja nimenomaan tutkijoiden
ja taiteilijoiden luovaan työhön, minkä luulisi edistävän
taloudellista tasa-arvoa. Tosiasia silti on, että useimmat
taiteilijat ja monet tutkijat joutuvat työskentelemään toi-

The questions raised by Haapoja at art institutions are also
relevant from the point of view of a foundation that supports science, art and culture. We, too, should be aware, for
example, of the fact that when we choose who and what
to support, we can either reinforce discriminatory structures or promote their dismantling. Furthermore, we need
to shoulder our responsibility to ensure that a wide range of
artists and researchers are able to make their voices heard.
Haapoja refers to the homogenisation of the art world,
which, according to her, results from the lack of economic
equality between artists, among other things. This problem
is not unheard of in the field of science and research, either.
Foundations award grants specifically for the creative work
of researchers and artists, which should promote economic
equality. Nevertheless, the fact of the matter remains that
most artists and many researchers have to work on hope-

vottoman pienillä ja usein satunnaisilla, lyhytkestoisilla
apurahoilla ja heidän toimeentulonsa on heikko. Koneen
Säätiö on siksi jo jonkin aikaa pyrkinyt pitämään apurahat
kohtuullisella tasolla, ja viime vuonna jo panostimme tuen
jatkuvuuteen myöntämällä pitkäkestoisiin hankkeisiin rahoituksen niiden koko toteutusajaksi.
Haapoja kysyy myös, miten taideinstituutiot huolehtivat sanan- ja ilmaisunvapauden toteutumisesta. Sanan- ja
ilmaisunvapauden kaventuminen koskee yhtä lailla tiedettä
kuin taidettakin ja on säätiön näkökulmasta mitä polttavin
kysymys. Olemme tilanteessa, jollaiseen emme todellakaan
osanneet valmistautua nykyistä strategiaa laatiessamme.
Sananvapaus on uhattuna jopa useissa Euroopan maissa,
ja käsitteenä sananvapaus on kriisissä Suomessakin, kun
sitä käytetään muka oikeuttamaan rasismi ja vihapuhe.
Meidän on nyt valmistauduttava kohtaamaan myös säätiön toiminnan yhteydessä sanan- ja ilmaisunvapauteen
liittyvät kysymykset.
Koneen Säätiö on määritellyt tehtäväkseen parantaa
maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen
avauksille. Haasteet ovat suuret.

lessly small grants that are often sporadic and awarded for
the short term, and their income is low. That is why Kone
Foundation has, for some time, sought to maintain grants at
a reasonable level, and last year we invested in continuous
support by granting funding for long-term projects for their
entire period of implementation.
Haapoja also asks how art institutions ensure that freedom of speech and expression is realised. The narrowing
of freedom of speech and expression applies equally to
science and art, and it is a very pressing issue from the
perspective of the foundation. We are in a situation that we
certainly could not prepare for when we drafted our strategy. Freedom of speech is under attack in many European
countries, and, as a concept, freedom of speech is also in
crisis in Finland when it is used to “justify” racism and hate
speech. We must now prepare to face questions related to
freedom of speech and expression in connection with the
foundation’s activities, too.
Kone Foundation has defined as its mission to make
the world a better place by advancing bold initiatives in
research and the arts. The challenges are great.

Hanna Nurminen
Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja

Hanna Nurminen
Chair of the Kone Foundation Board of Trustees

Yhteistyö
laventaa
ajattelumme
rajoja

COOPERATION
EXPANDS THE
LIMITS OF OUR
THINKING

Koneen Säätiön uuden strategian (2016–2020) mukaan
”yhteistyö eri toimijoiden, niin säätiöiden kuin muidenkin organisaatioiden kanssa, voi toimia katalyyttinä ja
laajentaa säätiön toiminnan vaikuttavuutta. Yhteistyön
edistämiseen liittyy myös säätiön toiminta välittäjänä,
kohtauttajana ja verkostojen luojana eli edistämme myös
muiden toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.”
Yhteistyö on pohjaltaan kohtaamista ja vuorovaikutusta, tekemisen lisäksi yhdessä ajattelua sekä ongelmien ja
ratkaisujen jakamista. Yhteistyössä ollaan – Koneen Säätiön kielellä – Kaivolla.
Uudistimme vuonna 2016 apurahajärjestelmäämme
monella tavalla. Tutkijoiden ja taiteilijoiden monialaisen
yhteistyön ruokkimiseksi kokeilimme temaattista lähestymistä hakemusten arvioinnissa: hakijoiden oli mahdollista
valita hakemuksensa arvioijaksi jonkun taiteen teeman,
kuten ajan, representaation tai eläin-teeman asiantuntija.
Eri alojen hakemuksiin kohdistui näin aiempaa monipuolisempia katseita, kun esimerkiksi esittävien taiteiden kentältä tuleva asiantuntija ei arvioinut ainoastaan esittävän
taiteen hakemuksia.
Koneen Säätiö käynnisti vuonna 2016 Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman. Ohjelman ytimessä on kysymys siitä, ”miten ihmiset, ryhmät, valtiot ja kulttuurit voivat
elää lähekkäin, kommunikoida ja rakentaa yhteisyyttä erilaisista taustoista, kielistä ja arvomaailmoista huolimatta.”
Jo ohjelman ydinsisältö viittaa yhteistyön mahdollisuuksiin. Lisäksi kannustamme, Koneen Säätiölle tyypillisesti,
rahoitettavia hankkeita monialaiseen työskentelyyn, tässä
ohjelmassa eritoten kansalaisjärjestöjen ja aktivistien sekä
tutkijoiden kesken.
Tilaisuuksiemme osallistujajoukko olisi vuonna 2016
ollut paljon homogeenisempi ilman monipuolista yhteistyötä. Järjestimme esimerkiksi Deliberatiivisen demokratian
instituutin kanssa Vaikuttamiskahviloita eri puolilla Suomea ja yhdessä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön,
KAUTE-säätiön ja Demos Helsingin kanssa Robottiakatemia-tilaisuuksia. Saaren kartano oli toisena pääjärjestäjänä valtakunnallisessa, ensimmäistä kertaa toteutetussa
yhteisötaiteen triennaalissa, joka syntyi yhteistyössä lukuisten paikallisten toimijoiden kanssa. Triennaali käynnistyi IHME-päivien yhteydessä järjestetyllä yhteisötai-

According to Kone Foundation’s new strategy (2016–2020),
“Cooperation between various actors, both foundations and
other organisations, can act as a catalyst and expand the
impact of the foundation’s activities. Promoting cooperation
is also linked to the foundation’s activities as an intermediary
creator of networks and a party that brings others together;
that is, we also promote the mutual cooperation of other
actors”.
At its core, cooperation is about coming together and
interacting; thinking together as well as sharing problems
and solutions, in addition to doing things. With cooperation,
you are – in the language of Kone Foundation – at the Well.
In 2016, we updated our grant system in many ways. In
order to encourage multidisciplinary cooperation between
researchers and artists, we experimented with a thematic approach to the assessment of applications: applicants had the
opportunity to choose an expert on a specific theme, such
as time, representation or animal, as the assessor of their
application. This way, applications from different fields were
looked at in a more versatile way than ever before, for example,
an expert from the field of performing arts not only assessed
performing arts applications.
Kone Foundation initiated The Changing “Neighbournesses” of Finland programme in 2016. At the heart of the
programme is the issue: “How humans, groups, states and
cultures can live close to each other, communicate and create a sense of community despite different backgrounds,
languages and sets of values”. At the core of the programme
is the potential created by cooperation. We also encourage,
as is typical of Kone Foundation, multidisciplinary work in
the projects we fund; in this programme, especially between
non-governmental organisations, activists and researchers.
Without diverse cooperation, the group of participants at
our events would have been much more homogeneous in
2016. For example, we organised Citizen’s Cafés across Finland together with the Institute for Deliberative Democracy,
and Robot Academy events together with the Technology
Industries of Finland Centennial Foundation, KAUTE Foundation and Demos Helsinki. The Saari Residence was one of
two lead organisers in a national triennial of the collaborative
arts conducted for the first time and created in collaboration
with several local actors. The triennial started with the Taike
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teen Taike-päivällä, jossa keskusteltiin – yhteisötaiteen
yhteistyöstä.
Yhteistyön muotoja kehitämme vuodesta 2018 lähtien
Lauttasaaren kartanossa, missä meillä on uudenlaisia
mahdollisuuksia työskennellä eri tahojen kanssa. Vuonna
2016 olemme suunnitelleet, millaisia tiloja Lauttasaareen
on mahdollista luoda tilaisuuksien järjestämiseksi ja kohtaamisten edistämiseksi.
Edellä Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen kertoo säätiön hallituksen jäsenen Terike
Haapojan haasteesta taideorganisaatioille. Haluan nostaa
Haapojan haasteesta esiin dekolonisaation edistämisen:
epäoikeudenmukaisessa, eriarvoistuvassa ja parempaa
kaipaavassa maailmassa on yhä tärkeämpää havaita oman
ajattelun ja tekemisen sidonnaisuudet ja kategoriat ja ponnistella niiden purkamiseksi. Tähän monipuolinen yhteistyö
antaa keinoja. Toki sujuvinta on tehdä työtä samat arvot
jakavien ja samalla kentällä työskentelevien kanssa; usein
maailmaa kuitenkin muutetaan eniten silloin, kun ajattelun
ja tekemisen tavat eroavat ja yhteistyö tuntuu jopa vaikealta. Parhaimmillaan nämä erot laventavat ajattelumme,
ymmärryksemme ja kuvittelumme rajoja, dekolonisoivat
mieltämme ja tekemisemme rakenteita.

Day discussion – the collaboration of the collaborative arts
– that was organised in connection with the IHME Days.
Beginning in 2018, we will develop forms of cooperation in
the Lauttasaari Manor, where we will have new opportunities
to work with various parties. In 2016, we planned the kinds
of facilities, possible to create at the Lauttasaari Manor, that
would promote organising events and promoting encounters.
Above, the chairperson of Kone Foundation’s Board, Hanna Nurminen, explains the challenge presented to art organisations by the member of the Board, Terike Haapoja. From
Haapoja’s challenge, I would like to highlight the promotion
of decolonisation: in a world that is unfair, increasingly unequal and longing for something better, it is becoming more
and more important to acknowledge the linkages and categories of one’s own thinking and actions, and to make an
effort to deconstruct them. Diverse cooperation provides
tools for this. Of course, it is easiest to work with people who
share the same values and work in the same field; however,
often the world is changed the most when ways of thinking
and doing things are different, and when cooperation may
even seem difficult. At best, these differences expand the
limits of our thinking, understanding and imagination, as well
as decolonise our mind and the structures of our activities.

Anna Talasniemi
Koneen Säätiön yliasiamies

Anna Talasniemi
Executive director
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EMILIA KOKKO: OUDON
RUNOUTTA JA VIKUROIVIA
ELEITÄ Kaiken keskiössä on
Möykky, hahmo, joka on Kokon
poeettinen ehdotus normien
purkamiseksi ja rakenteiden
taakse menemiseksi. – Möykky
edustaa queeria, ymmärryksen
takaista hämärää tilaa, muuttuvia rajoja ja epämääräistä muotoa, joka paljastaa näyttämöstä
jotain. Möykyn katsominen
näyttämöllä ehdottaa maailmaa,
joka on monimuotoinen ja jota
voi katsoa toisin.

1
tukea tieteelle
ja taiteelle

s. 1 6 – 5 3

Koneen Säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen
avauksille. Siksi säätiö myöntää apurahoja
tieteelle ja taiteelle, palkitsee Vuoden Tiedekynällä suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja järjestää erilaisia tilaisuuksia
ihmisten kohtaamiseksi. Toiminnan painopisteet on viime vuosina koottu ohjelmiksi:
Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmassa kysytään, miten ihmiset, ryhmät,
valtiot ja kulttuurit voivat elää lähekkäin,
kommunikoida ja rakentaa yhteisyyttä
erilaisista taustoista, kielistä ja arvomaailmoista huolimatta, kieliohjelmalla tuetaan
erityisesti Suomessa käytettäviä kieliä ja
suomalais-ugrilaisia vähemmistökieliä ja
Jakautuuko Suomi? -ohjelma tähtää toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön eriarvoistumisen teemojen käsittelemiseksi. Koneen Säätiön ylläpitämän Saaren kartanon
taiteilija- ja tutkijaresidenssin toiminnasta
voit lukea sivulta 54 alkaen.

Tieteen,
taiteen ja
kulttuurin
apurahat

1,2 %
5,8 %
0,3 %
13 %

Kielten oppimisen tukeminen -teemahaku

Lähinaapurit-
teemahaku

Vuosittaisen
apurahahaun
muu kulttuuri

Vuosittaisen
apurahahaun
taidehankkeet

Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen ja taiteeseen sekä
tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Tuettava tutkimus
voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai
ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Lisäksi myön
netään residenssipaikkoja ja -apurahoja Saaren kartanossa
työskentelyyn. Vuosittain vaihtuvien asiantuntija-arvioijien
avulla valikoituvat tuettaviksi säätiön painopisteiden kannalta
kiinnostavimmat hankkeet.

13 %
0,3 %
5,8 %
1,2 %
0,5 %
0,8 %
100 %

Vuosittaisen apurahahaun taidehankkeet
Vuosittaisen apurahahaun muu kulttuuri
Lähinaapurit-teemahaku
Kielten oppimisen tukeminen -teemahaku
Saaren kartanon residenssiapurahat*
Matka-apurahat, palkinnot ja muut myönnöt

* yksilöresidenssit, sis. kutsutaiteilija 156 700 €, ryhmäresidenssit 59 714 €

Saaren kartanon
residenssiapurahat

0,8 %

Matka-apurahat,
palkinnot ja muut
myönnöt

20%

58 %

Myönnetyt apurahat ja palkinnot 2016
20 % Vuosittaisen apurahahaun tiede-taidehankkeet
58 % Vuosittaisen apurahahaun tiedehankkeet

0,5 %

8 604 750
24 806 985
5 536 492
145 540
2 470 280
500 301
221 114
347 360
42 632 822

Keskimäärin 648 apurahamaksatusta kuukaudessa.

Vuosittaisen
apurahahaun tiede-taidehankkeet

Vuosittaisen
apurahahaun
tiedehankkeet
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tukea tieteelle ja taiteelle

21

tukea tieteelle ja taiteelle

Myönnetyt apurahat ja palkinnot 2009–2016

Vuosittaisen apurahahaun myönnöt 2016: hanketyyppi*

€ myönnetty

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

vuosi

summa

kpl

2009
2010

7 110 940 €
9 107 450 €

321
391

2011
2012
2013
2014
2015
2016

9 142 302 €
15 122 429 €
20 184 703 €
21 317 682 €
26 105 909 €
42 632 822 €

394
570
682
767
798
865

22 % Tiede-taidehankkeet
63 % Tiedehankkeet
14 % Taidehankkeet
0 % Muu kulttuurityö
100 % Yhteensä

2016

kpl myönnetty
myöntöprosentti

16 %

2009

2010

11 %

2011

Vuosittaisen apurahahaun myönnöt 2016 arvioijaprofiileittain*
kpl
haettu

kpl
myönnetty

myöntö
prosentti

43 % Tiede (uudet)

16 961 690

36 % Tiede (jatkot)

14 120 665

2009
2010

1897
2099

288
346

15 %
16 %

2011
2012
2013
2014
2015
2016 *

3225
3081
5259
5861
6101
6259

352
479
477
572
597
604

11 %
16 %
9%
10 %
10 %
10 %

17 % Taide (uudet)
4 % Taide (jatkot)
100 %

6 491 337
1 520 075
39 093 767

vuosi

16 %

2012

9%

10 %

10 %

10 %

2013

2014

2015

2016

Vuosittaisen apurahahaun myönnöt 2016: kesto*

kpl myönnetty
myöntöprosentti

15 %

2009

2010

23 %

2011

15 %

2012

18 %

2013

17 %

2014

12 %

2015

* pl. teemahaku Lähinaapurit

* pl. teemahaku Lähinaapurit

Residenssihakujen myöntöprosentit (kpl)

16 %

5 536 492
145 540
39 093 767

* pl. teemahaku Lähinaapurit

Vuosittaisen apurahahaun myöntöprosentit (kpl)

15 %

8 604 750
24 806 985

8%

2016

vuosi

kpl
haettu

kpl
myönnetty

myöntö
prosentti

2009
2010

206
235

33
35

16 %
15 %

2011
2012
2013
2014
2015
2016

184
257
259
285
393
531

42
38
47
49
47
44

23 %
15 %
18 %
17 %
12 %
8%

81 % Monivuotinen apuraha (enintään 4 vuotta)
17 % Alle vuoden rahoitus (enintään 12 kk)
2 % Ponnistusraha (enintään 6 kk)
100 % Yhteensä
* pl. teemahaku Lähinaapurit

31 821 640
6 615 051
657 076
39 093 767
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Mitä on
rohkeus?
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ROHKEUSBLOGI

Anonyymi syksyn apurahahakemuksien arvioija kertoo
kokemuksiaan arviointityöstä. Jos hakijoilta vaaditaan
rohkeutta, pitääkö arvioijankin olla rohkea? Voiko roh
keutta tunnistaa olematta itse rohkea?

Kysymys on vähän yksinkertainen.
Rohkeuden ilmitulo ei ole kaikissa
kaikkina hetkinä lainkaan samanlaista. Verbaalinen rohkeuden ilmaisu,
jota hakemus vaatii, kysyy kirjallista
havaintokykyä. Kaikki rohkeus ei ole
sen piirissä.
Rohkeuden voi ymmärtää kasvuna
tai ainutlaatuisuutena – hanke pyrkii
johonkin, mitä ei ole tehty, mitä minä
en ole tehnyt, mitä muut eivät tee,
mitä ei yleensä tehdä.
Komiikalla tai rohkeus-käsitteen kyseenalaistuksella voi väistää tai kiistää
kysymyksen. Arvioijan huomion saa
helposti, mutta liian provosoiva haaste
herättää torjuntaa. Vilpittömyydellä voi
myös koettaa, tunnustamalla, ettei ole
rohkea, että oman tekemisen laatu on
muu kuin rohkeus, muttei kenties vähemmän merkityksellinen tai arvokas.

Miksi juuri rohkeus on tavoiteltavaa tai tuettavaa? Koska niin monet
ovat niin peloissaan. Ovat pelon syyt
sitten henkilökohtaisia, yhteiskunnan
rakenteisiin liittyviä tai ihmisryhmien
jakamia.
Ehkä olennaisinta rohkeutta on
juuri pelon kohtaaminen, pelon kanssa oleminen, siitä huolimatta toimiminen, ajatteleminen, tunteminen.
Muidenkin tunteiden kuin pelon.
Joskus rohkeus on itsesuojelun
puutetta. Se voi yhtä hyvin olla kykyä
ja voimaa suojella sekä itseä että toisia tai arvokkaiksi katsottuja asioita.
Se voi olla näkemystä, jonka varassa
ottaa vastaan vaikeus, ettei toisten
tarvitse niin tehdä.
Kirjoitus on julkaistu säätiön Rohkeus-blogissa 30.11.2016.

Apurahahakua uudistettiin syksyllä 2016 monialaisuuden ja jatkuvuuden edistämiseksi. Hakija ei
enää valitse omaa taiteen- tai tieteenalaansa, vaan sen, minkä alan
asiantuntijan haluaa arvioivan hakemuksensa. Useampivuotisten
hankkeiden rahoitus myönnetään
kerralla vuosittaisten myöntöjen
sijaan, ja hankkeiden valmisteluun
on mahdollista hakea ponnistusapurahaa. Kaikki hakijat käyttävät
samaa hakulomaketta, ja kaikissa
kuukausiapurahoissa on käytössä
samat kolme apurahan tasoa.

tukea tieteelle ja taiteelle

RIITTA HÖGBACKA: HIUKSET
MAAILMAA KIERTÄMÄSSÄ
Mistä hiukset tulevat, kuka niitä
käsittelee, kuka niitä myy, kuka
niitä käyttää? Miten hiusbisneksessä mielikuvat ”hyvistä”
hiuksista kiertävät ja miten niihin vaikuttavat rotu, sukupuoli
ja luokka? Riitta Högbacka
jäljittää tutkimuksessaan yhden
globaalin materian, hiusten
kiertoa.
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Vuoden Tiedekynä
2016 -palkinto
yhteisvaurautta
käsittelevälle
artikkelille
Koneen Säätiö myöntää vuosittain Vuoden Tiedekynä
-palkinnon hyvästä tieteellisestä kirjoituksesta, jossa
suomen kieltä on käytetty ansiokkaasti. 25 000 euron
suuruinen palkinto myönnetään vuorovuosin humanisti
sen, yhteiskuntatieteellisen tai ympäristöntutkimuksen
aloille. Palkinnon tarkoitus on tukea suomenkielistä
tieteellistä kirjoittamista ja nostaa sen arvostusta.

Vuoden Tiedekynä 2016 -palkinnon
saivat 11.3.2016 filosofian maisteri Tero
Toivanen ja filosofian tohtori Juhana
Venäläinen artikkelistaan Yhteisvaurauden uusi aika. Kirjoitus on ilmestynyt teoksessa Talouden uudet muodot
(toim. Mikko Jakonen & Tiina Silvasti,
Into Kustannus: 2015). Toivasen ja Venäläisen artikkeli analysoi yhteisvaurauden käsitteiden historiaa ja nykyisyyttä ja määrittelee tutkimuskentän
keskeisiä kysymyksiä. Vuoden 2016

palkinnon alana oli yhteiskuntatiede.
–Tero Toivasen ja Juhana Venäläisen artikkeli ylittää tieteenalojen
ja tutkimussuuntausten raja-aitoja.
Samalla se kuvaa kattavasti sellaista
tutkimuskenttää, jolle muut tutkijat
voivat tulevaisuudessa seurata kirjoittajia ja alkaa tuottaa uudenlaisia
tuloksia heidän avaamastaan näkökulmasta liikkeelle lähtien, perusteli
palkinnonsaajan valitsija, professori
Risto Heiskala valintaansa.

Mitä voimme oppia menneestä?

Suomen
muuttuvat
naapuruudet
-ohjelma
Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelman (2016–2020) taustalla ovat
muun muassa pohjoisten alueiden ilmaston lämpenemisen myötä muuttu
nut geopoliittinen merkitys ja tähän liittyvä taloudellinen kilpajuoksu
napa-alueille, Venäjän ja länsimaiden välisten suhteiden kiristyminen ja
polarisoituminen sekä siirtolaisuuden ja pakolaisuuden suomalaiseen
yhteiskuntaan tuomat uudet naapurit. Ohjelmassa kysymme, miten ihmi
set, ryhmät, valtiot ja kulttuurit voivat elää lähekkäin, kommunikoida ja
rakentaa yhteisyyttä erilaisista taustoista, kielistä ja arvomaailmoista
huolimatta. Kuinka Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan naapuruussuhteet
ja käsityksemme niistä ovat muuttuneet ja muuttumassa?

Koneen Säätiön vuosittaisen apurahahaun yhteydessä 2016 järjestettiin
Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan liittyvä teemahaku Lähi
naapurit. John Loehr työryhmineen sai haussa apurahan hankkeeseen,
jossa tutkitaan pakkomuuton vaikutuksia evakkoperheisiin.

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden ahdinko on tullut silmiemme
eteen Euroopassa. Moni Suomessa
tuntuu unohtaneen, että myös yli 400
000 suomalaista joutui lähtemään kodeistaan Karjalasta toisen maailmansodan seurauksena. Poikkitieteellisessä hankkeessa biologit, sosiologit,
historioitsijat ja väestötutkijat tutkivat, miten pakotettu muutto vaikutti
perhesuhteisiin, lastensaantiin ja yhteiskuntaan integroitumiseen.
–Tietysti siirtolaisten ja pakolaisten tilanne Suomessa ja Euroopassa on monella tavalla erilainen, kuin
mitä Karjalan evakot kokivat aikoinaan. Monet evakot joutuivat kuitenkin kokemaan samanlaisia traumoja,
ennakkoluuloja ja paheksuntaa kuin
nykyiset turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat, kertoo hankkeen johtaja, FT John Loehr.
Hankkeessa tutkitaan historiallista tietoa 60- ja 70-luvuilta, kuten
matrikkeleja Suuret Maatilat, Suomen
rintamamiehet, Suomen pienviljelijät
sekä Siirtokarjalaisten tie, joka pitää
sisällään satojen tuhansien Karjalasta muuttaneiden ihmisten tiedot,
kuten missä he ovat asuneet, milloin
menneet naimisiin, missä puoliso on
syntynyt ja milloin lapset ovat syntyneet. Tämä aineisto on digitoitu,
ja sähköisen tietokannan luomiseksi

on kehitetty Kaira-tietokoneohjelma.
Tutkimusryhmän jäsenellä, Turun
yliopiston akatemiaprofessori Virpi
Lummaalla on laaja aineisto kirkonkirjoista jo 1700-luvulta lähtien, ja näin
tutkimuksessa voidaan tehdä vertailua aikaan ennen muuttoa ja muuton
jälkeen sekä vertailua niin sanotun
kantaväestön ja siirtolaisten välillä.
–Vaikka aineisto on historiallista,
on tutkimuksen aihe hyvin ajankohtainen. Tutkimalla historiallista aineistoa
pystymme ymmärtämään paremmin
sekä menneisyytemme että nykypäivän tilannetta, kertoo Loehr.
Pakkosiirrot ja pakolaisuus ovat
olleet kautta ihmishistorian hyvin
yleisiä ilmiöitä ja viime vuosina näitä
ilmiöitä on tutkittu eri näkökulmista
esimerkiksi terveyden ja mielenterveyden kannalta. Laajan ja monipuolisen aineiston ansiosta hankkeessa
voidaan saada vastauksia kysymyksiin, jotka aiemmin olisivat jääneet ilman vastausta. Hankkeessa tutkitaan
esimerkiksi, milloin Karjalan evakot
ovat menneet naimisiin, onko puolisokin ollut evakko ja minkä ikäisenä
on saatu lapsia.
–Karjalan evakot sopeutuivat suhteellisen hyvin taloudellisesti, mutta
tässä tutkimuksessa otetaan huomioon perhesuhteisiin vaikuttaneet
suhteet, kertoo hankkeen tutkija,

Väestöntutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Anna Rotkirch.
Sekä Rotkirch että Lummaa ovat
aikaisemmin tutkineet isoäidin merkitystä hyvinvoinnin ja syntyvyyden
kannalta. Isoäidin ja muun mukana
tulleen tai jäämättä tulleen perheen
merkitystä tutkitaan nyt ensimmäistä kertaa siirtolaisten kannalta.
Hankkeesta voidaankin saada hyvin
mielenkiintoista ja tärkeää tietoa perheenyhdistämisen vaikutuksista.
–Emme välttämättä voi sanoa, miten pitäisi toimia nykypäivänä, mutta
ehkä pystymme kiinnittämään päättäjien huomion johonkin tärkeään. Meillä on jopa mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan jollain pienellä tavalla, ja
se on tutkijalle antoisaa, Loehr sanoo.
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JOHN LOEHR: MITÄ VOIMME
OPPIA MENNEESTÄ? PAKKOMUUTON VAIKUTUKSET EVAKKOPERHEISIIN
–Tietysti siirtolaisten ja pakolaisten tilanne Suomessa ja
Euroopassa on monella tavalla
erilainen, kuin mitä Karjalan
evakot kokivat aikoinaan. Monet
evakot joutuivat kuitenkin
kokemaan samanlaisia traumoja,
ennakkoluuloja ja paheksuntaa
kuin nykyiset turvapaikanhaki-

jat ja maahanmuuttajat, kertoo
hankkeen johtaja John Loehr.
Poikkitieteellisessä hankkeessa tutkitaan, miten pakotettu
muutto vaikutti perhesuhteisiin,
lastensaantiin ja yhteiskuntaan
integroitumiseen.
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kieliohjelma
Koneen Säätiön kieliohjelman tarkoitus on pienten suoma
lais-ugrilaisten kielten, suomen sekä kaikkien Suomessa käytet
tävien kielten dokumentointi ja niiden aseman vahvistaminen.
Yksi ohjelman tavoitteista on myös kieliä ja monikielisyyttä
koskevan asenneilmaston parantaminen. Kieliohjelmaan liit
tyviä apurahoja myönnettiin vuosina 2012–2016.

3

2

Kesäkoulu
uralilaisten
kielten dokumentaatiosta
Kesäkuun toisella viikolla Saaren kartanossa järjestettiin kieliohjelmaan
kuuluva kesäkoulu uralilaisten kielten
dokumentaatiosta. Kesäkoulun tavoitteena oli tukea säätiön rahoittamia
uralilaisten kielten dokumentointi- ja
kuvaushankkeita sekä muita vastaavanlaisia projekteja, ja se oli suunnattu
uralilaisten kielten tutkijoille kaikkialta maailmasta. Tapahtuma toi yhteen
monta osaavaa, intomielistä ja monipuolista tutkijaa, mikä loi erinomaiset
mahdollisuudet verkostoitumiseen,
kokemusten jakamiseen ja uusien hankeideoiden keksimiseen.

4

1

1. Helsingin yliopiston
yleisen kielitieteen professori
Matti Miestamo (kuvassa takana keskellä muiden kesäkoulun
osallistujien kanssa) huomautti,
että nykyisen kielentutkimuksen metodeihin pohjautuvien
kielioppien puutteen vuoksi
monet kielikunnan jäsenet
ovat jääneet vähälle huomiolle
aiemmassa typologisessa tutkimuksessa. Miestamon mukaan
nykyajan uralistien yhtenä
tavoitteena on edistää uralis-

tiikan näkyvyyttä yleiskieli
tieteellisessä tutkimuksessa,
mikä ehdottomasti hyödyttäisi
molempia tieteenaloja.
2. Käytännön kurssin,
jolla käsiteltiin kielen
dokumentaation tärkeimpiä
metodeja ja työkaluja, järjesti
Freiburgin yliopistossa useita
saamelaiskielten ja komin kielen
dokumentointihankkeita johtava
Michael Rießler.

3. Peter Austin, Lontoon
yliopiston kenttälingvistiikan
professori ja uhanalaisten kielten koulutusohjelman johtaja,
kertoi luennoissaan yleisesti
kielen dokumentaation periaatteista ja sen merkityksestä sekä
kielentutkijoille että laajemmalle yhteisölle.

4. Koulun päätteeksi
osallistujat keskustelivat
kielen dokumentoinnin roolista
kielenelvytyksessä Helsingin
yliopiston yliopistonlehtori Ekaterina Gruzdevan kanssa. Monella osallistujalla oli relevanttia
kokemusta, joten he jakoivat
innokkaasti ajatuksiaan.

Teksti: Ksenia Shagal

Miten tutkijasta tuli
sosiaalityöntekijä?

ROHKEUSBLOGI

Sosiologi Johanna Niemi kuuluu työryhmään, joka tutkii
Vuosaaren alueen sosiaalisia jakolinjoja. Kirjoitukses
saan hän kertoo, miten kenttätyö sujui, kun tutkijan,
aktivistin ja ystävän roolit sumenivat.

Jakautuuko
Suomi?
Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -ohjelman tavoitteena on synnyttää
tutkijoiden ja journalistien yhteistyötä ja kunnianhimoisia julkaisuja,
jotka pureutuvat eriarvoisuuteen ja sen käsittelyyn yhteiskunnassa.
Aihepiireinä ovat muun muassa tuloerot, terveys, työelämään osallis
tuminen, koulutus, vähemmistöjen oikeudet ja ympäristökysymykset.
Suuressa mittakaavassa tavoitteena on syventyä suomalaisen hyvinvoin
tivaltion onnistumisen tai epäonnistumisen syihin. Ohjelmaan liittyvät
teemahaut järjestettiin vuosina 2014–2015.

Jakautuuko Suomi -ohjelmaan kuuluva tutkimus- ja kenttätyömme Helsingin Vuosaaressa on kestänyt pian kaksi
vuotta. Lähdimme tutkimaan itähelsinkiläisiä yhteisöjä ja
jakolinjoja yhdellä Suomen etnisesti ja sosiaalisesti monimuotoisimmista alueista. Ryhmässämme on kolme jäsentä:
historioitsija, toimittaja ja minä, sosiologi. Omassa osuudessani pääsin kiinni “uusien suomalaisten” verkostoihin ja
saavutin yhteisön luottamuksen ehkä hieman epäkonventionaalisia reittejä pitkin. Kenttätyössä sumenivat tutkijan,
aktivistin ja ystävän roolit. Tämä lisäsi joitakin tutkimukseen liittyviä dilemmoja – mutta se on ollut ehdottomasti
myös työn suurin vahvuus.
Yleensä kenttätyöjakso on erillinen kokonaisuus, jonka aikana kerätään aineisto, jota myöhemmin puretaan ja
analysoidaan. Niin tässäkin tutkimuksessa tehdään, mutta
pari vuotta sitten ei vielä tiedetty, että “kenttäjakso” tarkoittaisi muutakin kuin tiedon tuottamista. Tutkittavan
yhteisön tilanne sattui olemaan sellainen, että he tarvitsivat jatkuvasti apua käytännön asioissa. Esimerkiksi sen
selvittäminen, miten yksityiseen kampaajakouluun pääsee
Helsingissä, ei ole tutkimusta, mutta siinä ja lukuisissa
muissa asioissa auttaminen paljasti konkreettisesti, millaisia näiden maahanmuuttajanaisten arkiset ongelmat
ovat. Se on arvokasta (tutkimus)tietoa, jota ei useinkaan
saa kysymällä tai tarkkailemalla ulkopuolelta. Opin ymmärtämään uusien suomalaisten arkea juuri siksi, koska
meistä tuli ystäviä ja pystyin tarjoamaan heille arkista
apua. Luottamuksen rakentumisen kautta oli mahdollista
saada syvempää tietoa, mikä on ollut ensisijaisen tärkeää.
Tutkimme alueen sosiaalisia jakolinjoja kuvaamalla
muutamaa paikallista yhteisöä. Yksi näistä – yhteisö jonka
kanssa itse vietin eniten aikaa – on ”Kallahden naiset”.
He ovat Vuosaaressa Kallahden nuorisotalolla päivittäin
kokoontuva maahanmuuttajanaisten ryhmä. Naisista suurin osa on yli kymmenen vuotta sitten Suomeen tulleita
muslimeja, heidän yhteinen kielensä on arabia ja suurin
osa heistä on monikielisiä, eli he puhuvat myös esimerkiksi suomea ja somalia.

Aluksi haastattelimme naiset läpi siltä osin kuin se oli
yhteisten kielten puitteissa mahdollista. Onneksi ympärillä oli usein monikielisiä ystäviä, jotka tarjoutuivat tulkkaamaan. Vietin paljon aikaa naisten kanssa Kallahden
nuorisotalolla. Naiset istuivat usein keittiön takaosassa
olevassa pöydässä, rukousnurkkaus oli viereisessä huoneessa. Löysin paikan keittiön pöydästä alkamalla opiskella arabiaa: naiset opettivat mielellään omien kieltensä
alkeita, ja meillä oli joka päivälle jotain puhuttavaa. Iso
ruutuvihko ja kynä olivat paras tapa tutustua myös niihin
naisiin, joiden kanssa meillä ei ollut yhteistä kieltä.
Naisten todellisuus alkoi avautua arkisten asioiden
kautta. Kun kysyin, mitä heille kuuluu, vastaus oli usein:
– Hyvää, mutta ongelmia. Millaisia? No esimerkiksi, millaisia lomakkeita vaaditaan Kelaan tai TE-toimistoon, tai voiko lapsen jalkapalloharrastuksen maksaa kolmessa erässä?
Ensin yksi kysyi apua johonkin pieneen käytännön
asiaan, sitten toinen ja kohta avunpyynnöistä tuli osa päivittäistä kanssakäymistä. En tehnyt tietoista päätöstä alkaa auttamaan naisia, mutta olisi tuntunut todella tyhmältä
ja vastuuttomalta olla auttamatta. Aloin edustaa naisille
pelkän ulkopuolisen tarkkailijan sijaan jotain muuta. Hankin pankkitunnuksia, autoin kirjoittamaan työhakemuksia,
kuulin kerta toisensa jälkeen kysymyksen, ”Mitä pitäisi
tehdä kun…?” Vastasin, jos osasin, en kuitenkaan koskaan
puuttunut henkilökohtaisiin ongelmiin, kuten perheen tai
parisuhteen asioihin. Niistä kyllä juttelimme myös usein.
Tutkimuksen alussa suurin kysymys oli ollut yhteisöjen
tavoittaminen: miten pääsisimme tarpeeksi lähelle, niin
että oikeasti ymmärtäisimme suomalaisten erilaisia todellisuuksia? Arjen kuvaaminen ja ylipäänsä arjen tasolle
pääseminen on tällaisessa tutkimuksessa kiinnostavinta.
Se on samalla juuri se taso, millä on mahdollista katsomisen lisäksi tehdä asioita. Se helpottaa tutkimuseettistä
problematisointiakin – molemmat, sekä tutkija että tutkittava, saavat tilanteesta jotain.
Vuosaari-projektin idea oli alusta alkaen kokeilla uudenlaista kehystä tutkimukselle, jossa on enemmän käytän-
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nöllinen kuin akateeminen ote. Se on ollut hyvä esimerkki
siitä, miten yhteiskunnallisten ongelmien tutkimuksessa
voidaan samalla ratkoa kuvattavia ongelmia, ainakin pienessä mittakaavassa. Esimerkki: Itä-Helsingissä asuvalla
maahanmuuttajanaisella on kestänyt 12 vuotta hakeutumisessa suomalaiseen työelämään. Lapset ovat olleet pieniä,
ja hänellä on heikko suomen kielen taito. Koulutustaso ja
riittävä sosiaaliturva ovat yhdessä selitys sille, miksi hän
ja monet samassa tilanteessa olevat naiset ovat jääneet
kotiin. Ansioluettelon ja työhakemuksen tekeminen vei
meiltä yhdessä yhteensä päivän. Ei tietenkään ole takeita,
että hän työllistyy tai saa opiskelupaikan syksyksi. Mutta
se on mahdollista. Oikeisiin virastoihin, koulutus- ja työllistymispalveluihin ohjaaminen vei toisen päivän. Parissa
päivässä tutkittavan elämä liikahti ison askeleen eteenpäin, ja samalla minulle selvisi, miksi se oli ollut paikallaan
niin kauan.
Tutkimuksen vaikuttavuudesta käytävä keskustelu on
tarpeellista ja tervetullutta, mutta siinä puhutaan usein –
syystä – isoista asioista isoilla sanoilla. Miten esimerkiksi
sosiaali- ja yhteiskunnallinen tutkimus vaikuttaa yhteiskuntaan? Voisi ehkä puhua myös siitä, miten se vaikuttaisi
myönteisesti tutkittavien elämään. Tutkimusryhmässämme
on ollut kahden tutkijan lisäksi toimittaja ja osan aikaa
valo- ja videokuvaaja. Kahden vuoden jälkeen tiedämme,
että olisimme tarvinneet myös sosiaalityöntekijän. Niissä
rajoissa, kun se on ollut mahdollista, olemme toimittaneet
tuota paikkaa itse.
Toiminnallinen tutkimus, siis tutkimus, jossa osallistutaan tutkittavan yhteisön elämään, on hyvä tapa lisätä
tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. ”Etsikää
hyviä ongelmia”, sanovat viisaat professorit. Se on hyvin
sanottu. Tutkimuksessa on mahdollista tehdä asioita niiden kuvaamisen, ymmärtämisen ja selittämisen lisäksi.
Siis asioita, jotka vaikuttavat myönteisesti tutkittavien
elämään – vaikkapa yksi työhakemus kerrallaan.
Rajoja pitää vetää koko ajan ja muistaa, mitä työtä on
tekemässä. En alkanut vapaaehtoiseksi suomen opettajaksi, vaikka heistä oli pulaa. Käytin kyllä (työ)aikaa opettajien
etsimiseen. En osaa sanoa, vaatiiko tiedon tuottaminen
välttämättä etäisyyttä ja onko mahdollista pysyä objektiivisena, jos on sisällä tutkittavien maailmassa. Yhteiskunnalliset ongelmat näyttävät erilaisilta tutkittavien silmin,
ja tuosta katseesta tulee osa omaa katsetta. Se muuttaa
tutkijan roolia, mutta samaan aikaan se ehdottomasti lisää
ymmärrystä tutkittavien elämästä ja sen reunaehdoista.
Kirjoitus on julkaistu säätiön Rohkeus-blogissa 9.9.2016.
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Koneen Säätiö
yhteistyössä
Koneen Säätiö uskoo kohtaamisiin ja rajojen
ylityksiin. Teemme säätiönä yhteistyötä eri or
ganisaatioiden kanssa ja järjestämme yhdessä
tilaisuuksia, jotka kannustavat tuntemattomalle
maaperälle astumiseen.
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1. IHME: Ratikkasoittajien
kiertue Vuosina 2015–2018
Koneen Säätiö tekee yhteistyötä Taidesäätiö Pro Arten
kanssa ja rahoittaa IHME-nykytaidefestivaalia yhteensä 1 200
000 eurolla. Taidesäätiö Pro
Arte tuottaa vuosittaisen IHME-nykytaidefestivaalin, johon
sisältyy kansainvälisesti tunnetun taiteilijan teos julkisessa
tilassa, keskustelua ja teokseen
liittyviä taidekasvatushankkeita. Vuoden 2016 IHME-teos oli

tšekkiläisen taiteilija Kateřina
Šedán Ratikkasoittajien kiertue,
jossa katusoittajat ympäri
maailmaa valloittivat Helsingin
raitiovaunulinjat.
2. Robottiakatemiat
Koneen Säätiö järjesti Robottiakatemia-keskustelusarjan
yhdessä KAUTE-säätiön, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja Demos Helsingin
kanssa. Robottiakatemian
tavoitteena oli saada aikaan

syvällistä yhteiskunnallista
keskustelua roboteista ja niiden
vaikutuksesta ihmiseen ja yhteiskuntaan. Keskustelusarjan
ensimmäisessä tilaisuudessa
pohdittiin, millaisia moraalisia
ja muita tunteita yhä arkipäiväisemmiksi käyvät robotit
herättävät ihmisissä, ja miten
robotti saadaan käyttäytymään
eettisesti.
3. Vaikuttamiskahvilat
Koneen Säätiö järjesti kevään

2016 aikana yhteistyössä Deliberatiivisen demokratian instituutti ry:n kanssa Vaikuttamiskahviloiden sarjan Jakautuuko
Suomi? -hankkeiden ja kieliohjelman teemoista. Vaikuttamiskahviloissa kansalaiset pääsivät
tenttaamaan asiantuntijoita ja
muodostamaan kannanottoja
polttavan ajankohtaisiin teemoihin. Helsingin vaikuttamiskahvilassa keskusteltiin siitä, mitä
perustarpeita turvapaikanhakijoille on taattava ja miten niiden

toteutumista voidaan parhaiten
edistää pääkaupunkiseudulla.
4. Maastamuutto – alkaako
tulevaisuus nyt? Mahdollisuuksia tutkijoiden
ja elokuvantekijöiden
yhteistyöhön Koneen Säätiö
järjesti toista kertaa Tampereen
elokuvajuhlien kanssa yhteistyössä tilaisuuden, jonka tarkoituksena oli elokuvantekijöiden
ja tutkijoiden kohtaamisten
edistäminen. Tilaisuus koostui

siirtolais- ja pakolaisaiheisia
elokuvia sisältävästä näytöksestä, lyhyistä puheenvuoroista
ja pienryhmäkeskusteluista.
Alustajina olivat muun muassa
syyrialainen kuvaaja Issa
Touma, suomalais-iranilainen
elokuvaohjaaja Hamy Ramezan
sekä tutkijat Aino Korvensyrjä ja
Tapio Nykänen.
5. Ympäristödialogeja
Ympäristödialogeja-keskustelusarjassa etsittiin ratkaisuja

ajankohtaisiin ympäristöhaasteisiin vuoropuhelun avulla.
Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä Maj ja Tor Nesslingin
Säätiön sekä Ympäristötiedon
foorumin kanssa.
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Lauttasaaren
kartano
Koneen Säätiö osti vuonna 2015 Lauttasaaren kartanon Helsingin kaupungilta. Ta
voitteena on, että Lauttasaaren toimitilat ovat tulevaisuudessa Koneen Säätiön
tieteen ja taiteen raja-aitoja ylittävän toiminnan sydän: säätiön henkilökunta työs
kentelee siellä, tilat mahdollistavat uusia rohkeita avauksia synnyttäviä tieteen
ja taiteen toimijoiden kohtaamisia ja laajempi yleisö pääsee osalliseksi tieteen ja
taiteen tuloksista.
1

2

1. Tiina Sonninen työntekijöineen teki Lauttasaaren
kartanolla konservointitöitä
keväällä. Konservaattorit
etsivät etenkin 1800-luvun eli
kartanon rakennusvuosisadan
pintoja. Käytössään heillä oli
monenlaista tekniikkaa. Esimerkiksi maaliaineita tutkittiin
röntgenfluoresenssilla (XRF),
jolla saatiin tietoa käytetyistä
pigmenteistä, kuten kuparipohjaisesta synteettisestä
malakiitistä (green verditer)

vihreästä, kromikeltaisesta ja
preussinsinisestä.
2. Lauttasaaren kartanon
varsinaiset rakennustyöt
alkoivat marras–joulukuun
vaihteessa. Kartanon päärakennukseen tulee säätiön
henkilökunnan ja apurahansaajien työtilojen lisäksi tiloja
tapahtumien järjestämiseen.

3. Punaisen huvilan alakertaan avataan tiede–taidekahvila ja yläkertaan kunnostetaan Lauttasaari-Seuran
toimitilat ja residenssiasunto
taiteilijalle tai tutkijalle. Vanha
ulkorakennus puretaan, ja
varastotilojen lisäksi uuteen
rakennukseen tulee pieni työpaja-/ateljeetila. Myös kartanon
puisto kunnostetaan.

3
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Kamari on
kohtaamis
paikka
apurahansaajille
Kamari on Koneen Säätiön apurahansaajille tarkoitettu
kohtaamis- ja tapahtumapaikka. Apurahansaajat voivat
varata tilan käyttöönsä esimerkiksi seminaaria, hanke
kokousta tai työpajaa varten.

Apurahansaajat käyttivät
kamaria aktiivisesti vuonna
2016. Apurahansaajien ja säätiön omia tilaisuuksia järjestettiin
Kamarissa yli 200.

tukea tieteelle ja taiteelle

SEPIDEH RAHAA: TAITEELLA
LUOKITTELUA VASTAAN
– Olemme kaikki ihmisiä,
joilla on tunteet; rakastamme,
vihaamme, nauramme. Kansallisuuden ei pitäisi tulla ensimmäisenä, vaan ihmisen. Sepideh
Rahaa tarkastelee Suomessa yli
kymmenen vuotta asuneiden
Lähi-idästä Suomeen muuttaneiden naisten elämäntarinoita.
Teoksillaan hän haluaa rikkoa
nykyiset stereotypiat kulttuurista ja sukupuolesta.
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tapahtumavuosi 2016
Robottiakatemian
keskustelutilaisuus: Robotit ja
etiikka 18.2. yhdessä
KAUTE-säätiön,
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön
ja Demos Helsingin
kanssa

Säätiöiden ja
rahastojen neuvottelukunnan
viestintäkoulutus
apurahansaajille 1.3.

Maastamuutto –
alkaako tulevaisuus nyt?
Mahdollisuuksia
tutkijoiden ja
elokuvantekijöiden yhteistyöhön
10.3. yhdessä Tampereen elokuvajuhlien
kanssa

Viestintäkoulutus ympäristö- ja
yhteiskuntatieteilijöille 17.3. yhdessä
Maj ja Tor Nesslingin
Säätiön kanssa

Monikielisyys
Suomessa ja Venäjällä -keskustelutilaisuus 7.4.
(Konstantin Zamyatin,
Ekaterina Protassova
ja Tristan Hamel)

Taiteilijan hyvinvoinnin monet
ulottuvuudet:
ravinto ja liikunta? 10.5. (Veli-Pekka
”Veepu” Valkonen)
Robottiakatemian
keskustelutilaisuus: Robotit ja
talous 25.4. yhdessä
KAUTE-säätiön,
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön
ja Demos Helsingin
kanssa

IHMEttä ja teetä 3.4.

Aamiais-Kaivo:
Taide ja sanallistaminen 19.2. (Taina
Riikonen ja Tomi
Humalisto)

Monikielisyys
ja taide -seminaari 3.3. yhdessä
Kulttuuripoliittisen
tutkimuksen edistämissäätiön (Cupore)
kanssa

Vuoden Tiedekynä
2016 -palkinnonjako 11.3.

Aamiais-Kaivo:
Mitä uutta taide
voi tuoda psykiatrisen hoidon
kenttään? 8.4.
(Heidi Fast ja Mimmu
Rankanen)

Vaikuttamis
kahvila: Kaksi
Suomea – kasvaako
eriarvoisuus? 27.4.
Kuopiossa yhdessä
Deliberatiivisen demokratian instituutti
ry:n kanssa

Vaikuttamiskahvila: Ympäristöpäätöksenteko
– kuunnellaan(ko)
paikallisia ympäristöasioissa 12.5.
Rovaniemellä yhdessä
Deliberatiivisen demokratian instituutti
ry:n kanssa
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Kesäkoulu urali
laisten kielten
dokumentaatiosta 6.–11.6. Saaren
kartanossa

Aamiais-Kaivo:
Writing and Artistic Practice 13.5.
(Sinem Kayacan ja
Max Ryynänen)

Jakautuuko Suomi? -hankkeiden
tapaaminen 19.5.

Vaikuttamiskahvila: Unohdetaanko turva
paikanhakijoiden
ihmisoikeudet? 17.5.
yhdessä Deliberatiivisen demokratian
instituutti ry:n kanssa

Suomen muuttuvat naapuruudet
-ohjelman suunnitteluun liittyvä
asiantuntijakeskustelu 2.6.

Aamiais-Kaivo:
Ekokritiikki 19.8.
(Ilona Herlin ja Janne
Kotiaho)

Säätiöpäivä 1.10.
Koko perheen sirkuspäivä Suvilahdessa,
jossa muun muassa
Sirkus Aikamoisen
esitys Onnellisten
Maa

Jakautuuko Suomi? -hankkeiden
tapaaminen 15.6.

Vaikuttamiskahvila: Monikielisyys
tulevaisuuden
Suomessa 13.6.
Porvoossa yhdessä
Deliberatiivisen demokratian instituutti
ry:n kanssa

Robottiakatemian
keskustelutilaisuus: Robotit ja
työ 20.6. yhdessä
KAUTE-säätiön,
Teknologiateollisuuden 100-vuotis
säätiön ja Demos
Helsingin kanssa

Ympäristödialogeja: Ympäristökonfliktien
sovittelu 30.11.
yhdessä Ympäristötiedon foorumin sekä
Maj ja Tor Nesslingin
Säätiön kanssa

Ympäristödialogeja: Liha –
ekologisuus vai
eettisyys? 19.10.
yhdessä Ympäristötiedon foorumin sekä
Maj ja Tor Nesslingin
Säätiön kanssa
Apurahojen haku
infotilaisuudet
31.8., 15.9., 21.9. ja
27.9.

Puurojuhla säätiön apurahansaajille 16.12.

Säätiö katsoo
päiväntiede
politiikan yli
Koneen Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, suomen kielen dosentti Ilona Herlin
sekä tiedeasiamies, klassisen filologian dosentti Kalle Korhonen kirjoittavat sääti
öiden tutkimusrahoituksesta.

Mikä on säätiöiden asema suomalaisessa tiedepolitiikassa 2010-luvulla?
Yksityiseen tiederahoitukseen kohdistuu uudenlaisia odotuksia, kun yliopistot kärsivät julkisen rahoituksen
nopeista leikkauksista, ja säätiöiden
julkista rahoitusta täydentävä rooli
saa näin uusia sisältöjä. Etenkin kaksi
muutosta on näkyvissä: säätiöt näyttävät toimivan julkisia rahoittajia pitkäjänteisemmin, ja vapaa, kansallisten
ja kaupallisten intressien yli katsova
tutkimus jää entistä enemmän yksityisiin käsiin. Säätiörahoitus kiinnostaakin yhä useampia tieteilijöitä, mikä
näkyy siinä, miten vaikeaa esimerkiksi
Koneen Säätiön rahoitusta on saada.
Vuonna 2015 uutta väitöskirjastipendiä hakevista tutkijoista vain neljä
prosenttia sai säätiöltä myönteisen
rahoituspäätöksen, ja kokonaismyöntöprosenttikin tieteessä oli vain
seitsemän.
Yksityiset säätiöt on mielletty
tahoiksi, jotka tarjoavat lyhyitä rahoituspätkiä väitöskirjantekijöille ja
väliaikaista rahoitusta vielä vakituista paikkaansa etsiville tutkijoille tai

joiden rahoitus täydentää julkisesti
rahoitettuja projekteja. Tilanne näyttää nyt kääntyneen sikäli päinvastaiseksi, että säätiöillä on mahdollisuus
toimia jatkuvasti lyhytjänteistyvän
julkisen tiederahoituksen vastavoimana. Osin säätiöt yhäkin jakelevat
pikkupätkiä ja riittämättömän kokoisia stipendejä, mutta paine ja myös
mahdollisuus toimia pitkäjänteisesti
on olemassa. Esimerkiksi Koneen Säätiö rahoittaa nykyään pääosin tutkimusta, joka kestää useita vuosia, ja
kun yksi tutkimushanke on päättynyt,
samoja tutkijoita ja tutkimusryhmiä
voidaan haluttaessa tukea uudestaan.
Voimme siis jatkaa tietyn teeman tai
tutkimusryhmän tukemista pitkään ja
antaa myös uusien, tutkiessa syntyneiden kysymysten ohjata hankkeiden painopisteitä.
Monet säätiöt ovat siirtäneet rahoituksen painopistettä pois väitöskirjantekijöistä, niin että välillä näytti,
että väitöskirjan tekijät jäävät kokonaan tuetta. Näin ei kuitenkaan ole
käynyt, mikä kertoo laajasta uskosta
tohtorintutkinnon arvoon muunkin

kuin tutkijan uran pohjana. Koneen
Säätiössäkin pidetään Suomen tohtorien kasvanutta määrää ennemmin
saavutuksena kuin ongelmana. Väitelleiden tutkijoiden osuus kaikista
henkilökohtaisista apurahoista on
kuitenkin noussut lähes puoleen.
Tiedeyhteisössä puhutaan paljon Suomen nykyisen hallituksen tai
Suomessa muutenkin vallitsevasta
tieteelle vihamielisestä ilmapiiristä.
Näin on ollut helppo tulkita puheet
kaiken maailman dosenteista tai professorien lomapainotteisesta työvuodesta. Hyvällä tahdolla Suomessa voi
kuitenkin havaita myös tiedemyönteisyyttä. Kamalat ongelmat Suomessa
ja maailmassa ovat aiheuttaneet yleisen hätääntyneisyyden tilan, ja ainakin toistaiseksi näyttäisi vallitsevan
semmoinen käsitys, että tiede ja tutkimus voisivat hätää helpottaa. Näin
voi tulkita strategisen tutkimuksen
rahoituksen, jonka takana on ilmeisesti vilpitön halu saada lisää tutkittua tietoa päätösten tueksi. Tutkijoilta
tunnutaan toivovan ratkaisuja kaiken
maailman kysymyksiin. Mutta sekä

tutkijoiden että päättäjien on pidettävä huolta siitä, että tutkimuskysymykset ovat yhteiskuntapoliittisesti
kestäviä, eivät hallituspoliittisesti
määriteltyjä, ja niitä ratkaistaan akateemisen tutkimuksen metodeilla.
Suomen julkisen tiederahoituksen
suunta on joka tapauksessa ainakin
osin kohti päättäjälähtöisiä kysymyksiä ja suurempaa tulosvastuullisuutta
siinä, miten tiede tuottaa kaupallisesti
hyödynnettäviä innovaatioita. Puhe
norsunluutorneista ja vanhakantainen ”kateedereista kansalle” -tyyli
onkin luonut sen kuvan, että tutkijat
elävät yhteiskunnasta erillään ja tutkivat omituisia, irrallisia, kenties jopa
irrelevantteja asioita. Mutta yhteiskunnassa tutkijatkin elävät, eivätkä
heidän löytämänsä tutkimusongelmat
voi siis olla yhteiskunnasta erillään.
Tutkimusyhteisön kykyyn tunnistaa
ongelmia tulisi luottaa. Kuten tunnettua, ajankohtainen tutkimus voi paitsi vastata tämän päivän kysymyksiin
myös ennakoida tulevia yhteiskunnan
(ja ihmisten) ongelmia.
Tutkimusrahoituksen ohella Koneen Säätiö on muutenkin alkanut
tukea uusia tapoja tuoda tietoa tutkimuksen tekemisestä ja tuloksista
päättäjille, asiantuntijoille ja suurelle
yleisölle. Tuemme sitä, että tiedonvälittäjiä, esimerkiksi ammattitoimittajia, on mukana tutkimushankkeissa. (Saman ajatuksen on sittemmin
omaksunut myös julkinen strategisen
tutkimuksen tiederahoitus.) Tällä haluamme rohkaista luovia ihmisiä etsimään yhdessä uusia tapoja tuottaa
ja jakaa tieteellistä tietoa erilaisille
yleisöille, ei pelkästään nyky-Suomen
poliittiselle eliitille.
Kun poliittiset päättäjät päättävät
valtion verorahojen käytöstä tutkimukseen, syntyy helposti kuvitelma,
että tiede olisi valtioiden välistä kilpailua ja yhteistyötä. Tämän kuvitelman vallassa ajatellaan järkeväksi
keskittää tutkimus yhdessä maassa
muutamaan tehokkaaseen hallintoyk-

sikköön, jotka kilpailevat samanlaisia
ulkomaalaisia yksiköitä vastaan. Kaikki kuitenkin tietävät, etteivät tutkijat
toimi vain omassa valtiossaan, vaan
yhteistyötä kollegoiden kanssa tehdään riippumatta siitä, missä maassa
tai hallintoyksikössä nämä toimivat.
Käytännössähän tutkijat tekevät yhteistyötä muualla toimivien tutkijoiden kanssa ja kilpailevat tuloksista
– tai paremmista tai kiinnostavammista argumenteista – jopa samassa
yksikössä toimivia kollegoitaan vastaan. Kiinnostava tutkimus syntyy
ruohonjuuritason moninaisuudessa,
jossa ei lasketa, montako professoria
yksikössä on.
On mielenkiintoista seurata, kuinka
pitkälti kansallisiksi toimijoiksi mielletyt (ja Suomen etua sääntöjensäkin
takia ajavat) säätiöt ottavat kansainvälisyyden haasteen vastaan: pystyvätkö ne tässäkin olemaan julkisen
rahoituksen vastavoima, unohtamaan
(lyhytnäköisen?) kansallisen edun
ja toimimaan ihmiskunnan hyväksi
rahoittamalla hyvää, pitkäjänteistä
tutkimusta vailla suoraa suomalaista
sovellusalaa.
Tutkimusrahoitusta suomalaisilta
säätiöiltä ei riitä kaikille, kun potti on
kaikkiaan vain joitakin satoja miljoonia vuodessa: kaikkea ei siis voi panna säätiöiden vastuulle. Säätiöiden
voima onkin edelleen pitkäjänteisyyden ohella joustavuudessa ja kyvyssä
panna alulle uusia juttuja.
Teksti on julkaistu 22.3.2016 Tieteessä Tapahtuu -lehdessä 2 / 2016.
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KATARINA JUNGAR: RODULLISTETTU LAPSUUS NÄKYVÄKSI
Lasten kirjasto -hankkeessa
tehdään tutkimuksen ja taiteen
avulla tarinoita, joissa sukupuoli, luokka ja rotu on ajateltu
uudestaan. – Motivaatiomme
kumpuaa halusta ajatella tarinoita radikaalisti uusilla tavoilla.
Pyrkimyksemme on tuoda näkyväksi vaihtoehtoisia ja toimivia
tapoja elää rodullistetussa yhteiskunnassa, kertoo hankkeen
johtaja Katarina Jungar.
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saaren
kartano

s. 5 4– 69

Mynämäellä sijaitsevassa Saaren kartanon
residenssissä eri alojen taiteilijat ja tutkijat voivat keskittyä työhönsä maaseudun
rauhassa ja samalla jakaa ajatuksia kollegojensa kanssa. Keväisin ja syksyisin residenssissä työskentelevät yksittäiset taiteilijat kahden kuukauden mittaisen jakson
ajan. Kesäisin toukokuun alusta elokuun
loppuun residenssissä työskentelee erilaisia ryhmiä, kukin yhdestä neljään viikkoon.
Saaren kartanon johtokunta esittää vuosittain Koneen Säätiön hallitukselle residenssissä aiemmin työskennelleiden taiteilijoiden joukosta yhtä kutsutaiteilijaksi, joka
asuu ja työskentelee kartanolla syyskuusta
huhtikuuhun, kahdeksan kuukauden ajan.
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Päivi Hirsiaho työskenteli
Saaren kartanossa syys- ja
lokakuussa 2016 ja kuvasi
kartanon ympäristössä muun
muassa peurakuvia.
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Saaren kartano
yhteistyössä
Saaren kartano tekee yhteistyötä useiden eri organisaatioiden kanssa. Esimerkiksi
Galleria Hippolytessä järjestetään vuosittain näyttely, jossa helsinkiläisyleisölle
esitellään residenssissä työskennelleen taiteilijan töitä, ja kartanon aloitteesta
perustetussa Mietoistenlahden yhteistyöryhmässä käsitellään säännöllisesti
yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä.

1

2

1. Vuonna 2016 käynnistyi
Varsinais-Suomessa toimivien säätiöiden yhteistyö,
jossa Koneen Säätiötä edusti
alueella toimiva Saaren kartano.
Yhteistyö huipentui Säätiöpäivänä 1.10. Turun keskustassa
sijaitsevassa Hansa-korttelissa
järjestettyyn tilaisuuteen, jossa
säätiöiden moninaista yleishyödyllistä toimintaa esiteltiin
suurelle yleisölle.

2. Saaren kartanon jokavuotinen avoimien ovien päivä
järjestetään yhteistyössä muun
muassa Mynämäen–Mietoisten
luonnonsuojeluyhdistyksen
ja Mynämäen kunnan kanssa.
Viimeksi päivän teemana oli
metsä ja puut, ja luonnonsuojeluyhdistys järjesti kartanon
puistossa opastetun kierroksen, jonka aikana perehdyttiin
puihin liittyviin uskomuksiin
ja perinteeseen sekä puiden
biologiaan.

3. Saaren kartanon alumnien, sirkustaiteilijoiden Sade
Kamppilan ja Viivi Roihan
Metsä-esitys oli luontopolku,
jonka varrella yleisö sai nähdä
ilma-akrobatiaa puiden latvojen
keskellä, pariakrobatiaa puiden
runkojen kanssa, tasapainoilua
kivenlohkareiden päällä, koreografista kiipeilyä, akrobaattista
tanssia ja kuulla puiden latvoissa humisevia äänimaisemia.

3
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Yhteisötaiteen vuosi

2

3

1

4
1. Saaren kartano järjesti yhteistyössä Taiken
Lounais-Suomen toimipisteen
kanssa Suomen ensimmäisen
yhteisötaiteen triennaalin, joka
sai nimekseen VASTAAN+OTTO. Päävastuussa järjestelyistä
olivat yhteisötaiteilija Pia Bartsch ja läänintaiteilija Suvi Solkio
apunaan korkeakouluharjoittelija Silja Pasila. Kuvassa myös
taiteilija Ishmael Falke.

2. Saaren kartanoon kutsuttiin kaksi taiteilijaparia
valmistamaan yhteisötaiteelliset teokset. Ishmael Falke ja
Sandrina Lindgen toteuttivat
evakoiden tarinoihin perustuvan teoksensa yhteistyössä
Mynämäelle sodan aikana tulleiden karjalaisten ja näiden jälkeläisten kanssa varjoteatterin
keinoin. Taitelijoiden mukaan
tämän hetken pakolaistilanteen
valossa on kiinnostavaa muistaa, että myös jotkut suoma-

laiset ovat itse tulleet alueelle
pakolaisina.
3. Joulukuussa 2016 julkistettiin Pia Bartschin teos
Yhteisötaiteen värikartta –
kohtaamisia ja arjen taikaa. Pia
Bartschin Saaren kartanolla
koordinoimia yhteisötaidehankkeita. – Näitä projekteja
toteuttaneet sadat ihmiset ovat
antaneet aikaansa ja energiansa. Yhdessä olemme yrittäneet tehdä maailmasta vähän

parempaa paikkaa. Toivomme,
että iloistamme, surustamme,
naurustamme ja kekseliäisyydestämme myös lukijat saavat
taikaa omaan arkeensa, Bartsch
sanoo.

4. Dzamil Kamanger (kuvassa) ja Kalle Hamm toteuttivat
yhdessä turkulaisen sateenkaariyhteisön kanssa Gaykätkö-teoksen, jossa geokätköjen
sijaan etsittiin seksuaalivähemmistölle merkittäviä paikkoja,
kuten esimerkiksi Touko Laaksosen syntymäkoti Kaarinassa.
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Saaren kartanossa
kahdeksan kuukautta
työskentelevä kutsutaiteilija
Matthew Cowan käsittelee
taiteessaan kansanperinnettä
valokuvan, videon, installaation
ja performanssin keinoin. Hän
pohtii töissään perinteisiin ja
rituaaleihin sisältyvää huumoria
ja karnevalismia. – Haluan
tarkastella, millaista elämä on
nurinkurisessa maailmassa, hän
kertoo.
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Gabriela Muñoz,
a clown without
borders
With clowning there are no borders, no gender, religion, social status. We share
the basic, we want to love and be loved in return, says Gabriela Muñoz who has
worked as a volunteer with Clowns Without Borders since 2011. She worked in Saari
Residence in 2016.

How and why did you become a clown?
I wanted to train as an actress but found the daily discipline quite boring. I then found the school of physical
theatre and I thought I had found my real dream, acrobatics and circus. My theatre teachers suggested I join
the clowns, and without hesitation I went fully into that
universe. I am fortunate to have found the best way of
expressing myself and also make a living out of it. I understood that ALL of who I was and how I saw the world
resonated with ”being a clown”.
With clowning there are no borders, no gender, religion, social status not even a language, we share the
basic, we feel, we suffer, we laugh, we feel scared, we
want to love and be loved in return. I have therefore
tried to work in as many places as possible, trying to
prove this principle. I have performed in many countries
where cultures and “differences” merge and are added
to adjust and adapt my work in order for it to have a real
impact and it has shown me that despite our condition,
we still try to create a bridge of empathy. I do it through
clowning, a bridge of compassion and a reminder that
humanity is in desperate need of feeling again.
Can you tell us about you and Clowns Without Borders?
I started this work as I come from a country with corruption,
violence, machismo, internal war, drug cartels and many
other issues that made me want to hold tight to others, empower myself and help people to be more active and present
in their own communities through laughter and beauty.

1

In 2009 with my Lebanese colleague Sabine Choucair,
we founded Clown Me In, a social clowning platform. It led
us to do many storytelling and clown workshops in vulnerable places and situations, from working with children
living with HIV or cancer in Mexico to Palestinian refugees
in Lebanon, Syria and Jordan, schools in the slums of India
and post Tsunami victims in Indonesia and the Philippines.
After a while we cross paths with Clowns Without Borders and we decided then to join forces. CWB works as
an international non-profit organization with hundreds of
volunteers from all over the world and it works in a very
tribe and community oriented spirit. I have found this work
extremely inspiring and important in my activity and much
more in my humanity.
How did you come up with the idea to apply for the
Saari Residence?
I had met Finnish and New Zealand clowns and performers and admired very much their style and uniqueness.
I had told them about my second creation, LIMBO, and
how I wanted make it less complex and also look at it
from another angle and larger distance. Thomas Monckton
and Sampo Kurppa, both Saari alumni, told me about the
residency and I found it was just what I was looking for.
I was honoured to be part of the residency and not only
work on what I was intended to be doing but I found so
special the whole experience, surroundings, culture and
nature, that I ended up also writing a new show which I'll
premiere in Mexico City in April 2017.

2

1. Gabriela Muñoz työskenteli Saaren kartanossa tammija helmikuussa 2016.
2. Klovnit Gabriela Muñoz
ja Sampo Kurppa, molemmat
Saaren kartanon alumneja, menivät äskettäin naimisiin. Häitä
vietettiin Meksikossa.
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Saaren kartanon
tapahtumavuosi
7.–8.2. Alumnivierailu: Tatjana
Bergelt, joka
vieraili myös
Mynämäen kirjastossa kertomassa
taidekirjoista

25.8. Lily Kiaran
konsertti

29.4. Triennaalin
Varjohallituksen esitys
Mynämäellä
21.5.2 Avoimien
ovien päivä

12.4. Saaren kartanon entinen
yhteisötaiteilija
Nina Rantala esitteli työskentelyään
residenssivieraille
22.4. Hanneriina
Moisseisen,
Kalle Hammin ja
Aparna Sharman
elokuvia yleisölle avoimessa
elokuvaillassa

20.4. Yhteisö
taiteen triennaalin tiedotustilaisuus

8.4. Tunteet ja
tanssi -esitys.
Saaren Alumna Malin Grahn-Wilder ja
Clyde Wilder veivät
kuulijat läpi tanssin
vuosisatojen

29.11. Hilja Roivaisen luento:
Maisemataiteen
iankaikkiset
ideaalityypit –
Miksi 2000-luvun
maalaustaiteessa
esitetään kliseisiä
maisemakuvia?

3.5. Pro Saaristomeri
-yhdistyksen
tapaaminen

28.4. Yhteisö
taiteen
triennaali
tapahtuma
VASTAAN+OTTO

16.12. Saaren kartanon johtokunnan, henkilökunnan
ja vieraiden yhteinen
joulupuuro

29.9. Emil Aaltosen säätiön väki
virkistysretkellä

9.6. Helsingin Saskiat
vierailulla

6.–11.6. Koneen
Säätiön kieli
tieteen kesäkoulu

9.12.2 Pia Bartschin kirjan
julkistaminen

13.8. Elojuhlat
ja Turun musiikkijuhlien konsertti

9.9. Koneen
Säätiön Näe,
kuule, tunne, koe.
Moniaistinen
kokemuksellisuus
Tuomas Akvinolaisen muistojuhlissa
-hankkeen seminaari yhteistyössä
Suomen Akatemian rahoittaman
Kirjoitukset ja
laulut: uskon ja
ilmaisun rekisterit
varhaismodernissa
pohjolassa -hankkeen kanssa

7.12. Alihankkijoiden
pikkujoulu

1.10. Säätiöpäivä
Turussa

12.12. Koululaisten joulujuhla

3
kohtaamisia
kaivolla

s. 6 8–75

Koneen Säätiössä Kaivolla tarkoitetaan eri
alojen tutkijoiden ja taiteilijoiden mahdollisuutta kohdata, jakaa ja jättää oma jälkensä toinen toisensa ajatuksiin ja työhön.
Kaivo 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. Saaren kartanossa Kaivolla viitataan etenkin
residenssivieraiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja lisäksi vuosittain järjestetään Kesä-Kaivo, jonne kutsutaan eri alojen
tutkijoita, taiteilijoita ja muita asiantuntijoita keskustelemaan valitusta teemasta.
Helsingissä on järjestetty eri alojen ihmisiä
yhteentuovia Kaivo-tilaisuuksia vuodesta
2014 lähtien.
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Vuoden 2016 Aamiais-
Kaivoilla käsiteltiin
eri tavoin tieteen ja taiteen
vuorovaikutusta. Elokuun
Aamiais-Kaivolla keskusteltiin
ekokritiikistä, joka on viime
vuosikymmeninä luonut siltoja
taiteentutkimuksen ja luonnonympäristön tutkimuksen välille
tutkimalla erityisesti ihmisen ja
muiden lajien suhteita taiteessa.
Alustamassa Lauttasaaren kartanon Punaisen huvilan pihalla
pidetyssä aamiaistilaisuudessa
olivat Koneen Säätiön hallituksen jäsenet, varapuheenjohtaja
ja suomen kielen dosentti Ilona
Herlin sekä ekologian professori Janne Kotiaho.
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Monikielisyys Suomessa ja
Venäjällä 7.4.2016 pidetyssä Kaivo-illassa pohdittiin
kielimaisemaa ja kieli-ilmastoa
Suomessa ja Venäjällä. Tilaisuudessa puhuivat kielipolitiikkaan
ja monikielisyyteen perehtyneet
Helsingin yliopiston tutkijat
Konstantin Zamyatin ja Ekaterina Protassova sekä taiteilija
Tristan Hamel.
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KAIVO – VESI –
IHMINEN – TAIDE
Hän on sulkenut silmänsä. Hän keskittyy. Hän hengittää
rauhallisesti sisään ja ulos ja sisään, avaa silmänsä ja
lähtee liikkeelle varovaisin, kunnioittavinkin askelin. Hän
pitelee käsissään varpua, nuorta pajua, ehdottomasti vastaotteella. Hän etsii. Hän näkee. Hän tuntee. Hän ottaa
määrätietoisen suunnan. Maa taipuu kohti varpua ja paikka
on löytynyt.
On asioita, joita emme ymmärrä, mutta – tai ehkä juuri
siksi – ryhdymme epäröimättä työhön.
Maahan ilmestyy tyhjä, johon tihkuu vettä. Pian kaivo
on valmis ihmisen ammentaa. Kaivosta nousevat aurinko,
kuu ja tähdet sekä niiden välinen ykseys. Osaamme vieläkin katsoa niitä kaipauksella. Varsinkin kuuta ja tähtiä.
Vastasyntyneessä lapsessa on vettä 70–85 prosenttia
kehon painosta. Iän myötä veden osuus vähenee. Aikuisilla
veden määrä jää noin 50–70 prosenttiin. Ihminen voi selvitä
ilman ravintoa viikkoja, mutta ilman vettä vain muutaman
päivän.
Kuin vanhasta tottumuksesta sielu hakeutuu veden ja
ruumis tulen ääreen, mutta luovuus vaatii jo avaruuden.
– Taiteilijoiden luulisi tyytyvän vähempään.
Ystäväni on vieraisilla Saaren kartanossa ja ihastelee
sekä kokonaisuutta että harkittuja yksityiskohtia kaikkialla, mihin antaa katseensa vaeltaa. Katse on tuore. Tunnistan siinä oman katseeni vain viikkoja aiemmin. Kuinka
helppoa onkaan tottua hyvään.
– Varmasti, vastaan. – Mutta, entä jos kaikki tämä ja
huomaavainen huolenpito kertookin… arvostuksesta? kysyn sen enempää pohtimatta tai harkitsematta. Ystäväni ei
tarvitse vastata. Me olemme ymmärtäneet jotain tärkeää.
Ystäväni on tutkija. Me molemmat etsimme. Minun varpuni on ehkä pajua, hänen koivua. Tai päinvastoin.
Ihminen itse on kaivo. Taiteilijakin tyhjenee. Tutkijakin.
Kun niin tapahtuu, on täytyttävä, ammennettava ihmisestä,

itsestään, mutta kuinka syvälle on sukellettava? Milloin on
noustava pintaan keuhkot täynnä noita syvyyksiä? Milloin
voi heittää kirveen kaivoon? Milloin sen saa hakea takaisin? Milloin se on haettava takaisin?
Vastauksia ei ole, ei edes silloin, kun kysymys kuuluu: ”Mitä on olla taiteilija?” Silti on uskallettava kysyä.
Uskallettava epäillä. On uskallettava kysyä myös vääriä
kysymyksiä. Ilman kysymyksiä ei ole mahdollisuuksia vastauksiin, ei oikeisiin, ei vääriin.
Kaikki alkaa, kun oppii sanomaan ei. Kaikkeen ei tarvitse
ryhtyä. On valittava. Oltava ehdoton ja uskollinen itselleen.
Oltava avoin ja antaa veden tihkua. Oltava kärsivällinen
ja malttamaton. On ajateltava ja oltava ajattelematta. On
tunnettava. Tie, jotta voisi eksyä – ja löytää takaisin. Tai
tuntemattomaan.
Romaanista ja näytelmästä tekstiin ja ruumiiseen kommunikoinnin keinoina, interventiosta valoon ja varjoon ja
tutkivaan mieleen, utooppisesta maisemasta nurinkuriseen
maailmaan, lumihiutaleen lauluun, elämän hallinnasta elämän sattumanvaraisuuteen ja yhteisöllisyydestä akrobatiaan todellisuuden ja kuvitellun välimaastoissa, kaikissa
ulottuvuuksissa.
Kaivonkatsojan varpukin on vain linkki fyysisen ihmisen
ja näkymättömän maailman välillä. Taide ei synny tyhjiössä,
koska ihmisyys on kohtaamisia ja kommunikaatiota. Taide
tarvitsee myös konkretiaa.
Huomaamme, että osa tähdistä oli kadonnut. Ymmärrämme sen, koska löydämme ne uudestaan. Oli vain ollut
liian valoisaa.
Kaivonkatsojien arvostettua ammattikuntaa ei taida
enää olla.
Kaivoonsukeltajien ammattikunta on.
Sami Hilvo

Kirjailija Sami Hilvo (kuvassa äärimmäisenä oikealla)
työskenteli Saaren kartanossa
vuoden 2016 marras- ja joulukuussa yhdessä kahdeksan
muun taiteilijan ja tutkijan
kanssa.
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Koneen Säätiön toiminta perustuu sen
omistamien sijoitusten tuottoon. Koneen
Säätiön sijoitustoiminnan tehtävä on huolehtia säätiön sijoitusvarallisuudesta siten,
että säätiön sääntöjen mukainen toiminta
on vakaata nyt ja tulevaisuudessa. Koska
säätiön sijoitushorisontti on pitkä, pääosa
Koneen Säätiön sijoitusomaisuudesta on
sijoitettuna osakkeisiin. Sijoitustoimintaa
ohjaa hallituksen vahvistama sijoitustoiminnan strategia sekä vuosittainen sijoitussuunnitelma. Säätiön vuosittainen varainkäyttö ei perustu pelkästään yhden
vuoden tuottoihin, sillä talouden suhdannevaihteluiden takia vuosittaisten juoksevien tuottojen summa voi vaihdella suuresti. Apurahasummaa päättäessään hallitus
huolehtii siitä, että vuosittaisissa apurahasummissa ei ole suuria heilahteluja, mutta huomioi kuitenkin edellisen tilivuoden
sijoitusomaisuuden juoksevien tuottojen
määrän sekä tulevaisuuden tuotto-odotukset. Säätiö ottaa huomioon myös sen,
että tulevaisuuden rahoitustarpeisiin on
varauduttava.

Tuottojen kehitys

2009

2010

2011

vuosi

summa

2009

17 339 147 €

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

134 722 910 €
19 960 883 €
40 341 132 €
48 212 036 €
38 629 439 €
49 236 699 €
53 450 426 €

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

saaren kartanon
johtokunnalle
maksettiin vuosi- ja
kokouspalkkioita
9 000 euroa.

hallinnon kulut

2009

2010

2011

vuosi

summa

2009
2010

235 474 €
335 437 €

2011
2012
2013
2014
2015
2016

639 793 €
552 582 €
978 686 €
1 124 588 €
1 409 313 €
1 605 693 €

hallitukselle
maksettiin korvausta
arviointityöstä ja
kokouspalkkioita
70 350 euroa.

TULOSLASKELMA		1.1.–31.12.2016
1.1.–31.12.2015
					
VARSINAINEN TOIMINTA			
					
Apurahat tieteelle, taiteelle ja kulttuurille			
Myönnetyt apurahat, avustukset ja palkinnot		
-42 002 812,34
-25 459 306,00
					
Saaren kartano			
Vuokratuotot		11 090,00
0,00
Myönnetyt residenssiapurahat		
-213 578,00
-242 974,00
Kulttuuritoiminta		
-81 617,82
-54 585,14
Kiinteistökulut		
-72 200,25
-57 897,97
Henkilöstökulut		
-372 599,68
-393 389,53
Poistot 		
-168 692,85
-172 963,01
Muut kulut		
-198 464,47
-240 599,69
				 -1 096 063,07
-1 162 409,34
Ateenan kiinteistö			
Poistot		-6 387,42
-6 653,56
Muut kulut		
-3 688,06
-4 447,36
				
-10 075,48
-11 100,92
Muu varsinainen toiminta			
Tilaisuudet, seminaarit ja yhteistyö		
-713 120,68
-392 831,63
					
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ		
-43 822 071,57
-27 025 647,89
					
SIJOITUSTOIMINTA			
Tuotot			
		Osinkotuotot		 48 606 445,33
42 181 238,93
		
Rahastojen tuotot ja myyntivoitot		
6 660 950,57
11 814 108,21
		Korkotuotot		
308 949,19
586 543,51
		Valuuttakurssivoitot		 1 319 973,63
2 748 695,07
		Arvonpalautukset		 2 558 020,16
627 075,95
				 59 454 338,88
57 957 661,67
Kulut			
		Rahastojen myyntitappiot		 -2 047 455,97
-1 125 144,48
		Valuuttakurssitappiot		 -2 945 393,63
-4 429 304,73
		Arvonalennukset		
0,00
-2 191 701,31
		Omaisuuden hoitokulut		 -1 011 063,55
-974 812,56
				 -6 003 913,15
-8 720 963,08
SIJOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ		
53 450 425,73
49 236 698,59
					
HALLINTO			
Henkilöstökulut		-760 770,12
-689 372,11
Poistot		
-192 298,65
-71 345,63
Muut kulut		
-652 623,94
-648 595,41
					
HALLINTO YHTEENSÄ		
-1 605 692,71
-1 409 313,15
					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ		
8 022 661,45
20 801 737,55
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Säätiö omistaa Saaren
kartanon maa-alueen ja
rakennukset, Lauttasaaren
kartanon rakennukset sekä
Ateenassa kiinteistön, joka
on Suomen Ateenan instituutin käytössä.

Säätiö omistaa Koneen
ja Cargotecin A- ja
B-osakkeita sekä Holding
Manutas Oy:n osakkeita.
Pörssissä noteerattujen
B-osakkeiden markkina-
arvo oli 472 584 486 euroa
31.12.2016.

Rahoitusarvopapereiden markkina-arvo
oli 391 117 241 euroa
31.12.2016.

Näihin sisältyy Koneen
Säätiön 53,6 miljoonan
euron velka apurahan
saajilleen eli maksamat
tomat myönnetyt
apurahat.

TASE 			
31.12.2016
31.12.2015
					
VASTAAVAA			
					
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet 		
1 528,90
2 542,66
					
Aineelliset hyödykkeet			
		Maa-alueet		714 944,40
714 944,40
		
Saaren kartanon puisto		
29 390,19
36 737,74
		Rakennukset 		 6 556 094,14
5 087 991,01
		Toimitilojen osakkeet		 2 083 931,10
2 083 931,10
		
Koneet ja kalusto 		
179 590,55
205 213,74
		
Muut aineelliset hyödykkeet		
293 301,14
263 401,74
		
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		
9 857 251,52
8 392 219,73
					
Sijoitukset			
		Osakkeet ja osuudet		
9 391 104,32
9 391 104,32
					
Pysyvät vastaavat yhteensä		
19 249 884,74
17 785 866,71
					
Vaihtuvat vastaavat			
Siirtosaamiset ja muut saamiset		
313 371,40
359 974,44
Rahoitusarvopaperit		 324 558 449,94
295 162 651,46
Rahat ja pankkisaamiset		
7 726 760,64
10 709 804,84
					
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		
332 598 581,98
306 232 430,74
					
VASTAAVAA YHTEENSÄ		
351 848 466,71
324 018 297,45
					
					
VASTATTAVAA			
					
Oma pääoma			
Peruspääoma		71 345,32
71 345,32
Lisäpääoma		 5 126 174,51
5 126 174,51
Käyttöpääoma		 284 225 519,51
263 423 781,96
Tilikauden tulos		
8 022 661,45
20 801 737,55
					
Oma pääoma yhteensä		
297 445 700,79
289 423 039,34
					
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen		35 081 856,00
16 986 153,00
Lyhytaikainen		 19 320 909,92
17 609 105,11
					
Vieras pääoma yhteensä		
54 402 765,92
34 595 258,11
					
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		
351 848 466,71
324 018 297,45
					
				
-0,01
0,00
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Koneen Säätiön viestintä perustuu viestintästrategiaan. Ydinviestimme on säätiön
tehtävä: ”Koneen Säätiö parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen
ja taiteen avauksille.” Päätavoitteemme on
säätiön visio: ”Tutkimustieto, taide ja kulttuuri ovat osa yhteiskunnallista keskustelua, kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä ja ovat osa ihmisten arkea.” Nostamme
esiin rohkeita, marginaaleja ja valtavirranvastaisia avauksia sekä ihmisiä niiden takana. Rohkeista tieteen ja taiteen avauksista pyrimme myös puhumaan rohkeasti.
Viestintämme on kokeilevaa ja vuorovaikutuksellista. Kaiken ei tarvitse olla valmista
ja valmiiksi pureskeltua, vaan uskomme,
että hämmennys lisää ymmärrystä. Kerromme aktiivisesti sellaisesta maailmasta,
joka on meille tärkeä ja omasta roolistamme tuon maailman vahvistamiseksi.

85

Koneen Säätiön
viestintään kuuluu
kokeilevuus
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7
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Vuonna 2016 kokeilimme rohkeasti erilaisia meille
uusia viestinnän tapoja.

1. Vuonna 2016 säätiön viestintästrategiaa päivitettiin
vastaamaan säätiön uudistettua
strategiaa. Viestintästrategian
mukaisesti säätiö nosti esiin
rohkeita tekijöitä ja heidän hankkeitaan. Muutamista tuetuista
hankkeista otettiin valokuvia ja
kuvattiin videoita. Syksyn apurahojen myöntöviestintää varten
Aleksi Poutanen valokuvasi
muutamia tuettuja hankkeita
sekä teki yhden videon.
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2. Myös kerran kuukaudessa lähetettävissä Koneen
Säätiön ja Saaren kartanon
uutiskirjeissä, verkkosivuilla ja
sosiaalisessa mediassa kerrottiin
ahkerasti apurahansaajien hankkeista ja tapahtumista.

3. Kuvasimme itse matka
puhelimella lyhyitä ja yksinkertaisia hakuneuvontavideoita,
joissa asiamiehet vastasivat
usein kysyttyihin kysymyksiin
apurahojen hakemisesta. Myös
hakuinfotilaisuus videoitiin.
Kokeilimme myös ensimmäistä
kertaa chat-neuvontaa apurahojen hakuaikana.
4. Vuoden 2016 alussa Koneen Säätiössä otettiin käyttöön mediaseurannan työkalu,
jonka avulla voidaan seurata
säätiön ja apurahansaajien näkyvyyttä niin perinteisessä kuin
sosiaalisessakin mediassa.
5. Teimme ensimmäisen pod
castimme, jonka aiheena oli

apurahansaajamme Heidi Fast ja
hänen Laulunpesä-hankkeensa.
6. Annoimme säätiön Instagram-tilin Oikea terveyskeskus -hankkeen haltuun viikoksi.
7. Filosofian maisteri Tarja
Vikström kirjoitti neliosaisen
juttusarjan Koneen Säätiön
60-vuotisesta historiasta. Juttusarjaa varten Vikström haastatteli muun muassa hallituksen
entisiä jäseniä ja etsi arkistoista
vanhoja asiakirjoja.
8. Toteutimme ensimmäisen
temaattisen kirjoitussarjan
verkkosivuillemme. Pyysimme
tutkijoita kirjoittamaan monikielisyydestä eri näkökulmista.

Koneen Säätiön apurahansaaja
Väinö Syrjälä kirjoitti kielimaisemasta ja kaksikielisyydestä.
#Monikielisyysblogi
9. Aloitimme vuonna 2015
säätiön hallituksen jäsenistä
kertovan juttusarjan. Vuonna 2016 sarja jatkui Saaren
kartanon johtokunnan jäsenistä.
Juttusarjan toteutti Kaskas
media, joka oli myös mukana
järjestämässä viestintä- ja
vaikuttamiskoulutusta Koneen
Säätiön ja Maj ja Tor Nesslingin
apurahansaajille.

#rohkeatekijä
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Koneen Säätiötä johtaa hallitus, joka huolehtii, että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu. Hallitus
määrittelee säätiön strategian. Koneen
Säätiön hallitus nimittää Saaren kartanon
johtokunnan, joka suunnittelee ja kehittää
Saaren kartanon toimintaa. Koneen Säätiön johtoryhmä tekee päätöksiä säätiön
hallituksen sille delegoimista asioista, tekee hallitukselle esityksiä, toimeenpanee
hallituksen tekemät päätökset, toteuttaa
säätiön strategiaa ja vuosittaista toimintasuunnitelmaa hallituksen hyväksymän
talousarvion puitteissa. Säätiöllä on nimitystoimikunta ja sijoitusvaliokunta, joiden
jäsenet hallitus valitsee. Lisäksi on muodostettu työryhmiä ja tiimejä työsuojeluasioiden ja viestinnän kehittämiseen.
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koneen säätiön Hallitus

Saaren kartanon johtokunta
Hallituksen,
sijoitusvaliokunnan ja
nimitystoimikunnan
sihteerinä toimii

Hilkka Salonen

filosofian
kandidaatti

dosentti

Ilona Herlin

Hanna Nurminen
(puheenjohtaja 2002–,
hallituksessa 1987–)

(varapuheenjohtaja 2002–,
hallituksessa 1995–)

kauppatieteiden
maisteri, fil. maist.

Minna Nurminen

ekonomi

viestintäjohtaja

yliopistonlehtori

tutkija

Sirpa Pietikäinen

Kirsti Lehmusto

Kai Lehikoinen

Anna Kirveennummi

(puheenjohtajana 2007–2018)

(2007–2018)

(2013–2018)

(2007–2018)

(varajäsenenä 2005–2010,
varsinaisena jäsenenä 2010–)
Johtokunnan
sihteerinä toimii

Pirre Naukkarinen

professori

professori

kuvataiteilija

esitystaiteilija

tutkija

erityisasiantuntija

Janne Kotiaho

Markku Lonkila

Terika Haapoja

Tuija Kokkonen

Heidi Grönstrand

Henri Terho

(2011–2018)

(2014–2019)

(2016–2018)

(2014–2018)

(2015–2018)

(2015–2018)

Tehtaankadun henkilökunta

Saaren kartanon henkilökunta

Koneen Säätiön
johtoryhmä
Sijoitusvaliokunta
nimitystoimikunta
yliasiamies

tiedeasiamies

hallintopäällikkö

talouspäällikkö

toiminnanjohtaja

residenssikoordinaattori

yhteisötaiteilija

Anna Talasniemi

Kalle Korhonen

Hilkka Salonen

Tiina Toivonen

Hanna Nurminen

Pirre Naukkarinen

Pia Bartsch

( 07/2016–)

Viestintätiimi
Työsuojelutiimi

Määräaikaiset työntekijät:

Määräaikaiset
työntekijät:

Ksenia Shagal

Silja Pasila
(korkeakouluharjoittelija)

(kesäkoulukoordinaattori, hakuassistentti)
viestintäkoordinaattori

hallintosihteeri

toimistosihteeri

Laura Sahamies

Sanni Lyytinen

Neea Eloranta

Maija Koivisto
(toimisto- ja viestintä
assistentti)

tilanhoitaja

residenssiemäntä

Heidi Lapila

Iiris LahtI

Aappo Kujanen,
Eero Lapila,
Aarni Mettala,
Verneri Venojärvi
(ympäristönhoidolliset työt)

Koneen Säätiön hallitus
piti vuoden aikana 6
kokousta ja Saaren
kartanon johtokunta piti
4 kokousta.
Sijoitusvaliokunnan
neuvonantajana toimii
Katri Yates ja sihteerinä
Hilkka Salonen.

Apurahan
saajasta
hallituksen
jäseneksi
2000-luvun alussa olin alkanut työskennellä kuvataiteen
ja teatteritaiteen välimaastossa. Kiinnostukseni kohdistui
kokemuksellisiin, tilallisiin teosmuotoihin, jotka eivät olleet
aivan teatteria, mutta eivät oikein mahtuneet myöskään silloisiin vakiintuneisiin kuvataiteen määritelmiin. Valmistumisen kynnyksellä pelkäsin olevani väliinputoaja, joka tulisi
aina työskentelemään hiukan taidemaailman ulkopuolella.
Samaan aikaan Taikessa, silloisessa Taiteen Keskustoimikunnassa, oli havaittu tarve monialaisen, perinteisiin taiteen
kategorioihin mahtumattoman tekemisen tukemiseen. Maalauksen ja veistostaiteen ohelle apurahajärjestelmään syntyi
uusi kategoria, monitaide. Monitaiteen saattoi ruksata juuri
minun kaltaiseni tekijä, joka kyllä itse tiesi mitä oli tekemässä, mutta jonka tekemiselle ei ollut vielä yhteisiä käsitteitä.
Monialainen, monimediainen, välissä oleva, moneen suuntaan
avautuva tekeminen sai rahoituksen kanavassa kasvutilan.
Monitaideavustuksen syntyminen oli minulle monin tavoin käänteentekevä asia. Uuden taiteen rahoituskategorian syntyminen mahdollisti hyvin käytännöllisellä tasolla
etenemisen pidemmälle pohdinnoissani ja tutkimuksissani.
Väliinputoajan leiman sijaan avustusmalli antoi minulle ja
muille tekijöille mandaatin raivata uutta maastoa ja uskoa
vanhoihin taiteen kategorioihin mahtumattomien kokemustemme olevan valideja.
Koneen Säätiöstä kuulin ensimmäisen kerran aloittaessani tohtoriopinnot Kuvataideakatemiassa 2007. Säätiö
ilmestyi kentälle yhtenä ensimmäisistä tahoista, joista oli
mahdollisuus saada tukea taiteellisen tutkimuksen tekemiseen. Koneen profiloitu tuki oli yksi asioista, jotka tekivät taiteellisen tutkimuksen monelle mahdolliseksi edes
harkita, ja vaikka tukipäätöksiä sai harva (itse en kuulunut
näihin), se loi uskoa siihen, että koko alan oli mahdollista
pysyä hengissä.
Oma tutkimusprojektini kohdistui tuolloin luonnontieteen ja taiteen yhteisiin piirteisiin. Tieteen ja taiteen välillä

ei ollut juuri minkäänlaisia verkostoja: aloitin tiedeorientoituneita projektejani haahuilemalla Helsingin yliopiston
käytävillä yrittäen puolisattumalta löytää jonkun taidemyönteisen tutkijan. Koneen Säätiön profiloituminen tiedettä, taidetta ja näiden yhdistelmiä tukevaksi rahoitustahoiksi on ollut yksi syistä, joiden takia suomalainen tieteen
ja taiteen välimaastoa tutkiva ns. Art&Science-kenttä on
kymmenessä vuodessa muuntunut äärimmäisen rikkaaksi
ja kansainvälisesti tunnetuksi.
Kokemukseni Koneen Säätiön toiminnasta oli alusta
asti positiivinen, eikä ainoastaan siksi, että Toisten Historian, kirjailija Laura Gustafssonin kanssa 2012 työstämäni hankkeen aloittaminen on mahdollistunut pitkälti
Koneen Säätiön myöntämän kolmivuotisen rahoituksen
turvin. Säätiön toiminnassa on aina ollut läsnä aito arvostus kentällä toimivien taiteilijoiden ja tutkijoiden
ammattitaitoa ja näkemystä kohtaan. Suhde rahoitettuun toimintaan on keskusteleva, avoin, ja idealistinen
olematta ideologinen.
Taiteilijana olen hyvin tietoinen siitä, miten rahoitusrakenteiden muuttaminen voi avata maaperää uudenlaisen ajattelun ja tekemisen syntymiselle. Koneen Säätiön
linjauksissa keskeinen piilevien virtausten etsiminen,
näkeminen ja tukeminen ovat mielestäni yksi taiteen ja
tieteen rahoituksen tärkeimmistä tehtävistä. Se, minkälaisella verkolla haetaan, määrittelee, minkälaisia projekteja
päätyy rahoitettavaksi. Siksi tieteen ja taiteen rahoituksella on valtava vastuu. On ollut ilo havaita, että Koneen
Säätiön hallituksessa näitä keskusteluja käydään avoimesti
ja jatkuvasti. Toivon että, voin tuoda hallitukseen apurahansaajan näkökulmaa – ja että itse opin säätiöltä kentän
kuuntelemisen taitoa.
Terike Haapoja
Koneen Säätiön hallituksen jäsen
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Heidi Kilpeläinen:
Lauluvastaanotto
(Tango Therapy)
Lauluvastaanotto on performanssi, jossa taiteilija Heidi
Kilpeläinen esittää suomalaisen
tangon tai muun tutun sävelmän yhdelle ihmiselle kerrallaan. – Tavoitteeni on rohkaista
vaikeassa elämäntilanteessa
olevia ihmisiä avautumaan ja
jakamaan tunteita yhdessä
koetun performatiivisen laulutapahtuman avulla, kulttuuri- ja
kielirajat ylittäen.
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myönnetyt apurahat 2016
Tieteen arvioijien
valinnat

keskusteluja ja niiden laajempia
vaikutuksia toisen maailmansodan
eurooppalaisissa häviäjävaltioissa

A

YTT Laura Ahva ja työryhmä T ieteellinen tutkimus
/ siihen pohjautuva työ |
130.000 €

Y liopistotutkija T uomas
Aakala Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 162.000 €

Fennoskandian metsien lahopuudynamiikka muuttuvassa ilmastossa

Myönnetyt
apurahat ja
residenssipaikat
Myönnetyt apurahat 2016
Tieteen arvioijien valinnat
Taiteen arvioijien valinnat
Suomen muuttuvat naapuruudet: Lähinaapurit -teemahaku
Kielten oppimisen tukeminen -teemahaku
Matka-apurahat
Muut myönnöt
Vuoden Tiedekynä 2016 -palkinto
Saaren kartanon myönnetyt residenssipaikat vuodelle 2017
Yksilöresidenssit
Ryhmäresidenssit
Saaren kartanon residenssissä vuonna 2016 työskennelleet
Kutsutaiteilijat
Yksilöresidenssit
Ryhmäresidenssit
Tutkijat		
Tutkijaryhmät

PhD Krõõt Aasamaa Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 4 -vuotinen
hanke | 174.000 €

Kasveille tehokkaat valoimpulssit
Postdoctoral researcher
Ratih Adiputri Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 115.000 €

Unity and Diversity? International Parliamentary Institutions for
Southeast Asia and Sustainable
Development Goals (SDG)
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123
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124
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FM Aija Katriina Ahlberg Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | 40.400 €

A b u g i d a s ta a a k ko s i i n : k i r j o i t u s j ä r j e s t e l m ä n va i h d o n va i kutukset lukijan fonologiseen
tietoisuuteen konson kielessä
Lounais-Etiopiassa
V T T/ post- do c resear c her
Akhlaq Ahmad Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 38.000 €

Unequal Chances: An Experimental Investigation of Ethnic
Discrimination in the Finnish Labour Market
FT, dosentti Marke Ahonen
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke |
306.000 €

Terveys, sairaus ja haurauden
kohtaaminen antiikin ajattelussa

tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
30.000 €

Maantieteen, aluetieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kotimaisen julkaisutoiminnan kehittäminen

Sovittelujournalismi: Toimintatutkimus konfliktiherkkien aiheiden
julkisesta keskusteluttamisesta

YTT, dos. Timo Anttila ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 109.000 €

FM Patrik Ahvenainen Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 2 -vuotinen
hanke | 74.000 €

Yksin yhteiskunnassa

S ä h kö k i ta ra n p u u m a t e r i a a l i n
vaikutus sen tuottaman äänen
laatuun
M.Sc. Architect M.Sc. Civil
Engineer Ph.D.c. Engineering
P edro A i b eo T ieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
47.000 €

Cross-disciplinary Doctoral
Research on Architectural Democracy (architecture, technology and politics)
Yhteiskuntatieteiden tohtori Tanja Aitamurto Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 32.400 €

360-asteinen video kuuluu meille:
Kaikille, kaikilta, 360°
DSc Ashraful Alam Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 36.000 €

Effects of intensive forest management and harvesting on regional
level forest biomass production
and climate change mitigation potential in Finland (BioCliM)
VTM Aino Alatalo Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke
| 63.000 €

Aistimelliset tilat. Vertaileva tapaustutkimus kulttuurirakentamisen prosesseista

FM Laura Arantola Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
kieliohjelma | 56.640 €

Yleistävät henkilötarkoitteiset
yhdyslauserakenteet rajakarjalaismurteissa
V T T, dosentti , professori
I lkka A rminen ja työ ryh mä T ieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | naapuruusohjelma |
355.000 €

FT Lotta Aunio ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke | 290.000 €

Kielellinen variaatio historiallisten suhteiden ja kielikontaktien
mittarina: neljän Maran läänin
bantukielen kuvaus (Tansania)

B
Kuvataiteilija/Taiteen maisteri Niran Baibulat Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 58.200 €

Kävellen kuvailtu, koettu paikka.
Taiteellinen tutkimukseni käsittelee kävelemisen käytäntöjä ja
paikan tuottamista.
Dr. phil. des. Natalya Bekhta
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 67.500 €

Spectres and Saviours in
Post-Soviet Literature: Imagining
Alternative Worlds

Tunnetko naapurisi?
Toimittaja Jessikka Aro Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 35.000 €

Venäjän informaatio- ja kybersodankäynti
FT Laura Arppe ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 56.200 €

Elämänhistoriat hampaissa –
Suomen isotooppiarkeologian
uudet resurssit ja niiden soveltaminen esihistoriallisen ajan
tutkimukseen
VTT, sosiologian dosentti/
tutkija Tiina Arppe Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 43.000 €

Kuolema ja talous – kuoleman
ja talouden välistä käsitteellistä
kytköstä 1900-luvun ranskalaisessa yhteiskuntateoriassa tarkasteleva tutkimushanke

P h D , P ost D o c toral R e searcher Sharon Ben-Dor
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 68.800 €

Tracing the sources of Kāśikāvrtti
– A comparative study between
the Kāśikāvrtti and earlier Indian
Grammatical texts
V T M , väit ö skirjatutkija
Sophy Bergenheim Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Sosiaalisten ongelmien määrittelystä ratkaisujen etsimiseen
– Suomen sosiaalialan järjestöt
asiantuntijoina ja tiedontuottajina 1940–1960-luvuilla
Doctoral student/ Artist
Gian Luigi Biagini Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 68.000 €

Capitalism as medium
Yleisen historian professori
Pertti Ahonen ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 238.000 €

Hankkeemme analysoi poikkikansallisesti ja poikkitieteellisesti
vuoden 1945 jälkeisiä uhriutumis-

Master of Laws Elina Almila
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke | 73.160 €

Boys as Victims of Sexual Violence in Armed Conflict
Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry Tieteellinen

VTK (VTM 2017 kevät) Anastasia Asikainen ja työryhmä
Muu kulttuurityö | ponnistusraha | naapuruusohjelma | 25.000 €

Most ry – edistämässä suomalaisten ja venäläisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden yhteistyötä, tutkimusta ja tuntemusta

BIOS-tutkimusyksikkö osk
Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 4 -vuotinen
hanke | 890.000 €

Monitieteisen tutkimusyksikön
vakiinnuttaminen 2017–2020

99
FM Sofia Björklöf Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | kieliohjelma |
28.320 €

Koillis-Viron ja Länsi-Inkerin kielikontaktitilanne itämerensuomen
varieteettien sanaston diffuusion
näkökulmasta
Professor Rogier Blokland
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
kieliohjelma | 240.000 €

Language Documentation meets
Language Technology: The Next
Step in the Description of Komi
Historiatieteiden tohtori
(FT) Renate Blumberga Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | kieliohjelma | 42.000 €

Liivin kieli ja kulttuuri kirjeiden
ja asiakirjojen valossa
F ilosofian maisteri L iisa
Bourgeot Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 47.200 €

Word, Form and Meaning: Gustav
Shpet’s Phenomenological Aesthetics in Cultural Context
Master of Arts Adrian Braun
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | naapuruusohjelma | 28.320 €

Corporate Social Responsibility
(CSR) in the Barents region: A situational analysis of metal mining
Doctoral researcher Joanna Bunikowska Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
69.720 €

Relationship between policy and
practice in addressing women’s
rights and gender issues in development cooperation: cases of
Finland and Poland
Artist Freja Bäckman Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 3 -vuotinen
hanke | 70.800 €

Working together – How can artistic collectivity work in a sustainable, solidary, longterm form
within in a project based (art)
world?

C

tuva työ | 2-vuotinen hanke
| 58.240 €

laajassa maantieteellisessä mittakaavassa

D o ctoral candidate J ose
Cañada Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 24.600 €

Cyanobacteria as photosynthetic factories: Synthetic biology
approaches in the development
of next-generation production
platforms

FT Anna Elomäki ja työryhmä T ieteellinen tutkimus
/ siihen pohjautuva työ |
26.000 €

Securing the living – governance, materiality and understandings of life during biological
emergencies
Biologist Glenda Gabriela
Cárdenas Ramírez Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 32.000 €

Doctoral candidate Peter
Davidsen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 90.360 €

Geopolitics, Nationhood, and the
Great Powers

S t u d y t h e m a c ro e c o l o g y a n d
systematics of ferns in western
Amazonia

Ph.D. M.Sc. Rémi Duflot Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 4-vuotinen
hanke | 129.600 €

PhD researcher and visual
artist Mireia Castillo Saladrigues Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ
/ niihin pohjautuva työ |
3-vuotinen hanke | 110.000 €

Alternative management planning
for landscape heterogeneity: a
solution for maintaining boreal
forest biodiversity?

Unconventionally Behaving in
Gallery Settings. Alteration and
Strangeness in Cultural Pract i c e s a s Fr u i t f u l Te n s i o n f o r
Re-articulating Relations among
Makers, Objects, Audiences, and
Museums

E

Professori (ma.) Anna-Maija Castrén ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 42.000 €

Avioliittoperheen tuolla puolen:
analyysi avioliiton ulkopuolella
syntyneitten vauvojen perhe suhteista
DVM, MSc Claire Cayol Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 28.320 €

Eco-Epidemiological Studies
of Tick-Borne Pathogens and
Rodent-Borne Pathogens in
Finland
Professori Alfred Colpaert
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | naapuruusohjelma
| 18.000 €

E nv i ro n m e n ta l h i s to r y o f t h e
Finnish-Russian Green Belt, from
the Cold War to the present

d
Doctoral student (Msc) Hariharan Dandapani Tieteellinen tutkimus / siihen pohjau-

Filosofian maisteri Leena Eerolainen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 30.320 €

Metamorphosis and personification of the monstrous – portraying
otherness in postwar Japanese
kaiki eiga

Tasa-arvotiedon tuominen taloutta käsittelevään julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon
VTT Matti Eräsaari Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 99.900 €

diversite etti: puuttuva tekijä
luonnon monimuotoisuuden ymmärtämisessä
FT Raisa Foster ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 73.000 €

A r t - E c o – t u t k i m u s e m p a a ttis- ekologisesta ihmisyydestä
m o n i t i e te e l l i s e s s ä , - ta i te e l l i sessa ja -ammatillisessa yhteistyössä

Aika ja arvo Suomessa: vertaileva
tutkimus

Associate professor Mats
Fridlund ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 118.000 €

Filosofian tohtori Markku
Eskelinen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 42.000 €

From Roadmap to Roadshow: A
collective demonstration & information project to strengthen
Finnish digital history

Literary Theory and the Poetics
of Simulation
YTT, dosentti Teppo Eskelinen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 95.000 €

Oikeudet, ulossulkevuus ja sosiaalinen arvontuotanto uuden
talouden järjestelmissä

PhD Candidate Rie Fuse Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 14.160 €

Finland as Japan’s Ideal Other:
Representation of Otherness in
Japanese Texts on Aki Kaurismäki’s Films

G
F

Valt. tohtori, dosentti Jari
Ehrnrooth Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 42.000 €

Postdoc researcher Philippe Fayt Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 32.400 €

Eurooppalainen toivo ja hyvinvointiyhteiskunnan itseymmärrys

Birds in Finnish boreal forests –
ecology, trends and conservation

P h . D J ohanna E klund T ie teellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 84.000 €

PhD Álvaro Fernández-Llamazares Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 64.800 €

Disentangling factors affecting
protected area effectiveness: the
role of governance

Amazonian indigenous lands: are
they biocultural conservation assets?

Yhteiskuntatieteiden maisteri Heidi Elmgren Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 29.020 €

University Researcher Élise
Féron ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva
työ | 3-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 220.000 €

Doctoral Student (University of Helsinki) Malgorzata
Gabrych Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 28.320 €

Green roofs in northern climates:
plant community, diversity and
roof performance in Finland
Dr. Malte Gasche ja työryhmä T ieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 46.000 €

Diverging Fates: Travelling Circus
People in Europe under National
Socialism

Regional Challenges to Multilateralism

D o c tor of A rts , T heatre
dire ctor and theatre researcher Davide Giovanzana T ieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 64.800 €

FT Merja Elo Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
69.000 €

FT, Dos. Jukka Forsman Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | 90.000 €

The Imagination of Violence. An
investigation of the ambiguous
relationship between violence,
theatre and the representation
of violence

Lajienvälinen informaation käyttö

Lajienvälisten vuorovaikutusten

Filosofinen tutkimus meritokratian toimintaperiaatteista ja suhteesta yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen

Yliopistonlehtori, dosentti
Kimmo Granqvist ja työryhmä Tieteellinen tutkimus /
siihen pohjautuva työ | kieliohjelma | 47.000 €

Suomen romanikieli ja muut Itämeren alueen romanikielen murteet
D o c toral student I n g ri da Grigaityte Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
naapuruusohjelma | 66.000 €

C omparison of C onflic t Management Styles and Attitudes
about Peace among Native Swedish-speakers and Immigrants in
Närpiö, Finland
FT, dosentti Pekka Gronow ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 9.900 €

Juutalainen musiikki Varsovassa
1920–1939. Syrena-yhtiön levytysten uudelleen julkaiseminen
CD-levyllä
Professori Riho Grünthal ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 3-vuotinen hanke | kieliohjelma | 285.000 €

Grammatical characters in computational phylogeny: The causative alternation in Uralic (Kielioppi ja laskennallinen fylogenia:
Kausatiivisuuden vaihtelu uralilaisissa kielissä)
Filosofian tohtori Ylva Gustafsson Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 64.800 €

Critical perspectives on empathy
in medicine: the rise of cognitive
science and the loss of narrative
medicine

H
Early Reseeacher Meysam
Haddadi Barzoki Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 15.160 €

Investing in the ideal: Does contingent self-esteem mediate the
association between objectified
body consciousness and self-esteem in Finnish women?
FM, arkeologi Ville Petteri
Hakamäki Tieteellinen tut-

kimus / siihen pohjautuva
työ | 18.880 €

Pohjois-Suomen asutus, yhteiskunta ja vuorovaikutus myöhäisrautakautisten kohteiden ja löytöpaikkojen valossa
Dos. Panu Halme ja työryhmä T ieteellinen tutkimus
/ siihen pohjautuva työ |
4-vuotinen hanke | 225.000 €

Ka n s a l a i s t i e d e h a n ke S u o m e n
sienilajiston levinneisyyden ja
uhanalaisuuden selvittämiseksi
D os . , V T T M iia H alme-T uo misaari ja työ ryhmä T ieteellinen tutkimus ja taiteellinen ty ö / niihin
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 53.500 €

AntroBlogi-verkkojulkaisun ylläpito ja kehitys. Tabufestivaalin järjestäminen. Yleissivistävä
avoin verkko-opetuskokonaisuus
FM Eeva-Kristiina Harlin Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 63.000 €

Saamelaiset ja esineellisen kulttuuriperinnön palautuspolitiikka
Pohjoismaissa
FT Jopi Harri Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 33.600 €

Ortodoksinen kirkkomusiikkikulttuuri Suomessa
Researcher Mirja Hartimo ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 71.000 €

Itse, toinen ja yhteisöt – Besinnung Husserlin filosofiassa (Self,
other, and communities - Besinnung in Husserl’s philosophy)
PhD Candidate Ehsan Hassani
Nezhad Gashti Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
64.800 €

Shallow Geothermal Energy Applications in Buildings and Infrastructures
Filosofian maisteri Mikko
Haule Tieteellinen tutki mus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | kieliohjelma | 42.480 €

L’e x p r e s s i o n d e l a c a u s e e n
français et en finnois (Kausaali-

suuden ilmaiseminen ranskan ja
suomen kielessä)
Musiikin maisteri Pauliina
Haustein Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke | 83.000 €

Love at first sound: engaging
with Western classical concert
audiences through improvisation
Filosofian tohtori Martta
Heikkilä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 42.000 €

Dekonstruktio ja taideteos: taiteen kritiikki ranskalaisessa nykyajattelussa (Deconstruction
and the Work of Art: Visual Arts
and Their Critique in Contemporary French Thought)
FT professori, akatemiaprofessori Sara Heinämaa ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 47.000 €

Jatkorahoitus SHC:n kokeneen
tutkijan dos. Joona Taipaleen
tutkimusprojektille ”Empatia ja
kollektiivisuus”
Ph.D., dosentti, johtaja Benita Heiskanen ja työryhmä T ieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | 350.000 €

Murrosten Kuuba – visuaaalisus
kaupunkitilan muutoksessa Havannassa
FT. dosentti Heikki Helanterä Tieteellinen tutkimus
/ siihen pohjautuva työ |
44.000 €

Evoluution siirtymat ja superorganismit – evoluutiobiologinen ja
tieteenfilosofinen tutkimus
Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö Muu
kulttuurityö | 2-vuotinen
hanke | naapuruusohjelma
| 49.000 €

Uterne/Kesä – 100 Arrernte esinettä. Arrernte-yhteisön matka
Suomeen tutustumaan sata vuotta varastoituna olleisiin Australian aboriginaaleille kuuluineisin
esineisiin ja sitä seuraavat tapahtumat
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Filosofian maisteri Marika
Helisten (os. Sutinen) Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | kieliohjelma | 28.320 €

Toimintojen välisten siirtymien
multimodaaliset käytänteet englannin- ja suomenkielisessä arkivuorovaikutuksessa
FT, dosentti Samuli Helle ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 68.000 €

mus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 68.300 €

Euroafrikkalaiset sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset tilat Kultarannikolla aikavälillä 1850–1950
Docent Anna-Liisa Heusala
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
naapuruusohjelma | 165.000 €

Migration, Shadow Economy and
Parallel Legal Orders in Russia

Ympäristön vaikutus esiteollisten
ihmisten evolutiiviseen dynamiikkaan Pohjois-Fennoskandiassa

FT Hanneleena Hieta ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 66.800 €

Helsingin yliopisto, tutkijakollegium Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 336.000 €

Nomadeja ja talonpoikia – unkarilaisen kansallisen historiallisen
kuvaston käyttövoima ja houkuttelevuus 2010-luvulla

Baltian maista, Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta tulevien tutkijoiden vierailu Helsingin
yliopiston tutkijakollegiumissa
Helsingin yliopisto, tutkijakollegium Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 108.500 €

Yhteiskuntatieteiden maisteri/toimitussihteeri Anna-Kaisa Hiltunen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | naapuruusohjelma |
22.240 €

Tietokirja Euroopan unionin pakolaispolitiikan historiasta

Erik Allardt -tutkijavaihto-ohjelma
Kääntäjä Tatu Henttonen
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 16.520 €

Diplomiympäristötieteilijä
Jaani Hintikainen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 29.400 €

Branko Milanovicin kirjan Global
Inequality: A New Approach for
the Age of Globalization suomentaminen

Tutkimus epätavanomaisten menetelmien käyttämisestä rehevöityneiden vesistöjen kunnostuksessa

Arkkitehti, tohtoriopiskelija, yrittäjä Hella Hernberg Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 4-vuotinen
hanke | 105.620 €

Extending the life of neglected buildings – Sustainable and
adaptive reuse of buildings
through pioneer-driven practices
and participatory design

FM Joonas Hirvonen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2 -vuotinen
hanke | 42.480 €

Humans and Animals: Descriptions of Wild Mammals in Akkadian
Literature
Filosofian tohtori (PhD) Onni
Hirvonen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 34.300 €

Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli Herranen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 30.320 €

Instituutiot ja identiteetit – tunnustussuhdeteoreettinen näkökulma

State Administration Reform as a
Catalyst for Change in the Welfare State – The Case of Finland
in the Context of the European
Union’s Fiscal Harmonization

Historioitsijat ilman rajoja Suomessa ry Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 25.000 €

Filosofian maisteri Patrik
Hettula Tieteellinen tutki-

Historioitsijat ilman rajoja -verkoston laajentaminen ja kansainvälistäminen

F ilosofian maisteri Tom mi Hjelt Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 28.320 €

and attributability: what climate
change can teach us about individual and collective responsibility

Lukeminen modernissa olemisen
tapana. Reseptioesteettinen tutkimus Hermann Brochin ja Robert
Musilin romaaneista ”Die Schlafwandler” ja ”Der Mann ohne Eigenschaften”

Dosentti Karina Horsti ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ
/ niihin pohjautuva työ |
2-vuotinen hanke | 120.000 €

Professori Paula Hohti ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 5.000 €

Ka n s a i n vä l i s e n ko n f e re n s s i n
”Awkward objects on the bounds
of the body in early modern culture” järjestäminen
FT, dosentti, yliopistonlehtori Markku Hokkanen ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 92.000 €

Kehitysyhteistyön mieli ja mielettömyys: Koetut merkitykset ja
maailmankansalaisuuden muisti
suomalaise s s a kehitys avus s a
1950–2020
Artist Felicity Holland Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 28.320 €

Revisiting: Traumatic Memory on
a Small Scale
F ilosofian maisteri M ar ko Home Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 84.960 €

Kineettisiä kuvia – Eino Ruutsalon liikevoiman lähteillä 1961–1971
Filosofian tohtori Julian
H onkasalo T ieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
66.900 €

Unfit for Citizenship: Eugenics
and the Pathologization of Gender Nonconformity
M.A. Sami Honkasalo Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2 -vuotinen
hanke | 62.000 €

Horpan kielen kielioppi (Grammar
of the Horpa Language)
VTM Säde Hormio Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 16.500 €

Overdetermination, responsibility

Lampedusan tragedian muisto:
radikaali osallistuminen dokumenttielokuvan menetelmänä
K auppatieteiden maisteri
Eeva Houtbeckers Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 105.000 €

Yhteiskunnallinen yrittäjyys
kohtuutaloudessa: Etnografinen osallistava tutkimus itsensä
työllistämisestä ekologisemman
ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta
FT, dosentti, biologi Ari-Pekka Huhta Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 21.000 €

Suomen perinnebiotoopit – opas
niittyjen ja niittymäisten kasvupaikkojen tunnistamiseen
Valtiotieteiden maisteri Hannele Huhtala ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 10.800 €

Suomen itsenäisyyden rahaston
merkitys maan poliittisessa ohjauksessa
Filosofian maisteri Miia Huttunen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 99.120 €

Suitable for Western Audiences:
Cultural Diplomacy in UNESCO’s
Film Project Orient in 1957–1959
FM Marika Hyttinen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 31.000 €

F ilosofian tohtori T eemu
Häkkinen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 200.000 €

Maanpuolustustahto politiikan
välineenä Suomessa, Ruotsissa ja
Itävallassa. Vertaileva tarkastelu,
1939–2017
P rofessori M aunu H äyrynen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 135.500 €

KOKKELI – Kokemäenjokilaakson
maaseudun kulttuuriympäristön
yhteisöllinen suojelu ja taiteellinen kehittäminen
V T T, dosentti R iitta H ö g backa Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 174.500 €

Globalisaatiota jäljittämässä: kansainvälinen hiuskauppa ja materian, rahan ja mielikuvien kierto

I

FM, biologi Jari Jokela Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 29.120 €

Kuinka metsän erirakenteisuutta lisäävä hakkuutapa vaikuttaa
metsälajiston diversiteettiin?
VTM Maija Jokela Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 90.000 €

Nuorten kansalaisuus toiminnassa. Etnografinen tutkimus
elämänpoliittisista liikkeistä
Valtiotieteiden maisteri Maria Jouste Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautu va työ | 3-vuotinen hanke |
84.960 €

Verotus ja kehitysmaat
Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys ry Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ |
ponnistusraha | 50.000 €
Faktapohjaisen yhteiskunnan
puolustusohjelma

Kasvatustieteen maisteri Tiina Ikonen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 14.160 €

PhD Jaana Jurvansuu Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 111.000 €

Historiallisen Puhdistus-romaanin tarinan ja henkilöhahmojen
rakentaminen, ilmentäminen ja
tulkinta puvustuksen avulla

Ympäristön pitkäaikaisen ra dioaktiivisen säteilyn vaikutus
metsämyyrän viruksiin ja primaarisolujen geneettiseen stressivasteeseen

Filosofian tohtori Johanna
Isosävi Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | kieliohjelma | 102.700 €

Suomalainen ja ranskalainen kohteliaisuus
FM Laura Ivaska Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
77.880 €

Oulun Pikisaaren pikiruukki – historiallisen arkeologian tutkimus
esiteollisen pikiruukkiyhteisön
arjesta ja maailmankuvasta n.
1650–1850

Välikielen kautta kääntäminen:
Esimerkkinä nykykreikasta vuosina 1952–2004 suomennettu
kaunokirjallisuus

FT Kirsi-Maria Hytönen Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | 129.000 €

J

Va n h e m m u u s s i j a i s h u o l l o s s a
kasvaneiden elämänkerronnassa,
1950–1990

tor of photosynthesis: from solar
energy to biofuel

PhD candidate Martina Jokel
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 14.160 €

Alternative thylakoid electron
transport pathways as a regula-

FT Saara Jäntti ja työryhmä T ieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | 275.000 €

Monitieteinen tutkimus suomalaisten mielisairaalamuistoista ja
-kokemuksista
Dr Olle Järv Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke |
naapuruusohjelma | 165.000 €

Crossing Social and Spatial
B orders as an Everyday Life:
Big Data to Reveal Transnational People, Their Mobilities and
Spaces
FM Saila Järvinen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 84.960 €

Referoinnin konventiot liikkeessä

K

jautuva työ | 3 -vuotinen
hanke | 108.000 €

PhD Timo Kaartinen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 22.000 €

Virtuaaliset puvut: Pukusuunnittelu, prosessi ja digitaaliset suunnittelumenetelmät 3D-animaatio
elokuvissa

Itäindonesialaisen bandan kielen
elvyttäminen ja kieliverkostojen
kartoitus yhdessä bandalaisten
kanssa (Revitalization of the Eastern Indonesian Banda language
together with the Bandanese)
PhD, do cent Timo Kaitaro
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke | 126.000 €

Consciousness, Memory and
Brain as Cultural Artefacts – A
Study in the History of Neurosciences and Philosophy of Mind
Valtiotieteen tohtori Kristiina Kalleinen Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
84.000 €

Yliopistonlehtori Anni Kangas ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva
työ | 2-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 142.000 €

Tiede, taide ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus: dialogeja idän ja
lännen välillä (Making Spaces
of Justice across the East-West
Divide)
Jatko-opiskelija, FM Sarianna Kankkunen Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 84.960 €

Pimeästä maasta pieniin elintiloihin. Tila kirjailija Maarit Verrosen
tuotannossa

Elämäkerta Suomen mineralo gian isästä Nils Gustaf Nordenskiöldistä

PhD Tapio Kanninen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 78.000 €

FT, professori Jyrki Kalliokoski ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | kieliohjelma | 215.600 €

Ilmastonmuutoksen merkityksen konkretisointi: verkko - ja
Facebook sivujen Global Crisis
Now käytön laajentaminen ja ilmastokriisin tieto-, taide- ja toimintatapahtumien järjestämisen
jatkaminen

Itä-Helsingin uudet Suomen
kielet. Toimintatutkimus kielitietoisuuden ja monenkeskisen
kielenoppimisen kehittämiseksi
F ilosofian maisteri H an na Kalliolevo Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke |
113.280 €

Kompensaatioon ja kansalaisten
osallisuuteen perustuvat luonnonsuojelumekanismit Suomessa
Filosofian tohtori (Dphil
in Music/composition) Maria Kallionpää Tieteellinen
tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 32.400 €

Automatising Musical Expression
in Real-Time Performance Settings: Procedural Music Systems as
a Composition Technique
TaM Maarit Kalmakurki Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin poh-

Kansallisarkisto Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 75.000 €

Keskiaikaisten asiakirjojen
sähköinen kokoelma: Suomen
keskiajan asiakirja-aineistojen
sähköinen editio kriittisesti toimitettuna tietokantana
F ilosofian maisteri J uha
Kauppinen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 44.000 €

Katoamisia – kirja luonnon monimuotoisuuden kadosta
Doctoral Researcher Sinem
Kayacan Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke | 77.880 €

Performing my body: Rehearsals – An artistic research about
boundaries and in-between as
the locus of knowledge production
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F ilosofian maisteri , g lo baalikasvattaja Eeva Kemppainen ja työ ryhmä T ie teellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 41.520 €

Kuilut umpeen -yhteistyöprojekti
popularisoi maantiedettä ja kulttuurihäirintää globaalikasvatukseen tutkimussivustolla, blogeissa, mediassa, luennoilla, nuorten
työpajoissa ja konferenssissa

sesta kolmella eurooppalaisella
raja-alueella
PhD Donald Killian Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke
| 72.800 €

hanke | 74.800 €

hanke | 56.640 €

Ihmisoikeuksien politiikkaa – käsitteellinen ja retorinen luenta
toisen maailmansodan jälkeisistä
debateista

Merkitykset perusteina: Käytännöllinen päättely ja merkityksen
normatiivisuus

Advances in the investigation of
spatial deixis: Methods in investigating complex demonstrative
systems

FT, dosentti Matti Koivula
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
180.000 €

Filosofian maisteri Maija
Kerko Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 28.320 €

Jatko - opiskelija Jeongdo
Kim Tieteellinen tutkimus /
siihen pohjautuva työ | kieliohjelma | 28.320 €

Metsänuudistamisen menetelmien moninäkökulmainen tarkastelu
monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja puunkorjuun kustannuksien kannalta

Kaikki maailman ihanat värit: Pro
Lapinlahti -liikkeen etnografinen
analyysi

Leksikaalinen ikonisuus ja sen
neutraalistuminen etymologisesta näkökulmasta

Dr. Phil. Franka Kermer Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke | kieliohjelma |
104.000 €

A Cognitive Grammar perspective on cross-linguistic differences
and influences – How can cognitive theories inform foreign language learning and classroom
practices?
D o c toral S tudent I rina
K haldarova T ieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Visual strategic communication
narratives of the crisis in Ukraine
P h D student M d. S her - E Khoda Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 30.820 €

FM Joonas Kinnunen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3 -vuotinen
hanke | 85.200 €

Hanseatic league and the
long-distance trade – Network
analysis of distribution of archaeological material in the Baltic Sea
region in Middle ages and early
modern era
K irjallisuudentutkijain
S eura T ieteellinen tutki mus / siihen pohjautuva työ
| 4.000 €

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain
FM Petri Kiuru Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
58.800 €

Delivering microfinance in Bangladesh: The capacity building of
third sector organizations and
poverty reduction

Ilmastonmuutoksen vaikutuksen
mallintaminen veden ja ilmakehän
väliseen hiilidioksidi- ja metaanivaihtoon pohjoisen havumetsävyöhykkeen järvissä

Taiteen maisteri Heini Kiamiri Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 4-vuotinen
hanke | 113.500 €

M usiikin maisteri , tohto riopiskelija Anne-Mari Kivimäki Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 48.000 €

E x p e r i e n t i a l S p a c e . C re a t i n g
Scenographic Interpretations
T h ro u g h C h i l d re n’s Wo r l d O f
Experience

Suistamo – Perinnelaboratorio

F ilosofian tohtori K arri
Kiiskinen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 34.800 €

Rajoilla pyöräily. Etnologinen
tutkimus identiteetin, rajojen ja
pyöräilytoimijuuden rakentumi-

FT, tutkija, taidekriitikko,
toimittaja, tietokirjailija
Elina Marja-Terttu Kivirinta
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Kuvataidekasvatuksen yliopistolehtori Anniina Koivurova Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 14.400 €

Mitä lasten piirustukset ja heihin
kohdistunut avustustyö kertovat
sodasta selviytymisestä ja jälleenrakennuksen arjesta Suomen
Lapissa
Filosofian maisteri, lehtori Irmeli Kokko-Viika Taiteellinen työ /
siihen pohjautuva työ | 9.000 €
Residencies Reflected symposiumiin perustuvan artikkelikokoelman toimitustyö Taru Elfvingin
kanssa

”Sietäminen” (Duldung) ja siirtolaisuuden kriminalisaatio Saksassa – karkotettavuus epävarman
oleskelun ja pakotetun paluun
välissä
Teatteritaiteen tohtori Anu
Koskinen Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 35.500 €

Foucault’n kanssa näyttämölle –
Kuinka ruumiillistaa ekokatastrofi?
Ph.D., Senior research fellow
Sergey Kosourov Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 115.500 €

Understanding the role of hydrogen photoproduction in green
algae under physiological conditions: From simple protocol to
improved hydrogen photoproduction yields

Dosentti, filosofian tohtori
Jukka Kokkonen Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | naapuruusohjelma
| 42.000 €

V T M , väit ö skirjatutkija
Aura Kostiainen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke
| 57.640 €

Entinen naapurillinen ystävyys:
Raja, rauha ja väestö varhaisen
uuden ajan Pohjois-Euroopassa

Kontrolli, sosiaaliset ongelmat ja
yhteiskunnallinen muutos. Argumentaatio rikoslain kokonaisuudistuksessa

PsT, Professori Kalevi Korpela ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 47.000 €

Metsäkävelyihin yhdistettyjen
tietoisuusharjoitteiden elvyttävät
vaikutukset
FM Kirsi Korpela ja työryhmä T ieteellinen tutkimus
/ siihen pohjautuva työ |
4-vuotinen hanke | 156.000 €

Koneen Säätiön Fudan Nordic
Centren tutkijastipendit 2017–
2020

Muisti synnyttää tulevan
YTT Hanna-Mari Kivistö Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen

VTM, kuvataiteilija Aino Emilia Korvensyrjä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 63.000 €

Yhteiskuntatieteiden maisteri Markus Kortesmäki Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen

Projektipäällikkö Ossi Kotavaara ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke
| 84.000 €

Global geographic accessibility to food resources: Exploring
spatial mismatch between food
production, consumption and
transport system by using big
and open source data
FT, professori, dosentti Sirkku Kotilainen ja työ ryh mä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 87.000 €

Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla

F ilosofian maisteri Jarkko Koukkunen Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 29.020 €

jelma | 215.000 €

Poltetun maan taktiikan kehitys
ja käyttö talvisodassa 1939–1940

Dosentti, FT Kaisa Kurikka
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 42.000 €

Yliopistotutkija Urpo Ko vala ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | ponnistusraha
| 50.000 €

Tava n o m a i s e n t u o l l a p u o l e n .
Suomalainen kokeellinen romaani ”Harhamasta” ”Neuromaaniin”

Suomi toisena kielenä ja tilanteinen oppiminen

YTM Kaisa Kärki Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 31.320 €

Voluntary Exclusions: Refusing to
Act as Systemic Resistance

Aatteista arkeen: Koulukotijärjestelmää ohjannut ajattelu ja
sen muovautuminen käytännöiksi
1945–1995

Professori, FT Maija Könönen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 220.000 €

YTM Silja Lanas Cavada Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 28.320 €

Professori Mikko Kurimo ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautu va työ | 2-vuotinen hanke |
142.000 €

Normaalin rajoilla: Dementian ja
vanhuuden kulttuuriset merkitykset suomalaisessa ja venäläisessä
kulttuurissa

FM Aija Kukkala Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 32.000 €

Kielensisäisen tekstityksen kehittäminen

L

Paikkatietopohjainen menetelmä
ekologisesti kestävän maankäytön ja vihreän infrastruktuurin
suunnitteluun Euroopassa

OTM Visa Kurki Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 24.840 €

Tohtorikoulutettava Anna
Kukkonen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 29.820 €

Filosofian tohtori Jenni Kuuliala ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 109.000 €

Mediakohut: tunnemyrskyt, (dis)
informaatio ja vuorovaikutuksen
kulttuurit internetissä

Diskurssiverkostot, uskomukset
ja ilmastonmuutos: vertaileva tutkimus Yhdysvalloista, Kanadasta,
Suomesta, Brasiliasta ja Intiasta
VTT, FM Meri Kulmala ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 130.000 €

A child’s right to a family: Deinstitutionalization of child welfare
in Putin’s Rus sia (Lapsen oikeus perheeseen: lastensuojelun
deinstitutionalisaatio Putinin
Venäjällä)
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry /
Iso Numero -lehti Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 73.000 €

Piilosta näkyväksi – Maahanmuutton globaalit ulottuvuudet
Suomessa
FT, Dosentti Kirsi Kuoppamäki ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
165.000 €

Ekosysteemipalveluja kaupunkeihin: viherkattojen toiminta
F T S alla Kurhila ja työ ryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | kielioh-

A Theory of Legal Personality

Vammaisuuden vaiettu historia –
identiteetti, osallisuus ja yhteiskunta: Historiantutkimuksen ja
ihmisoikeusliikkeen yhteistyötä
kehittävä hanke
MuT Tuire Kuusi ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 73.000 €

Unveiling the mystery of harmony
FM Arto Kuusterä ja työ ryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 14.160 €

Axel Honnethin Die Ide e de s
Sozialismus. Versuch einer Aktualisierung -teoksen suomentaminen
Filosofian tohtori Samu Kytölä Tieteellinen tutkimus
/ siihen pohjautuva työ |
2-vuotinen hanke | 72.000 €

Homoseksuaalisuuden diskurssit
miesten jalkapallon ’kentillä’

va työ | 2-vuotinen hanke |
56.640 €

Filosofian maisteri Saara
Laakso Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| kieliohjelma | 28.320 €

Väitöskirjatyö aikuisten maahanmuuttajien puheen ymmärtämisen ongelmista
Valtiotieteiden tohtori Ville
Laamanen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 71.500 €

Neuvostoliiton kulttuuridiplomatia pohjoisen Itämeren piirissä
1939–1940
F T M irkka L ahdenperä ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 92.000 €

Mammat, mummut ja maito -Pitkäikäisyyden evoluutio Aasian
norsulla (Evolution of longevity: Mothers, aunties and milk in
Asian elephants)
FM Miikka Laihinen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 30.320 €

Lajit etsivät uusia reittejä ollakseen. Kielen materiaalisuus ja
lyriikan subjektiviteetti 2000-luvun kokeellisessa suomalaisessa
nykyrunoudessa
Dosentti Anna Laine-Petäjäkangas Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 92.000 €

”Häpeän media” – keitä me olemme? Mediajärjestelmän ja toimittajien ammatti-identiteetin muutos Tunisiassa arabimaailman
kansannousujen jälkeen
Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 10.000 €

Kansainvälisen konferenssin ”2nd
Peaceful Coexistence Colloquium:
Reimagining Ethics and Politics
of Space for the Anthropocene”
järjestäminen Pyhätunturilla
6.–9.6.2017
P rofessori ( ma . ) H anna
L appalainen ja työ ryh mä T ieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke | kieliohjelma |
152.000 €

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa
L asten ja nuorten taidekeskuksen säätiö Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 84.200 €

Lasten ja nuorten taiteen tallentaminen ja tutkimus
Suomen kielen yliopistonlehtori Yrjö Matti Lauranto Tieteellinen tutkimus /
siihen pohjautuva työ | kieliohjelma | 32.400 €

Suomen kielioppi: suomen funktionaalista kielioppia erityisesti
suomi toisena ja vieraana kielenä -alalle mutta myös äidinkielen
opetukseen

F M M atti K ämäräinen T ieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | naapuruusohjelma
| 84.960 €

Kasvien toiminnalliset ominaisuudet ympäristön muutosten indikoijina ja välittäjinä hiilirikkaassa
suoekosysteemissä

Yhteiskuntatieteiden maisteri Juha-Pekka Lauronen
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke | 84.960 €

Climatic effects of ocean surface
temperature in the Northern Hemisphere

Kasvatustieteiden maisteri
Marjo Laitala Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautu-

Sosiaalitieteellisen tutkimuksen
arviointi: Yhteiskunnallista vaikuttavuutta vai painopistepolitiikkaa?
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Valtiotieteiden maisteri Tina
Lauronen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 18.880 €

Kulttuurinen globalisaatio euro o p p a l a i s te n s a n o m a l e h t i e n
kulttuurisivuilla 1960–2010
Filosofian tohtori Tomas
Lehecka Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 35.200 €

The Effects of Grammatical Categories on Cognition: Probabilistic
vs. Categorical Predictors (Kieliopillisten kategorioiden vaikutus
ajatteluun: probabilistiset vs. kategoriset selittäjät kielessä)
Dosentti, yliopistonlehtori
Unni-Päivä Leino ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke | kieliohjelma |
274.000 €

Kielellisten populaatioiden muutos ajassa
FM Ville Leppänen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 29.500 €

teellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 47.200 €

Making Money: Remodelling Europe. The causes and consequences of the European sovereign
debt crisis narrative
Postdoctoral Research Fellow and musician Guadalupe López Íñiguez Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 84.000 €

Autoethnography of a period
cellist: Performance psychology
and technical aesthetics in the
variation works by Beethoven
and Mendelssohn

Nykypäivän aatedraamaa? Luonto, sukupuoli ja politiikka Laura
Ruohosen näytelmissä
Doctoral researcher Haiqin Liu Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | kieliohjelma | 89.460 €

Ideologies of Chinese language
in Finland
Master of Arts, filosofian
maisteri Pia Ljungman Tie-

FM, porotalousyrittäjä Anni
Magga-Eira Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | kieliohjelma | 30.300 €

FM Pirjo Majuri Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Suomi vuonna 2067 -romaanin
kirjoittaminen

FM, KM Jarmo Lintunen Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 28.320 €

Metsäluonnon monimuotoisuus
tutuksi -koulukiertue alakouluissa ympäri maata

Kirjallisuutta ja kulttuuriperintöä
yhteistyössä. Kielirepertoaarit ja
-ideologiat nenetsien 1920- ja
30 -lukujen kirjallisuudessa ja
perinnejulkaisuissa

FT, dosentti Ilkka Levä Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 84.000 €

The ’Lolita Excuse’: Contradictions and Blame Culture in
Sexualisation Discourses

Maailman Luonnon Säätiö World Wide Fund For Nature,
Suomen rahasto sr Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 20.000 €

Sosio-onomastinen tutkimus
Sallivaaran ja Lákkonjárga paliskuntien pohjoissaamenkielisistä
paikannimistä

FM Riku Lumiaro Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 10.000 €

Maisteri Siri Lindholm Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 34.000 €

M

Filosofian tohtori Karina
Lukin T ieteellinen tutki mus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | kieliohjelma | 81.000 €

Indoeurooppalaisen ablautvaihtelun kehitys latinan kielihistoriassa

Toimihenkilöjärjestöt neuvottelupöydässä 1945–2014

Self in Full. Constitution of the
Self in the Cartesian and Lockean
Traditions

Jatko-opiskelija / YTM Aki
Luoto Tieteellinen tutki mus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 70.800 €

Rockmuusikot ”kansan edustajina”: Muusikoiden rooli suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa
1970–1990 -luvuilla
FT, professori Minna-Riitta
Luukka ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 75.000 €

Menneisyyden tulkintojen äärellä
– tutkimus historian teksteistä ja
tekstitaidoista
Lyydiläinen S eura ry T ieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | kieliohjelma |
25.500 €

Lyydin kielen elvytyshanke
YTT, dosentti Vili Lähteenmäki Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 95.000 €

Maalämmön käyttö yleistyy –
hyödyt, haitat ja tulevaisuuden
näkymät ympäristön näkökulmasta
Filosofian tohtori Sanna
Malinen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 32.400 €

Biasoitunut verkko: Vertaileva
tutkimus informaation jakamisesta ja valikoimisesta verkkoyhteisöissä
F ilosofian tohtori Janne
Mattila Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 32.400 €

Tietokirja islamilaisen filosofian
historiasta
Dr Anna Matyska Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 33.400 €

Transnational posted workers
and their families: debating the
class-making on the move
Professori, taiteen tohtori Satu Miettinen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 80.000 €

Women living on the edges of the
world: Narratives from Murmansk,
Rovaniemi and Port Augusta

PhD Janar Mihkelsaar Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | 101.700 €

Responding to the Crisis of Liberal Democracy: The Concept of
Privation and the Re-foundation
of a Democratic Politics
YTT, Dos. Olli-Pekka Moisio ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 265.000 €

Utopia metodina. Yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuuksien
artikulaatioita
Filosofian maisteri Sini-Inkeri Mononen Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 30.800 €

lissodan pitkäaikaiset ja ylisukupolviset vaikutukset terveyteen,
sosioekonomiseen asemaan ja
maailmankatsomukseen

FT, yliopistonlehtori Jarkko
Niemi Tieteellinen tutkimus /
siihen pohjautuva työ | kieliohjelma | 44.000 €

Myrskyvaroitus ry Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 15.000 €

Selkuppisamojedien lauluperinteet: säemuotoisen kielen tekstikorpus ja lauluesitysäänitteiden
metrinen rakenneanalyysi. Etnomusikologinen tutkimusprojekti

Itsenäisyydestä ilmastonmuutoksen torjuntaan, neljä kaupunkitapahtumaa, joissa pohditaan
yhteiskunnallista murrosta eri
näkökulmista historian alussa
ja nyt keskusteluin, teatterin ja
musiikin keinoin
Tutkija (post doc) Jenni Mäenpää Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 100.000 €

VTM Johanna Niemi ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 39.000 €

Suomalaisuutta uudelleenmäärittelemässä
F ilosofian maisteri J uhamatti Niemi-Kapee Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ |

sissä kesäjuhlissa: herättäjäjuhlat
ja nuorten kävijöiden kokemukset
FM Petteri Norring Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 14.160 €

Eli F. Heckscher, Eino Jutikkala ja
pohjoismainen historia
Muotoilija AMK Anniina Nurmi Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 22.000 €

Vihreät vaatteet 2.0. – vastuullinen vaate vuonna 2017
YTT Tapio Nykänen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 99.000 €

FT, tutkija Teemu Paavolainen Tieteellinen tutkimus
/ siihen pohjautuva työ |
3-vuotinen hanke | 116.400 €

Plural Performativity: Theatrical
Models Against the Inversion of
Western Thought (Esityksen monikko: teatteriteoreettisia ratkaisuja yksilöajattelun eettiseen ja
poliittiseen kriisiin)
FT, dosentti, musiikintutkija Alfonso Antonio Padilla
Silva Tieteellinen tutkimus /
siihen pohjautuva työ |

2-vuotinen hanke | 100.000 €
Suomalainen tango – Historia,
tyylikehitys ja merkityksiä
FT, dosentti, yliopistonlehtori Tutta Palin Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
89.000 €

Vainoamisen kuultu kokemus elokuvassa: fenomenologinen tutkimus vainoamisen auditiivisista
esityksistä

Kuvajournalismin etiikka digitaalisen kierron ja sosiaalisen median aikakaudella: Uutiskuvan matka kansainvälisiltä markkinoilta
suomalaiselle loppukäyttäjälle

Doctoral Candidate Josué
Moreno Prieto Tieteellinen
tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 56.640 €

FT, dosentti, yliopistonlehtori Maria Mäkelä ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 261.000 €

Filosofian tohtori Tommi Nieminen Tieteellinen tutkimus
/ siihen pohjautuva työ | kieliohjelma | 35.400 €

MMT Paavo Ojanen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 89.000 €

Tohtorikoulutettava Tuomas Parsio ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 28.320 €

Urban Sonic Acupuncture: Aural
Strategies for the City Space

Kertomuksen vaarat. Kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja aikalaiskriittinen narratologia

Suomen murteiden epenteettisen
švaavokaalin akustiikka, artikulaatio ja perseptio

Metsäojitetut suot ilmastonmuutoksen torjujina

Ranskalaisen filosofin Michel Serresin teoksen Le Parasite (1980,
Loinen) suomentaminen

N

Filosofian maisteri Pekka
Niittynen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 88.000 €

Doctoral Candidate David
Munoz Alcantara Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 37.000 €

Nomad Agency-Archive of Emergent Studies /NAES. Art as an
Agenda – envisioning places for
synergy
PhD student Gayathri Murukesan Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 7.080 €

Biofuel production from microalgae
Taiteen maisteri Pinja Mustajoki Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 4-vuotinen
hanke | 113.280 €

Kuollut mutta liikkuva eläin. Tuotantoeläimenä oleminen eläinoikeusvideoissa
Professori Mikko Myrskylä ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 282.000 €

Sadan vuoden päästäkin – Sisäl-

Doctorla candidate Karthikeyan Natarajan Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 21.240 €

2-vuotinen hanke | 53.500 €
Ohuiden s ammalkattojen toiminta, erityispiirteet ja lajisto
ratkaisuiksi hulevesitorjuntaan
Suomessa

Muuttuvat talviolosuhteet ja arktinen ympäristönmuutos

Development of decision tool
for cost-effective CO2 emission
reduction through bioenergy production in Finland: Optimization
Modeling

YTM Ilari Nikula Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
58.355 €

VTM, LuK Matti Nelimarkka
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke |
20.000 €

Filosofian maisteri, tutkija
Sampsa Nisonen Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
58.000 €

Rajapinta – tutkimusyhteisö
tieto - ja viestintäteknologian
ja yhteiskunnan välissä oleville
tutkijoille

L i n k i n g t h e f i e l d – B aye s i a n
network based decision support
tools for reducing the environmental impacts of agriculture in
Finland

Ympäristökriisin biopolitiikka

MSc, PhD (Econ) student Olga
Neselevska Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 28.320 €

YTM Paula Nissilä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 32.000 €

Public and Private Sectors: Interactions and Spillovers

Uskonnollinen yhteisöllisyys ja
festivaalin merkitykset hengelli-

Matkalla ajassa ja paikassa:
Turvapaikanhakijat pohjoisessa
Suomessa

O

Dosentti, yliopistonlehtori
Päivi Onkamo ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | kieliohjelma |
naapuruusohjelma | 160.000 €

SUomalais-uGRIlainen muinaisGEnomi (SUGRIGE)
FT Minna Opas ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 170.000 €

Alkuperäiskansat maailmojen
rajalla: vapaaehtoinen eristys ja
kontaktiprosessit Perussa

P
Filosofian maisteri, musiikin
maisteri Johanna Paalanen
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke | 84.960 €

Musiikillisen tiedon rakentuminen luokkahuonevuorovaikutuksessa lukion musiikinopetuksen
kontekstissa

Popularisoituva kuvataidejulkisuus Suomessa 1900–1960

F M , tohtorikoulutettava
Kenneth Partti Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

The Impac t of the Linguistic
Turns in Finnish and Swedish
History Dissertations 1970–2010
M aatalous - ja metsätie teiden tohtori (MMT) Meeri Pearson ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 86.000 €

Eri-ikäisrakenteinen metsänhoito
vaihtoehtona tehometsätaloudelle metsäojitetuilla soilla
Filosofian tohtori Anna Pehkoranta Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 72.000 €

Kirjallinen muoto ja affektiivisuus
kokeellisessa ja transgressiivisessä aasialaisamerikkalaisessa
nykykirjallisuudessa
FT Minna Pekkonen ja työryhmä Tieteellinen tutki-
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mus / siihen pohjautuva työ
| 30.000 €

Ekosysteemihotelli – lajiston turvapaikka rakennustöiden ajan
Hallintotieteiden tohtori
Juha Peltomaa Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
78.000 €

Biotalousekosysteemien rakentaminen – kestävää järjestelmämuutosta vai keisarin uudet vaatteet?
Yhteiskuntatieteiden maisteri Joonas Pennanen Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 57.840 €

When No One is Wrong: Analysis
of Essentially Contested Concepts and of the Significance of
Essential Contestation for Social
Relations

sen suomentaminen ja toimittaminen suomalaiselle yleisölle
Plan International Suomi
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 80.000 €

Vihapuheen ehkäiseminen postfaktuaalisessa yhteiskunnassa
(koulukiertue)
Filosofian maisteri Aira Maria Pohjanen Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
89.500 €

Sukupuolivähemmistöjen informaatiokäyttäytyminen
Diplomi-insinööri Hanna Poikonen Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 17.000 €

Musiikin ja tanssin synnyttämät
neuraaliset vasteet aivoissa

with dwelling and participation in
urban space: Everyone’s right to
the city?)

R
FM Riitta Raatikainen Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 32.500 €

Suomen itä. Valokuva alueellisuuden representaationa
Liikennepsykologian dosentti Igor Radun Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 7.000 €

Yrityksissä suoritetuihin tutkimuksiin liittyvät tieteelliset ja
eettiset näkökulmat

Huolto- ja asumisriidat hovioikeuksissa

Ilmiöpop – oppiainerajat rikkovaa,
taidetta ja tiedettä yhdistävää,
konkreettista ilmiöiden tutkimista
oppilaiden ja opettajien kanssa

YTT, dosentti, akatemiatutkija Anna Rastas Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 1.000 €

FT Hannu Poutiainen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2 -vuotinen
hanke | 64.800 €

Afroeuropeans 2017 konferenssin
kulttuuriohjelma ja kansainvälisten tutkijoiden, taiteilijoiden ja
aktivistien yhteistapaamiset

V T M , tohtorikoulutettava Jukka Pesu Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
59.640 €

E r i s täy ty n e e s tä ra j ava l t i o s ta
rauhanturvaamisen suurvallaksi
– Rauhanturvatradition ja -identiteetin luominen kylmän sodan
Suomessa 1956–1991
VTT, Dosentti Erja Tuulikki
Pietilä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 84.000 €

Menestys ja moraaliset arvot afrikkalaisen luovan keskiluokan
parissa
Suomentaja ja opettaja Kati
Pauliina Pitkänen ja työ ryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 23.000 €

The Finnish Civil War 1918 -teok-

The Anamagical. A Metamorphic
History of Magic and Literature
FT, yliopistonlehtori Svetlana Probirskaja Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | naapuruusohjelma
| 35.500 €

Suomalaisten ja venäläisten arkisia kohtaamisia sodan ja junan
translationaalisissa tiloissa
Filosofian tohtori Elina Pyy
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 48.600 €

Roomalainen maskuliinisuus ja
kulttuuri-identiteetti keisarikauden runoudessa (70–100-l. jKr.)
FT Noora Pyyry Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
68.000 €

Avauksia asumiseen ja osallistumiseen kaupunkitilassa: Jokaisen
oikeus kaupunkiin? (Experiments

Master of Arts Hilja Roivainen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 56.640 €

K i r j a l l i s u u d e n f i l o s o f i n e n j a tkotutkimus ”universaalista ja
erityisestä analogiasta” ja metafora-käsitteen ongelmista ”runousopillisena yleisavaimena”

Utooppinen maisema pohjoismaisessa 2000-luvun maalaustaiteessa
P rofessori L ea R ojola ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautu va työ | 2-vuotinen hanke |
246.000 €

Doctoral student Vincent
R ouma g na c T ieteellinen
tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 84.960 €

Puolueettoman välittäjän rooli
ympäristöä ja luonnonvaroja koskevassa päätöksenteossa

Joitakin muita tarkoituksia varten? Etnografinen tutkimus viranomaisten rikolliseksi luokittelemasta moottoripyöräkerhosta

Filosofian tohtori Pajari
Räsänen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 32.400 €

Sotkuiset maailmat (SOMA) Kielimateriaalit ja luontokulttuurit
taiteentutkimuksessa

P op -T iede ry T ieteellinen
tutkimus ja taiteellinen työ
/ niihin pohjautuva työ | ponnistusraha | 50.000 €

FT Saara Ratilainen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2 -vuotinen
hanke | 69.800 €

Globaali informaatiotalous ja venäläisen internetin luovat yhteisöt (Global Information Economy
and Creative Online Communities
in Russia)
PhD Heli Reimann Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 75.500 €

Jazz in Soviet Estonia from 1944
to 1967 and beyond

etnografis-toimintatutkimuksellisen hankkeen valmistelu

Pohjoinen Rundbogenstil ja Suomen arkkitehtuurin historismit
1850–1870

Tohtorikoulutettava, tutkija Lauri Rantala Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 28.820 €

DPhil (Oxfordin yliopisto)
Pekka Pere Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 7.500 €

VTT Jussi Perälä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 32.400 €

Filosofian tohtori Anna Ripatti Tieteellinen tutkimus
/ siihen pohjautuva työ |
35.500 €

Heterochrony, Multitemporality
and Idiorythmie at Play: Artistic
Research Through the Expansion
of the Theatrical Co-presence in
Time(s) of the Acknowledgement
of the Anthropo(s)cenic Turn
Dr. Fedor Rozhanskiy Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | kieliohjelma | 42.000 €

Morphological dictionary of Ingrian: an innovative language
resource for a gravely endangered language
M.A. Katharina Ruuska Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | kieliohjelma |
61.600 €

Oppijasta puhujaksi: neksusanalyysi kieli-ideologioiden roolista
suomea toisena kielenä puhuvien
aikuisten kielellisessä arjessa

Hallintotieteiden maisteri Eeva Rinne Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | naapuruusohjelma
| 28.320 €

FT, yliopistonlehtori Sanna-Kaisa Ryynänen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| ponnistusraha | 19.500 €

Monikulttuurinen maailmankuva,
kansallinen identiteetti ja rasismi suomalaisissa oppikirjoissa ja
nuorten kokemuksissa

E l ä m ä t a u o l l a? Tu r va p a i k a n hakijoiden osallisuuden ja toimijuuden tukemista vastaan ottokeskuksissa tarkastelevan

S
Hallintotieteen kandidaatti/tietokirjailija Heikki Saari Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Sisältötehtaan varjossa. Suo malaisen median ja journalistisen työn muutos 1970-luvulta
2010-luvulle
Dosentti Suvi Saarikallio ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 126.000 €

Tunnetta taiteesta – Subjektiivinen mielihyvä arkielämän musiikki- ja kuvakokemuksissa (Affect
from Art – Subjective constituents of everyday pleasure of
music and pictures)

bons and heavy metals, fertilizers
and chelants on cleaning capacity and on rhizobacteria community of birch, aspen, hybrid aspen
and willow clones
Filosofian tohtori Anna-Kaisa Salmi ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 12.000 €

Advances in Sámi Archaeology
-konferenssin järjestäminen

VTM, väitöskirjatutkija Laura Saura Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 89.960 €

MSc and MPA Young Kyu Shin
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 44.300 €

Ultima ratiosta ensimmäiseksi
keinoksi: Kauko-ohjattavat lennokit ja kohdennetun tappamisen
institutionalisoiminen

Finnish Trade Unions: On the
Decline or Towards a New Path?

Puheterapeutti Irina Savolainen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 87.000 €

Kauppatieteiden tohtori Joni
Salminen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ |

Ke s k u s t e l i j o i d e n k ä y t ä n t e e t
kommunikoinnin apuvälineellä
käydyssä keskustelussa

2-vuotinen hanke | 97.000 €
Algoritmien valta. Neutraalius ja
puolueellisuus koneellisessa päätöksenteossa

Composer Researcher Dominik Schlienger Tieteellinen
tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 45.000 €

VTM Anna Salmivaara Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 67.640 €

Acoustic Localisation Techniques
for Interactive Audio Applications: Developing an ubiquitous
positioning system for interactive arts

Kansainvälisen yritysvastuun
merkitys kehitysmaiden työntekijöiden näkökulmasta
FM Marja Salo Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
71.000 €

YTT Nora Schuurman Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 35.300 €

Eläimen kuolema: käsitykset, kokemukset ja käytännöt

J a l a n j ä l k i l a s ku r i t ku l u tu ks e n
hiilijalanjäljen pienentämisen ohjauskeinona – käytäntöjen teorian
näkökulma

Professor James Scott ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 2-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 222.000 €

Periytyminen ja lainautuminen
uralilaisten kielten historiassa

F ilosofian tohtori M atti Salo Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 33.200 €

Northern Dimensions of European
Union Actorness – The Case of
Finland and Russia

Apurahatutkija, jatko-opiskelija, FM, VTM Matti Saarni
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Hyödyllinen metsä – kekseliäs ihminen: tutkimus ekosysteemipalvelujen synnystä Varsinais-Suomessa

Tohtorikoulutettava Minna
Seikkula Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| naapuruusohjelma | 31.000 €

FT Janne Saarikivi ja työryhmä Tieteellinen tutkimus /
siihen pohjautuva työ | kieliohjelma | 90.000 €

Objektiivinen referenssi Kantin
dialogisessa subjektin ja objektin
ontologiassa

Suomentaja Eila Salomaa
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 13.500 €

Maisteri Aaro Sahari Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 30.320 €

Thomas W. Laquerin teoksen Solitary Sex – A Cultural History of
Masturbation suomentaminen

Valtio ja suurteollisuuden synty:
suomalaisen laivanrakennusteollisuuden kasvu ja keskittyminen
yhteiskunnallisten teknopoliittisten järjestelmien osana 1920–1960

FT, dosentti Tuija Saresma
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 94.000 €

MSc Mir Md Abdus Salam Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 62.000 €

Kulkemisen ja kuulumisen kertomukset. Liikkeelläolon ja kiinnittymisen kokemusten ja kuvausten
elämäkerrallisia, etnografisia ja
intersektionaalisia analyyseja

Effects of petroleum hydrocar-

Intersektionaalinen näkökulma
rasisminvastaisuuteen Suomessa
OTM Janne Seppälä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 70.800 €

Yksityisen toiveet kunnan maankäytön suunnittelussa ja niiden
hinta
Marjaana Seppänen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 76.000 €

Ku o l e m a n re l a t i o n a a l i s u u s –
Ikääntyvä ja omainen kuoleman
äärellä

Tutkija Juha Siitonen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 57.000 €

A l u e e l l i s e n Z O N AT I O N - m e t säanalyysin tulosten verifiointi: ovatko korkean prioriteetin
alueet kartalla parhaita myös
lajistoltaan?
FT/FD Elina Siltanen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2 -vuotinen
hanke | 68.200 €

Vaikeita suhteita: Tunteiden lukeminen kokeellisessa amerikkalaisessa nykyrunoudessa
Maatalous-metsätieteiden
maisteri Jenni Simkin Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ |

3-vuotinen hanke | 84.960 €
Millaiset luontoympäristöt elvyttävät?
Kirjailija John Simon Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | naapuruusohjelma | 14.160 €

Strangers in a Stranger Land
-käsikirjoituksen suomentaminen
sekä kuvamateriaalin kerääminen
YTM Mika Simonen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 103.200 €

Ihmisen ja koiran välinen vuorovaikutussuhde
Vanhempi tutkija Elina Sinkkonen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 144.400 €

Muuttuva autoritarismi Kiinassa:
Kiinaa Venäjään ja Pohjois-Koreaan vertaava tutkimus
Filosofian tohtori Juho Sirviö Tieteellinen tutkimus
/ siihen pohjautuva työ |
2-vuotinen hanke | 84.000 €

Ympäristö kuormituksen vähentäminen: Hiilidioksidin ja jäte-glyserolin kiinnittäminen polysakkarideihin
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FT, dosentti Anna Solin ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 78.000 €

Kielen säätely yliopistomaailmassa – englannin käytön vaihtelevat
normit
F M , Tohtorikoulutettava
Kirsi Sonck-Rautio Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke
| 40.660 €

The past, the present and the
f u t u re o f t h e A rc h i p e l a g o o f
Southwestern Finland – Community level adaptation to global
changes in 1880–2050
Diplomi-insinööri, tohtorikoulutettava Jaakko Sorri
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Sääntely rakennetussa ympäristössä ja sen vaikutukset sekä
seuraukset erityisesti energia-asioissa
A sso c iate professor /
docent, Jur. dr., Head of Research, Director (on leave)
at the Åland Islands Peace
Institute Sia Spiliopoulou
Åkermark ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | naapuruusohjelma | 133.300 €

Demilitarisation in an increasingly militarised world. International perspectives in a multilevel framework – the case of the
Åland Islands
F T, kokenut tutkija S ari
Stark T ieteellinen tutki mus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 92.000 €

Historian jäljet pohjoisessa tunturiluonnossa
FT Eila Stepanova ja työ ryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 273.000 €

Omistajuus, kieli ja kulttuuriperintö – Kansanrunousideologiat
Suomen, Karjalan tasavallan ja
Viron alueilla
Valtiotieteiden tohtori Timo
Stewart Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 70.500 €

Kadonneen arkin metsästys

1909–1911: tutkimus arjen fundamentalismin aatehistoriasta
Ph.D. (Engineering) Yasuhito
Sugano Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 35.000 €

Electro-catalytic oxidation of polysaccharides at nanostructured
electrodes
Dosentti, Yliopistonlehtori Johanna Sumiala ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 230.000 €

Diginuoruus mediakaupungissa
– Urbaanietnografisia avauksia
Helsingin ja Pietarin kaduilla ja
asemilla
Doctor of Philosophy Tuomo Summanen ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 78.000 €

Venäjän energiamarkkinoiden
liberalisoinnin haasteet ja mahdollisuudet
S uomen A ntropolo g inen
S eura T ieteellinen tutki mus / siihen pohjautuva työ
| 17.600 €

Peter Metcalfin teoksen Anthropology: The basics kääntäminen
suomeksi
S uomen Luonnonsuojelu liitto ry Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 165.000 €

#muutos -verkkolehti ja tutkijoiden mediakoulu
Suomen Pietarin instituutti (Pietari-Säätiö) Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ |
naapuruusohjelma | 37.000 €

Rajapinnoilla – sarja Elävä suomi
-työpajoja 2016–2017
Suomen UNICEF Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
276.000 €

Miten kehitysparadigman muutos
voidaan kääntää mahdollisuudeksi järjestöjen toiminnassa ja
luoda uudenlaisia arvopohjaisia
järjestö-yritysyhteistyömalleja,
joilla aikaansaadaan pysyviä vaikutuksia

Fil.maist., tohtorikoulutettava Väinö Syrjälä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | kieliohjelma |
28.320 €

Käsitykset kaksikielisen Suomen
kielitilanteesta kielimaiseman
heijastamana
Dosentti Minna Säävälä ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 29.350 €

Raskaudenehkäisy ja mobiilipalvelut Intiassa
Dosentti, Yliopiston lehtori Teemu Tahvanainen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 12.000 €

Biologian maasto-opetus
2020-luvulla: yliopistojen välisen
yhteistyön kehittäminen ja verkkopohjainen harjoitustyöpankki
Taidehistorian S eura T ieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 4.300 €

Tahiti -verkkojulkaisun Taide/
poikki -teemanumero
Professori Liisa Tainio ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 182.000 €

Tutkija Miikka Tallavaara
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 76.000 €

Nykyihmisen globaali levintäkuva
130 000 ja 21 000 vuotta sitten
Tuottaja Jari Tamminen ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ
/ niihin pohjautuva työ |
60.000 €

Hankkeessa välitetään tutkittua
tietoa satiirisen kulttuurihäirinnän keinoin. Esillepanossa
hyödynnetään vastamainoksia,
some-provokaatioita, julkaisuja,
taidenäyttelyitä ja tieteellisiä
keskusteluja
Maantieteilijä / aineenopettaja Laura Tamminen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 8.000 €

Älyn jäljillä: Lapsille suunnattu,
tarinallinen ja opetuksellinen kirja nykyteknologian turvallisista ja
järkevistä käyttötavoista
Tampereen yliopisto Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3 -vuotinen
hanke | 500.000 €

Kahden Senior Fellow’n palkkaaminen Tampereen yliopiston tutkijakollegiumiin

Koskettava koulu

T
Taiteen tohtori Matti Tainio Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 69.800 €

Esteettisen ja luovuuden merkitykset nykypäivän liikuntakulttuurissa
Filosofian maisteri Noora
Taipale Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 28.320 €

Variability in stone tool hafting
and use in the Upper Palaeolithic
of Central and Western Europe
Väitöskirjatutkija Katri Talaskivi Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 17.000 €

Uudet kielivähemmistöt ja kirjailijuus 2010-luvun Suomessa:
Kyselytutkimuksen toteuttaminen

FM Julius Telivuo Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Intensity as the nature of material processes
M aatalous - metsätietei den maisteri (MMM) Stella
Thompson Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 44.500 €

Majavan luoman tulvan vaikutukset lahopuuhun ja sillä elävään
kovakuoriaisyhteisöön
Dosentti, FT Marja Tiilikainen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 212.000 €

Young Muslims and Resilience: A
Participatory Study
Toimittaja, opettaja, YTM
Sari T. T iiro ja työ ryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 45.000 €

Kielibaari.fi -sisältöpalvelun sisäl-

lön kehittäminen, käyttäjäkokemuksen parantaminen ja palvelun saattaminen yleisön tietoon
ja ulottuville
Taiteen lisensiaatti , me diataiteilija MFA Heidi Tikka Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 28.320 €

Kokemusten kietoutumia, materialisoitumia – ruumiillisuus,
teknologisuus ja toimijuus vuorovaikutteisessa installaatiossa:
tuotantoverkostonäkökulmia mediataiteeseen
Valtiotieteiden maisteri Minttu Tikka Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 42.480 €

Katastrofikommunikaatio me diayhteiskunnassa: Kansalaisten
muuttuvat roolit ja käytänteet
VTT, HLL Ulla Tikkanen ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ /
niihin pohjautuva työ | ponnistusraha | 15.500 €

Tanssielokuva ja tieteellinen esitys omaishoidon arjesta, kiinnittymisestä ja luopumisesta
Tohtorikoulutettava Sanna
Tirkkonen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 28.320 €

Ethics and the Experience of
Exclusion in Michel Foucault’s
Philosophy
Filologi Riku Toivola Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 18.880 €

Surulliset laulut: Aleksandr Vertinskin performanssi ja poetiikka
FM, päätoimittaja , kriitikko Anna Tomi Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
84.960 €

Esine, objekti, toinen – kokeellinen runous ja uusi materialismi
VtM Sami Torssonen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 14.360 €

teellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 36.000 €

Inequality of Ecological Footprint
in Finland – In search of sustainable limits of consumption and
sustainable wellbeing
MA Sonja Trifuljesko Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 31.200 €

Finnish university transformation
through the lenses of ’internationalization’
TTY-säätiö Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautu va työ | 2-vuotinen hanke |
169.000 €

Digitalisaatio, automatisaatio ja
sähköistyminen arkiliikenteen
muutosvoimina
FM ja VTM Katri Johanna Tukiainen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 62.640 €

Onko Saharan eteläpuolisen Afrikan lapsisotilastilanne vuodesta
1989 kehittynyt parempaan vai
huonompaan suuntaan 2010-luvulle tultaessa, painopisteenä
erityisesti Keski-Afrikka ja Suurten järvet?
Tohtoriopiskelija Liisa Tuomi Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Naispoplaulajan konstruoituminen mediateksteissä
Dosentti Aaro Tupasela Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | 152.000 €

Genes with meaning – Re-imagining nationhood through the
construction of national reference genomes
Turun Suurtorin keskiaika
ry Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | ponnistusraha | 15.000 €

Laboratorio 1400: historian, fiktion ja teatteritaiteen murros

Klassisen poliittisen taloustieteen tasomalli. Keskustellen arkisesta yleiseen

FT, dosentti Pasi Tuunainen
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
77.640 €

P h D , P ostdo c toral re searcher Han Thuc Tran Tie-

Transnationaalinen liikkuvuus Euroopan pohjoisessa kriisiaikoina
1939–1945

Filosofian maisteri Emilia
T uuri T ieteellinen tutki mus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | kieliohjelma | 92.000 €

mus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 32.400 €

Kieltenvälinen ja kielensisäinen
variaatio liikkeen ilmaisussa – Sijakielen näkökulma leksikalisoinnin typologiaan

Filosofian tohtori, taidehistorian dosentti Leena Elina
Valkeapää Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 44.000 €

Kuvataiteilija Susa Tyrniluoto ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva
työ | 39.000 €

Luovaa voimaa etsimässä. Taidehistorialliset tutkimusretket
uuden suomalaisen arkkitehtuurin, taiteen ja taideteollisuuden
edistäjinä 1871–1902

Tieteen ja taiteen yhdistävä artikkelisarja, kirja sekä kuvataiteen teoksia, jotka käsittelevät
sukupuolen määritelmää biologian näkökulmasta
Työväen Arkiston Säätiö Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 27.080 €

Firabelit – Tehdastyön harmaa alue

U
University of Helsinki, Department of Political and
Economic Studies Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke
| 38.000 €

Politiikkatointen muotoutumisen
digitaalinen ihmistiede
M aster of A rts (Choreo g raphy ) J ana U nm ü S S i g
T ieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 28.320 €

Critical Composition

Taiteellinen kulttuurintutkimus
Käsivarren Lapissa

Y T T, S aamentutkimuksen
apulaisprofessori Sanna
Valkonen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 40.000 €

Saamelaisen luontosuhteen uudet
mittasuhteet – Kokeellinen taideja tutkimusprojekti
Valtiotieteellinen yhdistys,
Politiikasta.fi Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
27.000 €

Politiikasta.fi: Luovaa ja kiinnostavaa tiedeviestintää politiikan
tutkimuksesta
PhD Freek Van der Vet Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 75.000 €

First Legal Aid: Seeking Justice
after Russia’s Wars
FT, dos. Jukka Varelius Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 42.000 €

F ilosofian maisteri H arri
Uusitalo Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | kieliohjelma | 63.720 €

Lääkärin avustaman kuoleman
moraalinen hyväksyttävyys epäautonomisten psykiatristen potilaiden kohdalla

Codex Aitolahti

V enäjän ja I tä- E uroopan
tutkimuksen seura Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | naapuruusohjelma | 4.000 €

V
FM Elina Vaara Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 7.080 €

Idäntutkimus-lehden kehittäminen

Monimuotoisuuden suojelu muuttuvassa ilmastossa – dynaamiset
suojelukeinojen rajat ja mahdollisuudet

Filosofian maisteri Heidi Vepsäläinen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | kieliohjelma | 35.400 €

Taiteen tohtori Leena Valkeapää Tieteellinen tutki-

Väitöskirjatutkimus no-alkuisista vastauksista keskustelussa ja
suomen kielen vastaussysteemistä

111
Tutkijatohtori Juho Vesa
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 4-vuotinen hanke | 108.000 €

Lobbauksen ja poliittisen vaikutusvallan läpinäkyvyys uutismediassa

jautuva työ | 13.800 €

Kaivosteollisuuden vaikutukset
suomalaisiin järviin: ekologinen
riskinarviointi sekä pilaantuneiden sedimenttien kunnostus

W

FT Outi Vesakoski ja työ ryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | kieliohjelma | naapuruusohjelma |
510.000 €

MuT, FM Laura Wahlfors Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 2 -vuotinen
hanke | 75.000 €

AikaSyyni: Kielihistorian ajat ,
paikat ja kohtaamiset uralilaisen
menneisyyden avaimina

K l a s s i s e n m u s i i k i n m u u t t u va
kenttä 2000-luvulla: Muusikkouden queer-päivitys

Yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Tuija Virkki ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 274.000 €

Yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien väkivaltaistavat tulkinnat:
Läpileikkaus suomalaisen yhteiskunnan nykykeskusteluista ja
hyvinvointivaltion ammattilaisten
käsityksistä
Filosofian tohtori Tomi Visakko Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 65.300 €

Muuntautumisen kulttuuriset teknologiat (Cultural Technologies
of Self-Transformation)

Sosiaalinen vuorovaikutus ja fysiologiset tunneprosessit psykoterapiassa
FM Katri Vuola Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
58.600 €

Tribal Buffer Zones and Regional
Stability from the Polar to Oceanic Region: Understanding the
Interface between Indigenous
Homelands and Modern States,
and the Foundations for Stable
Borderlands

Menneisyyttä etsimässä – kolmannen sektorin merkitys kulttuuriperinnön tutkimuksessa

Biases in environmental research:
Identification and minimisation

FT Elina Westinen ja työ ryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 12.000 €

Ö

Hiphop Suomessa -seminaarisarja ja -tietokirja
Professori Matti Wiberg ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 22.000 €

Y
Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen
seura ry Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 12.000 €

(Un)common worlds: Kansainvälinen eläintutkimuskonferenssi
T k T, tutkijatohtori J en ni Ylä-Mella Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
84.900 €

P rofessori J uha V uori ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ /
niihin pohjautuva työ |

Kestävän energian ja cleante ch-sovellusten kierrätyksen
haasteet: Loppuvatko kriittiset
materiaalit?

F ilosofian maisteri A nne
Kristiina Väänänen Tieteellinen tutkimus / siihen poh-

Academic researcher Barry
Zellen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ |
naapuruusohjelma | 32.400 €

FT, Dos. Elena Zvereva ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 135.000 €

Maalatut puuveistokset Turun
keskiaikaisessa hiippakunnassa
1250–1400: veistosten valmistus,
hankinta ja käyttö

4-vuotinen hanke | 170.000 €
Turvallisuuden värit

Z

FT, arkeologi Anna Wessman
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 75.600 €

Faktat politiikassa
V T T, tutkijatohtori L iisa
Voutilainen T ieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 32.400 €

barktisten ekosysteemien hiilivarastoihin

FM Henni Ylänne Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 4.720 €

Laidunnuksen ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutukset su -

H T M , Lu K Saara M aria Österberg Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 115.500 €

Ympäristöinnovaatioita edistävä
sääntely – Tapaustutkimuksia
kaivosvesien hallinnan innovaatiotoiminnasta
Docent Ann-Catrin Östman
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 4-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 383.000 €

Dealing with Difference: Peddlers, Consumers and Trading Encounters in Finland, 1840–1940
(Handel med främlingar: gårdfarihandlare, kunder och handelsmöten i Finland, 1840–1940)

Taiteen arvioijien
valinnat
A
Toimittaja Maryan Abdulkarim ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | naapuruusohjelma
| 28.320 €

This is not how I imagined my

life -valokuvakirja Suomeen siirtolaisina muuttaneiden ja vuosia
täällä asuneiden henkilöiden tarinoista
Taiteen maisteri U mayya
A b u - H anna T ieteellinen
tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 42.000 €

Rethink Amsterdam is a project
and process opening up multiple
memory lanes in the most multicultural city in the world. Decolonizing identities and contributing
to a more holistic cohesion
Adelfa Agency Oy Muu kulttuurityö | naapuruusohjelma | 21.540 €

Studia Creativica -yleisöluennot
otsikolla Venäjän kulttuuri – taustaa ja tätä päivää. Eri alojen asiantuntijat kertovat Venäjän kulttuurisista ja yhteiskunnallisista
muutoksista ja trendeistä
Taiteen maisteri, valokuvaaja Tanja Ahola Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 9.440 €

Maali tanssii -näyttelyn valmistaminen syksyksi 2017 galleria
Katariinaan
TeM, Näyttelijä Oona Airola ja työryhmä Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 25.000 €

Vihapuhevastaanotto -näytelmä – dokumentaarinen kahden
naisen muusiikkiteatteriesitys,
jossa käsitellään Suomessa asuvien ihmisten vihaa turhia kaunistelematta
Tanssi- ja teatteritaiteilija
Akseli Aittomäki ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 9.440 €

Venture operations (working title) – esityksellisiä tutkimuksia
arvon ja kapitalismin luonteesta
Doctoral Candidate Ersin
Alaca Fahrettin ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | naapuruusohjelma | 20.000 €

On the Curves of a Design Mythology. Debating Heroes, Speculators, and Viewers

Kuvataiteen Maisteri Jasmin Anoschkin Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 62.640 €

Taiteellinen työskentely kuvanveiston tekniikoilla muodin ja
muotoilun symbioosissa
Kirjailija ja kustannustoimittaja Antti Arnkil Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 14.160 €

Esseekokoelman kirjoittaminen
Kirjailija Tuuve Aro Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Novellikokoelman kirjoittaminen
Art Slow Oy, tuotantoyhtiö
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 3.000 €

Suuri Savotta – Dokumenttielokuva suomalaisesta puuteollisuudesta

udellisen kriisin keskellä -maalaussarja
E lokuvataiteen maisteri
Anna Berg Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
10.280 €

Mainostauko – yhteisötaidetta
LED-mainostauluille
FT, runoilija Kristian Blomberg Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 56.640 €

Neljännen runokirjan kirjoittaminen
Diplomihistoriotsija, lehtori
Katariina Borisova Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | kieliohjelma | 1.200 €

B
Kirjailija Kiamars Baghbani ja työryhmä Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 15.340 €

Harjalintu, kansanrunouden kääntösilta suomen ja persian välille
Kuvataiteen maisteri Panos
Balomenos Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
28.320 €

Transseksuaalit Ateenassa talo-

DOKKINO – lasten ja nuorten
d o ku m e n t t i e l o ku va k i e r tu e e n ,
elokuviin liittyvän oppimateriaalin ja dokumenttielokuvaverstaiden suunnittelu ja toteutus 2017
ja 2018

DocPoint IMPACT- vaikuttavuustuottamisen kansallinen ammattilaistapahtuma 2018

C

Uusien sävellysprojektien toteuttaminen 2017–2018

DocPoint-elokuvatapahtumat ry Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 70.000 €

BRITDOC Foundation Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 50.000 €

Prison Outside: Artistic inquiry
into cross-border relationships
with incarceration, resulting in
an exhibition and a public discussion

Säveltäjä Antti Auvinen Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 2 -vuotinen
hanke | 72.800 €

Defunensemblen taiteellinen toiminta ja sävellystilaukset

DocPoint-elokuvatapahtumat ry Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 30.000 €

Good Pitch Europe 2017, including the Impact Producers Lab

Vultures (työnimi) – nykysirkusta
ja thaimaalaista tanssia yhdistävä teos

Defunensemblen kannatusyhdistys ry Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 25.000 €

Linnan kummat -runoteoksen julkaisu Karjalan tasavallassa

Artist Anastasia Artemeva
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | ponnistusraha
| naapuruusohjelma | 15.000 €

Association WHS ry Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 40.000 €

D

E

C A A Contemporary A rt
Archipelago ry Tieteellinen
tutkimus ja taiteellinen työ
/ niihin pohjautuva työ | ponnistusraha | 17.000 €

Spec tres in Change / Aaveet
muutoksessa käynnistää ilmastonmuutosta tutkivan paikkasidonnaisen nykytaidehankkeen
Seilin saarella yhteistyössä monitieteisen Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa
Che c kpoint H elsin g in T u kiyhdistys ry Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke |

550.000 €
Checkpoint Helsingin toiminnan
ylläpitäminen, kehittäminen ja tapahtumien tuottaminen vuosina
2017–2019
V isual A rtist and R e searcher Matthew Cowan
Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 4 -vuotinen
hanke | 95.470 €

The Lessons of Folklore. Utilising
the origins of the carnivalesque
folk ritual in contemporary art
practice

Elokuvatuotantoyhtiö Testifilmi Oy Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 6.870 €

nen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 36.820 €

Uuden valotaideteoksen ja
retrospektiivisen näyttelyn valmistaminen ja esittäminen
Musiikin maisteri Senni Eskelinen Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
kieliohjelma | naapuruusohjelma | 28.320 €

Taiteellinen työskentely muusikkona ja säveltäjänä kahdeksassa
eri projektissa vuonna 2017
Kuvataiteen maisteri Jenni
Eskola Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 14.160 €

Taiteellinen työskentely ja yksityisnäyttely Helsingin taidemuseon (HAM) galleriassa 2017

F
M L itt, E n g lish L iterature
John Fail ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 56.640 €

Biathlon/Temporary: toolkit for
cultural production and experimental project space

Sininen Honda Civic -lyhytelokuva
Encanto Music ry Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
28.000 €

Encanto Festival – elämänmakuisten konserttikokemusten
festivaali Kauniaisissa sekä ympärivuotinen taidesalonkitoiminta
Linnunlaulun huviloissa 2017 ja
2018
Muotoilija ja kuvataiteilija Janne Erkkilä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva
työ | 16.520 €

Pyhiinvaellusmatka kävellen
Hangosta Nuorgamiin ja matkalla syntyneitä tuntemuksia käsittelevän valokuva-, kollaasi-, ja
videoteossarjan valmistaminen
F M , sarjakuvataiteilija
Roope Eronen Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 28.320 €

Teatteritaiteen maisteri Lija
Fischer ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 24.000 €

Immersiivisen ja monitaiteisen 13.
tunti -suurteoksen toteuttaminen
tyhjässä toimistorakennuksessa
Helsingissä sekä katsojakokemuksen ajallinen laajentaminen
esityksen keston yli
Flame Jazz ry Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 10.000 €

Flame Jazz -konserttisarjan kansainvälistyminen
Tanssitaiteilija T homas
Freundlich ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 17.880 €

Tanssijalle ja teollisuusrobotille
valmistetun näyttämöteoksen
valmistaminen

Jaiksfukin-lehti
Valosuunnittelija, teatteritaiteen maisteri Tarja Ervasti ja työryhmä Tieteelli-

G
Associate degree Stage direction Leda Garina ja työ-

113
ryhmä Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | naapuruusohjelma
| 168.000 €

Eve’s Ribs: a human rights festival of documentary and social
theatre, cinematic and street art
projects, dedicated to gender
issues, in particular – gender
discrimination and violence towards women (2017–2018)
K äsikirjoittaja- ohjaaja
Katja Marika Gauriloff ja
työryhmä Taiteellinen työ /
siihen pohjautuva työ | ponnistusraha | kieliohjelma |
10.000 €

Koltansaamenkielisen Auringon
tytär -legendan työstäminen näyttämölle ja siihen liittyvän haastattelumateriaalin kerääminen
Artist Antje Greie-Ripatti
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 23.690 €

History of female Russian language poetry and sound
MFA & BA Liinu Maaria Grönlund ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 13.720 €

Dokumenttielokuva In a Box

H
FT, dos, yliopistonlehtori,
kirjailija Vesa Haapala ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 11.525 €

Runouskritiikki kaikille
Kuvataiteen maisteri Siiri
Haarla-Vahvelainen Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 30.000 €

Taiteellinen työskentely ja näyttelyiden valmistaminen
Muusikko/Taiteilija Ville Haimala Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Tutkimus musiikin ja muiden taiteiden rajapinnoilla sekä kokeellisen musiikin sävellystyö
Writer Sarah Harrison ja
työryhmä Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
38.040 €

Charisma. Associated with charm,

magnetism and presence, once
considered a spiritual gift or
virtue, is now mostly associated with influence; subjective,
constructed, special, suspicious
Muusikko Yamk Tuomas Hautala ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva
työ | 29.810 €

Kikka-musikaalin toteuttaminen
Helsingin Jazz-utopia ry Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 15.000 €

We Jazz 2017 -festivaalin järjestäminen Helsingissä 4.–10.12.2017
Helsinki Poetry Connection
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 3.000 €

Suomalaisen lavarunouden audiovisuaalinen tallentaminen
Kuvataiteen maisteri Minna
Henriksson Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 29.820 €

Suomalaisten rotutiede ja rotutieteen suomalaiset
Arkkitehti Petri Herrala Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Jälkifossiilisen ajan tasapainoinen asuinympäristö: suunnitelma
posthumanistisesta kaupungista
HIAP ry Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 100.000 €

Frontiers in Retreat – Multidisciplinary approaches to ecology in
contemporary art
Freelance-toimittaja, YTM
Hanna Hirvonen ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | ponnistusraha | 23.600 €

The World Mirror – runoutta ja
journalismia yhdistävä projekti,
jossa esitellään suomalaisia ja
syyrialaisia runoilijoita sekä käännetään heidän tuotantoaan eri
kielille (suomi, englanti, arabia)
Taiteen Maisteri, elokuvaohjaaja M aija H irvonen
T ieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 8.980 €

Tuntemattomat kuidut - dokumenttielokuvan tekeminen

Kuvataiteilija/Taiteen opettaja Eeva Honkanen Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 5.220 €

Taiteellinen työskentely Suomen
New Yorkin kulttuuri-instituutin
residenssissä New Yorkissa
Kuvataiteilija, taiteen maisteri, Meisterschülerin Laura Horelli Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ
/ niihin pohjautuva työ |
2-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 56.640 €

S WA P O S u o m e s s a / N a m i b i a
Today: Taiteellinen työskentely,
näyttelyiden järjestäminen Berliinissä, Windhoekissa ja Helsingissä sekä taiteilijakirjan tekeminen
Valtiotieteiden kandidaatti Koko Hubara ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | kieliohjelma |
21.540 €

Ruskeattytöt.fi-verkkomedian tiede-, taide- ja kulttuurisisältöjen
kehittämis- ja pilotointihanke
Valtiotieteen kandidaatti
Koko Hubara Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 14.160 €

Ensimmäinen ruskeaa suomalaista naiseutta käsittelevä kaunokirjallinen teos Bechi ja toiset
(työnimi)

Taiteen maisteri Wille Hyvönen Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 28.320 €

Neljän poikkitaiteellisen yhteistyöprojektin parissa työskenteleminen
Kuvataiteen maisteri, kuvanveistäjä Päivi Häkkinen Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 14.040 €

Yksityisnäyttelyn järjestäminen
Galleria Sculptorissa sekä taiteellinen työskentely

I
Koreografi Ima Iduozee ja
työryhmä Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
18.320 €

Working title: Garden of Eden

Metallitaiteilija (fil.yo, kultaseppä) Jouni Jäppinen Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 2 -vuotinen
hanke | 56.640 €

Loviisan kansainvälisen vierasateljeen toiminnan kehittäminen
vuosina 2017 ja 2018
Kirjailija Silja Järventausta Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 42.480 €

Lastenromaanin kirjoittaminen
aikuisille

K
Kuvanveistäjä Matti Kalkamo Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 28.320 €

Teoskokonaisuuden valmistaminen näyttelyitä varten

Illume Oy Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
2-vuotinen hanke | kieliohjelma | naapuruusohjelma
| 99.800 €

Tanssija-koreografi Mikko
Kallinen Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
28.320 €

Venäjän vähemmistöjen elokuva
-hanke: on kuuden vähemmistöistä kertovan elokuvan kokonaisuus ja yhteistyöverkoston
rakentaminen Venäjälle

Kokeellisen low tech henkisen
m a l f u n c t i o n a l i s m 0,1 b - t a n s sielokuvan valmistus 2017. Teos
on Artificial Dance Quadrologian
toinen osa

J

Muotoilija (AMK) Justus Kantakoski ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 9.320 €

Elokuvaohjaaja , TaK, VTK
Reetta Huhtanen Taiteellinen työ / siihen pohjautuva
työ | 9.440 €

Diplomisellisti, eläkkeellä , kirjailija , kääntäjä
Eleonora Joffe ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | naapuruusohjelma | 11.402 €

Luokkaretki tulevaisuuteen (työnimi)-dokumenttielokuvan taustatutkimus, käsikirjoittaminen ja
kehittely

Suomalaisten naisrunoilijoiden
teoksia Suomen itsenäisyyden
vuosisadalta venäjäksi. Runoantologia

Taiteen maisteri Miina Hujala ja työryhmä Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 165.160 €

A ssistant P rofessor K atarina Jungar ja työryhmä T ieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 4-vuotinen
hanke | naapuruusohjelma |
474.000 €

Taiteelliskriittinen kirja Viron
neuvostoaikaisista vesitornikerrostaloista

The Childrens’ Library project

Vihdoinkin vihille -pilottihankkeessa luodaan samansukupuolisille pareille tasa-arvoinen ja
turvallinen tila, jossa parit voivat
mennä vihille samoin kulttuurillisin seremonioin kuin heteroparit

Propaganda, tiedonvälitys ja disinformaatio osana vuorovaikutusta ja ymmärrystä – tapahtumafokuksena Venäjä
Taiteen kandidaatti Juliana
Hyrri Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 7.080 €

Muukalainen sisältä ja ulkoa -sarjakuva-albumi

Kuvataiteen maisteri J. A. Juvani Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 35.000 €

Drag is my fucking gender, queer
is my fucking sexuality — Brave
new queer narratives in Finnish
contemporary art

Kalliolainen katupartio -meemistä
inspiroitunut installaatio. Käsin
kudottu muotitaiteellinen teos
Johannes Haapasalon julkiselle
Nyrkkeilijät veistokselle
H um . kand. , taidekriitikko
Otso Kantokorpi ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 4.720 €

Kapsäkki Osuuskunta Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 27.420 €

Valt.yo, tanssija-esiintyjä,
päätoimittaja ja kirjoittaja

Maija Karhunen Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 84.960 €

Taiteellinen työskentely tanssijana, esiintyjänä, kirjoittajana ja
päätoimittajana
Vapaa kirjoittaja A ntti
Kauppinen Taiteellinen työ /
siihen pohjautuva työ | naapuruusohjelma | 14.160 €

Rakkauteni jäi Venäjälle -kirjan
kirjoittaminen
Muusikko, musiikkitoimittaja, mus. kand. Amanda Kauranne Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 9.440 €

Verta, pornoa ja propagandaa,
JUMALAUTA! -esityksen työstäminen
Taiteen Maisteri Heidi Kilpeläinen Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | naapuruusohjelma | 34.000 €

Lauluvastaanotto-performanssi
rajoja rikkovana kommunikointikeinona maahanmuuttajien ja
Suomen sotainvalidien kanssa
Tanssinopettaja (AMK), sirkusartisti Reetta Kinnari ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ /
niihin pohjautuva työ | kieliohjelma | 32.000 €

Taidekollektiivi Liiketilan taiteellinen työskentely ja Kielimaisema-teoksen (työnimi) valmistelu
ja esittäminen
Kääntäjä , kulttuurituottaja, toimittaja Kirsi Kinnunen Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | 63.720 €

Suomalaisen sarjakuvataiteen
kansainvälistymissatelliittitoiminta Ranskassa
Kirjoittajayhdistys Kapustarinta ry Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
7.220 €

Turkulaisen kirjoittajayhdistys
Kapustarinta ry:n julkaiseman
Kirjallisuuslehti Lumoojan julkaiseminen ja toiminnan kehittäminen
Valokuvaaja Japo Knuutila T ieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 2-vuotinen

hanke | 56.640 €

Poeettinen arkeologia -projektin
hankkeet Deutsches lager ja 1918
nyt!
Ba c helor of P erformin g
Arts, BA Jenni Koistinen Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 32.400 €

Taiteellinen työskentely osallistavien taideprojektien parissa
Teatteritaiteen maisteri Emilia Kokko ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 10.000 €

marginaalitaiteen verkosto, seminaari ja kiertuenäyttely
Kunstventures Oy Taiteellinen työ / siihen pohjautuva
työ | 31.140 €

Art Advisorin taiteilijaohjelma.
Ohjelma linkittää täysin uudella
tavalla uniikit paikkasidonnaiset
teokset mobiilialustaan, mikä
mullistaa kuvataiteen kokemista
Taiteen maisteri Mikko Kuorinki Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Näyttely – Exhibition – Vino Potretti

Taiteellinen työskentely Sho bogenzo ja Objects Described
-näyttelykokonaisuuksien parissa

Kirjailija, FM Riku Korhonen
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 23.600 €

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry. Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 10.000 €

Esseeteos kuolemanläheisyyskokemuksista

Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon järjestäminen heinäkuussa 2017

Kreikan kirjallisuuden dosentti Tua Korhonen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | 131.100 €

Antiikin draamojen käännöshanke
2015–2019
VTM, kuvataitelija Aino Emilia Korvensyrjä ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 18.950 €

Tervetuloa Eurooppaan? Karkotuskulttuuri ja kehityksen rajat
Kuvataiteilija Matti Koskinen Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 16.814 €

Navalonin kelluva saari
Humanististen tieteiden kandidaatti Ekaterina Kulmala
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | naapuruusohjelma | 2.560 €

Venäläisen lastenkirjailijan Stanislav Vostokovin kirjan kääntäminen venäjästä suomen kielelle
Kulttuuriyhdistys Kulttuuribingo ry Taiteellinen työ /
siihen pohjautuva työ | ponnistusraha | naapuruusohjelma | 8.500 €

NUAN65, Northern Underground
Art Network. Pohjois-Suomen,
-Ruotsin, -Norjan ja -Venäjän

L
Kuvataiteen maisteri Jaana Laakkonen Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 28.320 €

Taiteellinen työskentely vuonna
2017, mm. teoksen valmistaminen
Entangling Matter and Meaning
-tapahtumaan (Treignac Projet,
FR)
Taiteilija, kielenkääntäjä,
saamen käsityön artesaani
Jenni Unni Aili Laiti Taiteellinen työ / siihen pohjautuva
työ | 2-vuotinen hanke | kieliohjelma | naapuruusohjelma | 56.640 €

Suohpanterror-kollektiivin Jenni
Laitin taiteellinen työskentely,
joka on taiteen muotoista politiikkaa, taidetta ja aktivismia, taiteen
ja aktivismin rajapinnassa
FM, tutkija Reetta Laitinen ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 17.500 €

Sarjakuva-antologia naisten
muistitiedosta vuoden 1918 tapahtumiin liittyen
Vuorovaikutuskouluttaja,
yrittäjä Anna-Mari Laulumaa Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 16.220 €

Monologin God Is in My Type-

115
writer kiertue eurooppalaisissa
naisvankiloissa
TaM, tohtorikoulutettava
Katja Lautamatti ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 8.787 €

Hysteeriset oireet: Suomen sisällissodan arkistojen ylimääräiset
liuskat: Soiva valokuvanäyttely
Satavuotias yö Suomenlinnassa
2017–2018
Kirjailija Anne Leinonen Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 3 -vuotinen
hanke | 64.800 €

Kirjoittajaohjaus ja taiteellinen
työskentely suomalaisen spekulatiivisen fiktion edistämiseksi
KuM Marjo Levlin Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 7.000 €

Dividual-Individual
T eatteritaiteen maiste ri, äänisuunnittelija Markus L ind é n ja työ ryhmä
Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 20.280 €

Kansalaisesitys pureutuu rakenteelliseen väkivaltaan purkamalla
ja avaamalla rakenteita, rakenteiden välejä ja tarkastelemalla
kommunikaation välineitä, alustoja ja niiden vaikutusta asenteisiin
Tanssitaiteen maisteri Sonya Lindfors ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | naapuruusohjelma | 10.030 €

Deconstructing the concept of
whiteness
Animaatio-ohjaaja, Medianomi AMK Ami Lindholm ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 14.160 €

Mother and Milk -lyhytanimaation
toteuttaminen
Taiteen maisteri Kristiina
Ljokkoi ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva
työ | 48.930 €

Life Aquatic – vedenalainen kokonaistaideteos

Runoilija Ville Simeon Luoma-aho Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | ponnistusraha | 14.160 €

Filosofian maisteri, kirjailija Tuomas Mustikainen Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

TaM Felix Nybergh ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | ponnistusraha | 28.320 €

Lyhytproosakokoelman kirjoittaminen

Mutta pimeys näkee sydämen
-proosateos

WEAST-taideprojektin kehittäminen

Luovontunkki ry Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva
työ | 19.060 €

Pohjois-Pohjanmaan jokiprojekti
P ohjoismaisen ja z z musii kin maisteri Pauli Lyytinen
ja työryhmä Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 58.000 €

N
Napafilms oy Tieteellinen
tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 30.000 €

Mars kuvien takaa -tiededokumenttielokuvan ja taideinstallaation visuaalinen toteutus

Elifantree-yhtyeen viidennen albumin teko

Kuvataiteen maisteri Josefina Nelimarkka Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 16.360 €

M

Taiteellinen työskentely ja sääriippuvainen materiaalinen
tutkimus, sekä kairos-syklisen
maalaussarjan toteutus ja näyttelykokonaisuuden valmistelu

Mad House -ystävät ry Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 2 -vuotinen
hanke | 300.000 €

Mad House Helsingin toiminta
ja taiteellinen työskentely 2017–
2018
Päätoimittaja ja kriitikko
Marissa Mehr Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 29.320 €

Burleskikritiikin ja -journalismin
kirjoittaminen
Artenomi/ valokuvataiteilija Juha Metso Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 10.000 €

Ikirouta sulaa – sopeutuuko ihminen? Elämää Koillisväylän tuntumassa (työnimi)
Kuvataiteilija Muhannad Mohamed Khorshid Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ |
ponnistusraha | naapuruusohjelma | 11.620 €

Taiteellinen työskentely vuonna
2017
N äyttelijäntyö n maiste ri S ofia M olin ja työ ryh mä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 16.625 €

Lasarus-esitysprojektin valmistaminen

Taiteen Maisteri Marianne
Niemelä ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva
työ | 2-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 109.000 €

Operation of the The Museum of
Impossible Forms cultural centre
in Kontula suburb of east Helsinki
Taiteiija/Muusikko Akuliina
Niemi ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 127.440 €

Girl Untitled, 7 days before deluge ja Share the fantasy -teosten
työstäminen
Kuvataiteen maisteri Heini
Nieminen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | ponnistusraha
| 26.500 €

Zostera Marina, taiteen ja tieteen
pilottiprojekti
Doctoral candidate/visual
artist Mirko Nikolić ja työryhmä Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 83.000 €

What do earths deeply want?
Shared conversations with and
about desires of rare earth elements

O
Master of Arts Egle Oddo ja
työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ
/ niihin pohjautuva työ |
40.000 €

Ark of Seeds
Taiteen Maisteri Hanna Ohtonen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva
työ | 56.640 €

Nynnyt: Itsenäinen kuratoriaalinen työskentely ja tutkimus What
Can Feminism Do? -projektin parissa
Ylioppilas Atte Olsonen ja
työryhmä Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
8.700 €

Mechanit Projectin Euroopan museokiertue
Openhouse ry Muu kulttuurityö | 2-vuotinen hanke |
30.000 €

Open House Helsinki – Vuorovaikutteisen kaupunkitapahtuman
järjestäminen pääkaupunkiseudulla (2017–2018)
Osuuskunta Fabriikki 8 / Fabriikki Kustannus Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
43.600 €

Monipuolista käännöskirjallisuutta ja sen lukemista tukeva työ,
kokeellisen kerronnan ja naiskirjallisuuden teemavuodet
Osuuskunta Myötävoima Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | kieliohjelma |
naapuruusohjelma | 45.000 €

Elävä kieli – sarjakuvia suomalais-ugrilaisilla kielillä
Kuvataiteen maisteri Sari Palosaari Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke | 56.640 €

Kivi, huone ja muita tekijöitä

P

Q

Medianomi (AMK), V TK Heli
Pekkonen ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 23.660 €

Q-teatteri ry / Baltic Circle
-festivaali Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ
/ niihin pohjautuva työ |
2-vuotinen hanke | 90.000 €

Vastaava päätoimittaja Vesa
Rantama ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 10.000 €

Vaikuttamisen festivaali 2017–
2018

Tuli&Savun lukemiskulttuurihanke

Dokumenttielokuva kurdinaisista
taistelussa oikeudenmukaisemman maailman puolesta
Muotoilija, hienopuuseppä
Tuulia Penttilä Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ |
naapuruusohjelma | 13.000 €

Lintukoto ja Omakoto -työpajat:
kotoutettavat kotouttajina

R
Tanssitaiteen maisteri/koreografi Kati Raatikainen
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Medianomi Heidi Piiroinen ja
työryhmä Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
16.000 €

Taiteellinen työskentely ja oman
koreografisen praktiikan tutkiminen

Dokumenttielokuva Jakomäestä

FT, kirjailija Tiina Raevaara Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 8.100 €

Piknik Frequency ry / Pikseliähky Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 12.000 €

Poikkitaiteellisen ja -tieteellisen
kollektiivisen kuratointiprosessin
kehittäminen Pikseliähkyn ohjelman puitteissa
Pohjoinen liike ry Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
90.000 €

Ikuisen elämän ensyklopedia -tietokirjan kirjoittaminen
Visual artist, Master of art
and research Sepideh Rahaa
(Sadatizarrini) Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| naapuruusohjelma | 35.320 €

misesta 1. ja 2. luokan oppilaiden
kanssa

Teatteritaiteen maisteri Taija Rautio (ent. Helminen) Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 2 -vuotinen
hanke | 56.640 €

Post-Nokia, Lamanatomia, Retrokieliperformanssi ja Paikka nimeltä pois –näytelmien loppuun
kirjoittaminen
Master of Fine Arts Bita Razavi Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 3.540 €

Act#2: Divorce
Writer Jamie Rhodes ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 16.750 €

Elämänmäki: The Hill of Life
FT Taina Riikonen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 22.500 €

Sirkusartisti Viivi Roiha ja
työryhmä Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
10.840 €

Metsä – the forest project: Sirkus, metsä, valokuvaus, lyhytelokuvat ja workshopit yhdistyvät
monivuotisessa metsäprojektissa
Suomessa ja ulkomailla
Sarjakuvataiteilija Johanna
Rojola ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 7.320 €

C ’est quoi ton problème – les
femmes ne font pas la bd!
FEMSKT osallistuu Angoulemen
sarjakuvafestivaalien feministiseen ohjelmaan tammikuussa
2017
Kuvataiteilija TaM Kati Roover Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 14.160 €

Paradise – Lost: kahdesta dokumentaarisesta kollaasielokuvasta
ja ääniteoksesta koostuva installaatio
Visual artist Gregoire Rousseau ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke |
41.640 €

Valtteri Raekallion fyysinen mielenteatteri (vuosille 2017–2019)

A Dream That Came True – Investigating impacts of migration,
culture and society in shaping
Middle-Eastern women’s identity
in Finland after 10 years

Pohjoinen valokuvakeskus
ry Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 15.500 €

Taiteen maisteri Päivi Raivio
ja työryhmä Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 27.240 €

Tanssitaiteen maisteri Anni
Rissanen ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 18.880 €

Elokuvaohjaaja-käsikirjoittaja Maria Ruotsala Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 32.400 €

Life on The Move – elämä liikkeessä: muuttoliikettä ja liikkuvuutta käsittelevä pohjoismainen
nykytaidenäyttely sekä taiteen ja
tieteen välinen keskustelusarja

Kolmas tila – RaivioBumann-kollektiivin taiteellisen työskentelyn
ja tekijäidentiteetin kehittämisen
projekti

I < 3 IIJOKI paikkasidonnaisen
esitystapahtuman valmistaminen
kesällä 2017 Iijoen alueella

Elokuvien käsikirjoittaminen, taiteellinen suunnittelu ja elokuvailmaisun taiteellinen kehittäminen

Kuvataiteen maisteri Jaana
Ristola ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva
työ | ponnistusraha | 16.520 €

T eatteritaiteen maisteri
Hanna Ryti ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 21.580 €

Musiikin maisteri Kimmo Pohjonen Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 2-vuotinen hanke | 64.800 €

Taiteellinen työskentely vuosina
2017–2018
Taiteen maisteri ja diplo mi-insinööri Eeva-Liisa Puhakka Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 28.320 €

Taiteen keinoilla tehtävä tutkimus kartanolaisuudesta, Alma
Kartanosta, lapsisaarnaajista ja
kaikella tasolla ihmisten manipuloinnista. Mediainstallaatio

Medianomi, äänitaiteilija/
muusikko Hanna Rajakangas
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 20.580 €

Tutkin äänityöskentelyn ja alitajunnan välistä suhdetta, sen näkyväksi tuomista esitystaiteeseen
ja luon eteenpäin opetettavan
tekniikan näyttelijöille ja esiintyville taiteilijoille
Kuvataiteilija MA Nina Rantala Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 18.440 €

Me olemme eläimiä -yhteisötaidehanke oman ympäristön havaitsemisesta ja eläimiin samastu-

Turhan tiedon tietokannan luominen, digitalisaatio ja joukkoistaminen

The Forms of the People’s Revolt
– A project of publishing, translations and public discussions
initiated by Rab-Rab Press

Olento-keinoälyn kehittäminen,
sekä Olennon avulla tehtävä tutkimus tunteiden esteettisen ja
digitaalisen esittämisen mahdollisuuksista
Dr Donna Roberts Taiteellinen työ / siihen pohjautuva
työ | ponnistusraha | 7.080 €

Natura Naturans: an artistic exploration of the experience of nature in Finland

Masennuksen olemusta ruumiillisesti tutkiva esitys

S
Musiikin maisteri Lauri Sallinen ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 20.550 €

Lauri Sallinen Solitude -monitaiteisen esityskokonaisuuden valmistaminen
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Kirjailija Alexandra Salmela Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 56.640 €

Master of Fine Arts Diana Soria Hernandez Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 36.520 €

Kaksiosaisen kokeellisen eriparitarinaromaanin kirjoittaminen

Culture of Silence: Gestures of
Performance, Drawing and Video
to Encounter Violence

TeM, näytelmäkirjailija ja
dramaturgi Paula Salminen
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ |

2-vuotinen hanke | 56.640 €
Sukupuolirooleja ja ennakkoluuloja murtavien näytelmien kirjoittaminen
FM Elli Salo ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 12.000 €

Operaatio Paulaharju -erämaateatterin toiminta vuonna 2017
Musiikin kandidaatti Antti
Salovaara ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 16.000 €

Tölöläb-yhtyeen taiteellinen työskentely
Siemenpuu – Kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö sr. Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 31.640 €

Ääniä maapallon säästymisestä
-kirjeenvaihtokirjan julkaisutapahtumat ja työpajat
I tseoppinut galleristi ja
kulttuurituottaja V ille
Silvennoinen Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 28.320 €

Kalevatron – uuden taiteen festivaali Lappeenrannassa 2017
Kuvataiteen maisteri Sauli Matias Sirviö ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 26.480 €

Esitys SIC-galleriaan (osa Taide
työnä ja työvälineenä –hanketta)
Kuvataiteilija Joel Slotte
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 18.000 €

Uuden teoskokonaisuuden toteuttaminen
Filosofian maisteri, kirjailija Jolin Slotte ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 42.480 €

Subliimit tulkinnat

PhD Christina Stadlbauer
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 15.800 €

Melliferopolis -julkaisu: nettisivu (Melliferopolis Publication –
Website)
FT, dosentti Riikka Stewen
Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | ponnistusraha | 14.000 €

Uusi työ digitalisaation ja migraation maailmassa: taide demo kraattisen valtauttamisen laboratoriona
Suomen Biotaiteen Seura Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | ponnistusraha
| 50.000 €

CENTRE (working title) – a space
for the development of the arts
engaging with science and society
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 100.000 €

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin ja Suomen Lontoon instituutin yhteinen MOBIUS-hanke
(2017)
Suomen Saksan Instituutin
Säätiö Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | ponnistusraha | 33.000 €

SZENEfrei. Esitystaiteet esille!
Suomalaista sirkusta, performanssia ja nykytanssia saksankieliseen Eurooppaan
Musiikin kandidaatti Lauri
Supponen Taiteellinen työ
/ siihen pohjautuva työ |
28.320 €

Sävellystyö
Taiteen maisteri, taiteilijaprofessori (2016 asti) Virpi
Suutari Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 3-vuo-

tinen hanke | 70.800 €

Taiteellinen työskentely useiden
dokumentaaristen elokuvahankkeiden edistämiseksi, käsikirjoitus- ja ennakkotyö
Visual artist Tomasz Szrama Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | kieliohjelma | 28.320 €

Social encounters of despair. Development of performing practice
in collaboration with the audience
YTT Saara Särmä ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 63.603 €

Naiset esiin!

Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ
/ niihin pohjautuva työ |
2-vuotinen hanke | 50.000 €

Lönnströmin taidemuseon ja IC98:n Khronoksen talo -projektin
monitieteellinen ja taiteellinen
dokumentointi, joka viedään
virtuaalitodellisuus- ja peliympäristöön
Toimittaja/kustannustoimittaja Kaisu Tervonen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 26.340 €

Näkymätön sukupuoli -projekti,
johon kuuluu tietokirja, taide näyttely ja keskustelutilaisuus

T

Toisissa tiloissa ry Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 22.750 €

Kuvataiteen maisteri Pilvi
Takala Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 16.750 €

Paikkasidonnainen ja osallistava esitys Avalokiteshvara: Superclusters

The Stroker (työnimi) -videoteoksen tuotantokustannukset
Sarjakuvataiteilija Vilja
”Tiitu” Takalo Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 28.320 €

Memento mori (työnimi) -sarjakuvan piirtäminen ja julkaiseminen
verkossa
Tanssi - ja esitystaideyh distys Ehkä ry Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 25.000 €

Nykytaidetila Kutomon esitystoiminta vuonna 2017
Tanssin Liikekieli ry Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva
työ | 20.000 €

Esitysliike-seminaarien järjestäminen, taiteesta kirjoittaminen
neljästi vuodessa ilmestyvissä
teemanumeroissa, taiteesta käytävän keskustelun ja diskurssin
synnyttäminen ja ylläpitäminen

Kuvataiteen Maisteri Toni R.
Toivonen Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 28.320 €

Taiteellinen työskentely, joka
painottuu uudenlaisten teosten
työstämiseen ja oman tekemisen
vapauttamiseen
Tuffi Films Oy Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| ponnistusraha | 55.000 €

Yksittäistapaus (x10) purkaa
ko l l e k t i i v i s e s t i to te u te t t u j e n
lyhytelokuvien sarjan ja vaikuttavuuskampanjan avulla naisiin
kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin yksityiselämissä kuin
yhteiskunnassa
VTT Pekka Tuominen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | naapuruusohjelma | 58.880 €

Tanssin talo ry Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 300.000 €

Kontula Electronic: Historiallinen
kerroksellisuus ja kaupunkikulttuurin uudet muodot. Musiikkifestivaali ja kulttuuriantropo loginen tutkimus muuttuvasta
Kontulasta

Tanssin talo haastaa tanssin tekijät verkostomaiseen sisältöjen
suunnitteluun ja tuottamiseen.
Y h te i s to i m i n ta m e n e te l m ä t j a
työkalut rakentuvat ohjelmistopilottien 2016–2018 aikana

Taiteen Maisteri Teo Tuominen ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva
työ | kieliohjelma | naapuruusohjelma | 14.000 €

Komi Serif – Uusi kirjaintyyppi,
joka mahdollistaa kominkielisen
tekstin digitalisoinnin
K uvataiteen kandidaatti
Tuomo Tuovinen ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 42.000 €

Helsingin galleriakentän avaaminen uusille ja kansainvälisille
tekijöille – taiteilijoille maksuton
Sorbus-galleria Vaasankadulla
Turun elokuvatapahtumat
ry Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 37.760 €

Turku Animated Film Festival

U
Artiste Ikechukwu Ude-Chime ja työryhmä Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 19.600 €

Nkwa-Mmiri (Water Music Ensemble II)
Uteliaat muusikot ry Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 25.000 €

Tulkinnanvaraista-konserttisarja
vuonna 2017

V
Taiteilija Roi Vaara Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
40.000 €

Roi Vaaran taiteen arkistojen julkaiseminen internetissä

hen pohjautuva työ | 55.000 €

Taiteesta toimeentuloa: Valokuvataiteilijoiden liitto ry:n taiteilijalähtöisten toimintatapojen
kehittäminen ja pilotointi (2017)
Teatteriohjaaja (MA) Petra Vehviläinen ja työryhmä
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 18.880 €

Kuolemaa Kesäyössä -esityksen
valmistaminen
Taiteilija, kuvittaja Raisa
Veikkola ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 56.640 €

Dolls of Love – teos, joka performanssin, videoinstallaation
ja nukketeatterin keinoin tutkii
rakkautta käsitteenä käyttäen
nukkeja tarinankertojina ja taiteilijoiden omia kehoja nukkejen
näyttämönä

Silmänvaraisen tuolla puolen: katseen ja ymmärryksen rajoja käsittelevä taiteellinen työskentely
Graafinen suunnitteli ja Hanna Valle ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 20.020 €

Zelda – digitaalinen yhteisö ja
verkkomedia, uudenlainen webzine. Zelda julkaisee sana-ja kuvataidetta. Toiminnan lähtökohtia
ovat yhteisöllisyys, vapaus ja intersektionaalinen feminismi
Valokuvataiteiljoiden liitto ry Taiteellinen työ / sii-

Wedding at the Indo-China border: Reframing border control
procedures as nuptial rituals

Y
Yhdenvertaisen kulttuurin
puolesta ry Muu kulttuurityö | 20.000 €

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä
Freelancekääntäjä, filosofian maisteri Yuriy Zub Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 7.080 €

Suomen nykyrunouden antologian ja Tommi Melenderin romaanin
Ranskalainen ystävä kääntäminen
ukrainan kielelle

Tanssitaiteen maisteri (TeaK)
Emmi Venna ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 18.880 €

Afterlife-teos
Kulttuurituottaja (AMK) Ulrika Vilke ja työryhmä Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 12.700 €

Suomen muuttuvat
naapuruudet:
Lähinaapurit
-teemahaku

Koreografi Kirsi Monnin uusin
teos Act and Affect – tekoja ja
vaikutuksia
KTT, dosentti Akseli Virtanen Tieteellinen tutkimus ja
taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 46.000 €

Future Art Base
Kuvataiteilija Elina Vainio
Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 18.880 €

Doctoral student Yiying Wu
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| naapuruusohjelma | 20.020 €

W
Tekstiili- ja käsitetaiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo -Heimonen Taiteellinen
työ / siihen pohjautuva työ
| 28.320 €

Resitatiivi osallisuudelle (osa 2):
Performatiivisia teoksia ja mediataidetta vammaisten ihmisten
osallisuudesta
Director Jack Wolf ja työryhmä Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | 30.396 €

Machine Visions multimedia project

P rofessori , V T T, D osentti Inga Jasinskaja-Lahti ja
työryhmä Tieteellinn tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 3-vuotinen hanke | 300.000 €

Vastavuoroinen glokaali naapuruus – venäläiset naapurit Suomessa, Virossa ja Norjassa
Professori Jussi Jauhiainen
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke |
226.000 €

Suomen Silta 3.0
ProfessoriHanna Korsberg
ja työryhmä Tieteellinen
tutkimus ja taiteellinen
työ / niihin pohjautuva työ
| 2-vuotinen hanke | 415.000 €

Hanke tutkii Suomen ja Viron
naapuruutta kulttuuri- ja teatterisuhteiden ja uusien teatteriesitysten kautta hyödyntäen
sekä tieteellisiä että taiteellisia
menetelmiä

Filosofian tohtori Katariina
Kyrölä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 132.000 €

Pervo saamelaisuus: queer-näkö ku l m i a a l ku p e rä i s ka n s o j e n
kuvastoihin pohjoismaisessa nykykulttuurissa
F ilosofian maisteri , jatko - opiskelija T uire L iimatainen Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ
| 4-vuotinen hanke | 113.280 €

Identity and representation
among third generation Sweden
Finns
PhD John Loehr ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 225.000 €

Learning from our past: the effect
of forced migration from Karelia
on family life
Yliopistonlehtori, VTT Laura Lyytikäinen ja työryhmä
Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 228.000 €

Crossing Borders for Health and
Well-being – A mixed methods
study on medical travel between
Finland, Russia and Estonia
F T, professori M aria Läh teenmäki ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen
pohjautuva työ | 3-vuotinen
hanke | naapuruusohjelma
| 246.000 €

E l ävä ra j a . H i s t o r i a p o l i t i i k ka
ja ekoturismi suomalais-venäläis-norjalaisilla luonnonsuo jelualueilla [GREEN ZONE].
Tutkimus tulevaisuuden lähinaapuriyhteistyön uusista mahdollisuuksista
Yliopistonlehtori Sirke Mäkinen ja työryhmä Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke
| 220.000 €

Koulutusyhteistyöllä kohti hyvän
naapuruuden periaatetta - Suomalais-venäläinen tutkimus- ja
toimintahanke (Towards Good
Neighb ourline s s With Higher
Education Cooperation)
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VTM Anni Reuter Tieteellinen
tutkimus / siihen pohjautuva
työ | 4-vuotinen hanke | naapuruusohjelma | 60.000 €

Karkotus, hajaannus, naapuruus:
Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten muistitiedossa
ja aikalaiskirjoituksissa

suomen kielen opiskelijoille internetiin sekä suomen kieltä aktivoivaa toimintaa maahanmuuttajille
kotoutumisjakson aikana koulun
ulkopuolella
Y liopistonlehtori J ohanna Komppa ja työ ryhmä |
30.000 €

A sso c iate professor and
resear c h fello w O ksana
Zaporo z hets ja työ ryh mä T ieteellinen tutkimus
ja taiteellinen työ / niihin
pohjautuva työ | 2-vuotinen
hanke | 305.000 €

Digitaalinen sovellus ammatillisen suomen oppimiseen työssä
(Digital Application for Language
Learning at Work)

The layered cake of Russian-Finnish neighborness: everyday interactions at different scales

Suomen kielet, kielten Suomi Biisipaja pedagogisena laboratoriona

FT, dosentti Petter Korkman
ja työryhmä | 27.000 €

Lapset kertovat ja toimivat
ry. | 36.241 €

Kielten oppimisen
tukeminen
-teemahaku
Familia ry | 6.850 €

Ko ko p e r h e o p p i i j a o p e t ta a .
S u o m a l a i s e n p u o l i s o ks i S u o meen muuttaneille suunnatun,
vertaistukea oppimisen apuna
hyödyntävän matalan kynnyksen suomen kielen alkeiskurssin
kehittämishanke
FM, opettaja Johanna Hemminki ja työryhmä | 40.000 €

Kaupunki haltuun! Avoin pelipedagoginen oppimisympäristö
kotoutumiskoulutukseen, kielitaitotasoille 0–B1.1
Ta M , tanssitaiteilija P ia
K araspuro ja työ ryhmä |
34.340 €

InHaLe: maahanmuuuttajanaisille, erityisryhmille ja heidän kanssaan työskenteleville suunnatun
tanssiin ja liikkeeseen perustuvan, kielen oppimista tukevan
työpajan valmistaminen ja to teuttaminen
Kauhavan vastaanottokeskus / SPR Länsi-Suomen piiri
| 10.000 €

Kesäkerhot Kauhavan vastaanottokeskuksen koululaisille
O pettaja T uija Kolkki ja
työryhmä | 19.802 €

Suomen kielen sanastovideoita

FT, dosentti, yliopistonlehtori Sara Routarinne ja työryhmä | 6.400 €

Kieltä kielenoppimiseen. Älykäs
ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö, jonka avulla opettajaopiskelijat saavat kielen käsitteet
aktiiviseen kielenopetuskäyttöön
Professori Kirsti Siitonen ja
työryhmä | 45.000 €

Täsmäopetusta edistyneille suomenoppijoille, joiden on vaikea
saada tasolleen sopivaa opetusta
Suomen Akateemisten Naisten Liitto: Luetaan yhdessä
-hanke | 30.000 €

Lu e ta a n y h d e s s ä . S u o m e n j a
ruotsin kielten opetusta Suomeen
muuttaneille

Osallisuutta ja toiminnallisuutta
kielten oppimiseen

Suomen Lähi-idän instituutin
säätiö | 2.206 €

Kouluttaja, erityisopettaja Marja-Leena Merelä-Raninen | 30.122 €

Arabian kielen kurssin järjestäminen Helsingissä edistyneille
suomea äidinkielenään puhuville
arabianopiskelijoille

Tuunaustalkoot suomen kielen
oppimisen tueksi. Alaikäisille
turvapaikanhakijanuorille suomen
kielen oppimisen tukemista ja elämänhallintaa toiminnallisten menetelmien ja työtehtävien avulla

Touko Voutilaisen koulusäätiö (Eiran aikuislukio) |
53.000 €

Kielet ja oppijat kartalle

Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli Aho 916 €

Osallistuminen kööpenhaminassa
fenomenologian ja mielenfilosofian kesäkouluun
LuK, VTM, Tohtorikoulutettava Johanna Ahola-Launonen 2.390 €

Osallistuminen konferensseihin
International Bioethics Retreat
j a 31 s t Eu ro p e a n C o n fe re n ce
on Philosophy of Medicine and
Health Care
Filosofian tohtori, kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Johanna Ahopelto 3.800 €

Kirjasto-, luentotilaisuus- ja aineistonkeruumatka Lontooseen
Filosofian tohtori, kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensisaatti Johanna Ahopelto 3.750 €

Kirjasto- ja aineistonkeruumatka
Yhdysvaltoihin
Filosofian tohtori, kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Johanna Ahopelto 1.500 €

Kirjasto- ja aineistonkeruumatka
Lontooseen

Moniheli ry. | 80.000 €

Maahanmuuttajataustaisten yhdistysten tarjoamaan oman kielen ja suomen kielen oppimisen
tukeminen

Dr. Ashraful Alam 2.300 €

Matka-apurahat

Research presentation at International conference
VTM Aino Alatalo 1.000 €

FT Sanna Mustonen ja työryhmä | 15.180 €

A

Yläkoulun valmistavan opetuksen suomi toisena kielenä -verkko-oppimateriaali

MA , MSc, jatko - opiskelija
Hinni Aarninsalo 4.500 €

FT, dosentti Katja Mäntylä
ja työryhmä | 20.000 €

Toiminnallista monikielisyyttä
ja kielitietoisen toimijuuden tukemista kasvokkain ja verkossa:
työpajapäivät opettajille ja opettajaopiskelijoille sekä avoin verkkomateriaali
FM Satu Rakkolainen-Sossa
ja työryhmä | 14.160 €

Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä (S2) -opetukseen
suunnitellun kuvallisen eri aistialueita sekä menetelmiä hyödyntävän teorian ja käytännön
yhdistävän oppimateriaalipaketin
tekeminen

Aineistonkeruumatkat Lontooseen, Itä-Afrikkaan (Kampala,
Nairobi ja Kigali) sekä YK:n toimistoihin (Geneve ja New York)
ja AU:n päämajaan (Addis Ababa)

”Theory in Action” -kurssi/seminaari tohtoriopiskelijoille Norjan
teknillis-luonnontieteellisessä yliopistossa (NTNU) Trondheimissa.

Tieteen- ja teknologiantutkimuksen konferenssi 4S/EASST Barcelonassa elo-syyskuussa 2016
Dr, Adj Prof Asta Audzijonyte 1.200 €

To attend a research seminar
and deliver an invited lecture
in Lahore Leads University,
Pakistan; to initiate a research
project in Pakistan

A trip to attend an international
conference ”Advances in marine
ecosystem modelling and re search” (AMEMR)

To start the process of data
collection for the study as well
as to initiate a new research
project in Pakistan

Dr Daria Bahtina-Jantsikene
450 €

A visit to Tilburg University (NL)
in the scope of the ongoing research collaboration and a seminar talk at the Culture Studies
Department
Doctoral Candidate Abayomi
Baiyere 3.200 €

To present in the OCIS (Organizational Communication & Information Systems) division of
Academy of Management and
Americas conference on Information Systems.
Doctoral Candidate Abayomi
Baiyere 1.500 €

Presentation at International
Conference of Information Systems 2016
Artist/Doctoral Student/ Independent Researcher Gian
Luigi Biagini 1.000 €

Travelling to Pittsburgh (US) for
an international 2 days festival
where I have been invited as
”guest” for a public intervention
and a short residency.
A rtist/ D o ctoral Student
Gian Luigi Biagini 1.500 €

Participation performance Live
Festival and Art Research presentation in Queens Museum
NY - 1 or 2 urban interventions
in Wall Street. Since 13 Nov. to 19
Dec. Art Residency.

VTM Aino Alatalo 1.050 €

Phd, Researcher Akhlaq Ahmad 1.740 €

Doctor of Social Sciences
(VTT) Akhlaq Ahmad 2.000 €

sentation with an ISB chair. The
results will be presented to wider
relevant audience for feedback.
Both research and Koneen get
promoted

B
Dr Daria Bahtina-Jantsikene 745 €

11th International Symposium on
Bilingualism, a co-authored pre-

Dr. Sanne Bor 1.250 €

Conference presentation at the
European Academy of Management (EURAM) 2016
Dr. Sanne Bor 600 €

Keele. To work intensively with
Steve Cropper on revising and
developing the paper ”Bridging
inter-organisational knowledge
silos”
Dr. Sanne Bor 450 €

Berlin. Visiting the Chair for Inter-firm Cooperation at Freie
Universität B erlin to pre sent
work-in-progress and build collaboration connections

Dr. Sanne Bor 1.250 €

Attending the British Academy of
Management in Newcastle (UK)
to present the paper ’Bridging
inter-organisational knowledge
silos’.
FT, postdoc tutkija Kasper
Brasken 3.000 €

Arkisto- ja konferenssimatkoihin
(San Diego, Moskova, Reykjavik)
Lecturer/Editor Albion Butters 1.000 €

The purpose of this travel is to
present my research and receive critical feedback at the 14th
Seminar of the International Association of Tibetan Studies at
the University of Bergen, Norway.

C
Biologist Glenda Gabriela
Cárdenas Ramírez 800 €

The grant will be used to travel
to Paris for attending the course:
Integrative taxonomy and taxonomic expertise: DNA barcodes
in the genomic era.
PhD researcher and visual
artist Mireia Castillo Saladrigues 1.800 €

104th Annual Conference of CAA
(College Arts Assotiation),
February 3–6 2016, in Washington
DC. Invited both as researcher
and artist , includes a performance with American University
Students.
PhD researcher and visual
artist Mireia Castillo Saladrigues 1.000 €

Participation as artist and re searcher at the Atumn School by
the University of Applied Arts
Vienna.
This year topic: Approaching the
3s.The spatial, the social, and the
sensorium
PhD researcher and visual
artist Mireia Castillo Saladrigues 700 €

For project Martellata_14.09.91. In
Prato I will meet Piero Cannata
and his lawyer, two institutions
for partnership. In Berlin I will visit side-supervisor Hito Steyerl
and designer Serge Rompza

D

G

MA, doctoral candidate Peter Davidsen 1.100 €

Doctoral student Ingrida
Grigaityte 2.750 €

Archival material at Gothenburg
University Library (correspondences, notebooks, and unpublished manuscripts).

The purpose of this travel is
threefold; archive and library
visit, researcher exchange and
paper presentation to make my
research feasible and to establish
potential partnership with scholars at UAB.

Doctoral candidate Peter
MT Davidsen 2.700 €

To study the archival material of
Rudolf Kjellén in Uppsala: extensive correspondences, 15 volumes
of his newspaper articles, and
handwritten manuscripts. I will
also meet at least two professors

E

Bioar c haeolo g ist E velyn
Guevara 1.600 €

This grant will be used for traveling costs to the 9th World
C ongre s s on Mummy Studie s
Peru and to carry out the sample
collection of ancient remains
which is part of my research funded by Kone

Tohtorikoulutettava Leena
Eerolainen 1.800 €

Osallistuminen ja esitelmän pitäminen EAJS in Japan-konferenssiin Kobessa.
Yhteiskuntatieteiden maisteri Heidi Elmgren 2.600 €

3 kk tutkijavierailu Laboratoire
Sophiapoliin (Université Paris
Ouest Nanterre La Défence)
FT Merja Elo 1.000 €

Tutkijavierailu Montpellierin yliopistoon Ranskaan
VTM, FM Veikko Eranti 550 €

Väitöskirjan johdannon ja yhteenvedon työstäminen tutkijavierailulla Manchesterin yliopistossa.
Teatteritaiteen maisteri Heidi Fast 460 €

Osallistuminen esitelmällä ”The
Swedish Research Council's
annual symposium on artistic
research 2016” -konferenssiin,
Ruotsi, Växjö

F
Muusikko MuM Jussi Fredriksson 900 €

Työskentely Cite des Arts -taiteilijaresidenssissä
PhD Candidate Rie Fuse 1.975 €

Research travel to Japan for having interaction with researchers
in Japan and updating information on the doctoral dissertation
project

H
Filosofian maisteri Liisa Haapanen 855 €

Osallistuminen ja esitelmän pitäminen konferenssissa (5th International Degrowth Conference,
Budapest)
Postdoctoral Researcher
Driss Habti 1.000 €

International Conference and oral
presentation, Third ISA Forum of
sociology (July 10-14, 2016) in
Vienna.
Postdoctoral Researcher
Driss Habti 871 €

International Conference and
oral presentation, the 18th Nordic Migration Research Conference (August 11-12 2016) in Oslo,
Norway.
D S c ( Ag ri c ulture and F o restry ) P radipta H alder
1.900 €

Presenting paper at the International Conference on Energy
Efficient Technologies for Sustainability – 2016 in India
Dr. Pradipta Halder 1.680 €

Presenting a paper at the 3rd International Congress on Water,
Waste and Energy Management,
Rome
FT Jopi Harri 605 €

Praha; International Conference
on Orthodox Music in Prague “Ars
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Nova East and West” -kongressiin
osallistuminen ja siellä esitelmän
pitäminen
PhD Candidate-Finland’s Delegate in e-Cost project Ehsan
Hassani Nezhad Gashti 1.400 €

Participation in conference for
oral presentation of article “Evaluation of thermal effects on
bridges decks structures under
geothermal energy applications”
KuM Minna Heikinaho 270 €

Seminaarimatka Riikaan 19.2-23.2.
2016 / “The body relates with other and begin to speak. The author is not required”
IDENTIFYING THE POLITICAL
-Nsu talviseminaari
D o c toral student Anita Heim
4.200 €
1)To build trust and collaboration with the studied community
and governmental and non-governmental agencies working in
the area 2)to conduct an ethnographic field research phase of
my dissertation.

Filosofian maisteri Patrik
Hettula 2.500 €

Tiedonhankintamatkat Lontoossa, Baselissa ja Kööpenhaminassa
oleviin arkistoihin

To c a r r y o u t d a t a c o l l e c t i o n
ac tivitie s on so cio - e conomic
characteristics, diets, food values, preferences and nutritional
knowledge with Khwe community members in two villages in
Bwabwata NP.
Doctoral student Anita Heim
4.700 €

To undertake participatory documentation of traditional foodways
in the rainy season and to collect wild food samples for nutrient
content analysis.
Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli Herranen 2.300 €

Esitelmä WINIR-tutkimusverkoston konferenssissa ”Institutions
& Human Behaviour” Bostonissa,
Yhdysvalloissa 2.-5. syyskuuta
2016 + tutkijatapaamisia ASA:ssa
ja Bostonissa.

Diplomiympäristötieteilijä
Jaani Hintikainen 883 €

FT, KTM Titta Kallio-Seppä
2.000 €

O s allistuminen konferens siin
World Water Conference ”Physics,
chemistry and biology of water”
6.-9.10.2016 Sofiassa, Bulgariassa

Society for Historical Archaeology (SHA) –konferenssimatka

FM Petri Kiuru 1.590 €

FT, KTM Titta Kallio-Seppä
900 €

Osallistuminen Physical Processes in Natural Waters -työpajaan
Bathissa, Isossa-Britanniassa

Diplomiympäristötieteilijä
Jaani Hintikainen 320 €

Post-Medieval Archaeology –konferenssiin osallistuminen

Tohtoriopiskelija Anne-Mari Kivimäki 1.300 €

Osallistuminen „Herbsttagung
von Implosion eV“ syyspäiville
Zell am Harmersbach’ssa (GER)
12.-13.11.2016

Tohtoriopiskelija M aarit
Kalmakurki (ent. Uusitalo)
1.500 €

Arkisto- ja tiedonhankintamatka
Venäjän Karjalaan

Tutkimusvierailu Los Angelesiin
DreamWorks Animation Studio:lle
ja UCLA:n

YTT Hanna-Mari Kivistö 780 €

Diplomiympäristötieteilijä
Jaani Hintikainen 350 €

Rehevöityneiden ja leväkukintojen vallassa olevien lampien käsittely Dubaissa

Doctoral Researcher Joanna Kedra 1.150 €

PhD Onni Hirvonen 900 €

Philosophy and the Social Sciences -kollokviomatka Prahaan.

Collective Intentionality X -konferenssimatka Haagiin.
FM Aleksi Huhta 800 €

Arkistomatka New Yorkiin 3.12.10.12.2016
FM Marika Hyttinen 2.500 €

Osallistuminen ja posterin esittäminen Historical and Underwater
Archaeology -konferenssissa Fort
Worth, Yhdysvallat

J
VTM Maija Jokela 500 €

Kansainvälinen talonvaltaustutkijoiden ja -aktivistien konferenssi
(SkEQ Rotterdam) , jossa esitän
tutkimukseeni perustuvan akateemisen posterin.
Filosofian maisteri Sanna
Joska 744 €

Väitöskirjaan liittyvä kirjastomatka Roomaan

Yhteiskuntatieteiden maisteri Olli Herranen 1.500 €

Tutkijavierailu Amsterdamin yliopistossa aikavälillä 13.–31.3.2017
projektissa ”The Political Economy of Macroeconomic Measurement”

Filosofian maisteri Joonas
Kinnunen 1.900 €

Ke s k i a j a n h a n s a k u l t t u u r i a j a
sosiaalisia verkostoja koskevan
esitelmän pitäminen International Congress on Medieval Studies -kongressissa Kalamazoossa,
Yhdysvalloissa

PhD Onni Hirvonen 870 €
Doctoral student Anita Heim
4.900 €

vardin ja Bostonin yliopistot ,
psykologian laitokset) ja konferenssimatka (European Association for Social Anthropologists
Biennial Conference, Milano).

K
VTT Anni Kajanus 2.192 €

Yhdistetty tutkijavierailu (Har-

Participation in the VI Lisbon
Summer School for the Study
of Culture – Transvisuality, with
presentation: Visually powerful:
Rhetorical analysis of journalistic
photographs of children

ECPR Joint Sessions of Workshops 2016, Pisa: työryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja paperin
esittäminen omasta tutkimusaiheesta

Evolution 2016 konferens siin
osallistuminen kesäkuussa ja
tieteellisen esitelmän pitäminen
siellä (Austin, Texas) sekä viinimäkikotilonäytteiden hakumatka
Kieliin, Saksaan

YTT Hanna-Mari Kivistö 900 €

Paneelin järjestäminen ja paperin
pitäminen ECPR:n yleiskonferenssissa Prahassa

Tiedonhankintamatka Berliiniin ja
Koblenziin, Saksaan
Kuva-ja Mediataitelija Jaana Kokko 252 €

Esitelmäni The Concept of Political Space – NSU:n talvisymposiumissa Riikassa, Eduarda Smilgis
–kotimuseossa, 17.-20.3.2016

VTM Teemu Kemppainen 900 €

Kaksi konferenssimatkaa väitöskirjatutkimuksen ja tulevien tutkimusten kehittämiseksi.

TaM, KtM Jaana Kokko 468 €

FT Karri Kiiskinen 800 €

FT Zamyatin Konstantin 738 €

14th EASA Biennial Conference,
Anthropological legacies and human futures, University of Milano-Bicocca

ASN konferenssiin osallistuminen
esitelmällä (Kaunas, Liettua) ja
aineiston keruu (Marin tasavalta
ja Moskova, Venäjän federaatio)

Filosofian tohtori Karri Kiiskinen 650 €

VTM, kuvataiteilija, väitöskirjatutkija Aino Emilia Korvensyrjä 1.400 €

Kenttätyöt Puolan ja Saksan raja-alueella
Jatko - opiskelija Jeongdo
Kim 1.200 €

Osallistuminen kansainväliseen
symposiumiin Mimetics in Japanese and Other Languages of the
World ja väitöskirjan aineiston
kerääminen Tokiossa.

VTM, kuvataiteilija Aino Emilia Korvensyrjä 1.800 €

Haen matka-apurahoja toisen
vuoden väitöskirjatyöskentelyn
loppuajalle ( joulukuu 2016-kesäkuu 2017): tutkijavierailuihin,
seminaarimatkoihin, aineiston
keruuseen.
TeT Anu Koskinen 1.600 €

Osallistuminen konferenssiin Yhdysvalloissa
Tutkija/ VTM Noora Kotilainen 850 €

Osallistuminen European Social
Science History Conference (ESSHC)konferenssiin Valenciaan,
esitelmällä “Reading the Flowing
Significations of Ghouta Chemical Attack Images”.
FM Aija Kukkala 1.600 €

YTT Hanna-Mari Kivistö 1.350 €
Filosofian tohtori Jaana
Kekkonen 2.440 €

Academy Loméssa 14.-16.10.2016,
haastatteluja väitöskirjaa varten

Kokoelma- ja näyttelymatka Berliiniin 20.-24.10.

Osallistuminen kahteen kesäkouluun: Global Humanities and the
Global South (Bologna) ja Racism, Eurocentrism and Political
Struggles (Coimbra)
VTM, väitöskirjatutkija Aino
Emilia Korvensyrjä 950€

Osallistuminen kansainväliseen
seminaariin African Migrations

Osallistuminen eurooppalaisiin
ekosysteemipalvelu- ja paikkatietoalan konferensseihin syksyllä 2016
Research Associate Kim Kullman 3.100 €

Yhdistetty konferenssi- ja kenttätyömatka Bostoniin ja San Franciscoon sekä tutkimusvierailu
Berkeleyn yliopistoon.
OTM Visa Kurki 200 €

Esitys Edinburghin yliopistossa
Doctor of Philosophy in Forestry Kajar Köster

1.220 €
To participate with two oral presenattrions in European Geoscience Union (EGU) General Assembly 2016, Vienna, Austria

L
F M , tohtorikoulutettava
Miikka Laihinen 643 €

Esitelmä Innovative Poetries –
Innovations in Poetry -konfe renssissa Lödzin yliopistossa.
FM Heikki Lakkala 850 €

D i e D r i t te H e r m e n e u t i k- u n d
Translationswissenschaftskonferenz, esitelmä; Köln 30.6 - 1.7.
ja lisäksi pyydetty pyöreänpöydän keskusteluun 2.7. alaan liittyvistä tutkimusehdotuksista

FM Jussi Lampinen 600 €

Osallistuminen posterilla luonnonsuojelualan Student Conference on Conservation Science
-konferenssiin (SCCS 2016)
Cambridgessa.
Filosofian tohtori Tomas Lehecka 3.500 €

Tutkijavierailu: The New Zealand Institute of Language, Brain
and Behaviour (NZILBB, Christ c h u rc h , U u s i - S e e l a n t i ) s e k ä
Spatial and Embodied Cognition
Lab (University of Melbourne,
Australia)
Filosofian maisteri Ville Leppänen 800 €

VTM, tohtorikoulutettava
Aino Luotonen 700 €

Matka European Society on Family Relations-yhdistyksen järjestämään konferenssiin Dortmundissa, Saksassa. Oma esitys
työryhmässä.
YTT, dosentti Vili Lähteenmäki 3.500 €

Osallistuminen American
Philosophical Association konferenssiin Kansasissa ja tutkimusvierailu Harvardiin.

Osalistuminen omalla esitelmällä ”Onto-Techno-Logy” Canadian Society for Continental
Philosophy-järjestön konferenssiin University of King’s Collegessa Halifaxissa.
Dosentti, politiikkatieteiden
yliopistonlehtori Aini Linjakumpu 1.100 €

Kirjastovierailu Berliiniin
Doctoral student Haiqin Liu
1.000 €

Attending the 4th Forum of
Applied Linguistics held on December 3-4, 2016 by Guangdong
University of Foreign Studies,
Guangzhou, China
Doctor of psychology and
musician Guadalupe López
Íñiguez 1.900 €

EASA -konferenssi Milanossa
VTM Jenni Mölkänen 3.500 €

Tutkimustulosten esittelymatka
Madagaskarille

N
FM Riikka Niemelä 586 €

Väitöskirjaan liittyvä arkistotyö
Saksassa
FM, OTM Kati Nieminen 750 €

YTT, dosentti Vili Lähteenmäki 620 €

Tutkimusvierailu Berliinin Humboldt yliopistoon.

Konferenssimatka
Filosofian tohtori Susanna
Lindberg 1.400 €

VTM Jenni Mölkänen 300 €

M
FM Pirjo Majuri 1.400 €

European Geothermal Congress
(EGC) 2016 - Osallistuminen ja
esitelmä

Kohde: Critical Legal Conference,
Kent, Iso-Britannia
Tarkoitus: Järjestää Critical Legal
Conferenceen oma paneeli sekä
pitää alustus omasta tutkimusaiheesta
Filosofian maisteri / tutkija
Sampsa Nisonen 600 €

Osallistuminen AgroEcology 2016
-konferenssiin Ateenassa. Väitöskirjan ensimmäisen artikkelin tulosten esittely.

PhD Anna Matyska 1.700 €

Workshop organization, chairing
and presentation at The 18th
Nordic Migration Research Conference (Aug 11-12 2016, Oslo),
combined with a one-month
fieldtrip to Norway (Oslo and
Bergen).

Filosofian maisteri Sanna
Nordlund 550 €

Dr. Daniel McKay 915 €

VTM, Valtiotieteiden maisteri Anne Maria Nykänen 2.500 €

To attend the Orientale American Studies International School
at Naples, an annual weeklong
gathering of international scholars. Attendees also present their
work in a seminar and receive
feedback

Library and museum visits, as
well as exchange with international experts in Leipzig, Berlin,
Bonn and Vienna in connection
to the cello works by Beethoven
and Mendelssohn.

Filosofian maisteri Sini Mononen 700 €

Doctor of Psychology, Master of M usi c Guadalupe
López Iñiguez 2.890 €

EUPOP2016 -konferenssiin osallistuminen

Library and museum visits, conference presentation, and re searcher-artist exchange with
experts in Glasgow, Edinburgh,
Leeds, Oxford and London, in
connection to the works by
Beethoven and Mendelssohn

Filosofian maisteri Sini-Inkeri Mononen 2.350 €

Osallistuminen Musical Signification -kongressiin
Filosofian maisteri Sini-Inkeri Mononen 660 €

Tutkijavierailu Cardiffin yliopistoon
VM Jenni Mölkänen 436 €

Madagaskar -konferenssi Avignonissa Ranskassa

Pohjoismainen korpustapaaminen: pohjoismaisten viittomakielten korpusten tekemiseen ja
käyttöön liittyvä workshop/seminaari Tukholmassa

Osallistuminen kansainvälisiin
konferensseihin ja kesäkurssille,
joissa disseminoin väitöskirjan
tutkimustuloksia.

P
VTM Pauli Pakarinen 1.050 €

Osallistuminen EGOS (European
Group for Organizational Studies)
konferenssiin ja esitelmän pitäminen työryhmässä Napolissa
Heinäkuussa 2016
FT, dosentti, yliopistonlehtori Tutta Palin 1.600 €

Osallistuminen esitelmällä taidehistorian 34. maailmankongressiin CIHA 2016 Beijing
Kasvatustieteiden maisteri, tohtoriopiskelija Helena Parkkila 1.200 €

O s a l l i s t u m i n e n j a a b s t ra k t i n
esittäminen ‘Third ISA Forum of
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Sociology’-konferenssissa, Wien,
Itävalta 10.-14.7.2016.
Hallintotieteiden tohtori
Juha Peltomaa 1.450 €

Esityksen pitäminen 4th Nordic
Conference for Rural Research
-konferenssissa. Akureyri, Islanti

Diplomi-insinööri Hanna Poikonen 988 €

Osallistuminen Euroopan tanssiterapiayhdistyksen vuotuiseen
konferenssiin: The 2nd EADMT
Conference ”Crisis, Creativity
and Society: DMT embodying interdisciplinary pathways”, Milano
9.-11.9.2016

PhD Heli Reimann 2.400 €

conference trip 16th and 17th of
July, 2016, Edinburg
FIELDWORK TRIP TO RUSSIA
oct/nov, 2016
Valtiotieteiden maisteri Jenni Rinne 1.200 €

Osallistuminen esitelmöijänä viidenteen Derrida Today -konferenssiin Lontoossa 8.-11.6.2016.

Haen matka-apurahaa (lennot)
tutkimusvierailua varten University of British Columbiaan, Kanadaan. Vierailun aikana toteutetaan edustuksellisia konteksteja
käytännössä tarkasteleva yhteistyöprojekti

Yhteiskuntatieteiden maisteri Joonas Pennanen

Yliopistonlehtori Svetlana
Probirskaja 801 €

Master of Arts Hilja Roivainen 890 €

500 €
Workshop ”(60 Years of ) Essentially Contested Concepts” Edinburghin yliopistossa

Konferenssi The 8th EST Congress
(European Society for Translation
Studies). Pidän konferenssissa
esitelmän

VTM, tohtorikoulutettava
Jukka Pesu 570 €

VTT Martti Puohiniemi 2.000 €

Esitelmäpaperilla osallistuminen
Utopian Studies -yhdistyksen
järjestämään konferenssiin ”500
Years Of Utopias: Commemorating The 500th Anniversary Of
Thomas More’s Utopia” Lissabonissa 5.7.-10.7.2016

Yhteiskuntatieteiden maisteri Joonas Pennanen

600 €
Kesäkoulu ”Relativism in the Study of Science” Dubrovnikissa,
Kroatiassa.

Arkistomatka Lontooseen: The
National Archives
VTT, Dosentti Tuulikki Pietilä 1.200 €

Kenttätyö Dar es Salaamissa Tansaniassa tutkimusmateriaalin kokoamista varten. Osallistun myös
konferenssiin Dar es Salaamin yliopistossa (1.-3.9.2016).

FT, tutkija Hannu Poutiainen 920 €

Osallistuminen International Association of Cross-Cultural Psychology’n kongressiin Nagoyassa
Japanissa

Tiedonhankintamatka Roomaan (kirjastotyöskentely) 10.–
24.10.2016.

Participation and presentation
in two international scientific
events: 18th AILA World Congress
of Applied Linguistics in Brazil
and 50th BAAL Conference of
Diversity in Applied Linguistics
in England

Kenttätyö Dar es Salaamissa Tansaniassa tutkimusmateriaalin kokoamista varten. Osallistun myös
konferenssiin Dar es Salaamin yliopistossa (1.-3.9.2016).

Taiteen tohtori Minna Rainio 700 €

OTT, FM Jari Pirjola 700 €

Te en 1 2 .9 -16.9 tutkimukse eni
liittyvän tiedonkeruu ja haastattelumatkan Kreikkaan. Tapaan tutkijoita, järjestöjä sekä
turvapaikanhakijoita. Ohjelman
järjestää Ateenan yliopiston professori
OTT, FM Jari Pirjola 1.850 €

O s allistuminen symp osiumiin
”Politics and Poetics of Documentary” Sussexin yliopistossa
ja tutkijavierailu Brightonin yliopistoon
FT Ilona Erika Rauhala 760 €

Sáme giela ja girjjalašvuođa
konferánsa, Romsa (Saamen kielen ja kirjallisuuden konferenssi,
Tromssa)
F ilosofian maisteri R eijo
Rautajoki 1.400 €

Minut on hyväksytty kahdeksi
viikoksi Singaporen yliopiston
vierailevaksi tutkijaksi. Tutustun
aasialaiseen ihmisoikeustutkimukseen ja verkostoidun alueen
tutkijoihin.

Matkan tarkoitus on arkistokäynti
Berliinin Bundesarchivissa (osoite Finckensteinallee 63, 12205
Berlin).

Filosofian maisteri Aira Maria Pohjanen 1.033 €

Konferenssimatka: Jazz Utopia
conference, Birmingham City
University in the United Kingdom;

Matka-apurahahakemus ISIC konferenssiin Kroatiaan

S
D o ctoral student S onya
Sahradyan 4.600 €

R

Filosofian tohtori Heli Reimann 820 €

To cover flights, registration and
accomodation for presentation
and demo at NIME2016 in Brisbane, Australia, 11th - 15th July 2016
Dosentti Nora Schuurman
2.000 €

Osallistuminen EAAP-konferenssiin Belfastissa Pohjois-Irlannissa
sekä vierailu Coventryn yliopistossa Englannissa.
Professor Ullica Segerstrale 2.300 €

International conference arranged by the Montenegrin Academy
of Sciences and Arts, May 18-21;
stop in Zurich to interview some
important people for my Kone
project The rise of the cooperation paradigm
Professor Ullica Segerstrale 1.200 €

Filosofian tohtori Elina Pyy
670 €

VTT, Dosentti Tuulikki Pietilä 7.000 €

MSc, Researcher/Composer
D ominik S c hlien g er-T uomi
2.000 €

VTM Anna Salmivaara 2.925 €

Väitöskirjan tutkimusaineiston
kerääminen Phnom Penhis s ä,
Kambodzassa; sekä osallistuminen European Inter-University
Center for Human Rights and
Democratizationin kesäkouluun
Venetsiassa
Master of Arts (M.A.) Honkasalo Sami 3.000 €

Kielitieteellinen aineistonkeruumatka geshizha-horpan kielen
puhuma-alueelle Kiinassa
FT, dosentti Tuija Saresma
2.000 €

1) Nordic Migration Research
Conference, Oslo,
11.-12.8., esitelmä Politics of Fear
and Racialized Rape
2) Space and Place, Oxford (1.4.9.), esitelmä Affective Nationalism in Digital Echo Chambers

International meeting of the “3
h i s to r y o f s c i e n c e s o c i e t i e s ”
in Edmonton, Alberta, Canada,
June 22-25 2016 (the American,
British, and Canadian History of
Science societies). Presenting
invited paper

Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies(AIAS), the
University of Amsterdam
Post-doctoral researcher
Yasuhito Sugano 2.800 €

To join to an international conference (BIT ’s Annual Global
Congress of Catalysis-2016) and
give my presentation “Direct oxidation of cellulose using Au-electrocatalysts”as a invited speaker
Linguist, researcher Tamás
Péter Szabó 900 €

Attending Sociolinguistics Symposium 21 in Murcia, Spain (15–18
June 2016) as a convenor of the
colloquium ”Studying the visual
and material dimensions of education and learning”.
Linguist, researcher Tamás
Péter Szabó 850 €

At te n d i n g t h e 8 t h L i n g u i s t i c
Landscapes International Workshop at the University of Liverpool as a co-author of the paper
”Rev i s u a l i z i n g t h e L i n g u i s t i c
Landscape with Videographic
Methodologies”

T
Taiteen tohtori Matti Tainio
1.950 €

Osallistuminen Racism, Eurocentrism and Political Struggles -kesäkouluun Coimbran yliopistossa

Osallistumiseen 20. Estetiikan
maailmankongressiin (20th International Congress of Aesthetics:
Aesthetics and Mass Culture)
Soulissa, Etelä-Koreassa

Osallistuminen Meksikossa, Cancunissa järjestettävään tieteelliseen symposiumiin ”Settlements
and the Urban” sekä omaan tutkimukseen liittyvän esitelmän
pitäminen.
Dosentti Liisa Seppänen 1.950 €

Osallistuminen ACHS2016 -konferenssiin ja kaupunkiarkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvän
esitelmän pito
Dosentti Liisa Seppänen 700 €

European Association of
Archaeologists (EAA)-konferenssi Vilnassa, session järjestäminen,
esitelmän pito ja osallistuminen

V

Y

Participation in the AES Spring
Conference at Stanford University

PhD Milla Emilia Vaha 1.300 €

Tutkijatohtori Jenni Ylä-
Mella 700 €

FM ja VTM Katri Tukiainen
1.600 €

Kolmas väitöskirjakenttämatka
Kongon demokraattisen tasavallan Pohjois-Kivun Gomaan haastattelemaan entisiä lapsisotilaita
HM Johanna Tuomisaari 867 €

Tohtorikoulutettava Minna
Seikkula 692 €

Dosentti Liisa Seppänen 2.200 €

MA Sonja Trifuljesko 1.200 €

Tutkijavierailu Irstea-tutkimuslaitokseen Grenobleen, Ranskaan
Valtiotieteiden maisteri Ottoaleksi Tähkäpää 1.000 €

Puhujamatka European Social
Science History -konferenssiin
Valenciaan, Espanjaan.

U
Dosentti Pirjo Uino 650 €

Arkistokäynnit Pietarissa Venäjän Tiedeakatemian Aineellisen
kulttuurin historian instituutissa
(IHMS/RAS), Petroskoissa Karjalan Tasavallan Kansallismuseossa ja Karjalan Tiedekeskuksessa
(KarRC/RAS)
VTT Katja Uusihakala 3.000 €

Kenttätyömatka Iso-Britanniaan
ja konferenssimatka Italiaan
Skenografi, opettaja Maarit
Uusitalo 970 €

Ruotsi, Tukholma, IFTR konferenssimatka

Taiteen tohtori Matti Tainio 300 €

Skenografi, opettaja Maarit
Uusitalo 980 €

Osallistuminen Run Run Run -seminaariin Lontoossa

Osallistuminen ja oman esityksen pitäminen Avanca Cinema
konferenssissa Portugalissa

M aatalous - metsätietei den maisteri (MMM) Stella
Thompson 300 €

Kansainvälinen majava-aiheinen
työpaja “The reintroduction of
European beavers – a plus for
biodiversity or detrimental for
the environment?”
MA Sonja Trifuljesko 440 €

Participation in the biennial conference of European Association
of Social Anthropologists (EASA)

MSc and MPA Young Kyu Shin
3.400 €

MA Sonja Trifuljesko 2.700 €

Research and paper presentation as a visiting researcher in the

Research visit at the Aarhus University

FM Milla Uusitupa 400 €

Kielioppia lypsämässä -konferenssi Tartossa 28. - 29.1.2016
VTM, viestintäpäällikkö Marjo Uutela 1.700 €

Arkistokäynti kahteen Berliinissä sijaitsevaan arkistoon, jotka
ovat Politisches Archiv des
Auswärtigen Amts ja Stiftung
der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv (SAMPO)

ISA Asia-Pacific konferenssiin
osallistuminen yhdessä ERC
nuorten tutkijoiden julkaisutyöpajan kanssa
FT, tutkija Leena Elina Valkeapää 730 €

Työskentely Riksantikvarieämbetetin kirjastossa ja arkistossa
Tukholmassa, jossa kohteena
Ruotsissa 1800-luvulla tehty
muinaismuistojen tutkimus ja
dokumentointi, ja Svenska Fornminnesföreningen.
PhD. Freek Van der Vet 1.100 €

To attend to the Jessup International Moot Court competition and ESIL conference in
Moscow, Russia. To interview
lawyers at both events and
conduct interviews with human
rights lawyers in Moscow.

Osallistuminen tuottajavastuuta
käsittelevään seminaariin ja
workshopiin ‘Third decade of
EPR – What lessons and experiences can be used for light
sources and other products?’
FM Henni Ylänne 1.250 €

Osallistuminen Grazing in Nordic Region -konferenssiin sekä
Herbivory Network -työpajaan
Reykjavikissa

Z
Researcher Liandong Zhu
1.100 €

To present in a conference in
Portugal and meet some environmental and agricultural engineering experts

Filosofian tohtori Tomi Visakko 1.900 €

Tutkijavierailu Yalen ja Pennsylvanian yliopistojen antropologian laitoksille.
Filosofian tohtori Tomi Visakko 800 €

Esitelmä International Symposium for Contemplative Studies
-symposiumissa San Diegossa
marraskuussa 2016.
F ilosofian maisteri K atri
Vuola 1.150 €

Tiedonhankintamatka Pariisin
ja sen lähiseudun keskiaikaisiin
katedraaleihin sekä Louvren
keskiaikaisen taiteen ja kuvanveiston kokoelmiin

Muut myönnöt
Plan International Suomi
30.000 €

Nuoret vihapuhetta vastaan -projekti
FT, dos., UMAC 2017 -projektisihteeri Panu Nykänen ja
työryhmä 24.000 €

UMAC (University Museums and
Collections) 2017 -kokouksen järjestäminen Suomessa

Vuoden Tiedekynä
2016 -palkinto	

W
MuT, FM Laura Wahlfors 600 €

Tutkimusartikkeliin liittyvä konserttimatka Linziin
M u T, F M L aura Wahlfors
1.300 €

Osallistuminen Music and
Sexuality -konferenssiin Arizonassa, Yhdysvalloissa

Filosofian maisteri Tero Toivanen ja filosofian tohtori
Juhana Venäläinen 25.000 €

Kirjasta Talouden uudet muodot –
Yhteisvaurauden uusi aika
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Saaren kartanon
myönnetyt
residenssipaikat
vuodelle 2017

Kirjailija, musiikin maisteri
Marjo Heiskanen 4.700 €

luokanopettaja Väinö Makkonen 4.700 €

Filmmaker Soetkin Verstegen 4.700 €

Romaanin Mustat koskettimet
viimeisteleminen

Musta Sorsa -yhteisötaideproduktion konseptointi. Kuvataiteen
ja soveltavan teatterin menetelmien yhdistäminen.

Visual research for ’Freeze frame’; a short experimental animation using ice

Kuvataiteenmaisteri Eveliina
Hämäläinen 4.700 €

Yksilöresidenssi	
MA in Arts and Theory; film
artist Liza Babenko 4.700 €

”36 Scenes Or Their Traces”. A
short film essay based on the
author’s biographical story and
planned to be done in an experimental manner. This is a non-narrative drama about work of a human memory
Artist David Bergé 4.700 €

Ghosts of Modernity (working
title)
Puppet Theatre Director, researcher and educator, PhD
Anna Brashinskaya 4.700 €

”S olid Ground” – writing collection of essays on puppetry
directing. The text consist of interviews with Alexey Lelyavsky,
acknowledged puppet theatre
director, educator and brilliant
interlocutor
TeM, Äänen maisteriohjelma
Miki Brunou 4.700 €

Vuorovaikutteisissa New Weave
-konserttitapahtumissa tallennetun äänimateriaalin muokkaaminen myöhemmin julkaistavaksi
kokeellisen elektronisen musiikin
albumiksi

Maalaustekniikan kehittäminen,
joka mahdollistaa live-maalausten ja animaatioiden toteuttamisen

T eatteritaiteen maisteri
Lauri Antti Mattila 4.700 €

H.-esitystekstin kirjoittaminen
Artist David Muth 4.700 €

Kuvataiteen maisteri Antti
Immonen 4.700 €

Sollbruchstelle

Musta sorsa -yhteisötaideproduktion konseptoiminen. Kuvataiteen
ja soveltavan teatterin yhdistäminen.

Kuvataiteen tohtori (kirjailija, teatteriohjaaja, kuvataiteilija, tutkija) Teemu
Mäki 5.400 €

A rtist ( BA in V isual A rts
Practice and Higher Diploma in Psychology) Jacinta
Jardine 4.700 €

Esseekirjan ja runokirjan kirjoittaminen
Valokuvataiteilija Viivi Nieminen 4.700 €

Immersive science fiction theatre
show

Jätevalokuvaa hyödyntävän teossarjan valmistaminen

Choreographer, dancer Iris
Karayan 5.400 €

Orchestral Conductor Lygia
O’Riordan 4.700 €

Creating a choreographic score that derives from the space:
recording the soundscape and
translating it into a score that
will be used as a choreographic
material for a live installation

Creativity in Silence and Reciprocal Artistic Inspiration. An opportunity to work in silence whilst
also being able to engage with
and be inspired by fellow artists
in other artistic endeavours.

M aster in ar c hite c ture ,
post-graduate in interdisciplinary arts Valentina Karga 4.700 €

F i ction w riter , b iolo g ist,
theologian Lara Palmquist
4.700 €

The Futuristic United Nations
Environment Program
Comic artist/editor/journalist Laura Kenins 4.700 €

All Lines Converge: a novel-inprogress exploring global interdependence, diversity, and the
real and imagined boundaries
we construct between ourselves
and others

The 90th Birthday
Poet, performance artist,
musician, reviewer of books,
library assistant Merima
Dizdarević 4.700 €

Using my personal linguistic dissonance and consonance as a
tool for artistic development
Master degree of fine arts
(Beaux-art de Paris) Mykolė
Ganusauskaitė 4.700 €

The investigation of a local landscape

Sirkustaiteilija Rauli Kosonen 5.400 €

O´DD nykysirkus -sooloesityksen
työstäminen sen kaikilla osa-alueilla
K irjailija D aniil K o z lov
4.700 €

Teoksen Tulitikunkokoisia tulipaloja kirjoittaminen
Artist / MA History of Art
Egle Kulbokaite 4.700 €

MA Visual Communications,
Art and Design Dorota Gaweda 4.700 €

Agatha Valkyrie Ice: EPISODE X
/ CHAPTER 4: FREEPORTS (working title)

Agatha Valkyrie Ice: EPISODE X
/ CHAPTER 4: FREEPORTS (working title)

Teatteri-ilmaisun ohjaaja,
kasvatustieteen maisteri -

Taiteen Maisteri, Uusi Media,
Aalto Yliopisto, Media Lab
Petri Saarikko 5.400 €

Taiteellisen tutkimuksen ja väitöskirja-aiheen valmistelutyö
Kuvataiteilija Hodhayfa Salih 5.400 €

Artist (Dancer,Choreographer ) / P rofi c ien cy in A rt/
D o c torate / D an c e Canan
Yucel Pekicten 4.700 €

Complete my Doctorate Project
which is creating 3 solo dance
pieces inspired by operas

”Theory of the Middle Aged Artist”
criticises art institutions. Working
as a curator, I will become an artist to become a better curator: He,
who wants to be a doctor, has to
be the guinea pig first.
Mira Ravald ja Luis Sartori
do Vale 2 viikkoa | residenssituki 1.340 €

Portmanteau-nykysirkusteoksen
valmistaminen

Ryhmäresidenssi	
Avaruusasema 2 viikkoa | residenssituki 2.540 €

Avaruusasema: DEMODOME
Avaruusasema on alusta erilaisille monitaiteellisille kokeiluille videotaiteesta digitaalisen taiteen
kautta esittävään taiteeseen ja
musiikkiin.
Deng Lin / Yu Ning 2 viikkoa |
residenssituki 2.500 €

Our work derives from experience, any left trace or object. We
would like to get to know the
place first, understand its culture
and environment then set a plan
about how our work will be like.
Esitysradio 2 viikkoa | residenssituki 1.860 €

Esityksiä käsitteleviä keskusteluja julkaisevan Esitysradio-podcastin kehittäminen.
L iukuakseen Company ry
2 viikkoa | residenssituki
2.040 €

VIRE-nuorallatanssiteoksen valmistaminen. VIRE on nykysirkusta
ja äänitaidetta yhdistelevä teos,
jossa katsoja pääsee kuulemaan
miltä sirkusväline kuulostaa kun
siitä loihditaan instrumentti.

Taiteellinen työskentely

Maija Mustonen 2 viikkoa |
residenssituki 8.000 €

Viulisti Pia Siirala 4.700 €

Blondit-tanssiteoksen harjoittelu ja suunnittelu Saaren kartanon
residenssissä

Sävellystyö osana taiteellista
tohtoritutkintoa Taideyliopistossa. Sävellysten aineisto pohjautuu kenttämatkoillani Tškotkasta ja Kamtštkasta tallentamaani
paleoasiaattisten kansojen musiikkiin.

Max-Philip Aschenbrenner
2 viikkoa | residenssituki
4.210 €

Mari Kalkun ja Anne-Mari Kivimäki 2 viikkoa | residenssituki 4.820 €

Suomalais-virolaisen kulttuuriyhteistyön aloitus

Nada & Co. 2 viikkoa | residenssituki 4.330 €

The Voice of a City – residency
to interview people in the region
and collect material for a performance, an exhibition and a publication on the topics of time,
change, poverty and wealth.
NINA’S DRAG QUEENS 2 viikkoa
| residenssituki 7.250 €

Toisissa tiloissa ry 2 viikkoa
| residenssituki 5.160 €

Kesällä 2017 toteutettavan paikkasidonnaisen ja osallistavan
ulkoilmaesityksen suunnittelu ja
harjoittelu
Yasser Vayani and Sarah Kazmi 2 viikkoa | residenssituki 3.090 €

’Inside Outside’ deals with the intimate connections one has with
people, surrounding, objects and
even food. Through all these mediums we hope to communicate
with the communities that we
encounter

Saaren kartanon
residenssissä
vuonna 2016
työskennelleet

cific dance and text exploration
of the process of inhabitation in
places of foreignness

tekemiseen, animaation äänimaiseman tekemiseen, sekä valokuvataiteen tekemiseen

Composer Manuel Alejandro
Contreras Vazquez 5.400 €

Filosofian maisteri Silvia
Hosseini 4.700 €

”Landscape, mediation and artifact”. Further steps to build a
methodology of artistic production and research in contemporary languages, reinforcing an
integrated view of the arts

Esseekokoelman kirjoittamiseen.

Writer and translator Alexis Diamond 4.700 €

Bachelor of Arts Otto Kylmälä 4.700 €

Sirkustaiteilija Marjukka
Erälinna 4.700 €

Kirjalliseen työskentelyyn ja Sininen kausi
- elokuvakäsikirjoituksen lop puunsaattamiseen.

Kaaoksen ja harmonian tutkimiseen rengastrapetsilla eli liikemateriaalin luomiseen ja karsimiseen
sekä AYFL? (Are You Feeling
Lucky?) - teoksen muodon selkiinnyttämiseen.

Kutsutaiteilijat	

Prinsessa Hamlet -työryhmä
/ Aura of Puppets

21.600 €
Saaren kartanon kutsutaiteilija

2 viikkoa | residenssituki 7.065 €
Prinsessa Hamlet -nukketeatteriesityksen ensimmäinen kokeiluja harjoitusjakso

Journalism and Literature
Marta Fernández-Caparrós
4.700 €

V isual A rtist and R e searcher Matthew Cowan

During my stay in the Residence, I would like to continue with
the writing of my current fiction
project, a novel called Los vivos
(The Living).

Rajoitetut muotokuvat -työryhmä 2 viikkoa | residenssituki 1.588 €

Rajoitetut muotokuvat – versio 2
ja versio LIVE (työnimi) -installaatioiden valmistaminen
T he Famous L auren Barri
Holstein 2 viikkoa | residenssituki 2.470 €

Research and development towards Notorious

Nukketeatteritaiteilija Ishmael Falke 5.400 €

21.600 €
Saaren kartanon kutsutaiteilija

Yksittäiset
taiteilijat	

Saaren kartanon yhteisötaiteen
ensimmäisen triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–
huhtikuussa 2016.

A rtist David F rankovi c h
4.700 €

Invisibility Cloak

Researcher and Artist Hugo
Almeida 5.400 €

Taiteen kandidaatti V irpi
Haatainen 5.400 €

Evolution beyond science: A comics project

Näytelmän kirjoittaminen

Kirjailija Marianne Backlén
4.700 €

Yhteisötaiteen ensimmäisen
triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–huhtikuussa 2016.

The White Hotel, Sequel to My
Historical Play, Strange Land

QUEEN LEAR
a contemporary en travesti rewriting of Shakespeare’s masterpiece by Nina’s Drag Queens, Italian
company of actors dancers and
performers

Kuvataiteilija Hanneriina
Moisseinen

Kuvataiteilija Dzamil Kamanger 5.400 €

Kuvataiteilija Kalle Hamm
5.400 €

Saaren kartanon yhteisötaiteen
ensimmäisen triennaalin työskentyjakso Saaren kartanolla maalis–
huhtikuussa 2016.

The Mechanical Animal Corporation 2 viikkoa | residenssituki 1.451 €

Nuortenromaanin, Diamantvägen,
kirjoittamiseen.

’Ghost Sonata’ is a devised performance by UK artist Tom Bailey,
and Finnish artist Anna Korolainen. Reworking a Strindberg text
amid climate change, we explore
’rewilding’ landscape and performance.

Master of Arts / Koreografi
Diina Bukareva 4.700 €

Kirjailija Sami Hilvo 4.700 €

Taiteelliseen työskentelyyn teoksen LoveVirtualMe parissa

Romaanin ”Noita palaa! - Spektaakkeli” kirjoittamiseen

Dance Artist Serena Chalker 4.700 €

Kuvataiteilija (AMK) Päivi
Hirsiaho 4.700 €

From the Outside, In - a site-spe-

Käsintehdyn animaatiotaiteen

BA dance - dancer and theatremaker Sandrina Lindgren
5.400 €

The Saari Residence’s first triennal and its workshops in March
- April 2016.
Architecture Valle Medina
4.700 €

The project documents spaces
of a city where meaningful bodily and public interaction is no
longer existing.
Visual artist / University
Professor Ana Mejia Macmaster 5.400 €

Present Past, is a project that
question the present moment and
the paradox related to the imposibility to capture it. Through
images the present moment is
eternalized in its continuos movement.
Clown Gabriela Muñoz 4.700 €

LIMBO, a clown show in three acts.
Sound artist Mikel R. Nieto
4.700 €

“SATAA LUNTA” is a project based on one of the most delicate
and unnoticed sound of the world: the sound of the snow when it
settles on the ground.
Visual artist Mirko Nikolic
4.700 €

HOW KNOW TO HOW
know how to no improving emotions, reactions, destructions,
distractions OR living with selfhelp literature at the edge of wil-
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derness collaboration of Marika
Troili & Mirko Nikoli?
Medianomi AMK Tatu Pohjavirta 4.700 €

Artist Olga Zhitlina 5.400 €

The Saari Residence’s first triennal and its workshops in March
- April 2016.

Nukkeanimaation esituotantoon
Architecture Benjamin Reynolds 4.700 €

The project documents spaces
of a city where meaningful bodily and public interaction is no
longer existing.
Taiteen maisteri, Teatteritaiteen maisteri sekä tohtoriopiskelija Kaisa Johanna Salmi 4.700 €

Uudenlaisen taiteellisen museopohjan/ näyttelyn valmistaminen
usealla paikkakunnalla. Kaksi valinnaista sisäänkäyntiä (valkoinen
ja punainen) johtavat suomalaisten puhumattomuuden syihin rakentavasti.
D o c umentary F ilmmaker
and Theorist Aparna Sharma 4.700 €

’ When Women Weave’: An art
documentary about indigenous
weaving in Assam, India. The
film follows the processes, motifs, meanings and significance of
weaving in the lives of Assamese
women weavers.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Outi Sippola 4.700 €

Nukketeatterikatsojan opas (työnimi) -teoksen kirjoittamiseen
Master of fine art Marika
Troili 4.700 €

Taiteilijaryhmät	
Alpo Aaltokoski Company /
Nomadi-tuotanto
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 3.550 €

Alpo Aaltokoski Companyn uuden
kokopitkän tanssiteoksen ’Veljet’
(työnimi) luomisprosessin käynnistäminen työryhmän kanssa
Auto Italia
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 7.575 €

On Coping: A Reading for Saari
A g ro u p re t re a t f o r t h i n k i n g
through strategies available to
10 international artists within
increasingly difficult economic
working conditions.
Feministinen sarjakuvatoiminta
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 6.143 €

Kansainvälisen sarjakuvakyselyn
tulosten läpikäynti ja sarjakuvajulkaisujen tuottaminen niiden
pohjalta
Kakola 2016 -työryhmä
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 6.630 €

Kakola 2016 (työnimi) - monitaideteoksen työstäminen ryhmäresidenssissä kesällä 2016

HOW KNOW TO HOW
know how to no improving emotions, reactions, destructions,
distractions, or living with selfhelp literature at the edge of
wilderness collaboration: Marika
Troili & Mirko Nikoli?

Krepsko Theatre Group
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 2.160 €

Kuvataiteilija / Taiteen maisteri Martta Tuomaala 4.700 €

Mad in Finland – sirkuselokuva
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 5.610 €

Finnspinning-Soumi-Perkele! -videoinstallaation käsikirjoituksen
viimeistelyyn.

Valmistaa, harjoitella ja syventää
teatteriprojektiamme ”AnnaBerthaCecilia & 23 other stories”,
nonverbaalia esitystä aakkosista

Mad in Finland - sirkuselokuvan
editointia

Artist Hanna Tuulikki 5.400 €

Singing Saw: The research and
development of an innovative
composition for a newly felled forest plantation, to be performed
by an ensemble of musical saw
players seated on tree-stumps.

Piirakkakerho
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 2.500 €

Väsyneiden naisten talo-tapahtuman valmisteluun

Pulcinella-työryhmä
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 3.805 €

Pulcinella-katuteatterinäytelmän
uudelleensovitukseen, harjoittelemiseen, nukenrakennukseen ja
esitysmusiikin säveltämiseen
Teater 90 Grader
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 6.424 €

Tenavat (työnimi) - e sityksen
työstämiseen.
Työryhmä Hartikainen-Javne-Kokkomäki-Leppävuori-Palokangas-Selin
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 5.480 €

Kaikki kohdat -projektissa kuusi
eri aloja edustavaa ihmistä havainnoi sitä, mitä eri taiteenlajien
leikkauspinnoilla ja liitoskohdissa
voi tapahtua.
Viides sääty -työryhmä
Viides sääty projektin kehittäminen ja suunnittelu
3 viikkoa | ryhmäresidenssituki 5.960 €
Working title: Soundings
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 3.510 €

Working title: Soundings
Initial development of an experimental, interdisciplinary performance piece exploring creative
expression of and through the
science of sound.
Zero Gravity Company / Tapaninen
2 viikkoa | ryhmäresidenssituki 10.466 €

Iiris-improvisatorisen nykysirkusesityksen työstäminen

Tutkijat
VTT, tutkija Lotta Lounasmeri

Vallan ihmeellinen Kekkonen:
kulttuuri- ja mediahistorian näkökulmia yhdistävä kirja presidentti Kekkosen johtajuudesta
ja vallankäytöstä
Dr., tutkija Daniel McKay

From barbed wire to open minds:
Models of post-war reconciliation
as advanced through Southeast
Asian captivity narratives

Master of Arts Hilja Roivainen

Utooppinen maisema pohjoismaisessa 2000-luvun maalaustaiteessa

Tutkijaryhmät
25.1.–5.2.2016 Laura Arppe ja
työryhmä: Elämänhistoriat
hampaissa - Suomen isotooppiarkeologian uudet resurssit ja niiden soveltaminen
esihistoriallisen ajan tutkimukseen
17.–23.5.2016 Heta Kaisto ja
Katja Lautamatti: Hysteeriset oireet: Suomen sisällissodan arkistojen yli määräiset liuskat: S oiva
valokuvanäyttely Satavuotias yö Suomenlinnassa 2017–
2018
2 6 . – 2 7. 5 . 2 0 1 6 S peedin g to wards the Future: New Vehicles, Modernization and
the Law in Finland, 1830-1950
-hanke
9.9. 2016 Näe, kuule, tunne,
koe. Moniaistinen kokemuksellisuus Tuomas Akvinolaisen muistojuhlissa -hankkeen seminaari
14.–16.10.2016 Tuija Saresma ja
työryhmä: Kuulumisen kulttuurisuus – kiinnittymisen
affektiivisuus ja materiaalisuus

Valokuvat
s. 6 Aleksi Poutanen
s. 9 kuva 5: Stefan Crämer
s. 11 Otto-Ville Väätäinen
s. 13 Marko Rantanen
s. 14 Aleksi Poutanen
s. 24 Aleksi Poutanen
s. 27 Sanna Kaesmae
s. 30–31 Aleksi Poutanen
s. 32–33 Ksenia Shagal
s. 38 kuva 1: Veikko Somerpuro, Kuva 2:
Neea Eloranta
s. 39 kuva 4: Tapio Nykänen
s. 40 Tuomas Uusheimo
s. 41 kuva 1: Konservointi T. Sonninen
Oy, kuva 2 & 3: Tuomas Uusheimo
s. 42–43 Neea Eloranta
s. 44 Aleksi Poutanen
s. 46-47 Neea Eloranta
s. 48 Ksenia Shagal (kuva kesäkoulusta), Neea Eloranta (muut kuvat)
s. 49 Samu Hintsa (kuva säätiöpäivästä,
Neea Eloranta (muut kuvat)
s. 52 Aleksi Poutanen
s. 56–57 Päivi Hirsiaho
s. 58 kuva 1: Minna McArdle, kuva 2:
Pirre Naukkarinen
s. 59 Pirre Naukkarinen
s. 60 kuva 1: Johanna Naukkarinen
s. 61 kuva 2: Pia Bartsch, kuva 3: Jaakko
Pesonen, kuva 4: Johanna Naukkarinen

s. 62–63 Otto-Ville Väätäinen
s. 65, kuva 1: Sampo Kurppa, kuva 2:
Monica Loza
s. 66 Silja Pasila (Nina Rantalan kuva),
Johanna Naukkarinen (Triennaalin
kuva), Pia Bartsch (Varjohallituksen
esitys), Pirre Naukkarinen (muut
kuvat),
s. 67 Minna McArdle (kuva säätiöpäivästä), Pia Bartsch (kuva joulupuurosta), Pirre Naukkarinen (muut
kuvat)
s. 70 Neea Eloranta
s. 72 Ksenia Shagal
s. 75 Pirre Naukkarinen
s. 84 Laura Sahamies
s. 85 kuva 8: Väinö Syrjälä, kuva 9: Vilja
Pursiainen
s. 90 Riku Pihlanto (Hanna Nurmisen
kuva), Vilja Pursiainen (Terike Haapojan kuva), Jan Kaila (hallituksen muut
jäsenet), Marko Rantanen (Tehtaankadun henkilökunta), Neea Eloranta
(Tiina Toivosen kuva)
s. 91 Vilja Pursiainen (Saaren kartanon
johtokunta), Riku Pihlanto (Saaren
kartanon henkilökunta)
s. 93 Vilja Pursiainen
s. 94 Aleksi Poutanen
Graafinen suunnittelu
Arto Vaverka
Kirjapaino
Aldus Oy 2017

koneen säätiö
Kone foundation
Tehtaankatu 21 B 49, 00150 Helsinki
www.koneensaatio.fi

