
ÖRÖN 
RESIDENSSI
2015: ALOITUSVUOSI



KAKSI NELIÖKILOMETRIÄ 
TAITEELLE JA TUTKIMUKSELLE

Tämä on Örön Residenssikeskus ry:n ensimmäinen 

vuosikertomus. Örön saarelle tavoitellun residenssin 

suunnittelu aloitettiin keväällä 2014. Toimintaa koordi-

noimaan perustettiin seuraavana syksynä yhdistys, 

joka haki rahoitusta ja jatkoi neuvotteluja Metsähalli-

tuksen kanssa. Residenssitoiminta saarella käynnistyi 

joulukuussa 2015 puolivuotisena pilottivaiheena.

Miksi Örö?

Örö sijaitsee Kemiönsaaren kunnassa Hiittisten saa-

ristossa ja kuuluu Saaristomeren kansallispuistoon. 

Saari linnoitettiin venäläisaikana ja toimi Puolustus-

voimien suljettuna rannikkolinnakkeena vuoden 2014 

loppuun saakka. 2015 alkaen saarta on hallinnoinut 

Metsähallitus, jonka tavoitteena on kehittää saaresta 

kansallispuiston keskeisin vierailukohde.

Örö on avomeren äärellä sijaitseva metsäinen saari, 

jonka erikoisuus on luontotyyppien monipuolisuus 

sekä harvinainen kasvi- ja eläinlajisto yhdistettynä 

mielenkiintoiseen historiaan. Saarella on suuri, suojel-

tu rakennuskanta, jonka käyttäjiksi Metsähallitus etsii 

eri alojen toimijoita.

Residenssitoimintaan Örö tarjoaa ainutlaatuisen luon-

toympäristön, asumiseen soveltuvan infrastruktuurin 

sekä Metsähallituksen luontopalveluiden muodossa 

suuren yhteistyökumppanin, joka pidemmällä tähtäi-

mellä mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja ennus-

tettavuuden. Örön residenssin tavoitteena onkin 

osaltaan muodostua esimerkiksi siitä, miten kansallis-

puistojen infrastruktuuria voitaisiin laajemminkin 

saattaa kulttuurin ja tieteen käyttöön.

Taiteilijoiden ja tutkijoiden näkökulmasta asuminen 

ulkosaaristossa antaa rauhan ja mahdollisuuden kes-

kittyä omaan työskentelyyn. Luonto- ja kulttuuriympä-

ristö itsessään antavat uudenlaisia virikkeitä. 

Eristäytyminen retriittiin on mahdollista, mutta tarvit-

taessa käytössä ovat  saaren kehittyvät palvelut ja 

tarjoamamme yhteistyöverkostot.  Keskeinen ajatus 

toiminnassamme on myös residenssiajan maksutto-

muus, jolla haluamme tukea kulttuuri- ja tiedealoja 

yhteiskunnallisista suhdanteista huolimatta.
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muus, jolla haluamme tukea kulttuuri- ja tiedealoja 
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Yhdistys järjestyi maaliskuun vuosikokouksessa valit-

semalla hallituksen, jonka jäseniksi tulivat Nestori 

Syrjälä, Elina Vainio, Johanna Rotko sekä Pasi Rauha-

la. Sihteeriksi sekä rahastonhoitajaksi valittiin Pasi 

Rauhala sekä toiminnantarkastajaksi Mikko Itälahti. 

Puheenjohtajana jatkoi Nuutti Koskinen.

Yhdistystä perustettaessa oli tavoitteena sen toimimi-

nen koordinaattorina ja alustana eri järjestöjen yhteis-

työlle. Residenssitoiminnasta haluttiin avointa ja sen 

sisällöstä monipuolista. Tätä edistääksemme pyrimme 

solmimaan tiiviit siteet yhteistyökumppaneihin ja 

mahdollisiin jäsenjärjestöihin. Suunnitteluvaiheessa 

mukana ovat olleet Muu ry, Suomen biotaiteen seura, 

Mustarinda-seura sekä Kuvan residenssiyhdistys. 

Näiden järjestöjen edustajat toimivat tällä hetkellä 

myös yhdistyksen hallituksessa. Järjestöyhteistyön 

kehittäminen ja laajentaminen myös muihin taiteen- ja 

tieteenaloihin on olennainen osa yhdistyksen toimin-

taa tulevina vuosina.



Örön maisematyyppejä ja vuodenaikoja.



SUUNNITTELUVAIHE

Alustavat neuvottelut Metsähallituksen kanssa oli 

käynnistetty keväällä 2014 ja syksyllä perustettavan 

yhdistyksen jäsenistö oli käynyt tutustumassa vielä 

armeijan hallussa olleeseen saareen. 

Vuoden 2015 alussa suuria kysymyksiä olivat yhä saa-

tavan rahoituksen määrä sekä käytettävät tilat. Neu-

votteluissa ilmeni mahdollisuus pysyvien residenssiti-

lojen saneeraamiseen osana ns. kuuden tuuman 

kasarmialueen peruskorjausta. Tälle saaren eteläkär-

jen alueelle sijoittuisivat myös muut ei-kaupalliset 

hankkeet, kuten luontokeskus ja mahdollinen partio-

toiminta. Peruskorjaus ajoittuisi vuosille 2017-2018.

Pysyvien residenssitilojen saneeraus edellyttäisi 

ymmärrettävästi näyttöä toiminnan mielekkyydestä, 

käytäntöjen kehittämistä kokemuksen kautta sekä 

hyvin toimivaa ja laaja-alaista organisaatiota. Pari 

ensimmäistä vuotta joutuisimme näin ollen toimi-

maan tilapäisissä tiloissa ja sen perusteella suunnitel-

la jatkoa. Tarkemmat aikataulut ja Metsähallituksen 

suunnitelmat kaupallisen majoitustoiminnan laajuu-

desta olivat kuitenkin vielä muutoksen tilassa.

Toiminnan aloituksen rahoitus varmistui huhtikuussa 

2015, jolloin Taiteen edistämiskeskuksen lisäksi myös 

Svenska Kulturfonden tuki hanketta. Saadulla rahoi-

tuksella ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta varustaa ja 

ylläpitää alkuperäisen suunnitelman mukaista kahta 

työ- ja asuintilaa, eikä se riittäisi kokovuotiseen projek-

tiin. Jouduimmekin vielä muokkaamaan yhdistyksen 

toimintasuunnitelmaa uusiksi.

Totesimme parhaan ratkaisun olevan, että toiminnan 

käynnistys rajataan puolivuotiseksi pilottivaiheeksi, 

jonka aikana käytössä olisi yksi työskentelyyn ja asumi-

seen soveltuva tila. Sopivia tiloja ei saarella kuitenkaan 

vielä kesäksi ollut käytettävissä, sillä kaikki majoituska-

pasiteetti oli varattu hotellitoimintaan sekä huoltohen-

kilöstölle. 

Syys-lokakuussa kaupallisen majoitustoiminnan 

hiljennyttyä tarjoutui mahdollisuus vuokrata Metsähal-

litukselta Impilinna-niminen rakennus residenssitoi-

mintaa varten talven ja kevään ajaksi. Tämä sopi 

erinomaisesti suunnitelmaan puolivuotisesta pilotti-

vaiheesta. Entinen kantahenkilökunnan asunto ”Impi-

linna” päätettiin vuokrata välille marraskuu 2015 – tou-

kokuu 2016 ja residenssitoiminta voitiin näin 

käynnistää.
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Kuuden tuuman kasarmialueen tiloja katsomassa.



Pilottivaiheen residenssitila “Impilinna”.  Yhteysalus Stella kulkee saarelle kahdesti viikossa.



RESIDENSSI ALOITTAA

Marraskuun yhdistys käytti tilojen varusteluun, saa-

reen tutustumiseen ja dokumentointiin, tiedotukseen 

sekä hakuprosessiin. Ensimmäiset residenssiasuk-

kaat tulisivat saarelle jo joulukuun alussa. Hakuaika-

taulusta muodostui näin epätavallisen nopea.

Avoin haku julkistettiin eri medioissa 4. marraskuuta, 

viimeisen hakupäivän ollessa 20. marraskuuta. Hake-

muksia yhdistys vastaanotti yhteensä 120 kappaletta, 

joista noin puolet kansainvälisiä hakijoita ja puolet 

kotimaisia. Hakemuksia käsittelemään valittiin yhdis-

tyksen jäsenistöstä työryhmä, johon kuuluivat Elina 

Vainio, Ulla Leppävuori, Mikko Itälahti, Nestori Syrjälä, 

Pasi Rauhala sekä Nuutti Koskinen. 

Erinomaisia hakijoita oli moninverroin enemmän kuin 

tällä kertaa oli mahdollisuus valita. Valintakriteereiksi 

muodostuivat etenkin taiteiden- ja tieteidenvälisyys 

sekä paikkaan sitoutunut tutkimuksellinen lähestymi-

nen. Haun tulokset julkistettiin maanantaina 23. mar-

raskuuta. Residenssiin valittiin työskentelemään 

yhteensä yhdeksän taiteilijaa tai työryhmää. Valituista 

kukin sai kuukauden residenssiajan, toiveidensa 

mukaan yksin tai jaettuna toisen hakijan kanssa.

Nopea aikataulu oli odotetusti hieman hankalaa haun 

kannalta, sillä äkkilähtö tuotti ensimmäisiä aikoja 

hakeneille joitain vaikeuksia. Nämä saatiin onneksi 

järjestymään. Vaikka nyt ei ollutkaan muuta mahdolli-

suutta, olisi tulevaisuudessa suositeltavaa pitää 2-3 

kuukauden väli haun sekä ensimmäisen residens-

siajan välillä.

Ensimmäisten asukkaiden kokemukset residenssitoi-

minnasta olivat myönteisiä puolin sekä toisin ja monet 

käytännön kysymykset, kuten ruuan tilaaminen kau-

pasta, saatiin ratkaistua. Odottamattoman suuri apu 

on ollut myös saaren huoltohenkilöstöstä, joka on 

tarvittaessa kyydinnyt asukkaita ja tarjonnut ripeästi 

apua ongelmatilanteissa.

Yhteydet saarelle ovat toistaiseksi vaatineet jonkin 

verran ennakointia yhteysaluksen ja linja-autoliiken-

teen aikataulujen vuoksi. Yhteysalus kulkee kuitenkin 

toistaiseksi saarelle kaksi kertaa viikossa myös talvisin. 

Tarvittaessa liikkumiseen on käytetty myös taksivenet-

tä sekä huoltohenkilöstön kalustoa. Hotellin valmistu-

misen myötä yhteysliikennettä on kuitenkin tarkoitus 

laajentaa jopa päivittäiseksi ympäri vuoden.
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MYÖNNETYT RESIDENSSIAJAT

Pirkko Holmberg (Suomi) - Estetiikan tutkimus

Hanna Nielsen (Ruotsi) & Said Afifi (Marokko) - Mediataide

Rob St John (Iso-Britannia) - Visuaalinen maantiede

Lilli Haapala (Suomi) - Biotaide

Camilla Edström Ödemark (Ruotsi) - Mediataide ja kulttuurintutkimus

Ruth Olden (Iso-Britannia) - Maantiede

Elina Juopperi (Suomi) - Kuvanveisto

Aino Mäntynen (Suomi) - Äänitaide

Erika Kallasmaa, Petri Kumela, Laura Ruohonen (Suomi) - Monitaideprojekti

Joulukuu 2015

Tammikuu 2016

Helmikuu 2016

Maaliskuu 2016

Huhtikuu 2016

Toukokuu 2016
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TIEDOTUS JA MEDIANÄKYVYYS

Yhdistyksen pääasiallisena tiedotuskanavana ovat 

toimineet omat www-sivut sekä Facebook-sivusto. 

Residenssin kotisivut avattiin marraskuun alussa 

osoitteessa www.öres.fi. Sivuille koottiin tietoa ja kuvia 

Örön saaresta, residenssin ja yhdistyksen toiminnas-

ta, hakuprosessista sekä käytännön käsikirja residens-

siasukkaalle. Sivut toteutti Nuutti Koskinen.

Tiedote avoimesta hausta julkistettiin marraskuun 

alussa kotisivuilla sekä Facebook-sivulla, jonka lisäksi 

se ilmoitettiin mm. Res Artis -verkostoon, Suomen 

Ateljeesäätiön sivuille sekä taide- ja tiedejärjestöjen 

postituslistoille. Toiminnan aloittamisesta sekä myö-

hemmin haun tuloksista laadittiin lisäksi lehdistötie-

dotteet, jotka jaettiin Metsähallituksen tiedotusosas- 

ton kautta medialle. 

Tieto residenssistä levisi selvästi nopeimmin sosiaali-

sessa mediassa. Tiedotusvälineistä aluksi lähinnä 

YLEn verkkouutiset sekä paikallislehdet tarttuivat 

tiedotteeseen, mutta vuodenvaihteen jälkeen tästä 

syntyivät lisäksi haastattelut Turun Sanomiin sekä tv- 

ja radioreportaasit YLElle. 

Koska hakemuksia saatiin tällä lyhyellä, alle kolmen 

viikon varoitusajalla niinkin paljon kuin 120 kappaletta, 

ja näistä miltei kaikki olivat ammattimaisia tekijöitä ja 

haluttua kohderyhmää, voisi päätellä tiedotuksen 

olleen onnistunutta. Tästä lienee paljolti kiittäminen 

”puskaradiota” Facebookin sekä sähköpostilistojen 

muodossa.



YHDISTYKSEN TALOUS

Vuodeksi 2015 haimme rahoitusta toiminnan käynnis-

tämiseen Koneen Säätiöltä, Taiteen Edistämiskeskuk-

selta, Suomen Kulttuurirahastolta sekä Svenska 

Kulturfondenilta. Näistä rahoitusta myönsivät Taideen 

Edistämiskeskus, 4000 euroa sekä Svenska Kulturfon-

den, 5000 euroa. 

Myönnetyt avustukset olivat haettua huomattavasti 

pienempiä, jonka vuoksi jouduimme rajaamaan 

toiminnan käynnistämisen puolivuotiseksi pilottivai-

heeksi. Tämä onnistui mm. vuokraamalla huoneisto 

kalustettuna, jolloin säästyimme alkuvaiheen suurilta 

varustelukustannuksilta.

Yhdistyksen kirjanpito osoittaa toteutuneen varainkäy-

tön pysyneen pilottijaksoa varten laaditun suunnitel-

man mukaisina. Yhdistyksen varat riittävät näin ollen 

toukokuuhun 2016 ja pilottijakson viemiseksi onnistu-

neesti päätökseen. 

Toiminnan seuraavaa vaihetta varten yhdistys on hake-

nut uutta rahoitusta syksyn 2015 aikana ja rahoituksen 

haku jatkuu edelleen.



LOPUKSI

Pitkään odotettu residenssitoiminnan käynnistäminen 

onnistui lopulta hyvin ja residenssin herättämä kiin-

nostus yllätti yhdistyksenkin. Vaikka emme taloudelli-

sista syistä kyenneetkään käynnistämään toimintaa 

heti alkuunsa koko laajuudessaan, toimii pilottivaihe 

kuitenkin rohkaisevana alkuna ja näyttönä toiminnan 

mielekkyydestä. Pilottivaiheen aikana saamme kerät-

tyä arvokkaita kokemuksia ja näkökulmia, jotka paitsi 

edesauttavat residenssitoiminnan kehittämistä ja sen 

jatkon suunnittelua kevään 2016 aikana, tarjoavat lisää 

tarttumapintaa yhteistyölle Metsähallituksen, muiden 

saariston toimijoiden sekä kulttuuri- ja tiedealan 

järjestökentän kanssa. Seuraava etappimme on 2016 

käynnistyvä laajempi toinen toimintavaihe, jolla varus-

taudutaan residenssitoiminnan vakiintumiseen.

YHTEYSTIEDOT

Postiosoite:

Örön Residenssikeskus RY

Kurkelantie 1260

25410 Suomusjärvi

Kotisivu, puhelin ja sähköposti:

www.öres.fi

info@ores.fi

Nuutti Koskinen, puheenjohtaja

+358 41 5317606

nuutti.koskinen@ores.fi




