
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 (2)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulttuurijaosto

Asia/6
31.05.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10404 Kalevankatu 6 +358 9 3101060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kulttuuri@hel.fi http://www.hel.fi/kulttuuri +358 9 31037009 FI02012566

§ 16
Ideahaun toteuttaminen Helsinki Biennaalin oheisohjelmistoksi

HEL 2018-002996 T 12 02 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti valtuuttaa 
HAM Helsingin taidemuseon ja yleisten kulttuuripalveluiden kumppa-
nuudet ja avustukset -yksikön valmistelemaan ja toteuttamaan yhteisen 
ideahaun Helsinki Biennaaliin liittyvistä tapahtumallisista ja esitystai-
teellisista teoksista vuonna 2018 ja varaamaan ideahakuun yhteensä 
30 000 euroa taide- ja kulttuuriavustuksiin varatusta määrärahasta. 

Esittelijä
kulttuuripalvelupäällikkö
Stuba Nikula

Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Biennaali on kansainvälinen nykytaiteen tapahtuma merellisen 
pääkaupungin saaristossa ja rannoilla. Vuoden 2020 biennaalin pääta-
pahtuma sijoittuu Vallisaareen. Tapahtuma vahvistaa meren ja saaris-
ton käyttöä julkisena, kaikille kuuluvana yhteisenä tilana.

Biennaaliin kutsutaan suomalaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita toteutta-
maan väliaikaisia taideteoksia. Teokset käyvät vuoropuhelua ympäris-
tön kanssa luonnon ja kaupunkitilan rajapinnassa. Tapahtuma avaa nä-
köaloja paikan historiaan, nykyisyyteen, luontosuhteeseen ja tulevai-
suuteemme.

Biennaalin kuratoi HAM Helsingin taidemuseo. Monien eri toimijoiden 
samanaikainen ohjelmisto ja yhteistyö laajentaa tapahtumaa eri puolille 
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kaupunkia. Kokonaisuus lisää Helsingin kiinnostavuutta kansainvälise-
nä kulttuurikohteena. 

HAM ja Yleisten kulttuuripalveluiden Kumppanuudet ja avustukset -yk-
sikkö ovat suunnitelleet taiteilijoille sekä rekisteröimättömille taiteilija-
ryhmille suunnatun ideahaun. Haku voidaan toteuttaa vuoden 2018 ai-
kana siten, että taide- ja kulttuuriavustuksiin varatusta määrärahasta 
varataan siihen 30 000 euron suuruinen osuus. Haun tarkoituksena on 
etsiä tapahtumallisia ja esitystaiteellisia teoksia biennaalin yhteyteen. 
Hakemuksia toivotaan erityisesti tiedettä ja taidetta yhdistäviltä tekijöil-
tä. 30 000 euron avustussumma on tarkoitus jakaa useamman ehdo-
tuksen kesken niin, että kunkin mukaan valittavan hankkeen jatkokehit-
tämiseen myönnetään 2 000–3 000 euroa. Teos voidaan toteuttaa 
myös muualla kuin Vallisaaressa.  

Hakuprosessi on tarkoitus toteuttaa kaksivaiheisena. Ensimmäinen vai-
he on avoin haku, jossa hakijat tai hakijat esittelevät alustavan idean. 
Tässä vaiheessa ei tarvita vielä valmista suunnitelmaa. Osa ideoista 
valitaan jatkokehittelyyn, johon myönnetään avustus. 

Hakemusten arvioinnissa on tarkoitus hyödyntää sekä HAM Helsingin 
taidemuseon, että Kumppanuudet ja avustukset -yksikön osaamista. Li-
säksi hakemusten arvioinnissa pyritään hyödyntämään Helsinki Bien-
naalin neuvoa antavan kansainvälisen asiantuntijaryhmän osaamista. 
Haku on tarkoitus käynnistää alkusyksyn 2018 aikana ja esitys tuodaan 
jaoston päätettäväksi loppuvuonna 2018. 

Esittelijä
kulttuuripalvelupäällikkö
Stuba Nikula

Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi
Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


