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11 §
Taide- ja kulttuuriavustukset Helsinki Biennaalin ideahaun jatko-
valmisteluvaiheeseen valituille

HEL 2018-002996 T 12 02 04

Päätös

Kumppanuuspäällikkö päätti myöntää projektiluonteisia taide- ja kult-
tuuriavustuksia yhteensä 30 000 euroa seuraaville Helsinki Biennaalin 
ideahakuun osallistuneille ideoiden jatkovalmisteluun:

A.K. ( ********** ) 3 000 euroa

La Mer 3 000 euroa

M.P. ( ********** ) 3 000 euroa

OCEAN-BOY-työryhmä 3 000 euroa

P.A. ( ********** ) 3 000 euroa

R.V.A. ( ********** ) 3 000 euroa

Suomen valokuvataiteen museon säätiö sr 3 000 euroa

T.N. ( ********** ) 3 000 euroa

Työryhmä A.F. ( ********** ) ja K.S. ( ********** ) 3 000 euroa

Zodiak Presents ry 3 000 euroa

Kumppanuuspäällikkö päätti olla myöntämättä avustusta 135 hake-
mukselle liitteen mukaisesti. Hakemusten välisessä vertailussa ideat 
eivät vastanneet riittävästi haun päämääriä ja arviointikriteereitä.

Päätöksen perustelut

Jokaisen hankeidean kohdalla arvioitiin, kuinka hyvin idea vastasi ha-
kuilmoituksessa esitettyjä Helsinki Biennaalin ideahaun päämääriä se-
kä kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemusten arviointikriteerei-
tä huomioiden samalla hakuun varatut rajalliset resurssit ja muut idea-
hakuun osallistuneet ideat. Etusijalle haussa nousivat ideat, jotka täy-
densivät Helsinki Biennaalin näyttelyä ja tapahtumia. Hankeideoiden 
arvioinnissa korostuivat idean tuoreus sekä kehittämis- ja toteutuskel-
poisuus. Hankerahoituksella ei tueta yhdistysten perustoimintaa. Avus-
tukset ovat harkinnanvaraisia.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (3)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Yleiset kulttuuripalvelut 16.08.2019
Kumppanuudet ja avustukset -yksikkö
Kumppanuuspäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10404 Kalevankatu 6 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 37009 FI02012566

HAM ja Yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yk-
sikön toteuttamalla ideahaulla etsittiin biennaalikokonaisuutta täydentä-
viä teoksia, jotka voivat olla tapahtumallisia, yleisöä eri tavoin osallista-
via, esitystaiteellisia tai Vallisaaren historiaan liittyviä. Projektit voivat 
toteutua biennaalin yhteydessä 12.6.-27.9.2020 tai jo keväällä 2020. 
Ne voivat tapahtua Vallisaaressa tai eri puolilla Helsinkiä.

Taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja monialaisille työryhmille sekä taide- ja 
kulttuurilaitoksille ja -yhdistyksille suunnattu ideahaku oli avoinna 29.4.-
17.5.2019 ja siihen jätetiin 145 hakemusta. Hakijoista 18 oli rekisteröi-
tyneitä toimijoita ja loput 127 hakemusta olivat yksittäisten henkilöiden 
tai työryhmien jättämiä.

Ideahaussa jätetyt ehdotukset arvioitiin huomioiden Helsingin kaupun-
gin kulttuurin avustusten arviointiperusteet yhteistyössä HAMin Helsinki 
Biennaalin kuraattoreiden kanssa. Ideahakuun osallistuneista hakijoista 
osaa haastateltiin tai heiltä pyydettiin lisätietoja. Arviointiprosessin kaut-
ta valikoitui 10 ideaa, joille myönnetään jatkovalmisteluun kullekin 3 
000 euroa avustus.

Jatkovalmisteluvaiheen jälkeen yksi tai useampi jatkovalmistelluista 
ehdotuksista voidaan valita toteutettavaksi Biennaalin yhteydessä. Jat-
kovalmisteluun myönnetty avustus ei takaa näyttelyohjelmaan valitse-
mista. HAM sopii lopullisen ohjelman toteutuksesta sekä rahoituksesta 
suoraan toimijoiden kanssa.

Helsingin kaupunki ja HAM Helsingin taidemuseo toteuttavat kesällä 
2020 nykykuvataiteeseen keskittyvän biennaalin Helsingin Vallisaares-
sa. Tapahtuman kuratoi HAM Helsingin taidemuseo. Näyttelyyn vali-
taan koti- ja ulkomaisia taiteilijoita toteuttamaan väliaikaisia ja paikkasi-
donnaisia teoksia. Teokset käyvät vuoropuhelua ympäristön kanssa 
luonnon ja kaupunkitilan rajapinnassa. Monien eri toimijoiden samanai-
kainen ohjelmisto ja yhteistyö laajentaa tapahtumaa eri puolille kau-
punkia. Kokonaisuus lisää Helsingin kiinnostavuutta kansainvälisenä 
kulttuurikohteena.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 
5.2.2019, § 5 valtuuttaa HAM Helsingin taidemuseon ja yleisten kulttuu-
ripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yksikön valmistelemaan ja 
toteuttamaan yhteisen ideahaun Helsinki Biennaaliin liittyvistä tapah-
tumallisista ja esitystaiteellisista teoksista vuonna 2019 ja varaamaan 
ideahakuun yhteensä 30 000 euroa taide- ja kulttuuriavustuksiin vara-
tusta määrärahasta. Alun perin vuodelle 2018 suunniteltu ideahaku 
päädyttiin käytännön syistä siirtämään vuodelle 2019.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti 26.9.2017, § 5 
delegoida yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikölle päätös-
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vallan sellaisista hakemuksista joiden hakemussumma on korkeintaan 
7 500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan 5 000 euroa.

Lisätiedot
Jenni Peisa, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 20455

jenni.peisa(a)hel.fi
Hanna-Mari Peltomäki, projektipäällikkö / Head of Helsinki Biennial 2020, puhelin: 
040 543 2087

hanna-mari.peltomaki(a)hel.fi
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1 Helsinki Biennaalin ideahaku_avustusta ei myönnetä
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