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Eläintarhan huvilan residenssitoiminnan kilpailutus

HEL 2016-013532 T 10 01 04

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää antaa kulttuurikeskukselle val-
tuudet kilpailuttaa Eläintarhan huvilan residenssitoiminnan operaattori 
vuoden 2017 aikana siten että toimija aloittaisi vuoden 2018 alusta.

Esittelijän perustelut

Helsingin kulttuurikeskus ylläpitää Eläintarhan huvilan taitelijaresidens-
siä, joka on suunnattu pääasiassa ulkomaalaisille ja ulkomailla vakinai-
sesti asuville suomalaisille taiteilijoille. Residenssi on avoinna sekä tai-
teilijoille, jotka tulevat Helsinkiin paikallisten yhdistysten vieraaksi että 
itsenäisesti työskenteleville taiteilijoille. Residenssin taiteilijavieraat 
edustavat eri taiteenlajeja. Residenssijaksojen pituudet vaihtelevat vii-
kosta yhteen kuukauteen taiteilijan tarpeiden mukaisesti.

Eläintarhan huvilan residenssitoiminta on toistaiseksi tuotettu kaupun-
gin omana palvelutuotantona. Kulttuurikeskuksen näkökulmasta laa-
dukkaan residenssitoiminnan tarjoaminen kaupungissa vieraileville tai-
teilijoille on tärkeätä, mutta palvelun tuottaminen kaupungin omana pal-
veluna ei kuitenkaan ole itseisarvoinen tavoite. Toimimalla residenssi-
palvelun tuottajana kaupunki toimii jo nyt samalla kentällä kuin tätä toi-
mintaa varten perustetut yhteisöt, joita se myös avustaa. Eläintarhan 
huvilan residenssitoiminnan vahaan kehittämiseen ei myöskään ole ol-
lut mahdollisuuksia lisätä kaupungin omia määrärahoja. 

Edellisen perusteella kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle esitetään, että 
kulttuurikeskus valtuutettaisiin kilpailuttamaan residenssitoiminta vuo-
desta 2018 alkaen. Tällä tavoin tulisi käytännössä selvitettyä löytyisikö 
uusi vastuullinen operaattori siten, että talon luonne avoimena kansain-
välisenä taitelijaresidenssinä voisi jatkua ja talo olisi aktiivisessa ja koh-
tuuhintaisessa käytössä taiteilijaresidenssinä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
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