
SUOMEN RESIDENSSIEN TAPAAMINEN 2008 
 
Tervetuloa mukaan Suomen residenssien vuosittaiseen tapaamiseen  
tiistaina 16. syyskuuta klo 11−16.  
Paikkana on Saaren kartano Mietoisissa. 
www.koneensaatio.fi/kartano   
 

  
 
Paikalle pääset Turun rautatieaseman edestä lähtevällä yhteiskuljetuksella, ks. oheinen ohje. 
 
 
Ohjelma  
 
10.00 Lähtö yhteiskuljetuksella Turun rautatieaseman edestä Saarenkartanoon 
 
10.30 Saapuminen Saarenkartanoon 
 
11.00 Tervetuliaissanat ja taiteen keskustoimikunnan residenssijaoston terveiset 

asiamies Esko Vesikansa, Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiö  
puheenjohtaja Hannu Saha, Taiteen keskustoimikunta  

 
11.15 Saaren kartano tutkija- ja taiteilijaresidenssinä  

toiminnanjohtaja Hanna Nurminen, Koneen Säätiö/Saaren kartanon residenssi ja 
 yhteisötaiteilija Nina Rantala, Saaren Kartanon residenssi  
 
12.00 Lounas  
 
13.00 Residenssien tilannekatsaus 

kaikki osanottajat (kaikilta osanottajilta toivotaan lyhyttä tilannekatsausta) 
 
14.00 Kahvi & opastettu kierros kartanon tiloissa, taiteilijatapaamisia. 

 
14.45 Asiaa yhteisötaiteesta – residenssitoimijan näkökulma 

tuottaja Hannele Kolsio, Raumars Taiteilijavierasohjelma  
 

15.15 Residenssitoiminta pohjoismaisessa taide- ja kulttuuriohjelmassa 2007–2010 
www.kknord.org 
Pohjoismaisen ministerineuvoston taide- ja   
kulttuuriohjelman residenssimoduulin asiantuntijaryhmän jäsen Irmeli Kokko  

 
15.45 Tilaisuuden päätös 
 
16.00 Paluu yhteiskuljetuksella Turkuun 
 
Kauempaa tulevien on erikseen sovittaessa mahdollista majoittua Saaren kartanon tiloihin matkustus-
aikatauluista riippuen. 
  
Catering- sekä kuljetusjärjestelyjen takia vahvistathan ystävällisesti osallistumisesi 
tapaamiseen ja yhteiskuljetukseen viim. 3. syyskuuta mennessä ateljeesäätiöön: suunnittelija 
Riikka Suomi-Chande, sähköposti fasf@artists.fi, puh (09) 7268 0471, gsm 050 536 1831. 
 
Tervetuloa mukaan! 
 
 
Residenssien toivotaan myös tarkistavan residenssien yhteisen www-sivuston ajantasaisuuden, katso sivut: 
http://www.artists.fi/studio/ateljeeluettelo.html sekä http://www.artists.fi/studio/english/ateljeeluettelo.html.  
Sivuja koskevan palautteen voit lähettää osoitteella fasf@artists.fi.  



KULKUYHTEYDET SAAREN KARTANOON  
 

Saaren kartano sijaitsee n. 30 kilometrin päässä Turusta. Kartanon osoite on Saaren rantatie 21, 
Mietoinen.  

Kokousvieraille järjestetään yhteiskuljetus Turun rautatieaseman edestä Saaren kartanoon klo 10.00. 
Kuljetus on sovitettu mm. Helsingin juna- ja bussiaikatauluun (www.vr.fi, www.matkahuolto.fi).  
Vastaavasti paluukuljetus kohti Turkua klo 16. 

Mikäli et pääse yhteiskuljetukseen, myös Turun linja-autoasemalta liikennöivillä linja-autoilla pääsee 
lähelle Saaren kartanoa (n. 2 km päähän), ks. www.matkahuolto.fi. Ajoaika on n. 30 minuuttia.  
 
Kokouspaikkamme on Saaren kartanon päärakennuksessa. 
 
Lisätietoja kulkuyhteyksistä ja majoitusmahdollisuudesta: Toimistosihteeri Anna Kortelainen, sähköposti: 
anna.kortelainen@koneensaatio.fi,  puh. (02) 431 4201 
 
AJO-OHJE Turusta päin:   
Ajetaan Porintietä, kunnes Raision jälkeen käännytään Kustavintielle. Kustavintietä (192) jatketaan n. 20 
km. Huom. Hannunvaakuna, joka osoittaa Mietoisten lintulahtea, on merkki siitä että risteys lähestyy. 
Tien päällä on heti TuMiKuu-ravintolan ja Mynäjoen ylityksen jälkeen opasteet vasemmalla, oikealle ja 
suoraan. Käännytään vasemmalle, ajetaan n. 2 km, kunnes nähdään oikealla iso kivinavetta. Hiukan 
ennen navettaa käännytään vasemmalle Saaren rantatielle ja heti kohta kartano näkyy 
oikealla. Pysäköinti on Saaren rantatien varressa pellon reunassa, tien oikealla puolella.   Tervetuloa!  
  
AJO-OHJE Helsingin suunnasta:   
Ajetaan Turkua kohti kunnes moottoritiellä käännytään kohti Raisiota.  Juuri ennen Raisiota käännytään 
Poriin päin, mutta Porintietä ajetaan vain kunnes muutaman km:n päästä tulee Kustavintie, jonne nyt 
käännytään. Kustavintietä (192) jatketaan n. 20 km. Huom. Hannunvaakuna joka osoittaa Mietoisten 
lintulahtea, on merkki siitä että risteys lähestyy. Tien päällä on heti Tumikuu-ravintolan ja Mynäjoen 
ylityksen jälkeen opasteet vasemmalla, oikealle ja suoraan. Käännytään vasemmalle, ajetaan n. 2 km, 
kunnes nähdään oikealla iso kivinavetta. Hiukan ennen navettaa käännytään vasemmalle Saaren 
rantatielle ja heti kohta kartano näkyy oikealla. Pysäköinti on Saaren rantatien varressa pellon reunassa, 
tien oikealla puolella.   Tervetuloa! 
 


