
Kulttuuripolitiikan	  tutkimuksen	  päivät	  2016,	  Jyväskylä	  
Taide-‐	  ja	  taiteilijapolitiikka	  
	  
TORSTAI	  15.10.2015	  
	  
Klo	  13.00–13.30	  Avaus	  
Kulttuuripolitiikan	  päivien	  avaus	  (Emilia	  Palonen,	  HY)	  
Gradupalkinnon	  jakaminen	  (Pauli	  Rautiainen,	  TaY)	  
	  
Klo	  13.30–14.30	  Keynote-‐luento	  
Tutkijatohtori	  Riie	  Heikkilä:	  Suomalainen	  taidemaku	  ja	  sen	  tutkiminen	  
	  
Klo	  14.30–15.00	  Tauko	  
	  
Klo	  15.00–17.00	  Työryhmät	  
	  
Työryhmä	  1:	  Taide-	  ja	  kulttuuripolitiikan	  teoria	  1	  	  
Sali:	  auditorio	  3	   	  
15.00–15.30	  Risto	  Eräsaari:	  Mikä	  (kertomus)	  on	  muutoksen	  käyttöaine?	  
15.30–16.00	  Ville	  Suuronen:	  Hannah	  Arendt	  kulttuuri-‐	  ja	  menneisyyspolitiikan	  teoreetikkona	  
16.00–16.30	  Jussi-‐Petteri	  Peräinen:	  Nietzsche	  ja	  kulttuuri	  
16.30–17.00	  Okko	  Huopainen:	  Kuinka	  menneisyyspolitiikka	  näyttäytyy	  nykyelokuvien	  
poliittista	  merkityksenantoa	  kuvastavana	  tekijänä	  
	  
Työryhmä	  2:	  Taide	  ja	  oikeus	  ja	  politiikka	  
Sali:	  auditorio	  2	  
	  
15.00–15.30	  Jari-‐Pekka	  Kaleva:	  Taiteilijuuden	  uudet	  raamit	  -‐	  Katsaus	  digitaalisten	  
sisämarkkinoiden	  poliittiseen	  säätelyyn	  kulttuurituotteiden	  ja	  -‐palveluiden	  luomisen	  ja	  
jakelun	  näkökulmasta	  
15.30–16.00	  Pauli	  Rautiainen:	  Sosiaaliset	  ja	  sivistykselliset	  oikeudet	  syrjäkunnissa	  -‐	  
rapautuuko	  yhdenvertaisuus?	  
16.00–16.30	  Sanna	  Nyqvist:	  Rajoittavatko	  tekijänoikeudet	  kirjailijan	  vapautta?	  
16.30–17.00	  Vivan	  Storlund:	  How	  to	  make	  beauty	  relevant	  for	  civil	  law?	  
17.00–17.30	  Olli	  Jakonen:	  Kulttuuri-‐	  ja	  taidepolitiikka	  eduskuntapuolueiden	  puolueohjelmissa	  
2000-‐luvulla	  
	  	  
Työryhmä	  3:	  Taiteilijapolitiikka	  
Sali:	  auditorio	  1	  
	  
15.00–15.30	  Hanna-‐Leena	  Nissilä:	  Maahanmuuttajataustaiset	  kirjailijat	  ja	  kirjallisen	  elämän	  
ylirajaistuminen	  2000-‐luvun	  Suomessa	  
15.30–16.00	  Taija	  Roiha:	  Taiteilijaksi	  ei	  synnytä,	  taiteilijaksi	  tullaan?	  Sukupuoli,	  myytit	  ja	  
taiteilijan	  asema	  
16.00–16.30	  Outi	  Sivonen	  &	  Taija	  Roiha:	  Taiteilijavetoiset	  osuuskunnat	  -‐	  omaehtoista	  
toimintaa	  galleria-‐	  ja	  kustannuskentällä	  
	  
Klo	  19.00–	  iltatilaisuus	  	  
(Kombo	  Winebar	  &	  Kitchen,	  Kulmavuorenkatu	  2)	  



	  PERJANTAI	  16.10.2015	  
	  
Klo	  9.00–10.00	  Keynote-luento	  
Ph.D.	  Georgios	  Papadopoulos:	  Lets	  forget	  about	  the	  Cost	  Disease	  
	  
Klo	  10.00–11.00	  Paneelikeskustelu	  taiderahoituksen	  tulevaisuudesta	  	  
Panelistit:	  Ylijohtaja	  Riitta	  Kaivosoja	  (opetus-‐	  ja	  kulttuuriministeriö),	  erityisasiantuntija	  Veli-‐
Markus	  Tapio	  (Suomen	  kulttuurirahasto),	  taidejohtaja	  Anna	  Vilkuna	  (Kaakon	  taide)	  ja	  
kulttuurisuunnittelija	  Reetta	  Sariola	  (Helsingin	  kaupunki).	  Keskusteluttajana	  erikoistutkija	  
Pauli	  Rautiainen	  (Kulttuuripoliittisen	  tutkimuksen	  edistämissäätiö	  Cupore).	  	  
	  
Klo	  11.00–12.30	  Lounas	  
	  
Klo	  12.30–14.30	  Työryhmät	  
	  
Työryhmä	  4:	  Taide-	  ja	  kulttuuripolitiikan	  teoria	  2	  
Sali:	  auditorio	  3	  
	  
12.30-‐13.00	  Markku	  Koivusalo:	  Taistelu	  Orfeuksesta:	  Rakennus-‐	  ja	  kulttuuriperinnön	  
suojelupolitiikka	  Suomessa	  
13.00-‐13.30	  Aleksi	  Lohtaja:	  Henri	  Lefebvre	  kulttuurivetoisen	  kaupunkisuunnittelun	  
teoreetikkona	  
13.30-‐14.00	  Miikka	  Pyykkönen:	  Hallinnasta	  heterotopiaan.	  Ajatuksia	  Michel	  Foucault'n	  
kulttuuripoliittisesta	  relevanssista	  
14.00-‐14.30	  Esko	  Harni:	  Bruno	  Latour	  ja	  teoreettis-‐metodologisia	  huomioita	  tilan	  
tutkimukseen	  
	  
Työryhmä	  5:	  Välittäjät	  ja	  yleisöt	  
Sali:	  auditorio	  2	  
	  
12.30–13.00	  Kaija	  Kaitavuori:	  Kuka	  välittää?	  Yleisötyöläiset	  taiteen	  välittäjäportaassa	  
13.00–13.30	  Saara	  Moisio:	  Suomalaisen	  nykytanssin	  arvo	  yleisölle:	  luovat	  menetelmät	  
yleisötutkimuksessa	  
13.30–14.00	  Pirjo	  Tuomi	  &	  Jarmo	  Saarti:	  Yleisen	  kirjastolaitoksen	  institutionaalinen	  
tulevaisuus	  -‐	  hengen	  elämää	  vai	  pelkkää	  elämystä?	  
14.00–14.30	  Anne	  Teikari:	  Etäevent-‐palvelu	  kulttuurin	  saavutettavuuden	  edistäjänä	  
Tampere-‐talossa	  
	  
Työryhmä	  6:	  Kulttuuripolitiikan	  vaikutukset	  ja	  vaikuttavuus	  
Sali:	  auditorio	  1	  
	  
12.30–13.00	  Miia	  Muurimäki:	  Yhteiskuntakritiikin	  manttelinperijät?	  Interventionistinen	  
design,	  taide	  ja	  politiikka	  
13.00–13.30	  Seppo	  Suominen:	  The	  intergenerational	  transfer	  effects	  on	  sport	  activity	  
13.30–14.00	  Kaisa	  Herranen:	  Kulttuuritapahtumat	  ja	  festivaalit	  valtion	  kulttuuripolitiikassa	  
14.00–14.30	  Petteri	  Räisänen:	  Helsingin	  alueellisen	  kulttuurityön	  vaikuttavuuden	  seuranta	  ja	  
arviointi	  
	  


