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NORPAS RY
kulttuuritoimijoiden, taiteilijoiden ja tuottajien yhteistoimintaverkosto

1. TAUSTA

Norpas ry on kemiönsaarelainen taiteilijoiden ja kulttuurityöläisten yhteistyöhön perustuva monitaide-
yhdistys, joka luo kansainvälisiä taideverkostoja sekä tuottaa monitaidefestivaalia, taideteoksia ja edistää 
luovan työn mahdollisuuksia toiminta-alueellaan.

Norpas ry:n ydintoimintaa on (1) järjestää Taalintehtaalla Kemiönsaarella vuosittain kansainvälinen moni-
taiteellinen Norpas-festivaali. Lisäksi yhdistys (2) ylläpitää taiteilijaresidenssiä ja (3) tuottaa julkista taidetta 
Taalintehtaan ympäristöön Artpark-teospuistoon. Yhdistys on myös (4) luonut kansainvälisen kulttuuri-
toimijoiden, taiteilijoiden ja tapahtumatuottajien yhteistoimintaverkoston, erityisesti Suomen ja Venäjän 
sekä Espanjan välillä. Yhdistys (5) järjestää taidetyöpajoja, -kursseja ja luentoja Kemiönsaarella. (6) Yhdis-
tys on myös tuottanut uusia teoksia osana festivaalia vuodesta 2014. 

Toimintaa järjestää ryhmä taiteilijoita ja kulttuuritoimijoita, joita tekemiseen ajaa innostus ja intuitio.

Norpas ry:n toiminta on ammattimaista ja se on vakiinnuttanut omaleimaisen paikkansa Suomen taide-
kentällä. Yhdistyksen toiminta on Kemiönsaarella nostanut entisestään alueen profiilia taide- ja kulttuuri-
rikkaana paikkakuntana. Norpaksen toiminta on ajanmukaista, ekologista ja taiteellisesti kunnianhimoista. 
Norpas tarjoaa omaperäisiä taideproduktioita ja -teoksia lajista ja tyylisuunnista riippumatta. Norpas tuo 
vaikutteita maailmalta ja nostaa esiin myös paikallisia ilmiöitä.

Yhdistyksen toiminta on ympärivuotista ja pitkäjänteistä, tulevaisuuteen katsovaa. Toiminta on alusta läh-
tien ollut hyvin kansainvälistä ja toiminta luo vahvoja yhteyksiä kotimaisten taiteilijoiden, kulttuuritoimijoi-
den ja kansainvälisten toimijoiden välille.

Yhdistyksen toimintaa on kannatellut pitkälti yhdistyksen hallituksen jäsenten ja muun taiteilijakollektiivin 
vapaaehtoistyö.

2. TAVOITTEET

Tavoitteenamme on vuodesta 2021 alkaen vakiinnuttaa yhdistyksen toiminta ympärivuotisesti työllis-
täväksi kulttuurijärjestöksi, joka edelleen ammentaa toiminnan ja taiteellisen sisältönsä laajasta taiteili-
joiden verkostosta. Tavoitteena on ottaa seuraava askel kohti suuremman profiilin taidetuotantoja sekä 
-toimintaa Kemiönsaarella, mikä houkuttelee myös uusia toimijoita entistä laajemmalta alueelta. 

Vuodesta 2021 alkaen kehitämme organisaatiota vakauttaaksemme toimintaa kehittämällä yhdistystä 
pitkäjänteisesti visiomme mukaisesti. Tärkeimmät organisaation rakenteelliset kehitystoimet ovat 1) toi-
minnanjohtajan ympärivuotinen palkkaaminen, 2) festivaalituottajan palkkaaminen ja 3) taidekuraattorin 
palkkaaminen julkisen taiteen kuratointiin.

Yhdistyksen toiminnallisia kehityskohteita ovat (1) residenssitoiminnan järjestäminen kokovuotiseksi, 
(2) julkisten taideteosten volyymin nostaminen ja (3) monitaiteellisen festivaalin laajentaminen pysyvästi 
viisipäiväiseksi ja tulevaisuudessa jopa kesän mittaiseksi näyttelyiden ja tapahtumien sarjaksi. Vuoden 
2021 toiminnalliset kehitystoimet residenssin ja julkisen taiteen osalta kytkeytyvät myös festivaalitoimin-
taan, joka toimii foorumina teoksille, taiteilijoiden kohtaamiselle sekä keskustelulle julkisesta taiteesta. 



3. VISIO

Taalintehdas on vuonna 2025 tunnettu monitaiteen ja julkisen taiteen keskittymä ja taideystävällisin kylä 
Etelä-Suomessa. Norpas ry tuottaa Taalintehtaalle vuosittain vähintään yhden korkeatasoisen ja näyttävän 
ympäristö- tai julkisen taideteoksen, jonka tuottaminen ja julkaisu on taidekentällä tunnettu tapaus. Festi-
vaali tunnetaan kulttuuritoimijoiden keskuudessa laadukkaana tapahtumana ja kohtauspaikkana.

Pidämme tapahtumien luonteen kaikille helposti lähestyttävänä, avoimena ja intiiminä. Kulttuurin ja tai-
teen pitää kuulua kaikille ja Norpas edistää monipuolisen taiteen saavutettavuutta.

Visionamme on, että kymmenen vuoden päästä Taalintehdas tunnetaan taidekylänä, jossa on paljon kult-
tuurialan omaehtoistoimintaa, tapahtumia sekä taidetta näkyvillä ja koettavana.

4. TOIMINTA

4.1. Festivaali
Yhdistys järjestää monitaiteellisen ja kansainvälisen festivaalin Taalintehtaalla, Kemiönsaarella 4.-
8.8.2021. Esityksiä, työpajoja, esitelmiä ja kohtaamisia järjestetään Taalintehtaan ruukin vanhoissa teh-
dasrakennuksissa ja makasiineissa sekä metsässä, soilla, järven ja meren rannalla sekä ruukin vanhoissa 
saunoissa.

Esiintyjät tulevat sekä Suomesta että ulkomailta. Monitaiteellinen ohjelmisto koostuu mm. konserteista, 
elävän musiikin säestämistä elokuvaesityksistä, taidetyöpajoista, taidenäyttelyistä, keskustelutilaisuuksis-
ta, nykysirkuksesta, runoudesta, teatterista ja performansseista.

Työpajojen ja kurssien avulla yhdistys parantaa kiinnostusta eri taidelajeihin ja madaltaa taidetoimintaan 
osallistumisen kynnystä. Tähän ajatukseen perustuu myös ns. vapaan taiteen lava. Norpas järjestää Taa-
lintehtaan kylän ruukkimaisemaan useamman esiintymispaikan, joissa aloittelevat taiteilijat voivat esitellä 
osaamistaan ammattitaiteilijoiden rinnalla.

Mestarikursseilla tarjotaan ammattilaisille tai pitkälle edenneille opiskelijoille mahdollisuutta saada henki-
lökohtaista palautetta ja ohjausta taiteellisen ilmaisunsa kehittämiseen oman alansa mestareilta.

Festivaali on suunnattu kaikenikäisille ihmisille. Ohjelma on helposti lähestyttävää ja kaikille saavutettavis-
sa useimpien esitysten ollessa ilmaisia.

Festivaaliin osallistuu noin 70 taiteilijaa, ja lisäksi suuri osa kävijöistä on ammattitaiteilijoita. Festivaali 
toimii myös Taalintehtaan ja Kemiönsaaren julkisen taiteen näyteikkunana laajasti yleisölle. Festivaaliin 
saapuvilla taiteilijoilla on mahdollisuus luoda uusia yhteyksiä ja laajentaa verkostoja.

Festivaalitoimintaa laajennetaan pysyvästi viisipäiväiseksi vuodesta 2021 alkaen ja tulevaisuudessa tavoit-
teena on järjestää kesän mittainen näyttelyiden ja tapahtumien sarja.

Festivaalin aikataulu:
-Maaliskuun alussa taiteellinen johtaja tekee budjetin raameissa esityksen kuluvan vuoden festivaalin 
pääohjelmasta. 
-Tiedotus aloitetaan huhtikuussa. 
-Kesä-elokuussa tehdään käytännön toteutus, minkä jälkeen purku, arviointi ja seuraavan vuoden toimin-
nan suunnittelu.
-Festivaali järjestetään 4.-8.8.2021.



4.2. Residenssi
Norpas-residenssi on monitaideresidenssi Taalintehtaan ruukkikylällä Kemiönsaarella Saaristomerellä. 
Residenssi on yhteydessä Norpas-festivaaliin ja sillä on vahva painotus julkiseen kuvataiteeseen ja ympä-
ristötaiteeseen sekä yhteys paikalliseen suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Vuonna 2021 järjestetään 6-10 residenssijaksoa, kestoltaan 2-8 viikkoa. Taiteilijoista vähintään yksi on 
ulkomailta. 
Residenssijaksojen sisällöistä on päätetty kiintiöt vuodelle 2021 seuraavasti: 1-2 ympäristötaideteosta, 
1-2 muraalia, 1-3 esitystä/osallistumista Norpas-festivaaliin. Näihin jaksoihin taiteilijat haetaan kohdenne-
tulla haulla tai osa niistä voi tulla myös avoimen haun kautta. Muiden 2-4 jakson taiteilijat haetaan avoi-
mella haulla ja valinnoissa painotetaan monipuolisesti eri taidealoja, painotuksena poikkitaiteellisuus ja 
ympäristötutkijat/-journalistit.

Vähintään kolmen residenssitaiteilijan kanssa sovitaan vapaan luovan työskentelyn lisäksi syvemmästä 
roolista Norpas ry:n toimintaan liittyen. Nämä voivat olla: 1) julkisen teoksen tekeminen Artparkiin, 2) 
festivaalin ohjelmistoon osallistuminen tai 3) toiminta kytkeytyy paikalliseen yhteisöön tai on vuorovaiku-
tuksellista tai osallistuvaa.

Kesäkauden yksi residenssijakso liittyy suoraan Norpaksen Artpark-toimintaan, jolla kartutetaan Taalinteh-
taan julkisen taiteen hankintoja, ja se toteutetaan yhdessä Maaseudun sivistysliiton kanssa. 

Yksi kuukauden mittainen residenssijakso on varattu Kuvittajat ry:lle ja he valitsevat taiteilijan tai kaksi 
taiteilijaa residenssijaksolle omien kanaviensa kautta.

Taiteilijoiden valinnan tekee residenssityöryhmä (pl. Kuvittajat ry:n jaksolle), johon kuuluvat ainakin yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja.

Residenssitoiminta tullaan rahoittamaan erillisin hanke- ja toiminta-avustuksin. Uusia sopivia yhteistyö-
kumppaneita kartoitetaan ja samalla hyödynnetään Norpas-festivaalin kautta syntyneitä verkostoja.

Tavoitteina toimintavuodelle 2021 ovat (1) toiminnan vakiinnuttaminen ympärivuotiseksi, (2) residenssin 
ja toimintamallin erityispiirteiden korostaminen, (3) taiteen juurruttaminen kylälle uusien mielenkiin-
toisten taiteilijavieraiden esiintymisten, työpajojen sekä yhteisöön osallistumisen myötä, (4) residenssin 
tunnetuksi tekeminen ja (5) kansainvälisten taiteilijoiden tuominen. 

Residenssitoiminnan kehittymistä ja laatua tullaan seuraamaan taiteilijoilta kerätyin kirjallisin ja suullisin 
palauttein.

4.3. Art Park
Artpark on Taalintehtaan julkisten taideteosten sarja, joka juurruttaa taidetta pysyvästi Taalintehtaalle 
ympäristö- ja julkisen taiteen muodossa. Tuotamme vuosittain uusia julkisia taideteoksia Taalintehtaan 
kylälle yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Teokset julkaistaan 
vuosittain Norpas-festivaalin yhteydessä ja julkisesta taiteesta järjestetään keskustelu- ja esittelytilaisuuk-
sia festivaaleilla.

Visionamme on, että kymmenen vuoden päästä Taalintehdas tunnetaan taidekylänä, jossa on paljon kult-
tuurialan omaehtoistoimintaa, tapahtumia sekä taidetta näkyvillä ja koettavana.

Tuotettuja teoksia ei yhdistä mikään yksittäinen tekijä, vaan tavoitteena on tuottaa mahdollisimman mo-
nipuolinen “teospuisto”. Teokset ovat ympäri Taalintehtaan ruukkikylää, mutta teokset eivät varsinaisesti 



muodosta yhtenäistä aluetta tai puistoa, vaan teoksia löytyy sekä rakennetusta ympäristöstä että luonnon 
ympäristöstä mm. luontopolkujen varrelta. Artpark-toiminnalla tuomme esiin ajatustamme, että taide ei 
ole tuote, joka on rahalla hankittu, vaan tarkkaan harkittua ja ympäristöön, kylän historiaan ja kulttuuriin 
sopivaa sekä sosiaalisesti ja ajallisesti kestävää.

Tavoitteenamme vuodelle 2021 on julkisten taideteoshankintojen volyymin nostaminen. Toimintaa toteu-
tetaan alusta lähtien huolella, ruohonjuuritasolta ja teos kerrallaan harkiten. Kyseessä ei ole yhden ihmi-
sen näkemys teoksista vaan pyrimme kaikessa osallistamaan ja kunnioittamaan kyläyhteisön, sen asukkai-
den, yrittäjien sekä kunnan toiveita.
Nostamme Artpark-toiminnan uudelle tasolle. Tuotamme vähintään yhden teoksen vuosittain. Teokset 
ovat merkittäviä taiteellisesti ja maisemakuvallisesti sekä teknisesti laadukkaita ja kestäviä. Monivuotinen 
rahoitus on erityisesti isoja teoksia tuotettaessa tärkeää, koska vuosi on suhteellisen lyhyt aika suuria 
teoksia suunnitellessa. Yhdistys panostaa toimintaa aikaa vieviin työvaiheisiin, kuten suunnitteluun, tuo-
tantoon sekä yhteistyöhön kunnan virkamiesten ja paikallisten toimijoiden kanssa ja yhteisön osallistami-
seen. Julkiset (ympäristö)taideteokset tuovat suoraan imagohyötyjä ja arvoa Kemiönsaarelle.

Pitkäaikaisella rahoituksella toimintaa saataisiin kehitettyä paikallisesti ja kansallisesti näkyvämmäksi ja 
vaikuttavammaksi.

Artpark-toiminnan kehittymistä ja laatua tullaan seuraamaan taiteilijoilta ja kyläläisiltä kerätyin kirjallisin ja 
suullisin palauttein. Artparkin onnistumista mittaa myös teosten onnistunut sijoittelu ympäristöön, yhteis-
työtoiminan sujuvuus sekä teosten toteuttamisen mallin sekä materiaalien kestävyys ajassa.

4.4. Kulttuuria paikallistapahtumiin
Tavoitteena on uutena toimintamuotona vuodelle 2021 alkaa järjestelmällisesti tukea kemiönsaarelaisten 
taiteilijoiden osallistumista paikallisiin tapahtumiin. Tällaista yhteistyötä on Norpas ry:ltä kyselty eri tapah-
tumajärjestäjien toimesta ja yhdistys pyrkii vastaamaan kysyntään. 

Tarkoituksena on palkata taiteilijoita esiintymään erilaisiin tapahtumiin, joita järjestävät esimerkiksi kyläyh-
distykset, muut järjestöt ja seurat, yrittäjät sekä museot. Sovimme esityksistä ja yhteistyöstä aina tapaus-
kohtaisesti, mutta tavoitteena on tehdä yhteistyötä vuoden aikana noin viiden tapahtuman kanssa. Näin 
pystymme tukemaan taiteilijoita erittäin vaikeana korona-aikana.

Toiminnalle haetaan rahoitusta Kemiönsaaren kunnalta sekä mahdollisesti yksityisiltä säätiöiltä.

5. VERKOSTOT

Norpas ry on vuosien aikana koonnut kansallisen ja kansainvälisen yhteistoiminnallisen taiteilijoiden ja ta-
pahtumatuottajien verkoston. Verkostoon kuuluu noin 50 toimijaa lähinnä Suomesta, Venäjältä ja Espan-
jasta. Lisäksi kumppaneita on Italiasta, Ruotsista, Tanskasta ja Virosta. 

Verkostoon voivat liittyä kaikki tahot, jotka toimivat monipuolisesti taidetapahtumien parissa.

2021 aikana Covid19-tilanteen salliessa uusia kumppaneita lähdetään kartoittamaan myös Alankomaista, 
Venäjältä, Italiasta sekä Bosnia & Hertsegovinasta.

Suurin osa kansainvälisestä verkostoitumistoiminnasta rahoitetaan hankeavustuksilla sekä osittain oma-
varaishankinnan tuloilla. Vuodelle 2021 rahoitus on siirtynyt vuoden 2020 toiminnan estyessä Covid19-ti-
lanteen vuoksi.



5.1. Venäjä-yhteistyö
Yhdistyksen Venäjä-yhteistyön jatkohanke siirtyi vuodelle 2021. Hanke toteutetaan OKM:n Venäjä-ohjel-
man avustuksella: Suomen ja Venäjän välinen kulttuurialan yhteistyö: paikalliseen taidekentän tuntemuk-
seen perustuva taiteilijavaihdon jatko-ohjelma 2019-2020. Hankkeelle myönnettiin Opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmasta 15 000 euron apuraha vuosille 2019-2020. Hanke 
toteutetaan 1-12/2021 johtuen Covid19-tilanteesta.

Yhdistys sai myös uuden erityisavustuksen Suomen ja Venäjän väliseen kulttuurialan yhteistyöhön. Hanke 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2021 aikana lomittain ja päällekkäin toisen Venäjä-yhteis-
työhankkeen kanssa. Vuodelle 2020-2021 myönnetty eritysavustushanke on: Suomen ja Venäjän välinen 
kulttuurialan yhteistyö: paikalliseen taidekentän tuntemukseen perustuva taidevaihdon jatko-ohjelma 
2020-2021.

Venäjä-yhteistyön toimintatavoitteet:
- Kehittää suoraa kanssakäymistä:

1. taideprojektivaihdoilla
2. taiteen kentän tuntemuksen ja tietotaidon jakamisella.

- Lisätä Suomen ja Venäjän välistä kulttuurintuntemusta käytännön yhteistyön ja ideavaihdon avulla.
- Edistää tasa-arvoista, kestävän kehityksen mukaista ja innovatiivista kulttuurituotantoa sekä suoran osal-
listumisen tapoja.
- Vahvistaa yhteistyötä suomalaisten ja venäläisten taiteenalan toimijoiden välillä.
- Nostaa taidekentän ajankohtaisia ilmiöitä sekä Suomesta että Venäjältä ja luoda jakelukanavia uusille 
yleisöille.
- Toteuttaa hankkeiden kautta 3-8 taiteilija-/esitysvaihtoa kumppanitapahtumien kanssa
-  Ylläpitää suomalaisten ja venäläisten taiteenalan toimijoiden verkostoa 
-  Luoda jatkuvuuteen pyrkivä toimintamalli, jolla on edellytykset Suomen ja Venäjän välisen taiteilijavaih-
don toteuttamiseen myös tulevaisuudessa.
- Vierailla kumppanitoimijoiden luona ja tutustua toisten toimintaan.
- Kartoittaa uusia toimijoita Suomesta ja Venäjältä.
- Tarjota mahdollisuuksia uusille kulttuuri- ja taidekentän toimijoille omatoimiseen taiteilija- ja kulttuuri-
vaihtoon toimintamallin pohjalta sekä verkoston kautta.
- Järjestää taidetyöpajoja, jotka edistävät osallistuvuutta ja konkretisoi projektin kulttuurivaihtoon tähtää-
vää luonnetta.
- Dokumentoida hankkeen pääkohdat videolla, valokuvaamalla ja avoimella päiväkirjalla.

Hankkeen toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja. Hankkeen koordinoinnista, kommunikoinnista ja käytän-
nön asioista Venäjällä vastaa journalisti-ohjaaja Kerttu Matinpuro.

5.2. Muu kansainvälistymistoiminta
Yhdistyksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötoimintaa vahvistetaan. Tämä tapahtuu laajentamalla 
festivaalin toimintaideaa verkostoksi, jossa taiteellisesti laadukkaan, usein epäkaupallisen ohjelman vaih-
to voi tulla taloudellisesti mahdolliseksi taiteilijavaihdon, verkoston ja kansainvälisten kiertueiden kautta.

Toimintaa toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston 7000 euron liikkuvuus-apurahalla. Alkuperäisestä suun-
nitelmasta poiketen hanketoiminta toteutetaan vuonna 2021, johtuen Covid19-pandemian aiheuttamista 
matkustusrajoituksista. 

Ulkomaan verkostoitumiskohteet:
Toteutunut 2020:
1. Isole che Parlano - Sardinia, Italia - syyskuu 2020, 5 päivää, www.isolecheparlano.it



Toteutetaan 2021, mikäli Covid19-tilanne sallii turvallisen matkustamisen:
1. Milano Linecheck Music Meeting - Milano, Italia - marraskuu 2021, 5 päivää, www.linecheck.it
2. Black Sky White -teatteri - Moskova, Venäjä - kevät/syksy 2021, 4 päivää
3. Pravo Ljudski, Sarajevo - Bosnia ja Hertsegovina - joulukuu 2021, 7 päivää
4. Oerol - Terschelling, Alankomaat - 11.-20.6.2021, 10 päivää
5. Gandula records ja Fabra i Coats - Barcelona, Espanja - kevät/kesä 2021, 5 päivää

Yhdistys valmistelee ja hakee useita kansainvälistymistä lisääviä hankkeita, mm. Luova Eurooppa -apura-
haa. Tämä edellyttää mm. kansainvälisten toimijoiden kanssa kommunikointia, toiminnan koordinointia, 
suunnittelua ja kunkin osallistujan roolin vastuualueiden ja käytännön toiminnan määrittelyä.

5.3.Explore the Gap 
Norpas ry on myös mukana suunnittelemassa pohjoismaista yhteistyötuotantoa kolmen muun festivaalin 
kanssa. Norpas jatkaa yhteistyötä, mikäli hanke etenee yhdistyksen kannalta mielekkääseen suuntaan. 
Hankkeelle on myönnetty 20 000 euron apuraha Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä. Hanketta koordinoi 
kööpenhaminalainen Salaam film & dialog. Muut kumppanit ovat malmölainen Antirasistiska filmdagar ja 
virolainen Finno-ugric filmfestival. Norpas ry:tä hankkeen johtoryhmässä vuonna 2021 edustavat Matias 
Kauppi ja Ronja Tammenpää. Lisäksi hankkeeseen etsitään Suomesta vapaaehtoista, jolla on osaamista 
lasten ja/tai senioreiden kanssa kulttuurialalla työskentelystä.

Explore the Gap - verkostoitumistapaamiset:
- Malmö 26.-27.3.2021
- Fuff, Viro 11.-15.6.2021
- Verkostoitujat Norpas-festivaaleille 4.-8.8.2021

6. TYÖPAJAT, KURSSIT JA ESITELMÄT

Norpas ry järjestää taidetyöpajoja, -kursseja ja -esitelmiä Taalintehtaalla. Suurin osa työpajoista järjeste-
tään Norpas-festivaalin yhteydessä. 

Vuodelle 2021 varmistuneet työpajat ja esitelmät:
- Espanjalaiset Maria Vallejo (viulisti ja luokanopettajaopiskelija) ja Ramon Rodrigez (moni-instru-

mentalisti, folk-kitaristi ja -laulaja) tulevat pitämään elokuussa kahden viikon aikana Kemiönsaaren 
koululaisile intensiivistä musiikkikurssia lukuvuoden alkuun.

- Ranskalainen Jazmin Martorell kolmepäiväinen kurssi klassisesta bel canto -laulutekniikasta.
- Kristoffer Albrecht (valokuvataiteilija, opettaja, taiteen tohtori) on suomenruotsalainen taiteilija, 

joka järjestää Norpaksessa kuvateostyöpajan, jossa perehdytään monimuotoisten kuvateoksen 
tekemiseen. Kaksiosainen työpaja koostuu ryhmätyöstä sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta.

- Iranilaistaustainen ranskalaismuusikko Hassan K esitelmöi kulttuurisen vähemmistön näkemyksen 
tuomisesta valtavirtaa kohden.

- Sara Fontanin luennoi feministisen musiikin luomisesta ja kokeellisen musiikin tuotantoprosesseis-
ta ja strategioista.

- Venäläinen nykytanssiryhmä Zemli vetää useamman päivän mittaisen nykytanssin kurssin pääosin 
Kemiönsaarella, Covid19-tilanteen salliessa.

Myös muita mm. lapsille ja perheille suunnattuja työpajoja ja kursseja tullaan järjestämään vuoden mit-
tään lähinnä festivaalin aikaan.



7. PRODUKTIOT JA HANKKEET

Norpas suunnittelee ja toteuttaa myös omia produktioita, joita voidaan esittää kotimaisten foorumien 
lisäksi myös ulkomailla. Yhteistyötahoina ovat mm. Barcelonan Hiroshima- ja Heliogabal -salit, Sarajevon 
Pravo Ljudski -elokuvafestivaali, Isole che Parlano -festivaali Sardiniassa, Suomen Pietarin instituutti, Ex-
port Vyborg -kollektiivi ja SKIF-festivaali Pietarissa.

Lisäksi Norpas ry hakee rahoitusta Trans port -hankkeen toteuttamiseksi vuonna 2022 yhdessä tanskalai-
sen Acting for Climate -nykysirkusryhmän kanssa.

7.1 Trans port
Mikäli hankkeelle järjestäytyy rahoitus, tulee Norpas ry ja tanskalais-norjalainen esittävän taiteen ryhmä 
Acting for Climate toteuttamaan Trans Port -nimisen nykysirkusta & ympäristötieteitä yhdistävän hank-
keen. Hanke toteutetaan vuonna 2022, mutta hankkeen suunnittelu, valmistelu ja rahoituksen hankkimi-
nen tapahtuu osittain vuoden 2021 aikana. 

Trans port on satamasta toiseen purjehtiva, kestävää tulevaisuutta taiteen ja tieteen avulla käsittelevä 
kiertue. Hanke kutsuu paikallisen yleisön, taiteilijat, tieteentekijät ja aktivistit saman purjeen alle toisen-
laista tulevaisuutta pohtivia kohtaamisia varten. Ripples-esitys yhdistää nykysirkysta, fyysistä teatteria, 
tanssia ja live-säestystä käyttäen lavanaan laivan kantta, mastoja, köysiä ja ympäröivää merta. 

Kiertue lipuu Tanskasta Suomenlahden halki pysähtyen Ruotsissa, Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Sata-
missa Acting for Climate esittää jatkuvasti muuntuvan esityksen Ripples ja kannustaa työpajoissa paikalli-
seen keskusteluun kestävyydestä. Merellä purjehtiessaan laiva toimii taiteilija- ja tutkijaresidenssinä, joka 
mahdollistaa kansainväliset poikkitieteelliset kohtaamiset luovien ammattilaisten ja ympäristötutkijoiden 
kesken. 

8. YHTEISTYÖ JA MUU TOIMINTA

8.1 yhteistyökumppanit 
Yhdistys tekee yhteistyötä mm. Kemiönsaaren kunnan, barcelonalaisen kulttuuriyhdistyksen Oknon, Suo-
men Pietarin instituutin, Sagalundin ja Ruukin museoiden, Hiilinielu tuotannon, Saariston kulttuuriseuran, 
Vinde-osuuskunnan, Salaam film & dialogin, Antirasistiska filmdagarin, Finno-ugric filmfestivalin, Acting 
for Climaten sekä useiden paikallisten yritysten kanssa. Yhdistys ylläpitää laajaa vapaaehtoisryhmää festi-
vaalin järjestämisen tueksi.

8.2. Paikallinen ympärivuotinen kulttuuritoiminta
Ympärivuotista taide- ja kulttuuritoimintaa ideoidaan ja toteutetaan myös paikallisesti vuonna 2021. 
Festivaalin ulkopuoliseen ympärivuotiseen toimintaan sisältyy mm. valo-/pimeysfestivaali Mörk-Ö Örön 
saarella ja ulkosaaristossa. 

8.3 Norpas ry:n tulevaisuuden suunnitteluviikonloppu syys-lokakuussa.
Norpas ry:n hallitus, vapaaehtoiset ja työryhmät kokoontuvat syksyllä suunnittelemaan yhdistyksen toi-
mintaa tulevaisuudessa. Suunnitteluviikonloppu on tärkeä osa yhdistyksen yhteisöllistä ja demokraattista 
luonnetta.



9. VIESTINTÄ

Yhdistys ylläpitää www-sivua, Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilejä, joissa tiedotetaan toiminnasta. Ta-
pahtumasta tiedotetaan myös uutiskirjeessä, tiedottein, lehti-ilmoituksin ja julistein. 

Heinäkuun alussa Norpas ry julkaisee kaksikielisen ohjelmalehtisen, jota jaetaan suurimmissa kaupun-
geissa ja Turunmaan sekä Länsi-Uudenmaan alueilla.

10. ORGANISAATIO: HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA TALOUS

Festivaalin käytännön organisointivastuu on toiminnanjohtajalla, festivaalin esittävän ohjelman sisällös-
tä vastaa taiteellinen johtaja ja kuvataiteellisesta sisällöstä kuraattori. Hallituksen jäsenet avustavat sekä 
valmistavissa että festivaalin aikana tapahtuvissa järjestelyissä. Lisäksi festivaalin eri osa-alueilla on omat 
vapaaehtoisryhmänsä, joita koordinoi kunkin osa-alueen johtaja. Osa ryhmistä toimii valmisteluvaiheessa 
ja osa vain tapahtuman aikana.

Vuonna 2021 festivaalin tuotantoon osallistuu myös tuottaja, joka vastuualueisiin kuuluvat mm. kotisivu-
jen päivitys, apurahojen ja sponsorirahoituksen hakeminen sekä festivaalin käytännönjärjestelyä.

Festivaalin omista taidetuotannoista ja niiden ideoinnista ja toteutuksesta on vastuussa taiteellinen joh-
taja. Festivaalin laajentamista, varainhankintaa, tiedottamista ja muita käytännön toimia ja niiden toteutu-
misaikataulua koordinoi toiminnanjohtaja. 

Suomen ja Venäjän välisestä hankkeesta vastaa toiminnanjohtaja ja hankkeen taiteellisesta sisällöstä 
taiteellinen johtaja.

Talous ja rahoitussuunnitelmien toteuttaminen edellyttää uutta ajattelua, uusia toimintamalleja sekä uusia 
yhteistyöhankekumppaneita. Monien hankkeiden päällekkäisyys vaatii tarkkaa suunnittelua myös rajallis-
ten henkilöstöresurssien takia. Norpas ry:n tukena on ammattitaitoinen kirjanpitäjä sekä hyväksi todetut 
rakenteet. Näitä kehittämällä voidaan tukea järjestön kehittämistä.

Tulevien vuosien rahoitus huolestuttaa Norpas ry:ssä. Varainhankinnan, yritysyhteistyön ja muun rahoituk-
sen on tärkeää sopia Norpas ry:n arvoihin sekä järjestön periaatteisiin.


