HIT HELSINGIN RESIDENSSITOIMINNAN EHDOT
Työskentelyaika ja tilaan pääsy
Residenssijakso alkaa ensimmäisen työskentelyviikon tiistaina ja päättyy sunnuntaina. Maanantait
residenssijaksojen välissä on varattu Huoneen henkilökunnan työskentelylle. Jakson päättyessä
residenssiartisti purkaa salin omista tavaroistaan ja palauttaa kaikki
siirtämänsä tavarat alkuperäisille paikoilleen seuraavaa residenssiartistia varten.
Maksu
Residenssimaksu on maksettava viimeistään viikkoa ennen residenssin alkua.
Avaimet
Residenssiartisti saa residenssin ajaksi käyttöönsä yhdet avaimet, jotka työryhmän jäsen kuittaa
henkilökohtaisesti ensimmäisenä residenssipäivänä ennalta sovittuun aikaan. Residenssiartisti vastaa
avaimista koko residenssijakson ajan ja sitoutuu maksamaan avainten mahdollisesta katoamisesta
aiheutuvat kulut. Avaimet palautetaan ohjeiden mukaan residenssin päättyessä sunnuntaina.
Dokumentointi
Residenssin aikana työryhmä sitoutuu avaamaan työskentelyään toimittamalla viikon aikana
materiaalia HIT Helsingille: videoklippejä, kuvia ja työpäiväkirjamerkintöjä yms. HIT Helsinki koostaa
materiaalista julkaisuja omiin sähköisiin kanaviinsa.
Tila ja majoitus
Työryhmien käytössä on HIT Helsingin harjoitustila Alppilassa ja tarvittaessa työryhmien (max. 6 hlöä)
on mahdollista majoittua residenssin ajan harjoitustilan yhteydessä olevassa tilassa.
Harjoitustila on noin 70m2 kokoinen valoisa huone, jonka keskellä on pylväs. Tilasta löytyy myös pieni
keittiö, wc ja talosta suihkumahdollisuus. HIT Helsingin henkilökunnalla on tarvittaessa oikeus käydä
tilassa työskentelyjakson aikana. Käynneistä sovitaan aina ryhmän kanssa erikseen.
Residenssiartistien käytössä on harjoitustilassa sijaitseva kaiutin, mutta ei muuta tekniikkaa.
Residenssiartistien käytössä on langaton internet-yhteys. Mikäli jokin Huoneen laite vioittuu tai
rikkoutuu virheellisestä käytöstä johtuen, residenssiartisti vastaa laitteen korjaamisesta tai
korvaamisesta.
Residenssityöskentelyssä tulee ottaa huomioon myös muut talon toimijat.
Ruokailu ja siivous
Residenssin aikana jokaisen työryhmän jäsenen vastuulla on ylläpitää yleistä siisteyttä ja
viihtyisyyttä mm. tiskaamalla omat astiat, lajittelemalla roskat ja palauttamalla käyttämänsä tavarat
takaisin paikoilleen. Harjoitustilan yhteydessä on keittiö jossa voi valmistaa, lämmittää ja säilyttää
ruokaa residenssijakson aikana. Käyttämättömät tuotteet viedään pois residenssijakson päättyessä.
Kielletyt ja erityishuomiota vaativat materiaalit
HIT Helsingin Huoneessa ei ole sallittua käyttää sellaisia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa tiloja
tai kalustoa tai aiheuttaa muita turvallisuusriskejä. Tällaisia ovat mm. pölyävät aineet, voimakkaat
hajusteet, nesteet sekä tuli. Myös tupakointi on tilassa kiellettyä.
Vakuutukset
HIT Helsingillä on oman toimintansa, kalustonsa ja tilansa kattava vastuuvakuutus.
Residenssiartistin omat, itse vuokraamat tai lainaamat laitteet eivät ole HIT Helsingin
vakuutusten piirissä. Residenssiartisti on itse vastuussa omista vakuutuksistaan. Residenssiartistin
tulee välittömästi vahingon tai tapaturman sattuessa tai HIT Helsingin omaisuuden vioittuessa tai
kadotessa ilmoittaa asiasta HIT Helsingin kontaktihenkilölle.

