
WARJAKKA ART LAB 2019

Varjakansaaren Konttori avaa ovensa taiteilijoille ja muille saaren vieraille 1.–26.7.2019. Konttori on avoinna ma-pe 
klo 12:30–17:00. Taiteilijat ovat tervetulleita hyödyntämään Konttori -rakennuksen tiloja ilmaiseksi mm. taiteelliseen 
työskentelyyn, harjoitteluun, inspiroitumiseen, olemiseen, rentoutumiseen sekä pienimuotoisten esitysten, 
installaatioiden ja näyttelyjen järjestämiseen. 
Huoneita ei voi varata etukäteen, vaan ne ovat kaikkien Warjakka Art Labiin osallistuvien taiteilijoiden avoimessa, 
yhteisöllisessä käytössä. Yleisöllä on myös vapaa pääsy Konttorin tiloihin. Osallistuminen Warjakka Art Labiin ja 
Konttori -rakennuksen hyödyntäminen on ilmaista, mutta vaatii ilmoittautumisen TaikaBox ry:lle (Tanja: 044 981 
7348 tai tanja@taikabox.com) sekä saaren ja Konttorin käyttöön liittyvien sääntöjen hyväksymistä. Jokainen 
vastaa omasta tai ryhmänsä työskentelystä Varjakansaarella sekä järjestää itse yhteistyökumppaninsa ja tuo 
mukanaan työskentelyyn tarvittavat materiaalit sekä vie ne pois päivän päätteeksi.
Saarella ei ole sähköä, eikä juoksevaa vettä.

Kapulalossi kulkee mantereen ja saaren välillä kolme kertaa päivässä ma-pe. Lähdöt mantereelta klo 12:00, 14:00 
ja 16:00. Lähdöt saarelta klo 13:30, 15:30 ja 17:30. Lossivahti saa palkkionsa matkustajilta tippeinä, joten 
pyydämme ystävällisesti jokaista Warjakka Art Labin osallistujaa ja saaren vierasta varaavan pientä rahaa mukaan. 

Varjakan satamasta löytyy Satamakahvila Hulina, joka on avoinna päivittäin klo 10:00–18:00. Varjakantien 
alkupäästä löytyy Warjakan bar&grilli, joka on avoinna päivittäin klo 11:00–21:00. 

VARJAKANSAAREN SÄÄNNÖT
Arvokkaiden kiinteistöjen säilyttäminen on kaikkien saaressa liikkuvien ja rakennuksia käyttävien vastuulla. ’’Jätän 
paikat siistimpään kuntoon kuin ne olivat tullessani’’ -periaate kantaa pitkälle. 

Tulisijat ja uunit
Uunit ja tulisijat rakennusten sisällä eivät ole käytössä. Älä sulje uunin luukkuja tai peltejä, sillä niiden pitää olla 
auki ilmanvaihdon takia.

Nuotiopaikat ulkona
Ulkona olevat tulipaikat ovat vapaassa käytössä. Polttopuuhuoltoa ei ole, eli jokainen tuo omat puut mukanaan. 
Eläviä tai kuolleita puita ei saa kaataa tai vahingoittaa eikä niistä saa ottaa oksia, kuoria, käpyjä tai muita puun 
osia. Metsäpalovaroituksen aikaan avotulen sytyttäminen on kielletty.

WC-tilat
WC-tilat löytyvät Konttori -rakennuksen välittömästä läheisyydestä. 

Jätehuolto
Saareen ei ole järjestetty jätehuoltoa. Jokainen huolehtii omat roskansa pois. Nestemäisten jätteiden päästäminen 
ympäristöön on kiellettyä.

Tilojen siivous
Ulkokengät jätetään Konttorin kuistille. Sisätiloissa liikutaan sukissa tai sisäkengissä. Muista lakaista lattiat 
työskentelysi jälkeen. Huomioithan, että rakennuksissa ei saa yöpyä. Rakennuksia ei myöskään saa millään 
tavalla muuttaa tai vahingoittaa, mutta olemassa olevia rakenteita saa hyödyntää taiteellisessa työskentelyssä. 

Luonnon kunnioittaminen
Eläimiä, kuten lintuja, niiden pesiä ja poikasia, ei saa häiritä eikä vahingoittaa. Koiraa saa ulkoiluttaa kytkettynä tai 
siten, että se on tarvittaessa välittömästi kytkettävissä. Huomioi, että saaressa on kesäaikaan runsaasti punkkeja. 

Allekirjoittamalla hyväksyn Varjakansaaren ja siellä sijaitsevien rakennusten käyttöön liittyvät säännöt.
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