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Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke (2020-2023) tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 
mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän työ- ja toimintakykynsä sekä 
hyvinvointinsa edistämiseksi. Hankkeella tavoitellaan taidelähtöisten menetelmien pysyvää juurtumista 
erityisesti osaksi heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden sote-palvelupolkuja sekä tiiviimpää väylää 
kunnan muihin hyvinvointipalveluihin. Toiminta-alueena toimii Oulunkaaren kuntayhtymä ja jäsenkunnat 
(Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala). Oulunkaaren kuntayhtymä vastaa toiminnan soveltuvuudesta sote- 
ja hyvinvointipalveluihin ja tarjoaa tähän laajaa osaamistaan. Osatoteuttaja Iin kunta puolestaan vastaa 
taiteellisesta osaamisesta Taidekeskus KulttuuriKauppilan kautta. www.lahdetaide.fi 

 

Tarjouspyynnön sisältö: 

Pyydämme tarjousta yhteisöllisen ympäristötaideteoksen toteutuksesta Vaalassa paikallisten työttömien 
nuorten kanssa.  

Projekti:  

Lumotun Hallan Maa on Vaalan Pelson kylällä sijaitseva elämyspuisto, jonka kyläläiset ja paikalliset ITE-
taiteilijat ovat vuosia sitten talkoovoimin luoneet. Aikoinaan puisto on ollut paikallisten vilkkaassa käytössä, 
mutta vuosien saatossa puisto betoniveistoksineen on rapistunut ja vaipunut unholaan. Idea puiston 
kunnostamisesta ja uuden teoksen toteutuksesta on lähtenyt paikallisen työpajan nuorilta itseltään osana 
Lähde! -hankkeen Taidekummitoimintaa.  

Lähde! –hankkeen etsimän projektitaiteilijan tehtävänä on osana kunnostustöitä toteuttaa paikallisten 
työttömien nuorten kanssa puistoon uusi, puiston tarinaa täydentävä betoniveistos. 

Projektin kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, ja projekti toteutetaan yhteistyössä 
Vaalan Valmennuspaja Lokin kanssa.  

Työ sisältää:  

- Projektin suunnittelu yhdessä Lähde-hankkeen ja Vaalan Valmennuspaja Lokin henkilökunnan 
kanssa 

- Teoksen suunnittelu nuorten kanssa 
- Tarvittavien materiaalien ja työvälineiden hankinta  
- Teoksen toteutus yhdessä nuorten kanssa  
- Mahdolliseen avajaistilaisuuteen osallistuminen  
- Haastatteluihin yms. viestintään osallistuminen 

Aikataulu: Projektin toteutusaikataulu on touko-kesäkuu 2021. Vaihtoehtoisesti koronatilanteen niin 
vaatiessa projekti toteutetaan myöhemmin elo-syyskuussa 2021. Tarjouksen antajan on oltava mahdollista 
toteuttaa projekti molempina vaihtoehtoehtoisina aikoina.  
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Tapaamiskertojen määrä ja tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä valitun taiteilijan ja osallistuvan yksikön 
kanssa. Tapaamiskertoja tulisi järjestää nuorten kanssa vähintään neljä. Tarjouksessa pyydetään 
erittelemään tarkemmin montako tapaamiskertaa taiteilija olisi valmis toteuttamaan.  

Budjetti: Taiteilija voi laskuttaa max. 2000 euroa (+alv). Tarjoukseen tulee sisällyttää kaikki toteutukseen 
liittyvät kulut, lukuun ottamatta materiaalikuluja (ks. seuraava kappale). Tarjoukseen tulee sisältyä 
suunnittelu- ja tapaamiskerrat, matkakulut, majoitus ja päivärahat sekä työskentelyyn tarvittavien 
työvälineiden käyttö projektin aikana esim. taiteilijan omien työvälineiden käyttö.  

Hanke kattaa materiaali- ja tarvikekustannuksia max. 200 euroa (hankkeen tarvikekustannuksista, ei sisälly 
laskutettavaan summaan). Mahdollisesti tarvikkeisiin tarvittava 200 euron ylittävä summa on sisällytettävä 
kokonaistarjoukseen.  

Työn suorittamispaikka on Vaalan kunta. 

Työstä on laskutettava y-tunnuksella. Y-tunnus on oltava taiteilijalla itsellään tai esimerkiksi osuuskunnalla, 
jonka kautta taiteilijalla on mahdollisuus laskuttaa.  

Tarjouksesta tulee käydä ilmi:  

- Tarjouksen jättäjän Y-tunnus  
- Projektin toteutuksen alustava suunnitelma ja aikataulu 
- Tarjoukseen sisältyvä maksimimäärä tapaamiskertoja: suunnittelukerrat ensisijaisesti etänä sekä 

suunnittelu ja toteutuskerrat nuorten kanssa Vaalassa. Lopullinen määrä tapaamisia sovitaan 
erikseen tarjoukseen sisältyvien määrien puitteissa.  

- Kuvaus palvelun toteuttavan taiteilijan kokemuksesta vastaavista töistä ja mahdolliset referenssit  
- Alustava karkea suunnitelma palvelukokonaisuuden budjetin jakautumisesta, huomioiden 

käytettävissä oleva max. 2000 euroa (+alv), ja suunnitelma tarvikehankinnoista. 
 

Aikatauluehdot: Tarjous tulee tehdä 27.4.2021 klo 12 mennessä. Projektin toteutusaikataulu on touko-
kesäkuussa 2021 TAI elo-syyskuussa 2021, tarjouksen antajalla oltava mahdollisuus sitoutua molempiin 
vaihtoehtoihin.  

Hankintapäätös: Päätös hankinnasta tehdään 3.5.2021 mennessä, jonka jälkeen tarjouksen jättäneille 
ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. 

Tarjousten valintakriteerit ja painotusarvot: Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut 
vaatimukset, hyväksytään vertailuun. Määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn.  

Hankinnan valintaperusteena on: 

1. Palvelun sisältö, suunnitelman toimivuus ja taloudellisuus (50%) 
2. Palveluntarjoajan aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä sekä referenssit (50%)  

Hinta: Käytettävissämme on kokonaisuudessaan max. 2000 euroa (+alv). Hinta tulee ilmoittaa 
kokonaishintana (+alv). 

Laskutus: Työn toteuttaja laskuttaa tilaajaa jälkikäteen. Laskutuslisiä ei hyväksytä. Laskun maksamisen 
edellytyksenä on, että palvelu tai sen osa on suoritettu sovitulla tavalla, ja tilaaja on vastaanottanut laskun. 
Lasku toimitetaan verkkolaskuna. Tarkemmat laskutusosoitetiedot annetaan sopimuksen yhteydessä. 



Tarjouksen jättäminen: Pyydämme kirjallista tarjousta sähköpostitse liitteineen 27.4.2021 klo 12 
mennessä osoitteeseen: heidi.jaarni@oulunkaari.com. Viestin aiheena ”Sementtiteos Vaala’’. Tarjouksen 
tulee olla voimassa 31.10.2021 saakka. 

Päätöksestä ilmoitetaan tarjoajille 3.5.2021 mennessä ja samalla sovitaan valitun palvelun tarjoajan 
kanssa yksityiskohdista. Pidätämme oikeuden neuvotella toteutustavasta ja sisällöstä valitun 
palveluntuottajan kanssa. 

Lisätiedot ja kysymykset sähköpostitse: Heidi Jäärni heidi.jaarni@oulunkaari.com Kysymyksiin vastataan 
13.4.-21.4.2021 vain kirjallisesti.  
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