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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 soteja hyvinvointipalveluihin ja tarjoaa tähän laajaa osaamistaan. Osatoteuttaja Iin kunta puolestaan vastaa
taiteellisesta osaamisesta Taidekeskus KulttuuriKauppilan kautta. www.lahdetaide.fi

Tarjouspyynnön sisältö:
Pyydämme tarjousta yhteisöllisten taidepenkkien tuunauksen toteuttamisesta Pudasjärvelle yhdessä
paikallisten kanssa.
Projekti:
Pudasjärven kaupungin keskustaajaman, Kurenalan, ulkoilu- ja liikunta-alueet ovat eri väestöryhmien
aktiivisessa käytössä. Kurenalla asuu n. puolet (n. 4 000 henkilöä) kaupungin väestöstä, jonka lisäksi
keskustaajamaan sijoittuu pääosa kaupungin palveluista (mm. päiväkoteja, palveluasumisen yksiköitä,
yläkoulu, toisen asteen oppilaitokset).
Vuoden 2021 aikana Pudasjärvellä on aloitettu Kurenalan keskeisten lähivirkistysalueiden kehitystyö, jonka
osana näiden kohteiden saavutettavuutta, yleistä käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan.
Kehittämiskohteet keskittyvät alueisiin, jotka ovat lähivirkistysalueita parhaimmillaan - niihin pääsee
helposti jalan tai pyörällä, kohteet ovat pääasiassa toteutettavissa esteettömiksi ja ne sijaitsevat ihmisten
arkiympäristössä.
Osana tätä laajempaa kehitystyötä puistoalueille ollaan hankkimassa uusia penkkejä. Lähde! –hankkeen
etsimän projektitaiteilijan tehtävänä on osana yhdessä kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa tuunata
penkkien aihioista taidepenkkejä. Penkkien tuunauksen lisäksi osana projektia voidaan toteuttaa
esimerkiksi pienimuotoisia ympäristötaideteoksia niiden läheisyyteen.
Puistoalueiden kunnostustoive on lähtöisin kuntalaisilta, ja tavoitteena onkin, että penkkien tuunauksen
kautta saada osallistujien kädenjälki ja ideat mukaan yhteisen julkisen tilan kehitykseen. Penkkien
tuunauksessa käytettäviä tekniikoita tai taiteenalaa ei ole rajattu ennalta.
Projektin kohderyhmää ovat kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset, ja projekti toteutetaan yhteistyössä
Pudasjärven toimintakeskuksen ja Pudasjärven kaupungin kanssa. Penkkejä tulee projektin puitteissa
tuunata 1-4kpl, syntyvistä ideoista riippuen. Projektin tulisi sopia vähintään kuuden hengen ryhmälle.
Mahdollisuuksien mukaan myös muita toimintakeskuksen asiakkaita toivotaan osallistettavan projektiin.

Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi tuunausprojektiin liittyvän, itsenäisesti osana muuta työpajatoimintaa
toteutettavan tehtävän muodossa.
Työ sisältää:
-

Projektin suunnittelu yhdessä Lähde! -hankkeen ja Pudasjärven toimintakeskuksen henkilökunnan
kanssa
Taidepenkkien suunnittelu ja toteutus yhdessä osallistujien kanssa
Tarvittavien materiaalien ja työvälineiden hankinta
Mahdolliseen julkistamistilaisuuteen osallistuminen
Haastatteluihin yms. viestintään osallistuminen

Työn suorittamispaikka on Pudasjärven kaupunki.
Aikataulu: Projektin alustava ajankohta on elo-syyskuu 2021. Tarkempi aikataulu projektin toteutukselle
tullaan sopimaan valitun taiteilijan kanssa myöhemmin.
Tapaamiskertojen määrä ja tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä valitun taiteilijan ja osallistuvan yksikön
kanssa. Tapaamiskertoja tulisi järjestää Pudasjärvellä vähintään neljä. Tarjouksessa pyydetään erittelemään
tarkemmin montako tapaamiskertaa taiteilija olisi valmis toteuttamaan annetun budjetin puitteissa.
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.
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 Pudasjärvellä. 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 5.8.2021 klo 12 mennessä. Projektin alustava ajankohta on elosyyskuu 2021. Tarkempi aikataulu projektin toteutukselle tullaan sopimaan valitun taiteilijan kanssa
myöhemmin.
Hankintapäätös: Päätös hankinnasta tehdään 11.8.2021 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 (5 pistettä)
2. Palveluntarjoajan aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä sekä referenssit (5 pistettä)
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 5.8.2021 klo 12 mennessä
osoitteeseen: heidi.jaarni@oulunkaari.com. Viestin aiheena ”Taidepenkit Pudasjärvi’’. Tarjouksen tulee
olla voimassa 31.10.2021 saakka.
Päätöksestä ilmoitetaan tarjoajille 11.8.2021 mennessä ja samalla sovitaan valitun palvelun tarjoajan
kanssa yksityiskohdista. Pidätämme oikeuden neuvotella toteutustavasta ja sisällöstä valitun
palveluntuottajan kanssa.
Lisätiedot ja kysymykset sähköpostitse: vain kirjallisesti, sähköpostitse Heidi Jäärni
heidi.jaarni@oulunkaari.com Kysymyksiin vastataan 2.8.-4.8.2021.

