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Pyydämme tarjousta 
Simossa itsenäisesti toteutettavaan yhteisötaideprojektiin, jossa taiteilija vetää työpajakokonaisuuden 

mielenterveyskuntoutujien kanssa taidelähtöisin menetelmin.  
 

Simoniemen ranta-aluetta on kehitetty monipuoliseksi vapaa-ajan kohteeksi. Sieltä löytyy huvivene- ja 

kalasatama, uimaranta, kesäkioski, beach volley -kenttä ja laavuja. Aluetta voitaisiin kehittää vielä 

viihtyisämmäksi taidelähtöisten toimintojen tai osallistavien teosten avulla. 
 

Projektin tavoitteena on toteuttaa yhdessä Simon mielenterveyskuntoutujien kanssa dokumentoitu 

suunnitelma tai produktio alueen kehittämisestä, jossa on käytetty taidelähtöisiä menetelmiä. 

Projektin tuotos voi olla myös taiteellinen teos. Projektissa hyödynnettävä taidemuoto on vapaa. 

Toiminta tulisi pystyä järjestämään osittain tai kokonaan ulkotiloissa.  

 

Tausta  
Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke (2020-2023) tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 

mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän oman hyvinvointinsa 

edistämiseksi. Hanke toimii Oulunkaaren kuntayhtymän alueella (Iin, Simon, Utajärven, Pudasjärven ja 

Vaalan kunnissa). Hankkeessa taiteilijat toimivat sekä Taidekummeina, että Projektitaiteilijoina.  

Lisätietoja: www.lahdehanke.fi 

 

 

Aika ja Paikka 

Projekti toteutetaan syyskuun 2022 aikana Simoniemen uimarannan ympäristössä. Simoniemen ranta-

alueella sijaitsee 3 kehityskohdetta, joista taiteilijalle jää vapaus valita yksi (1) mielenkiintoisin 

kehittämiskohde (kuvat viimeisillä sivuilla). 

 

 

Kohderyhmä 

Simon mielenterveyskuntoutujat. Osallistujaryhmä 3-7 henkeä. Projekti toteutetaan yhteistyössä 

mielenterveyspalveluiden työntekijöiden kanssa. 
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Tarjouksen ehdot 

Tarjouksen loppusumma on 2000 € (+ alv. 24%, mikäli taiteilija on alv-velvollinen), joka sisältää  

- suunnittelu ja yhteydenpito Lähde! –hankkeen ja Simon mielenterveyspalveluiden kanssa 

- tapaamiskerrat kohderyhmän kanssa kolme (3) kertaa. Projektin tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä 

suunnitteluvaiheessa.  

- mahdollisiin mediahaastatteluihin osallistuminen 

- matkakulut, majoitus ja päivärahat 

- työskentelyyn tarvittavien työvälineiden käyttö projektin aikana, esim. omien työvälineiden käyttö. 

 

Hanke maksaa laskutettavan summan lisäksi materiaali- ja tarvikekustannuksia max. 500 euroa +alv. 

(saa siis jätettävän tarjouksen päälle käyttöön).  

 

 

Tarjouksen laatiminen 
- Laskutettavan tahon nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus  
- Todistus voimassaolevasta Tyel- tai YEL-vakuutuksesta (Saat sen PDF-muodossa kirjautumalla 

pankkitunnuksillasi oman eläkevakuutusyhtiösi nettisivuille), tai yhdistyksen 
talkootyövakuutuksesta. 

- Projektin toteutuksen kevyt alustava suunnitelma ja aikataululuonnos. Pyydämme erittelyä, 
kuinka pitkiä tapaamisia taiteilija on valmis toteuttamaan annetun budjetin puitteissa. 

- CV ja portfolio/referenssit 
- Alustava suunnitelma materiaali- ja tarvikekustannuksista 

 

Tarjous tulee jättää ke 3.8.2022 klo 23:59 mennessä osoitteeseen sanna.juutinen@oulunkaari.com . 

 

Tarjoukseen liittyvät kysymykset lähetetään osoitteeseen elina.stoor@ii.fi 21.7.2022 mennessä. 

Kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan sivulla www.lahdehanke.fi 22.7.2022. 

 

 

Valintaperusteet 
Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoukselle asetetut vaatimukset, hyväksytään vertailuun, ja ne pisteytetään 

seuraavasti: 

1. Palvelun sisältö ja suunnitelman toimivuus (1-6 pistettä)  

2. Taiteilijan aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä sekä referenssit (1-4 pistettä)  

Päätös hankinnasta tehdään pe 5.8.2022, ja se ilmoitetaan tarjouksen jättäneille sähköpostitse. 
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1) Uimarannan pohjoinen puoli. Kesäkioskin takana oleva nurmikenttä, jossa laavu,  
puucee ja puuvarasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Uimarannan eteläinen puoli, jossa rantalentiskenttä ja laavu. Nurmikenttää. 
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3) Niemenkärki, jossa rantaheinää, lehtimetsää ja vanha rakennus. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Alueen kartta ja kohteet 
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