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Pyydämme projektitaiteilijatarjouksia neljään eri projektiin 
Neljään eri itsenäisesti toteutettavaan yhteisötaideprojektiin, jossa taiteilija vetää 

työpajakokonaisuuden taidelähtöisin menetelmin seuraavasti: 

1) Aluekehittämiseen Iissä, suunnittelun teemana TURVALLISUUS yhdessä yli 29-vuotiaiden 
pitkäaikaistyöttömien kanssa (Iipaja), 5-8 osallistujaa. 

2) Moninaisen asumisen esilletuonti Pudasjärvellä, ”statement”, yhdessä kehitysvammaisten 
kanssa (Ryhmäkoti Korte ja työkeskuksen päivätoiminta), 10-15 osallistujaa. 

3) Utajärven Hyvinvointiraitin reitistön merkintäsuunnittelu tai taideteos reitille yhdessä 
kehitysvammaisten kanssa, n. 5-10 osallistujaa 

4) ”Yhteisen Olohuoneen” käyttäjälähtöiseen suunnitteluun Utajärvellä yhdessä 
maahanmuuttajien kanssa, 5-10 osallistujaa. 

Taiteilija voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan projektiin.  

 
 

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). Hankkeen taiteilijat toimivat sekä Taidekummeina että Projektitaiteilijoina.  

Lisätietoja: www.lahdehanke.fi 
 
 

AIKA JA PAIKKA 
 
Projektit toteutetaan lokakuu-joulukuun 2022 aikana kyseisissä kunnissa (Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi). 

Tarkemmat aikataulut sovitaan yhdessä taiteilijoiden, projektihenkilöstön, kuntien tilaajien sekä 

yksiköiden yhteyshenkilöiden kanssa.  
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KUVAUKSET PROJEKTEISTA 
 

1) Iin aluekehittäminen kuuluu kunnan uuteen strategiaan, ja siinä Luonnonläheisen Iin 

kehittämisosioon. Osion yhtenä tavoitteena on aktivoida kuntalaisia pitämään yhdessä huolta yhteisen 

ympäristön turvallisuudesta ja siisteydestä.  

Taiteilijan tehtävänä projektissa on taidelähtöisin menetelmin pohtia yhdessä kohderyhmän 

kanssa, mitä turvallisuus ympäristössä tarkoittaa ja millä tavoin sitä voitaisiin parantaa. Kohteena voi 

olla joku tietty kunnan alue. Lopputuotos voi olla dokumentoitu suunnitelma tai produktio alueen 

kehittämisestä. Projektin tuotos voi olla myös taiteellinen teos tai teossarja. Projektissa hyödynnettävä 

taidemuoto on vapaa.  

 

2) Pudasjärven  “statementin” idea on lähtenyt Ryhmäkoti Korteen tarpeesta aloittaa 

muuttovalmistelut uuteen valmistuvaan tuetun asumisen yksikköön yhdessä asukkaiden kanssa. 

Paikalle halutaan jättää omat sormenjäljet vahvistamaan kotoutumista, ja esitellä taiteen avulla tulevat 

asukkaat naapurustolle.  

Taiteilijan tehtävänä projektissa on taidelähtöisin menetelmin suunnitella ja toteuttaa yhteinen 

teos, jonka tehtävänä on kotouttaa kohderyhmää sekä rikkoa ennakkoluuloja ympäristössä. Projektin 

tuotos tulee olla fyysinen, siirrettävä teos. Projektissa hyödynnettävä taidemuoto on vapaa.  

 

3)  Utajärven hyvinvointiraittia on jo ideoitu ja suunnitelmaa on lähdetty osaksi toteuttamaan. 

Hortonomi AMK Tarja Karjalainen on tehnyt hyvinvointiraitista alustavat suunnitelmat 

opinnäytetyössään vuonna 2018. Karjalainen_Tarja.pdf;jsessionid=D545D8DCB596DEA6205D83DCC15D5C24 

(theseus.fi). Hyvinvointiraitille halutaan laatia kartta taidelähtöisin menetelmin, tai toteuttaa taideteos 

reitin varrelle. 

Taiteilijan tehtävänä projektissa on taidelähtöisin menetelmin suunnitella yhdessä osallistujien 

kanssa reitistön kartta tai toteuttaa reitille taideteos / teossarja. Projektissa hyödynnettävä taidemuoto 

on vapaa.  

 

4)  Utajärvelle on toivottu jo pitkään yhteistä tilaa, jossa kuntalaiset voisivat kokoontua, järjestää 

tilaisuuksia, viettää aikaa yhdessä ja/tai odottaa vaikkapa linja-autoa suojassa. Tarpeeseen ollaan 

vastaamassa “Yhteisellä Olohuoneella”, mutta ennen toimenpiteitä siitä halutaan kerätä 

käyttäjälähtöistä tietoa ja ideointia. 

 Taiteilijan tehtävänä projektissa on taidelähtöisin menetelmin kartoittaa yhdessä 

kohderyhmän kanssa tilan käytön mahdollisuuksia ja haasteita. Lopputuotos voi olla dokumentoitu 

suunnitelma tai produktio tilan kehittämisestä. Projektin tuotos voi olla myös taiteellinen teos tai 

teossarja. Projektissa hyödynnettävä taidemuoto on vapaa. 

 

Utajärven ”Yhteinen Olohuone” –projekti toteutetaan muista projekteista poiketen ilta-aikoina. 

 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/157981/Karjalainen_Tarja.pdf;jsessionid=D545D8DCB596DEA6205D83DCC15D5C24?sequence=1
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TARJOUKSEN EHDOT 
Taiteilija voi vastata yhteen tai useampaan projektiin. Yhden projektin loppusumma on 2000 € (+ alv. 
24%, mikäli taiteilija on alv-velvollinen), joka sisältää  
- suunnittelun ja yhteydenpidon Lähde! –hankkeen ja yksiköiden henkilöstöjen kanssa 
- tapaamiskerrat kohderyhmän kanssa kolme (3) kertaa. Jokainen tapaaminen kestää 3-5 tuntia 
kohderyhmästä riippuen. 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  
- Otsikko, mihin yhteen / kaikkiin projekteihin vastataan. Yhdestä tai jokaisesta projektista 

kirjoitetaan toteutuksen kevyt alustava suunnitelma ja aikataululuonnos.  
- Alustava arvio materiaali- ja tarvikekustannuksista. 
- Liitteeksi CV ja/tai portfolio/referenssit, joista ilmenee, kuinka monta vastaavaa projektia on 

tehnyt sekä niiden pituus ja laajuus (tunti/päivä/viikko/kuukausi). 
- Todistus voimassaolevasta Tyel- tai YEL-vakuutuksesta (Saat sen PDF-muodossa kirjautumalla 

pankkitunnuksillasi oman eläkevakuutusyhtiösi nettisivuille), tai yhdistyksen 
talkootyövakuutuksesta. 
 

Tarjous tulee jättää to 20.10.2022 klo 23:59 mennessä osoitteeseen 

sanna.juutinen@oulunkaari.com . 
 
Tarjoukseen liittyvät kysymykset lähetetään osoitteeseen elina.stoor@ii.fi pe 14.10.2022 mennessä. 

Kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan sivulla www.lahdehanke.fi ma 17.10.2022. 

 
Valintaperusteet 

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

seuraavasti: 

1. Palvelun sisältö ja suunnitelman toimivuus (1-7 pistettä)  

2. Taiteilijan aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä sekä referenssit (1-3 pistettä)  

Näiden lisäksi arvioidaan soveltuvuus tehtävään. Lyhyeen haastatteluun pyydetään kaksi eniten 

pisteitä saanutta / projekti. 

Tarjoukset avataan pe 21.10. ja valinnat tehdään samana päivänä, ja ne ilmoitetaan tarjouksen 
jättäneille sähköpostitse. Viranhaltijapäätös tehdään seuraavan viikon perjantaihin mennessä. 
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