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TAIDEKILPAILUOHJELMA 

Kilpailun järjestäjä:  

Kankaanpään kaupunki 

Kilpailun tarkoitus 

Kankaanpään liikuntakeskuksen (arkkitehdit Kaija ja Heikki Siren, valm. vuosi  1970/1975) 
korjausrakentamisen 1. ja 2. vaiheeseen (1.1.2018 – 9.8.2019) liittyen rakennuksen 
kaupunginpuoleisen puistoalueen elävöittäminen ja kohentaminen ympäristötaiteen keinoin. 
 
Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna, johon kutsutaan neljä kuvataiteilijaa/kuvataiteilija 
ryhmää: 1) Kirsi Kaulanen  2) Antti Laitinen  3) Janne Nabb/Maria Teeri ja  4) Jaakko Niemelä  
 

Kilpailun aikataulu 
  
 Taiteilijoiden tutustuminen alueeseen syyskuu 2018 

Kilpailuehdotukset tilaajalle 31.1.2019 klo 15 mennessä 

Kilpailuehdotusten käsittely 2.-15.2.2019 
Voittajan julkistaminen 18.2.2019 klo 15 mennessä 
Valitun suunnitelman toteutus 31.10.2019. mennessä  
Teoksen luovutus tilaajalle 15.11.2019.  
 

Kilpailuohjelma 
 

Toteutustapaa ei rajata tarkasti, vaan alueen hyödyntäminen jää kunkin taiteilijan 
 ratkaistavaksi. 

 
Tilattavan kokonaisuuden halutaan toimivan houkuttavana sisääntulona puisto-
/liikuntakeskusalueelle, kannustavan liikunnallisuuteen ja ilmentävän liikuntakeskuksen 
luonnetta. Lisäksi se voi toimia kaupunkitilan ja luonnon välisenä vuoropuheluna. 
Huomionarvoisia kohteita ovat kalliot, kevyenliikenteen väylien risteyskohta sekä kaupunki- 
ja puistoalueen yhtymäkohta. Uimahallin puistonpuoleinen seinä on lasia, joten kokonaisuus 
on nähtävissä myös uimahallin sisältä.  Rakennukseen tullaan suunnittelemaan uusi 
sisääntulo puiston puolelta kahvion kohdalle. 
Kantavana ajatuksena on innostaa yhä useampia kaupunkilaisia viihtyisän ympäristön myötä 
liikunnan pariin.  
 
Kilpailuhankkeen kokonaisbudjetti on 80.000, josta teoksen budjetti on max.  68.000 €, kts. 

 kohta 1b. 
 
 
 
1. Kilpailuehdotukset 

 
a. luonnos taideteoksesta, josta käy arvostelun kannalta riittävän havainnollisesti 

selville teoksen ominaisuudet. Tekijä voi valita esitystavan siten, että se tukee 
ehdotusta. Mittakaavan tekijä voi valita teokseen sopivaksi. Suunnitelmasta tulee 
ilmetä tarpeelliset tekniset tiedot teoksen asentamisesta ympäristöön. 
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b. suunnitelmaan tulee liittää teoksen kustannusarvio sisältäen taiteilijapalkkion, 
taiteilijan matkakustannukset toteuttamisen aikana, teoksen toteutus 
kokonaisuudessaan ja toimitus Kankaanpäähän.   Kankaanpään kaupunki vastaa 
teoksen sijoituksesta paikalleen (perusasennus), ympäröivän puistoalueen 
peruskunnostuksesta ja infrasta. Mikäli teoksen luonne on sellainen, että 
asennustyö on oleellinen osa teoksen taiteellista prosessia ja vaatii taiteilijan 
työpanosta, on kustannukset sisällytettävä budjettiin. Epäselvissä tapauksissa 
taiteilijan on oltava yhteydessä tilaajaan ennen ehdotuksensa jättämistä.  

c. Kilpailijalla on oikeus esittää myös muuta ehdotustaan valaisevaa materiaalia. 
Kilpailijalla on oikeus esittää näkemyksiä rakennuksen uuden sisäänkäynnin, 
terassoinnin sekä ympäröivän piha- ja puistoalueen tulevaan suunnitteluun.  

 
2. Kilpailun palkkiot 

   
Jokainen osallistuva taiteilija/taiteilijaryhmä saa 2500 € palkkion.  
Juryn nimeämän voittajan työpalkkio määräytyy ehdotuksessa esitetyn budjettisuunnitelman 

 mukaan.  Jury  pidättää oikeuden olla hyväksymättä lopulliseksi teokseksi mitään esitetyistä 
 kilpailuehdotuksista 
 
 3. Kilpailun jury 
 

Palkintolautakunnan muodostavat TkT Maija Anttila/SAFA, SAMK/ Kuvataide, lehtori, 
tiimivastaava FM Matti Velhonoja, museonjohtaja, kaupunginpuutarhuri Ilpo Möttönen, 
Teknisen keskuksen johtaja Marja Vaajasaari, kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila, 
kuvanveistäjä Heli Ryhänen ja rakennustoimikunnan puheenjohtaja Keijo Kerola. 

 
 4. Ehdotusten jättäminen 

 

Kilpailuehdotukset tulee toimittaa Kankaanpään kaupungin kirjaamoon 31.1.2019 klo 15 

mennessä. Myöhästyneitä ehdotuksia ei huomioida.  Kilpailija vastaa ehdotuksen 

mahdollisista lähetyksestä/palautuksesta aiheutuvista kuljetuskustannuksista. 

Kilpailuehdotuksessa ei saa olla tekijän nimeä eikä muutakaan merkintää, josta tekijän 

henkilöllisyys olisi pääteltävissä. Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä ja mukana on 

seurattava kaksi nimimerkillä varustettua, suljettua kirjekuorta, joista toisen tulee sisältää 

tekijän nimi, osoite ja puhelinnumero ja toisen, jossa lisämerkintä ”SELVITYS” kohdassa 2. 

pyydetyt selvitykset.  

 

sähköposti:  kirjaamo@kankaanpaa.fi 

postiosoite:  Kankaanpään kaupunki/kirjaamo 

PL 36, 38701 Kankaanpää 

lähetykseen maininta ”Liikuntakeskuksen taidekilpailu” 

  
5. Voittajan julkistaminen  
 Kilpailun voittaja julkistetaan 18.2.2019 klo 15 mennessä.  

 
 6. Tekijänoikeus 

 Ehdotusten omistus- ja tekijänoikeus säilyy tekijällä. Tilaajalla on oikeus käyttää 
 ehdotuksia kilpailusta kertovassa tiedotuksessa. 

mailto:kirjaamo@kankaanpaa.fi
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Liitteet    
- liikuntakeskuksen asemapiirros / teokselle osoitettu alue 
- liikuntakeskuksen julkisivut 
- alueen ilmakuva 

 
Huom. Liitteissä ei ole näkyvissä uutta, puiston puoleista sisäänkäyntiä, jonka suunnittelu 

 alkaa myöhemmin. 
 
 
 Tilaajan yhteyshenkilöt: 
 
 Eeva-Kaisa Haikonen (29.10 saakka) 044 577 2738 eeva-kaisa.haikonen@kankaanpaa.fi 
 Marja Vaajasaari, 044 577 2619 marja.vaajasaari@kankaanpaa.fi 

- tekniset kysymykset, kartat 
 Matti Velhonoja, 044 7106 192 matti.velhonoja@samk.fi 

- taiteellisiin ratkaisuihin liittyvä kysymykset 
 
 

Kankaanpäässä 3.9.2018 
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