
      
 
 

Yhteisötaiteilijan palkkaaminen tukemaan lasten- ja nuor-
ten hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä 
Tiivistelmä 
Avustuksella palkataan yksi yhteisötaiteilija organisoimaan ja toteuttamaan kuvallisen taiteen sekä monipuolisen näyttämötaiteen (te-
atteri, tanssi, musiikki) toimintaa lasten ja nuorten arjessa; päiväkoti- ja koulupäivien yhteydessä. 
 
Tavoitteena lasten ja nuorten taiteeseen ja kulttuuritoimintaan osallistumisen mahdollistaminen. Itseilmaisun sekä yhteisöllisyyden 
vahvistaminen taiteen keinoin. Pandemiakevään sekä etäopetusjakson seurauksena kouluissa ja päiväkodeissa on havaittu aiempaa 
enemmän ryhmäytymisen tarvetta. Koulu- ja päiväkotipäivän aikana ryhmien sekoittumista pyritään välttämään epidemian ehkäisemi-
sen rajoittamiseksi ja tämän seurauksena erilaiset taidekerhot ja poikkitaiteellisten produktioiden toteuttaminen on estynyt.  
 
Hankkeen avulla luodaan toimintamalli, jossa jokainen lapsi pääsee osalliseksi taidetoiminnasta matalalla kynnyksellä. Toiminta organi-
soidaan ryhmäkohtaisesti, jolloin myös sellaiset lapset, joiden vanhemmat eivät ole olleet aktiivisia ohjaamaan lasta kulttuuriharrastuk-
seen pääsevät kokeilemaan ja osallistumaan monipuoliseen itsensä ilmaisuun ja yhteisölliseen taiteen tekemiseen. 
 

Tavoitteet  
Tavoitteena lasten ja nuorten taiteeseen ja kulttuuritoimintaan osallistumisen mahdollistaminen. Itseilmaisun sekä yhteisöllisyyden 
vahvistaminen taiteen keinoin. 
 

Toimenpiteet, toteutus 
 
Jokainen lapsi pääsee osalliseksi taidetoiminnasta matalalla kynnyksellä; tätä varten palkataan määräaikainen yhteisötaiteilija organi-
soimaan taidetoimintaa. Yhteisötaiteilija toteuttaa kuvallisen taiteen sekä monipuolisen näyttämötaiteen (teatteri, tanssi, musiikki) 
toimintaa lasten ja nuorten arjessa; päiväkoti- ja koulupäivien yhteydessä. Esimerkkeinä toiminnasta ovat erilaiset taidekerhot ja poikki-
taiteelliset produktiot. Lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan taiteen tekemiseen ja käyttämään luovuuttaan. 
 

Yhteistyökumppanit  
Kalajoki Akatemian yhteistyökumppanit. 

 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus 

 
Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 43750 e, johon on saatu 35000 e avustus. Avustus käytetään yhteisötaiteilijan 
palkkoihin (26 000 e) sekä ostopalveluihin (välineet, materiaalit) (4 500 e) ja muihin kuluihin (matkakulut, hallinto) (4 500 e). Rahoituk-
sen on myöntänyt Taiteen edistämiskeskus.  
 

Vastuuorganisaatio; Kalajoen kaupunki, Kalajoki akatemia. Hankkeen johtaja on hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi 

ja yhteyshenkilöt palvelualuejohtaja Juha Isolehto sekä vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Terhi Mustakangas, terhi.mustakangas@kala-
joki.fi, puh. 044 469 1874 (Anita Ohtamaan sijaisena 1.3. - 31.12.2021).  
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