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YLEINEN TAIDEKILPAILU 

MURAALI TAIVALKOSKEN KESKUSTAAN 

 

1. KILPAILUKUTSU 

 

1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 

Kallioniemi-Säätiö / Päätalo-instituutti järjestää yleisen taidekilpailun. Yhteistyötahona on  

Taivalkosken kunta. 

 

Kilpailun idea on suunnitella ja tuottaa Taivalkosken kotiseutuhistoriaa, kulttuuriperintöä tai 

luontoa kuvaava seinämaalaus elävöittämään Taivalkosken kunnan keskustaa. Kilpailun kieli on 

suomi. 

 

Kilpailu on avoin taidekilpailu kaikille 18 vuotta täyttäneille. Kilpailuun voi osallistua henkilöt 

yksin, työparina tai työryhmänä. Osallistujan tulee kilpailuehdotuksessaan esittää valmiutensa 

toteuttaa suunnittelemansa työ. 

 

1.2 Palkinnot 

 

1. 8 000 € 

2. 1000 € 

3. 500 € 

Voittajalle maksetaan 8 000 euron palkinto. Palkinto sisältää kaikki muraalin tuottamiseen 

liittyvät kulut (tarvittavat materiaalit ja apuvälineet (telineet, nostimet), matka- ja 

majoituskulut ym.) lukuun ottamatta seinän puhdistus- ja pohjustusmateriaaleja, joista vastaa 

kilpailun järjestäjä.  

 

Voittajan palkkio maksetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa sopimuksen allekirjoittamisen 

jälkeen mahdollisimman pian voittajan valinnan jälkeen ennen työn toteuttamista ja toinen osa 

välittömästi teoksen valmistumisen jälkeen. 

 

Palkkiot ovat voittajalle veronalaista tuloa ja heidän tulee itse huolehtia asianmukaisista 

ilmoituksista viranomaisille. Järjestäjä ei ole missään vastuussa kilpailijoihin kohdistuvista 

veroseuraamuksista. Järjestäjä ilmoittaa palkkioiden arvon sekä kilpailijoiden henkilötiedot 

verottajalle. Osallistuja ei voi esittää rahallisia tai muita vaatimuksia järjestäjälle. 

 

1.3 Palkintoraati 

Asiamies Anne Hoikkala, Kallioniemi-Säätiö / Päätalo-instituutti 

Kulttuurituottaja Tiina Luokkanen, Taivalkosken kunta 

Toimitusjohtaja Piia Mourujärvi, Taivalkosken Osuuspankki 

Asiakkuusneuvoja Piia Korvala, Taivalkosken Osuuspankki 

Kuvataiteilija Eeva-Kaisa Jakkila 



 

Palkintoraati käyttää arvioinnissa muun muassa seuraavia 

perusteita: 

• Ehdotuksen taiteellinen laatu 

• Ehdotuksen sopivuus ympäristöön 

• Ehdotuksen toteutuskelpoisuus 

• Ehdotuksen vastaaminen annettuihin reunaehtoihin 

 

 

1.4 Kilpailun aikataulu 

Kilpailuaika 13.2.-30.4.2023. 

Voittaja valitaan 31.5.2023 mennessä. Muraali toteutetaan 30.9.2023 mennessä. 

 

2. KILPAILUTEHTÄVÄ 

 

2.1 Muraali Taivalkosken keskustaan 

 

Taivalkosken kirkonkylä mihin muraali sijoittuu, sijaitsee Iijoen varrella, Taivalvaaran ja 

Kotivaaran Iijokea kohti viettävillä rinteillä maakunnallisesti arvokkaassa kulttuurimaisemassa. 

Taivalkosken keskusta kuuluu Iijokilaakson maaseudun kehittämisenkohdealueeseen. Aluetta 

kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja -kohteisiin tukeutuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan 

alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. 

 

Muraali toteutetaan Taivalkosken Osuuspankin päätyseinään (Talonpojantie 7, 93400 

Taivalkoski).  



 

Taiteilijan täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on tiiliseinä, ja esittää ehdotuksessaan seinän 

pintakäsittelymenetelmä. Seinän mahdollisesta pintakäsittelystä vastaa kilpailun järjestäjä. 

 

 

2.2 Arvosteluperusteet 

Taiteilija vastaa siitä, ettei teos tai sen osa miltään osin loukkaa kolmansien osapuolten 

tekijänoikeutta tai muuta tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta, eikä muuta 

immateriaalioikeutta. 

 

Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemin julkistettu, vaan sen tulee olla uusi, nimenomaan 

kilpailukohteeseen suunniteltu teos. 

 

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotuksen taiteelliseen laatuun sekä 

toteutuskelpoisuuteen. 

 

 

2.3 Immateriaalioikeudet 

Kilpailuehdotusten omistusoikeudet säilyvät tekijällä. Kilpailun järjestäjät varaavat itselleen 

oikeuden käyttää ja julkaista toteutettavaksi valitun työn materiaalia korvauksetta omassa 

viestinnässä ja markkinoinnissa. Valmistumisen jälkeen teos siirtyy Taivalkosken Osuuspankin 

omistukseen. Toteutettavan työn tekijän kanssa laaditaan erillinen sopimus tekijänoikeuksien 

käytöstä. 

 

2.4 Vastuuvapautumisperuste 

Järjestäjä ei vastaa missään muodossa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat 

tai joiden väitetään aiheutuvan kilpailuun osallistumisesta. 

 

Valitun teoksen toteuttaja ei ole työsuhteessa järjestäjään eikä järjestäjällä näin ole mitään 

työnantajavelvoitteita häntä kohtaan. 

 

 

3. KILPAILUTEKNISET TIEDOT 

 

 

3.1 Kilpailua koskevat kysymykset 

Yhteyshenkilö Päätalo-instituutin johtaja Kati Koivukangas. Kysymykset ensisijaisesti 

sähköpostilla kati.koivukangas@taivalkoski.fi ja toissijaisesti puhelimitse 040 5482 247. 

 

3.2 Vakuuttaminen 

Kilpailun järjestäjät eivät vakuuta kilpailuehdotuksia. 

 

Toteutettavaksi valitun teoksen toteuttajalla tulee olla tarvittava vastuuvakuutus, minkä lisäksi 

heillä tulee olla tapaturmavakuutus, joka kattaa teosta toteutettaessa mahdollisesti aiheutuvat 

henkilövahingot. 

 

3.3 Kilpailuehdotuksen sisältövaatimukset 

Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä seuraava aineisto: 

mailto:kati.koivukangas@taivalkoski.fi
tel:040%205482%20247


- luonnos taideteoksesta 

- kirjallinen selostus taideteoksen sisällöstä, toteuttamistavoista, materiaaleista ja muista 

teknisistä ratkaisuista, mukaan lukien mahdollinen seinän pohjakäsittelymenetelmä 

- kustannusarvio, josta käy ilmi taiteilijapalkkion suuruus ja materiaalikustannusten 

suuruus.  

 

Liitä mukaan kirjekuori, joka sisältää nimimerkin, tekijän nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen 

ja puhelinnumeron. Lähetä kilpailuehdotus ja kirjekuori osoitteeseen: 

Päätalo-instituutti 

Urheilutie 4  

93400 Taivalkoski 

 

Kuoreen tunnus ”muraalikilpailu”. 

Työryhmän jättäessä ehdotuksen, tulee kaikki tekijät mainita nimeltä, yhden tekijän 

yhteystiedot riittävät. Kilpailuehdotusten kaikki materiaali on varustettava nimimerkillä ja 

mukaan on liitettävä samalla tunnuksella varustettu kirjekuori, joka sisältää tekijän 

yhteystiedot. Kilpailuehdotuksissa ei saa näkyä tekijän henkilöllisyyteen liittyviä tunnisteita. 

Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee kilpailun yhteyshenkilö. Kilpailun yhteyshenkilö varmistaa 

tekijöiden yhteystietojen säilymisen salassa palkintoraadin jäseniltä. 

 

Kilpailuun hyväksytään vain määräaikaan mennessä oikealla osoitteella perille saapuneet 

ehdotukset. Epäselvissä tapauksissa kilpailijan vastuulla on todistaa, että ehdotus on saapunut 

ajoissa.  

  

 

3.4 Tietosuoja 

 

Keräämme ja käsittelemme annettuja yhteystietoja kilpailijoiden valintaan sekä kontaktointiin 

liittyen. Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Kerätyt yhteystiedot tuhotaan 

tietoturvallisesti kohtuullisen ajan sisällä kilpailun päättymisestä. 

 

 

4. MUUTA 

 

 

Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä ilman eri ilmoitusta. Lisäksi järjestäjä varaa oikeuden 

keskeyttää tai päättää kilpailu milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta. 

 

 


