
Koe Koskela!

Alustava työsuunnitelma ja budjetti

Suunnitelma:

Koskelassa ei ole kulttuuritaloa, joten haluamme taidetta katutilaan. Suunnitelman osana ovat 
taidetyöpajat, runomuraali, esitykset ja kulttuurinen kyläjuhla, kaikki Koskelan asukkaiden ja aktiivien 
tekemänä.

Yhteisöpedagogi työstää koulun ja Koskelan lasten ja senioreiden kanssa sanastoa ja kuvastoa, jotka 
heillä liittyvät vahvasti omaan asuinseutuunsa. Runoilija kirjoittaa materiaalin pohjalta Koskela-runon, ja 
kuvataiteilija visuaalisen tulkinnan. Kuvataiteilija yhdistää runon ja visuaalisen elementin muraalissa ja 
maalaa sen avustavien maalareiden kanssa Kunnalliskodintie 6:n päätyyn. Runo sävelletään KMO:n 
oppilastyönä sekä käännetään kaupunginosan 10 yleisimmälle kielelle. 

Maalauksen valmistuttua sille pidetään kaikille avoimet avajaiset Koskelan kyläjuhlan yhteydessä. 
Avajaiset ovat myös osa Runokuu-festivaalin ohjelmaa. Avajaisissa sävelletty runo esitetään oppilaiden 
ja asukkaiden kanssa eri kielillä. Myös hankkeen kuvataiteilija ja runoilija esiintyvät. Tapahtumassa 
esitetään myös runon ja muraalin innoittamana koulussa syntyneitä oppilaiden muita draama- ja 
tanssiesityksiä. Nuorisotalolle kootaan näyttely, jossa on oppilaiden, päiväkotilasten ja senioreiden 
piirroksia, maalauksia ja käsitöitä teemaan ja kaupunginosaan liittyen. Marraskuussa esitetään vielä 
koko kokonaisuus hankkeen päätöstapahtumassa Tekniikan museossa.

Kohderyhmä:

Kohderyhmänä ovat Koskelan erilaiset asukasryhmät: lapset, nuoret, maahanmuuttajat, seniorit ja koko 
kaupunginosan väestö. Kohderyhmät osallistetaan hankkeessa tekemään itse. Eri kohderyhmät 
tavoitetaan monipuolisen yhteistyökumppaneiden verkoston kautta.

Toteutukseen osallistuvat yhteisöt ja ihmiset:
Yhteistyökumppanit hankkeessa ovat Koskelan koulu ja päiväkoti, palvelukeskus, nuorisotalo, Koskelan 
aktiivit -kyläjuhlatyöryhmä, alueen talotoimikunnat ja taloyhtiöt, Nuoren Voiman Liitto ja Runokuu-
festivaali sekä Tekniikan museo, jossa esitetään lopuksi koko kokonaisuus marraskuussa. 
Tavoittavuudessa apuna on myös toisto: Osaesityksiä esitetään syksyn mittaan päiväkodeissa, koulussa,
palvelukeskuksessa, Karjala-talolla ja Koskelan kappelissa, jotta kaikki pääsevät näkemään ne. 

Tavoitteet:
Koskela kaipaa uutta yhteisöllistä toimintaa ja alueidentiteetin kohotusta. Suunnitelma yhdistää Koskelan
kulttuuritoiminnan, erilaiset asukasryhmät ja moninaiset kielet kokonaisuudeksi. Vuoden mittaisen 
yhteisöllisen, osallistavan monitaideprojektin myöstä asukkaiden ylpeys omasta kaupunginosastaan 
kasvaa, me-identiteetti vahvistuu ja kulttuurin keinoin erilaiset asukasryhmät löytävät toistensa luo. 
Projekti tuo kaupunginosaa näkyväksi myös muille ja asukkaiden ja taiteilijoiden tuottama kulttuurisisältö 
avautuu myös muille kaupunkilaisille. Koskelalle suuri, yhdistävä taideprojekti toimii alustana 
myöhemmille yhteisöllisyyden, asukastoiminnan ja kulttuurin uusille muodoille. Hanke luo pohjaa 
muutoksessa elävälle kaupunginosalle ja valmistaa sitä vastaanottamaan 3000 uutta asukasta 
lähivuosina. 



Aikataulu:

1. Koordinaattori ja yhteisöpedagogi aloittavat, hankesuunnitelman täsmennys, 

tiedotussuunnitelman laatiminen, runoilijan ja kuvataiteilijan valinta, kielten ja kääntäjien kartoitus 
joulukuu 2019

2. Aineiston keruu ja työpajat koulussa, päiväkodissa, nuorisotalolla ja palvelukeskuksessa, lupien 

hankkiminen ja tekninen suunnitelma tammikuu 2020

3. Runoilijan ja kuvataiteilijan työskentely, tanssinopettajan ja sävellysopettajan palkkaus,  helmikuu

2020

4. Valmiin runon ja kuvasuunnitelman esittely asukkaille maaliskuu 2020

5. Koulun, päiväkodin ja musiikkiopiston jatkotyöskentely maaliskuu-toukokuu 2020

6. Runokäännökset maalis-toukokuu 2020

7. Tiedotus: ohjelman  julkistus toukokuu 2020

8. Graffitin maalaus touko-heinäkuu 2020

9. Näyttelyn kokoaminen ja tapahtuman yhteisharjoitukset elokuu 2020

10. Avajaistapahtuma 5.9.2020 (Koskelan kyläjuhla) ja näyttely nuorisotalolla 5.-30.9.

11. Lisäesitykset syys-marraskuu, päätöstapahtuma marraskuussa Tekniikan museossa 2020

12. Hankkeen raportointi ja palautekyselyiden koostaminen marraskuu 2020

Kustannukset:

Sijaispäiviä opettajille projektin mahdollistamiseksi 20 päivää x 120 e = 2400 e

Hankekoordinaattori (toimijoiden kokoaminen, yhteydenpito, budjetista vastaaminen, 
tapahtumakoordinointi) 12 kk x 3000 = 36 000 e

Runoilijan palkkio 1000 e
Kuvataiteilijan/graffitimaalarin palkkio 5000 e

Avustavat maalarit/työvoima 3000 e

Yhteisöpedagogin palkkio 3000 e

Sävellysopettajan palkkio 1000 e

Musiiikkiopiston opettajien palkkiot 2 x 500 = 1000 e



Draamapedagogin ja ohjaajan palkkio  4000 e

Tanssipedagogin palkkio 2000 e

Runon käännöspalkkiot 10 x120 = 1200 e

Kuljetukset soittimille 2000 e

Tekniikka ja tilavuokrat, taltiointi ja dokumentointi 3000 e

Tiedotus ja markkinointi 500 e

Lavasteet, somisteet ja puvustus 1000 e

Muraalin materiaalit 3000 e

Tarjoilu  esiintyjille ja yleisölle 1000 e

Muut järjestelyt (luvat) 300 e

Liikennejärjestelyt avajaisten vuoksi 500 e

Yhteensä 68 500 €


