
OULU URBAN CULTURE RY 

www.urbanculture.fi 

 

Oulu Urban Culture ry:n Urban Boost -hanke etsii kulttuurin, taiteen, 
tapahtumatuotannon ja yhteiskunta-alan ammattilaisia, yrityksiä ja yhteisöjä 
kurssisisältöjen toteuttajiksi 
 
Urban Boost on Oulu Urban Culture ry:n toteuttama Euroopan sosiaalirahaston (ESR: S21721) 
projekti ajalla 1.9.2019–31.12.2021. Hanke yhdistää työllisyyttä edistävän toiminnan 
kaupunkikulttuurin tuottamiseen. Hankkeen toiminta kannustaa omaehtoiseen, yhteisölliseen 
tekemiseen ja se on suunnattu 18–29-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Hanketta rahoittavat 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto. 
 
Hankkeessa kehitetään innovatiivinen kulttuurituotantoon erikoistunut kulttuurityöpaja. Työpajalla 
järjestettävät valmennukset tarjoavat osallistujille monipuolisen, matalan kynnyksen 
mahdollisuuden tutustua kulttuurituotannon maailmaan ja tuottaa kulttuuria edellyttämättä 
aiempaa osaamista tai koulutusta alalta.  
 
Kulttuurityöpajalla toteutetaan hankkeen aikana urbaanista kulttuurista ja sen tuottamisesta 
kiinnostuneille nuorille aikuisille suunnattu Urbaanin tuottajan valmennus. Valmennukseen 
osallistutaan työkokeilun kautta, ja ryhmään osallistuu kerralla noin 12 henkilöä. Neljä kuukautta 
kestävä valmennus toteutetaan yhteensä neljä kertaa hankkeen aikana: keväällä ja syksyllä vuosina 
2020 ja 2021. 
 
Urbaanin tuottajan valmennus koostuu kahdesta koulutuksia sisältävästä osiosta: peruspaketista (2 
kk) ja luovasta jaksosta (2 kk). Järjestämme Urban Boost -hankkeessa myös kohderyhmälle 
suunnattuja avoimia iltaluentoja ja -työpajoja, joihin osallistuminen ei edellytä valmennukseen 
osallistumista. 
 
Urbaanin tuottajan valmennuksen aloittava peruspaketti on kokonaisuus, jossa otetaan haltuun 
kulttuurituottamisen perusteita ja käytäntöjä monipuolisten kurssien ja luentojen kautta. Luovan 
jakson aikana tuotetaan omia projekteja, vieraillaan kulttuuritapahtumissa ja osallistutaan 
viimeisille kursseille. 
 
Etsimme kulttuurin, taiteen, tapahtumatuotannon ja yhteiskunta-alan ammattilaisia, yrityksiä ja 
yhteisöjä hankkeen valmennussisältöjen ja iltatilaisuuksien toteuttajiksi. Hanke tarjoaa kouluttajalle 
mahdollisuuden pilotoida erilaisia kurssikokonaisuuksia sekä kehittää omia ohjaus- ja 
luennointitaitoja. Sisällöissä painotamme tekemällä oppimista, luovuutta ja DIY-henkistä, 
kokeilevaa työotetta. Luentojen odotamme olevan asiantuntijoiden tarjoamia tiiviitä ja kiinnostavia 
asiapitoisia paketteja.  
 
Haemme kurssisisältöjä koko hankkeen ajan. Saapuneista tarjouksista muodostetaan kurssitarjotin, 
josta käy ilmi lyhyt kuvaus kurssista, sen kesto ja kouluttaja. Hankehenkilöstö valitsee saapuneiden 
tarjousten joukosta valmennukseen hankittavat sisällöt. Kurssitarjotin avataan myös osallistujille 
ennen luovaa jaksoa ja osallistujat pääsevät vaikuttamaan valmennuksen loppupuolelle valittaviin 
sisältöihin. 
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Haettavat sisällöt 
 
Etsimme valmennukseen pääasiassa kulttuuri- ja tapahtumatuotantoon sekä kaupunkikulttuurin 
ilmentymiin liittyviä kursseja, työpajoja ja luentoja. Valmennuksen tavoitteena on herättää 
osallistujien oma luovuus ja rohkaista heitä kehittämään uusia toimintamalleja ja -tapoja, ja siksi 
valmennukseen etsitään myös monipuolisia, taiteellisia ja kokeellisiakin sisältöjäkin.  
 
Sisällöt valitaan erikseen jokaiseen neljään työpajajaksoon eli ne voivat vaihdella hankkeen aikana.  
 
1. Haemme valmennukseen kursseja, työpajoja ja luentoja esimerkiksi seuraavista teemoista: 

● Tapahtumatuotannon prosessi 
● Tapahtumaturvallisuus 
● Apuraha- ja projektihakemukset  
● Tapahtumatekniikka: äänentoisto, valot ja projisointi 
● Markkinointi ja viestintä: printti- ja sosiaalinen media, tiedottaminen ja viestintä 
● Media- ja musiikkituotanto: valo- ja videokuvaus, editointi, graafinen suunnittelu, 

vod- ja podcast ja erilaiset musiikkiin liittyvät sisällöt 
● DJ-  ja VJ-työpajat 
● Aluetaide ja dekoraatio 
● Paikka-, katu-, interventio- ja yhteisötaide 
● Yhteisöllisyys ja kansalaisaktivismi 
● Kuratointi 
● Tekijänoikeusasiat 
● Ryhmäytymistä edistävät sisällöt 
● Sanataide ja kirjoittaminen  
● ZINE-työpajat 
● Kuvataide 
● Äänitaide 
● Tanssi, liikkuminen ja liikunta   
● Elektroninen askartelu 
● Kansalaistoiminta ja -aktivismi 
● Ruokatyöpajat 
● Hyvinvointia edistävät työpajat ja luennot 
● Urbaani tutkimusmatkailu 

 
Huom! Listat eivät ole tyhjentäviä ja kaikkia sisältöjä ei toteuteta valmennuksen aikana. 
Esimerkkien lisäksi voit tarjota myös muita hankkeen kontekstiin sopivia sisältöjä.  
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Koulutusten kesto 
 
Voit tarjota kulttuurityöpajalle 1–3 päivää (6–18 h) kestäviä kursseja ja työpajoja tai 1,5–3 h 
kestäviä luentoja. Pyrimme kokoamaan valmennukseen monipuolisen tarjonnan, joten 
suosittelemme tarjoamaan tiiviitä ja lyhytkestoisia sisältöjä laajojen kokonaisuuksien sijaan. 
Työpajan laajuudesta voidaan neuvotella tarjoajan kanssa myös tarjouksen jättämisen jälkeen. 
 
 

Tila ja materiaalit 
 
Kulttuurityöpajalla on omat tilat (yhteensä n. 200 m2), jotka tarjoavat puitteet luennoille, 
työpajatyöskentelylle ja pienille tapahtumille. Kursseja varten on mahdollista tehdä pieniä 
hankintoja ja hyödyntää tarvittaessa myös väliaikaisia tiloja. DIY-hengessä pyrimme kuitenkin 
hyödyntämään työpajan omia tarvikkeita, kierrätysmateriaaleja sekä maksuttomia laitteita ja 
ohjelmia mahdollisimman kattavasti. Voit kysyä tarkempia tietoja kulttuurityöpajan 
tarvikkeista/laitteista yhteyshenkilöiltä. 
 
 

Valintamenettely 
 
Kaikki saapuneet tarjoukset lisätään kurssitarjottimelle. Hankehenkilöstö valitsee urbaanin 
tuottajan valmennukseen ja iltatilaisuuksiin parhaiten soveltuvat sisällöt saatujen tarjousten 
joukosta. Työpajan osallistujat pääsevät myös vaikuttamaan valmennuksen loppupuolelle 
valittaviin sisältöihin.  
 
Koulutussisältöjen valinnassa painotetaan seuraavia kriteerejä: 
 

● Sisältöjen soveltuvuus hankeen kontekstiin: kaupunkikulttuuriin ja sen tuottamiseen 
● Sisällön soveltuvuus kohderyhmälle  
● Sisältöjen laajuus, innovatiivisuus ja ajankohtaisuus 
● Sisällön tarjoajan kokemus, koulutus ja pedagoginen osaaminen 

 
Työpajoista ja luennoista maksettavat palkkiot 
 
Hankkeessa on määritetty kiinteät palkkiot koulutuksista. Palkkio maksetaan joko laskutettuna tai 
verokortilla. Palkkion lisäksi voidaan harkinnanvaraisesti korvata kouluttajan matkakuluja ja 
kurssista aiheutuneita laite- ja materiaalikustannuksia.  
 

● Kurssi-/työpajapalkkio laskutettuna: 50 e/h tai 300 e/päivä (sis. alv.) 
● Kurssi-/työpajapalkkio verokortilla: 30 e/h tai 180 e/päivä  
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● Luentopalkkio laskutettuna: 300 e (sis. alv.) 
● Luentopalkkio verokortilla: 180 e 

 

Tarjouksen jättäminen 
 
Kiinnostuitko? Lataa tarjouslomake koneellesi, täytä se ja lähetä osoitteeseen 
koulutus@urbanculture.fi. Voit myös tarjota useita eri sisältöjä jättämällä niistä omat erilliset 
tarjouslomakkeet. Hyväksymme ainoastaan PDF-muotoiset, alkuperäisellä lomakkeella jätetyt 
tarjoukset. 
 

Lisätietoja 
 
Heikki Myllylahti, projektipäällikkö, heikki@urbanculture.fi, 041 317 4069 
Krista Rekilä, projektityöntekijä, krista@urbanculture.fi, 041 3182 540 

 

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin. 
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