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Tehtävän kuvaus 

Maaseudun Sivistysliitto etsii hankekoordinaattoria ITE Pohjois-Savossa – omaehtoinen 

luovuus matkailun voimavaraksi -hankkeeseen. Hankkeessa kartoitetaan Pohjois-Savon 

itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä sekä muita paikalliskulttuurin ja 

maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Kootaan ja tallennetaan uutta tietoa, esitellään 

ITE-taidekohteita yleisöille, tarjotaan tuloksia käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen, 

maaseudun matkailupalveluihin, näyttely-, messu- ja julkaisutoimintaan sekä tuotetaan 

julkaisu. 

Hankekoordinaattorin tehtävään kuuluu hankkeen toteutumista palvelevan 

yhteistyöverkoston luominen alueella, ITE-taiteilijoiden kartoitus ja dokumentointi, viestintä, 

esittelyaineiston tuottaminen eri alustoille, aineiston arkistointi tietokantaan, taiteilijoiden 

keskinäisen verkottumisen ja taidekohteiden avoinna pitämisen edistäminen; 

pienimuotoisten tapahtumien ja talkoiden suunnittelua yhdessä paikallisten toimijoiden 

kanssa; hankkeen tuotosten esittelyä hyödynnettäväksi alueella, hankejulkaisun tuottaminen 

sekä hankkeen sisällöllisen ja taloudellisen toteutumisen suunnittelu, seuranta ja 

raportoinnit.  

Edellytämme hankekoordinaattorilta työhön soveltuvaa koulutusta, ITE-taiteen tuntemusta, 

kartoitus- ja dokumentointitaitoja, projektin koordinoimiseen liittyviä taitoja, tiimityötaitoja, 

viestintätaitoja ja hyvää kirjallista ilmaisua. Erityisvahvuuksina arvostamme matkailualan 

tuntemusta, visuaalisten taiteiden tuntemusta ja Pohjois-Savon alueen paikallistuntemusta. 
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Tehtävässä edellytetään itsenäistä työn suunnittelua ja matkustusvalmiutta sekä 

kenttätyövaiheessa ajoittain joustavia työaikoja ja oman auton käyttöä. Työntekijä liikkuu 

kartoitusvaiheessa itsenäisesti ja vierailee ITE-taiteilijoiden kodeissa ja työtiloissa. 

Työskentelyalueena on koko Pohjois-Savo.  

Työ sijoittuu välille 1.3.2021–31.12.2022 sopimuksen mukaan ja on järjestettävissä koko- tai 

osa-aikaisena. Työaika on yhteensä 20 kuukautta. Päivittäinen työaika on 7 tuntia.  

Kenttätyön tiiveimmässä vaiheessa hankkeen työtiimiin tullaan palkkaamaan paikallisia 

hankekartoittajia yhteensä 10 henkilötyökuukauden ajalle. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu 

kartoittajien rekrytointiin osallistuminen ja heidän työnsä käytännön ohjaus.  

Hakemukseen voi liittää suosittelijan/suosittelijat. 

Maaseudun Sivistysliitto on tunnettu ja arvostettu valtakunnallinen aikuiskoulutus- ja 

kulttuurijärjestö. Olemme toteuttaneet ITE-taiteen kartoituksia yli 20 vuotta ja olemme 

johtava ITE-taiteilijoiden esiin nostaja ja tunnetuksi tekijä.  Monialainen työyhteisömme on 

idearikas, joustava ja yhteistyökykyinen. Osallistumme keskustoimistostamme käsin ITE 

Pohjois-Savossa -hankkeeseen ja toimimme hankekoordinaattorin etätiiminä. 

Vertaisryhmänä ovat samaan aikaan Satakunnassa ja Hämeessä ITE-taiteen hankkeissa 

toimivat kartoitustiimit. Alallamme noudatetaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta. 

Hanke saa rahoituksensa Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta EU:n maaseuturahoituksesta. 

Lisää tietoa ITE-taiteesta: www.itenet.fi.  

ITE Pohjois-Savossa -hankkeen suunnitelma: linkki.  

 

 

Hakuilmoitus julkaistu 8.1.2021 / Pohjois-Savon TE-keskus. 
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