KOHDE-ESITTELY

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTAKESKUS
TAIDEHANKINNAT 2020–2021

Portfoliohaku
Kontiolahden seurakuntakeskuksen seurakuntasaliin hankitaan kaksi taideteosta tai
teoskokonaisuutta. Ikkuna- ja seinäteoksen toteuttajat valitaan Suomessa toimiville
taiteilijoille ja taiteellisille työryhmille avoimen portfoliohaun kautta.
Teosten hankintaan on varattu 15 000 €.
Seurakuntakeskukseen haetaan taiteellisesti korkeatasoisia, moderneja, rakennukseen,
sen tilaan ja henkeen sopivia taideteoksia.
Haku alkaa 24.8.2020 ja päättyy 20.9.2020 kello 17.

TEOS
ISON SALIN
IKKUNOIHIN

Teos sijoitetaan itäseinän kolmeen pystyikkunaan alttaripöydän ja
alttarikaiteen taakse. Ikkunoista avautuu näkymä pääkadulle. Teoksen
tulisikin antaa näkösuojaa, mutta ei pimentää tilaa. Taiteilijat voivat
ehdottaa sopivaa materiaalia ja toteutustapaa.
Teoksen aihe on vapaa, mutta suuntaa antavia lähtökohtia ovat luonto, pyhyys, henkisyys, lämpö, taivas, värit, linnut. Aiheen käsittely saa
mielellään olla abstrakti tai tyylitelty. Rauhallinen väritys.
Toteutuksessa on tärkeä huomioida:
–– Luonnonvalon hyödyntäminen
–– Näkösuoja. Teoksen ei tarvitse peittää ikkunoita ylä- tai alareunaan saakka,
näkösuojan toteutuminen riittää.
–– Teoksen lähellä, alttaripöydän takana, liikutaan.
–– Ikkunateos altistuu valolle ja lämpötilanvaihteluille.
–– Materiaalien ja toteutuksen on oltava laadukkaita, pitkäaikaisia ja kestäviä,
mm. valonkestävyys. Teoksen elinkaaren on oltava useita vuosikymmeniä.
–– Teoksen turvallisuus, paloturvallisuus, huollettavuus, puhdistus.

Ikkunateoksen toivotaan olevan paikoillaan viimeistään 2021
alkuvuodesta.

TILAN MITOITUS
Suositeltavin sijoituspaikka teoksille
on ikkunasyvennys.
Ikkunasyvennys: korkeus noin 4 m,
leveys noin 79 cm, syvyys 17 cm.
Ikkunoiden väli on noin 40 cm.
Tarkemmista mitoista ja teknisistä
seikoista, kuten kiinnityksestä ja
valaistuksesta, neuvotellaan yhdessä
valitun taiteilijan kanssa.
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TEOS
PIENEN SALIN
SEINÄLLE

Seinäteos sijoitetaan pienen seurakuntasalin länsiseinälle.
Teoksen teemana on ekologia, jota viestitään joko aiheen, materiaalin,
tai molempien kautta. Suuntaa antavia lähtökohtia ovat kierrätys- tai
luonnonmateriaalit, luonto, pyhyys, henkisyys, lämpö, taivas, värit, linnut. Aiheen käsittely saa mielellään olla abstrakti tai tyylitelty.
Toteutuksessa on tärkeä huomioida:
–– Teeman huomioiminen materiaalivalinnoissa.
–– Materiaalien ja toteutuksen on oltava laadukkaita, pitkäaikaisia ja kestäviä.
Teoksen elinkaaren on oltava useita vuosikymmeniä.
–– Teoksen turvallisuus, paloturvallisuus, huollettavuus, puhdistus.

TILAUSTYÖ TAI VALMIS TEOS
Kohteeseen hankitaan joko taiteilijalta tilattava uusi teos
tai jo aiemmin valmistunut, kohteeseen sopiva teos.
Hakulomakkeessa on erillinen kohta valmiin teoksen esittelyä varten.
Tilausteoksen toivotaan valmistuvan viimeistään 2021 alkuvuodesta,
valmiin teoksen ripustus vuoden 2020 puolella.

TILAN MITOITUS
Seinän leveys noin 4,5 m.
Seinän korkeus noin 5 m.
Seinän ylä- ja alaosassa on sähkö- ja
datapistorasioita. Alaosassa on myös
lämpöpatteri.
Viereisessä ikkunassa on lamelliverho.
Tarkemmista mitoista ja teknisistä
seikoista, kuten kiinnityksestä ja
valaistuksesta, neuvotellaan yhdessä
valitun taiteilijan kanssa.
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KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA

Kontiolahden seurakunta toimii vireässä, hyvin kehittyvässä Kontiolahden kunnassa
Pohjois-Karjalassa. Sijainti maakuntakeskuksen, Joensuun, vieressä tuo sekä työpaikkoja että asukkaita. Väestörakenne onkin maakunnan keskitasoon nähden nuorta.
Seurakunnassa on yli 11 000 jäsentä ja tällä hetkellä noin 25 päätoimista työntekijää.
Vuodesta 2007 kirkkoherrana toimii Jukka Reinikainen.

UUSI SEURAKUNTAKESKUS
Kontiolahden seurakuntakeskus valmistui syksyllä 2019 kirkonkylän keskustaan. Rakennuksen
suunnitteli arkkitehti Ilkka Kärnä arkkitehtitoimisto ARKPII Oy:stä. Punatiilisen, osin puuverhotun rakennuksen sisätilojen pääväreinä on oranssia ja sinistä neutraalien sävyjen rinnalla.
Seurakuntakeskuksessa sijaitsee kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, työntekijöiden toimistotiloja sekä palvelutiloja. Keskus on suunniteltu aktiiviseksi kohtaamispaikaksi, joka palvelee
seurakunnan omien toimintojen ja tilaisuuksien lisäksi erilaisia ryhmiä lapsista ikääntyneisiin.
Seurakuntasali on tarjoilutilanakin toimivan eteisaulan ja keittiön yhteydessä. Näitä juhlatiloja
käytetään erilaisiin tapahtumiin konserteista kokouksiin ja muistotilaisuuksiin. Talvisin myös
jumalanpalvelukset siirtyvät kirkosta seurakuntasaliin.
Nykyaikaisessa keittiössä on tilaa myös talkoisiin ja kursseihin. Yhteisötilassa kokoontuu ryhmiä ja kerhoja. Siellä on myös pienimuotoinen näyttelytila. Vastaanottohuoneessa järjestetään diakoniatapaamisia ja muita yksityisempiä tapaamisia. Lapsille on oma nurkkaus seurakuntasalissa, kerhotila ja ulkoleikkikenttä.
Keskuksen toimintoja tukee nykyaikainen tekniikka, näkyvimpinä tietokoneohjatut isot medianäytöt seurakuntasalissa. Ne palvelevat kokouksia ja jumalanpalveluksia, mutta soveltuvat
myös kuvaesityksiin.
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SEURAKUNTAKESKUKSEN TILAT JA TEOSKOHTEET

Seurakuntasali sijaitsee rakennuksen pohjoispäässä. Seinät ovat valkoiset, lattia harmaata keraamista
laattaa. Tilan korkeus on 6,3 metriä. Seinien yläosan
ja katon oranssinruskea puurimoitus korostaa näyttäviä valaisimia. Salin irtokalusto, pöydät ja tuolit,
järjestellään tilaisuuksien mukaan.
Sali on jaettavissa väliseinällä pieneen ja isoon saliin.
Teosten sijainti on merkitty oranssilla.
Pienen salin seinäteoksen sijoitetaan valkeaksi maalatulle
osalle, jonka leveys on noin 4,5 m, korkeus noin 5 m.

Pieni sali
60 m2

Keittiö

Iso sali
100 m2

Aula /
tarjoilutila

n. 12 m

n. 8,7 m

n.15,7 m

Yleisnäkymä isoon saliin. Ikkunasyvennyksien korkeus
noin 4 m, leveys noin 79 cm ja syvyys 17 cm. Ikkunoiden
välit ovat noin 40 cm.

Yhteisötila

Kerhotila

Kirkkoherran
virasto ja
toimistotiloja

Sisäänkäynti seurakuntasaliin on aulan tarjoilutilan kautta.
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ISO SEURAKUNTASALI
Kolme itäseinän pystyikkunaa ovat pääkadun suuntaan. Päätyseinän lasiovista
avautuu näkymä pohjoiseen ja muun muassa vanhalle puukirkolle. Ovissa on
vuodenaikojen mukaan vaihtuvat verhot. Lapsille on varattu oma nurkkaus
sivuseinälle.
Pääty- ja itäseinän kulmauksessa on puinen seinäristi, lukupulpetti ja kolme
lattiavalaisinta. Alttarin oikealla puolella olevaa isoa medianäyttöä voi ohjata
medialukupulpetista. Nurkassa on flyygeli. Vaihtuviin kalusteisiin kuuluu esimerkiksi kastepöytä. Salin kaikki kalusteet ovat siirrettäviä.

Lattiavalaisimet on tehty
vanhan seurakuntatalon
kattovalaisimista.

Lasten nurkkaus.
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PIENI SEURAKUNTASALI
Seurakuntakeskuksen takana rinne laskeutuu loivasti. Isosta ikkunasta avautuu näkymä länteen Höytiäiselle ja seurakunnan leikkikentälle.
Isoa medianäyttöä käytetään muun muassa kokouksissa. Salista on suora
käynti aulan ja tarjoilutilan lisäksi keittiöön ja teknisiin tiloihin. Ison ja pienen
salin välisen seinäaukon voi tarvittaessa sulkea siirtoseinällä.
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HAKUOHJE
www.kontiolahdenseurakunta.fi/fi/?ID=1691

HAKULOMAKE

Taitto ja valokuvat Päivi Kekäläinen © Kontiolahden seurakunta 2020
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