
— Hakuaika: 4.12.2019–19.1.2020. Päätöksistä ilmoitetaan 

viim. viikolla 5.  

 

— Seinäjoen taidehalli hakee taiteilijavetoista 

taidetapahtumaa toteutettavaksi Seinäjoen taidehallin 

näyttelyvaihtoaikojen aikana. Taidehalli on lanseerannut 

uuden oheisohjelman ’Taidehalli välittää’, jonka 

toimintamallina on antaa tilaa taiteen asiantuntijoille 

tuottaa omia taideprojekteja tai tapahtumia.  

— Taidehalli välittää -ohjelma haluaa olla yhteisöllisesti läsnä 

ja antaa tilaa prosessimaiselle, tapahtumalliselle ja 

kokeelliselle taiteelle. Taiteilija voi toteuttaa hetkellisiä 

taiteilijalähtöisiä tapahtumia, jotka lisäävät 

taidesisältöisten tapahtumien tarjontaa, tuovat esiin 

ajankohtaisia ilmiöitä ja elämyksiä sekä luovat yhteistyötä 

taidekentän toimijoiden kanssa.  

 

     

  

Seinäjoen Taidehalli välittää –off time ohjelma 

OPEN CALL kevät 2021 



Hakuohje 

 

— Pääsääntöisesti käytössä on Vintti-tila. Vintti sijaitsee 

3.kerroksessa taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa. 

Katto nousee harjan kohdalla yli 7 metriin, tilan koko on 

267,5 m².  

— Pinnat ovat puuta lattiasta kattoon lukuun ottamatta 

ulkopäätyseinää, joka on jätetty alkuperäiseen asuun 

punatiiliseksi. Seinässä oleva pyöreä ikkuna on kuin kirkon 

ruusuikkuna ja se antaa tilalle omalaatuisen tunnelman  

— Seinäjoen taidehallin ohjelmalinjaukset: 

http://www.seinajoentaidehalli.fi/tietoa-

meista/#taiteilijalle 

— Tapahtuman tulee olla alle viikon kestävä taidesisältöinen 

tapahtuma, tilaisuus tai näyttely. Annetut päivämäärät 

sisältävät myös tapahtuman mahdollisen ripustusajan ja 

purun. Tapahtuma voi olla yksipäiväinenkin ja se voi 

tapahtua normaalin aukioloaikojen ulkopuolella.  

— Taidehalli tarjoaa tilan, markkinointiavun sekä avustaa 

tuotannossa ja kuluissa enintään 1 000 euron verran. 

Tapahtumalla on suotavaa olla myös muuta rahoitusta.  

 

 

 

 

 

 

— Taidehalli välittää – ohjelmaslotit kevät 2021. 

      14.1.-23.1.2021 

      2-5.6.2021 

— Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa millaisesta 

taidetapahtumasta on kyse, työryhmän jäsenet, 

rahoitussuunnitelma sekä toive ajankohdasta. 

 

Liitteeksi:  

— Tapahtumakonseptin esittely: mitä, miksi, miten, milloin, 

kenen kanssa 

— Työryhmän nettissivut tai työryhmän jäsenten ansioluettelot 

ja teoskuvia. 

— Rahoitussuunnitelma ja kustannusarvio. 

— Tallenna liitteet yhdeksi pdf-tiedostoksi,  jos vain 

mahdollista ja nimeä sukunimi.etunimi.pdf 

 

 
Lähetä 19.1.2020 mennessä osoitteeseen: 
taidehalli@gmail.com 
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— Applying period: 4.12.2019–19.1.2020. Decisions 

will be announced on week 5 at the latest.  

 

— Kunsthalle Seinäjoki is looking for an artist-driven 

art event to be produced between exhibitions at the 

Kunsthalle. Kunsthalle Seinäjoki has launched a 

new supplementary program ‘Taidehalli välittää’ 

designed to allow art experts to produce their own 

art projects or events.  

— ‘Taidehalli välittää’ program is community-based 

and provides space to process-based, action-driven 

and experimental art. Artists are invited to produce 

momentary, artist-driven events that increase the 

supply of art-content events, highlight topical 

phenomena and experiences, and create 

collaboration between art professionals in the art 

field.  

 

     

  

‘Taidehalli välittää’ – off time program  

OPEN CALL Spring 2021 



Guidelines 

 

— Mainly, Vintti premises will be used for events. Vintti is located 

on the 3rd floor of the Art and Culture Centre Kalevan Navetta. 

The roof rises over 7 m at its ridge; the floor spade of the 

premises is 267.5 m2.  

— The surfaces are of wood from the floor to the ceiling, except for 

the gable wall, which has been preserved red-brick as originally 

built. A circular window in the wall resembles a rose window in 

a church, giving the premises a unique feel. 

—  Kunsthalle Seinäjoki’s program outlines: 

http://www.seinajoentaidehalli.fi/tietoa-meista/#taiteilijalle 

— The event should be an art event, event or exhibition that lasts 

less than a week. The dates provided also include the possible 

time of setting up and dismantling the event.  

— The event may also last only one day, and it may be held outside 

normal opening hours.  

— Kunsthalle offers space, marketing assistance and will help with 

production and participate in the costs for up to 1,000 EUR. 

Other financing of the event is also desirable.  

 

— Taidehalli välittää’ program slots Spring 2021:  

— 14.1.–23.1.2021  

— 2.-5.6.2021 

 

— In a free-form application, describe what the art event is about, 

indicate the members of the team, financing plan and the 

desired period. Attach to your application the idea of the event, 

your CV and a review of your previous works/projects. 

 

Attachments: 

—  Presentation of the event concept: what, why, how, when, with 

whom 

—  Team website links or CVs of the members of the team and 

photos of the work.  

— Financing plan and cost estimate 

 

 If possible, save the attachments as a single pdf file and name it 

lastname.firstname.pdf 

 
Send by 19.1.2021 to: taidehalli@gmail.com 
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@seinajoentaidehalli 
www.seinajoentaidehalli.fi 

Seinäjoen taidehalli 
Nyykoolinkatu 25,  

PL 215, 60100 Seinäjoki 
 

More Information  
Pii Anttila / Art Producer 
t.. 044 4255 823 
pii.anttila@seinajoki.fi 
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