IHME-NYKYTAIDEFESTIVAALI ETSII:
YLEISÖTYÖNTEKIJÖITÄ
Taidesäätiö Pro Arten tarkoituksena on edistää kuvataiteen asemaa ja näkyvyyttä sekä kehittää kuvataiteen
yleisösuhdetta ja saavutettavuutta. Toiminnan perustana on vuosittainen IHME-nykytaidefestivaali, jonka
muodostavat IHME-teos, festivaalin puhe- ja elokuvaohjelma ja IHME-koulu. Säätiö kutsuu vuosittain yhden
kansainvälisen taiteilijan tai taiteilijaryhmän toteuttamaan IHME-teoksen julkiseen tilaan pääkaupunkiseudulla.
Vuoden 2018 IHME-teos on ruotsalaistaiteilija Henrik Håkanssonin elokuva THE BEETLE. Luennoista,
keskusteluista, työpajoista, elokuvista ja esityksistä koostuva festivaaliohjelma lisää ymmärrystä ja kiinnostusta
kuvataidetta kohtaan. IHME-koulu käsittää taidekasvatushankkeita, työpajoja sekä koululaisille suunnatun
ohjelman IHME-teokselle. Vuonna 2018 toteutuva festivaali on järjestyksessä kymmenes ja toteutuu touko- ja
kesäkuussa 2018. Festivaalin puhe- ja elokuvaohjelma toteutetaan Kulttuuritehdas Korjaamolla 25.-26.5.2018 ja
Myyrmäen IHME 1.-10.6.2018.
Yleisötyöntekijän toimenkuva, työn aloitus ja työskentelyajat
Haemme määräaikaiseen projektityöhön 2-3 yleisötyöntekijää (2 varsinaista, 1 varatyöntekijää), jotka
työskentelevät asiakaspalvelutehtävissä sekä Korjaamolla järjestettävässä ennakkonäytöksessä 16.5.,
festivaalitapahtumassa 25.-26.5.2018 että Myyrmäen IHMEessä 1.-10.6.2018. Työ tapahtuu suurelta
osin ilta-aikaan. Työntekijöille järjestetään palkallinen perehdytys tehtävään 8.5. klo 13-17.
Tuntipalkka on 20 €.
Tehtäväkokonaisuus
1) IHME-teoksen taiteilijaan, taustamateriaaliin, tapahtumapaikkaan, festivaaliin ja vuoden 2018
ohjelmaan perehtyminen ja tämän tiedon välittäminen yleisölle. Erityisenä painopisteenämme ovat
ympäristöasiat: perehtyminen THE BEETLE -elokuvan päähenkilöön halavasepikkä –kuoriaiseen, sen
elinympäristöön Vantaan Mätäojan luonnonsuojelualueella ja siellä asuviin muihin lajeihin.
2) Asiakaspalvelu Korjaamolla: yleisön kysymyksiin vastaaminen, asiakaspalautteen kerääminen,
markkinointimateriaalin jakaminen, koko festivaaliohjelmasta ja Korjaamon IHME-näyttelyistä
kertominen.
3) Asiakaspalvelu Myyrmäen IHMEessä: festivaaliohjelma Myyrmäessä on osa Louhela Jamin ohjelmaa
3.6., jolloin järjestämme hyönteisnaamiotyöpajan, THE BEETLE-elokuvan esityksiä teltassa sekä
opastettuja kävelyretkiä Myyrmäen luonnonsuojelualueen läheisyydessä. Lisäksi yleisötyöntekijät
liikkuvat pareittain 1.-2.6 ja 4.-10.6.2018 (päivittäin klo 17-20) Mätäojan luonnon suojelualueen reiteillä
ja kertovat kiinnostuneille IHMEestä, taiteilija Henrik Håkanssonista, THE BEETLE -elokuvasta ja
erityisesti sen päähenkilöstä halavasepikkä-kuoriaisesta. Yleisötyöntekijän tehtävänä Myyrmäessä on

myös yleisön kysymyksiin vastaaminen, asiakaspalautteen kerääminen, markkinointimateriaalin
jakaminen, some-viestintä ja Myyrmäen ohjelmasta kertominen.
4) Opastetut kierrokset Vantaan Mätäojan luonnonsuojelualueella Myyrmäessä. Kierroksella tutustutaan
alueen luontoon ja nähdään Henrik Håkanssonin halavasepikkä-kyltit, jotka ovat osa IHME-teosta.
Työn edellyttämä osaaminen
IHME-teoksen yleisötyöntekijä on helposti lähestyttävä, nopea omaksumaan tietoa, tilannetajuinen ja
ystävällinen henkilö, joka viihtyy niin luonnossa kuin nykytaiteen ja ihmisten parissa. Tehtävän menestyksellinen
suorittaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, stressin- ja säänsietosietokykyä,
ongelmanratkaisukykyä, kokemusta yleisötyöstä. On tärkeää, että koet tehtävän luonteellesi sopivaksi ja
innostavaksi. Monipuolinen kielitaito, luonnonympäristön ja nykytaiteen tuntemus ja työkokemus nykytaiteen,
ympäristötaiteen tai ympäristökasvatuksen yleisötyöstä katsotaan eduksi.
Hakeminen avoimiin tehtäviin
Vapaamuotoinen hakemus sisältää ansioluettelon, josta käyvät ilmi mahdollinen alan koulutus, tähänastinen
työkokemus, kielitaito, motivaatio juuri tähän tehtävään, suhde luonnonympäristöön ja nykytaiteeseen.
Hakemuksessa tulee olla kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot.
Hakemus lähetetään sähköisesti keskiviikkona 11.4. klo 16.00 mennessä osoitteeseen: info@ihmefestival.fi
merkitsethän Subject-riville viitteeksi Yleisötyöntekijä tai kirjepostissa: IHME-nykytaidefestivaali, Taidesäätiö Pro
Arte, Kalevankatu 4, 2. krs, 00100 Helsinki. Hakemuksia ei palauteta. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan
henkilökohtaisesti. Mahdolliset suosituskirjeet ja työtodistukset voi ottaa mukaan haastatteluun. Kaikille
hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse 4.5.2018 mennessä.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Paula Toppila, paula.toppila@ihmefestival.fi, puhelimitse pe 6.4. klo 10-11 ja ma 9.4. klo 14-15
puh. 045-1240096
Tietoa IHME-nykytaidefestivaalistaja sen toiminnasta: www.ihmefestival.fi

