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TEOS- JA PELITOIMINNAN HAKU
PELIEN VAPAAKAUPUNKI -TAPAHTUMAAN
Kouvolassa järjestetään marraskuussa (1-30.11.2022) Pelien Vapaakaupunki -tapahtuma, joka on osa
Pelitaiteen Pääkaupunki - Capital of Game Art -projektia. Pelien Vapaakaupungissa on kyse vapaudesta
ja luovuudesta. Tapahtuman tarkoitus on tuoda kaupungin keskustaan vapaata pelitoimintaa, pelitaidetta sekä innostaa paikallisia pelien pariin. Pelien Vapaakaupunki tapahtuu Kouvolan keskustassa ja
on lähtökohtaisesti avoin yleisölle.
Etsimme nyt tapahtumaan ehdotuksia peliteoksiksi sekä pelien ympärille sijoittuvaa toimintaa. Pelien
Vapaakaupunki tarjoaa tilat toimijoiden käyttöön maksutta. Toimintaa ja sen sisältöä ei ole määritetty
etukäteen liian tarkasti, sillä haluamme tarjota mahdollisuuden luoda vapaasti jotakin uutta.
Kuka voisi tuottaa sisältöä Pelien Vapaakaupunkiin?
TAITEILIJA Onko sinulla pelillinen teos, jonka haluaisit tuoda esille päiväksi, kahdeksi tai viikoksi? Se
voi olla virtuaalitodellisuuskokemus, valoinstallaatio, performanssi, liikkeeseen reagoiva projisointi tai
jotain aivan muuta.
PELIEN TEKIJÄ Tuo pelisi testattavaksi suurelle yleisölle. Ei väliä, teetkö lautapelejä tai digitaalisia
pelejä, ole ylpeä teoksistasi ja tuo ne näytille!
PELIKERHO TAI JOUKKUE Tulkaa näyttämään, mistä toiminnassanne on kysymys. Järjestäkää
turnaus. Ottakaa mummot ja vaarit pelaamaan kanssanne. Tehkää jotain hullua.
STRIIMAAJA Tule vetämään livesessioita. Tee pelivideoita satunnaisten ohikulkijoiden kanssa. Pyydä
seuraajasi paikalle pelaamaan kanssasi.
KOULUT JA OPISKELIJAT Tulkaa esittelemään tekemiänne pelejä. Tulkaa tekemään pelejä yhdessä
vierailijoiden kanssa. Järjestäkää pelijamit. Kutsukaa mukaan joku kova tekijä.
PELIFIRMA Järjestäkää yleisötapahtuma, jossa esittelette pelejänne. Onko teillä siirrettäviä pakopelejä? Tulkaa esittelemään niitä.
PELAAJA JA FANI Tule tekemään eeppisiä speedruneja. Järjestä kaveriesi kanssa fanitaiteen näyttely.
Tuokaa Warhammerinne esille ja näyttäkää, mistä miniatyyripeleissä on kysymys.
MUUT TOIMIJAT Museo, päiväkoti, palvelutalo, nuorisojärjestö, mikä tahansa. Tulkaa pelaamaan
yhdessä lempipelejänne. Ottakaa kaverit ja sukulaiset mukaan. Näyttäkää maailmalle, mitä ja miksi
pelaatte. Tai ehkä teettekin pelejä? Tuokaa ne pelattaviksi.

Hakuaika:
Varauksia toiminnalle ja teosten esittelylle voi tehdä 1-7 vuorokauden ajalle. Haku on auki välillä
14.6.2022- 1.10.2022, jonka aikana tiloja varataan henkilöille ja ryhmille ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilojen aukioloajat ja valvonta sovitaan toimijoiden kanssa tapauskohtaisesti.
Pelien Vapaakaupunkiin mukaan tulevat teokset sekä toiminta tarkistetaan etukäteen. Lähtökohtaisesti
toivomme aktiivista, innostavaa ja luovaa toimintaa. Kerro meille, mitä haluaisit tuoda tai tulla tekemään
Kouvolan keskustaan. Tutustu hakuohjeisiin ja laita ehdotuksesi tulemaan!

HAKUOHJEET
Haemme pelitaiteeseen liittyviä teoksia, pelitoiminnan järjestäjiä ja pelaajia. Luonteeltaan ehdotukset
voivat olla esimerkiksi: lautapelikerhot, pelintekokerhot, pelitaidenäyttelyt, uusien pelien esittelyt, ryhmien
pelitoiminta. Teokset voivat olla paitsi kokonaisia pelattavia pelejä tai immersiivisiä kokemuksia, myös
vaikkapa fanitaidetta tai machinima-videoita. Toiminnan tulee sijoittua sisätiloihin.
Teosta ehdottavalla taiteilijalla tai toimijalla tulee olla täydet tekijänoikeudet ehdottamaansa teokseen tai
teoksiin. Ehdotuksista tulee käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot:
Taiteilija / Toimija
Taiteilijan nimi / Toimijan nimi ja jäsenten nimet
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Verkkosivut, jos on
Ehdotettu teos tai teokset
Taiteilijan nimi / Toimijan nimi
Teoksen nimi ja valmistumisvuosi
Koko tai kesto
Hinta
Vaatimukset sijoittamisesta sisätiloihin sekä tekniset lisähuomiot
Enintään 1–3 kuvaa / teos
TAI
Ehdotettu toiminta
Taiteilijan nimi / Toimijan nimi
Toiminta ja sen tarkoitus
Toteutustapa
Kesto
Hinta
Vaatimukset sijoittamisesta sisätiloihin sekä tekniset lisähuomiot
Enintään 1–3 kuvaa / toiminta
Lisäksi ehdotukseen voi kirjoittaa maininnan teoksen mahdollisesta kohderyhmästä ja sen soveltuvuudesta pelitaiteen tapahtumakokonaisuuteen. Teosehdotusyhteenvedon enimmäispituus on 2 sivua (A4).
Rahoitus ja palkkiot
Capital of Game Art -hanke toteutetaan säätiöiden ja paikallisten yritysten tuella. Pelien Vapaakaupunki
kokonaisuus toteutetaan osittain Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön ja SKR Kymenlaakson rahaston
apurahalla. Tilat ovat käytössä ilman kustannuksia. Tapahtumaan valittavien teoksien kustannuksia
tuetaan kohtuullisella korvauksella. Yksityiskohdat sovitaan taiteilijan ja tilaajan välisellä sopimuksella.
Teos- ja tapahtumaehdotusvalinnat
Teos- ja tapahtumaehdotusvalinnat tekee asiantuntijaraati. Valinnoissa painotetaan paikallisuutta, pelitaidetta edistävää toimintaa sekä teosten taiteellista ja sisällöllistä laatua. Lisäksi arvioidaan teoksen soveltuvuutta yleisiin tiloihin.

Jatkuu vielä seuraavalla sivulla...

Teosehdotukset tulee toimittaa 1.10.2022 mennessä verkkosivuilta
https://www.capitalgameart.ﬁ/teosjatoimintahaku/ löytyvän lomakkeen muodossa tai suoraan sähköpostitse
osoitteeseen: capitalofgameart@gmail.com. Tallenna hakemus omalla nimelläsi pdf-tiedostona. Kirjoita
viestin otsikoksi ”Teos/tapahtumaehdotus / Pelien Vapaakaupunki / oma nimesi”. Valinnoista tiedotetaan
kaikkia hakijoita viimeistään lokakuun 2022 loppuun mennessä.
Capital of Game Art -projekti:
Capital of Game Art -projektin tavoitteena on pelien nostaminen esiin omana taiteenlajinaan, paikallisten
pelintekijöiden töiden esittäminen ja tukeminen, sekä paikallisten osallistaminen yhteisöllisen pelintekemisen ja pelaamisen myötä.
Projekti on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun, Kouvolan kaupungin, Edukon, Poikilo-museoiden ja
Taiteen edistämiskeskuksen kanssa yhteistyössä tehtävä hanke, jota tukee Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, SKR Kymenlaakso, Kouvolan Lakritsi, Kymen Seudun Osuuskauppa sekä Kouvolan Asunnot.
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