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Yhdistymishallitus 18.4.2012 § 31

Uuden Oulun juhlatoimikunta kirjoittaa:
Yhdistymishallitus nimesi 12.10.2011 § 92 kokouksessaan uuden
Oulun juhlatoimikunnaksi yhdistymishallituksen työvaliokunnan.
Juhlatoimikunnan tehtävänä on laatia esitys juhlavuoden yleissuunnitelmasta, organisaatiosta ja taloussuunnitelmasta. Juhlatoimikunta linjasi 7.12.2011 kokouksessaan uuden Oulun juhlavuoden tavoitteet, jotka ovat yhteisöllisyyden edistäminen, paikallislähtöisyyden esille tuominen ja nuorten huomioiminen. Juhlavuoden aikana nostetaan esille alueen vahvuustekijöitä ja tärkeäksi koettuja asioita kuukausittain vaihtuvien teemojen kautta.
Uuden Oulun juhlavuoden ohjelmaa kootaan siten, että kaikki
olemassa olevat tapahtumat ja muu toiminta pääsee mukaan juhlavuoden ohjelmaan. Tapahtumia järjestetään koko uuden Oulun
alueella ja paikalliset tapahtumajärjestäjät ovat tärkeässä roolissa.
Uuden Oulun juhlavuoden ohjelmiston kokoamisessa kantavana
ajatuksena on, että mahdollisimman moni taho osallistuu juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen. Tämän vuoksi on perusteltua, että toimijoiden tuottamaa ohjelmaa tuetaan tapahtumatuen
kautta.
Tapahtumatuki on tarkoitettu kolmannen sektorin toimijoille ja työryhmille. Tuki on kertaluonteinen ja se on tarkoitettu tapahtumille,
jotka tulevat osaksi uuden Oulun juhlavuotta 2013 ja joissa on
huomioitu uusi Oulu joko sisällössä, tuotantotavassa tai tapahtumapaikassa. Lisäksi tapahtumatukea saavat tapahtumat edistävät
juhlavuoden tavoitteita. Tapahtumatuen hakija on oman tapahtumansa vastuullinen tuottajataho. Yksittäisen tapahtumatuen suuruus on enintään 5 000 euroa. Tapahtumatuen hakuaikoja on
kaksi, joista ensimmäisen hakuaika 15.2.–25.5.2012. Toinen haku
järjestetään vuoden 2012 lopussa.
Juhlatoimikunta esittää yhdistymishallitukselle, että uuden Oulun
juhlavuoden 2013 valmisteluun varatusta 2012 määrärahasta käytetään enintään 100 000 euroa keväällä 2012 järjestettävään tapahtumatukihakuun. Juhlatoimikunta esittää erikseen yhdistymishallitukselle tapahtumatuen saajat ja euromääräiset tukisummat
20.6.2012 pidettävässä kokouksessa. Tämän jälkeen asia viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi 13.8.2012 kokoukseen.
Päätösehdotus, kehittämisjohtaja Nousiainen:

Yhdistymishallitus päättää, että
- uuden Oulun juhlavuoden 2013 valmisteluun varatusta vuoden
2012 määrärahasta käytetään enintään 100 000 euroa keväällä 2012 järjestettävään ensimmäiseen tapahtumatukihakuun
- yhdistymishallitus hyväksyy myöhemmin juhlatoimikunnan esityksestä tapahtumatuen saajat ja euromääräiset tukisummat
sekä lähettää asian Oulun kaupunginhallituksen päätettäväksi
Yhdistymishallituksen päätös 18.4.2012 § 31:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
---

Uuden Oulun juhlavuoden tapahtumatukihakuaika päättyi
25.5.2012. Hakemuksia tuli 67 kappaletta, joiden rahallinen kokonaismäärä oli 280 831 €.
Tapahtumatukea myönnetään tapahtumille, jotka vastaavat uuden
Oulun juhlavuoden tavoitteisiin, jotka ovat yhteisöllisyyden edistäminen, paikallislähtöisyyden esille tuominen ja nuorten huomioiminen. Lisäksi tapahtumatuki on tarkoitettu tapahtumille, joissa
näkyy jollakin tavoin uusi Oulu joko sisällössä, tuotantotavassa tai
tapahtumapaikassa.
Juhlatoimikunta käsitteli asiaa 12.6. kokouksessaan ja esittää tapahtumatuen saajiksi seuraavia tahoja:
Hakija
Johanna Fiskaali (työryhmä)
Kiimingin Urheilijat ry
Kotiseura Oulunsalo ry
Krossikummuuni ry
Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry
LC-Kiiminki
Maakinen Martinniemi –
työryhmä
Merikoskikerho ry
Merja Männikkö (työryhmä)
Osuuskunta Waria

Tapahtuma
Sävelsuunnistus

Esitys
2 400 €

Tammipäivät
Entisajan joulumarkkinat/
Valopolku uuteen Ouluun
Urban Ride Oulu 2013
Yhteisötaidetyöpajat ja Oulun Mahdollisuuksien Tori
2013
Kiiminkiä Sävelin, kohti uutta
Oulua
Maakinen Martinniemi –
piknik 2013
Peter von Baghn Oulu elokuvan kantaesitys
Uuden Oulun Kulttuuriviesti
maalaten, tanssien ja muistellen
Paras paikka, valokuvakilpailu ja kulttuuritapahtuma

1 500 €
4 000 €
1 500 €
2 000 €

2 000 €
4 000 €
2 000 €
5 000 €

5 000 €

Oulu Big Band ry

Oululaista Big Band musiikkia uudelle Oululle! kiertue
Oulun Tango ry
Tangoilta/Tangoiltapäivä
Oulun Hiihtoseura ry
Lasten Tervahiihto
Oulun kaupungin kirjalliSanoja & Saundeja –
suustyöryhmä
lyrriikkakilipailun
päätösjuhla
Oulun NMKY ry:n nuoriFröökynät 25 v. konserttisarsokuoro Oulun Fröökynät ja
Oulun Seudun Lausujat
Uuden Oulun mielenmaisery
mat
Oulun Taiteilijaseura -63 Ympäristötaidetapahtuma
ry
Taidelinjat
Oulun tanssikomppania
Tanssia kouluille
ry
Oulun yliopiston ylioppiAmazing Oulu
laskunta
Oulu-seura ry
Oulua kivikauden hengessä
Oulu-seura ry
Uutta ja entistä Oulunsaloa
Oulu-seura ry
Kosken kohinaa ja kulttuuria
Kiimingissä
Puistolan tädit
Konsertti, yhteislauluhetki,
tanssit
Suomi-Venäjä-Seuran
Uusi avara Oulu
Oulun osasto ry
Teatteriosuuskunta Kult- Oulun improvisaatioteatterituuritakomo
festivaali
Torin Kulttuuriystävät
Taidepolku ”Jälkiä uuden
Oulun lumessa”
Työryhmä: Soiva Siili ja
Soiva Siili ja Käyrät Torvet
torvensoittajat
Vesa Ranta (työryhmä)
OULU 365 valokuvanäyttely,
kirja ja digitaalinen näyttely
Välitalo Veli Matti (Vega) Kalevala Oulun murteella
konsertit uuden Oulun alakouluihin
Yksisarvinen-työryhmä
Yksisarvisen laulu koulukonsertit
Yli-Iin taidepiiri Ryhmä Risteyksessä: Yli-Iitä kuvaa75
va juhlavuoden taidenäyttely
Ylikiimingin kotiseutuyhPerinnekulttuurin tuominen
distys
esille uuden Oulun alueella

4 000 €

3 000 €
500 €
2 000 €

3 000 €
2 300 €
5 000 €
5 000 €
3 000 €
1 400 €
700 €
700 €
5 000 €
4 000 €
4 000 €
3 500 €
4 000 €
5 000 €
5 000 €

3 000 €
5 000 €
1 500 €

Juhlatoimikunta esittää, että tapahtumatukea myönnetään 32 hakijalle, yhteensä 100 000 €. Kaikille hakijoille annetaan mahdollisuus näkyvyyteen juhlavuoden ohjelmassa ja yhteisessä markkinoinnissa.

A-liite; Yhteenveto tapahtumatuen hakijoista ja haetuista summista
Päätösehdotus, kehittämisjohtaja Nousiainen:
Yhdistymishallitus hyväksyy juhlatoimikunnan esityksen tapahtumatuen saajista ja euromääräisistä tukisummista, yhteensä
100 000 €, sekä lähettää asian Oulun kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Yhdistymishallituksen päätös 20.6.2012 § 54:
Merkittiin, että asiaa selosti viestintäjohtaja Sirkka Keränen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Otteet:
Oulun kaupunki/ Heli Metsäpelto ja Sirkka Keränen

