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Valon ja ruusun vuosi
Oulussa on aina osattu olla vieraanvaraisia ja juhlia, kun
siihen on ollut aihetta. Rahaakin enemmän on tapahtumiin
panostettu talkootyötä ja kaikkien kuntalaisten innostusta.
Uuden Oulun muodostumista juhlittiin näyttävästi vuoden
2013 aikana. Päätös juhlavuodesta tehtiin yhdistymishallituksessa jo vuonna 2011 ja mallina pidettiin vuotta 2005,
jolloin Oulu täytti 400 vuotta. Alun perin tarkoitus oli huomioida viiden kunnan yhdistyminen matalammalla profiililla, mutta mielestäni myös viime vuodesta tuli ikimuistoinen
juhla. Kiitos siitä kuuluu tietenkin hyvälle juhlaorganisaatiolle eli kaikille valmistelijoille ja koko juhlatoimikunnalle.
Juhlavuoden tapahtumien järjestämiseksi juhlatoimikunnan päätöksellä tuettiin useita tapahtumia. Iso periaate
oli se, että tilaisuuksien pitää olla maksuttomia, avoimia ja
niiden vaikutus tulisi ulottua koko laajan uuden kaupungin
alueelle. Erityisesti haluttiin edistää niitä tapahtumia, joiden
kohderyhmänä olivat lapset ja nuoret. Juhlassa ei tietenkään unohdettu ikäihmisiäkään. Muun muassa Puistolan
tädit tekivät näyttävän kiertueen.
Nyt vuoden jälkeen olen vakuuttunut, että isoissa tavoitteissa onnistuttiin ainakin kohtuullisesti. Monien pienempien
tapahtumien lisäksi mieleeni jäävät päällimmäisinä tietenkin myös isot tilaisuudet kuten vuodenvaihde pesäpallostadionilla, pääjuhla Madetojan salilla ja sen jälkeinen musiikkinäytelmä Ouluhallissa. Kansallisenkin mielenkiinnon
kohteeksi nousivat ainakin elokuinen ruusuteos Pakkahuoneenkadulla ja loppuvuoden valofestivaali. Molemmissa
näissä ideoijana ja toteuttajana oli taiteilija Kaisa Salmi. Kansankäräjät kaupunginteatterin isolla näyttämöllä nostivat
keskusteluun oululaisten sielun ja tulevaisuuden.
Juhlatoimikunta lopetti työnsä vuoden 2014 alussa. Viesti,
jonka haluamme siirtää nyt yhdistyneen uuden Oulun päättäjille on, että jatkakaa tällä polulla ja lisätkää kaikenlaisia
kaupunkitapahtumia. Ottakaa koppi ainakin kansankäräjistä
ja valosta. Pimeään Ouluun ja tummaan vuodenaikaan
järjestetty laaja valofestivaali virkistää ja yhdistää eikä hyvää
keskustelua ole koskaan liikaa.

Kyösti Oikarinen
Uuden Oulun juhlavuoden
juhlatoimikunnan puheenjohtaja
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2 Uuden Oulun 		
juhlavuosi 2013
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YLI-II

Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat sopivat 28.6.2010 kuntajaon muuttamisesta. Kyseiset
kunnat lakkasivat 31.12.2012 ja ne yhdistyivät perustamalla
uuden kunnan 1.1.2013. Uuden kunnan nimeksi päätettiin
Oulu ja siitä tuli asukasluvultaan Suomen 5. suurin kaupunki.
Uuden Oulun visio vuodelle 2020 on kiteytetty seuraavasti: uusi Oulu on pohjoisen kumppanuusverkoston
menestyvä keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moni-ilmeinen,
viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen
verkostokaupunki.
Uutta kaupunkia juhlittiin vuoden kestävällä juhlavuodella, jota kutsuttiin uuden Oulun juhlavuodeksi 2013. Uuden
Oulun juhlavuoteen osallistui runsaasti eri toimijoita, niin
julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin toimijoita
sekä kuntalaisia.

2.1

HAUKIPUDAS

KIIMINKI

OULU

OULUNSALO

Tavoitteet ja periaatteet

Uuden Oulun juhlavuoden kantavana ajatuksena oli, että
vuosi olisi ”toisiinsa tutustumisen vuosi”. Uuden Oulun juhlavuoden tarkoituksena oli madaltaa kuntalaisten kynnystä
tutustua toisiinsa ja vierailla uusilla alueilla. Juhlavuoden
myötä kaupunkilaisten oli mahdollisuus tutustua uuteen
kotikaupunkiinsa ja sen tarjoamiin palveluihin. Juhlavuoden
avulla oli mahdollisuus kokea yhteistä me-henkeä paikallisidentiteettiä unohtamatta.
Juhlavuoden tavoitteena oli edistää alueen ihmisten yhteisöllisyyttä ja tarjota monipuolista osallistavaa toimintaa. Ihmisten osallisuuden myötä myös yhteenkuuluvuuden tunne lisääntyi. Uuden Oulun juhlavuoden tavoitteena oli myös
edistää ja tuoda esiin paikallista osaamista sekä alueen
monimuotoisuutta. Uuden Oulun alueellisten vahvuuksien ja erikoispiirteiden esille tuominen lisäsi hyvällä
tavalla ylpeyttä kotiseudusta. Kolmanneksi juhlavuoden
tavoitteena oli huomioida erityisesti nuoret
ja
edistää nuorten hyvinvointiin liittyviä
tekijöitä.
Uuden Oulun juhlavuoden ohjelmisto
rakentui alueen laajaan ja olemassa
olevaan tapahtumien ja toiminnan kirjoon.
Ohjelmistoon koottiin juhlavuoden tavoitteita vastaavia tapahtumia, joita järjestivät kolmannen sektorin toimijat. Lisäksi
juhlavuoden ohjelmistosta nostettiin
muutama vuoden kohokohta. Kantavana

ajatuksena oli, että mahdollisimman moni taho osallistuu
juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen ja että kuntalaisten olisi mahdollisimman helppoa osallistua tapahtumiin.
Tämän vuoksi tapahtumat olivat pääsääntöisesti maksuttomia ja levittäytyivät koko uuden Oulun alueelle sekä tapahtumajärjestäjille myönnettiin rahallista avustusta
tapahtumien järjestämiseen.

2.2

Juhlavuoteen
valmistautuminen

Uuden Oulun juhlavuoteen valmistautuminen
aloitettiin jo vuoden 2011 aikana. Vuoden 2011 loppupuolella yhdistymishallitus asetti juhlatoimikunnan, joka
aloitti heti työnsä. Juhlatoimikunta valitsi juhlavuoden
projektipäällikön, joka myös aloitti tehtävässään vuoden
2011 lopussa.
Oulun kaupungilla oli ennestään kokemusta isojen
juhlavuosin järjestelyistä, kun vuonna 2005
vietettiin Oulu 400 -juhlavuotta, josta saatuja
kokemuksia hyödynnettiin uuden Oulun
juhlavuotta suunniteltaessa. Lisäksi kaupungin johdolla valmisteltiin koko Oulun seutua
koskeva kulttuuripääkaupunkihakemus
vuonna 2006. Kaupungin toimesta on myös
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järjestetty valtiovierailuja ja isoja kansainvälisiä seminaareja
sekä yksittäisiä suurtapahtumia.
Suhdetoiminnan näkökulmasta juhlavuoteen valmistautuminen aloitettiin vuoden 2012 aikana. Suhdetoiminnassa,
jonka edustaja kuului uuden Oulun juhlavuoden juhlatoimikuntaan, valmisteltiin yhteistyössä kuntien asianomaisten virkamiesten kanssa ja juhlatoimikunnan suositusten
mukaisesti ehdotukset viiden kunnan valtuutettujen muistamiseksi kunniamerkein ja mahdollisin arvonimin.Kukin
viisi kuntaa huolehti asian itsenäisesti. Näin haluttiin kiittää
pitkäaikaisia luottamushenkilöitä heidän ansioitaan oman
kuntansa hyväksi. Juhlatoimikunta päätti, että yhdistyvien
kuntien valtuutetuille ja yhdistymiseen liittyvissä toimielimissä, kuten valtuustoissa, hallituksissa, yhdistymishallituksessa ja sen toimikunnissa edustettuina oleville virkamiehille annetaan lahjaksi kiiminkiläisen yrittäjän Lovi Oy:n
koivuvanerista valmistettu puu; uuden Oulun puu. Tuote oli
ekologinen ja osa Lovi-puiden ja -kuusten tuotosta käytetään metsien istuttamiseen maailman kuivuus-, tulva- ja
eroosioalueilla. Kaupungin lahjahankinnalla Lovi Oy:n puita
istutettiin maailmalle 900 kappaletta. Lahjapuuta annettiin
myös arvovieraille, jotka vierailivat Oulussa juhlavuoden ja
muissa kaupungin tilaisuuksissa.
Oulun kaupungin uusi graafinen ilme.

Uusi Oulu tarvitsi myös yhtenäisen visuaalisen ilmeen, jonka
työstäminen aloitettiin vuoden 2013 alussa. Uusi ilme julkaistiin 13.1.2014 kaupunginhallituksen päätöksellä.
Oulun kaupungin virkamiehille suunnattu info- ja suunnittelutilaisuus pidettiin 2.5.2012. Tilaisuudessa yhteiseen
työskentelyyn oli innostamassa yhteisö- ja kaupunkitaiteilija Meiju Niskala, jonka tunnetuimpiin teoksiin kuuluvat
Helsingin juhlaviikoilta 2008 käynnistynyt Kokemuksellisen
kaupungin konsultti ja vuosittain toistuva Mitalipäivä. Niskala on julkaissut mm. kaupunkikirjat Olet tässä (Turku) ja Olet
tässä (Helsinki). Hän käsikirjoitti ja ohjasi Turun Euroopan
kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 ohjelmistoon teoskokonaisuuden Turku 365, johon kuului lähes 200 teosta ja interventiota. Niihin osallistui yhteensä yli 50 000 ihmistä. Meiju
Niskala sai opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi-palkinnon
2011.
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3 Uuden Oulun
juhlavuoden 		
organisaatio
Kuva Johanna Prokkola
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Uuden Oulun juhlavuoden organisaation ytimen muodostivat luottamushenkilöistä koostunut juhlatoimikunta,
kaupungin työntekijöistä koottu työryhmä ja projektihenkilöstö. Tämän lisäksi oli projektikohtaisia ja teemallisia ryhmiä, joiden kokoonpano ja toiminta-aika vaihtelivat täysin
kyseessä olevan tapahtuman/toiminnan laajuudesta.
Lukuisat kaupungin työntekijät tekivät oman työn ohella
juhlavuoden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä työtehtäviä. Erityisesti konsernipalveluiden konserniviestinnän ja
kaupunkimarkkinoinnin työntekijöiden työtehtävät liittyivät
juhlavuodesta tiedottamiseen ja markkinointiin sekä markkinointimateriaalien valmistamiseen. Lisäksi kaupungin suhdetoiminnassa työskentelevien henkilöiden kautta tietoa
juhlavuodesta levisi sekä kansallisesti että kansainvälisesti
ja kaupungin viralliset tilaisuudet hoituivat sujuvasti. Myös
sivistys- ja kulttuuripalveluiden apahtumat, kumppanuudet
ja kaupunkikulttuuri -tiimin jäsenet olivat vahvasti mukana
juhlavuoden valmisteluissa osana omaa työtään.

3.1

Juhlatoimikunta

Yhdistymishallitus päätti kokouksessaan 12.10.2011, että
uuden Oulun juhlavuoden 2013 tapahtumia ohjaamaan ja
koordinoimaan nimetään luottamushenkilöistä koostuva
juhlatoimikunta, jonka tehtävänä oli laatia yhdistymishallitukselle esitys juhlavuoden yleissuunnitelmasta, organisaatiosta ja taloussuunnitelmasta. Lisäksi toimikuntaan
nimettiin asiantuntijoiksi suhdetoimintapäällikkö ja viestintäjohtaja. Esittelijänä toimikunnassa toimi juhlavuoden
projektipäällikkö.
Yhdistymishallitus valitsi juhlatoimikunnaksi yhdistymishallituksen työvaliokunnan: Kyösti Oikarinen (puheenjohtaja),
Matti Roivainen, Irma Pellinen, Ritva Kitinoja, Mikko Marjomaa, Eero Halonen, Aila Orabi, Veikko Ervasti, Anne Huotari,
Timo Autio, Anne Snellman ja Marja-Leena Kemppainen.
Juhlatoimikunnan asiantuntijajäseniksi nimettiin suhdetoimintapäällikkö Anneli Korhonen ja viestintäjohtaja Sirkka
Keränen. Henkilöstöjärjestöt nimittivät edustajaksi Seija
Tervonen, jonka tilalle valittiin uusi edustaja Markus Lepinoja 6.2.2012. Juhlatoimikunnan esittelijänä toimi projektipäällikkö, tuottaja Heli Metsäpelto. Juhlatoimikunnan toimikausi
oli kuluva valtuustokausi.
Yhdistymishallituksen ja sen toimikuntien toimikausi päättyi
vuoden 2012 loppuun mennessä, mutta juhlatoimikuntaa
tarvittiin myös juhlavuoden ajan ja sen jälkeen. Tämä vuoksi
Oulun kaupunginhallitus päätti 19.11.2012, että uuden Oulun
juhlatoimikunta jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan kun-

nes juhlavuodesta aiheutuvat tehtävät oli loppuun saatettu,
viimeistään maaliskuun 2014 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä juhlatoimikuntaan nimettiin Risto Päkkilä
uutena jäsenenä. Kaupunginhallitus myönsi 11.3.2013 Anne
Huotarille eron uuden Oulun juhlatoimikunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Paula Grekelän.
Uuden Oulun juhlavuoden juhlatoimikunta kokoontui vuoden 2011 aikana kaksi kertaa, vuoden 2012 aikana 12 kertaa
ja vuonna 2013 kymmenen kertaa ja vuonna 2014 yhden
kerran. Yhteensä juhlatoimikunta kokoontui 25 kertaa.
Juhlatoimikunnan kokouksissa vuonna 2012 käsiteltiin mm.
uuden Oulun juhlavuoden tapahtumille myönnettyä tapahtumatukea, itsenäisten kuntien valtuutettujen muistamista
ja juhlavuoden tilausteoksen ”Uusi Oulu” tilannetta. Lisäksi
juhlatoimikunta päätti vapaaehtoispankin perustamisesta ja
juhlavuoden kansankäräjien toteuttamisesta.
Vuoden 2013 aikana juhlatoimikunnan kokouksissa käsiteltiin mm. uuden Oulun juhlavuoden tapahtumille myönnettyä tapahtumatukea, uuden Oulun juhlavuoden pääjuhlaa
ja Oulun tuomaa -esitystä, Suomen Kulttuurirahaston
Pohjois-Pohjanmaan rahaston teoslahjoitusta, Nyt työllistetään! -kampanjaa, Kaisa Salmen ruusuteosta, Juhlavuoden
Kansankäräjiä sekä Valoa Oulu! -valofestivaalia.

3.2 Juhlavuoden työryhmä
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen asetti 13.1.2012 uuden
Oulun juhlavuosi 2013 -työryhmän, jonka tehtävänä oli
olla uuden Oulun juhlavuoden ohjelmiston suunnittelun ja
vuoden aikana toteutettavien tapahtumien organisoinnin
tukena sekä koota monipuolista tapahtumien tuottajaverkostoa.
Työryhmään kuuluivat Heli Metsäpelto pj. (juhlavuoden
projektipäällikkö/tuottaja), Kirsti Lehtinen (Haukipudas),
Tarja Kannus-Kivelä (Kiiminki), Jaana Potkonen (Kiiminkijoen
opisto), Sari Nyberg (Oulunsalo), Kylli Marttila (Oulunsalon
kulttuuri-instituutti), Leena Lehtinen (Yli-Ii), Samu Forsblom
(Oulu, kulttuuri- ja tapahtumayksikkö), Jari Leviäkangas
(Oulu, liikuntapalvelut), Jarkko Halunen (Oulu, nuorisopalvelut), Heikki Pulkkinen (Oulu, tekniset palvelut), Eila Vähäkuopus (viestintä) ja Maarit Alikoski (yhteisötoiminta).
Työryhmän työskentelyyn kutsuttiin vuoden 2012 aikana
mukaan BusinessOulusta Soile Pirilä, jonka sijaisena vuoden
2013 lopussa toimi Hanna Mattila. Kulttuuri- ja tapahtumayksiköstä kutsuttiin työryhmään mukaan Valoa Oulu! -valofes-
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tivaalin tuottaja ja Valosta vetovoimaa -hankkeen projektipäällikkö Marika Lamberg. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi
Laukka nimettiin Maarit Alikosken tilalle.
Uuden Oulun juhlavuoden työryhmä kokoontui vuoden
2012 aikana neljä kertaa ja vuonna 2013 seitsemän kertaa.

3.3 Juhlavuoden projektissa
työskennelleet henkilöt
Uuden Oulun juhlavuoden projektihenkilöstöön kuuluivat projektipäällikkö/tuottaja Heli Metsäpelto 14.11.2011–
31.3.2014, tuottaja Merja Koistinen 29.10.2012–31.12.2013
ja markkinointiassistentti Henna Pitkänen 12.11.2012–
31.12.2013. Projektihenkilöstö työskenteli 100%:n työajalla.
Juhlavuoden valmisteluissa työskenteli kaupungin työllistämistoiminnan kautta tapahtumaharjoittelija Eija Moilanen
80 %:n työajalla 2.4.–30.9.2012 ja 100 %:n työajalla 1.10.–
31.12.2012 sekä tiedotustoimittaja Osmo Knuutinen n. 50 %:n
työajalla 2.4.–30.11.2012.
Valokuvaajana työskenteli ammattiopisto Luovin kautta harjoittelija Nella Räinä 1.1.–31.3.2013 ja 1.9.–31.12.2013.
Kulttuuriavustaja Johanna Prokkola työskenteli kaupungin
työllistämistoiminnan kautta valokuvaajana 1.4.–31.8.2013.
Molempien keskimääräinen työaika oli 30h/viikko.

Kuukauden mittaisella kesätyöharjoittelujaksolla työskentelivät opiskelijat Tiia Tervonen 7.6.–6.7.2013 ja Markus KeskiSäntti 5.8.–4.9.2013. Molemmat työskentelivät nimikkeellä
markkinointiharjoittelija. Keskimääräinen työaika oli 30 h/
viikko.
Oulun seudun ammattikorkeakoulusta oli viestinnän ja
tapahtumatuotannon työharjoittelijana Merja Männikkö 1.3.–
30.6.2013 välisen ajan, yhteensä 90 h.
Oulun yliopistosta oli kolmen kuukauden harjoittelussa kulttuuriantropologian opiskelija Mirja Syrjälä. Syrjälä
työskenteli nimikkeellä tutkimusharjoittelija 1.10.–31.12.2013
välisen ajan.
Lokakuussa 2013 yhdeksäsluokkalaisten viikon mittaisella TET-harjoittelujaksolla olivat Rajakylän koulusta Roosa
Aalto ja Laura Huhta.
Kaupungin nuorisotoimen ja työllisyyden edistämistoiminnan kanssa yhteistyönä toteutetun Duunarit -tapahtumaavustajatoiminnan kautta juhlavuoden tapahtumissa oli
töissä nuoria. Duunarit suunnittelivat ja toteuttivat erilaisia
mediasisältöjä, esimerkiksi uuden Oulun juhlavuoden
avajaistapahtuman mainosvideon. Lisäksi duunarit olivat
mukana Valoa Oulu! -valofestivaaleilla erilaisissa avustavissa työtehtävissä.
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4 Uuden Oulun 					
juhlavuoden
vapaaehtoistoiminta
Kuva Johanna Prokkola
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Uuden Oulun juhlavuoden toimintaan mukaan pääseminen haluttiin tehdä kuntalaisille helpoksi ja vaivattomaksi.
Tämän vuoksi osana uuden Oulun juhlavuotta toteutettiin
kaikille avointa vapaaehtoistoimintaa. Yhteistyössä PohjoisPohjanmaan Martat ry:n kanssa toteutettiin villasukkakampanja, jossa kaikille vuoden aikana syntyneille oululaisvauvoille lahjoitettiin käsin neulotut villasukat. Villasukkien
neulomiseen pystyi osallistumaan kuka tahansa. Juhlavuoden vapaaehtoispankin kautta ihmisillä oli mahdollisuus
päästä mukaan juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen.

4.1

Juhlavuoden villasukat

Uuden Oulun juhlavuosi ja Pohjois-Pohjanmaan Martat ry
lahjoittivat kaikille vuonna 2013 syntyneille oululaisvauvoille ja yli 100-vuotiaille oululaisille käsin neulotut villasukat.
Tyttövauvat saivat pinkit villasukat ja poikavauvat petrolinsiniset. Samaa värijaottelua käytettiin myös ikäihmisten sukissa. Sukkien neulomiseen pystyi osallistumaan kuka tahansa.
Sukkia varten pystyi käyttämään omia lankoja tai hakemaan
Novitalta tilattuja lankoja maksutta PohjoisPohjanmaan Marttojen toimistolta.
Valmiit sukat tuotiin tai lähetettiin Marttojen toimistolle, josta
sukat toimitettiin edelleen
Oulun yliopistollisen sairaalan synnytysosastolle.
Oulun Taitokeskus
Maakarissa järjestettiin
kaikille avoimet neulomistalkoot ystävänpäivänä 14.2.2013. Sukkien
neulomiseen pystyi osallistumaan kuka tahansa ja
sukkia varten sai Taitokeskuksesta langat. Myös omia lankoja
sai käyttää.
Pohjois-Pohjanmaan Marttojen toimitiloissa, Marttalassa,
järjestettiin kaikille avoimet neulomistalkoot 23.2.2013.
Marttalasta sai lankoja sukien neulomiseen ja Martat neuvoivat sukkien neulomisessa. Tapahtumassa oli myynnissä
Marttojen leipomaa pullaa ja suolaista piirakkaa.
Uusia oululaisia syntyi vuoden 2013 aikana lähes 3 000.
Juhlavuoden villasukkia neulottiin yhteensä jopa 5 198 kpl.
Ylimääräiset sukat lahjoitettiin ensi- ja turvakodille ja Oulun
kaupungin sosiaali- ja perhepalveluille sekä neuvoloille.

4.2 Vapaaehtoispankki
Uuden Oulun juhlavuodelle perustettiin vapaaehtoispankki, jonka tarkoituksena oli tarjota ihmisille mahdollisuus osallistua erilaisiin tehtäviin liittyen juhlavuoden
tapahtumiin. Vapaaehtoispankin kautta vapaaehtoiset pystyivät hankkimaan työkokemusta ja
luomaan verkostoja, joista saattaisi olla hyötyä myöhemmin opiskeluihin tai työntekoon
liittyen. Vapaaehtoiset toimivat myös apuna
juhlavuoden tapahtumien järjestämisessä.
Kaikki yli 15-vuotiaat pystyivät ilmoittautumaan mukaan vapaaehtoiseksi.
Mielenkiinnon lisäämiseksi vapaaehtoistehtävät haluttiin nimetä hauskoilla nimikkeillä ja
tehtäväkuvauksilla. Tarkoituksena oli, että tehtäviä olisi monenlaisia, koska kaikenlaista osaamista
tarvittiin myös järjestäjien näkökulmasta.

Viestintuoja
Jakaa kaupallisia ja epäkaupallisia tiedotteita tapahtumaväelle. Painettuun sanaan ja viestintuojaan voi aina luottaa.

Kotiseutuopas
Uskallatko kehua kotiseutuasi? Pääset kertomaan, missä on
Oulun Manhattan, Vesaisen patsas, paras pizzeria, Taavetti
Lukkarisen hirttopuu tai Martinniemen käärmekuusi.
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Sanaseppo

Ruusunhoitaja

Haemme tyyppejä, jotka ovat hyviä selittämään ja saavat
yleisön viihtymään, jopa nauramaan juhlavuoden tapahtumissa. Tule iskemään tarinaa, kertomaan kaskuja tai
juontamaan juhlia.

Ilmoittaudu mukaan yhteisöllisen taideteoksen rakentamiseen ja hoitoon. Kaisa Salmen ruusuteos on nähtävillä
Oulun keskustassa 26.8.-1.9. välisen ajan. Voit osallistua
myös lyhyemmän ajan.

Tapahtuman ikuistaja
Tule ikuistamaan tapahtuman tähtihetket ja tunnelmat
valokuviksi ja videoiksi. Kuvakulman etsinnässä saa käyttää
mielikuvitusta ja luovuutta.

Tapahtuman sheriffi
Onko järjestyksen valvonta verissäsi? Tule juhlavuoden
tapahtumien sheriffiksi kortillisena tai ilman korttia.

Liikenteenohjaaja
Peruuta vielä vähän, vielä vähän. No niin nyt olette ojassa.
Tämä oli vitsi. Oikeasti ohjaat juhlakansaa paikalle.

Roudaaja
Tarvitsemme tuolin tuojia ja tavaroiden viejää. Kun tuolit
ovat kohdallaan ja kansa paikalla, niin se on sitten täysistunto.

Seuralainen
Yksin ei ole mukava juhlia. Nappaa vaikka naapurisi mukaan
ja osallistukaa yhdessä juhlavuoden tapahtumiin. Peräkylän
papat ja citymummot saattavat tarvita juuri sinun seuraasi,
jotta tapahtumiin osallistuminen on mahdollista. Ilmoittaudu siis juhlavuoden Seuralaiseksi.

Musikantti
Mitä harvinaisempaa soittopeliä osaat soittaa, sen parempi.
Meissä kaikissa asuu pieni sisäinen karaoke.

Sadunkertoja päiväkotiin
Olet varmaan huomannut, miten mukavaa on kertoa tai lukea tarinoita ja satuja omille lapsenlapsillesi. Tuo nyt taitosi
juhlavuoden käyttöön ja ilmoittaudu sadunkertojaksi tai
lukijaksi päiväkotiin. Papatkin voivat tulla mukaan.

Sukan neuloja
Lahjoitamme juhlavuoden kunniaksi lämpimät villasukat
kaikille vuonna 2013 uudessa Oulussa syntyneille vauvoille,
sekä kaikille yli satavuotiaille oululaisille. Puikot heilumaan!

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen tapahtui juhlavuoden
nettisivuilla. Vapaaehtoistehtävistä ei maksettu palkkaa,
mutta siitä pystyi saamaan todistuksen. Lisäksi vapaaehtoisille tarjottiin tapahtumassa pientä purtavaa ja annettiin
juhlavuoden tuotteita.
Vapaaehtoispankkiin ilmoittautui erilaisiin vapaaehtoistehtäviin yhteensä 88 henkilöä. Vapaaehtoisia viestintuojia ja
sanaseppoja oli mukana uuden Oulun juhlavuoden ohjelmiston julkistustilaisuudessa 4.12.2012. Lisäksi vapaaehtoisia
oli mukana juhlavuoden aikana maaliskuussa Tarinatelttatapahtumissa, heinäkuussa elokuvaillassa Rotuaarilla ja
marraskuussa Valoa Oulu! -valofestivaaleilla. Yhteensä
vapaaehtoisia työskenteli 49 henkilöä, joista suurin osa (38)
ilmoittautui Kaisa Salmen ruusutaideteokseen ruusunhoitajiksi. Vapaaehtoisten yhteenlaskettu tuntimäärä oli n. 550 h.
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Kuva Nella Räinä
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5 Uuden Oulun 		
juhlavuoden 			
päätapahtumat
Kuva Pirjo Lempeä
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Uuden Oulun juhlavuoden ohjelmiston kokoamisessa
kantavana ajatuksena oli, että mahdollisimman moni taho
osallistuisi juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen.
Juhlavuoden ohjelmisto jaoteltiin siten, että siihen
kuului muutama juhlavuoden päätapahtuma,
tapahtumatuella toteutetut tapahtumat ja yhteistyössä toteutetut tapahtumat. Lisäksi jokainen
tapahtumajärjestäjä pystyi ilmoittamaan oman
tapahtumansa osaksi juhlavuoden ohjelmistoa.

5.1

Juhlavuoden
avajaistapahtuma

Uuden Oulun juhlavuoden 2013 avajaistapahtumaa vietettiin uudenvuoden aattona 31.12.2012 klo 20 Raksilan pesäpallostadionilla. Päivän aikana uutta Oulua juhlittiin myös
jokaisessa yhdistyvässä kunnassa hieman erilaisin menoin.
Yhdistyvistä kunnista oli järjestetty yleisölle ja esiintyjille
maksuttomat bussikuljetukset Raksilan päätapahtumaan ja
takaisin.

musiikin läänintaiteilija
Mihkel Koldits. Säveltäjä
itse esitti kappaleen
yhdessä suurkuoron
kanssa. Lisäksi tapahtumassa esiintyi
Talent-kisan voittaja
Daniel Helakorpi
ja tulitaideryhmä
Flamma. Juhlapuheen
piti kaupunginvaltuuston pj. Mari-Leena
Talvitie. Avajaistapahtuma huipentui ilotulitukseen. Tapahtumassa oli
paikan päällä n. 10 000 ihmistä.
Juhlavuoden avajaisjuhlaa pystyi seuraamaan reaaliaikaisesti myös internetissä, jossa sitä seurasi 2 250 yhtäaikaista
yhteyttä. Yhteyksiä oli ympäri maailmaa. Tapahtuma sai
paljon huomiota niin paikallisessa kuin valtakunnallisessa
mediassa.

Avajaistapahtuma
31.12.2012

Uuden Oulun juhlavuoden avajaistapahtumaan kuuluivat
myös alueelliset avajaistapahtumat, jotka järjestettiin jokaisessa yhdistyvässä kunnassa. Kiimingissä uusi Oulu otettiin
vastaan liikunnallisesti KiimU-keskuksessa Honkimaalla.
Ohjelmassa oli hevosajelua, tulitaidetta, makkaranpaistoa,
pulkkamäki ja kasvomaalausta sekä Vanamot-kuoron esitys. Kiimingissä yleisöä oli paikalla n. 1 500. Haukiputaalla
Aknestik soitti suomirokkia yleisölle kunnantalon katolta
ja tapahtumassa esiintyi myös Soiva Siili sekä tulitaideryhmä. Yleisöä oli saapunut paikalle lähes 3 000. Oulunsalon kirkonmäelle kokoonnuttiin kuuntelemaan kuoroja ja
laulamaan yhteislauluja. Ohjelmassa oli tulitaide-esitys ja
juhlapuhe sekä Uusi ääni -kuoro ja seurakunnan lapsikuoro.
Yleisöä oli paikalla n. 450. Yli-Iin historiaa esiteltiin musiikkipitoisessa kuvaelmassa Yli-Iin torialueella, jonne oli
kokoontunut lähes 300 yli-iiläistä.

5.2 Kaisa Salmen Ruusuteos

Kuva Pirjo Lempeä

Avajaistapahtumassa esiintyi Oulun Luistelukerho ja uuden
Oulun suurkuoro, joka esitti ensimmäistä kertaa kappaleen:
Laulu uuden Oulun. Kappaleen oli säveltänyt Jari Levy ja
sanoittanut Matti Laasonen. Sovituksen oli tehnyt kuoro-

Uuden Oulun juhlavuoden merkittävimmäksi tapahtumaksi nousi taiteilija Kaisa Salmen ruusuteos. Salmi toi Oulun
keskustan kaduille noin 34 000 viljelyksestä poistunutta
leikkoruusupensasta, jotka oli saatu lahjoituksena Huiskulan
puutarhasta. Teoksellaan Salmi halusi muistaa lapsuuden
kaupunkiaan tuomalla kaupunkilaisille yllättävän tilakokemuksen ja erilaisen matkan keskellä vilkasta kaupunkia. Teos
oli myös osa Oulun taidemuseon Täällä! -ympäristötaidenäyttelyä.
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Ruusuteos oli esillä 26.8.–1.9.2013 ja se levittäytyi Pakkahuoneenkadulle Rantakadulta Kirkkokadulle asti. Poikittaiset
pääkadut eli Aleksanterinkatu ja Torikatu jäivät vapaiksi.
Lisäksi teos levittäytyi Kirkkokadulle, Rotuaarin jatkoksi
Heinäpäähän päin.
Teos rakennettiin noin 100 vapaaehtoisen ja talkoolaisen
voimin sunnuntaina 25.8. Oululaiset pääsivät osallistumaan
teoksen rakentamiseen sekä hoitamiseen ja täten osallistumaan yhteisölliseen taideteokseen. Ruusuteoksen avajaisia
vietettiin maanantaina 26.8. Tilaisuuden avaussanat lausui
juhlatoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Oikarinen ja taiteilija
Kaisa Salmi kertoi teoksestaan. Avajaisissa esiintyi Mieskuoro Huutajat.
Viikon aikana ruusuteoksessa oli mahdollisuus nauttia
monenlaisista taide-elämyksistä. Tapio Maunuvaara soitti
trumpetilla serenadeja aamuvirkuille. Pirjo Yli-Maunula tanssi liikennevaloissa ruuhka-aikoina ja ruusuteoksessa saattoi
nauttia riippumatossa rentoutuen klassisesta musiikista,
jota soitti livenä jousitrio. Samalla taiteilija Kaisa Salmi antoi
osallistujille rentoutushoitoja.
Viikon ajan Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen
yksikön puutarhatalouden opiskelijat kävivät päivittäin
huoltamassa ja kastelemassa ruusuja. Myös vapaaehtoiset
ruusunhoitajat osallistuivat ruusujen kasteluun viikon ajan.
Ruusuteos huipentui Ruusujen juhlaan 1.9., jolloin ruusupensaat jaettiin maksutta ihmisille. Ruusuteoksen ruusut
lähtivät ihmisten mukaan nopeasti. Näin taideteos jatkoi
elämäänsä ihmisten omavalintaisissa paikoissa. Viikon
aikana ruusuteoksessa vieraili kymmeniä tuhansia ihmisiä,
joiden valokuvat teoksesta levisivät sosiaalisessa mediassa.
Ruusuteos ihastutti ihmisiä ja teos sai paljon näkyvyyttä
sekä paikallisessa että valtakunnallisessa mediassa.
Kaisa Salmen ruusuteos
pääsi Sata tekoa Oulusta listalle ja sai tunnustuksen
numero 48. Lisäksi YTRrakennustekoraati antoi
kunniamaininnan ruusuteokselle. Perusteluissa todettiin,
että tilataideteos muutti
ympäristöä sekä ihmisten
suhdetta katutilaan. Teos oli
kohtaamispaikka, joka loi
ympäristöönsä hyvää mieltä
ja vahvisti yhteisöllisyyttä. Teos jatkoi elämäänsä
hajautettuna kaupunkilaisten puutarhoissa ja vierailijoiden
muistoissa. Kunniamaininnan saaneen Ruusuteoksen ansio

oli keskustan vetovoimaisuuden kehittäminen tukemalla
kaupunkielämää väliaikaisella rakenteella. YTR-rakennustekoraadissa ovat edustettuina Oulun Rakennusinsinöörit
ja -arkkitehdit RIA r.y., Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
RIL r.y., Pohjois-Suomen osasto, Oulun Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK r.y. RKM, Pohjois-Suomen Arkkitehdit SAFA,
Oulun Insinöörit ry IL, Oulun LVI-Tekninen yhdistys ja Oulun
Kauppakamari.
Sanomalehti Kaleva palkitsi taiteilija Kaisa Salmen Ruusuteoksen vuoden 2013 julkisuustekona. Ruusutaideteosta
kiitettiin raikkaana ja ennakkoluulottomana: ”Kaisa Salmi sai
oululaiset hymyilemään ja todisti pitämättömästi ruusuillaan, ettei kyynisyys ole vielä saanut oululaisia kuristusotteeseensa.”
Kaisa Salmi on helsinkiläinen taiteilija, joka on tunnettu
ympäristö-, performanssi- ja osallistavasta taiteesta. Hän on
nukuttanut ihmisiä keskelle kaupungin katuja päiväunille,
sulkenut kadun piknikille, peittänyt Eduskuntatalon portaat
gerberamerellä ja vienyt 18 000 kg muovijätettä Kampin
kauppakeskuksen eteen. Keväällä 2013 hän ohjasi suurperformanssin ”Fellmanin pelto – 22 000 ihmisen elävä
monumentti” ja siitä tehtävän elokuvan Lahdessa. Hän on
taiteen ja teatteritaiteen maisteri, tohtoriopiskelija Aaltoyliopistossa ja lapsuudessaan asunut Oulussa.

5.3 Juhlavuoden pääjuhla
Uuden Oulun juhlavuoden pääjuhlaa vietettiin 29.8.2013
Oulun Musiikkikeskuksessa. Juhlapäivään kuuluivat pääjuhla Madetojan salissa, kaupungin vastaanotto Musiikkikeskuksen aulatiloissa ja Oulun tuomaa -esityksen ensi-ilta
Ouluhallilla.
Juhlapäivään kutsuttiin noin
900 henkilöä, joista 450
pääsi osallistumaan tilaisuuteen. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös satunnaisotannalla
100 kuntalaista aveceineen.
Satunnaisotanta oli suhteutettu ennen yhdistymistä
olleiden itsenäisten kuntien
asukasmäärään nähden.
Pääjuhlaan kutsuttiin
myös laajasti kaupungin
sidosryhmien edustajia niin
kotimaasta kuin ulkomailta.
Kansanvälisiä vieraita tuli kaupungin ystävyyskaupungeista:
Bodenista, Bursasta, Leverkusenista, Luulajasta, Materasta,
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Siófokista ja Szigetszentmiklósista. Kansanvälisille vieraille
oli oma ohjelma, johon kuului mm. vierailuja Ekovoimalaitokseen, Ympäristötalolle ja Ruskon jäteasemalle. Lisäksi
vieraat kuulivat Oulun ja BusinessOulun esittelyt ja osallistuivat Piispan sauvakävely -tapahtumaan.
Valtiovallan tervehdyksen pääjuhlaan toi eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma. Juhlassa luovutettiin Oulu-mitali
kuntaliitosselvittäjä, tohtori Arto Koskelle. Musiikkinumeroista vastasivat tenori Petrus Schroderus, jota säesti Markus
Vaara. Juhlassa esiintyivät myös Oulunsalo Ensemble ja
Oulunsalon Näppäripelimannit sekä tanssiproduktio Normipäivän tanssijat.

Oulun kaupungin henkilöstö aveceineen oli kutsuttu Oulun
tuomaa ensi-iltaa.

lu

-iloitte

ki
Musiik

Juhlapäivän ohjelma koottiin ja toteutettiin yhteistyössä
kaupungin suhdetoimintatiimin kanssa.

5.4 Oulun tuomaa
Oulun tuomaa oli humoristinen musiikkipitoinen näytelmä, jota esitettiin kolme kertaa Ouluhallissa 29.–30.8.2013.
Oulun tuomaa oli uuden Oulun juhlavuoden tilausteos, jolla
juhlistettiin viiden kunnan yhdistymistä uudeksi Ouluksi. Kyseessä oli kaikille avoin ja maksuton tapahtuma, johon yleisö
oli pystynyt hakemaan ilmaislippuja etukäteen. Esityksen näki
lähes 12 000 ihmistä.
Vertauskuvallinen musiikkinäytelmä paljasti, että kaksin, kolmin tai suuremmin joukoin on parempi kuin yksin. Aivan kuten
kuntaliitoksessa kunnat löytävät toisensa, kohtasi koomisen
tarinan päähenkilö, oululainen Joni Kalervo Peräpudaskin lopulta sen oikean. Oikean löytämisessä auttoi virkamies, jonka
ydinosaamisalueeseen kuului pakkoavioliittojen järjestäminen.
Oulun tuomaa -musiikki-iloittelun ohjasi oululaislähtöinen
Mika Nuojua. Sävellys oli Iiro Rantalan ja käsikirjoitus Minna
Lindgrenin, Holle Holopaisen ja Gilbert Granholmin käsialaa.
Pääroolissa nähtiin Oulun kaupunginteatterin näyttelijä
Timo Pesonen ja muissa rooleissa Jukka Rasila, Petra Karjalainen, Mari Leppävuori ja Aki Pelkonen. Orkesterina soitti
Oulu Sinfonia kapellimestari Jaakko Kuusiston johdolla.
Projektikuoron oli valmentanut kuoron läänintaiteilija
Mihkel Koldits. Tuotannosta vastasi Oulun
musiikkijuhlasäätiö.
Oulun tuomaa oli laajan yhteistyön tulos.
Omalla työ- tila- tai tarvikeresursseilla mukana olivat Oulun musiikkijuhlasäätiö, Oulu
Sinfonia, Oulun kaupunginteatteri, kaupungin
liikuntapalvelut, Taiteen edistämiskeskus, Oulun seudun
ammattikorkeakoulu ja Folk Jam.

5.5 Juhlavuoden
Kansankäräjät
Käsikirjoitus:

Osana uuden Oulun juhlavuotta järjestettiin Kansankäräjät Oulun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä
lokakuussa kolmena peräkkäisenä sunnuntaina 13.10.,
20.10. ja 27.10. Juhlavuoden kansankäräjät oli ohjelmallinen
keskustelutilaisuus, jossa olivat mukana Oulusta maailmalle
ponnistaneet ihmiset ja Ouluun sidoksissa olleet henkilöt.
Ajatuksena oli löytää näkökulmia siihen, että miten tulevaisuudessa rakennetaan Oulusta kukoistava pohjoisen
pääkaupunki.
Illan teemat olivat puhuttelevia ja vieraat tulivat sekä läheltä että kaukaa.
Ensimmäiset kansankäräjien teemana oli Häräntappoase
2013. Keskustelemassa
olivat Anna-Leena
Härkönen, Martti
Suosalo ja Jouko
Saksio. Seuraavissa
Kansankäräjissä keskusteltiin Oulun sielusta. Tällöin mukana olivat kehitysministeri
Pekka Haavisto, kuvataiteilija ja kirjailija Hannu Väisänen
sekä seurakunnan tiedottaja, lestadiolaistaustainen Rebek-
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ka Naatus. Keskusteluaiheita olivat mm. suvaitsevaisuus ja
yhteisöllisyys; mitkä ovat yhteisöllisyyden säännöt ja mitä
yhteisö vaatii. Viimeisissä kansankäräjissä aiheena oli Oulun
menestystarinat; Nokia, Ilmakitara, Kärpät… Mitä seuraavaksi? Ajankohtaisen teemaillan keskustelijoita olivat oululainen valtiomies Matti Ahde ja Mieskuoro Huutajien johtaja,
taiteilija ja yrittäjä Petri Sirviö. Lisäksi mukana olivat oululaislähtöinen juontaja, toimittaja ja kolumnisti Tuomas Enbuske
sekä Hertan maailman luoja Niina Tuikkala.

myös sivistys- ja kulttuuripalveluissa toteutettu Valosta
vetovoimaa -hanke, jonka tarkoituksena oli kartoittaa
tapahtumien ketjulla elämyksellisen kaupunkivalaistuksen
mahdollisuuksia Oulussa. Valosta vetovoimaa -hanketta
rahoitti Pohjois-Pohjanmaan liitto (Maakunnan kehittämisrahasto) ja Oulun kaupunki.
Osana uuden Oulun juhlavuotta järjestettiin uuden Oulun
alueen kouluilla sekä muutamassa avoimessa työpajassa
yhteisöllisiä, valoteemaisia työpajoja. Pajat olivat Martu Väisäsen ja Soila Mikkosen vetämiä lyhtyveistostyöpajoja sekä
yhteisötaiteilija Kaisa Salmen ideoimia Light Zoo -pajoja,
joissa opeteltiin tekemään origamitekniikalla maitopurkkikartongista eläinhahmoisia valaisimia.
Lyhtytyöpajoja toteutettiin yhteensä 30 kpl, joissa osallistujia oli yhteensä jopa 600 henkilöä ja lyhtyveistoksia syntyi
satoja. Light Zoo -pajoissa osallistujia oli yhteensä n. 300
henkilöä.

Jokaisen illan aikana lavalla nähtiin myös Jukka Takalon
artistivieras, jotka olivat Olli PA & Jesse, Jarkko Martikainen
ja Esa Eloranta. Kansankäräjien juontajina toimivat YLE:n
toimittaja Päivi Annala ja Rauhan Aseman asemapäällikkö ja
pappi Mikko Salmi.
Juhlavuoden kansankäräjiä oli mahdollisuus seurata myös
suorana talkshowna netistä ja osallistua keskusteluun
kommentoimalla reaaliaikaisesti. Kommentteja ja kysymyksiä otettiin esille keskustelun aikana. Lisäksi paikalla
oleva yleisö pääsi osallistumaan keskusteluun paperisilla
äänestyslapuilla.
Kansankäräjille järjestettiin myös maksuttomat bussikuljetukset Yli-Iistä, Ylikiimingistä, Haukiputaalta ja Oulunsalosta.
Jokaiseen tilaisuuteen oli jaettu kaikki maksuttomat pääsyliput, mutta osa ihmisistä jätti liput käyttämättä. Kolmessa
tilaisuudessa yleisöä oli yhteensä reilu 1 000.
Tapahtumasarjan toteutuksessa olivat mukana Oulun ev.lut. seurakunta, Oulun kaupunginteatteri ja Oulun kaupungin yhteisötoiminta.

5.6 Valoa! –tapahtumat
Valo monessa eri muodossa valittiin uuden Oulun juhlavuoden loppuvuoden teemaksi. Aiheeseen kiinteästi liittyi

Syksyn valotapahtumien sarjan aloitti yhdessä ympäristö- ja
yhdyskuntapalveluiden katu- ja puisto-osaston sekä Oulun
taidemuseon kanssa järjestetty Suuri Avajaispäivä Hupisaarilla 16.8., jossa avattiin Hupisaarten keskusleikkipuisto,
puiston uusittu valaistus, ympäristötaidenäyttely Täällä!
sekä Oulun taiteilijaseuran Taidelinjat. Päivällä vietettiin
keskusleikkipuiston avajaisia, jossa nähtiin lasten esityksiä,
kasvomaalausta ja ilmapallojen jakoa. Avaussanat lausui
yhdyskuntalautakunnan pj. Hanna Sarkkinen ja tilaisuuden
juonsi tv:stä tuttu Eelis Saurio. Illalla oli mahdollisuus osallistua opastettuun taidekierrokseen, jossa taiteilijat kertoivat teoksistaan. Samaan aikaan vietettiin koko perheen
pikniktapahtumaa, ja mahdollisuus oli myös osallistua Valosta vetovoimaa -hankkeen pop-in-lyhtytyöpajaan. Piknikin
taustalla soitti oululainen yhtye Dimi.
Marraskuussa 2013 yhteistyössä Valosta vetovoimaa -hankkeen ja kaupungin tapahtumatiimin kanssa järjestettiin
jokaisella uuden Oulun alueella Valoa! -tapahtuma, johon
tuotiin esille työpajoissa tehdyt lyhdyt ja Light Zoo -eläimet
ja näiden lisäksi tapahtumissa juhlittiin valoa mm. tulishowlla, musiikilla ja mehutarjoilulla.

Valoa Kiiminki! 1.–2.11.2013
Valoa Kiiminki! –tapahtuma järjestettiin samaan aikaan
kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen 100-vuotisjuhlanäyttelyn
avajaisten kanssa O. Jauhiaisen museolla. Ohjelmassa oli
Jauhiainen valokeilassa -juhlavuoden näyttelyn avaus,
jousikvartetti Otson esitys sekä Liekkiryhmä Tulikukka. Taiteilija Kaisa Salmi installoi ensimmäisen Light Zoon museon
pihalle, ja Jokirannan koulun lyhtyvaloveistokset sytytettiin.
Lisäksi Jokirannan koulun kuvaamataidon ja musiikin luokissa sekä aulassa oli esillä oppilaiden Jauhiaisen hengessä ja
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kierrätysmateriaalista tehtyjä veistoksia. Tapahtumassa kävi
yhteensä arviolta noin 100 henkilöä

Valoa Haukipudas! 8.11.2013
Valoa Haukipudas! -tapahtuma järjestettiin Haukipudaspäivien yhteydessä Haukiputaan Kirkkorannassa perjantaina
8.11. Light Zoo ja lyhdyt olivat päällä ja Liekkiryhmä Tulikukka
esiintyi kahdesti illan aikana. Tapahtumassa kävi arviolta n.
300 henkilöä.

Valoa Yli-Ii! 9.11.2013
Valoa Yli-Ii! -tapahtuma järjestettiin YliIin Kierikkikeskuksessa lauantaina 9.11. Kivikauden keskukseen
oli vapaa pääsy, paikallinen taideyhdistys järjesti
avoimen tuikkutyöpajan, ja
jousikvartetto Otso esiintyi
perheen pienimmille.
Kivikauden kylään johdattavan lankkupolun varrelle
rakentui Light Zoo Yli-Ii, ja
lankkupolun päässä, kivikauden kylässä syttyivät
lyhtyvaloveistokset sekä
Liekkiryhmä Tulikukan esitys
yhdessä kokon sytyttämisen
aikaan. Tapahtumassa kävi
arviolta n. 85 henkilöä.

Valoa Oulunsalo! 16.11.2013
Valoa Oulunsalo! -tapahtuma järjestettiin Laitakaupungin
loisteessa - entisajan joulumarkkinat -tapahtuman yhteydessä. Pahaksi onneksi Eino-myrsky sattui juuri samalle
viikonlopulle, ja se pakotti pienentämään Light Zoo Oulunsaloa sekä typistämään Valoa! -tapahtuman yhden päivän
mittaiseksi alkuperäisen kahden päivän sijaan. Tapahtumassa kävi arviolta 900 ihmistä.

Valoa Oulu! 21.–24.11.2013
Oulussa järjestettiin ensimmäistä kertaa valofestivaali, joka
kantoi nimeä Valoa Oulu!. Valoa Oulu! -valofestivaalin suunnittelussa hyödynnettiin keväällä 2011 Oulu15 -hankkeessa toteutettua Väriä!Oulu -kampanjaa, jossa kaupunkilaisilta kerättiin
yli 400 ideaa kaupunkikeskustan elävöittämiseksi taiteen ja
kulttuurin keinoin. Kampanjan aikana kerätyistä ideoista yhden
ison kokonaisuuden muodostivat juuri valaistukseen liittyneet
ideat.

Valoa Oulu! -valofestivaalilla syttyi kaksi väliaikaista valoteosta,
yksi pysyvä valoteos, satamäärin lasten tekemiä lyhtyjä sekä
Light Zoo Oulu. Lisäksi valoseminaarissa keskusteltiin valon
mahdollisuuksista viihtyisän ja turvallisen kaupunkitilan luomisessa. Kaupunkilaisilla ja vierailla oli mahdollisuus osallistua
kiertoajelulle tutustumaan energiatehokkaaseen kaupunkivalaistukseen.
Valofestivaalin, Tierna-ajan ja joulukadun yhteisiä avajaisia
vietettiin perjantaina 22.11. Rotuaarilla valon, tanssin, musiikin
ja Napapiirin joulupukin saattelemana. Esiintyjinä olivat Inga
Söder, Madetojan musiikkilukion kuoro, tiernapojat Leevin
laulajat sekä eskarit breikkasi Breikkarin saari -kappaleen tahdissa. Tapahtuma alkoi valokulkueella Kirkkokatua
pitkin ja tapahtuman lopuksi jouluvalot syttyivät
Rotuaarille. Valoa Oulu! -valofestivaalin
ja Joulun avausta oli tullut seuraamaan
tuhatpäinen yleisö.
Festivaalin aikana julkistettiin
Pohjankartanon julkisivuun
sijoittuva muuntautuva pysyvä valotaideteos, joka oli Tapio
Roseniuksen Heijasteita. Uuden
Oulun juhlavuoden valoteeman
kunniaksi Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto
lahjoitti kyseisen taideteoksen
Oulun kaupungille. Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan
rahaston käytäntönä on lahjoittaa
taideteos kunnalle tai kaupungille,
jossa rahaston vuosittainen apurahojen
jakotilaisuus pidetään. Vuonna 2013 juhla pidettiin Oulussa. Valotaideteoksen toteutuksesta vastasivat
Oulun Tilakeskus, Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut ja uuden
Oulun juhlavuosi 2013. Teos liitettiin osaksi Oulun kaupungin
kokoelmaa.
Julkistuksen jälkeen oli mahdollisuus osallistua Oulun Energia
Urakointi Oy:n järjestämälle Pohjoista voimaa -valaistuskiertoajelulle. Kierros kesti noin kaksi tuntia ja sen aikana kierrettiin
kymmenen mielenkiintoista valaistusratkaisukohdetta Oulun
alueella.
Franzéninpuistoon ja tuomiokirkkoon sekä Tähtitornin
kahvilarakennukseen sijoittuvat väliaikaiset valotaideteokset, jotka olivat päällä 22.–28.11. joka ilta klo 22 asti. Teosten
toteutuksesta vastasi Sun Effects Oy.
Franzéninpuistoon ja tuomiokirkon julkisivuun sijoittuneen
teoksen ”Sydän” oli suunnitellut valosuunnittelijat Ainu
Palmu ja Priit Tiimus. Sydän-teos oli saanut inspiraationsa
Franzénin henkilöstä ja erityisesti Franzénin ja hänen en-
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simmäisen vaimonsa Lillin rakkaustarinasta. Sydän koostui
kuvapisteistä, jotka oli ripoteltu ympäri puistoa. Puistossa
kulkiessa tietyssä kohdassa pystyi huomaamaan, että pisteistä muodostui sydän puiston sisälle. Sydämen valopisteet olivat ledejä, jotka sai päälle pyörittämällä puistoon
sijoitettuja myllyjä. Franzéninpuiston lisäksi Sydän -teokseen kuului tuomiokirkon julkisivun valaisu. Juhlan tunnetta
tuova valaisu yhdisti puiston ja kirkon ja teki teoksesta
interaktiivisen sekä yllätyksellisen kokonaisuuden. Sydän
oli Valosta vetovoimaa -hankkeen pilotti-installaatio ja sen
toteutuksessa oli mukana myös Oulun tuomiokirkkoseurakunta.
Valosuunnittelija Tarja Ervastin valotaideteoksen ”Oulun linna” aiheet liittyivät Tähtitornin kahvilarakennuksen viisisataavuotiseen historiaan. Rakennuksen valaisu
ja tornin videonäytön kuvavirta
herättivät eloon muistikuvia Oulun
linnan dramaattisista vaiheista,
Merikoulun Tähtitornista ja kesäisestä kahvilatoiminnasta. Kaupunkilaisille järjestettiin keväällä 2013
nettikysely, jossa kysyttiin, mikä Tilakeskuksen hallinnoimista rakennuksista tulisi valaista, ja Tähtitornin kahvila sai
kyselyssä ylivoimaisesti eniten ääniä. Oulun linna -teoksen
tilaajana oli Liikelaitos Oulun Tilakeskus Oy.
Osana Valoa Oulu! -valofestivaalia toteutettiin kaksi
sissivalaisuiskua. Guerrilla- eli sissivalaisun alkuperäisenä
tarkoituksena on tuoda esille valon ja valaistussuunnittelun
merkitystä sekä saada asukkaat kiinnostumaan omasta
ympäristöstään. Jokainen sissivalaisukohde valitaan tarkkaan ja valaistukset suunnitellaan huolellisesti. Oulussa
sissivalaisukohteiksi oli haettu ideoita Oulun yliopiston
arkkitehtiopiskelijoiden suunnittelukilpailussa ”Uutta valoa
uuteen Ouluun”. Jokainen sissivalaisutapahtuma noudattaa
Social Light Movementin guerrilla-tapahtumien muotoa ja
tapahtumat myös dokumentoidaan huolellisesti ”ennen” ja
”jälkeen” kuvin. Social Light Movementin perustajista kaksi,
Sharon Stammers ja Martin Lupton, tulivat Ouluun opastamaan arkkitehtiopiskelijoita, suunnittelemaan yhdessä
kohteita ja vetämään sissivalaisuiskut läpi. Valoa Oulu! –
valofestivaalin aikana toteutettiin sissivalaisuiskut Oulussa
22.11. ja Oulunsalossa 23.11. Sissivalaisijaksi
pystyi
ilmoittautumaan etukäteen ja
yleisö oli tervetullut seuraamaan
guerrillatapahtumia.
Light Zoo oli ympäristö- ja yhteisötaiteilija Kaisa Salmen ideoima konsepti,
jossa työpajoissa ja kouluissa valmistettiin
eläinhahmoisia origamivalaisimia maitopurkkikartongista ja tuotiin ne yhteen yhteisölle
tärkeälle paikalle juhlamenoin. Stora Enson

Imatran tehtaan lahjoittama maitopurkkikartonki soveltui hyvin ulkokäyttöön ja läpäisi hienosti valoa. Light Zoot
rakentuivat kunkin alueen Valoa! -tapahtumiin marraskuun
2013 aikana, ja lopuksi kaikkien alueiden valaisimet kokoontuivat yhteen Valoa Oulu! -festivaaleilla isoksi Light Zoo
Ouluksi Linnansaareen.
Soila Mikkosen ja Martu Väisäsen vetämissä lyhtyveistostyöpajoissa syksyn aikana perehdyttiin tapoihin toteuttaa
kouluissa lyhtyveistostyöpajoja. Lyhtyveistosten työstämisen teemalliseksi lähtökohdaksi oppilaiden parissa oli
työpajoissa nostettu oppilaan paikkaidentiteetin
tukeminen alueellisesti merkittävään paikkaan tutustumisen kautta. Projektin päämääränä olivat alueelliset yhteisötapahtumat,
johon oppilaiden lyhtyvaloveistokset tuotiin
esille. Syksyn aikana uuden Oulun alueen kouluissa valmistettiin sadoittain eri-ikäisten lasten ja
nuorten tekemiä lyhtyjä, jotka tuotiin valofestivaalin
ajaksi Linnansaareen.
Osana valofestivaalia järjestettiin myös Valoisa ja vetovoimainen kaupunki –seminaari, joka keräsi yhteen joukon
valon ja kaupunkikehittämisen ammattilaisia keskustelemaan siitä, voidaanko kaupunkivalaistuksen kehittämisellä
lisätä kaupungin ja alueiden vetovoimaa. Tarjolla oli myös
uutta tietoa älykkään ja mukautuvan kaupunkivalaistuksen mahdollisuuksista. Seminaari järjestettiin yhteistyössä
Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton Valosta vetovoimaa -hankkeen, Liikelaitos Oulun Tilakeskus Oy:n, Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osaston Mukautuva kaupunkivalaistus -hankkeen ja Valon kaupunki Jyväskylän Ulkovalaistuksen valistushankkeen kanssa.
Lisäksi Valoa Oulu! -valofestivaalin aikana Franzéninpuistoa
ympäröivissä rakennuksissa nähtiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tanssi- ja musiikkiesityksiä
teemalla ”Mun kaupunki”. Liekkiryhmä Tulikukka esiintyi
Ainolanpuistossa. Valveella pystyi osallistumaan led-värkkäystyöpajaan ja Oskarigaalassa valomaalaukseen, minkä
lisäksi Leinonpuiston erityisoppilaille tarjottiin valomaalaustyöpajoja. Oulun Elbassa poltettiin lauantaina illalla kekripukki ja Oulun kaupungin pääkirjastossa pystyi testaamaan
Valkeen kirkasvalokuulokkeita.
Valoa Oulu! -valofestivaalin aikana toteutettiin myös ensimmäistä kertaa Ouluvalokalenteri, joka oli yhteisöllinen ja innovatiivinen sarja valoaiheisia tempauksia.
Toteuttajiksi haastettiin kaikki oululaiset:
niin yksityishenkilöt, yritykset, taloyhtiöt
kuin kaupungin laitoksetkin. Ouluvalokalenteriin tuli eri tahojen toteuttamina 11
valoteosta.
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Valoa Oulu! -valofestivaalin toteutuksessa olivat mukana
uuden Oulun juhlavuoden ja Valosta vetovoimaa -hankkeen
lisäksi Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelujen eri palvelualueet, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, Liikelaitos
Oulun Tilakeskus, Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Oulun
Energia Urakointi Oy, Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
Kulttuuritalo Valve ja Oulun Liikekeskus ry. Oulun kaupungin
tapahtumat, kumppanuudet ja kaupunkikulttuuri -tiimistä
festivaalin toteutuksessa olivat tiiviisti mukana tuottaja
Marika Lamberg ja tapahtumasihteeri Anna Lanas.
Valoa Oulu! -valofestivaali näkyi runsain määrin eri medioissa; Kalevassa oli 13 juttua, Oulu-lehdessä ja Forum24lehdessä 6 juttua molemmissa sekä Ylen uutisissa 6 juttua.
Lisäksi valofestivaalista kerrottiin OAMK:n sidosryhmälehti
Ainossa, Kaltiossa, Kuntalehdessä ja Arkkitehtiuutisissa.

Myös radiossa haastateltiin valofestivaalin tuottajaa ja
Valosta vetovoimaa -hankkeen projektipäällikköä Marika
Lambergia paikalliseen ja valtakunnalliseen lähetykseen.
Myös erilaisissa blogikirjoituksissa oli mainintoja ja kuvia
valofestivaaleista. Ainakin viidessä eri blogissa oli juttua
valofestivaalista. Valotaideteoksista ja Light Zoosta otettiin
paljon kuvia, jotka levisivät sosiaalisessa mediassa nopeasti
ja laajalle. Kuvien leviäminen netissä koettiin jo ilmiöksi,
josta Ylen TV2 ohjelma Suora linja teki myös jutun: ”Julkinen
taide innostaa – kertovatko kuvat somessa onnistuneesta
teoksesta?” (Suora linja –ohjelma 18.12.2013).
Valoa Oulu! -valofestivaali otettiin innostuneesti vastaan ja
festivaali kiinnosti ihmisiä. Viikonlopun aikana festivaalilla
vieraili arviolta 15 000 kävijää.

Kuvat Inkeri Jäntti

Guerrilla eli sissivalaisuisku Oulunsalossa. Kuvat ennen ja jälkeen sissivalaisuiskun.
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6 Juhlavuoden
tapahtumatukea 		
saaneet tapahtumat
Kuva Jari Lindeman
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Uuden Oulun juhlavuoden ohjelmistoa koottiin siten, että
kaikki olemassa olevat tapahtumat ja muu toiminta pääsi
mukaan juhlavuoden ohjelmaan. Tapahtumia järjestettiin
koko uuden Oulun alueella ja paikalliset tapahtumajärjestäjät olivat tärkeässä roolissa. Tämän vuoksi oli perusteltua,
että toimijoiden tuottamaa ohjelmaa tuettiin tapahtumatuen kautta.
Tapahtumatuki oli tarkoitettu kolmannen sektorin toimijoille ja työryhmille. Tuki oli kertaluonteinen ja se oli tarkoitettu
tapahtumille, jotka olivat osa uuden Oulun juhlavuotta 2013
ja joissa oli huomioitu uusi Oulu joko sisällössä, tuotantotavassa tai tapahtumapaikassa. Lisäksi tapahtumatukea saivat
tapahtumat, jotka edistivät juhlavuoden tavoitteita, jotka
olivat yhteisöllisyyden edistäminen, paikallislähtöisyyden
esille tuominen ja nuorten huomioiminen. Tapahtumatuen
hakija oli oman tapahtumansa vastuullinen tuottajataho.
Yksittäisen tapahtumatuen suuruus oli enintään 5 000
euroa. Tapahtumatuen hakuaikoja oli kaksi, joista ensimmäisen hakuaika päättyi 25.5.2012. Hakemuksia tuli 67
kappaletta, joiden rahallinen kokonaismäärä oli 280 831 €.
Toinen hakuaika päättyi 31.1.2013. Määräaikaan mennessä
hakemuksia tuli yhteensä 165 kpl, joiden rahallinen kokonaisarvo oli 661 053 €.
Tapahtumatukeen käytettiin juhlavuoden budjetista vuoden
2012 aikana ensimmäiseen hakuun 100 000 € ja vuoden
2013 aikana toteutettuun toiseen hakuun myös 100 000 €.
Kaikki tapahtumajärjestäjät, jotka saivat tapahtumatukea,
sitoutuivat käyttämään uuden Oulun juhlavuoden 2013 logoa osana omaa markkinointiviestintäänsä. Tiedotteissa tuli
myös mainita, että tapahtuma oli osa uuden Oulun juhlavuotta 2013. Tapahtumajärjestäjille järjestettiin infotilaisuuksia, joissa kerrottiin tapahtumatuen käytöstä, aikataulusta ja
annettiin vinkkejä tilaisuuden järjestämiseen ja tiedottamiseen sekä markkinointiin. Tapahtumajärjestäjät toimittivat
tapahtumatuen käytöstä kirjallisen raportin kahden kuukauden sisällä omasta tapahtumastaan. Tapahtumajärjestäjät
kutsuttiin myös juhlavuoden pääjuhlaan Madetojan salille.
Juhlavuoden tapahtumatukea saaneet tapahtumat olivat hyvin monipuolisia ja levittäytyivät koko uuden Oulun
alueelle. Tukea saaneita tapahtumajärjestäjiä oli yhteensä 61, joiden järjestämät tapahtumat sisälsivät useita
pienempiä tilaisuuksia. Kaiken kaikkiaan tukea saaneet
tapahtumajärjestäjät toteuttivat 308 eri tilaisuutta. Eli
lähes vuoden jokaisena päivänä tapahtui jotakin jossakin
päin uutta Oulua. Tapahtumatukea saaneet tapahtumat
kiinnostivat yleisöä. Tapahtumissa vieraili yhteensä 58 743
ihmistä. Tukea saaneilla tapahtumajärjestäjillä oli runsaasti
yhteistyökumppaneita, joihin tuki myös välillisesti vaikutti.

Tapahtumajärjestäjät raportoivat yhteistyökumppaneistaan,
joita oli yhteensä 193. Voidaankin todeta, että tuki on vaikuttanut kaiken kaikkiaan 254 toimijaan. Tapahtumajärjestäjien
tapahtumat näkyivät myös hyvin mediassa. Järjestäjien
raporttien mukaan tapahtumista oli yhteensä 122 uutisjuttua
eri medioissa.

Tapahtumien esittely
Kiiminkiä sävelin - kohti
Uutta Oulua
10.11.2012 | LC-Kiiminki
Konserttitapahtuma, jossa esiintyi
kiminkiläisiä ja kiiminkiläislähtöisiä
artisteja. Ilta jatkui nuorille järjestetyssä ilmaiskonsertissa ja diskolla. Tapahtumatuki 2 000 | Kävijämäärä 450

Entisajan joulumarkkinat |
Valopolku uuteen Ouluun
24.–25.11.2012 | Kotiseutuseura
Oulunsalo ry Entisajan joulumarkkinat järjestettiin Oulunsalon museoalueella. Tapahtuma oli myös
osa Valopolku uuteen Ouluun
-tapahtumasarjaa. Markkinoilla
toteutui yhteisöllisyys, koska
tapahtuma toteutettiin suurelta osin talkoovoimin. Paikallisuus oli esillä esim. tapahtumapaikassa, aittaesittelyissä,
pukeutumisessa sekä myyjien käsitöissä ja leivonnaisissa.
Myyjiä oli yli 50. Lapsiperheitä kävi runsaasti ja käviöitä oli
Oulun lisäksi lähikunnista ja Raahesta asti. Tapahtumatuki
4 000 | Kävijämäärä 900

Uuden Oulun
Kulttuuriviesti maalaten,
tanssien ja muistellen
9.1.–7.2.2013 | Kulttuuriviestityöryhmä (Merja Männikkö,
Riikka Kontio, Henna Hanhineva,
Päivi Mettovaara) Kulttuuriviestissä uudet oululaiset tutustuivat
toisiinsa tanssi- ja maalaustyöpajoissa. Pajat toteutettiin Ammattiopisto Luovilla Oulussa,
päiväkodeissa Haukiputaalla ja Jäälissä sekä vanhusryh-
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mässä Haukiputaan kotiapuyhdistyksessä. Kiertue huipentui
nuorten Bysis-iltaan. Uuden Oulun juhlavuodelle luovutettiin ”Uusi oululainen” -yhteismaalaus, joka on sijoitettu
Oulun keskustan palvelupisteen Oulu10:n aulatiloihin.
Kulttuuriviesti vei kulttuuria niiden luo, joilla on vähemmän
mahdollisuuksia päästä siitä osallisiksi, kuten erityisryhmät
ja ikäihmiset. Tapahtumatuki 5 000 | Kävijämäärä 250

Tangoilta ja

Seppo Hinkula

tangoiltapäivä
9.–12.1.2013 | Oulu Tango ry
Osana Oulu Tango festivaalia
järjestettiin tapahtumat Haukiputaalla ravintola Kahvelissa ja
O.Jauhiaisen museolla Kiimingissä. Molemmissa tapahtumissa
oli ensin argentiinalaisen tangon
tanssitunti ja lyhyt luento, jonka jälkeen oli vuorossa argentiinalalisen tangon tanssiesitys. Tapahtumatuki 3 000 |
Kävijämäärä 100

Big Band kiertueella
21.1.–14.6.2013 | Oulu Big Band ry
Settlement Big Band järjesti
kolme konserttia Haukiputaalla,
Oulunsalossa ja Kiimingin Koitelin
koskella. Night Train -konserttikiertueella kuultiin perinteistä
swingiä, bigband musiikkia, ikivihreitä klassikoita ja vähän rokkiakin.
Kaikkiaan maksuttomiin konsertteihin osallistui yleisöä
noin 500. Haukiputaan konsertissa Kiiminkijoen opiston
nuorten showjazz-tanssiryhmä esiintyi orkesterin kanssa
ja illan juonsi Rantapohjan päätoimittaja Juha Virranniemi.
Oulunsalossa tanssimassa olivat Oulunsalon taidekoulun
show-tanssiryhmän nuoret ja tapahtuman juonsi Suvi Helanen. Koitelin kosken konsertissa tanssimassa olivat SwingO
-tanssiryhmän tanssijat. Koitelin kosken konsertin juonsivat
bändin pojat. Tapahtumatuki 4 000 | Kävijämäärä 500

Puistolan tätien
Risteyksessä - Yli-Iitä
kuvaava juhlavuoden
taidenäyttely kierroksella

12.1.–28.6.2013 | Yli-Iin
taidepiiri Ryhmä -75 Näyttelyssä
oli yli-iiläistä taidetta. Teokset olivat yli-iiläisten tai yli-iiläiset juuret
omaavien taiteilijoiden ja taiteen
harrastajien töitä. Näyttely oli esillä Haukiputaan Teatterikuopalla sekä Kiimingin ja Oulunsalon kirjastoissa sekä
Oulun pääkirjaston aulassa. Näyttelyn teema Risteyksessä
oli saanut inspiraation Yli-Iin kunnan keskustassa sijaitsevan
Iijoen ja Siuruajoen risteyskohdasta. Jokien yhtymäkohta on
paikkakunnan keskeinen elementti. Tapahtumatuki
5 000 | Kävijämäärä 3 800

Tammitempaus

Pasi Haaranen

Night Train - Settlement

12.1.2013 | Kiimingin Urheilijat ry
Tammitempaus oli koko perheen
liikuntatapahtuma, joka tarjosi
mahdollisuuden rentoon yhdessäoloon sekä liikkumiseen ja uusien
taitojen oppimiseen. Tapahtumassa Jorma Uotinen luennoi aiheesta Minun teatterini. Lisäksi tapahtumassa oli freestylekoulu
ja freestyle hyppynäytös. Kuntosalilla oli avoimet ovet ja
tarvittaessa kuntosaliharjoitteluun sai opastusta. Lisäksi
ohjelmassa oli lumikenkäkävelyä ja suksien voitelukoulu.
Tapahtumatuki 1 500 | Kävijämäärä 130

konsertit hoitolaitoksissa
11.10.2012–26.2.2013 | Laulu- ja
soitinyhtye Puistolan tädit Lauluyhtyen Puistolan tädit kiersivät
uuden Oulun alueen hoitolaitoksissa. Noin tunnin mittaisessa konsertissa kuultiin suomalaisen iskelämän ikivihreitä ja suomalaista
kansanmusiikkia. Lisäksi mukana
oli myös yhteislaulua. Yleisössä oli palvelukodin asukkaita,
henkiökuntaa, omaisia ja ystäviä sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoita. Konsertteja pidettiin Haukiputaan
terveysasemalla, Kiimingin Palvelukeskus Jaarankartanossa, Sara Wacklin -kodissa, keskustan palvelukeskuksessa,
Salonkartanossa, Aurinkokodissa, Mäntykodissa ja MeritulliHeinäpään asukasyhdistyksellä. Lopuksi oli yleisölle avoin
konsertti Lyseon juhlasalissa. Kaikkiaan konsertteja oli 9.
Tapahtumatuki 5 000 | Kävijämäärä 685

Oululainen rakastaa
-runoesitys
23.1.–28.2.2013 | Oulun Seudun
Lausujat ry Oululainen rakastaa
-runoesitys oli noin 40 minuutin
pituinen uuden Oulun alueella vaikuttaneiden kirjailijoiden
teksteistä koottu esitys. Tekstejä
oli kaikkiaan 19. Esityksen käsikirjoituksesta vastasi Eija Paso, oh-
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jauksesta Anna-Kaisa Järvi ja musiikista Sari Kokkonen sekä
Janne Kiilakoski. Esitykset pidettiin kahdeksassa uuden Oulun alueen kirjastossa: Kaakkurissa, pääkirjastossa, Kiimingissä, Haukiputaalla, Ylikiimingissä, Yli-Iissä, Oulunsalossa ja
Kaukovainiolla. Tapahtumatuki 2 300 | Kävijämäärä 200

Soiva Siili ja Käyrät Torvet
27.1.–10.2.2013 | Soiva Siili ja
torvensoittajat -työryhmä
Soiva Siili ja Käyrät Torvet oli
lastenkonsertti koko perheelle.
Konsertit järjestettiin Ylikiimingin
asukastuvalla, Oskari Jauhiaisen
museolla sekä Kellon nuorisoseurantalolla. Tapahtumatuki
4 000 | Kävijämäärä 200

Normipäivä - nuorten
tanssiproduktio
16.2.–29.4.2013 | Oulun Tanssikomppania ry. Nuorisoproduktio
Normipäivä kertoi tanssin keinoin
normaalista koulupäivästä. Teoksen teemoja olivat rakkaus, ystävyys, suvaitsevaisuus ja se että
lopulta yhdessä ollaan vahvoja.
Esityksessä oli 16 tanssinharrastajaa, iältään 14–18-vuotiaita ympäri uutta Oulua. Normipäivä-tanssiteos kiersi kouluilla/yläkouluilla keväällä 2013.
Esityksiä oli yhteensä 12. Kiertueesseen kuului myös tanssin
työpajoja. Tapahtumatuki 5 000 | Kävijämäärä 1 500

Lasten Tervahiihto ja
laskiaistapahtuma
12.2.2013 | Oulun Hiihtoseura ry
Laskiaistapahtuma, jonka ohjelmassa oli hiihtokilpailu. Kilpailuun
osanottajia oli kaikkiaan 224, joka
oli tapahtuman ennätys. Lapsia oli
ikäluokista 2001–2011, nuorimmat hiihtivät ilman ajanottoa ja
kaikki osallistujat palkittiin. Lisäksi
lapsille oli tarjolla poniajelua ja kisakanttiini. Tapahtumatuki
500 | Kävijämäärä 448

Kalevala Oulun
murteella
18.2.–1.3.2013 | Lyyran Tähtikuvio & Vega Välitalo Lyyran
Tähtikuvio esitti kansalliseepos
Kalevalan tutuimpia runoja laulettuna Oulun murteella. Konsertteja
pidettiin yhteensä 16 Kiimingissä,
Ylikiimingissä, Yli-Iissä, Haukiputaalla ja Oulunsalossa. Konsertissa
oli musiikin lisäksi kuvamateriaalia. Tapahtumatuki
5 000 | Kävijämäärä 1 500

Oulun Fröökynöiden25vuotisjuhlakonserttisarja
21.2.–5.5.2013 | Oulun NMKY
ry:n nuorisokuoro Oulun
Fröökynät Oulun Fröökynät on
vuonna 1988 perustettu ONMKYn
edustuskuoro, joka juhlisti omaa
juhlavuottaan konserttisarjalla.
Konserttisarjaan kuului neljä eri
konserttia, jotka pidettiin Haukiputaalla vapaa-aikakeskus Jatulissa, Kiimingin Huttukylän
nuorisoseuran talolla ja Oulunsalossa Oulunsalo-talossa.
Konserttisarja huipentui 25-vuotisjuhlakonserttiin Oulun Lyseon lukion juhlasalissa. Kuoroa johti Ahti Sepp ja ohjelmistoon koostui sekä hengellisestä että viihteellisestä musiikkia. Tapahtumatuki 3 000 | Kävijämäärä 830

OUI! Oulun improvisaatioteatterifestivaali
27.2.–3.3.2013 | Teatteriosuuskunta Kulttuuritakomo
OUI! Oulun improvisaatioteatterifestivaalin tarkoituksena oli
tutstuttaa ihmisiä improvisaatioteatteriin ja sen harrastusmahdollisuuksiin Oulussa. Festivaalin
ohjelmisto koostui työpajoista
ja esityksistä. Esitystarjontaa oli sekä lapsille, nuorille että
aikuisille. Työpajoja järjestettiin Lyseon lukion ja OSAO:n
Pikisaaren yksikön opiskelijoille ja kaikille avoimina Kulttuuritalo Valveella. Työpajoja vetivät Roberto Hirche Saksasta,
Senja Meriläinen ja Trent Pancy Tampereelta ja pantomiimiryhmä PliP ’n BoB Kokkolasta. Tapahtumatuki 4 000 |
Kävijämäärä 280
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Taidepolku ”Jälkiä

sello. Sävelsuunnistuksen toteuttivat oululaiset musiikinopiskelijat: Johanna Fiskaali, Johanna Kaarlampi, Sampo Ojala
ja Aino Siurua. Tapahtumatuki 2 400 | Kävijämäärä 360

uuden Oulun lumessa”
15.2.–17.3.2013 | Torin
Kulttuuriystävät ry Uuden
Oulun alueen kuvataiteilijoilla
oli teoksiaan esillä Torialueen
aitoissa 15.2.–17.3.2013 välisen
ajan. Taidepolun avajaiset torin
”Lumimaailmassa” vietettiin 15.2.,
jossa oli esiintymässä runotaiteilija Teija Anneli. Torin kulttuuriystävät järjesti Taidepolkuun
liittyen ”Perhepiknikin” torialueella 23.2., jossa lapset pääsivät tekemään omaa taidetta Limingan taideopiskelijoiden
opastuksella. Tapahtumassa oli myös poniratsastusta ja
monenlaista toimintaa lapsille. ”Perhepiknikin” toteutuksessa oli mukana myös Oulun Ammattioppilaitoksen matkailulinjan opiskelijoita. Lisäksi 1.3. nähtiin Torin Lumimaailmassa
tanssiperformanssi ”Sulamisia”. Tapahtumatuki 3 500 |

Uusi Avara
Oulu - Venäjä-viikko
8.–14.4.2013 | Suomi-VenäjäSeuran Oulun osasto ry Viikon
kestävä tapahtumasarja, jonka aikana järjestettiin 25 Venäjä-aiheista tilaisuutta. Villen vilimiviikoilla
esitettiin Studiolla yhteistyössä
Oulun elokuvakeskuksen kanssa
Ville Haapasalon suosituimmat
elokuvat. Karjalankielinen nukketeatteri Sisilisko esiintyi
kouluilla. Valokuvaaja Tauno Kohosen Siperian matkakuvat
olivat esillä Siperia-illassa. Lisäksi tapahtumaviikkoon kuului
Naapuruus-seminaari ja viikko huipentui kaukasilaisen Alanryhmän tanssiesitykseen Madetojan salissa. Tapahtumatuki
4 000 | Kävijämäärä 2 000

Kävijämäärä 500

Oulun Musiikkijuhlien
laitoskonsertit

Kävijämäärä 748

Sävelsuunnistus
2.–19.4. | Fiskaali Johanna ja
työryhmä Sävelsuunnistus oli
mukaansatempaava musiikkiseikkailu perheen pienimmille. Uuden
Oulun alueen päiväkoteihin saapui
joukko metsän hahmoja, joiden
johdolla lapset tekivät toiminnallisia tehtäviä musiikin ja leikin
kautta. Lopuksi oli yhteiset Metsän
juhlat, jolloin kaikki pääsivät laulamaan ja soittamaan. Sävelsuunnistus tuotti lapsille musiikillisia elämyksiä ja kokemuksia. Leikin kautta lapsille opetettiin musiikin peruselementtejä. Lapset tutustuivat myös soittimiin: viulu, huilu ja

1950-luvun Ouluun

Heini Lehväslaiho

12.–20.3.2013 | Oulun musiikkijuhlasäätiö rs. Oulun Musiikkijuhlien laitoskonsertteja järjestettiin
Oulussa, Kiimingissä ja Oulunsalossa. Maksuttomat kamarikonsertit olivat ensisijaisesti tarkoitettu laitoksissa asuville eri-ikäisille
kaupunkilaisille. Laitoskonsertteja
järjestettiin Palvelukeskus Jaarankartanossa Kiimingissä,
Palvelukeskus Salonkartanossa Oulunsalossa ja Oulun
kaupunginsairaalassa. Laitoskonserteissa esiintyivät Oulu
Sinfonian kamarimuusikot sekä viulisti Jaakko Kuusisto ja
pianisti Paavali Jumppanen. Tapahtumatuki 3 000 |

Peter von Bagh oppaana
13.4.2013 | Merikoskikerho ry
Merikoskikerho järjesti Peter
von Baghin Muisteja-elokuvan
kantaesityksen ja von Baghin
tuotantoa ja oululaisuutta käsittelevän seminaarin otsikolla Paikan
henki - kuinka muisteja syntyy?.
Muisteja-elokuvassa ohjaaja teki
aikamatkan lapsuutensa ja nuoruutensa kaupunkiin. Laaja
esseetyyppinen elokuva hyödynsi erilaista arkistomateriaalia: elokuvaa, valokuvia, maalauksia ja muitakin taideteoksia. Ainutlaatuista materiaalia oli niin Pohjois-Pohjanmaan
museon ja Oulun taidemuseon kokoelmista, Kalevan
arkistosta kuin Yleisradion filmiarkistosta ja yksityishenkilöiden komeroiden kätköistä. Ensi-illan jälkeen elokuva oli
elokuvateatteri Studion ohjelmistossa. Tapahtumatuki
2 000 | Kävijämäärä 700

Yksisarvisen laulu keskiaikainen
musiikkisatu
16.–23.4.2013 | Yksisarvinentyöryhmä Yksisarvisen laulu
- keskiaikainen musiikkisatu oli
tarkoitettu 1.–4.-luokkalaisille.
Esitykset pidettiin Ylikiimingin ja
Vesalan kouluilla, Haukiputaan ja
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Länsituulen kouluilla sekä Yli-Iin koululla. Musiikkisatu tarjosi mahdollisuuden keskittyneeseen kuunteluun ja omalle
mielikuvitukselle. Tarinankertojana oli Riitta-Mari PunkkiHeikkinen. Vanhan musiikin yhtye Sonus Rosaan kuului Taru
Pisto, Stephanie Archer ja Nathan Archer. Tapahtumatuki
3 000 | Kävijämäärä 750

lähtöisin olevat säveltäjät: Saara Aalto, Alisa Ojanen, Teemu
Kuusento ja Timo Rautio valitsivat 16 tekstiä sävellettäviksi. Kappaleet kulttiin päätöstilaisuudessa täynnä olevassa
Pohjankartanon juhlasalissa. Tapahtumassa kuului vahvasti
uuden Oulun lasten ja nuorten oma ääni ja se yhdisti ison
määrän alueen kulttuuri- ja kasvatusalan toimijoita.
Tapahtumatuki 2 000 | Kävijämäärä 500

Urban Ride Oulu 2013
20.4.2013 | Krossikommuuni ry
Urban Ride Oulu oli uuden Oulun
ympäristössä tapahtuva pyöräsuunnistus vauhditettuna erilaisilla tehtävärasteilla. Tapahtumassa
oli osallistujia 58. Alkupiste oli
Pöllökankaan koululla, josta pyöräilijät suuntasivat Haukiputaalle,
Kiiminkiin ja Oulunsaloon. Tapahtuma keräsi yhteen pyöräilijöitä, pyöräilystä ja urbaanista
suunnistamisesta kiinnostuneita ihmisiä. Osallistujat kävivät
uuden Oulun alueen useissa kiinnostavissa paikoissa, joissa
suurin osa ei ollut koskaan aiemmin käynyt.
Tapahtumatuki 1 500 | Kävijämäärä 130

Amazing Oulu
4.5.2013 | Oulun yliopiston
ylioppilaskunta Amazing Oulu
oli liikunnallinen kaupunkiseikkailu, joka noudatteli Amazing
Race -tv-sarjan ideaa. Kilpailijat
muodostivat neljän hengen joukkueita ja suunnistivat pyörillään
ympäri Oulua saamiensa vihjeiden
perusteella. Rasteilla joukkueet
suorittavat erilaisia liikunnallisia tai kulttuuripitoisia tehtäviä.
Amazing Oulu 2013 -tapahtuma oli järjestyksessään seitsemäs, mutta ensimmäistä kertaa kisa oli avoinna kaikille.
Tapahtumaan osallistui 40 joukkuetta ja tehtävärasteja oli
kaikkiaan 14.Tapahtumatuki 3 000 | Kävijämäärä 200

On PoP Liikkua -kiertue
29.4.–24.5.2013 | PohjoisPohjanmaan Liikunta ry On PoP
Liikkua -kiertue oli suunnattu
kaikille uuden Oulun 0–6 luokkalaisille. Tapahtumat pidettiin
koulujen pihoilla ja kentillä.
Tapahtumien lapsimäärä vaihteli
400–600 oppilaan välillä. Päivän
aikana lapset kokeilivat matalankynnyksen liikuntaa, kuten rekanvetoa, frisbeegolfia, pyörätuolipujottelua, sählyä ja jalkapalloa. Kiertueeseen kuului
31 koulua ja myös kuusi iltatapahtumaa, jotka oli suunnattu
koko perheelle. Tapahtumatuki 4 000 | Kävijämäärä 6 500

Sanoja ja Saundeja lyrriikkakilipailun
päätösjuhla
7.5.2013 | Oulun kaupungin
kirjallisuustyöryhmä Sanoja ja
saundeja -lyriikkakilpailun päätöstilaisuudessa julkistettiin Ota
rytmistä kiinni -runokirja ja siihen
liittyvä cd-levy. Uuden Oulun alueen lasten ja nuoret kirjoittamia runoja lähetettiin kilpailuun
yli 700, joista valittiin parhaimmat runokirjaan, jonka Myllytullin kuvataideluokkien oppilaat kuvittivat. Oulun seudulta

Tour de Kids
9.5.–27.6.2013 | Oulu Triathlon
& Cycling ry Tour de Kids sisälsi
yhdeksän etappia, joihin osallistui
yli sata 2–12 -vuotiasta pikkupolkijaa. Innokkaimmat ajoivat kaikki
kolme matkaa/etappi. Tour de
Kids piti sisällään Lämsänjärven
ympäriajot, Heinäpään pyöräilyn,
Vesalankylän pyöräilyn, Puolivälinkankaan puistoajot, Kaukovainion puistoajot, Oulunsalon
pyöräilyn, Raatin rata-ajot, Kaakkurin korteliajot ja Lintulammen ympäriajot. Tapahtuman myötä oli mahdollisuus tutustua kilpapyöräilyn maailmaan lapsen tasolla ja ehdoilla.
Oulu-lehden kanssa toteutettiin juttusarja, jossa esiteltiin
neljä pyöräilevää perhettä. Tapahtumatuki 3 000 |
Kävijämäärä 600

Oulun Mahdollisuuksien
tori
25.5.2013 | Kulttuurivoimala
- Culture Power Station ry
Vuoden 2013 Mahdollisuuksien
torin teemana oli ihmisoikeudet.
Tapahtumaan osallistui paikallisia
kansalaisjärjestöjä, jotka esittelivät toimintaansa. Ulkolavalla oli
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musiikkiesityksiä ja paneelikeskustelut. Suurimmat vetonaulat olivat Suvi Aalto ja KirsiHelena-yhtye. Oulu-lehden
kanssa toteutettiin ihmisoikeuksiin liittyvä juttusarja, jossa
tuotiin esille kansalaisjärjestöjen toimintaa ja toimintamahdollisuuksia Oulussa. Tapahtumatuki 2 000 | Kävijämäärä
4 000

Oulu-seura ry:n retket
kesällä 2013;
Uutta ja entistä Oulunsaloa, Oulua
kivikauden hengessä, Kosken kohinaa ja kulttuuria Kiimingissä
18.5.–13.8.2013 | Oulu-seura ry
Oulunsalossa tutustuttiin Varjakkaan, entiseen kuntakeskukseen,
Oulunsalo-taloon ja Oulunsalon
kotiseutumuseoon. Kierikkikeskuksessa tutustuttiin kivikautisen rivitalon pohjaan, kesän kaivausalueeseen, kivikautisten talojen rekonstruktioihin ja muinaispyydysten jaljennöksiin. Keskuksessa katsottiin aiheeseen liittyviä filmejä
ja oppaan johdolla tutustuttiin kivikautiseen näyttelyyn.
Kiimingissä tutustumiskohteina olivat Koitelin kosket, jossa
oli melontanäytös, Oskari Jauhiaisen museo sekä Kiimingin
puukirkko Toppeliuksen maalauksineen.
Tapahtumatuki 2 800 | Kävijämäärä 137

Paras paikka - valokuvanäyttely ja nuorisokult-

Alina Kyllönen

tuuritapahtuma
24.5.–31.8.2013 | Osuuskunta
Waria Paras paikka -näyttely
koottiin nuorten ottamista valokuvista. Kuvien aiheena oli nuorten
omalla asuinalueella sijaitseva
paikka, jossa nuoret viihtyivät ja
viettivät aikaa yksin tai kavereiden
kanssa. Näyttelyyn kutsuttiin yläkoulun 8-luokkalaisia koko
uuden Oulun alueelta. Nuorten kuvista ja teksteistä koottiin
näyttely, joka oli esillä Ubi-näytöillä koko kesän ajan ja
lisäksi Rotuaarin isolla näytöllä kahden viikon ajan.
Tapahtumatuki 5 000 | Kävijämäärä 200

Villit vihreät -luonnonyrttiretket
24.5.–17.6.2013 | Annikka Kujala
ja työryhmä Villit vihreät - luonnonyrttiretket olivat uuden Oulun
asukastuvien lähimaastoon suuntautuvia retkiä. Retket alkoivat
asukastuvilta, joissa luonnontuotekouluttaja Annikka Kujala piti
luennon luonnonyrttien hyötykäytöstä. Maastossa tutustuttin syötäviin kasveihin, haisteltiin ja
maisteltiin. Osallistujat saivat tietoa villiyrttien tunnistamisesta, säilönnästä ja käytöstä. Retkiä järjestettiin yhteensä
12. Tapahtumatuki 4 000 | Kävijämäärä 144

Maakinen Martinniemi piknik 2013
8.6.2013 | Maakinen
Martinniemi -työryhmä
Maakinen Martinniemi oli kesäillan monitaidetapahtuma, jonka
pääesiintyjinä olivat Rannaton
Horisontti ja Savumaivat. Tapahtumassa avattiin Kurtinhaudan
rantametsään rakennuttu pysyvä
luonto- ja kulttuuripolku, jonne myös kirjailija Joni Skiftesvikin kirjailijakävelyretket suuntautuivat. Oulusta Martinniemeen oli järjestetty opastettu bussimatka, jota isännöi
Jukka Takalo. Tapahtumassa nautittiin sekä lapsille että
aikuisille suunnatusta musiikista, kuvataiteesta ja tanssista
pikniktunnelmissa meren rannalla.Tapahtumatuki
4 000 | Kävijämäärä 800

Perinnekulttuuria
uudessa Oulussa
8.6.2013 | Ylikiimingin
kotiseutuyhdistys Perinnekulttuuria tuotiin esille mm. Vesaisen
laulut esitettiin kaupungintalolla,
Oulun Kauppatorilla pidettiin
perinnetyönäytöksiä, Floranpäivän
konsertti järjestettiin Vesaisenlinnalla ja tervaa vietiin perinteisillä
hevosrattailla Toppilan Meripäiville Tapahtumatuki 1 500 |
Kävijämäärä 580
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Keskiyön auringon

ki. Kaupunkiretket olivat perinteisistä esityksistä katupeleihin. Tapahtuma perustui aidolle interaktiolle yleisön kanssa
ja tämä näkyi kaikilla tapahtuman tasoilla. Tapahtumatuki 4
000 | Kävijämäärä 3 000

geokätköilytapahtuma
Oulussa - MSGO 2013
29.–30.6.2013 | PohjoisSuomen geokätköilijät ry
Keskiyön auringon geokätköilytapahtuman pääpaikkana oli
Nallikarin hiekkaranta. Kaiken
ikäisille suunnatut aktiviteetit
veivät kätköilijät ympäri uutta Oulua; maalle, merelle ja joelle.
Tapahtumapaikkoina toimivat Nallikari, jossa oli aarresaariseikkailu ja infopiste. Piknik pidettiin Ainolanpuistossa ja
kirkkoveneretki vei geokätköilyn merkeissä Oulujoelle. Lisäksi
tapahtumapaikkoina olivat Kalimenlampi ja Pikisaari, jossa oli
käsityötapahtuma. Koitelin koskella oli iltakokoontuminen ja
Oulun keskustan ympäristössä yhteispyöräily. 29.–30.6. välisenä yönä esiteltiin Nallikarissa osallistujille keskiyön aurinkoa myrskyisässä säässä. Tapahtuma päättyi torilla aikaisten
aamukahvien merkeissä. Tapahtumatuki 3 780 |

Kellon Kiviniemen
rantapäivät
10.–11.8.2013 | Kellon suuralueen asukasyhdistys ry
Kaksipäiväiset Kellon Kiviniemen
rantapäivät järjestettiin Kiviniemen
rannalla ja lähialueella. Lauantaina
pidetään liikuntapäivä, jolloin oli
katusählyottelu, lasten urheilukilpailut ja perinteiset Kello Open
-purjehduskilpailut. Päiväjuhlan avaajana ja juontajana toimi
kansanedustaja Mirja Vehkaperä. Sunnuntaina ohjelmassa
oli Rantapäivien pääjuhla, jossa esiintyivät KTU:n tytöt, Pohjan Akat, Viihdepiikkarit ja Piimäperä poika Osku Hekkala.
Juhlapuheen piti liikenneministeri Merja Kyllönen. Tapahtumatuki 2 000 | Kävijämäärä 300

Kävijämäärä 600

Martinniemen kesäjuhla

Värikäs Oulu

14.7.2013 | Martinniemen
kyläyhdistys ry Koko perheen
ulkoilmatapahtumassa ruokailtiin
ja vitettiin leppoisa päivä meren
rannalla. Tapahtumassa esiintyi
taikuri Simo Aalto eli Jokeri Pokeri
Box. Musiikista vastasivat Voitto
Leppänen ja Duo Bicarcon sekä
sahansoittaja Sulo Räinä. Juhlapuheen piti martinniemeläinen kaupunginvaltuutettu Samuli
Pohjamo ja Vuoden Marttilaiseksi 2013 valittiin kulttuuripolun projektipäällikkö Jyrki Mäki. Tapahtumassa esiteltiin
myös aikaisemmin keväällä valmistunutta Kurtinhaudan
kulttuuri- ja luontopolkua. Rannassa pidettiin nopeusonkikilpailu, jonka voittaja sai kalan yhdeksässä sekunnissa.
Esillä oli myös martinniemeläisen Pirjo Sohlon taidetta.
Tapahtumatuki 1 500 | Kävijämäärä 550

-työpajafestavaali
15.–18.8.2013 | Oulun Seudun
Setlementti ry Oulun Seudun
Setlementti ry järjesti nelipäiväisen Värikäs Oulu -työpajafestivaalin Kiimingissä, Haukiputaalla,
Oulunsalossa ja Oulun kauppatorilla. Festivaali koostui työpajoista,
musiikista, tanssista, ruoasta ja
yhdessäolosta tuoden esille Oulun monimuotoisuutta, eri
kulttuurien kädentaitoja ja vahvistaa täten yhteisöllisyyttä. Työpajoissa oli mahdollista kokeilla mm. thaimaalaista
vihannesten koristelukaiverrusta, kiinalaisten syömäpuikkojen käyttöä, tehdä portugalilaisia koruja tai ottaa intialainen
hennatatuointi. Tapahtumatuki 3 000 | Kävijämäärä 1 800

Taidelinjat - ympäristö-

Elämyspuisto Oulu

taidetapahtuma

Harri Filppa

1.–3.8.2013 | Työryhmä Vaatu
Kalajoki ja Sami Henrik Haapala
Elämyspuisto Oulu 2013 loi
Rotuaarin lavalle mielikuvituksellisen kaupunkiolohuoneen
nimeltä Info-Kioski. Info-Kioskista
pystyi 1.–3.8. joka päivä klo 14–20
välisenä aikana ostamaan lyhyitä
kokemuksellisia kaupunkiretkiä,
jotka tarjosivat uudenlaisen mahdollisuuden kokea kaupun-

16.–31.8.2013 | Oulun
Taiteilijaseura -63 ry Oulun taiteilijaseura -63 ry halusi yhdistää
uuden Oulun asukkaita taiteen
ja joukkoliikenteen välityksellä.
Taidelinjat-ympäristötaidetapahtumassa bussipysäkit ja -reitit
saivat uutta ilmettä teoksilla, jotka
kuvasivat seudun ominaispiirteitä niin historian kuin nyky-
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päivänkin valossa. Linja-autopysäkeillä ja -reiteillä nähtiin
paikallisten taiteilijoiden poikkitaiteellisia videoteoksia,
hiljaisia kanssaodottajia, entisaikojen menopelien ääniä, runoutta, maaseudun kasvillisuutta levittäytyneenä keskustan
alueelle ja monia muita yllättäviä käänteitä. Taidelinjoijen
taiteilijat olivat Anni Arffman, Kanssaodottajat; Pia Hentunen ja Dave Lawrence, ”Entisajan” menopelien ääniä; Hanna
Schroderus ja Johanna Huhtamaa, Kasvillisuutta Uuden
Oulun alueelta; Helena Kankaansyrjä, Pihatonttu; Anja
Kurikka, Liikkuvat sanat; Johanna Pöykkö, Ajautuneet sekä
Jorma Styng ja tanssiryhmä Korpi- Komppania, Raja-aitojen
kaatuminen. Tapahtumatuki 5 000 | Kävijämäärä 55

Jakkukylän venetsialaiset
30.8.2013 | Jakkukylän
kyläyhdistys ry Jakkukylän
venetsialaisten ohjelmaan kuului
lohen loimutusta, puuhahmojen
veistonäytös, lampaan kerintänäytös ja joella esiteltiin wakeboardhiihtoa vesiskootterin perässä.
Tapahtuman juonsi Juha Mieto.
Leikkimielisessä soutukilpailussa
joen poikki ja takaisin kylän eteläpuolen joukkue voitti. Pääjuhlan ohjelmassa oli mm. Merikannon yksinlauluja, Mustapään ja Heilalan runoja ja tietysti yhteislauluna Jakkukylän
kotiseutulaulu. Jakkukylän koulun oppilaat esiintyivät ja
Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennasen puhe rohkaisi osallistumiseen, rohkeuteen ja oma-aloitteisuuteen. Vuoden
jakkukyläläiseksi kukitettiin nuori SM-hirvenhiihtäjä Anette
Lalli. Hämärtyvä ilta jatkui iltanuotiolla iloisen seurustelun,
makkaranpaiston ja lättykahvien merkeissä. Loppuhuipennuksena nähtiin ilotulitus. Venetsialaiset ovat esimerkki
aktiivisen kylän tarjoamasta yhteisöllisyydestä ja yhteishengestä. Juhlan järjestäjinä olivat Jakkukylän kyläyhdistys ja
Jakun koulun leirikoulutoimikunta. Tapahtumatuki
1 500 | Kävijämäärä 400

Tutkimusmatka uuteen
Ouluun

Vesa Ranta

2.–29.9.2013 | Vesa Ranta
(työryhmä)
Tutkimusmatka uuteen Ouluun oli
Oulua käsittelevä valokuvanäyttely. Ranta kuvasi vuosien 2012 ja
2013 aikana monipuolisesti uutta
Oulua. Näyttely oli esillä Valvegalleriassa Oulussa syyskuussa 2013. Tapahtumatuki 5 000
| Kävijämäärä 4 500

Makrokonsertit
7.–25.8.2013 | Oulun
Kulttuuritapahtumayhdistys ry
Osana Oulun juhlaviikkoja järjestetetyt Makrokonsertit olivat pienen
yleisön konserttisarja ympäri uutta
Oulua. Tapahtuman tavoitteena
oli pieni ja intiimi konsertti, mutta
suuri elämys. Kaikki konsertit
taltioitiin ja niistä tehtiin Youtubekoosteet. Videoita on katsottu Youtubessa yhteensä yli
6000 kertaa. Yleisö valittiin arvonnoilla. Tapahtumasarja sai
paljon positiivista huomiota niin mediassa kuin yleisössä ja
artistien keskuudessa. Konsertteja pidettiin kirkkoveneessä Oulujoella, jossa esiintyivät Pentti Amore ja Katz, jotka
lauloivat isojen poikien lauluja. Kupletteja horisontissa
kuultiin Jukka Takalon ja Maakinen Mysteeri Trion esittämänä Santapankki-hiekkasärkällä Haukiputaan edustalla.
Eväsretki Samae Koskisen kanssa vei Lammassaareen ja Ahmosuon lentokentän pienkonehallissa Edu Kettusen kanssa
vietettiin Lentokenttien aavoilla -konserttia. Tapahtumatuki
4 000 | Kävijämäärä 35

Nuotin vieressä on tilaa
17.8.2013 | Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry Oulun
juhlaviikkojen Nuotin vieressä on
tilaa -tapahtuma oli yksipäiväinen
kuorojen juhla. Ohjelma käynnistyi yhteisellä suurkonsertilla
Rotuaarin lavalla, missä useat
kuorot esittivät kappaleita omasta
ohjelmistostaan. Yhteiskonsertin
jälkeen kuorot jalkautuivat ravintoloihin ja kahviloihin, missä
he esiintyivät eri kokoisina kokoonpanoina aina aamupäivästä iltaan saakka. Kuorolaisia oli mukana yhteensä noin
250 henkeä, jotka lauloivat 17 eri kuorossa. Ravintoloita oli
mukana tapahtumassa kymmenkunta. Tapahtumatuki
4 000 | Kävijämäärä 1 000

Flow sirkus
14.8.–30.11.2013 | Flow ry
Flow sirkus oli nykysirkuksen vierailusarja, joka esitteli nykysirkusta
jongleerauksesta esinemanipulaatioon ja taikuudesta akrobatiaan, klovneriaan ja fyysiseen
teatteriin. Oulun juhlaviikoilla
elokuussa nähtiin kaksi teosta:
Cie Nuua -ryhmän heliumpalloja
hyödyntänyt Lento ja WHS-ryhmän nykysirkuksen klassikko
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Odotustila, jotka molemmat esitettiin kulttuuritalo Valveella. Oulunsalon kulttuuri-instituutin kanssa yhteistyössä
toteutettiin syyskuussa Laura Rämän klovnisoolon Osa 5:
Muistotilaisuus -esitys Oulunsalotalossa. Sarjan päätti Ilona
Jäntin Ilmatilan Huhu ja muita sirkusteoksia tilalle ja ilmalle
-esityksiin kulttuuritalo Valveella marraskuussa. Sarjassa oli
neljä teosta, joista järjestettiin yhteensä seitsemän esitystä.
Jokaisen vierailuteoksen taiteilijat opettivat Oulun Tähtisirkuksessa nuoria sirkustaiteen harrastajia vierailunsa yhteydessä. Opetus suunnattiin erityisesti koulun pidemmällä
oleville harrastajille ja kurssit tavoittivat noin 40 oppilasta.
Tapahtumatuki 4 800 | Kävijämäärä 669

Valoa, eloa ja iloa
Lossilla
24.8.2013 | Pikkaralan
kylätoimikunta Lossi-ilta oli koko
perheen yhteinen illanvietto kauniissa maisemissa elävän veden
ja tulen äärellä. Tapahtumassa
avajaispuheen piti kansanedustaja Pirkko Mattila. Tarinoita lossin
historiasta ja Oulujoesta kertoivat
Kalle Perttunen ja Sakari Pesämaa. Tapahtumassa avattiin
myös valokuvakilpailu, jonka tuomaristossa oli mukana
mm. valokuvaaja Esko Männikkö. Lisäksi tapahtumassa oli
tulishow, karaokea, talutusratsastusta, tanssit, onnenpyörä
ja leikkimielisiä kilpailuja. Lisäksi kahvio ja laulava kokki
Mikko Tapio valmisti pyttipannua ja salaattia. Tapahtumatuki
1 000 | Kävijämäärä 300

Valoa Kiiminkijokeen

Mikael Väätäjä

13.–14.9.2013 | Suomi-VenäjäSeuran Haukiputaan osasto r.y.
Valoa Kiiminkijokeen -tapahtuman järjestelyissä oli mukana 18
järjestöä ja yhdistystä. Perjantaina
Lomakoti Onnelassa pohdittiin
keskustelufoorumissa Kiiminjoen
veden laatua ja sitä mitä se on
tulevaisuudessa. Ilta huipentui
nuorten musiikkitapahtumaan. Tapahtumaan kuului myös
opastettu kiertoajelu Haukiputaalta Koiteliin. Kirtoajelun
jälkeen ilta jatkui paikallisen kulttuuritarjonnan merkeissä.
Tapahtuma huipentui valojen sytyttämiseen eri puolille
jokivartta. Kiiminkijoki valaistiin yhteisvoimin, jolloin valoja
lyhtyjä ja nuotioita sytytettiin pitkin jokivartta alken Ylikiimingistä ja päättyn Rivinnokan ja Martinniemen väliselle
jokisuulle. Rantapohja-lehti toteutti tapahtumasta videon.
Tapahtumatuki 2 500 | Kävijämäärä 400

Onnikalla Oulun keskipisteeseen, Hannukseen
-”Perinteet kunniaan”
21.–22.9.2013 | Hannuksen
kyläyhteisö ry Perinnepäiville
Hannukseen järjestettiin linjaautokuljetus Oulun keskustasta.
Tapahtuman ohjelmassa oli
nuottausta Loukkojärvellä ja
toritapahtuma Hannuksessa, jossa oli mahdollisuus ostaa
lähialueiden luomu- ja lähiruokatuotteita sekä käsitöitä.
Tapahtumassa oli esillä perinteiset työtavat ja paikallisia
palveluiden tuottajia. Lisäksi yleisöllä oli mahdollisuus
perinneruokalounaaseen. Sunnuntaina oli maakirkko ja
esitelmä ”Sukututkimus ja sukuseuratoiminta” , jonka piti H.
Tapio Hanhela. Tapahtumatuki 1 000 | Kävijämäärä 200

The Irish Festival of Oulu
2.–6.10.2013 | The Irish Music
Society of Oulu ry. Kahdeksatta
kertaa järjestetty The Irish Festival
of Oulu toi esille irlantilaista kulttuuria monen eri taidelajin kautta.
Ohjelmasta löytyi elokuvia, teatteria, runoutta, tarinankerrontaa,
tanssia ja irkkumusiikin isoimpia
nimiä, kuten Máirtin O´Connor
Band, Fullset, Gráinne Holland ja Lúnasa. Lisäksi ohjelmistoon kuuluivat valokuvanäyttely, erilaiset työpajat ja kurssit.
Tapahtumatuki 4 000 | Kävijämäärä 8 028

Kulttuuriviesti syksy
2013
4.10.–1.11.2013 | Kulttuuriviestityöryhmä (Riikka Kontio, Merja
Männikkö, Janne Oikarinen)
Kulttuuriviesti onnistui viemään
kulttuuria niiden luo, joilla on vähemmän mahdollisuuksia päästä
siitä osallisiksi, kuten erityisryhmät
ja ikäihmiset. Osallistujat lähettivät toisilleen videotervehdyksiä. Yli-Iin koulun 6. luokan
oppilaat lähettivät terveiset Oulunsalon asukastuvan muistikerholle, mistä viesti siirtyi Ylikiimingin toimintakeskus
Karpaloon. Kulttuuriviestitapaamisissa pidettiin myös tanssija maalaustyöpajoja sekä esteettömän tanssin työpajoja.
Tapaamisissa syntyi myös yhteismaalaus. Tapahtumatuki
3 370 | Kävijämäärä 58
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Musiikkisatu Otso ja

Jauhiaisesta valoksi ja

soiton salaisuus

räpiksi

5.10.–16.11.2013 | Virva Pietilä ja
jousikvartetto Otso Musiikkisatu
Otso ja soiton salaisuus perustui
samannimiseen lastenkirjaan.
Kertomusta värittivät klassinen
musiikki ja soittajien esittämät
eläinhahmot. Lasten osallistaminen esityksen kulkuun oli tärkeä
osa musiikkisatua. Esityksiä oli yhteensä viisi; Oulunsalossa,
Haukiputaalla, Ylikiimingissä ja Yli-Iissä. Tapahtumatuki
4 500 | Kävijämäärä 500

Aatoksen paloa ja sydämen
valoa - Yksinäisten illat
kylänpinnassa
7.–10.11.2013 | Aatoksen paloa
ja sydämen valoa -työryhmä
Laulaja-lauluntekijät Jukka Takalo
ja Esa Eloranta tarinoivat ja esittivät laulujaan uuden Oulun reunaalueilla järjestetyissä iltamissa.
Kaksikon tarkoituksena oli mennä paikkoihin, joissa ei juuri
muuta talvella tapahdu. Tilaisuuksien järjestelyissä heillä
oli apunaan paikalliset toimijat. Iltamia järjestettiin Martinniemiemen Martinhovissa, Juopulin kylätalolla, Tannilassa
Maamiesseuran talolla ja Hannuksen koululla sekä Oulunsalon nuorisoseurantalolla. Tapahtumatuki 4 500 |
Kävijämäärä 300

Pyörittäjät -mustavaloteatteriesitys

Jari Huttunen

18.10.–23.11.2013 | Tulikukka ry
Liekkiryhmä Tulikukka toteutti
ensimmäistä kertaa Oulussa mustavaloteatteria Pyörittäjät-näytelmän muodossa. UV- ja ledvalojen
avulla näyttämölle valaistiin uusi
maailma, jonka asukkaiden seikkailut sopivat lasten ja aikuisten seurattaviksi. Esityksessä
yhdistyivät musiikki, tanssi ja teatteri unohtamatta taianomaista valovanteiden ja -keppien liikettä. Näytelmän oli
ohjannut Mau Järvinen ja käsikirjoittanut Reija Glad. Lisäksi
tulikukka toteutti tulitanssiesityksiä alueellisissa valotapahtumissa ja Valoa Oulu! –valofestivaalilla.
Tapahtumatuki 4 700 | Kävijämäärä 150

1.11.2013 | OJ-säätiö Akateemikko, kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen syntymästä tuli kuluneeksi
100 vuotta 31.10.2013. OJ-säätiön
puheenjohtaja Marjo Korhonen ja
asiamies Arto Kouri kävivät kertomassa Oskari Jauhiaisesta Kiimingin ja Jäälin kouluilla. Molemmat pitivät kolme eri luentoa
kahdessa eri koulussa. Jauhiaisen esittely painottui hänen
lapsuus- ja nuoruusvuosiin sekä pääteoksiin. Laivakankaan
koulun musiikinopettaja Miika Saarikoski toteutti Juhiaisräpin yhdessä oppilaiden ja eri aineen opettajien kanssa. Jauhiaisräppi esitetiin kaksi kertaa. Jokirannan koulun opettaja
Aila Berg teki oppilaiden kanssa kuvataidetunnilla Jauhiaisen veistoksista innoituksensa saaneita töitä, joista koottiin
näyttely. Tapahtumatuki 4 000 | Kävijämäärä 1 500

Valon taikaa Koitelissa
8.–9.11.2013 | Teatteriryhmä
Lakat ry Valon taikaa Koitelissa oli
juonellinen draamapolku, jonka
teemana oli valo ja taianomaisuus.
Draamapolulla oli neljä pistettä, joissa erilaiset haltijahahmot
esittäytyivät yleisölle. Koitelinkosken alue oli valaistu kynttilöin
ja lyhdyin. Draamapolku soveltui
koko perheelle ja draamapolun päätteeksi kaikille osallistujille tarjottiin lämmintä inkiväärijuomaa. Kaarina Kailon
työstämässä käsikirjoituksessa oli Koitelinkosken historiaan
liittyviä haltijahahmoja. Puvustuksen oli tehnyt kiiminkiläinen Eija Keränen. Tapahtumatuki 4 000 | Kävijämäärä 800

KatuValo -katuteatteritapahtuma
16.11.2013 | Teatteriyhdistys
Syrjähyppy ry. Rotuaarin lavalla
nähtiin OAMKn sosiaali- ja terveysalan
sekä viestinnän koulutusohjelman
teokset Oulu meren jäällä ja vessakirjoituksia, joka oli osin englanninkielinen. Sen jälkeen nähtiin Teatteri
Syrjähypyn Girl on fire. Löytöretkiteltassa Rotuaarilla hullunkuriset hahmot esittelivät hauskoja
löytöjä uuden Oulun alueelta sanoin, kuvin ja näyttein. Teltassa
oli maksuton pulla- ja kahvitarjoilu. Ympäri Oulun keskustaa kulki
ufomiesklovneja, jotka pysäyttelivät ohikulkijoita ja tekivät erilaisia
tempauksia. Pukumiehen ja Stockmannin välissä esitettiin tanssiteatteriteos Työ! Tapahtumatuki 4 000 | Kävijämäärä 1 000
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Laitakaupungin loisteessa

Kekrikulkue ja kekripu-

- Oulunsalon entisajan

kin polttajaiset

16.–17.11.2013 | Kotiseutuseura
Oulunsalo ry Laitakaupungin
loisteessa - Oulunsalon entisajan
joulumarkkinoilla oli myyjiä n. 80,
jotka olivat valmistaneet markkinoille itsetehtyjä käsitöitä ja leivonnaisia. Kojut ja teltat oli koristeltu jouluisiksi ja entisajan
joulutunnelmaa pystyi aistimaan museon pirttikahvilassa.
Ohjelmassa oli mm. tonttuleikkejä ja joulupukin vastaanotto
aitassa sekä tulitaide-esitys. Lisäksi tapahtumassa julkaistiin Ultramarin ry:n valotaideteos yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Sunnuntaina markkinat jouduttiin
perumaan Eino-myrskyn takia. Tapahtumatuki
4 000 | Kävijämäärä 1 500

Jussi Tuokkola

Pirjo Piiroinen

joulumarkkinat

1.10.–22.11.2013 | Paula Puumalainen ja Soiva Siili Lastenmusiikkiyhtye Soiva Siili ja tanssinopettaja Paula Puumalainen
toteuttivat Kaikki eskarit breikkaa
-projektin, joka oli 5–7-vuotiaille
lapsille tarkoitettu tanssikasvatuskokonaisuus. Siihen kuului
Breikkarin saari-musiikkikappale
sekä tanssinopetusvideo, jonka avulla opettajat pystyivvät
valmistamaan esityksen omien oppilaiden kanssa. Kokonaisuuteen tarkoitettu musiikki ja video oli kaikkien ladattavissa maksuttomasti 1.10.2013 alkaen internetistä osoitteessa
www.soivasiili.fi. Kevään 2014 aikana Kaikki eskarit breikkaaprojekti jatkui päiväkotikiertueella. Tapahtumatuki
5 000 | Kävijämäärä 800

Inkeri Jäntti

Runo tulessa!
22.11.2013 | Heli Slunga ja
työryhmä Runoilija Heli Slunga oli
vuoden oululainen taiteilija 2013.
Hänen taitelijavuotensa päättyi
Runo tulessa! -tapahtumaan Rotuaarilla. Lavalla nähtiin Slunga &
Kaaoskoneiston iltaisille ohikulkijoille suunnattu runoperformanssi
“Musta joulukuu”, jossa yhdistyivät
tulitaide, musiikki ja runonlausunta. Lisäksi tapahtumassa
oli J. K. Ihalaisen musiikillinen runoesitys, jossa hyödynnettiin lavan loistonäyttöä. Tapahtuma yhdisteli videotaidetta,
musiikkia, runonlausuntaa ja tulitaidetta. Tulitaiteilijoina
toimivat kolme Tulikukan jäsentä. Tapahtumatuki 2 950 |
Kävijämäärä 80

Hirvenmetsästys-baletti

Jari Lindeman

Jussi Tuokkola

Kaikki eskarit breikkaa

23.11.2013 | Oulun KSL / Veeran
Verstas Nuorten taidepaja Veeran
Verstaan 20 nuorta ja Kiimingin
sekä Ylikiimingin 4H-yhdistykset
rakensivat koivu-kekripukin. Taideprojektissa yhdistyivät kaupunki- ja maaseutunuorten yhdessä
tekemisen ilo ja into vanhaan suomalaiseen kekripukkiperinteeseen. Kekripukki oli ensin yleisön nähtävillä torilla,
mistä se saateltiin kulkueessa Kiikeliin edustalla olevaan
Kokkosaareen. Kulkueessa oli suuria lintuhahmoja, mursuja,
kilipukkeja ja myös yleisö oli voinut ottaa oman naamarin
mukaansa. Kekripukin polttamisen yhteydessä oli myös
tulitaidetta ja nuorten oma rumpuryhmä. Taideprojekti oli
erityisesti nuorten itsensä toteuttama. Tapahtumatuki
4 000 | Kävijämäärä 450

27.–30.11.2013 | H.I.R.V.I.
-työryhmä / Johanna Aromaa
Marraskuussa 2013 kantaesitettiin
Kulttuuritalo Valveella oululaisen
H.I.R.V.I.-työryhmän tuotanto ”Hirvenmetsästys”, jossa romanttisen
baletin perinne yhdistyi kotoisasti
pohjoissuomalaiseen hirvenmetsästyskulttuuriin. Rajoja rikkovassa
teoksessa tanssivat Oulun esittävän taiteen koulu Lenninsiiven aikuisbaletin harrastajat. Koreografiasta ja ohjauksesta
vastasi Alexandra Rustamova assistenttinaan Aino Raiskila.
Otteita teoksesta esitettiin kesän ja syksyn aikana neljässä
eri tapahtumassa. Projektin kautta tuotiin esille pohjoispohjalaista balettikulttuuria ja innostettiin myös miehiä
kokeilemaan rohkeasti tanssia. Projekti oli onnistunut ja se
on poikinut yhteydenottoja Oulun alueelta ja Kainuusta ja
esitysvierailuja on mahdollisesti tulossa Venäjälle asti.
Tapahtumatuki 3 500 | Kävijämäärä 600
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Valoa kaikille -kiertueen
14.12.2013 | Kiimingin Kiurut
Kiimingin Kiurut esiintyivät syksyn
aikana uuden Oulun alueella viidessä vanhainkodissa, jotka olivat
Haukiputaan Kultasimppu, Yli-Iin
Jokiranta, Kiimingin Jaarankartano,
Oulun Hiirosenkoti ja Oulunsalon
Salonkartano. Kuoron esiintyminen kesti noin puoli tuntia ja sen päätteeksi tarjottiin
asukkaille ja henkilökunnalle torttukahvit. Valoa kaikille!
-kiertue päättyi 14.12.2013 järjestettyyn päätöskonserttiin
Jäälin kappelissa. Päätöskonsertti oli maksuton ja kaikille
avoin. Tapahtumatuki 2 400 | Kävijämäärä 200

31.12.2012 | Yli-Iin kuntalaisyhdistys ry Lumivalkea-tapahtumassa oli esillä lumi- ja
jäätaidetta sekä videoita Yli-Iistä.
Tiernatähdillä koristellun torin
ja liikekeskuksen ympäristössä
osallistujille tarjottiin glögiä ja
talvigrillistä sai ostaa kärkkäreitä.
Tapahtumassa palkittiin Yli-Iin
kymppi 2013 -arvonimen saaja Hemmi Jaara sekä Yli-Iin
suuralueen tiedotuslehden nimikilvan voittanut Raili Kauppi,
jonka esittämä nimiehdotus Tiijoksi voitti kilvan. Yli-Ii 2013
-videokilpailun voittajaksi kilpailun tuomari tuottaja Janne
Niskala valitsi 5-luokkalaisten yli-iiläisten tekemän Häiriköt
hautausmaalla -elokuvan. Uuden vuoden tervehdykset
tapahtumassa esittivät Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän
puheenjohtaja Veli Kortesalmi ja Oulujoen seurakunnan YliIin seurakuntapiirin kappalainen Pertti Lahtinen. Tervehdysten jälkeen keskiyöllä tapahtuma päättyi ilotulitukseen.
Tapahtumatuki 1 000 | Kävijämäärä 350

Vesa Jurmu

päätöskonsertti

Lumivalkea

Oulun juhlaviikot | Inkeri Jäntti
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Kuva Johanna Prokkola
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7 Yhteistyössä 		
toteutetut
tapahtumat
Kuva Johanna Prokkola
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Uuden Oulun juhlavuoden aikana oli paljon toimintaa,
tapahtumia ja seminaareja, jotka toteutettiin yhteistyössä
joko kaupungin oman palvelutuotannon tai ulkopuolisen
yhteistyökumppanin kanssa.

7.1

Seminaarit

Yhdessä Oulussa -seminaari pidettiin Kierikkikeskuksessa
20.2.2013. Seminaarin aiheena oli osallisuus ja vaikuttaminen sekä paikalliskulttuuri ja kuinka paikalliskulttuurin avulla voidaan edistää alueen elinvoimaisuutta. Seminaarissa
puhuivat Oulun kaupungin yhteisötoiminnan päällikkö Pasi
Laukka, joka esitteli Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen
toteutussuunnitelman. Laukka korosti puheessaan asenteiden merkitystä, kuten alustusta kommentoinut kuntaliiton
Päivi Kurikkakin.
Jomma ry:n Pirjo Hongisto kertoi maaseuturahaston mahdollisuuksista kehittämistoiminnassa. KantriOulu-hankkeen
projektipäällikkö Rita Porkka avasi Oulun kaupungin Elävä
kaupunkimaaseutu-ohjelmaa, jossa on laajasti huomioitu
maaseutualueiden kehittämistarpeet.
Aktiivisen kylän sieluun pureutui Kaisu Kumpulainen, joka
on väitellyt aiheesta tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa
vuonna 2012. Hänen mukaan aktiivinen kylä tarvitsee
toiminnassaan yrittäjämäistä asennetta, vieraanvaraisuutta,
aktiivista kehittämisotetta sekä oman kulttuuriperinnön
tuntemusta. Aiemmin kylätapahtumien perustarkoitus oli
tarjota mukavaa tekemistä oman alueen asukkaille, mutta
nykyään kylätapahtumia pyritään markkinoimaan myös
suuremmalle yleisölle. Jotkut paikalliset tapahtumat onnistuvat tässä paremmin kuin toiset. Hyvä esimerkki Oulun
alueelta on Martinniemen kyläyhdistyksen kesätapahtuma
Maakinen Martinniemi, joka on lähtenyt liikkeelle
pienestä kaveriporukan juhlasta ja laajentunut
suuremman yleisön tietoon. Puuhamiehenä on toiminut Jukka Takalo, joka oli
kertomassa seminaarissa tapahtuman
alkuajoista.
Seminaarin päätti Mato Valtonen,
joka pureutui luovuuden estoihin
ja arvioi, että ilmapiiri ja asenteemme toimivat usein merkittävinä
jarruina. Valtosen mukaan me
suomalaiset olemme vähättelyn ja panettelun ammattilaisia,
joiden päinvastoin pitäisi osata
ammentaa siitä erilaisuudesta, joka

kumpuaa meidän metsäläisyydestä. Riskin ottamisen välttely, laiskuus ja epäonnistumisen pelko johtavat siihen, että
ei edes haluta yrittää muutosta. Kyseenalaistamalla rutiinit
voimme luoda omaan arkeemme uutta näkökulmaa.
Seminaariin osallistui n. 70 henkilöä. Seminaarin järjestivät
juhlavuoden kanssa KantriOulu-hanke ja Kierikkikeskus.
Elämyksellinen kaupunki: hyvinvointia, palveluita ja viihtyvyyttä -seminaari järjestettiin 31.10.2013, jolloin akateemikko
Oskari Jauhiaisen syntymästä tuli kuluneeksi tasan 100
vuotta. Juhlaseminaari kokosi Oulun Musiikkikeskukseen
kaupunkisuunnittelun ammattilaiset ja vireän kaupunkikulttuurin luomiseen vaikuttavat toimijat. Seminaarissa avattiin
näkökulmia julkisen taiteen ja kaupunkitilojen hyvinvointivaikutuksiin ja kaupunkikulttuurin elävöittämiseen ja
samalla rakennettiin näkymiä kaupungin palvelualueiden
yhteiseen asioiden valmisteluun.
Seminaarissa puhui Stuba Nikula, joka oli viimeistä päivää
Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtajana. Seuraavana
päivänä hän aloitti Helsingin kaupungin kulttuurijohtajana.
Stuban puheenvuoro käsitteli helsinkiläistä kaupunkikulttuuria ennen, nyt ja tulevaisuudessa: trendejä ja esimerkkejä. Kulttuuritalo Valveen johtaja Arja Huotari esitteli Lyonin
kaupungin kulttuuritoiminnan mallin ja alueellisen kulttuuritoiminnan Oulussa. Taiteen kaava, julkiset taideteokset,
kokemuksia Kuopiosta valotti arkkitehti Heikki Lamusuo,
Partanen & Lamusuo Oy:stä. Valaistussuunnittelija MSc
PLDA Tapio Rosenius, Lightning Design Collective:stä esitteli
valon mahdollisuuksia kaupunkisuunnittelussa. Seminaarin
lopuksi esiintyi kaupunkikulttuurin tutkija Charles Landry,
joka puhui kaupunkikehittämisessä Oulussa.
Seminaariin osallistui n. 100 henkilöä ja se toteutettiin
yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalveluiden, ympäristö- ja
yhteiskuntapalveluiden sekä hyvinvointipalvelujen kanssa
monialaisen yhteistyön tuloksena. Myös Oskari Jauhiaisen säätiö oli mukana seminaarin järjestelyissä.

7.2

Pyöräilyviikko

Oulussa Pyöräilyviikkoa vietettiin muutamaa viikkoa valtakunnallista tapahtumaa
myöhemmin 14.–20.6.2013. Pyöräilyviikko
järjestettiin osana uuden Oulun juhlavuotta yhteistyössä Oulun Päivien, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelun ja
sanomalehti Kalevan kanssa. Pyöräilyviikko
sisälsi monipuolisia kaikille avoimia tapahtumia.
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Koko perheelle soveltuvassa kuvasuunnistuksessa suunnistettiin kuvien perusteella eri puolilla Oulua sijaitseviin rastikohteisiin. Kuvasuunnistuksen teemana olivat sillat. Rasteja
oli yhteensä 12 ja kultakin rastilta osallistuja löysi kirjaimen.
Arvontaan osallistuakseen tuli kerätä vähintään kaksi kirjainta. Kuvasuunnistukseen pystyi osallistumaan koko pyöräilyviikon ajan.
Muuntamokoppeihin syntyneitä taideteoksia ihailtiin
ohjatuilla muuntamopyöräilyillä, jotka järjestettiin 15.6. ja
16.6. Mukana pyöräilemässä oli arkkitehtiylioppilas Kaisa
Karvinen, joka kertoi miten muuntamotaiteet olivat syntyneet. Retkien yhteydessä jaettiin Oulun kaupungin jalankulku- ja pyöräilykarttoja. Muuntamokoppien taideteoksista on
koottu reittikartta, jonka avulla muuntamopyöräilyreitin voi
käydä kulkemassa myös itsenäisesti.

ren vanhaan miljööseen ja pysähtyen seuraamaan esityksiä
polun varrella. Musiikillisia ja tanssillisia muisteluhetkiä
pidettiin merimiehenkotimuseolla. Muistelun aiheina olivat
merimiehen matkatuliaiset ja merimiehen kodin iltahetki.
Elämysten Pikisaari -tapahtuma huipentui lähtötansseihin
Sokeri–Jussin Kievarin ulkoterassilla. Esteetön ry kutsui
kaikkia oululaisia yhteiseen tanssiin merellisessä hengessä.
Tarjolla oli vanhaa tanssimusiikkia Stiina-Emilia Kemppaisen
harmonikan tahtiin. Merimiesten lähtötanssit järjestettiin
aikoinaan ennen heidän merille lähtöään.

Oulun kauppatorilla järjestettiin Ookkonää pyöräilly laulamaan -tapahtuma 15.6.2013. Koko perhe kutsuttiin pyöräilemään ja musisoimaan torille.
Oulun talvipyöräilykongressin aikana helmikuussa 2013
kuvattu Winter Cycling For Everyone dokumenttivideo
näytettiin Valveen elokuvasalissa Studiossa 18.6. Dokumentin on tehnyt Suomessa 3 viikkoa talvipyöräilykongressin
yhteydessä viipynyt kanadalainen Anders Swanson.
Oulu Triathlon and Cycling järjesti yöpyöräilyn juhannuksen
aatonaattona 20.6. Lähtö tapahtui Oulun pesäpallostadionilta, josta reitti kiersi Muhoksen, Tyrnävän ja Limingan
kautta takaisin Ouluun. OTC järjesti myös lasten Tour de
Kids -ajot.

7.3 Elämysten Pikisaari

Elämysten pikisaari -tapahtumaan liittyi myös juttusarja,
joka toteutettiin yhteistyössä Oulu-lehden kanssa. Merja
Männikkö kirjoitti jutut ja valokuvasi haastateltavat. Jutut ja
haastateltavat olivat:
•

Elämysten Pikisaari -tapahtumaa vietettiin 8.–15.6.2013.
Pikisaaren historiaa esittelevä tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan museon, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun päivien kanssa. Oulun seudun
ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelija Merja Männikkö
toteutti opintoihin liittyneen harjoittelun ja hänen tehtävänään oli järjestää Elämysten Pikisaari -tapahtuma ja vastata
tapahtuman viestinnästä; tuottaa sisältöä nettisivuille ja
esitemateriaaliin sekä kirjoittaa juttusarja Oulu-lehteen.
Elämysten Pikisaari -tapahtumaan kuului opastettu Pikisaarikierros, joka alkoi merimiehenkotimuseolta keskittyen saa-

•
•

•

Menneisyys anoo ymmärrystä, Lehtileikkeistä paljastuu
Pikisaaren entisajan idylli, haastateltavana Kirsti Hiironen
1.5.2013
Pikisaari on entinen teollisuusmiljöö, haastateltavana
Kaisa Niemitalo 11.5.2013
Irtoveneeseen purjeet ja merelle, Pikisaaresta lipui 		
eräänä vuonna vesille Paska Oy, haastateltavana saaressa syntynyt Matti Pehkonen 29.5.2013
Aivot onnellisempaan asentoon, Alakuloisille tarjotaan
Pikisaaressa tangoa, haastateltavana Maija Lauri 8.6.2013

Elämysten Pikisaari -tapahtuman sisällöt toteuttivat tutkija
Kaija Niemitalo Pohjois-Pohjanmaan museosta ja kulttuuritoimija Merja Männikkö sekä tanssitaiteilija Henna Hanhineva. Elämysten Pikisaari -tapahtuman opastetut kierrokset
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olivat suosittuja ja yhteensä tapahtumassa vieraili n. 150
ihmistä

7.4 Oulun tarinakartta

esitettiin paikallista elokuvatuotantoa: Peter von Baghin
Muisteja, pieni elokuva 1950-luvun Oulusta sekä Oulun
seudun ammattikorkeakoulun lyhytelokuvien parhaimmistoa, muun muassa Dr. Professor’s Thesis of Evil -elokuvan
tekijöiden Usvapuro sekä Cannesin elokuvajuhlilla 2013
esitetty The North.

Oulun tarinakartta oli yhteisöllinen monitaideprojekti,
jossa ihmisiltä kerättiin tiettyyn paikkaan sijoittuvia muistoja
ja tarinoita. Tavallisten oululaisten ihmisten lyhyet kertomukset kerättiin kevättalven aikana kahvikupposen äärellä
uuden Oulun alueella seuraavasti: Rotuaarilla 16. ja 23.3.,
Kiimingin kirjastossa 26.3., Yli-Iin kirjastossa 27.3., Haukiputaalla 3.4. Jatulin liikuntakeskuksessa ja Oulunsalossa 5.4.
kauppakeskus Kapteenissa.
Tarinoiden pohjalta tuotettiin taiteen keinoin pieniä paikallisia esityksiä; musiikkia, installaatioita sekä kuva- ja katutaidetta. Esitykset olivat kaikkien nähtävillä alkuperäisiin
tapahtumapaikkoihinsa sijoitettuna eri puolilla kaupunkia.
Esitykset esitettiin Lasten ja nuorten teatterifestivaaliviikon
aikana 20.–25.5.2013.
Oulun tarinakartta -projekti toteutettiin usean toimijan
kanssa yhteistyössä. Juhlavuoden lisäksi projektin toteutuksessa olivat mukana Oulun kaupunginteatteri, Oulun
yliopiston opettajakoulutuksen taide- ja taitopainotteisen
kasvatuksen ja draama- sivuaineen ryhmät, Kulttuuritalo
Valveen sanataidekoulu, Oulun Tähtisirkus, Oulun taidekoulu, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, JoJo - Oulun
Tanssin Keskus ja OSAO:n Pikisaaren vaatetusalan yksikkö.
Osana Lasten ja nuorten teatterifestivaalia toteutettiin
juhlavuoden kunniaksi katutaideprojekti Kiimingissä.
Kiiminkiläisnuorten tekemien ehdotusten pohjalta syntyneet maalaukset toteutettiin kaksipäiväisessä työpajassa
Lempiniemen alikulkutunneliin. Työpajan ohjasivat Lauri
Kouki, Jeremy Schneiderman (UK) ja Paul Boswell (UK). Alikulkutunnelin maalausprojekti toteutettiin Oulun kaupungin
nuortenpalvelujen ja Oulun kaupunginteatterin yhteistyönä.
Teoksista koostettu näyttely oli esillä Oskari Jauhiaisen
museossa 24.4.–25.5.2013.

7.5 Oululaisten oma
olohuone, elokuvailta
Rotuaarilla
Oulun keskustan kävelykatu Rotuaari muuttui kaikkien
oululaisten yhteiseksi olohuoneeksi Oulun Päivien päätösviikonloppuna 6.7.2013. Oululaisten omassa olohuoneessa

Oulun kierrätyskeskus lahjoitti elokuvayleisölle penkit ja
tuolit sekä muita huonekaluja, jotka luovutettiin maksutta
yleisölle tapahtuman jälkeen. Varauksia otettiin vastaan
Rotuaarin lavalla varauspisteessä ja huonekalujen luovutus
alkoi elokuvien loputtua. Elokuvia pystyi seuraamaan myös
läheisten ravintoloiden terasseilta.
Tapahtuman järjestelyissä olivat juhlavuoden lisäksi mukana Oulun Päivät. Muut yhteistyökumppanit olivat Oulun
seudun ammattikorkeakoulu, Illume Oy ja Oulun kierrätyskeskus. Tapahtuma veti runsaasti yleisöä paikalle. Erityisen
suosittu oli Peter von Baghin elokuva Muisteja. Tapahtumassa kävi arviolta 600 ihmistä.

7.6 Nyt työllistetään! kampanja
Juhlatoimikunnan asiantuntijajäseninä toimineiden
suhdetoimintapäällikön ja viestintäjohtajan kanssa yhteistyössä toteutetussa sidosryhmätapaamisessa Oulun
kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Okkonen esitti idean
nuorten täystyöllistämisestä tietyksi ajanjaksoksi vuoden
2013 aikana.
Nuorten täystyöllistämisideaa pohdittiin juhlatoimikunnan koolle kutsumassa seminaarissa 8.5.2012. Laajasti
eri toimijat olivat huolissaan nuorten työllistymisestä ja
nuorten hyvinvoinnista. Idea täystyöllistämisestä koettiin
liian haastavaksi, mutta päätettiin toteuttaa eri toimijoiden
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kanssa yhteistyössä nuorille ja työnantajille suunnattu Nyt
työllistetään! -kampanja, joka piti sisällään runsaasti erilaisia
työllisyyden edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Nuorten
työllisyyden edistämiskokonaisuutta lähti vetämään työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen.

sideat sekä arvottiin kahden viikon kesätyöpaikka Vauhtipuistoon. Tilaisuuden päätti rap-artisti Sana. Illalla vietettiin
Bileet teatterin takana –tapahtumaa, jossa oli dj-musaa ja
katutanssia sekä graffittiperformanssi. Nuorille suunnatussa
tilaisuudessa oli tarjolla grillimakkaraa ja mehua.
Kampanjan aloitustilaisuudessa esiteltiin kaksi vastavalmistunutta oululaisnuorta, jotka palkattiin vuoden 2013
loppuun asti Nyt työllistetään! -kampanjaan töihin. Nuoret
olivat Maarit Korkala ja Petteri Halonen ja he muodostivat
haastajatiimin, jonka tehtävänä oli jalkautua nuorten ja
yritysten pariin.

Oulun kaupungin koordinoima 0-toleranssi nuorisotyöttömyydelle – Nyt työllistetään! -kampanjan tavoitteena oli
tuoda vuoden 2013 aikana esiin positiivista työllistymiskuvaa Oulusta ja kerätä onnistumisen näkökulmia nuorten
työllistymiseen liittyen. Ideana oli saada sekä yritykset että
nuoret kohtaamaan toisiaan ja yhdessä osallistumaan työllisyystalkoisiin.
Kampanjan aloitustilaisuus oli Nuorten Areena -tapahtuma,
joka pidettiin 24.5.2013 Oulun kaupunginteatterin suurella
näyttämöllä. Tapahtumassa oli kaksi paneelikeskustelua,
joista ensimmäisessä kokeneet yrittäjät ja työllisyyden edistämistyössä olevat henkilöt antoivat hyviä vinkkejä nuorille.
Toinen paneelikeskustelu käsitteli nuorten näkökulmaa ja
keskustelemassa olivat opiskelijajärjestöjen edustajat, nuori
yrittäjä ja tavallinen oululainen nuori. Samassa tilaisuudessa
julkistettiin ja palkittiin nuorten itsensä jättämät työllistämi-

Haastajatiimi teki yhteistyötä mm. Yle Oulun ja Kalevan
kanssa, joiden kautta nostettiin nuorten näkökulmasta
esiin ajankohtaisia aiheita työllisyyteen liittyen. Haastajatiimi osallistui mm. Qstock -festivaalille ja Ilmakitaran
MM-kisoihin sekä järjesti Byströmin nuorten palveluiden
kanssa yhteistyössä Tarvikko nää töitä? -rekrytointitapahtuman. Haastajatiimi järjesti myös kolmessa lukiossa Takuulla
johonkin! -seminaarityyppisiä nuorisotakuutapahtumia
abiturienteille.
Yritysnäkökulmaa Haastajatiimi nosti yrityshaastatteluiden
lisäksi esiin tarjoamalla oululaisille yrityksille työpaikkailmoituspaikkoja isänpäiväsunnuntain Kalevaan sivunkokoisella mainoksella.
Haastajatiimi ylläpiti blogia, jossa työllistymismahdollisuuksista ja -tarinoista oli kerrottu tarkemmin, mutta kampanjan
kannalta tärkeimpänä viestintäkanavana toimi kampanjan
oma Facebook-sivu, jossa tiedotettiin ajankohtaisista aiheista ja uutisista. Kampanjan Facebook-sivut saivat yli 300
tykkäystä Qstock yhteistyön ansiosta, jossa arvottiin kaksi
kahden päivän lippua Qstockiin. Kampanja sai näkyvyyttä
mm. Ylen paikallisuutisissa radiossa ja televisiossa, Kalevassa, Kuntalehdessä, Akkunassa ja Pyörre-lehdessä.
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8 Juhlavuoden
viestintä ja
markkinointi
Kuva Merja Koistinen
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Uuden Oulun juhlavuoden viestinnän ja markkinoinnin
tarkoituksena oli tuoda tietoisuuteen kuntien yhdistymisen
kautta syntynyt uusi Oulu ja sen juhlistaminen juhlavuoden
aikana eri tavoin.
Viestinnän ja markkinoinnin pääkohderyhmä oli kaikki
uuden Oulun alueen ihmiset. Tämän lisäksi kohderyhmänä olivat paikalliset yritykset ja yhteisöt. Oulun kaupungin
konserniviestintä ja kaupunkimarkkinointi -yksiköstä käsin
koordinoitiin ja toteutettiin uuden Oulun juhlavuoden
viestintää ja markkinointia. Myös kaikki graafiset materiaalit
suunniteltiin kaupungin omana työnä. Kaupungin AD Niina
Penttilä ja graafinen suunnittelija Anna Karppinen vastasivat
juhlavuoden yhtenäisestä ilmeestä ja materiaalien suunnittelusta. Viestintäpäällikkö Sari Valppu koordinoi juhlavuoden markkinointia.
Uuden Oulun juhlavuoden viestinnässä oltiin avoimia;
asioista kerrottiin hyvissä ajoin ja rehellisesti. Ajankohtaisen
tiedon merkittävin välityskanava oli juhlavuoden nettisivut
www.ouka.fi/juhlavuosi2013. Nettisivuille koottiin tapahtumajärjestäjille oleellisin tieto, ajankohtaiset asiat ja tapahtumista tarkemmat esittelyt. Lisäksi nettisivuille koottiin kuvia
ja videoita tapahtumista. Nettisivut avautuivat toukokuussa
2012. Toukokuusta 2012 tammikuuhun 2014 sivuilla oli
käynyt 22 690 yksilöityä kävijää. Sivujen katselukertoja oli
samalla aikavälillä 158 367. Nettisivujen käytöstä on havaittavissa selvät käyttäjäpiikit, jotka osuivat päätapahtumien
yhteyteen. Suurin nettisivujen kävijämääräpiikki osui uuden
Oulun juhlavuoden avajaistapahtuman yhteydessä.
Tiedotustilaisuuksia järjestettiin juhlavuoden ohjelman
julkistuksesta 4.12.2012, Kaisa Salmen Ruusuteoksesta
26.8.2013, Juhlavuoden Kansankäräjistä 17.9.2013 ja Valoa
Oulu! -valofestivaalista 2.10.2013. Juhlavuoteen liittyneitä
ajankohtaisia tiedotteita julkaistiin 9.5.2012 alkaen yhteensä
175 kappaletta. Juhlavuoden tapahtumajärjestäjät tiedottivat
myös itse omista tapahtumistaan.
Oulun kaupungin henkilöstölle tiedotettiin säännöllisesti
uuden Oulun juhlavuoden valmisteluista ja tapahtumista henkilöstölehti Pyörteessä ja henkilöstön intranetissä,
Akkunassa. Lisäksi uuden Oulun juhlavuodesta käytiin kertomassa eri toimijoille ja sidosryhmille. Vuoden 2012 aikana
uuden Oulun valmisteluista käytiin kertomassa kuntalaisille
suunnatuissa yleisötilaisuuksissa uuden Oulun alueella.
Myös näissä tilaisuuksissa kerrottiin juhlavuoden valmisteluista ja osallistumismahdollisuuksista.
Oulun kaupungin säännöllisesti ilmestyvissä julkaisuissa
esiteltiin uuden Oulun juhlavuoden tapahtumia ja toimintaa.
Jokaisessa kulttuuritiedotuslehti Rumputuksessa oli vähin-

tään sivun kokoinen tila varattu juhlavuoden tapahtumien
esittelyyn. Myös Oulun Lueppa! -aluelehdessä esiteltiin
juhlavuoden ajankohtaisia tapahtumia. Kerran vuodessa
uusille oululaisille suunnatussa Oulu-lehden välissä jaettiin
ensimmäinen juhlavuoden ohjelmalehti joulukuussa 2012.
Päiväkodeille ja kouluille suunnattuun vinkkilistaan koottiin
juhlavuoden ohjelmistosta lapsille ja nuorille suunnattuja
sisältöjä. Vinkkilistoja tehtiin kevätlukukaudelle ja syyslukukaudelle omat. Vinkkilistaa jaettiin pääsääntöisesti sähköisesti.
Uuden Oulun juhlavuoden markkinointi aloitettiin jo keväällä 2012, kun Oulun kaupunki sai ilmaista mainosaikaa palkinnoksi voittaessaan Kuntamarkkinoinnin SM-kisat vuonna
2011. Ilmainen mainosaika MTV3:lla, Helsingin Sanomissa ja
Suomen Kuvalehdessä käytettiin uuden Oulun juhlavuoden
markkinointiin. Toinen tv-mainos toteutettiin Valoa Oulu!
-valofestivaaliin liittyen ja se pyöri MTV3:lla 16.–22.11.2013.
Paikallisradiokampanjat toteutettiin uuden Oulun avajaistapahtumaan ja Oulun tuomaa -esitykseen liittyen.
Lehti-ilmoituksia käytettiin tarvittaessa. Lehti-ilmoituksia
oli kattavasti koko uuden Oulun alueella toimivissa paikallislehdissä.
Lisäksi uuden Oulun juhlavuoden tapahtumista kerrottiin
kaupungin Facebook-ryhmässä, Ubitauluilla, Rotuaarin
Loistonäytöllä ja kaupungin tiedotustauluilla. Kaupungin
Facebook-seinällä joulukuussa 2013 toteutetun joulukalenterin luukkuina toimivat juhlavuoden tapahtumista otetut
valokuvat.

8.1

Graafinen ilme ja logo

Uuden Oulun juhlavuoden logon suunnitteli kaupungin
graafisen suunnittelijan viransijaisena työskennellyt Sami
Kaarakainen. Logo koostui Oulu-sanasta, jonka kirjoitusasu
oli samanlainen kuin virallisessa kaupungin logossa. Logossa oli kolme erisuuruista ”maalitahraa”, joista suurimman
läiskän sisällä oli vuosiluku 2013. Logo oli saatavilla kahdessa eri muodossa: suomenkielisellä sloganilla ”Uuden Oulun
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juhlavuosi” ja englanninkielisellä sloganilla ”Celebrating the
New Oulu”. Englanninkielinen tunnus oli tarkoitettu ensisijaisesti kansainväliseen käyttöön. Uuden Oulun juhlavuoden
tunnusvärit olivat pinkki ja sininen ja myös logoa käytettiin
näissä kahdessa värissä.
Uuden Oulun Juhlavuoden 2013 -logo oli kaikkien saatavilla.
Tapahtumatukea saaneet tapahtumajärjestäjät sitoutuivat
käyttämään juhlavuoden logoa omassa markkinoinnissaan
ja myös muille toimijoille logo oli maksutta käytössä. Lisäksi
juhlavuoden ilmeellä toteutettiin valmis julistepohja, joka
oli myös vapaasti toimijoiden käytössä.
Uuden Oulun juhlavuoden logo näkyi kaupungin erilaisissa materiaaleissa läpi vuoden. Juhlavuoden ilmeellä oli
Oulu10:n edustalla liehuvat liput ja Oulu 10:n aulassa juhlavuoden ilmeellä toteutettu messuosasto. Serviisi painatti
kaikkiin kaupungin yksiköissä ja tilaisuuksissa käytettyihin
servietteihin juhlavuoden logon.

tiin jokaiseen kotitalouteen uuden Oulun alueella joulukuun
puolessa välissä 2012. Juhlavuoden ohjelmalehti jaettiin
uusille oululaisille postitettavan kaupungin palveluista
kertovan lehden, Oulu-lehden, välissä. Jakelu oli 101 401
kappaletta. Ensimmäisessä juhlavuoden ohjelmalehdessä
esiteltiin tapahtumat tammikuusta toukokuuhun.
Toinen ohjelmalehti julkaistiin kesän kynnyksellä toukokuussa 2013 ja siinä esiteltiin kesän tapahtumat kesäkuusta
syyskuuhun. Painosmäärä oli 10 000 kpl ja ohjelmalehti oli
jaossa Oulu10:n palvelupisteissä, asukastuvilla, terveysasemilla, kirjastoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa sekä Oulun
keskustan kahviloissa ja ravintoloissa sekä hotelleissa.
Ohjelmalehteä jaettiin myös juhlavuoden riksasta, joka kulki
kesäpäivinä Oulun torilla ja Rotuaarilla.

Uuden Oulun juhlavuoden aikana toteutettiin muutama iso
yleisötapahtuma ja vuoden ajan kestäneitä kampanjoita,
joille suunniteltiin juhlavuoden ilmeeseen pohjautuva oma
tunnistettava ilme. Tällaisia olivat juhlavuoden avajaistapahtuma, Pyöräilyviikko, Elämysten Pikisaari, Kaisa Salmen Ruusuteos, Oulun tuomaa –esitys, Juhlavuoden Kansankäräjät,
valotapahtumien kokonaisuus. Lisäksi vapaaehtoispankille
ja juhlavuoden villasukkakampanjalle suunniteltiin omat
graafiset elementit.

8.2 Materiaalit
Uuden Oulun juhlavuoden tapahtumiin ja toimintaan liittyen tuotettiin runsaasti erilaisiin markkinointitarkoituksiin
soveltuvaa materiaalia.
Juhlavuoden ohjelma julkaistiin kolmessa erillisessä ohjelmalehdessä. Ensimmäinen juhlavuoden ohjelmalehti jaet-

Kolmas ja viimeinen juhlavuoden ohjelmalehti julkaistiin
syyskuun lopussa ja siinä esiteltiin loppuvuoden tapahtumat. Juhlavuoden loppuvuoden teemana oli valo ja se näkyi
myös viimeisessä ohjelmalehdessä, johon oli koottu kaikki
loppuvuoden valoteemaiset tapahtumat. Ohjelmalehteä
painettiin 10 000 kpl ja se oli jakelussa koko loppuvuoden.
Kaikki kolme ohjelmalehteä olivat taiteltuja ja avaamalla ne
kokonaan niistä muodostui yhtenäinen kuva tapahtumatietoineen ja sen saattoi kiinnittää seinälle.
Lisäksi uudesta Oulusta ja juhlavuodesta tehtiin imagoesite,
jonka toteutti yksityinen markkinointiyritys. Kaupungille
julkaisusta ei tullut mitään kuluja, koska julkaisu rahoitettiin
ilmoitustilan myyntituotoilla, jotka keräsi markkinointiyritys.
Julkaisua painettiin 2 000 kpl ja se oli jaossa Oulun kaupungin palvelupisteissä ja kulttuurilaitoksissa sekä messuilla ja sitä jaettiin muille yhteistyökumppaneille.
Uuden Oulun juhlavuoden tapahtumatuesta tehtiin flyer,
jota jaettiin ja lähetettiin kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-alan
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Tapahtumatuen saajat raportoivat oman tapahtumansa
medianäkyvyydestä ja kaiken kaikkiaan toimijat raportoivat
122 erillisestä lehti-, netti-, radio- tai tv-jutusta. Pääsääntöisesti mediat olivat paikallisia, mutta mukaan mahtui myös
valtakunnallisia medioita, kuten esimerkiksi Hirvenmetsästysbaletista kerrottiin Metsästäjä-lehdessä ja Irish Festival of
Oulu -tapahtumasta Helsingin Sanomien blogikirjoituksessa
otsikolla ”Oulu on Suomen irkkumesta”.
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Mitä pidät
ruusuteoksesta?
TEIJA SOINI

Pakkahuoneenkadun ruusuteos valloitti oululaiset

”Mahdottoman hienon näköistä, upea
kukkaloisto kerta kaikkiaan. Tulin ihan
varta vasten tätä katsomaan ja kuvaamaan. Loistava idea.”
Jarmo Juvonen, Oulu

Ruusut sulattivat jopa insinöörin sydämen. Oulun kaupungin
yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki käyskenteli epäuskoisena
ruusujen seassa ja tilasi saman
tien henkilönosturin teknisen
toimen piikkiin, jotta teos saadaan ikuistettua kaikessa komeudessaan.
Ruusujen määrä yllätti hänetkin. Niitä riitti Rantakadulta lähes Rotuaarille saakka ja vähän
ylikin.
”Luulenpa, että monelle jää
uuden Oulun juhlavuodesta
mieleen juuri tämä.”
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Ruusuteos
Stockmann

S-market
100 m

Myös kadun varren yrittäjät
ovat vastaanottaneet teoksen
ihastuneena.
”Kyllähän tuota todellakin
katsoo paljon mieluummin kuin
autoja ja parkkipaikkoja. Toivottavasti tämä on esimakua kävelykadusta”, totesivat Marjo Stenius Kofeiinikomppaniasta ja
Heidi Korkala kahvila Krudasta.
Taiteilija Salmi toivoo, että ihmiset ottavat ruusuteoksen omakseen ja tulevat omatoimisesti
hoitamaan ruusuja. Koko viikon
ajan ruusuteoksen huollossa ja
kastelussa ovat mukana OSAOn
Kempeleen yksikön puutarhatalouden opiskelijat.
”Toivon, että ihmiset tulevat
tänne oleilemaan vaikka piknikille tai meditoimaan, miksei
joogaamaankin! Jos he haluavat,
he voivat osallistua myös kasteluun. Koko viikoksi on nimittäin
luvattu aurinkoista ja lämmintä
säätä, eivätkä ruusujen purkit
ole järin isoja.”
Ruusut ovat peräisin Huiskulan puutarhalta Turun seudulta.
Puutarha lopettaa ruusujen viljelyn ja lahjoitti koko lastin teosta varten.

Ruusuteoksessa
tapahtuu koko viikko
Ruusuteos on Pakkahuoneenkadulla ensi sunnuntaihin saakka. Viikon aikana ruusuteoksessa on mahdollisuus nauttia monenlaisista taide-elämyksistä.
Tiistaista torstaihin kello 8-9 Tapio
Maunuvaara soittaa trumpetilla serenadeja aamuvirkuille.
Keskiviikkona Pirjo Yli-Maunula tanssii liikennevaloissa ruuhka-aikoina.
Perjantaina ja lauantaina lounasaikaan kello 11–13 ruusuteoksessa voi
nauttia riippumatossa rentoutuen
klassisesta musiikista, jota soittaa livenä jousitrio. Samalla taiteilija Kaisa Salmi antaa osallistujille rentoutushoitoja.
Sunnuntaina kello 10 lähtien ruusuteos huipentuu Ruusujen juhlaan, jolloin ruusupensaat jaetaan maksutta
ihmisille.

”Aivan ihana. Rakastan tällaista. Se
vaan tulee mieleen, miksen aikoinani
muuttanut jonnekin ulkomaille, missä
tämä on tavallista.”
Kaarina Kiiskinen, Oulu

”Ihan siisti. Kerrankin jotain erilaista
Oulussa, jossa ei ikinä tapahdu mitään.
Tämä tuo mahtavasti eloa kaupunkiin.”
Antti Pesonen, Oulu

Huiskulan puutarha jatkaa toimintaansa, mutta ruusut tulevat
tästedes Afrikasta.
Ruusuteos on osa uuden Oulun
juhlavuotta, joka huipentuu tällä viikolla. Juhlatoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Oikarinen
kertoo, että juhlimisen pääviikoksi sovittiin viikko 35 jo melko
aikaisessa vaiheessa.
”Moni saattaa kysyä, että onko
oikein panna rahaa juhlimiseen,
kun joka paikassa synkistellään
ja ihmisillä menee niin huonosti. Uskon, että juhlimisen aihetta
kuitenkin on”, pohtii Oikarinen.
Ruusuteoksella ja tämän viikon muillakin tapahtumilla on
tarkoitus vahvistaa vielä entisestään uuden Oulun yhteistä henkeä. ”Sitä henkeä, mitä yhdistymisellä on haettu.”

Ruusuteos pystytettiin Pakkahuoneenkadulle sunnuntaina ja avajaisia juhlittiin maanantai-iltana. Jo varhaisesta aamusta
ruusujen lomassa käyskenteli joukoittain ihmisiä. Monet olivat tulleet paikalle varta vasten ruusujen houkuttelemina.
Ruusuteos puretaan ensi sunnuntaina, jolloin ruusut jaetaan ilmaiseksi halukkaille.

Kärsittekö työuupumuksesta
tai ahdistuksesta?

alv. 23%)

Tavalliset oululaiset kehuivat
ideaa kilpaa. Oululainen Antti
Sipponen totesi, että tällaista
Oulu kaipaa.
”Oulussa on ollut tapana tehdä asioita jotenkin liian pienesti
ja vaatimattomasti. Nyt on tehty
toisin, isosti ja komeasti. Se on
oikein – se mikä tehdään, pitää
tehdä kunnolla.”
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Liisa Laine Kaleva
OULU Harvoin, tuskin koskaan
on Oulun keskustassa pyörinyt
niin hyväntuulista ja ihastunutta
väkeä kuin maanantaina. Taiteilija Kaisa Salmen 34 000 ruusupensaan, siis vähintään 100 000
ruusun teos tuli ja valloitti oululaiset.
Kukaan ei narissut parkkipaikkojen hetkellistä menetystä.
Nuoret, vanhat, miehet ja
naiset risteilivät yhtälailla ruusumeren keskellä ja kameroihin
tallentui satoja kuvakulmia. Aikakin tuntui pysähtyvän Pakkahuoneenkadulla. Tämähän
on kuin olisi lomalla ulkomailla,
tuumaili moni.
Tunnelma oli lähes epätodellinen ja siihen taitelija kertoi pyrkineensäkin.
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Viisivuotiaan Minka Elorannan mielestä ruusut ovat kukista ihan parhaita. Nokialla asuva Minka on
parhaillaan Oulussa mummolamatkalla. Näin paljon ruusuja hän ei ole aiemmin nähnyt, tuskin kukaan
muukaan.

Tyrnäväntie 3, 90400 Oulu
(entinen Viescar, Audi Centeriä vastapäätä)
Puh. 020 730 9406
sn
Avoinna: ma-pe 8-17
,28
la
a8

Etsimme 20-64 -vuotiaita työuupumuksesta tai/ja ahdistuneisuus-oireista
kärsiviä henkilöitä tutkimukseen, jossa selvitämme kirkasvalokuulokkeiden tehoa
vertaamalla sitä lumehoitoon.
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Uuden Oulun juhlavuoden mediaseurantaa toteutettiin
Webnewsmonitor-työkalun avulla, jossa kerättiin sähköisessä mediassa olleet osumat. Seurannasta nousivat
erityisesti vuodenvaihteessa ollut uuden Oulun juhlavuoden
avajaistapahtuma, josta kerrottiin Oulu-lehdessä, Tamperelaisessa, Kalevassa, Pohjolan Sanomissa ja Yle Oulussa.
Myös valtakunnan tv-uutislähetyksissä kerrottiin uuden
Oulun syntymisestä. Toinen selvä piikki medianäkyvyydessä
oli elokuun lopussa, jolloin mediassa näkyi Kaisa Salmen
ruusuteos. Alueellisesti ruusuteoksesta kerrottiin eniten
Oulun alueella, jonka jälkeen valtakunnallisessa mediassa
ja myös Länsi-Suomen mediassa näkyi ruusuteos. Juttuja
oli Kalevassa, Aamulehdessä, Forum24:ssä, Kaltiossa ja Yle.
fi-sivustolla.
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Jammaillen Jari Valtonen
rentoutuu parhaiten soittamalla
rhythm and bluesia ja bluesia.
K2, sivu3

Hetkessä hyvälle tuulelle

Luotettavaa toimistokalustekauppaa jo vuodesta 1995

Mediaseurantaa uuden Oulun juhlavuodesta toteutettiin
koko vuoden ajan. Uuden Oulun juhlavuosi näkyi hyvin
paikallisessa mediassa ja myös jonkin verran valtakunnallisessa mediassa. Myös kansainvälisessä mediassa, esim.
blogeissa näkyi erityisesti Valoa Oulu! -valofestivaali.

Puh: 08 311 2203 (24 h)

UUTISAUKEAMA 3: Egyptin-matkaajalla on jo kiire etsiä uutta lomakohdetta
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8.3 Medianäkyvyys

Asemakatu 4

IRTONUMERO 2,5 € sis. alv. (Kestotilauksena 0,78 €/pv)

UUTISAUKEAMA 2: Kokoomus yrittää verohelpotusta, SDP ihmeissään
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Tapahtumatukea saaneille tapahtumajärjestäjille koottiin
markkinointisalkku, joka oli maksutta lainattavissa. Markkinointisalkku piti sisällään juhlavuoden banderollin, roll upin,
laminoituja julisteita eri koossa, rintanappeja ja juhlavuoden
esitteitä. Markkinointimateriaalin avulla tapahtumapaikoilla näkyi, että tapahtuma oli osa uuden Oulun juhlavuotta.
Markkinointimateriaali oli haluttua ja tapahtumajärjestäjät
lainasivat sitä ahkerasti.

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

www.ranuazoo.com
www.gulo.ﬁ

h

Uuden Oulun juhlavuoden ilmeellä tehtiin jakotavaraa, jota
jaettiin erilaisissa tapahtumissa riippuen kohdeyleisöstä.
Jakotavarana toimivat uuden Oulun rintanapit ja pinssit sekä
karkit ja ilmapallot.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9 - 19

TIISTAI 27. ELOKUUTA 2013

Ju

toimijoille. Myös vapaaehtoistoiminnasta tehtiin flyer, jota
jaettiin eri tilaisuuksissa. Lisäksi toteutettiin uuden Oulun
juhlavuoden ilmeellä ja positiivisilla viesteillä varustettuja
postikortteja, joissa oli viestit; Minun oma Ouluni, Me ollaan
Oulu ja Oulussa olet perillä.

Yli

500 €

kalustehankinnoissa
ilmainen suunni�elu
ja asennuspalvelu.
Tarjous voimassa 30.9.2013 saakka
Oulun alueella.

Myymme myös yksityisille!
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Henkilö- ja
pakettiautojen
määräaikaiskatsastus

55

€

sis. päästömittaukset
Voimassa elokuun
loppuun.

Myymälä avoinna Ma-Pe 8.30 –17.00

Puhelin (08) 5358100 • Haaransuonkuja 3, 90240 OULU

www.oulunyrityskalusto.fi

www.katsastuspiste.ﬁ

Saatatte sopia tutkimukseen, jos nykyinen työuupumus tai ahdistuneisuusjaksonne on alkanut vähintään 1 kuukausi sitten ja teillä on lisäksi
joitain seuraavista oireista:
- poikkeuksellisen uupumuksen, vähentyneiden voimavarojen tai
energian puutteen tunnetta
- unihäiriöitä, vaikeuksia nukahtaa tai kiihtymyksen tunnetta nukkumaan mennessä
- keskittymisvaikeuksia
- korostunut huolestuneisuus tavanomaisista ja arkisista asioista tai
murehtimista niiden vaikutuksista
- ahdistuneisuuden, jännittyneisyyden, hermostuneisuuden tai ärtyneisyyden tunteita
- ahdistuneisuuteen yleisesti liittyviä fyysisiä oireita kuten lihasjäykkyyttä,
lihaskipuja, hampaiden narskuttelua tai äänenvärinää; närästystä tai vatsavaivoja;
tihentynyttä virtsaamisen tarvetta; sydämen nopeaa, epäsäännöllistä tai voimakasta sykettä; hengitystieperäisiä oireita kuten huokailua, hengenahdistusta tai tunnetta siitä, ettei saa happea; korvien soimista, näköhäiriöitä tai tikkuilua/pistelyä; suun
kuivuutta, punastelua, ylimääräistä hikoilua, lihasjännityspäänsärkyä tai huimausta.
Ja jos:
- Olette ruumiillisesti terve
- Teillä ei ole diagnosoitu mielenterveyden häiriötä
- Ette käytä liikaa alkoholia
- Ette ole käyttäneet nykyiseen työuupumukseenne
- Ette ole raskaana ettekä imetä
tai / ja ahdistusjaksoonne muuta hoitoa

Tutkimus ja siihen liittyvät kirkasvalohoidot ovat maksuttomia.
Tutkimuksen vastaavana lääkärinä toimii professori Timo Takala.

”Tässä on valtavasti iloa ja aivan huikea
vau-efekti. Oulu saa tästä varmasti myös
valtakunnallista huomiota. Hieno juttu.
Hyvä Oulu!”
Minna Abrahamsson-Sipponen
ja Antti Sipponen, Oulu

LOPPUUNMYYNTI!

Uusimme koko myymälän!

Avaamme täysin uudistetun Sinooperin
samalla paikalla myöhemmin syksyllä.

Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen,
voitte ottaa yhteyttä soittamalla maanantaista perjantaihin klo 9–15
puh. 040 4554 332 tai sähköpostitse tutkimus-ahdistus@valkee.com

Saaristonkatu 14, OULU
Ma–pe 10–18 • la 10–14
www.sinooperi.�

Kaisa Salmen ruusuteos sai paikan Kalevan etusivulta 27.8.2013.

Valoa Oulu! -valofestivaali näkyi hyvin paikallisessa mediassa. Lisäksi valofestivaalista kerrottiin festivaalin yhteistyökumppaneiden omissa sidosryhmälehdissä ja arkkitehtuuria
ja valaisua käsittelevissä alan julkaisuissa. Yhteensä juttuja
eri medioissa oli 41 kappaletta. Valofestivaalista mainittiin viidessä eri blogissa. Sosiaalisen median kautta kuvat
valofestivaalista levittäytyvät laajalle yleisölle ja aihetta
käsiteltiin myös TV2:n Suora linja -ohjelmassa, jossa valofestivaali oli yksi esimerkki taideteoksesta otettujen kuvien
jakamisesta sosiaalisessa mediassa.

8.4 Juhlavuoden tuotteet
Uuden Oulun juhlavuoden ilmeellä tai logolla varustettuja tuotteita oli myynnissä koko vuoden ajan. Juhlavuoden
tuotteita suunnittelivat ja toteuttivat Oulun kaupungin
työpajoissa työskennelleet nuoret. Nuorten työpajojen
tarkoituksena on tukea nuorta toteuttamaan yksilölliset
suunnitelmansa, edistää nuorten työllisyyttä ja helpottaa
opiskeluun hakeutumista.
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Nuorten työpajoissa valmistettiin syksyn 2012 aikana
käsin tehtyjä tuotteita uuden Oulun juhlavuodelle. Nuorten
itsensä tekemät juhlavuoden tuotteet olivat myynnissä
Oulu10:ssä ja joulukuun 2012 ajan Tiernatorilla. Tuotteita
olivat patalappu, Oulu-otus,
riistapuukko, maustepullo, puunkantoteline,
Suomi-kello ja Suomilöylymittari.
Lisäksi juhlavuoden
tuotteita tilattiin
yksityisiltä toimijoilta.
Nämä olivat selkäreppu, sateenvarjo,
kuulakärkikynä,
kangaskassi ja heijastin. Tuotteita oli
mahdollisuus ostaa
Oulu10:stä.

8.5 Juhlavuodelle lahjoitetut
teokset
Uuden Oulun juhlavuodelle lahjoitettiin kaksi teosta.
O-sadun lahjoitti Satupalvelu ja sen oli kirjoittanut Päivi
Honkakoski. Lahjoitettu O-satu nauhoitettiin videolle ja se
oli nähtävissä juhlavuoden nettisivuilla. Nettisivuilta satua
pystyi näyttämään lapsiryhmille niin päiväkodeissa kuin
kotonakin. Satu oli saatavissa myös tekstinä.
Videolla sadun lukijana toimi Terttu Aakko ja se kuvattiin
kulttuuritalo Valveella. Kuvaajana toimi Gretta Sammalniemi, joka työskenteli Oulun kaupungin alaisuudessa toimivassa Duunareissa.
Juhlatoimikunnalle lahjoitettiin myös uusi oululainen -teos,
joka oli syntynyt Kulttuuriviesti -tapahtumassa osallistuneiden eri-ikäisten ihmisten yhteismaalauksena. Teos sai pysyvän paikan Oulu10:n aulasta, jossa se on kaikkien nähtävillä.
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Kuva Johanna Prokkola
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9 Suhdetoiminta

Kuva Marika Lamberg
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Juhlavuonna järjestettiin useita, merkittäviä tieteen,
taiteen, liike-elämän ja politiikan tapahtumia Oulussa, joihin
kaupunki osoitti vieraanvaraisuuttaan järjestämällä vastaanottoja, esittelyitä ja Pehkolanlammen tilaisuuksia, joissa
tuotiin monipuolisesti esille uutta Oulua. Uuden Oulun
juhlavuosi tuotiin esille vuoden aikana kaupungin suhdetoiminnassa.
Suhdetoiminta huolehti uuden Oulun juhlavuoden avajaistapahtuman kutsujen lähettämisen itsenäisten kuntien kaikille valtuutetuille sekä vastaanotti myös ilmoittautumiset
tapahtumaan. Loppiaisena 6.1.2013 Oulun kaupungintalon
juhlasalissa järjestettiin juhlajumalanpalveluksen jälkeinen
tilaisuus ja kirkkokahvit yhteistyössä ev.lut. seurakunnan
kanssa.

Oulussa pidetyt Kuntapäivät 14.–15.5.2013 oli vuoden suurin,
merkittävin ja työllistävin tapahtuma, jonka valmistelut
aloitettiin jo vuonna 2011 ja johon osallistui 1100–1200
kuntapäättäjää Suomen kunnista ja muista julkisyhteisöistä.
Pääministeri Jyrki Katainen avasi Kuntapäivät. Kuntapäiviä
valmisteltiin konsernipalvelujen hallintojohtajan johdolla
työryhmässä, johon kuuluivat kaupunginhallituksen, suhdetoiminnan, viestinnän, BusinessOulun ja Oulun Serviisin
ym. edustajat. Kaupungin liikelaitokset tukivat tapahtuman
järjestelyjä.
Uuden Oulun juhlavuoden pääjuhlaa vietettiin 29.8.2013
Oulun Musiikkikeskuksessa. Pääjuhlasta kerrottiin tarkemmin luvussa 5.3.
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10 Kustannukset

Kuva Pirjo Lempeä
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Uuden Oulun juhlavuodelle budjetoitiin kolmelle vuodelle
2012-2014 yhteensä noin 1 miljoonaa euroa. Toteutuneet
kustannukset jäivät kuitenkin pienemmiksi. Vuoden 2012
toteutuneet kustannukset olivat n. 184 000 (184 175) € ja
vuoden 2013 toteutuneet kustannukset olivat n. 685 000
(684 991). Vuonna 2014 juhlavuodelle tulee arviolta n. 15
000 €:n kustannukset. Eli yhteensä uuden Oulun juhlavuoden kustannukset olivat kaikkinensa kolmen vuoden ajalta
noin 884 000 €.
Kaupungin kiristynyt taloudellinen tilanne johti siihen, että
juhlavuoden aikana juhlavuoteen varattua budjettia pienennettiin ja osa juhlavuoden sisällöistä jätettiin toteuttamatta.
Näin myös osa juhlavuoteen varatusta määrärahasta käytettiin yhteisiin säästötalkoisiin.
Yksi suurimmista kustannuseristä oli kolmannen sektorin
toimijoille ja työryhmille myönnetty tapahtumatuki. Tapahtumatukea myönnettiin yhteensä 200 000 € kahden vuoden aikana. Tukea saaneita tapahtumajärjestäjiä oli yhteensä 61. Tukea saaneilla tapahtumajärjestäjillä oli kuitenkin
runsaasti yhteistyökumppaneita, joihin tuki myös välillisesti
vaikutti. Tapahtumajärjestäjät raportoivat yhteistyökumppaneistaan, joita oli yhteensä 193. Näin voidaan todeta, että
tuki vaikutti kaiken kaikkiaan 254 toimijaan uuden Oulun
alueella. Tukea saaneet toimijat yhteistyökumppaneineen
järjestivät kaikkiaan 308 tilaisuutta. Kustannuserittelyssä
avustus-osiossa ei näy kaikki tapahtumatukeen käytetty
raha, koska tapahtumatuki maksettiin työryhmille (yksityisille henkilöille) palkkojen kautta. Tämän vuoksi myös
palkkakulut ovat suunniteltua isommat.

Uusimman tilastotiedon mukaan (1.1.2014) Oulussa on 193
804 asukasta. Uuden Oulun juhlavuoden kokonaiskustannukset jaettuna Oulun asukasmäärällä, saadaan juhlavuoden kustannuksiksi 4,6 € / asukas.
Kustannusten erittely.
2012

2013

2014
arvio

Henkilöstökulut

47 060

219 710

10 000

Palvelujen ostot

28 677

295 301

5 000

Aineet, tarvikkeet
ja tavarat

28 938

56 131

Avustukset

72 300

77 630

Muut kulut

7 200

36 219

Menot yhteensä

184 175

684 991

15 000

884 166

Toisen ison kustannuserän muodostivat palkat. Uuden
Oulun juhlavuoden tavoitteena oli työllistää nuoria ja
edistää nuorten mahdollisuuksia päästä töihin ja harjoitteluihin. Tämän vuoksi juhlavuodella työskenteli kaupungin
työllistämistoiminnan kautta nuoria ja harjoittelussa oli
eri oppilaitoksista opiskelijoita. Palkkamenot koostuivat
pääsääntöisesti juhlavuoden projektihenkilöstön palkoista, mutta mukana on siis myös tapahtumatukea saaneita
henkilöitä ja muita määräaikaistehtävissä työskennelleitä.
Työllistämistoiminnan kautta tulleiden henkilöiden palkkakulut eivät sisälly juhlavuoden palkkakuluihin. Vuoden 2012
palkkakustannukset eivät sisällä projektipäällikön palkkaa,
vaan projektipäällikön palkkakulut vuoden 2012 osalta oli
sisällytetty uuden Oulun projektihenkilöstön palkkoihin.
Kolmannen ison kustannuserän muodostivat palveluostot,
jotka pitivät sisällään päätapahtumiin liittyvät tuotanto- ja
markkinointikustannukset. Muut kulut olivat pääsääntöisesti
koneiden, kaluston ja rakennusten vuokrakuluja.

Kuva Marjo Väisänen
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11 Juhlavuoden
jälkeen

Kuva Marjo Väisänen
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Uuden Oulun juhlavuoden tapahtumiin osallistui arviolta
150 000 ihmistä. Juhlavuoden tapahtumien toteuttamisessa oli välillisesti mukana jopa yli 250 toimijaa. Tapahtumat levittäytyivät koko uuden Oulun alueelle ja yksittäisiä
tilaisuuksia järjestettiin yli 300. Alueella toimivien tapahtumajärjestäjien rooli oli tärkeä ja suhteessa käytettyihin
resursseihin vaikuttavuus oli merkittävä.
Juhlavuoden aikana toteutettiin myös tapahtumia, jotka
elävöittivät kaikille avointa julkista tilaa. Juhlavuoden merkittävimmiksi tapahtumiksi nousivat Kaisa Salmen ruusuteos ja Valoa Oulu! -valofestivaali. Molemmissa perinteinen ja
ehkä tylsäksikin koettu kaupunkiympäristö muuttui taiteen
ja valon voimasta mielenkiintoiseksi ja yllätykselliseksi
ympäristöksi. Molempia kokonaisuuksia leimasi vahva yhteisöllisyys. Ruusuteoksesta ja valotaideteoksista tuli ihmisten
kohtaamispaikkoja, jossa viihdyttiin ja vietettiin aikaa. Myös
teosten valmistuminen oli oma prosessi, joihin osallistui
paljon eri-ikäisiä ihmisiä. Juhlatoimikunnan toiveena onkin,
että jatkossa tämäntyyppistä toimintaa olisi kaupunkikuvassa enemmän.
Uuden Oulun juhlavuoden aikana toteutettiin myös monikanavainen, eri teemoja ja arvoja käsittelevä keskustelusarja.
Yhteiskuntaa ja omaa kotikaupunkia koskevat vaikeatkin
asiat ja teemat koettiin tärkeäksi nostaa esille ja täten lisätä
keskustelukulttuuria. Nykyisen teknologian avulla keskustelua saattoi seurata ja kommentoida sähköisesti ja reaaliaikaisesti. Juhlatoimikunnan mielestä tämäntyyppistä avointa
keskustelukulttuuria tulisi lisätä jatkossa. Monikanavaista
tapahtumakonseptia voisi käyttää esim. kaupunkiorganisaatiossa valmisteluissa olevien asioiden käsittelyyn.
Uuden Oulun juhlavuoden aikana toteutettiin myös vapaaehtoistoimintaa vapaaehtoispankin kautta. Vapaaehtoisten
voimin syntyi yli 5 000 käsin neulottua villasukkaparia. Juhlavuoden kokemusten mukaan ihmiset ovat valmiita osallistumaan vapaaehtoisesti, jos tekeminen on mielekästä tai
jos vapaaehtoistoiminnan kautta saa uusia kokemuksia,
ihmissuhteita tai verkostoja. Vapaaehtoiset tekivät vuoden
aikana noin 550 tuntia vapaaehtoistyötä. Juhlatoimikunta
haluaakin lämpimästi kiittää kaikkia juhlavuoteen osallistuneita vapaaehtoisia.
Uuden Oulun juhlavuoden jälkeen kaupunkiorganisaatiossa
toteutetaan jo toimintaa, jotka omalta osaltaan hyötyvät
juhlavuoden kokemuksista ja jatkavat juhlavuoden aikana
tehtyä työtä. Merkittävin näistä on apulaiskaupunginjohtaja
Piia Rantala-Korhosen vetämä kaupunkikulttuurin toimenpideohjelma, jossa tullaan varmasti huomioimaan juhlavuoden anti. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittämisyksikössä on myös toteutettu katutaiteen prosessimalli eli

toimintatapa siihen, jos haluaa tuottaa taidetta esimerkiksi
alikulkujen seinille ja muille vastaaville pinnoille. Kulttuurikeskus Valve koordinoi ja toteuttaa alueellista kulttuurityötä
ja kaupungin kulttuuriavustuksiin uutena avustusmuotona
on tullut kortteliavustukset. Kortteliavustus on tarkoitettu
alueellisille vakiintuneille paikallistapahtumille, esimerkiksi
pitäjäpäivien toteutukseen sekä yleensä alueellista kulttuuritoimintaa tukevaan toimintaan. Oulun kaupungin yhteisötoiminnassa on käynnissä Hyvinvointiluotsi-toiminta, jonka
ajatuksena on aluelähtöisesti toteuttaa eri muodossa tapahtuvaa toimintaa kuntalaisten hyväksi. Hyvinvointiluotsit
voivat jalkautua alueelle pieniin avustaviin tehtäviin, toimia
linkkinä eri yhteistyötahojen välillä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä tätä kautta. Jokainen suuralue Oulussa on omannäköisensä ja tämä on huomioitu toiminnan suunnittelussa.
Kuntalaisilla on nyt oiva mahdollisuus käydä asukastuvilla
tuomassa esille omia ajatuksiaan siitä, mitä toimintaa olisi
hyvä alueella järjestää.
Uuden Oulun juhlavuosi oli jatkumo Oulun kaupungissa
toteutetuille isoille merkkivuosille ja koko Oulun seutua koskeneille hankkeille. Kaupunkiorganisaatiossa on
toteutettu Oulu 400 -juhlavuosi vuonna 2005 ja tästä
saatuja kokemuksia hyödynnettiin uuden Oulun juhlavuotta
suunniteltaessa. Kaupungin toimesta on myös järjestetty valtiovierailuja ja isoja kansainvälisiä seminaareja sekä
yksittäisiä suurtapahtumia, joiden järjestelyistä saatua tietoa
hyödynnettiin juhlavuoden valmisteluissa. Lisäksi kaupungin
johdolla valmisteltiin koko Oulun seutua koskeva kulttuuripääkaupunkihakemus vuonna 2006 ja sitä seurannut
kulttuurin ja luovien alojen kehittämishanke Oulu15, jonka
tuloksista oli paljon hyötyä uuden Oulun juhlavuoden valmisteluihin. Erityisesti Oulu 15 -hankkeessa toteutettu Väriä!
Oulu -kampanjan jatkotoimina voidaan pitää Valoa Oulu!
-valofestivaalia ja muita juhlavuoden kaupunkitilaa elävöittäviä tapahtumia.
Tärkein uuden Oulun juhlavuoden kohdeyleisö on ollut
tapahtumissa käyneet kuntalaiset. Yleisön palaute on ollut
pääsääntöisesti positiivista ja kiittelevää. Yleisö löysi juhlavuoden tapahtumiin ja se koki, että tapahtumat edistivät
yhteisöllisyyttä ja paikallista osaamista. Yleisöltä julavuosi
sai eniten kehuja monipuolisuudesta, yhteisöllisyydestä ja
tapahtumien järjestämisestä koko alueella. Yleisön suosikeiksi nousivat Kaisa Salmen ruusuteos ja Valoa Oulu! valofestivaali. Yleisön palautteeseen pääsee tutustumaan
tarkemmin loppuraportin osassa 2. ”Positiivista iloa ja
yhteisöllisyyttä” on selvitystyö uuden Oulun juhlavuoden
toteutumisesta. Selvitystyön on tehnyt Mirja Syrjälä.

”Positiivista iloa ja yhteisöllisyyttä”
Selvitystyö uuden Oulun juhlavuodesta 2013
Mirja Syrjälä
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Tiivistelmä
Tässä selvitystyössä tutkitaan uuden Oulun juhlavuoden
2013 toteutusta. Kuulemalla juhlavuoteen osallistuneita
tahoja, selvitystyössä muodostetaan kokonaiskuva siitä, miten juhlavuoden toteutus onnistui. Selvitystyössä
ääneen pääsevät juhlavuoden juhlatoimikunta ja työryhmä,
konserniviestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin henkilökuntaa, tapahtumatukea saaneet tapahtumanjärjestäjät sekä
juhlavuoden yleisö.
Selvitystyössä tutkimusmenetelminä on käytetty ryhmätyöskentelyä ja kyselylomaketutkimusta. Juhlatoimikunta,
työryhmä ja osa konserniviestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin henkilökunnasta toivat näkemyksiään juhlavuodesta
esiin ryhmätyöskentelyn muodossa. Tapahtumanjärjestäjät vastasivat sähköiseen kyselylomakkeeseen ja yleisön
ajatuksia selvitettiin kahdella eri kyselylomakkeella sekä
sähköisesti että paperiversioilla.

Selvitystyön tulosten mukaan juhlavuoden toteutus onnistui hyvin. Selvitystyössä kuullut eri tahot suhtautuivat kaikki
pääpiirteittäin myönteisesti juhlavuoteen ja nostivat hyvin
samankaltaisia asioita esiin juhlavuodesta. Juhlavuodessa
hyvää oli mm. yhteisöllisyys, paikallisuus, monipuolisuus,
uudenlaiset tapahtumat ja kolmannen sektorin toimijoille
jaettu tapahtumatuki. Selvitystyössä kerätyn aineiston perusteella juhlavuodessa oli hyvin vähän kritisoitavaa. Eniten
kritiikkiä saivat osakseen nuorten huomioimisen tavoite ja
tiedotus.
Tietyille juhlavuoden tapahtumille ja konsepteille toivotaan
jatkoa. Yhteisöllisyyden, paikallisuuden ja osallistamisen
toivotaan jatkuvan edelleen tulevaisuuden tapahtumien
järjestämisessä. Tapahtumista selkeimmin jatkoa toivotaan
Valoa Oulu! -valofestivaalille, Ruusuteokselle ja Kansankäräjille. Osa vastaajista toivoisi näiden tapahtumien toistoa
sellaisenaan ja osa kehittelisi tapahtumien ideoita eteenpäin.
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Vuoden 2013 alussa viisi kuntaa – Haukipudas, Kiiminki,
Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii – yhdistyivät yhdeksi kunnaksi,
uudeksi Ouluksi. Tätä kuntaliitosta juhlittiin vuoden ajan
uuden Oulun juhlavuotena 2013. Uuden Oulun juhlavuosi
2013 näkyi kuntalaisille pääasiassa lukuisina tapahtumina
uuden Oulun alueella. Juhlavuoden taustalla toimi kuitenkin useita tahoja, jotka olivat mukana toteuttamassa
juhlavuotta. Tämä selvitystyö arvioi juhlavuoden toteutusta
kuulemalla näitä juhlavuoden toteutuksessa mukana olleita
tahoja. Lisäksi selvitystyössä kerätään juhlavuoden yleisöltä
palautetta juhlavuodesta.
Selvitystyön taustalla on vaikuttanut ajatus siitä, että jokaisella juhlavuoteen liittyvällä taholla on jotakin annettavaa
juhlavuoden arviointiin. Näin ollen ihmisiä on pyydetty arvioimaan juhlavuotta omasta näkökulmastaan. Selvitystyön
ohjaavina tutkimuskysymyksinä ovat olleet 1) Mitä asioita
ihmiset nostavat esiin juhlavuodesta, 2) Mitkä asiat ovat

toimineet juhlavuoden toteutuksessa? Mikä oli hyvää? ja 3)
Mitkä asiat eivät ole toimineet juhlavuoden toteutuksessa?
Mikä oli huonoa? . Näihin kysymyksiin on haettu vastauksia
jakamalla juhlavuosi osa-alueisiin, joista ihmisiä on pyydetty
kertomaan näkemyksiään.
Tämän selvitystyön tarkoituksena ei ole vastata yksiselitteisesti onnistuiko juhlavuoden toteutus vai ei, vaan päästää
eri tahojen äänet ja näkemykset juhlavuodesta kuuluviin.
Koska selvitystyössä käytetään erilaisia tutkimusmenetelmiä, kaikki kuullut tahot eivät käsittele juhlavuotta identtisen ohjeistuksen ja teemarungon pohjalta. Selvitystyön
pääasiallisena tarkoituksena ei siis ole tarjota tilastollisesti
yleistettävää tutkimustietoa vaan tuoda kattavasti esiin
juhlavuoteen liitettyjä erilaisia näkökulmia.
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Tässä kappaleessa käsitellään selvitystyön tutkimusmateriaalin aineistonkeruuta. Tutkimuskohteessa kuvataan selvitystyössä kuultuja tahoja ja tahojen suhteita juhlavuoteen.
Tutkimusmenetelmissä käydään läpi selvitystyössä käytettyjä menetelmiä sekä tutkimuksen etenemistä. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa pohditaan seikkoja, jotka
ovat mahdollisesti vaikuttaneet tutkimustuloksiin.

2.1 Tutkimuskohde
Selvitystyön tutkimuskohteena ovat juhlavuoteen liittyvien tahojen ja ihmisten näkemykset juhlavuodesta. Käytännössä juhlavuoteen on osallistunut niin paljon ihmisiä, että
tutkimuskohdetta on pitänyt rajata. Selvitystyön tutkimuskohteeksi on rajattu muutamia juhlavuoden toteutuksen
kanssa tiiviisti tekemisissä olleita tahoja sekä juhlavuoden
yleisö. Selvitystyössä kuullaan juhlatoimikuntaa, työryhmää,
konserniviestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin henkilökuntaa, tapahtumatukea saaneita tapahtumanjärjestäjien yhteyshenkilöitä sekä juhlavuoden yleisöä. Jokaisella kuullulla
taholla on ollut oma selkeä roolinsa juhlavuodessa. Tässä
lyhyt kuvaus tahoista ja heidän rooleistaan:
Juhlatoimikunta koostuu vaaleilla valituista luottamushenkilöistä. Juhlatoimikunnan tehtävänä on ollut laatia
esitys juhlavuoden yleissuunnitelmasta, organisaatiosta ja
taloussuunnitelmasta. Juhlatoimikunnan kokouksia on ollut
loppuvuodesta 2011 lähtien ja juhlatoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Kyösti Oikarinen.
Työryhmä on kaupunginjohtajan asettama ryhmä, jonka
tarkoituksena on olla juhlavuoden ohjelmiston suunnittelun
ja vuoden aikana toteutettavien tapahtumien organisoinnin
tukena sekä koota monipuolista tapahtumien tuottajaverkostoa. Työryhmän jäseniin kuuluvat edustajat Oulun
kaupungin kulttuuri- ja tapahtumayksiköstä, liikuntatoimesta, nuorisotoimesta, teknisestä keskuksesta, viestinnästä ja
yhteisötoiminnasta sekä edustajat entisten Haukiputaan,
Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnista. Työryhmän kokouksia on ollut alkuvuodesta 2012 lähtien ja kokouksissa
puheenjohtajana on toiminut juhlavuoden projektipäällikkö
Heli Metsäpelto.
Konserniviestintä ja kaupunkimarkkinointi -ryhmä on ollut
juhlavuoden projektihenkilökunnan fyysinen sijoituspaikka
Oulun kaupungin konsernipalveluissa. Konserniviestintä ja
kaupunkimarkkinointi-ryhmän tehtävänä on ohjeistaa koko
kaupunkikonsernin viestintää. Ryhmään kuuluu 17 vakituista
työntekijää sekä joitakin määräaikaisia työntekijöitä. Tässä
selvitystyössä kuullaan n.10 henkilön ajatuksia. Nämä hen-

kilöt ovat tavalla tai toisella olleet tekemisissä juhlavuoden
tiedotuksen ja markkinoinnin kanssa.
Tapahtumatukea saaneet tapahtumanjärjestäjät ovat
kolmannen sektorin toimijoita, joita juhlavuosi on tukenut rahallisesti tapahtumien järjestämisessä. Enemmistö
juhlavuoden tapahtumista koostuu näistä tapahtumatuella
tuetuista tapahtumista. Juhlavuoden tapahtumatukea oli
mahdollista hakea kahdessa haussa ja tapahtumatukea
myönnettiin yhteensä 62 tapahtumanjärjestäjälle.
Yleisöllä tarkoitetaan juhlavuoden tapahtumiin osallistuneita henkilöitä. Juhlavuoden tapahtumat ovat olleet pääsääntöisesti maksuttomia ja suosittuja yleisön keskuudessa.
Tähän tutkimukseen juhlavuoden yleisöä ei ole rajattu
mitenkään ja kaikki halukkaat ovat voineet antaa palautetta
juhlavuodesta.
Juhlavuoden projektiorganisaation henkilökunta ei ole yksi
selvitystyössä kuultavista tahoista, mutta koska selvitystyössä viitataan useamman kerran juhlavuoden projektihenkilökuntaan, tässä yhteydessä on asiallista esitellä
myös juhlavuoden projektin ydinhenkilökunta. Juhlavuoden
projektihenkilökunnasta puhuttaessa viitataan juhlavuoden
projektipäällikkö Heli Metsäpeltoon, tuottaja Merja Koistiseen ja markkinointiassistentti Henna Pitkäseen.

2.2 Tutkimusmenetelmät
Selvitystyössä kuultavat tahot omaavat erilaisia lähestymistapoja juhlavuoteen, joten eri tahoja myös kuullaan erilaisin
tutkimusmenetelmin ja -kysymyksin. Tässä selvitystyössä
käytettyjä tutkimusmenetelmiä ovat kyselylomaketutkimus
ja ryhmätyöskentely. Tutkimuskysymykset löytyvät selvitystyön liitteistä.
Työryhmä ja juhlatoimikunta kommentoivat juhlavuotta
ryhmätyöskentelyn muodossa. Työryhmän kokouksessa
4.11.2013 ja juhlatoimikunnan kokouksessa 13.11.2013 kokoukseen osallistuneet henkilöt jakaantuivat kahdeksi pienryhmäksi keskustelemaan juhlavuodesta etukäteen määriteltyjen aihepiirien kautta (ks. Liite 1). Pienryhmät keskustelivat
juhlavuodesta keskenään noin 45 minuuttia ja tämän jälkeen
aihelista käytiin läpi kaikkien kokoukseen osallistuneiden
henkilöiden kanssa toisen 45 minuutin aikana. Niitä henkilöitä, jotka eivät päässeet kokoukseen, pyydettiin kommentoimaan juhlavuotta sähköpostitse ja nämä kommentit liitettiin
osaksi kokouksissa kerättyä palautetta.
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Myös osa konserniviestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin
henkilökunnasta keskusteli juhlavuodesta ryhmätyöskentelyn muodossa. Erotuksena juhlatoimikunnan ja työryhmän
tehtävänantoon (ks. Liite 1) konserniviestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin henkilökuntalaiset keskustelivat ainoastaan
osiosta ”Juhlavuosi kokonaisuutena” ja lyhyemmän ajan.
Tämä keskustelu tapahtui 5.11.2013.
Tapahtumatukea saaneiden tapahtumanjärjestäjien
näkemyksiä juhlavuodesta selvitettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla (ks. Liite 2). Linkki suljettuun kyselylomakkeeseen lähetettiin sähköpostitse kaikille tapahtumanjärjestäjien yhteyshenkilölle 22.10.2013 (ks. Liite 3). Koska
muutamaan myönnettyyn tapahtumatukeen oli merkitty
sama yhteyshenkilö, linkki kyselyyn lähetettiin yhteensä
59 yhteyshenkilölle. Vastausaikaa kyselyyn oli 10.11.2013
asti ja tänä aikana tapahtumanjärjestäjille lähetettiin kaksi
muistutusviestiä kyselystä.
Juhlavuoden yleisöä kuultiin kahdella eri kyselylomakkeella
sekä sähköisesti että paperiversiona. Kysely uuden Oulun
juhlavuodesta 2013 avattiin internetissä 29.11.2013 (ks. Liite
4). Samaan kyselyyn kerättiin vastauksia myös paperiversiona alueellisissa valotapahtumissa 1.11., 8.11., 9.11. ja 16.11.2013.
Näissä tapahtumissa yleisöltä kerättiin palautetta siten,
että haastattelija täytti kyselylomaketta vastaajan vastausten perusteella. Osassa alueellisista valotapahtumista oli
myös palautelaatikko, jonka luona oli mahdollista vastata
itsenäisesti kyselylomakkeeseen. Näiden lisäksi kyselylomakkeita ja palautelaatikko oli myös Oulu10:n ala-aulassa.
Vastausaika yleisölle suunnattuun kyselylomakkeeseen
päättyi 5.12.2013.
Valoa Oulu! -valofestivaali järjestettiin Oulussa ensimmäistä
kertaa 21.–24.11.2013. Valofestivaalista palautetta kerättiin
sekä paikan päällä että internetissä. Valofestivaalin kyselylomake aukaistiin yleisölle verkossa 22.11.2013 (ks. Liite 5).
Paikan päällä kyselyyn kerättiin vastauksia 22. ja 23. marraskuuta samalla tavalla kuin alueellisissa valotapahtumissa
eli haastattelija täytti kyselylomaketta vastaajan vastausten
perusteella. Näiden lisäksi kyselyyn oli mahdollista vastata
paperiversiolla Oulu10:n ala-aulassa. Kyselyn vastausaika
päättyi 5.12.2013. Valofestivaalin ja juhlavuoden kyselylomakkeisiin liittyvät arvonnat suoritettiin 9.12.2013.
Sekä ryhmätyöskentelyn että kyselyvastausten tutkimusaineisto käsiteltiin teema-analyysin kautta. Selvitystyössä
lainausmerkkien sisällä olevat tekstit ovat suoria lainauksia
palautteenantajilta. Anonymiteetin takaamiseksi näiden
henkilöiden tietoja ei tuoda selvitystyössä esille.

2.3 Tutkimuksen
luotettavuuden arviointi
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut mahdollisimman
objektiivinen selvitystyö. Tavoitteen puolesta on puhunut erityisesti Oulun kaupungin ulkopuolisen työntekijän,
yliopisto-opiskelijan, käyttö tutkimuksen toteuttajana.
Muutamat seikat ovat kuitenkin voineet vaikuttaa tutkimustuloksiin ja tässä osiossa nämä asiat halutaan tuoda
päivänvaloon.
Selvitystyön toteutuksen ajankohta oli haasteellinen. Juhlavuosi kesti vuoden, mutta selvitystyö toteutettiin kesken
juhlavuotta, lokakuun ja joulukuun 2013 välisenä aikana.
Selvitystyön sijoittuminen juhlavuoden loppupäähän aiheutti sen, että osa juhlavuoden tapahtumista oli ollut jo yli
puoli vuotta aikaisemmin ja toisaalta osa tapahtumista oli
vasta tuloillaan. Kuukausia aikaisemmin tapahtuneet asiat
jäävät helposti unholaan ja näin ollen selvitystyö heijastaa
pääosin ihmisten palautteenkeruun aikaisia tuntemuksia
juhlavuodesta.
Juhlavuoden syksyn kantavana teemana oli valo. Koska
selvitystyö toteutettiin yhtä aikaa valoteemaisten tapahtumien kanssa, yleisön palautetta juhlavuodesta kerättiin
alueellisissa valotapahtumissa ja valofestivaaleilla. Mikäli
palautetta juhlavuodesta olisi kerätty koko vuoden ajan
eriteemaisissa tapahtumissa, juhlavuoden tuloksissa olisi
todennäköisesti noussut nykyisiä kertoja useammin myös
muita tapahtumia ja teemoja esiin.
Juhlavuosi kokonaisuutena oli vuoden kestävä projekti
satoine tapahtumineen. Palautetta kerätessä vaikutti siltä,
että juhlavuoden yleisöllä ei ollut selkeää näkemystä siitä,
mitkä asiat kuuluivat juhlavuoteen. Esimerkiksi juhlavuoden tapahtumissa paikan päällä osa vastaajista ei tiennyt
olevansa juhlavuoden tapahtumassa eikä osannut listata
juhlavuoden tapahtumia, joissa oli itse käynyt. Juhlavuoden
yleisöltä kerätty palaute siis kuvastaa sitä mielikuvaa, mikä
vastaajille on syntynyt juhlavuodesta rajallisen tietämyksen
perusteella. Tähän mielikuvaan on vaikuttanut toisaalta
juhlavuoden päätapahtumien saama runsas medianäkyvyys
ja toisaalta muiden tapahtumien vähäisempi näkyvyys; juhlavuoden muut tapahtumat jäivät pienemmälle huomiolle
selvitystyössä kerätyssä palautteessa.
Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on hyvä ottaa huomioon myös selvitystyön tekijän ja juhlavuoden
projektiorganisaation väliset suhteet. Selvitystyön toteutti
yliopisto-opiskelija, mutta selvitystyö suunniteltiin yhdessä
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juhlavuoden projektihenkilökunnan kanssa. Vaikka tutkimukseen kuului pyrkimys kerätä monipuolisesti palautetta
juhlavuodesta, on tutkimuskysymysten asettelu väistämättä ohjannut tutkimustulosten suuntaa. Osa juhlavuoden

projektihenkilökunnasta oli myös läsnä ryhmätyöskentelytilaisuuksissa. Tämä saattoi vaikuttaa siihen, mitä asioita
ryhmätyöskentelytilaisuuksissa tuotiin esille
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Juhlatoimikunnassa keskusteltiin pienryhmissä juhlavuoden
sisällöstä, rakenteesta ja kokonaisuudesta (ks. Liite 1). Juhlavuoden sisältö jaettiin juhlavuoden tavoitteisiin ja tapahtumiin,
rakenne juhlavuoden organisoitumiseen ja resursseihin ja
kokonaisuus juhlavuodesta muodostuneeseen kuvaan ja merkitykseen sekä jatkoehdotuksin. Juhlatoimikunnassa jokainen
alaotsikko herätti keskustelua ja keskusteluiden pääkohdat on
tiivistetty sekä nostettu esiin vaaleanpunaisiin osioihin; tähtien
määrä on suhteessa haastateltujen antamiin painotuksiin.

Tavoitteiden
toteutuminen
��� paikallisuus
��

yhteisöllisyys

�

nuoret

3.1 Juhlavuoden sisältö
Juhlavuoden kolme tavoitetta oli 1) huomioida erityisesti
nuoret, 2) tuoda esille paikallista osaamista ja alueen monimuotoisuutta sekä 3) edistää yhteisöllisyyttä. Juhlatoimikunnan mielestä juhlavuoden tavoitteet olivat hyviä ja niihin myös
vastattiin pääpiirteittäin hyvin. Juhlavuoden tavoitteista paikallisen osaamisen ja alueen monimuotoisuuden esilletuomisen koettiin toteutuneen parhaiten ja myös yhteisöllisyyden
tavoitteeseen vastattiin hyvin. Tavoitteista eniten keskustelua
herätti nuorten huomioiminen ja tämä jakoi juhlatoimikunnan
jäsenten mielipiteitä.
Juhlatoimikunnan mukaan juhlavuosi toi paikallista osaamista
ja alueen monimuotoisuutta esiin vahvasti. Paikalliset ihmiset
itse osallistuivat tapahtumien järjestämiseen ja myös juhlavuoden suunnittelussa huomioitiin Oulun uuden alueet. Eri
alueiden ja alueella vaikuttavien ihmisten näkyvyys lisääntyi.

Tapahtumista esiin
nousi
��� Kansankäräjät
��� Pääjuhla
��

Oulun tuomaa

��� Avajaisjuhla
��� Valotapahtumat
��� Ruusuteos
��� Puistolan tädit

Juhlavuodessa yhteisöllisyyden edistäminen toteutui yhteisöllisinä tapahtumina. Myös yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä oli runsaasti. Juhlatoimikunta nosti taitelija Kaisa Salmen
Ruusuteoksen esimerkiksi yhteisöllisestä tapahtumasta.

						

Pohtiessa nuorten huomioimisen tavoitetta ensi vaikutelmana
juhlatoimikunnassa oli, että nuoret eivät ole näkyneet juhlavuodessa yhtä hyvin kuin esimerkiksi paikallisuus. Nuoria ei
onnistuttu houkuttelemaan mukaan, sillä heitä ei juuri näkynyt tapahtumissa Ruusuteosta ja vuoden vaihteessa ollutta
avajaisjuhlaa lukuun ottamatta. Toisaalta juhlatoimikunta pohti,
että tapahtumissa oli lapsiperheitä ja heidän joukossaan myös
nuoria perheitä. Juhlatoimikunta pohti myös vaihtoehtoa, että
nuoria oli mahdollisesti mukana enemmän pienemmissä tapahtumissa, joissa juhlatoimikunta ei ollut mukana. Juhlatoimikunnassa nuorten huomioimista nähtiin olleen esim. kouluissa
järjestetyt lyhty- ja origamityöpajat sekä valtuustosalin tarjoaminen opiskelijayhdistysten kokouksia varten.

Tapahtumissa
korostui
��� uudet sisällöt
��� monipuolisuus
��� ilmaiset tapahtumat
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Juhlavuoden suunnitteluvaiheessa pohdittiin tavoitetta
työllistää kaikki oululaisnuoret tietyksi ajanjaksoksi. Nuorten
työllistämisestä järjestettiin juhlavuoden aikana mm.
seminaari kaupungintalolla, jossa oli mukana paljon eri
toimialoja ja tahoja. Työllistämisen eteen tehdyt toimenpiteet eivät kuitenkaan johtaneet konkreettisesti kaikkien
oululaisnuorten työllistämiseen. Juhlatoimikunnassa
koettiin, että nuorten työllistämiskampanjaan otettiin
kunnianhimoinen tavoite, mutta tietyksi ajanjaksoksi
työllistäminen oli liian kova haaste. Juhlavuosi sai kuitenkin
ihmisiä kokoontumaan nuorten työllistämisen puolesta ja
toivottavasti synnytti jonkinlaisen virikkeen ja kontakteja
jatkoa ajatellen.
Juhlatoimikunnassa juhlavuoden runsas tapahtumantarjonta sai kiitosta. Juhlavuoden aikana oli monipuolisesti tapahtumia, joiden ohjelmat tavoittivat erilaisia ihmisiä. Tarjontaa
oli suurista massatapahtumista pieniin kulttuuri-iskuihin.
Positiivista oli tapahtumien maksuttomuus ja uudenlaiset
tapahtumasisällöt Oulussa. Juhlavuoden isompia tapahtumia huomioitiin mediassa pienempiä tapahtumia enemmän
ja kaikki pienemmät tapahtumat eivät saaneet yhtä isoa
huomiota juhlatoimikunnassakaan.
Yksittäisistä tapahtumista juhlatoimikunnassa keskustelua
herättivät avajaisjuhla vuoden vaihteessa, pääjuhla Madetojan salilla, Oulun tuomaa, Ruusuteos, Kansankäräjät,
valotapahtumat ja Puistolan tätien konsertit. Kaikki mainitut
tapahtumat saivat positiivista palautetta; ainoastaan Oulun
tuomaa herätti ristiriitaisia näkemyksiä. Juhlavuoden avajaisjuhla nähtiin hyvänä ja uudenlaisena oululaisia yhteen
kokoavana juhlana. Valoteemaiset tapahtumat syksyllä
koettiin pimeää vasten toimivaksi konseptiksi ja origamientaittelu kouluissa nähtiin hienona osallistavana asiana. Juhlatoimikunnan mielestä valo oli juhlavuoden näkyvin teema.
Kansankäräjät koettiin onnistuneiksi tilaisuuksiksi, jonka
konseptia olisi mahdollista jalostaa uusiin tarkoituksiin.
Pääjuhla Madetojan salilla puolestaan kuvattiin mahtavaksi
ja arvokkaaksi juhlaksi, joka ei ollut ollenkaan ”pönötystä”.
Kaisa Salmen Ruusuteos sai paljon kehuja juhlatoimikunnalta. Juhlatoimikunnan jäsenet itse pitivät Ruusuteoksesta
ja he olivat myös kuulleet paljon kiitosta kuntalaisilta ja
kansainvälisiltä vierailta teoksesta. Ruusuteos sai hyvin
medianäkyvyyttä ja se toi elinvoimaa Oululle, sillä ihmiset
tulivat katsomaan teosta laajemmalta alueelta. Positiivista
oli oheisohjelmien kuten musiikin ja hieronnan järjestäminen Ruusuteoksen yhteyteen. Juhlatoimikunnan jäsenten
mukaan Ruusuteoksen merkittävyydestä puhuu myös sen
ansaitsema YTR:n Rakennusteko 2013 -kunniamaininta.
Heidän mielestä kunniamaininta kertoo siitä, kuinka pienillä
pehmeillä asioilla saadaan paljon aikaan kaupunkitilassa.
Oulun tuomaa herätti juhlatoimikunnassa monenlaisia
näkökulmia; musiikkia ja teatteri yhdistelevästä teoksesta

löydettiin paljon sekä hyviä että huonoja asioita. Oulun
tuomassa hyvää oli tarkoitus, että kaupunkilaiset pääsevät
ilmaiseen yhteiseen tapahtumaan. Tiiviistä harjoitteluaikataulusta huolimatta, ammattilaistekijät olivat saaneet
rakennettua kivan, yllätyksellisen ja hauskan esityksen.
Näyttelijät olivat hyviä ja juhlatoimikunnan jäsenet olivat
kuulleet monien pitävän esityksestä. Musikaalin karrikoidut ulkomaalaiset nähtiin niin ikään hauskoina, mutta
juhlatoimikunnassa pohdittiin, missä menee hyvän maun
raja, kun vitsaillaan kutsuvieraiden kustannuksella. Osa
juhlatoimikunnan jäsenistä kuvasi Oulun tuomaa -näytöstä
sillisalaatiksi ja näytöksen juonta ”köykäiseksi” ja ”tekohauskaksi”. Juhlatoimikunnassa arvioitiin, että suuri enemmistö
katsojista piti esityksestä ja pieni vähemmistö ei pitänyt.
Juhlatoimikunta olisi halunnut olla mukana miettimässä
Oulun tuomaa -esityksen juonta.
Juhlavuoden tapahtumat rakentuivat kolmiportaisen mallin
avulla. Kolmiportaiseen malliin kuuluivat juhlavuoden
päätapahtumat, tapahtumatuetut tapahtumat sekä jo olemassa olevat tapahtumat, jotka liitettiin osaksi juhlavuotta.
Juhlatoimikunnassa tapahtumien kolmiportainen malli koettiin toimivaksi ja onnistuneeksi malliksi. Malli mahdollisti
tapahtumia koko alueella ja parasta mallissa oli se että, juhlavuodessa oli sekä päätapahtumia että pieniä tapahtumia.
Päätapahtumat toivat juhlatoimikunnan mukaan näkyvyyttä
juhlavuodelle.

3.2 Juhlavuoden rakenne
Rakenne
��� organisoituminen
��� projektiorganisaatio
��� juhlatoimikunta
��� resurssit
��� resurssien
hyödyntämien

Juhlatoimikunnassa koettiin juhlavuoden organisoitumisen toimineen hyvin. Työskentely juhlavuoden aikana oli
hyvin suunniteltua ja jäntevää. Juhlatoimikunnan työskentely oli toimivaa ja projektiorganisaatio toteutti juhlavuoden
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toimintaa loistavasti. Juhlavuodella oli käytössä riittävästi
resursseja ja lukematon määrä ihmisiä oli mukana toteuttamassa juhlavuotta.
Juhlatoimikunta työskentelymenetelmänä koettiin onnistuneeksi. Juhlatoimikunnan kokoukset olivat hyvin
valmisteltuja ja jämäköitä, puheenjohtaja veti keskustelua
hyvin yhteen, päätöksiä saatiin aikaan ja aikaa ei mennyt
pikkujuttuihin tai turhiin väittelyihin. Juhlatoimikunta toimi
tiiviisti yhteistyössä kaupungin virkamiesten tulevaisuuden
näkemyksien ja linjauksien kanssa. Myös juhlatoimikunnan
yhteydet istuvaan kaupunginhallitukseen ja kuntien yhdistymistyöhön koettiin hyväksi asiaksi. Työtä juhlatoimikunnassa oli sopivasti ja kokouksiin oli kiva tulla.
Juhlatoimikunnassa koettiin, että juhlavuoden resurssit
olivat riittävät. Rahaa oli tarpeeksi ja sillä saatiin yllättävän
paljon aikaan. Juhlavuosi oli mukana erilaisissa yhteistöin
tehdyissä tapahtumissa, joissa rahoitusta oli tullut muualtakin. Tämän vuoksi juhlavuoden käytössä ollut rahasumma
oli itse asiassa suurempi kuin juhlavuoden budjetti. Toisaalta
juhlatoimikunnassa esitettiin, että olisihan sitä rahaa voinut
olla enemmänkin. Juhlavuoden henkilöresurssit koettiin niin
ikään riittäviksi ja hyviksi. Ihmiset tekivät töitä juhlavuoden
eteen mm. oman työnsä ohella, vapaaehtoisena, talkootöin
ja tapahtumatuen avulla. Myös tapahtumat, jotka liitettiin
osaksi juhlavuotta, koettiin tärkeäksi resurssiksi.

yhteen sekä paikallistasolla että koko uuden Oulun tasolla.
Juhlatoimikunnan mukaan juhlavuosi voisi jättää henkiseksi
perinnökseen myönteisen ajatuksen kuntien yhdistymisestä. Kuntaliitos ei tarkoita oman paikallisidentiteetin
ja paikallisten tapahtumien katoamista ja tämän rinnalle
liitoksesta voi saada paljon uutta. Oulun elinvoimaisuus
lisääntyi juhlavuoden ansiosta, sillä juhlavuosi sai muitakin
kuin oululaisia liikkeelle. Juhlatoimikunnassa koettiin, että
juhlavuoden aikana muodostui sytykkeitä, jotka lähtivät
liikkeelle ja jäävät elämään juhlavuoden päätyttyäkin.

Juhlavuodesta
muodostunut kuva
ja merkitys
•
•
•
•
•

tapahtumarikas vuosi
tiedotus & näkyvyys
yhteen kokoaminen
Oulun vetovoimaisuus
henkinen perintö

3.3 Juhlavuosi kokonaisuutena
Juhlatoimikunnassa juhlavuosi koettiin haastavista taloudellisista lähtökohdista huolimatta onnistuneeksi vuodeksi.
Uuden Oulun juhlavuosi oli runsas ja tapahtumarikas. Juhlavuoden tiedotus, näkyvyys ja ilme saivat niin ikään kiitosta
juhlatoimikunnalta. Juhlavuoden merkitykseksi juhlatoimikunta esitti ihmisten yhdistämisen ja Oulun vetovoimaisuuden lisäämisen. Juhlavuoden henkiseksi perinnöksi koettiin
positiivisen mielikuvan jättäminen kuntien yhdistymisestä.
Juhlatoimikunnan mielestä juhlavuosi oli näkyvä vuosi, joka
toi positiivista näkyvyyttä Oulun kaupungille. Tiedotusvälineet tulivat hienosti mukaan juhlavuoteen ja korostivat
tapahtumien olevan osa juhlavuotta. Tiedottaminen oli
myönteistä ja sitä oli tarpeeksi. Pääkaupunkiseudulle asti
juhlavuosi ei tosin paljolti näkynyt. Juhlavuoden ilmeestä
pidettiin ja juhlavuoden logo sai paljon kiitosta; saman
logon käyttäminen kaikkialla toi juhlatoimikunnan mukaan
yhtenäisyyttä tapahtumiin.
Juhlavuodella oli ihmisiä kokoava vaikutus ja merkitys.
Sen sijaan, että olisi korostettu ajatusta pienten kuntien
liittymisestä Ouluun, juhlavuosi kokosi kaikkia oululaisia

Jatkossa
•
•
•
•
•

paikalliset toimijat
tapahtumatuki
resurssien turvaaminen
yhteisölliset tapahtumat
valofestivaali

Juhlatoimikunnassa juhlavuoden ideoita ja tapahtumia,
joiden toivotaan jäävän elämään, ovat valoteema, kukkateema, Kansankäräjät ja avajaisjuhla vuoden vaihteessa.
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Myös alueellisuuden ja yhteistyön eri toimijoiden välillä
toivotaan jatkuvan juhlavuoden jälkeenkin. Uuden Oulun
tulevaisuudeksi esitettiin ”erkaantuminen tai lähentyminen,
avaimet tähän on kaupungin toimijoilla”.
Valoteemaa ehdotettiin juhlatoimikunnassa uuden Oulun
kantavaksi voimaksi. Valotapahtumia voisi jatkaa vuosittain
esimerkiksi valoviikkojen muodossa. Valo voisi olla yhteinen taso, jota kuntalaiset toteuttaisivat paikallistasolla eri
keinoin (led, tervatulet, kynttilät jne.). Paikallisten aktivoiminen olisi järkevää näin tiukan budjetin aikana. Valoviikkojen
lisäksi Oulun kuntarajoille voisi sijoittaa esimerkiksi ledvaloilla tehdyt kyltit, jotka kertoisivat Ouluun saapumisesta
jokaisesta ilmansuunnasta tuleville ihmisille.
Ruusuteos toimi juhlatoimikunnassa esimerkkinä pehmeästä asiasta, jolla saadaan aikaan suuri vaikutus kaupunkitilaan. Ruusuteoksen tapaisia asioita, jotka nostavat yhteisöllisyyttä ja saavat ihmiset osallistumaan ja kokoontumaan

yhteen, kaivattaisiin jatkossakin. Juhlatoimikunnassa esitettiin ajatus taloyhtiöiden, oppilaitosten ja kivijalkaliikkeiden
haastamisesta mukaan toimintaan. Esimerkiksi taloyhtiöissä
yhteisestä sopimuksesta jokainen voisi koristella parvekkeensa samalla kukalla tai kivijalkaliikkeissä kaikki saman
kadun liikkeet voisivat somistaa näyteikkunansa yhteisellä
teemalla. Tällaisia teemaviikkoja olisi liikkeiden helppo
hyödyntää myös liikevoitoksi.
Kansankäräjät olivat toimiva konsepti ja juhlatoimikunnan
mielestä vaikuttaisi siltä, että tällaisille vuorovaikutteisille
tapahtumille on kysyntää. Lisäksi niiden järjestäminen ei olisi kovin kallista. Myös uuden vuoden juhlalle ja tapahtumien
järjestämiselle koko uuden Oulun alueella toivotaan jatkoa.
Alueellisuuden huomioimista ajateltiin myös ehdotuksessa
järjestää jatkossakin yhteiskuljetuksia vuoden päätapahtumiin koko Oulun alueelta. Juhlatoimikunnassa keskusteltiin
myös muiden kaupunkien tapahtumista ja mallin ottamista
muilta paikkakunnilta siihen, miten Oulua voisi jatkossakin
kehittää.

Kuva Jussi Tuokkola
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Kuva Johanna Prokkola
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4 Tulokset –
työryhmä

Kuva Marjo Väisänen
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Sekä työryhmässä että juhlatoimikunnassa keskusteltiin
juhlavuodesta saman aiherungon pohjalta (ks. Liite 1). Molemmat tahot nostivat paljon samoja asioita esiin, mutta joitakin painatuseroja löytyi. Tässä kappaleessa kuvataan niitä
seikkoja juhlavuoden sisällöstä, rakenteesta ja kokonaisuudesta, joita työryhmässä nostettiin esiin ja keskusteluiden
pääkohdat on tiivistetty sekä nostettu esiin vaaleanpunaisiin osioihin; tähtien määrä on suhteessa haastateltujen
antamiin painotuksiin.

4.1 Juhlavuoden sisältö
Työryhmässä koettiin, että juhlavuoden tavoitteisiin
vastattiin pääsääntöisesti hyvin. Työryhmässä korostettiin
erityisesti yhteisöllisyyden toteutumista, mutta myös paikallisuus toteutui hyvin. Nuoria huomioitiin juhlavuoden aikana,
mutta nuorten tavoittaminen oli hankalaa. Nuoret eivät
lähteneet vahvasti juhlavuoteen mukaan.
Yksi juhlavuoden tavoitteista oli edistää alueen ihmisten
yhteisöllisyyttä ja tämä onnistui ja toteutui työryhmän
mukaan erittäin hyvin. Yhteisöllisyys näkyi eri tapahtumissa eri tavoin, mutta taiteilija Kaisa Salmen Ruusuteoksen
koettiin toteuttavan parhaiten yhteisöllisyyttä. Myös vuoden
vaihteen avajaisjuhla, valotapahtumat ja Kansankäräjät
nostettiin esiin esimerkkeinä yhteisöllisistä tapahtumista.
Tapahtumien lisäksi myös juhlavuoden tapahtumatuki lisäsi
yhteisöllisyyttä. Raha-avustus mahdollisti ja pakotti pienet
toimijat aktiivisiksi ja luomaan verkostoja tapahtumanjärjestämiseksi.
Toinen juhlavuoden tavoitteista oli tuoda esiin paikallista osaamista ja alueen monimuotoisuutta. Työryhmässä
katsottiin, että paikallisuus ja monimuotoisuus tulivat esiin
ihmisten itse järjestämissä tapahtumissa. Tapahtumien tekijät ja sisällöt perustuivat paikalliseen osaamiseen ja alueen
toimijat pääsivät tapahtumiensa kautta esille. Jo juhlavuoden suunnitteluvaiheessa iso alue huomioitiin ja tapahtumia
järjestettiin juhlavuoden aikana koko alueella.
Juhlavuoden kolmas tavoite, huomioida erityisesti nuoret,
ei onnistunut odotetulla tavalla. Nuoria huomioitiin juhlavuoden aikana useiden tapahtumien kohderyhmänä, mutta
nuorten tavoittaminen oli haastavaa. Elokuvailta Rotuaarilla
-tapahtumassa ja Ruusuteoksen luona oli nuoria paikalla,
mutta esimerkiksi nuorille suunnattu tapahtuma, Bileet
teatterin takana, ei tavoittanut kohdeyleisöään odotetulla
tavalla. Työryhmässä keskusteltiin myös nuorten tavoittamisen ja työllistämiskampanjan haasteista.

Tavoitteiden
toteutuminen
��� yhteisöllisyys
��

paikallisuus

�

nuoret

Tapahtumista esiin
nousi
��� Avajaisjuhla
��� Ruusuteos
��� Kansankärjät
��� Elokuvailta Rotuaarilla
��

Oulun tuomaa

�

Pääjuhla

Tapahtumissa
korostui
��� uudet sisällöt
��� monipuolisuus
��� pienet kohdennetut
tapahtumat
��

tapahtumien määrä
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Juhlavuoden tapahtumista keskustelua herättivät tapahtumien määrä, sisällöt ja tapahtumien sijoittuminen osaksi
juhlavuotta. Kaikista juhlavuoden tapahtumista työryhmän
kokouksessa ei ollut mahdollista keskustella erikseen, joten
tapahtumakohtainen palaute koostuu pääosin juhlavuoden
päätapahtumista ja muutamasta pienemmästä tapahtumasta. Kaiken kaikkiaan juhlavuoden tapahtumiin oltiin
työryhmässä tyytyväisiä.
Työryhmässä koettiin hyväksi asiaksi, että tapahtumia oli
tasaisesti koko vuoden ajan ja koko uuden Oulun alueella.
Tapahtumat olivat monipuolisia ja ne tarjosivat jokaiselle
jotakin. Tapahtumien sisällöt toivat Oulun alueelle paljon
uutta; sellaisia tapahtumia ja ideoita, joita ei ollut täällä
ennen nähty. Uusista tapahtumasisällöistä esimerkkeinä
toimivat avajaisjuhla vuoden vaihteessa, Ruusuteos ja Valoa
Oulu! -valofestivaali. Erityisen onnistuneina tapahtumina
työryhmässä nostettiin esiin kohdennetut pienet tapahtumat, jotka oli suunnattu tietylle yleisölle.
Juhlavuoden tapahtumia oli niin paljon, että työryhmän
jäsenet eivät muistaneet kaikkia tapahtumia. Parhaiten
työryhmäläiset muistivat ne tapahtumat, joissa he olivat
itse mukana. Tämä herättikin keskustelua siitä, miten suuri
yleisö hahmotti juhlavuotta. Monesti ihmiset menevät
itseään kiinnostaviin tapahtumiin eivätkä välttämättä miellä
osallistuvansa juhlavuoteen. Näin ollen monet ihmiset ovat
saattaneet tietämättään osallistua uuden Oulun juhlavuoteen.
Tapahtumista positiivista palautetta saivat avajaisjuhla
vuoden vaihteessa, Kansankäräjät, Elokuvailta Rotuaarilla ja
Ruusuteos. Avajaisjuhlaa vastaavaa uuden vuoden tapahtumaa ei ollut aikaisemmin ollut alueella ja tapahtuma sai
liikkeelle paljon ihmisiä ympäri uutta Oulua. Kansankäräjät
koettiin hienoksi konseptiksi, joka toimi sekä paikan päällä
että livelähetyksenä. Elokuvailta Rotuaarilla oli uudenlainen
tapahtuma kaikenikäisille ja myös se sai työryhmän mukaan
hyvän vastaanoton.
Työryhmän mielestä Ruusuteos oli kaikista muistettavin
tapahtuma ja se jää monelle päällimmäiseksi mieleen
juhlavuodesta. Ruusuteoksella oli hyvä medianäkyvyys ja
se sai runsaasti positiivista palautetta. Tapahtuma koettiin
hyvähenkiseksi ja uudenlaiseksi yhteisölliseksi kulttuurikokemukseksi. Työryhmässä nostettiin esiin huoli siitä, että
Ruusuteoksesta voi tulla eräänlainen mittapuu, johon kaikkia tulevia tapahtumia verrataan. Toisaalta vaarana on myös
ajatus ”meillähän oli Ruusuteos, enää ei tarvitse satsata”.
Ruusuteoksen koettiin kuitenkin avaavan tietä uudenlaisille
yhteisöllisille tapahtumille.
Tapahtumista eniten kritiikkiä työryhmältä saivat pääjuhla
Madetojan salilla sekä Oulun tuomaa. Tapahtumat olivat

pettymys monelta osalta. Tapahtumia kuvattiin perinteisen
ajattelun juhlatapahtumiksi, joissa oli yksisuuntainen tarjonta. Tämä ei työryhmän jäsenten mielestä sopinut juhlavuoden tavoitteisiin. Tapahtumiin oli kutsuttu kansainvälisiä
vieraita, mutta ohjelmakielenä käytettiin suomea. Myöskään
pääjuhlan tarjoiluun ja suurella budjetilla tehtyyn Oulun
tuomaa -esityksen kokonaisuuteen ei oltu täysin tyytyväisiä.
Työryhmäläiset olivat kuulleet Oulun tuomaa -esityksestä
paljon negatiivista palautetta, mutta osa esityksen nähneistä työryhmäläisistä piti esitystä viihdyttävänä.
Osa tapahtumiin liittyvistä keskustelunaiheista herätti
vastakkaisia näkemyksiä ja kriittisiä kysymyksiä työryhmän
jäsenten keskuudessa. Esimerkiksi tapahtumien paljouden
haittapuoli oli se, että osa työryhmäläisistä koki, että jossain
vaiheessa uusista tapahtumista ei jaksanut enää ottaa
ärsykkeitä vastaan. Jotkut työryhmäläisistä antoivat kiitosta
tapahtumien viemisestä suoraan kouluihin ja päiväkoteihin
kun taas osa koki, että lapsirikkaassa Oulussa olisi voitu
huomioida pienet lapset paremminkin. Vaikka työryhmässä
koettiin, että tapahtumia järjestettiin koko uuden Oulun
alueella, työryhmässä pohdittiin, miltä tämä asia vaikutti
entisissä Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnissa. Järjestettiinkö kaikissa entisissä kunnissa tarpeeksi
ja tasapuolisesti tapahtumia vai painottuivatko tapahtumat
liikaa vanhan Oulun alueelle?
Tapahtumien kolmiportainen malli koettiin toimivaksi
ratkaisuksi. Juhlavuosi pystyi satsaamaan muutamaan
isompaan tapahtumaan ja samalla tapahtumia järjestettiin
koko vuoden ajan pienemmässä mittakaavassa tapahtumatuen avulla. Kaikille oli jotain tarjolla, mutta kaikkeen
ei tarvinnut itse ”sotkeentua”. Työryhmässä nostettiin esiin
myös kärkitapahtumien tärkeys. Juhlavuoden näkyvyyden
kannalta kärkitapahtumat olivat erittäin oleellisia. Ilman
juhlavuoden huipputapahtumia ei olisi syntynyt tietoisuutta
juhlavuodesta.

4.2 Juhlavuoden rakenne
Työryhmässä koettiin, että juhlavuoden organisoituminen
toimi melko hyvin. Projektiorganisaatio sai kiitosta, mutta
koko juhlavuoden organisoitumisen rakenne koettiin turhan
raskaaksi. Tapahtumatukea pidettiin erityisen tärkeänä työryhmässä. Työryhmä työskentelymenetelmänä oli toimiva,
mutta työryhmän kokouksia oli liikaa. Lisäksi alueellisten
edustajien rooli työryhmässä jäi hieman epäselväksi. Juhlavuoden resursseja kuvattiin huikeiksi.
Juhlavuoden rakenne kokonaisuudessaan oli raskas ja
työryhmäläiset pohtivat, olisiko kevyemmällä rakenteella
saatu sama tai jopa parempi lopputulos aikaan. Toisaalta
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juhlavuoden raskaan rakenteen koettiin pakottavan jo lähtökohtaisesti ihmiset yhteisöllisyyteen ja verkostoitumiseen.
Työryhmässä juhlatoimikunnan rooliksi ei nähty muuta
kuin poliittinen päätöksenteko ja rahoituksen takaaminen.
Työryhmässä esitettiin myös ajatus juhlatoimikunnan ja työryhmän kokouksien hajauttamisesta Oulu10:stä ja kaupungintalolta koko Oulun alueelle. Tällöin uuden Oulun alueet
olisivat tulleet tutummaksi kokouksiin osallistujille.

työryhmän kokousten anti oli välillä lähinnä informatiivinen,
työryhmäläiset eivät olisi halunneet syvempiä vaikutusmahdollisuuksia juhlavuoden sisältöihin ja suunnitteluun.
Työryhmän työskentelyn kehittäminen sai kaksi ehdotusta.
Alueellisen edustajan rooli työryhmässä oli jäänyt hieman
epäselväksi, joten työskentelyn alussa olisikin voitu avata
tarkemmin, mitä työryhmäläisiltä odotetaan: minkälaista
työpanosta ja mihin tarkoitukseen. Työryhmässä esitettiin
ajatus myös toisen edustajan valitsemisesta alatyöryhmään;
tämä olisi ollut vastuunjakoa, sitouttamista ja verkostojen
lisäämistä.

Juhlavuoden organisoitumisessa keskitetty projektiorganisaatio koettiin työryhmässä toimivaksi työskentelymuodoksi. Juhlavuosi oli niin iso
kokonaisuus, ettei se olisi
voinut toimia hajautetusti.
Projektiorganisaatio mahdollisti sen, että juhlavuoden kaikki langat pysyivät
��
organisoituminen
projektipäällikön käsissä.
Juhlavuoden projekti��� projektiorganisaatio
henkilökunnan työote oli
��� tapahtumatuki
innostavaa ja asiantuntevaa
työryhmän mielestä.
��
työryhmä

Juhlavuoden käytössä olleet
resurssit olivat työryhmän
mukaan huikeat sekä rahallisesti että henkilöstöosaamisella. Resursseja osattiin
hyödyntää monipuolisesti ja
tehokkaasti. Keskustelussa
nousi useamman kerran
esiin ajatus siitä, että enää
tuskin saataisiin samanlaisia
��� resurssit
resursseja juhlavuoden käytTapahtumatuen merkittätöön. Tämä aiheuttikin huolvyyttä korostettiin työ��� resurssien
ta jatkosta; mitä tapahtuu
ryhmässä. Tapahtumatuki
hyödyntäminen
kun juhlavuosi loppuu. Työkoettiin hyväksi asiaksi, joka
ryhmä koki, että Ruusuteokmotivoi ja pakotti paikalliset
sessa oli hienosti mukana
ihmiset aktivoitumaan. Tavapaaehtoisia, mutta kysyi,
pahtumatuki innosti ihmisiä
olisiko vapaaehtoisia voitu
ja pienellä rahasummalla
saada enemmän muihinkin
saatiin suuria aikaiseksi.
tehtäviin. Esimerkiksi jatkuva
Työryhmässä esitettiin kuitai hektisimmissä tilanteissa oleva lisäkäsi projektin työntetenkin ehdotuksia tuen saajien tarkemmasta määrittelystä.
kijöille olisi voinut olla tarpeen. Juhlavuoden projektihenkiEsimerkiksi kotiseutuyhdistysten aktivointi ei onnistunut ja
lökunnalle kasautui paljon töitä, joka näkyi ylityötunteina ja
työryhmässä pohdittiin, voisiko tuensaaja olla kuka tahansa
käytännön tekemisinä kuten lumenluontina pesäpallostaditoimija (seurakunnasta, kotiseutuyhdistyksestä, poliittisesonilla. Työryhmässä ehdotettiin mahdolliseksi lisäresurssiksi
ta yhdistyksestä tms.) kunhan tuettu tapahtuma täyttäisi
myös Oulu-opistoa ja Taidekoulua. Tällaisia koko vuoden
vaaditut kriteerit ja tapahtuma mahtuisi annettujen raamien
kestäviä ryhmiä olisi voitu hyödyntää sisällöntuottamisessa.
sisälle. Vaikka tapahtumatuen hakijoita oli paljon, nuoria
tapahtumatuen hakijoita ei ollut montaa. Työryhmä pohti,
oliko syynä paperityön kammo sekä nuorten halu järjestää
tapahtumia, jotka eivät sopineet juhlavuoden tavoitteisiin.

Rakenne

4.3 Juhlavuosi kokonaisuutena

Työryhmän työskentelyn koettiin toimineen kohtalaisesti.
Työryhmässä oli erinomaisen paljon osaamista ja eri alojen
ammattitaitoa. Jossakin vaiheessa erilaisia ryhmiä ja kokouksia oli kuitenkin liikaa. Kokouksien anti koettiin lähinnä
tiedottavaksi ja tämä aiheutti katoa kokouksien osallistujamäärissä. Koska työryhmässä oli edustajia koko uuden
Oulun alueelta, osalla työryhmäläisistä meni paljon aikaa
tarpeettomiksi kokemiin kokouksiin ajamiseen. Työryhmäläiset kokivat, että jotkut tapahtumat tai ajankohdat vaativat
enemmän työskentelyä, mutta kokonaisuudessaan työryhmässä toimimisen työtaakka ei ole ollut liiallinen. Vaikka

Työryhmän mielestä oli hienoa, että kuntien yhdistymistä
päätettiin juhlia juhlavuotena. Juhlavuotta kuvattiin näyttäväksi ja korkean profiilin tapahtumaksi. Vuoden kestävä
julkisuuskuva maineenhallinta hoidettiin hienosti. Juhlavuoden markkinointi oli onnistunutta; tiedotus, näkyvyys
ja graafinen ilme olivat hyviä. Juhlavuosi virkisti alueellista
kulttuuritoimintaa, auttoi uuden Oulun omaksumisessa
sekä toimi ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Työryhmässä esitettiin, että juhlavuoden rahankäytöstä ja tuotantomalleista
kannattaa ottaa esimerkkiä jatkossa.
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Juhlavuoden markkinointi oli työryhmän mielestä upeasti
toteutettu. Markkinointi oli näkyvää, innostavaa ja kannustavaa. Juhlavuoden visuaalinen ilme oli hyvä ja juhlavuoden
materiaaleja (esitteet, mainokset, tuotteet yms.) kuvattiin
korkeatasoisiksi ja hyvällä maulla toteutetuiksi. Erityisesti
valotapahtumien graafista ilmettä kehuttiin. Juhlavuoden
sisäinen tiedotus oli toimivaa ja markkinointi toi tietoisuutta
uudesta Oulusta laajemmalle yleisölle. Työryhmässä huomioitiin positiivisena asiana se, että juhlavuoden aikana oli
myös isompia markkinointikokonaisuuksia kuten villasukkien kutominen kaikille uusille oululaisvauvoille. Tapahtumanhakusivuina harva käyttää Oulun kaupungin kotisivuja,
joten työryhmässä esitettiin ajatus siitä, olisiko juhlavuodella voinut olla omat Facebook-sivut.
Juhlavuodella koetaan olleen merkitystä. Juhlavuosi virkisti
alueellista kulttuuritoimintaa, lisäsi ihmisten verkostoitumista ja luultavasti jollakin tasolla myös yhdisti uusia kuntalaisia. Juhlavuosi tarjosi uuden Oulun alueella yhteisöllisiä
kokemuksia, loi positiivista mielikuvaa uudesta Oulusta sekä
tuotti me-henkeä. Työryhmässä esitettiin ajatus siitä, että
vaikka entiset kunnat haluavat edelleen pitää kiinni paikallisidentiteetistään, tarjosi juhlavuosi myönteisen kokemuksen yhteistyöstä yli vanhojen kuntarajojen. Siitä, yhdistikö
juhlavuosi esimerkiksi oulunsalolaisia ja yli-iiläisiä, työryhmä
ei ollut varma. Juhlavuoden aikana kulutettiin rahaa, mutta
juhlavuosi koettiin työryhmässä tärkeäksi avaukseksi uuden
kunnan aloittaessa toimintaansa. Juhlavuosi tarjosi myös
hyvän mallin rahankäytön uudesta mahdollisuudesta – raha
annetaan paikallisille ja he itse tekevät rahalla asioita tietyin
reunaehdoin. Tällainen rahoitusmalli kannattaa työryhmän
mielestä hyödyntää kaupungilla jatkossakin.
Uuden Oulun jatkoon ja tulevaisuuteen ehdotettiin työryhmässä useita asioita. Työryhmäläiset toivovat tapahtumatuen jatkuvan tapahtumien rahoitusmuotona juhlavuoden
päätyttyäkin. Paikallisten itse järjestämille tapahtumille haluttaisiin tapahtumien verkoston kokoava sateenvarjo, jolla
pystyttäisiin jatkamaan yhteistä viestintä- ja markkinointistrategiaa. Koska raha on tiukassa, työryhmässä pohdittiin
erilaisia keinoja taata rahaa kulttuuritoimintaan. Juhlavuoden tapahtumista työryhmäläiset haluaisivat nähdä jatkossa
ainakin Valoa Oulu! -valofestivaalin, Ruusuteoksen kaltaisen
teoksen, Kansankäräjät sekä Elokuvaillan Rotuaarilla.
Työryhmä toivoo, että tapahtuma-avustuksia voitaisiin
jatkaa juhlavuoden päätyttyäkin. Tapahtumatuki nähtiin
tehokkaana rahoitusmuotona, jossa pienellä summalla
saadaan paljon aikaan; ”kuntalaisnäkökulmasta tapahtumatuen vaikuttavuus on satakertainen”.

Juhlavuodesta
muodostunut kuva
ja merkitys
• näyttävä & korkean profiilin
vuosi

• markkinointi
• kulttuuritoiminnan
virkistäminen

• ihmisten yhdistäminen
• uuden Oulun omaksuminen
• toimintamalleja

Jatkossa
•
•
•
•
•

paikalliset toimijat
tapahtumatuki
resurssien turvaaminen
yhteisölliset tapahtumat
valofestivaali

Työryhmäläiset ehdottivat tapahtumatuen jakamista jatkossa
teemallisesti; yhden teeman ympärille tapahtumia voisivat
rakentaa monet erilaiset tahot. Lähidemokratia tai kulttuurialuemalli voisi olla tällaisen toimintatuen jatkaja.
Kaupunkikulttuurin tutkija Charles Landry puhui lokakuussa
Elämyksellinen kaupunki -seminaarissa Oulun kaupunkikulttuurin kehityksen vaiheista Oulu 1.0, Oulu 2.0 ja Oulu 3.0.
Työryhmässä koettiin, että Oulun pitäisi siirtyä Oulu 1.0:stä
eli yksipuolisesta kansalaisille valmiina tarjotusta kaupun-
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kikulttuurista suoraan Oulu 3.0:aan eli ihmisistä itsestään
lähtevään toimintaan. Työryhmä koki, että juhlavuosi pilotoi
vaiheen 3.0 toimintaa tapahtumatuen muodossa, joten tästä
olisi helppo jatkaa samalla mallilla eteenpäin. Suurimmiksi
haasteiksi Oulu 3.0:lle koettiin raha, asenteet ja kiinnostus.
Siirtymävaiheelle tarvittaisiin myös konkreettinen 5–10
vuoden suunnitelma, jolla saataisiin oikeasti jatkuvuutta ja
pysyvyyttä aikaan.
Juhlavuoden aikana oli kymmenittäin tapahtumia, jotka olivat
osa isompaa kokonaisuutta, uuden Oulun juhlavuotta 2013.
Työryhmäläiset kaipaisivat juhlavuoden jälkeenkin yhteistä
tapahtumien verkostoa. Kohtalaisilla resursseilla pystyttäisiin
pitämään yhdessä kasassa tapahtumia. Tällaisen koordinoinnin voisi järjestää kaupungin virkamies tai ”luottotahot”. ”Luot-

totahot” koordinoisivat alueellista toimintaa, mutta tapahtumien raamit määrittelisi kaupungin johto. Tällöin kaupungin
mahdollistamilla resursseilla kaupunkikulttuuritoiminta voisi
syntyä itsestään. Myös yhteiset nettisivustot pitäisivät tapahtumien verkostoa kasassa.
Työryhmässä tapahtumien tulevaisuuteen liittyi pelko pienistä resursseista. Resurssien pienentyessä priorisointeja tulee
tapahtumaan ja seuraavien vuosien aikana kulttuuritoiminnalle ollaan tuskin lisäämässä rahaa. Tämän takia uusia rahoitusmuotoja pitää pohtia.Juhlavuoden tapahtumista työryhmä
toivoisi ainakin osalle jatkoa. Työryhmäläiset haluaisivat
nähdä valofestivaalin uudestaan. Yhteisöllisiä tapahtumia
työryhmässä toivottiin tulevaisuudessa enemmänkin. Yhteisöllisistä tapahtumista esimerkkeinä toimivat Ruusuteoksen
tapainen teos, Kansankäräjät ja Elokuvailta Rotuaarilla.

Kuva Jussi Tuokkola
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Osa konserniviestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin
henkilökunnasta keskusteli juhlavuodesta lyhyesti marraskuussa. Heidän mukaansa juhlavuodelle oli tilausta kuntien
yhdistyessä ja juhlavuosi näkyi kivalla tavalla koko vuoden
ajan. Juhlavuosi oli uusi toimiva konsepti, joka näkyi sekä
katukuvassa että ihmisten puheissa. Myös tapahtumia järjestettiin tasaisesti koko vuoden ajan. Juhlavuoden toteutus
onnistuttiin järjestämään hyvässä tasapainossa suhteessa
taloudelliseen tilanteeseen; juhlavuosi ei ollut liian yliampuva tai pröystäilevä vaan hyvällä maulla kuntaliitoksen
ensimmäistä vuotta juhlistava kokonaisuus.
Keskustelussa ilmeni, että erityisen hyvää juhlavuodessa
oli yhdessä tekeminen ja verkostoituminen. Juhlavuoden
toteutuksessa oli mukana paljon eri toimijoita ja juhlavuosi
pystyi olemaan osana erilaisissa tapahtumissa – eikä välttämättä aina tapahtuman päätoteuttajana. Juhlavuodesta
onkin hyvä ottaa oppia siitä, että kaikkea ei tarvitse tehdä
itse. Keskustelussa todettiin, että tapahtumatuen jakaminen
oli varmasti iso asia tapahtumanjärjestäjille. Myös viestintä
ja markkinointi sujuivat juhlavuodessa todella hyvin.
Juhlavuoden tapahtumista nostettiin esiin Ruusuteos,
Kansankäräjät ja Valoa Oulu! -valofestivaali – uudenlaiset
yhteisölliset tapahtumat. Kansankäräjät koettiin hyväksi
yhteisötoiminnaksi, joka kannattaisi säilyttää jollakin tapaa.
Kansankäräjien suora nettilähetys ja mahdollisuus kommentoida internetissä chatin kautta olivat uusia osallistamistapoja, joista voisi ottaa mallia esimerkiksi kaupungin
valtuustossa ja erilaisten projektien suunnitteluvaiheeseen
kuuluvissa yleisönkuulemistilaisuuksissa.
Keskustelussa arvioitiin, että Ruusuteos tulee jäämään
ihmisten mieleen pitkäksi aikaa, koska se oli aivan uudenlainen tapahtuma ja kokemus. Ruusuteokseen ei tarvinnut
erikseen osallistua, koska teoksen sijainti julkisessa kaupunkitilassa aiheutti sen, että siihen osallistui automaattisesti. Ruusuteos henki uudenlaista yhteisöllisyyttä; kadulla
koki olevansa yhtä muiden kanssa, vaikka ei välttämättä
keskustellutkaan kenenkään kanssa. Lisäksi teos sai nuoret
liikkeelle, vaikka nuoret ovat yleensä erittäin vaikeasti tavoitettava kohderyhmä.

Ruusuteos edustaa valofestivaalin tavoin ympäristötaidetta,
joka sai keskusteluun osallistuneilta hyvin paljon positiivista
palautetta. Kaupunkikuvaan tottuu, joten ympäristötaideteokset koettiin hauskalla tavalla kaupunkikulttuurin elävöittäjiksi. Ympäristötaiteeseen osallistuminen ei vaadi etukäteissuunnittelua ja aikataulutusta, koska sitä voi ihastella
sattumalta ja omalla ajalla. Ympäristötaideteokset tuottavat
yhteisöllisyyden kokemuksia ja niitä kaivattaisiin Ouluun
juhlavuoden jälkeenkin keskeisille paikoille sijoitettuna.
Juhlavuoden tavoitteista esiin nostettiin yhteisöllisyys ja
nuorten huomioiminen. Tämän lisäksi ryhmätyöskentelytilaisuudessa keskusteltiin nuorten työllistämiskampanjasta,
joka ei ottanut tuulta purjeidensa alle. Keskustelussa koettiin, että juhlavuosi toteutti sitä merkitystä, mitä tavoitteilla
haettiin. Uudenlaiset tapahtumat ja tapahtumienjärjestämistä edellyttänyt verkostoituminen ovat hyviä esimerkkejä
yhteisöllisyydestä. Nuoret huomioitiin juhlavuodessa, mutta
nuoret eivät itse osallistuneet tapahtumiin. Vaikuttaa siltä,
että nuoret eivät lähde järjestettyihin tapahtumiin, vaikka
kyseessä olisi ilmaiskonsertti hyvillä esiintyjillä. Juhlavuoden oppina tuumattiin olevan se, että nuorille järjestetyt
tapahtumat ja alueelliset yhteiskuljetukset eivät olleet suosittuja. Jatkossa näiden toteuttamista kannattaa siis harkita
tarkkaan etukäteen.
Nuorten työllistämisestä oli tarkoitus tulla yksi juhlavuoden pääkohdista. Ryhmäkeskustelussa todettiin, että tämä
ei kuitenkaan toteutunut käytännössä sillä mittakaavalla,
mitä aluksi oli suunniteltu. Keskustelijoiden mukaan idea
työllistämiskampanjaan tuli yritysmaailman puolelta, mutta
lopulta yritykset eivät itse lähteneet mukaan kampanjaan
odotetulla tavalla. Yhteistyö nuorten työllistämisessä oli
takkuista ja juhlavuosi yksikseen ei onnistunut nuorten
työllistämisessä. Keskusteluhetkellä toiminut Ylen ”Työllistetään nyt” -kampanja, oli ryhmän mielestä hyvin samankaltainen kuin juhlavuoden nuorten työllistämiskampanjan
alkuperäinen idea ja osoitti että samaan ongelmaan on
puututtu myös valtakunnallisella tasolla. Kun kuntien yhdistymistä juhlistetaan juhlavuotena, tällä ei luultavasti pystytä
vaikuttamaan keskeisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Seuraavan kerran järjestettävässä juhlavuodessa kannattaa siis
pitäytyä juhlavuoden juhlistamisroolissa.
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vastaajaa ei ollut varma siitä, mitä tapahtumia juhlavuoteen
kuuluu ja yhtä vastaajaa ei kiinnostanut mikään juhlavuoden tapahtuma.
Kyselyn vastaajista 80 henkilöä arvioi yksityiskohtaisesti
jotakin juhlavuoden tapahtumaa. Alueellisissa valotapahtumissa paikan päällä arvioitiin kyseistä alueellista valotapahtumaa, mutta sähköisessä kyselylomakkeessa vastaaja sai
itse määritellä tapahtuman, josta hän halusi antaa yksityiskohtaisempaa palautetta. Eniten arvioita saivat Ruusuteos
(n=23), Valoa Haukipudas! (n=16), Valoa Kiiminki! (n=12),
Laitakaupungin loisteessa/Valoa Oulunsalo! (n=9), Valoa
Yli-Ii (n=7) sekä Oulun tuomaa (n=5).
Ruusuteoksen arviointi oli hyvin positiivista. Miltei jokainen
vastaaja oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämien
”tapahtumasta oli saatavilla hyvin tietoa etukäteen”, ”tapahtuma oli hyvin järjestetty”, ”pidin tapahtuman ohjelmasta” ja
”suosittelisin tapahtumaa tuttavalleni” kanssa. Ruusuteoksen kouluarvosanojen keskiarvo oli yhdeksän. Kuusi vastaajista antoi Ruusuteoksella arvosanan kymmenen, yhdeksän
antoi arvosanan yhdeksän ja seitsemän vastaajista antoi
arvosanan kahdeksan. Yksi vastaajista ei tiennyt, minkä
arvosanan antaisi Ruusuteokselle. Kommenteissa Ruusuteosta kuvattiin upeaksi ja vaikuttavaksi, erilaisuudessaan
piristäväksi, ainutlaatuiseksi, ikimuistoiseksi, yhteisölliseksi
sekä kaupunkilaisia liikkeelle ja hyvälle mielelle saavaksi
teokseksi. Kritiikkiä Ruusuteos sai siitä, että talkoolaisten
työvälineitä ei ollut molemmille alueille omia ja ruusujen
purkua kuvattiin katastrofiksi. Nämä epäkohdat eivät kuitenkaan haitanneet liialti palautteenantajia.
Valoa Haukipudas! -tapahtumasta palautetta antoi 16
henkilöä ja myös tämä tapahtuma sai kouluarvosanakseen
yhdeksän. Valoa Haukipudas! -tapahtumassa lähes kaikki
palautteen antajat olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä
edellisessä kappaleessa esitettyjen väittämien kanssa.
Jokainen väittämä sai yhden ”jokseenkin eri mieltä”-vastauksen ja ei yhtään ”täysin eri mieltä”-vastausta. Kommenteissa tapahtumaa arvostettiin sen takia, että se oli lapsille
ja nuorille sopiva ja kiva ilmaistapahtuma.
Valoa Kiiminki! -tapahtuma sai palautetta kahdeltatoista
henkilöltä ja palautteen antajien keskiarvo tapahtumalle oli
kahdeksan. Tässäkin tapahtumassa enemmistö oli täysin
tai jokseenkin samaa mieltä väittämien ”tapahtumasta oli
saatavilla hyvin tietoa”, ”tapahtuma oli hyvin järjestetty”,
”pidin tapahtuman ohjelmasta” ja ”suosittelisin tapahtumaa
tuttavalleni” kanssa. Muutamat palautteenantajista eivät olleet väittämien kanssa samaa eikä eri mieltä ja pari palautteenantajista oli väittämien kanssa jokseenkin eri mieltä.
Valoa Kiiminki! -tapahtumassa arvostettiin paikallisuutta ja
Oskari Jauhiaisen perinteen vaalimista. Kritiikkiä tapahtuma
sai siitä, että valotapahtumassa matka parkkipaikalta mu-

seolle oli pimeä ja tapahtumasta ei ollut saatavilla tarkkaa
ohjelmaa etukäteen.
Valoa Oulunsalo! -tapahtuma järjestettiin Laitakaupungin
loisteessa – entisajan joulumarkkinat -tapahtuman yhteydessä. Paikan päällä kyselyyn vastanneet henkilöt (n=9)
puhuivat palautetta antaessa markkinoista, joten harva
ehkä tiedosti tapahtuman olevan yhtä aikaa myös alueellinen valotapahtuma. Vastaajien mielestä tapahtumasta
oli saatavilla hyvin tietoa etukäteen ja tapahtuma oli hyvin
järjestetty. Kaikki vastanneet pitivät tapahtuman ohjelmasta ja suosittelisivat tapahtumaa tuttavalle. Kouluarvosanaksi
tapahtuma sai yhdeksän. Kommenteissa tapahtumaa kuvattiin hyvännäköiseksi, mutta ulkoilmatapahtuman tuulta
arvioitiin liian kylmäksi.
Valoa Yli-Ii! -tapahtuma järjestettiin Kierikkikeskuksessa ja
tapahtumasta palautetta antoi seitsemän henkilöä. Tapahtuman tiedotus, järjestelyt ja ohjelma koettiin onnistuneiksi
ja tapahtumaa suositeltaisiin tuttavalle. Tosin yksi vastaaja oli jokseenkin eri mieltä väittämän ”tapahtumasta oli
saatavilla hyvin tietoa etukäteen” kanssa ja yksi ei osannut
sanoa mielipidettään kaikista väittämistä. Kommenteissa
tapahtumapaikaksi ehdotettiin Yli-Iin keskustaa suuremman
yleisömäärän takaamiseksi. Arvosanaksi Valoa Yli-Ii! -tapahtuma sai yhdeksän.
Oulun tuomaa -esityksestä palautetta antoi viisi henkilöä
ja teos jakoi vastaajien mielipiteet. Osa vastaajista piti
tapahtumasta hyvin paljon ja osa ei arvostanut tapahtumaa
ollenkaan. Vastaajien kommentteja olivat ”hieno/hauska/
yhdistävä”, ”hauska näytelmä ja hauskasti toteutettu” sekä
”mielestäni ei ollenkaan hyvä miltään osin” ja ”suuri menetys ei olisi ollut jättää koko musikaali pois jos olisi etukäteen
nähty onneton käsikirjoitus”. Kouluarvosanoja tapahtuma
sai kuuden ja kymmenen väliltä ja keskiarvoksi määrittyi
kahdeksan.
Yksittäisistä tapahtumista palautetta saivat myös Kansankäräjät (n=2), Elokuvailta Rotuaarilla (n=1), Elämysten Pikisaari
(n=1), Ravintolapäivä (n=1), Hirvenmetsästysbaletti (n=1),
valotapahtumat (n=1) sekä Guerrilla Lighting (n=1). Koska
yksittäisten palautteenantajien vastauksista ei voida vetää
sen suurempia johtopäätöksiä, näitä vastauksia ei käsitellä
yksityiskohtaisesti. Kouluarvosanaksi vastaajat antoivat
valotapahtumille ja Guerrilla Lighting -tapahtumalle kymmenen, Kansakäräjille, Elämysten Pikisaarelle sekä Hirvenmetsästysbaletille yhdeksän, Ravintolapäivälle kahdeksan
ja Elokuvailta Rotuaarilla -tapahtumalle seitsemän.

TAPAHTUMAT, JOILLE TOIVOTAAN JATKOA
Juhlavuoden tapahtumista jatkoa toivotaan juhlavuoden
kiinnostavimmiksi määritellyille tapahtumille. Kysymykseen
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VALOFESTIVAALIN ARVIOINTI

Tiedonsaanti top 5
1. lehtimainokset
2. lehtiartikkelit
3. sosiaalinen media
4. tuttava
5. Oulun kaupungin/
valofestivaalin www-sivut

Ikäryhmittäin vastauksia tarkastellessa suosituimmat
tiedonvälityskanavat vaihtelivat lomakevastauksissa. Alle
20-vuotiaat vastaajat kuulivat valofestivaalista 1) tuttavalta,
2) sosiaalisesta mediasta ja 3) valofestivaalin esitteestä/
lehtimainoksesta/lehtiartikkelista. 20–29-vuotiaat saivat
tietoa valofestivaalista 1) sosiaalisen median, 2) tuttavan
ja 3) mainonnan välityksellä. 30–39-vuotiaat kertoivat
kuulleensa valofestivaalista 1) lehtimainoksista, 2) valofestivaalin kotisivuilta ja 3) lehtiartikkeleista/sosiaalisesta
mediasta. 40–49-vuotiaat mainitsivat tiedonlähteekseen
1) lehtiartikkelit/sosiaalisen median, 2) lehtimainokset ja 3)
valofestivaalin esitteet/kotisivut. 60 -vuotiaista ylöspäin
tärkeimpinä tiedonlähteinä näyttäytyivät 1) lehtiartikkelit ja
2) lehtimainokset. Myös radiosta, valofestivaalin kotisivuilta
ja tuttavilta oli kuultu valofestivaalista.
Kysymykseen ”Mikä innoitti sinut tulemaan valofestivaalille”
vastasi 187 henkilöä, joista noin puolet (n=97) kertoi innoittajana toimineen kiinnostuksen valoteemaan. Myös festivaalin ohjelmisto (n=60), tuttavan suositus (n=18), mainonta
(n=16) ja oma osallistuminen festivaalin toteutukseen (n=14)
mainittiin syiksi tulla valofestivaalille. 27 vastaajaa saapui
paikan päälle sattumalta ja muun innoittajan mainitsi 30
vastaajaa. Muita syitä tulla valofestivaalille oli valokuvaus,
uteliaisuus, lapsen osallistuminen festivaalin toteutukseen, vanhemman pakottaminen ja kaverien esiintyminen
valofestivaaleilla. Vastaajia innoittivat myös ”kaikki kaupungin tapahtumat”, ”vaihtelu”, ”uusi tapahtuma” ja halu nähdä
kaupunki liikkeessä. Lisäksi sosiaalisen median kauniit kuvat
ja työpaikalla nähty ohjelmiston valmistelu innoittivat tulemaan valofestivaaleille.

Kyselyvastausten perusteella valofestivaalin oltiin tyytyväisiä (ks. Kuva 10). Valofestivaalista oli saatavilla tietoa
etukäteen, festivaali oli hyvin järjestetty, ohjelmaa oli
sopivasti ja valofestivaalia suositeltaisiin tuttavalle. Valofestivaalin kiinnostavimmat ohjelmat tai teokset olivat Kaisa
Salmen ideoima ”Light Zoo” ja Ainu Palmun ja Priit Tiimuksen valoteos ”Sydän”. Valofestivaali sai kouluarvosanoja
kuuden ja kymmenen väliltä. Näiden arvosanojen keskiarvo
on yhdeksän (ks. Kuva 11).
Festivaalin kiinnostavimmista ohjelmista/teoksista oltiin
montaa mieltä (n=150). Suurin osa vastaajista mainitsi
useamman teoksen, mutta vain joka kolmas perusteli, miksi
ohjelma/teos oli kiinnostavin. Lähes kaikki valofestivaalin
ohjelmat saivat mainintoja, mutta yksittäisistä teoksista
eniten vastauksia saivat taiteilija Kaisa Salmen ideoima
”Light Zoo” (n=49) ja valosuunnittelija Ainu Palmun ja Priit
Tiimuksen valoteos ”Sydän” (n=47). Linnansaari kokonaisuutena mainittiin 25 kertaa, valosuunnittelija Tarja Ervastin
valoteos ”Oulunlinna” 22 kertaa ja lyhtyvaloveistokset 18
kertaa. Myös joulunavaus (n=12), Kekripukki (n=8), Tulikukka
(n=6), Guerrilla Lighting (n=5), Tapio Roseniuksen Heijasteita (n=4), Rotuaarin jouluvalot (n=3), Heli Slungan Runo
liekeissä (n=2), OAMK:n opiskelijoiden tanssiteokset (n=6),
Led-värkkäystyöpaja (n=2), Pohjoista voimaa -valaistuskiertue (n=1) ja Valoisa ja vetovoimainen kaupunki -seminaari
(n=1) mainittiin.
Vaikka Linnansaaressa oli valofestivaalien aikaa kolme
erillistä valoteosta, puhuivat useat vastaajat Linnansaaresta
kokonaisuutena. Linnansaarta kuvattiin kauniiksi näyksi ja
satumaailmaksi, jossa kokonaisuus oli hyvin vaikuttava ja
ympäristöönsä sopiva. Linnansaari sijaintina oli hyvä; ihmiset näkivät teoksia sattumalta työmatkan varrella ja yleensä
niin ”uinuva” Linnansaari heräsi eloon. Linnansaaressa oli
helppo käydä ja teokset kuvattiin hyväksi tavaksi innostaa
kaupunkilaisia ulos pimeyteen. Teokset myös saivat ihmiset
hyvälle tuulelle. ”Saari näytti kerta kaikkiaan hienolta.”
Light Zoo:ta kuvattiin hienoksi, upeaksi, omintakeiseksi ja
mahtavan näköiseksi teokseksi. Yksinkertaisuudessaan
vaikuttavia eläinorigameja kuvattiin satumaiseksi näkymäksi, jossa ”pimeys otti haltuun kauniisti valoeläimet; tuulessa,
tehtaan valossa…”. Eläinten ripustus ja ryhmittely nähtiin
mielenkiintoisena ja valo-origamit ylipäätänsä helposti
lähestyttävänä ”iästä ja koulutustaustasta riippumatta”.
Eläimet olivat hauskoja, hienoja ja samankaltaisuudessaan
siltikin uniikkeja. Eläintarhassa oli ”kiva hakea oman lapsen
tekemää eläintä”. Usea vastaajista myös arvosti lasten
osallistumista teoksen tekoon ja origamitaittelun leviämistä
ympäri Oulua.
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Neljätoista vastaajaa haluaisi valofestivaalilta samantapaisia
asioita kuin mitä valofestivaali oli nyt. Valofestivaalin ajankohtaa ja sijaintia kuvataan hyväksi. Tulevaisuuden valofestivaalilta myös toivotaan samantyyppisiä ideoita, yllätyksiä
ja teoksia kuin mitä ensimmäisellä kerralla oli. Joulunavaus
valofestivaalin yhteydessä koettiin hyväksi asiaksi.
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen mainittiin vastauksissa
neljästoista kertaa. Valofestivaalilta toivotaan yhteistyötä
yrityksien, taitelijoiden, koulujen, päiväkotien ja muiden
tahojen kanssa. Valofestivaalille halutaan yhdessä tehtyjä
teoksia ja taiteesta innostuneille ihmisille mahdollisuutta
osallistua tekemiseen. Festivaaliin halutaan ottaa mukaan
kaikki kaupunginosat ja kaupungin monikielisistä yhteisöistä
ehdotetaan lisäulottuvuuksien ammentamista tapahtuman
suunnitteluun ja järjestämiseen.

”puihin, ei-asuinkäytössä olevien rakennusten seinille, koulujen/päiväkotien iltaisin lukittavien aitojen taa, yms.”.
Valofestivaalin tai ainakin säänkestävien teosten toivottaisiin kestävän pidempään (n=7), esimerkiksi viikon ajan.
Viikon aikana teoksen teemalla voitaisiin järjestää useita
ohjelmanumeroita. Osa vastaajista jättäisi valoinstallaatiot
pysyviksi tai ainakin useamman kuukauden kestäviksi teoksiksi. Festivaalin ajankohdasta tuli kolme kommenttia, joista
yksi olisi halunnut valofestivaalin järjestettävän jo aiemmin,
koska koko syksy oli niin pitkä ja pimeä, toinen myöhemmin, jotta lunta olisi ollut enemmän. Kolmas vastaaja asetti
tulevaisuuden festivaalien toiveeksi pimeän ajankohdan.
Seitsemän vastaajaa liittäisi valofestivaalin vahvemmin musiikin. Myös tanssin ja teatterin toivottiin liitettävän valofestivaalin yhteyteen. Musiikin ei haluta aiheuttavan ”valtavaa
markkinatouhua ja meteliä” vaan sen toivotaan olevan
tunnelmallista taustamusiikkia. Musiikin ehdotettiin olevan
”hämyä”, torin jäämusiikin kaltaista tai luokkahuoneissa
etukäteen äänitettyä musiikkia nauhalta. Yksi vastaajista
ehdotti myös valourkuja, joissa valo liikkuisi musiikin tahtiin.
Kuusi vastaajaa toivoisi enemmän valaistavia kohteita ja
ohjelmaa. Ehdotettuja rakennuksia valaistavaksi olivat
historiallista arvoa omaavat rakennukset kuten Rion talo
ja Franzenin puiston ympäristössä olevat rakennukset.
Valofestivaalialueelle ehdotettiin oheistapahtumia tai
-ohjelmaa. Työpajoja aikuisille toivotaan lisää niin kuin myös
näyttäviä tila- tai ympäristötaideteoksia. Viisi vastaajaa toivoisi syötävää tai juotavaa liitettäväksi osaksi valofestivaalia.
Erityisesti lämmintä juomaa ja makkaraa toivottiin festivaalin yhteyteen. Kekripukin polttamisen yhteyteen ehdotettiin
myös vaahtokarkkien paistamista.

Kuva Jussi Tuokkola

Myös tapahtumien sijaintiin liittyviä ehdotuksia tuli neljätoista kappaletta. Yksi vastaajista toivoi festivaalia suppeammalla alueella, esimerkiksi torilla ja Rotuaarilla. Myös
kaksi muuta vastaajaa toivoivat torin ja Toripolliisin hyödyntämistä valaisussa. Viisi vastaajista toivoisi festivaalin ja
valaistujen kohteiden sijainnin vaihtuvan vuosittain. Usea
vastaajista toivoi festivaalin levittyvän laajemmalle – asuntoalueille, lähiöille ja kaupungin reuna-alueille. Keskustan
läheisyyttä sijaintina arvostettiin, mutta vastausten perusteluissa laajemmalle levittäytyvä festivaali tavoittaisi myös ne
ihmiset, jotka eivät pääse tai käy keskustassa. Mitä laajemmalle festivaali levittäytyy, sitä suurempia ongelmia ilkivalta
ja vartiointi ovat. Tämän vuoksi yksi vastaajista ehdottaa
valoteoksien levittämistä ilkivallan ulottumattomiin kuten

Valofestivaalilta toivotaan myös vuosittain vaihtuvaa
teemaa (n=4), ilotulitusta (n=3), ilmaisia tapahtumia (n=2),
parempaa tiedotusta (n=2), ohjelmaa aikaisemmin päivällä
(n=1), tapahtuman liittämistä energian säästämiseen (n=1),
tapahtumatukea (n=1), parempaa aikataulutusta (n=1),
penkkejä, jotta ulkona olevia teoksia voi ihailla pidempään
(n=1) sekä esteettömyyden ja saavutettavuuden parempaa huomioimista (n=1). Valofestivaalilta toivotaan iloa ja
valoa ja erään vastaajan mukaan ”Oulusta voisi tehdä ’Valon
kaupungin’ ”.
Kolmetoista henkilöä ei toivonut valofestivaalin järjestämistä joka vuosi. Näistä henkilöistä viiden mielestä festivaalin
järjestäminen joka vuosi on liian usein järjestämisen vaivan
ja kyllästymisen vaaran vuoksi ja kolme heistä ehdottaakin
valofestivaalin järjestämistä joka toinen vuosi. Joillekin vastaajista raha nousi kynnykseksi valofestivaalin järjestämiselle vuosittain ja muutama henkilö ei osannut tai halunnut
sanoa mielipidettään.
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8 Johtopäätökset

Kuva Pirjo Lempeä
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Selvitystyössä kuultujen tahojen näkemysten mukaan
uuden Oulun juhlavuoden 2013 toteutus onnistui hyvin. Pääosin
kaikki palaute juhlavuodesta oli positiivista. Tietyt asiat juhlavuodesta nousivat monella taholla esiin aina hieman erilaisesta
näkökulmasta. Tällaisia asioita olivat mm. valotapahtumat,
Ruusuteoksen tapainen ympäristötaide, Kansankäräjät, yhteisöllisyys, paikallisuus ja tapahtumatuki. Myös juhlavuoteen
kohdistunut kritiikki toistui useammalla taholla samasta asiasta
kuten tiedotuksesta, nuorten huomioimisen tavoitteesta ja
Oulun tuomaa -esityksestä.
Juhlatoimikunta näki juhlavuoden kokonaisuutena huonosta
taloudellisesta lähtökohdasta huolimatta hyvin toteutetuksi
vuodeksi. Uuden Oulun juhlavuodesta 2013 juhlatoimikunta ei
juuri löytänyt kriittistä sanottavaa. Ainoastaan nuorten huomioimisen tavoite ja Oulun tuomaa herättivät monipuolisesti
erilaisia näkökulmia. Juhlatoimikunnassa esitettiin valoteeman
omaksumista osaksi oululaisuutta. Valon toivottaisiin näkyvän
Oulussa esimerkiksi kunnanrajoilla ledvalokyltteinä ja kansalaisten itse järjestäminä valotapahtumina. Kukkateemaa voisi jatkaa
Oulussa haastamalla eri tahoja mukaan. Yhteistyön ja alueellisuuden toivotaan jäävän elämään juhlavuoden jälkeenkin. Myös
Kansankäräjien konsepti ja juhlavuoden avajaisjuhla nostettiin
jatkon kannalta tärkeiksi seikoiksi juhlavuodesta.
Työryhmä arvioi juhlavuotta hyvin samantapaisesti kuin juhlatoimikuntakin. Juhlavuosi kokonaisuutena oli onnistunut, mutta
esimerkiksi nuorten huomioimisen tavoite, pääjuhla Madetojan
salilla ja Oulun tuomaa herättivät myös kriittisiä näkemyksiä.
Juhlavuoden rakennetta moitittiin hiukan raskaaksi, mutta
kuitenkin toimivaksi. Työryhmä arvosti tapahtumatukea, joka
mahdollisti kansalaisista itsestään lähtevän kulttuuritoiminnan.
Jatkoa toivotaan yhteisöllisille tapahtumille kuten Ruusuteoksen tapaiselle tapahtumalle, Kansankäräjille ja Elokuvailta
Rotuaarilla -tapahtumalle sekä Valoa Oulu! -valofestivaalille.
Myös juhlavuodesta keskustellut osa konserniviestinnän ja
kaupunkimarkkinoinnin henkilökunnasta koki juhlavuoden
onnistuneeksi kokonaisuudeksi. Erityisesti yhdessä tekeminen
ja verkostoituminen saivat kiitosta ja nuorten työllistämiskampanja herätti keskustelua. Tapahtumista ympäristötaiteelle
kuten Ruusuteokselle ja valofestivaalille toivotaan jatkoa. Lisäksi
Kansankäräjien konseptia voisi hyödyntää jatkossa monenlaisiin
tilaisuuksiin.
Tapahtumanjärjestäjillä oli positiiviset kokemukset tapahtumatuesta, käytännön järjestelyistä ja juhlavuoden tavoitteiden
toteutumisesta tapahtumissa. Tapahtumatuki koettiin merkittäväksi asiaksi; ilman tapahtumatukea yli puolet tapahtumista
olisi jäänyt järjestämättä. Tapahtumanjärjestäjiltä saadusta
palautteessa mielenkiintoista on, että 18 vastaajaa koki tapahtumalle olevan hyötyä olla osana juhlavuotta markkinoinnin ja

näkyvyyden vuoksi, kun taas kymmenen vastaajaa olisi toivonut
lisäresursseiksi juhlavuoden puolelta enemmän markkinointia
ja tiedotusta. Tapahtumanjärjestäjillä on kiinnostusta järjestää
jatkossakin yhteisöllisiä tapahtumia. Jatkossa rahoitusmuotoina
tapahtumanjärjestäjille toivotaan tapahtumatukea, apurahaa tai
rahan sijaan mahdollisuutta saada toiminnalle tiloja käyttöön.
Juhlavuoden yleisön antamien kouluarvosanojen keskiarvo
uuden Oulun juhlavuodelle 2013 on kahdeksan eli ”hyvä”.
Näkemykset juhlavuodesta vaihtelivat vastaajien kesken, mutta
pääpiirteittäin juhlavuodesta löydettiin enemmän positiivista
kuin negatiivista sanottavaa. Juhlavuosi sai eniten kehuja monipuolisuudesta, yhteisöllisyydestä ja tapahtumien järjestämisestä
koko alueella. Eniten kritiikkiä juhlavuosi sai tiedotuksesta, rahan
kulutuksesta huonossa taloudellisessa tilanteessa sekä Oulun
tuomaa -esityksestä. Juhlavuoden kiinnostavimmat tapahtumat
olivat yleisön mielestä valotapahtumat ja Ruusuteos. Näille ja
myös useille muille tapahtumille toivotaan jatkoa.
Valoa Oulu! -valofestivaali sai hyvin positiivista palautetta yleisöltä. Valo teemana kiinnosti yli puolta vastaajista ja valofestivaaliin oltiin tyytyväisiä. Valofestivaali koettiin hyvin järjestetyksi
tapahtumaksi, jossa ohjelmaa ja teoksia oli sopivasti. Ainoastaan
festivaalin tiedotus sai osakseen kritiikkiä ohjelman epäselvyyksien ja englanninkielisen tiedon vähyyden vuoksi. Valofestivaalin
kiinnostavimmat teokset olivat ”Light Zoo” ja ”Sydän”, mutta
myös Linnansaari kokonaisuutena sai paljon mainintoja. Valofestivaali sai kouluarvosanaksi yhdeksän ja lähes kaikki vastaajat
kokivat, että valofestivaali pitäisi järjestää vuosittain Oulussa.
Johtopäätöksinä selvitystyöstä voidaan sanoa, että juhlavuoden toteutuksessa mukana olleet tahot – juhlatoimikunta,
työryhmä, tapahtumanjärjestäjät sekä konserniviestinnän ja
kaupunkimarkkinoinnin henkilökunta – olivat selvitystyössä
hyvin edustettuna ja nämä tahot arvioivat juhlavuoden toteutuksen onnistuneen hyvin. Juhlavuosi näyttäytyi suunnittelun
ulkopuolella oleville henkilöille eli juhlavuoden yleisölle monin
tavoin; osa ei tiennyt koko juhlavuodesta mitään ja osa kehui
runsaasti juhlavuotta. Koska yleisön kyselyvastauksia tuli vähän
suhteessa tapahtumissa käyneiden henkilöiden lukumäärään,
niiden perusteella ei kannata tehdä yleistyksiä koskemaan koko
juhlavuoden yleisöä. Yleisölle suunnatun kyselylomakkeen
vastaukset kertovat kuitenkin niistä näkemyksistä, joita juhlavuosi on herättänyt yleisössä. Juhlavuoden pidemmän aikavälin
merkityksiä ei tiedetä etukäteen ja tässä olisikin mahdollinen
jatkotutkimuksen paikka. Juhlavuoden avainsanoina ja positiivisina asioina läpi selvitystyön ovat näyttäytyneet yhteisöllisyys,
paikallisuus, monipuolisuus, osallistaminen, ympäristötaide,
valot, ruusut ja tapahtumatuki.
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Liitteet

Millainen kuva juhlavuodesta syntyi? Miten juhlavuoden
tiedotus ja markkinointi oli hoidettu? Mikä on juhlavuoden merkitys uudelle Oululle?
c. JATKO

Liite 1

Oliko sellaisia tapahtumia/ideoita/toimintatapoja, 		
joita kannattaisi viedä eteenpäin? Kuka voisi olla 		
eteenpäin vievä taho?

Keskustelkaa pienryhmissä näistä juhlavuoden teemoista.
Pyrkikää saamaan kaikista teemoista joitakin ajatuksia ylös
paperille.

Mikä on uuden Oulun tulevaisuus? Mitä tapahtuu 		
tästä eteenpäin?

1

a. TAVOITTEET
Mitä mieltä olette juhlavuoden tavoitteista? Toteu-		
tuivatko tavoitteet suhteessa tapahtumiin?
b. TAPAHTUMAT
Mitä mieltä olette juhlavuoden tapahtumien 		
sisällöistä? Toivatko sisällöt jotain uutta, mitä? 		
Kuvastivatko tapahtumat uuden Oulun juhlavuotta?
c. KOLMIPORTAINEN MALLI
Miten tapahtumien kolmiportainen malli (muutamat
isot päätapahtumat, lukuisat tukea saaneet 		
tapahtumat & olemassa olevat tapahtumat) toimi?
2

JUHLAVUODEN RAKENNE
Mitä ajattelette juhlavuoden rakenteesta?
a. ORGANISOITUMINEN
Miten juhlavuoden organisoituminen (yhdistymis-		
hallitus, juhlatoimikunta, työryhmä, alaryhmiä & 		
juhlavuoden tiimi) toimi?
b. TYÖRYHMÄN/JUHLATOIMIKUNNAN TYÖSKENTELYSTÄ
Mitä mieltä olette työryhmän/juhlatoimikunnan 		
työskentelystä? Miten itse osallistuit juhlavuoden 		
tekemiseen? Oliko työtä liian paljon/liian vähän/		
sopivasti?
c. RESURSSIT
Miten resursseja hyödynnettiin? Olisiko tarvittu lisäresursseja, mitä?

3

Liite 2

JUHLAVUODEN SISÄLTÖ
Mitä ajattelette juhlavuoden sisällöstä?

JUHLAVUOSI KOKONAISUUTENA
Mitä ajattelette juhlavuodesta kokonaisuutena?
a. PALAUTE
Mitä hyvää/huonoa/parannettavaa/toisin tehtävää
juhlavuodessa on ollut?
Mihin tapahtumiin itse osallistuitte? Minkälaista 		
palautetta antaisitte osallistumistanne tapahtumista?

b. JUHLAVUODESTA MUODOSTUNUT KUVA JA
		MERKITYS

UUDEN OULUN JUHLAVUOSI 2013 JA TAPAHTUMATUKI
1

TAUSTATIEDOT

1.

Tapahtuman nimi (Vapaapalaute)
Mikäli järjestitte monta tapahtumaa, kirjoita kaikkien
tapahtumien nimet

2. Järjestävän tahon nimi (Vapaapalaute)
3. Mille alueelle sijoittaisit järjestävän tahon toiminnan?
(Vaihtoehtokysymys)
		1. Haukipudas
		2. Kiiminki
		3. Oulu
		4. Oulunsalo
		5. Yli-Ii
4. Järjestävän ryhmän suuruus (Vapaapalaute)
5. Kummassa haussa tapahtumatuki myönnettiin 		
tapahtumallenne? (Vaihtoehtokysymys)
Vaihtoehdot:
		 1. ensimmäisessä haussa (15.2. –25.5.2012)
		 2. toisessa haussa (1.11.2012–21.1.2013)
2

ARVIO TAPAHTUMATUESTA

		 1. ”Tapahtumatuen hakuohje oli selkeä” 		
			(Vaihtoehtokysymys)
			1. täysin samaa mieltä
			2. jokseenkin samaa mieltä
			 3. ei samaa eikä eri mieltä
			4. jokseenkin eri mieltä
			5. täysin eri mieltä
		 2. ”Tapahtumatuen hakeminen oli vaivatonta” 		
			(Vaihtoehtokysymys)
			1. täysin samaa mieltä
			2. jokseenkin samaa mieltä
			 3. ei samaa eikä eri mieltä
			4. jokseenkin eri mieltä
			5. täysin eri mieltä
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		 3. ”Tapahtumanjärjestäjän ja juhlavuoden 		
vastuualueet olivat minulle selkeät”
(Vaihtoehtokysymys)
		 1. täysin samaa mieltä
		 2. jokseenkin samaa mieltä
		 3. ei samaa eikä eri mieltä
		 4. jokseenkin eri mieltä
		 5. täysin eri mieltä
4. ”Myönnetty tapahtumatuki oli tarpeellinen ta-		
		 pahtuman järjestämisen kannalta” (Vaihtoehto-		
		kysymys)
		 1. täysin samaa mieltä
		 2. jokseenkin samaa mieltä
		 3. ei samaa eikä eri mieltä
		 4. jokseenkin eri mieltä
		 5. täysin eri mieltä
5. ”Myönnetyn tapahtumatuen summa oli riittävä”
		(Vaihtoehtokysymys)
		 1. täysin samaa mieltä
		 2. jokseenkin samaa mieltä
		 3. ei samaa eikä eri mieltä
		 4. jokseenkin eri mieltä
		 5. täysin eri mieltä
6. ”Juhlavuosi tarjosi tapahtumanjärjestäjille hyödyllisiä
ohjeita ja vinkkejä” (Vaihtoehtokysymys)
1. täysin samaa mieltä
2. jokseenkin samaa mieltä
3. ei samaa eikä eri mieltä
4. jokseenkin eri mieltä
5. täysin eri mieltä
7. Olisitko toivonut joitakin lisäresursseja juhlavuoden
puolelta? Mitä resursseja? (Vapaapalaute)
8. Olisitko järjestänyt tapahtuman ilman juhlavuoden
tapahtumatukea? (Vaihtoehtokysymys)
Vaihtoehdot:
1. kyllä
2. en
9. Muuta kommentoitavaa tapahtumatuesta
(Vapaapalaute)
3

TAPAHTUMA JA UUDEN OULUN JUHLAVUOSI 2013

1.
		
		
		

Mitä juhlavuoden tavoitetta (yhteisöllisyyden edistäminen, paikallislähtöisyyden esilletuominen/		
nuorten huomioiminen) tapahtumanne edusti erityisesti ja miten? (Vapaapalaute)

2. Miten juhlavuoden kolme tavoitetta toteutuivat mie		 lestäsi tapahtumassanne? Arvioi tavoitteiden toteu		 tumista kouluarvosanalla (4–10).
		(Vaihtoehtokysymys)
		Vaihtoehdot:
			1. 10 (erinomaisesti)

			2. 9 (kiitettävästi)
			3. 8 (hyvin)
			4. 7 (tyydyttävästi)
		5. 6 (kohtalaisesti)
		6. 5 (välttävästi)
		7. 4 (hylätysti)
3. Onko/Oliko tapahtumallenne jotakin hyötyä olla
		 osana juhlavuotta? Kuvaile mitä hyötyä.
		(Vapaapalaute)
4. Onko/Oliko tapahtumallenne jotakin haittaa olla
		 osana juhlavuotta. Kuvaile mitä haittaa.
		(Vapaapalaute)
4 TAPAHTUMAT OULUSSA
1. Miten juhlavuosi on mielestäsi näkynyt koko Oulun
		tapahtumakentässä? (Vapaapalaute)
2. Minkälaisia rahoitusmuotoja kaipaisit jatkossa tapah		tumanjärjestäjille? (Vapaapalaute)
3. Onko sinulla tai edustamallasi taholla innostusta jär		 jestää jatkossakin yhteisöllisiä tapahtumia Oulussa?
		(Vaihtoehtokysymys)
		Vaihtoehdot:
			1. kyllä
			2. ei
4. Muuta kommentoitavaa (Vapaapalaute)

Liite 3
Hyvät tapahtumanjärjestäjien yhteyshenkilöt,
Nimeni on Mirja Syrjälä ja opiskelen kulttuuriantropologiaa
Oulun yliopistossa. Teen tällä hetkellä opintoihini kuuluvaa työharjoittelua Oulun kaupungin konsernipalveluissa.
Työnkuvani on tehd ä selvitystyö Uuden Oulun juhlavuoden
toteutuksen onnistumisesta kuulemalla juhlavuodessa
mukana olleita tahoja. Tarkoituksenani on siis selvittää
juhlavuoden juhlatoimikunnan, työryhmän, tapahtumanjärjestäjien sekä yleisön kokemuksia siitä, miten juhlavuoden
toteutus onnistui. Näiden kokemuksien pohjalta kirjoitan
selvitystyöstä raportin.
Olen laatinut sähköisen kyselylomakkeen teille tapahtumatukea saaneille tapahtumanjärjestäjille. Kyselylomakkeen
avulla haluaisin kerätä teidän arvioita sekä tapahtumatuesta
yleisesti että oman tapahtumanne ja juhlavuoden välisestä
suhteesta. Kyselylomakkeeseen on mahdollista vastata
22.10.–10.11.2013 välisenä aikana. Muutama juhlavuoden
tapahtumista ei ole tällöin vielä ollut, mutta tämä ei estä kyselylomakkeeseen vastaamista. Toivon, että jokainen teistä
yhteyshenkilöistä löytäisi sen verran aikaa, että vastaisi
kyselylomakkeeseen näiden kolmen viikon aikana. Kysely-
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lomakkeeseen vastaaminen ei kestä kauan.
Vaikka olenkin Oulun kaupungilla työharjoittelussa ja olen
suunnitellut selvitystyön aineistonkeruun yhdessä juhlavuoden tiimin kanssa, tavoitteenani on tutkia aihepiiriä
mahdollisimman puolueettomasti. Tämä tarkoittaa sitä, että
kaikenlainen palaute – niin positiivinen kuin negatiivinenkin – on tervetullutta. Aineiston analyysin helpottamiseksi
kysyn kyselylomakkeen taustatiedoissa järjestämänne
tapahtuman nimeä sekä järjestävän tahon nimeä. Kuitenkin
aineiston pohjalta tehtävässä raportissa käsittelen teidän,
tapahtumanjärjestäjien, näkemyksiä anonyymisti. Tutkimusmateriaali arkistoidaan yhdessä juhlavuoden arkistojen
kanssa, mutta selvitystyön raportti tulee olemaan kaikkien
luettavissa.
Liitän tähän sähköpostiin linkin kyselylomakkeeseen. Toivon, että vastaatte kyselyyn oman näkemyksenne pohjalta.
Mikäli kyselylomakkeen jälkeen haluatte antaa vielä lisäpalautetta, minulle voi jättää kirjallista palautetta sähköpostiin (mirja.syrjala@ouka.fi) tai postilokeroon (Mirja Syrjälä
c/o Heli Metsäpelto, Oulun kaupunki, PL 27, Torikatu 10 A,
90015 OULUN KAUPUNKI). Voitte myös vastata juhlavuoden
yleisölle suunnattuun sähköiseen kyselylomakkeeseen
(lomake aukeaa 28.10.2013) niin halutessanne. Mikäli haluatte kysyä jotakin selvitystyöhön tai kyselylomakkeeseen
liittyen, minuun tai Heli Metsäpeltoon voi ottaa yhteyttä.
Haluan kiittää teitä vastauksistanne jo tässä vaiheessa!
Ystävällisin terveisin,
Mirja Syrjälä

1 TAUSTATIEDOT
1. Sukupuoli (Vaihtoehtokysymys)
		1. nainen
		2. mies
2. Ikä (Numerokysymys)
3. Asuinpaikan postinumero (Numerokysymys)
2 UUDEN OULUN JUHLAVUOSI 2013
1. Mistä olet saanut tietoa uuden Oulun juhlavuodesta?
		(Monivalintakysymys)
		 Voit valita useita vaihtoehtoja
		 1. juhlavuoden esitteistä
		2. juhlavuoden kotisivuilta
			(www.ouka.fi/juhlavuosi2013)
		3. lehtimainoksista
		4. lehtiartikkeleista
		5. radiosta
		6. televisiosta
		7. katumainoksista
		 8. sosiaalisesta mediasta
		 9. alueellisista palvelupisteistä (Oulu10,
			 Haukipudas, Kiiminki, Yli-Ii, Yli-Kiiminki)
		10. tuttavalta
		 11. en tiedä mikä uuden Oulun juhlavuosi on
		12. muualta
2. Mitkä ovat mielestäsi juhlavuoden kiinnostavimmat
		 tapahtumat? Miksi? (Vapaapalaute)
3. Oletko osallistunut juhlavuoden tapahtumiin?
		(Vaihtoehtokysymys)
			1. kyllä, mihin tapahtumiin?
			2. en
3 JUHLAVUODEN TAPAHTUMA

Linkki kyselyyn:
#WWW_CLIENT
PIKAOHJE:
1. Vastaaminen tapahtuu hiirellä työskennellen
2. Voit muuttaa vastauksiasi valitsemalla kysymyksen
aktiiviseksi kysymyslistasta ja sijoittamalla sen uudelleen
vastausalueelle
3. Voit keskeyttää jatkaaksesi myöhemmin painamalla
Keskeytä-nappia

Liite 4
Uuden Oulun juhlavuosi 2013

1.
		

Valitse yksi tapahtumista, joihin osallistuit. Mikä on
valitsemasi tapahtuman nimi? (Vapaapalaute)

2. ”Tapahtumasta oli saatavilla hyvin tietoa etukäteen”
		(Vaihtoehtokysymys)
		 1. täysin samaa mieltä
		 2. jokseenkin samaa mieltä
		 3. ei samaa eikä eri mieltä
		 4. jokseenkin eri mieltä
		 5. täysin eri mieltä
3. ”Tapahtuma oli hyvin järjestetty”
		(Vaihtoehtokysymys)
		 1. täysin samaa mieltä
		 2. jokseenkin samaa mieltä
		 3. ei samaa eikä eri mieltä
		 4. jokseenkin eri mieltä
		 5. täysin eri mieltä
4. ”Pidin tapahtuman ohjelmasta” (Vaihtoehtokysymys)
		 1. täysin samaa mieltä
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2.
3.
4.
5.

jokseenkin samaa mieltä
ei samaa eikä eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

5. ”Suosittelisin tapahtumaa tuttavalleni” 		
		(Vaihtoehtokysymys)
		 1. täysin samaa mieltä
		 2. jokseenkin samaa mieltä
		 3. ei samaa eikä eri mieltä
		 4. jokseenkin eri mieltä
		 5. täysin eri mieltä
6. Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisit tapahtumalle?
		(Vaihtoehtokysymys)
		1. 10
		2. 9
		3. 8
		4. 7
		5. 6
		6. 5
		7. 4
7. Kommentteja valitsemastasi tapahtumasta
		(Vapaapalaute)
4 JUHLAVUODEN ARVIOINTI
1.
		

Mitä hyvää tai kehuttavaa juhlavuodessa on mielestäsi ollut? (Vapaapalaute)

2. Mitä huonoa tai parannettavaa juhlavuodessa on
		 mielestäsi ollut? (Vapaapalaute)
3. Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisit koko uuden
		 Oulun juhlavuodelle 2013? (Vaihtoehtokysymys)
		1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.
		7.

10
9
8
7
6
5
4

4. ”Juhlavuoden ohjelmistossa on huomioitu erityisesti
		nuoret”
		 1. täysin samaa mieltä
		 2. jokseenkin samaa mieltä
		 3. ei samaa eikä eri mieltä
		 4. jokseenkin eri mieltä
		 5. täysin eri mieltä
5. ”Juhlavuoden ohjelmistossa on tuotu esille paikallis		ta osaamista”
		 1. täysin samaa mieltä
		 2. jokseenkin samaa mieltä
		 3. ei samaa eikä eri mieltä
		 4. jokseenkin eri mieltä

		

5. täysin eri mieltä

6.
		
		
		
		
		

”Juhlavuosi on lisännyt yhteisöllisyyttä”
1. täysin samaa mieltä
2. jokseenkin samaa mieltä
3. ei samaa eikä eri mieltä
4. jokseenkin eri mieltä
5. täysin eri mieltä

7. Oliko jokin juhlavuoden tapahtumista sellainen,
		 jonka toivoisit järjestettävän jatkossakin? Mikä ta		 pahtuma ja miksi? (Vapaapalaute)
8. Muita kommentteja juhlavuodesta (Vapaapalaute)
5 YHTEYSTIEDOT ARVONTAA VARTEN
Jätä yhteystietosi tähän, mikäli haluat osallistua arvontaan.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme viisi juhlavuoden
tuotepakettia
1. Nimi
2. Puhelin
3. Sähköposti

Liite 5
Valoa Oulu! -valofestivaali
1 TAUSTATIEDOT
1. Sukupuoli (Vaihtoehtokysymys)
		1. nainen
		2. mies
2. Ikä (Numerokysymys)
3. Asuinpaikkka (Vaihtoehtokysymys)
		1. Oulu
		2. Oulun seutu
		3. muu Suomi
		4. ulkomaat
2 VALOA OULU! –VALOFESTIVAALI
1. Mistä kuulit valofestivaalista?
		(Monivalintakysymys)
		 1. valofestivaalin esitteestä
		 2. sanoma-/aikakausilehtimainoksesta
		3. lehtiartikkelista
		4. radiosta
		5. televisiosta
		6. katumainoksesta
		 7. Oulun kaupungin/valofestivaalin www-sivuilta
		 8. sosiaalisesta mediasta
		9. tuttavalta
		 10. en ollut kuullut valofestivaalista ennen paikalle
			tuloani
		11. muualta
2. Mikä innoitti sinut tulemaan valofestivaalille?
		(Monivalintakysymys)
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		 1.
		 2.
		 3.
		4.
		 5.
		 6.
		7.

kiinnostus valo-teemaan
valofestivaalin kiinnostava ohjelmisto
oma osallistuminen festivaalin toteutukseen
mainonta
tuttavan suositus
tulin sattumalta paikalle
muu

3. Mitkä ovat mielestäsi festivaalin kiinnostavimmat
		 ohjelmat/teokset? Miksi? (Vapaapalaute)
4. Mitä mieltä olet valofestivaalin ohjelmien/teoksien
		määrästä? (Vaihtoehtokysymys)
		 1. liian vähän ohjelmaa
		2. sopivasti ohjelmaa
		 3. liian paljon ohjelmaa
5. ”Valofestivaalista oli saatavilla hyvin tietoa
		etukäteen”
		 1. täysin samaa mieltä
		 2. jokseenkin samaa mieltä
		 3. ei samaa eikä eri mieltä
		 4. jokseenkin eri mieltä
		 5. täysin eri mieltä
6.
		
		
		
		
		

”Valofestivaali on hyvin järjestetty”
1. täysin samaa mieltä
2. jokseenkin samaa mieltä
3. ei samaa eikä eri mieltä
4. jokseenkin eri mieltä
5. täysin eri mieltä

7.
		
		
		
		
		

”Suosittelisin valofestivaalia tuttavalleni”
1. täysin samaa mieltä
2. jokseenkin samaa mieltä
3. ei samaa eikä eri mieltä
4. jokseenkin eri mieltä
5. täysin eri mieltä

8. Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisit valofestivaalille?
		(Vaihtoehtokysymys)
		1. 10
		2. 9
		3. 8
		4. 7
		5. 6
		6. 5
		7. 4
9. Kommentteja valofestivaalista (Vapaapalaute)
3

VALOFESTIVAALIN MERKITYS
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä, jos valo-		
festivaali järjestettäisiin vuosittain Oulussa?

1. ”Valofestivaali vahvistaa positiivisesti Oulun imagoa”
		(Vaihtoehtokysymys)
		 1. täysin samaa mieltä

		
		
		
		

2.
3.
4.
5.

jokseenkin samaa mieltä
ei samaa eikä eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä

2. ”Valofestivaali edistää matkailua Ouluun”
		(Vaihtoehtokysymys)
		 1. täysin samaa mieltä
		 2. jokseenkin samaa mieltä
		 3. ei samaa eikä eri mieltä
		 4. jokseenkin eri mieltä
		 5. täysin eri mieltä
3. ”Valofestivaali vahvistaa yhteisöllisyyttä”
		(Vaihtoehtokysymys)
		 1. täysin samaa mieltä
		 2. jokseenkin samaa mieltä
		 3. ei samaa eikä eri mieltä
		 4. jokseenkin eri mieltä
		 5. täysin eri mieltä
4. Pitäisikö mielestäsi Oulussa järjestää vuosittain valo		 festivaali? Mitä toivoisit tapahtumalta?
		(Vapaapalaute)
4 YHTEYSTIEDOT ARVONTAA VARTEN
Mikäli haluat osallistua hotellipaketin arvontaan, jätä yhteystietosi tähän
1. Jättämällä yhteystietosi osallistut Sokos Hotel -majoituslahjakortin arvontaan. Lahjakortti oikeuttaa yhteen
yöhön yhden tai kahden hengen huoneessa missä tahansa
Suomen Sokos Hotellissa.
1.

Nimi

2. Puhelin
3. Sähköposti
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Kuva Merja Koistinen

