17.–19.11.2017
Lumoava ohjelma jatkuu 6.12. saakka.

Oulussa viidettä kertaa järjestettävää
Lumo-valofestivaalia vietetään teemalla
kohtaamisia. Tarjolla on yllättäviä
kohtaamisia tutuissa ympäristöissä,
virtuaalimaailmassa reaaliaikaisesti tai
valoilla maalattujen menneisyyden
hahmojen kanssa. Lumo-festivaali tuo
vuoden pimeimpään aikaan kansalle valoa
ja luo eteemme pysähdyttäviä näkymiä,
outojakin ilmestyksiä ja toteutuksia, jotka
saavat meidät katsomaan ympäristöämme
uusin silmin.
Lumon aloitusviikonloppu 17.–19.11.
on ohjelmiston pääviikonloppu, jonka
aikana eurooppalaisten vierailevien
taiteilijoiden ja ryhmien teokset ovat
nähtävillä ja suurin osa ohjelmiston
tapahtumista alkaa. Pääviikonlopun
teokset ja tapahtumat ovat tällä kertaa
esillä pääosin Oulun ydinkeskustan
alueella.
Valofestivaalin ohjelmaa jatkuu aloitusviikonlopun jälkeen aina Suomen
syntymäpäiväviikon päätökseen 6.12. asti.
Lumon päätösviikon valoteosohjelmisto
on osa Oulun Suomi 100 -juhlaohjelmaa,
jota sinisen värin hohde hallitsee.
Lumo-festivaali jättää tälläkin kertaa
myös pitkäaikaisia jälkiä esittelemällä
kaupunkikuvaan pysyvästi jääviä
valaistuksia.

Seuraa ja osallistu somessa!
#lumolightfestival #lumo
#lumovalofestivaali

II

21

Hupisaaret
Lammassaari

Pikisaari

Linnansaari

15

3
11 18
23 5

13
4

Lin

atu

jaa

nin

ka

na

nk

atu

tu

He

tu

K ir

Ka

tu

atu

Ha

atu

llit

16
14

us

ka

ka

tu

atu

tu

en
ati

Te
h

ut
nk

atu

t aa

nk

atu

atu

rie

atu

tu

atu

ka

nk
ala
kk
Pa
vo
Te
u

ka
en
Le

ev

Uu

iM

sik

ad

atu

e to

jan

ka
Pu

17
Ta
rk

ka

-a m

is t

ok

atu

Ha
pu

jan

ka

tu

rja

np

ää

nk

atu

19

un

tie

eilu

inu

Urh

tu

Ka

kat

u

Ra

ut

ati

Iso

ka

Ka

tu

ns

tu

an

K ir

ka

kk

tu

ok

Sy

atu

rjä

nk

pu

tak

s to

up

Ra

ari

Ka

Ra

Mä
ika

tu

Sa

To
r

nin

atu

tu

nk

ka

ak

nk

ka

s to

nk

en

atu

ari

rie

ne

em

ke

Sa

pu

As
uo

ik i

ink

22

up

ah

jaa

lin

Ka

kk

atu

Pa

sik

III
7

Uu

ta

Ka

1

ka

atu
ink
sil

te r

lin

an

ke

ks

K ii

8

Ale

Kiikeli

12

2

To
ri

9

10

8
ok

I

kk

6

Elba

20

Le ev
i Ma
d e to
ja n

VALOTEOKSET
1. Colored Mosaic
17.–19.11. klo 16–22
Toteutus: OCUBO, Portugali

Kaupungintalo, Torikadun puoli
Colored Mosaic on vuorovaikutteinen installaatio, jonka taiteelliseen toteutukseen myös yleisö voi osallistua värittämällä Oulun
kaupungintaloa valolla ja kuvioin. Teoksen aiheet ovat peräisin
suomalaisesta kulttuurista. Tämä värikylläinen ja hätkähdyttävä
valoteos avaa aivan uuden tavan katsoa tuttua rakennusta. Teoksen
toteuttaja on portugalilainen OCUBO, jonka töitä ollut esillä lukuisilla merkittävillä valofestivaaleilla eri puolilla maailmaa.

2. Colours
17.11.–6.12.
ma–pe klo 8–22, la–su klo 10–22
Toteutus: John Collingswood ja Kulttuuritalo Valve

Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7
Colours on brittiläissyntyisen, nykyisin Oulun Varjakassa asuvan
John Collingswoodin toteuttama yhteisöllinen installaatio, jonka
materiaalina on käytetty koululaisten videoita. Oppilaat ovat
kuvanneet työnsä yhden sateenkaaren väreistä valitun väriteeman
pohjalta. Teos toteutetaan projisointitekniikalla ja näytöillä Kulttuuritalo Valveella

3. The Whale
17.–19.11. klo 16–22
Valaan uintiajat tasatunnein, kesto 30 minuuttia
Toteutus: Louxor Spectacle, Ranska

Pokkisen väylä Oulun pääkirjaston läheisyydessä
Ranskalaisen Louxor Spectacle -ryhmän installaatio The Whale
muuttaa kaupungin pääkirjastoa ympäröivän vesistön hämmentäväksi surreaaliseksi maisemaksi. Valtamerten uljas nisäkäs ilmestyy
luonnollisessa koossaan silmiemme eteen aivan kaupungin ydinkeskustan läheisyydessä.

4. Callitriche
17.–19.11. klo 16–22
Toteutus: Leo Bettinelli, Circus Lumineszenz, Itävalta

Madetojan puisto
Maalle asetettu Callitriche on kolmiulotteinen olio, eräänlainen
sateenvarjo tai kohtauspaikka, jonne voimme hakeutua turvaan ja
etsiä sen valosta suojaa. Taiteilija itse on säveltänyt tämän teoksen
äänimaiseman.

5. Led-värkkäystyöpaja
17.11. klo 17–19.45
Toteutus: Oulun yliopiston Sähköinsinöörikilta ry

Oulun kaupunginkirjasto, 1. krs monitoimitila
Kaarlenväylä 3
Oulun yliopiston Sähköinsinöörikillan elektroniikkakerholaiset opastavat drop-in-työpajassa led-värkkäilyn saloihin.

6. Vieraileva pyöräilevä valokäärme
18.11. klo 18
Toteutus: Winter Cycling Federation ry:n Timo Perälä ja Pekka
Tahkola yhteistyössä Oupo ry:n kanssa

Lähtö Oulun kaupunginteatterin edestä
Valopyöräparaatilla tuodaan valoa ja väriä Oulun pyöräteille.
Tapahtumalla halutaan viestiä, että valolla voi olla pyöräilyssä turvallisuuden lisäksi myös elämyksellinen tarkoitus.
Kaikki voivat valaista pyöränsä omaan tyyliinsä ja osallistua
valokäärmeeseen, joka kiertää Lumon valoteoksilla.

7. Valokävelykierrokset
19.11. klo 16.00 (suomenkielinen kierros)
19.11. klo 17.30 (englanninkielinen kierros)
Toteutus: arkkitehti SAFA Henrika Pihlajaniemi

Lähtöpaikka: Oulun kaupungin matkailuneuvonnan
edusta, Torikatu 18
Tänäkin vuonna järjestetään suositut valokävelykierrokset
festivaalin valoteosten parissa. Kierrokselle mahtuu mukaan
noin 30 henkeä ja kierroksen kesto on noin tunti. Maksuttomia lippuja kierrokselle voi hakea Oulun kaupungin matkailuneuvonnasta Toriportti-liikekeskuksesta, osoite Torikatu
18. Liput ovat noudettavissa ennen festivaalia, seuraa
tiedotusta.

8. Avatar
17.11–26.11. klo 16–22
Toteutus: John Collingswood

Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7 ja
Non Boutique, Pakkahuoneenkatu 5
Avatar on teos, jossa ihminen muuttuu avatariksi, kuvalliseksi hahmoksi, joka kohtaa muiden ihmisten avataria
reaaliaikaisesti Oulun kadulla. Tässä teoksessa katsojan kuva
muuttuu värikkääksi neon-hahmoksi kaupan ikkunaan luotuun virtuaalimaailmaan, jossa se kohtaa viereisen korttelin
ihmisten heijastumia. Avatar on vaikeasti määriteltävä, mutta
hauska kokemus.

9. Valoa
17.–22.11. klo 16–22
Toteutus: Jovana Lukic, Eetu Hyvönen

Kiikelin saari, Hila-paviljonki
Teos loihtii puistoon tilallisen, labyrinttimaisen installaation,
joka on kaunis lyhtymäinen rakennelma kaukaa katsottuna,
mutta tarjoaa läheltä tarkasteltuna myös uutta tutkittavaa.
Kerroksellinen valon ja varjon leikki luo unenomaisen ympäristön, jossa sisäisen ja ulkoisen todellisuuden kohtaaminen
tuntuu olevan lähellä.

10. Lux Aeterna – Oulun Tuomiokirkon valaistus
17.–29.11.
Toteutus: valoinstallaation suunnittelija Jari Haavikko

Oulun Tuomiokirkko, Kirkkokatu 3a
Oulun Tuomiokirkon valoteos korostaa kirkon tilallista olemusta ja symbolista merkitystä. Kirkko on hiljentymisen ja
mietiskelyn paikka, jossa jokaisen kävijän kokemus on yhtä
aikaa yhteisöllinen ja henkilökohtainen. Valaistuksen tarkoituksena on tukea ja syventää tätä elämystä. Installaation
aikaisia tapahtumia, joissa valaistus on osana niiden sisältöä:
Yökirkko 18.–19.11 klo 16–23 ja Iina Palokankaan konsertti
18.11 klo 22.00, Péter Marosvárin ja Iliko Pogányn levynjulkaisukonsertti 24.11.klo 19.00, Elias Niemelän konsertti
Fiat Lux 26.11. klo 18.00 ja Tuiran kamarikuoron konsertti
Gabriel Faurén Requiem 29.11. klo 20.00
Lisätietoa: www.oulunseurakunnat.fi

11. Lumoavat LEDit -valaisinsuunnittelukilpailu
17.–30.11. Kirjaston aukioloaikoina
Toteutus: Valtavalo Oy ja Lapin Yliopiston teollisen muotoilun
koulutusohjelman opiskelijat

Oulun kaupunginkirjaston näyttelytila, Kaarlenväylä 3
Valtavalon valaisinsuunnittelukilpailun tarkoituksena on
kuvata LED-valoputken monipuolisuutta valaistusratkaisuna.
Perinteisen loisteputken korvaavan LED-valoputken ympärille voi rakentaa mitä erilaisimpia valaisimia, jotka soveltuvat
monenlaisiin käyttökohteisiin. Odotamme näkevämme
ratkaisuja tyylikkäistä toimistovalaisimista lukulamppuihin tai
julkisen tilojen design-valoista joka kodin yleisvaloksi. Vain
mielikuvitus on rajana. Kilpailun voittaja valitaan yleisöäänestyksellä. Lisäksi Valtavalon asiantuntijaraati tekee oman
valintansa.

12. Kohtaamispaikka ”Yhdessä” -gobovaloteos
17.11. alkaen
Toteutus: Oulun Energia Urakointi Oy, Myllytullin koulun 4.-6. luokat ja Oulun kansainvälisen koulun 5.-6. luokat

Ahtisaaren aukio, Kauppatori
Oulun Energia Urakointi Oy juhlistaa 100-vuotiasta Suomea
gobovaloteoksillaan. Lähikouluilla järjestettiin kuvakilpailu
Suomi 100 -vuoden teemalla ”Yhdessä”. Voittajiksi Ahtisaaren aukion gobovaloteokseen valikoitui kolme työtä.
Kilpailuun osallistuneita muita töitä nähdään Oulun energian Valoa-tapahtumassa, Oulun Energian nettisivuilla sekä
muissa markkinointikanavissa.

13. Werneri Holopaisen Tutkimuksia
Chiaroscuro-teatteriesitys
18.11.–30.11
Totetus: ATT-Ensemble

Werneri Holopaisen tutkimukset tuovat Oulun unohdetut
tarinat jälleen valoon. Tutkimuksien kautta nykyihminen
pääsee kohtaamaan elävästi historian vähemmän tunnetut
hahmot ja peilaamaan yhdessä omaa aikaamme menneisiin
vuosisatoihin.
Esitysten aikataulu ja paikat sivulta: www.ouka.fi/lumo

14. Viimeinen sammuttaa valot
18.–30.11. klo 16–22,
avajaistapahtuma 18.11. klo 17 alkaen
Toteutus: Veeran verstas ry ja Oulun katutaide ry

Mäkelininkatu 29
Purkutuomion saanut Mäkelininkatu 29 muuttuu poikkitaiteelliseksi esitykseksi. Ikkunoista kuvastuu talon historian
keskeisiä kohtaamisia ja eroja. Talon seiniin maalataan ja
heijastetaan rakennuksen sisällään kantamia kuvia, tuoksuja
ja hetkiä. Purettavat seinät puhuvat valoin, äänin ja kuvin.
Tässä jäähyväisperformanssissa kaupunkilainen voi valaista
muistonsa, kunnes viimeinen sammuttaa valot.

15. Zodiacal Lights of Onségen
20.–21.11. klo 10.30–17
22.11 klo 10.30–22., Onségen Ensemble live klo 20–22
Toteutus: Onségen Ensemble ja Teemu Yli-Elsilä

Tuba Food & Lounge, Mannenkatu 2
Zodiacal Lights of Onségen on ääni- ja valoinstallaatio,
johon sisältyy Onségenin keikka 22.11. klo 20–22:, muina aikoina teos on valaistu ilman ääntä. Keikalle on vapaa pääsy.

16. Guerrilla Lighting – Valotyöpaja ja valokulkue
21.11 klo 10 alkaen (työpaja) ja 21.11. klo 18 (kulkue)
Toteutus: EASA Finland ry ja Arkkitehdit m3 Oy

Kulttuuriolohuone BINGO, Mäkelininkatu 29
(työpaja ja kulkueen lähtöpaikka)
Kolmivaiheisessa Guerrilla Lighting -työpajassa suunnitellaan ja toteutetaan valaistusinstallaatioita valittuihin paikkoihin ja rakennuksiin, kannettavien valaisimien avulla. Valokulkue esittelee työpajan installaatiot yleisölle. Työpajan vetäjä
on valaistussuunnittelija Henrika Pihlajaniemi. Guerrilla
Lighting on osa EASA Finland ry:n järjestämää eurooppalaisten arkkitehtiopiskelijoiden INCM Lapland 2017 -tapahtumaa. Työpaja toteutetaan englanniksi. Rajallinen määrä
paikkoja. Ilmoittautumiset: www.incmlapland2017.com

17. Valokooma
22.–24.11 klo 18–20
Toteuttaja: Oamk / Experimental Graphic Design -opintojakson
opiskelijat, lehtori Petri Kulju, tuottaja Milla-Maija Kemppainen.

Galleria Kooma, Tarkka-ampujankatu 14
Valokooma on kokeellinen laboratorio, jossa rakennetaan
katsojalle matka jonnekin toisaalle. Pelkkä silmä ei riitä, on
ajateltava. Tilassa on nähtävillä kiinteitä valaistuja visuaalisia
elementtejä. Osa teoksesta on ulkona, joten pukeuduthan
lämpimästi.

18. Lībrō
23.–24.11. klo 20.30, 25.11. klo 16.30 ja 26.11. klo 16
Toteutus: Ilmatila

Oulun kaupungin pääkirjasto, Kaarlenväylä 3
Lībrō on Oulun kaupunginkirjaston betoniseen ympäristöön
suunniteltu tilalähtöinen ilma-akrobatiateos, jossa esiintyvät
teoksen ohjannut sirkustaiteilija, ilma-akrobaatti Ilona Jäntti
ja panamalainen ilma-akrobaatti Eleonora Dall’Asta. Teoksen on tuotannosta ja visuaalisesta toteutuksesta vastaa
Inkeri Jäntti. Oulun Energia ja Taike ovat tukeneet teoksen
valmistumista.

19. Satumaiset lyhdyt
25.11. työpaja klo 11–15, valoteos klo 16 alkaen
Toteutus: Oulu-opisto

Pohjankartanon edessä oleva puisto
Oulu-opiston 110-vuotisjuhlan kunniaksi Pohjankartanossa järjestetään kaikille avoin ja maksuton Suomen suurin
työpajapäivä. Satumaiset lyhdyt -valoteokseen ja työpajaan voi osallistua yhdessä tai yksin. Syksyn aikana lyhtyjä
toteutetaan myös kädentaidon ja kuvataiteen ryhmissä.
Kaikki syksyn aikana ja lauantain työpajassa tehdyt lyhdyt
ripustetaan yhteiseen valoteokseen Pohjankartanon edessä
olevaan puistoon. Tapahtuman jälkeisellä viikolla jokainen
voi noutaa tekemänsä lyhdyn itselle, loput lyhdyt lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

20. Suomi-luistelu
1.12. klo 17–19
Toteutus: Oulun kaupungin liikuntapalvelut

Raksilan tekojää, Urheilukatu
Suomi-luistelu on koko perheen liikuntatapahtuma, jonka
ohjelmassa on rusettiluistelua, pipolätkää ja muuta mukavaa. Tapahtuma on Suomi-teemainen, joten yleisön toivotaan pukeutuvan teemaan sopivasti. Tämä iloinen perhetapahtuma on osa Oulun Suomi 100 -ohjelmaa.

21. Luminous Finland 100 – Kuusisaaren valoteos
2.–3.12. klo 16–24.
Esittävää taidetta tasatunnein klo 16–22
Toteutus: Kari Kola

Kuusisaaren tapahtumapuisto
Tässä teoksessa valo, pianisti Janne Mertasen esittämä Jean
Sibeliuksen Kuusi ja tanssija-koreografi Saija Jäntin tanssi
sijoitettuna Kuusisaaren ainutlaatuiseen kaupunkiluontoon
luovat yhdessä ainutlaatuisen maagisen kokemuksen.
Luminous on osa Oulun Suomi 100 -ohjelmaa.

22. Loistava Pohjois-Pohjanmaa -valotaidekiertue
25.–26.11. klo 18–20
Toteutus: kuraattori Jukka Huitila, valotaiteilija Ainu Palmu, kuvataiteilija Heidi Kesti sekä valoteknikko Tuomas Turpeenoja.

Oulun yliopiston entinen varhaiskasvatuskampus,
Maunonkatu 2
Loistava Pohjois-Pohjanmaa -valotaidekiertue on osa virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kiertueen järjestää
Taiteen edistämiskeskus yhteistyössä Lumo-valofestivaalin

kanssa ja se on Taiken #taideliikuttaa-teemavuoden projekti. Kiertuetta ovat tukeneet mukana olevien kuntien lisäksi
Taiteen edistämiskeskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun
Energia. Kiertue vierailee useilla paikkakunnilla.

23. Piirroksia kaamoksessa
2.12. klo 15–19
Toteutus: Oulun Sarjakuvakeskus

Oulun kaupunginkirjasto, Kaarlenväylä 3
Piirroksia kaamoksessa valaisee Oulun kaupunginkirjaston
julkisivun sarjakuvantekijöiden livepiirroksilla lauantaina 2.12.
klo 15–19. Valoteos toistaa reaaliajassa sarjakuvantekijöiden
piirrokset Oulun kaupungin kirjaston pääsisäänkäynnin
yläpuolelle.

PYSYVÄT TEOKSET
I

Tervakartanon tornit – Byströmin talon

pysyvä julkisivuvalaistus

Valaistus valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä
Toteutus: Sito Oy, Niina Meronen, Saara Peltonen ja Suvi Saastamoinen
Tilaaja: Oulun tilakeskus

Byströmin talo, Hallituskatu 5
Oulun tilakeskus valaisee vuosittain yhden kohteen pysyvästi. Tänä vuonna pysyvän valaistuksen saa arkkitehti Hugo
Neumanin suunnittelema ja vuonna 1884 valmistunut
Byströmin talo. Tässä toteutuksessa ajatuksena on kunnioittaa hienovaraisella julkisivuvalaistuksella vanhan kartanon
historiaa ja korostaa rakennuksen komeimpia piirteitä,
torneja koristeineen.

II Patosillan lisävalaistus
23.11. alkaen
Toteutus: Oulun Energia Urakointi Oy, Kaisa Poikela ja Pekka
Nietula

Patosillan kulkuväylä
Merikosken voimalaitos on merkittävä oululainen maamerkki. Kaupunkilaiset ovat omaksuneet Patosillan kulkuväylän osaksi kaupungin kevyen liikenteen väyläverkostoa.
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Oulun Energia Urakointi Oy valaisee reitin parantaakseen kaupunkilaisten viihtyvyyttä, turvallisuutta ja alueen yleisilmettä.

III Valon ja pimeän kohtaamisia Toriportissa
17.11. alkaen
sinivalkoinen valaistus 1–3.12. klo 16–22
Toteutus: valaistuksen suunnittelu Whitenight Lighting Oy
/ Arto Heiskanen

Toriportti liikekeskus, Torikatu 18
Toriportti kutsuu lumoutumaan valon ja pimeän kohtaamisista kun liikekeskuksen julkisivun arkkitehtuurivalaistus
kytketään valaisemaan pohjoisen kaamoksen pimeitä iltoja.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa juhlistetaan sinivalkoisin sävyin.

ALUETAPAHTUMAT
Pölökkypäiden kylä ja poloku
18.11. klo 16, kylä ja poloku valaistu 18.–27.11.
Toteutus: Martinniemen kyläyhdistys, Maakinen Martinniemi, Aura
OK sekä Valveen alueelliset kulttuuripalvelut.

Kurtinhaudan luonto- ja kulttuuripolku, Luotsiasemantie
83, Martinniemi
Jyrki Mäen toteuttama Pölökkypäiden poloku ja kylä Kurtinhaudan rantametsässä Martinniemessä. Avajaisissa Kyläyhdistys keittää kahvit ja lämmittää mehut laavulla. Ohjelmatiedot sivulla: www.kulttuurivalve.fi/alueelliset

Lossi loistaa!
24.11. klo 18 alkaen 6.12. asti
Toteutus: Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki kyläyhdistys, Valveen
alueelliset kulttuuripalvelut

Pikkaralan lossi on Oulujoella pohjoispuolen rannassa
Lapinkankaalla. Lapinkankaantie, 90660 Oulu.
Pikkaralan lossi valaistaan kahdeksi viikoksi.

Oulunsalon Entisajan Joulumarkkinat
25.–26.11. la klo 10–16, su klo 11–16
Tapahtuman toteutus: Kotiseutuseura Oulunsalo Ry, Museo- ja
tiedekeskus Luuppi, Oulunsalon seurakunta, Valveen alueelliset
kulttuuripalvelut

Oulunsalon kotiseutumuseo, Jääsköntie 5, Oulunsalo
Entisajan joulumarkkinat on tunnelmallinen ja perinteikäs
tapahtuma Oulunsalon kotiseutumuseon pihapiirissä.

Seminaarit
Valoa -ammattilaisseminaari ja messut
23.11. klo 9–17
Toteutus: Oulun Energia Urakointi Oy
Areena Oulu, Tyrnäväntie 16

Vuosittain järjestettävän seminaarin tämänvuotisia pääpuhujia ovat tulevaisuuden tutkija Risto Linturi sekä kansainvälisestikin toimivan valaistussuunnittelutoimiston Lighting
Design Collectiven suunnittelija Antti Hiltunen. Vapaa pääsy.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen tapahtumaan:
www.oulunenergia.ﬁ/valoa

Smart Lighting special session ATUT 2017
–symposiumissa
1.12.2017
Toteuttaja: Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta
Oulun yliopisto, Tellus Innovation Arena,
Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa järjestetään
kansainvälisen symposiumin osana Älyvalaistus-teemainen
sessio. Päivän aikana voi tutustua siihen mitä tutkimuksen
ja praktiikan kentällä tapahtuu ja keskustella ajankohtaisista
valaistusteemoista monialaisesti. Symposiumin muut teemat liittyvät älykaupunkeihin ja älykkääseen arkkitehtuuriin.
Lisätietoja, ohjelma ja rekisteröintiohjeet osoitteesta
www.atut.ﬁ.

Osallistu sinivalkoiseen valaisuun!
Oulu on mukana Suomen syntymäpäiväviikon
ja itsenäisyyspäivän valaisussa, ole sinäkin!
1.–6.12. jokainen voi juhlavalaista sinivalkoisin värein
kodin, työpaikan tai muuten itselleen tärkeän, näkyvän
kohteen. Valaisu alkaa yhtäaikaisesti perjantaina 1.12. klo 18
ja päättyy 7.12. klo 9.
Lisäksi yritys tai kansalainen voi osallistua yön yli kestävään,
valaistuun juhlaliputukseen. Valaise lipputanko lippuineen
tiistaina 5.12. klo 18 ja laske se alas 6.12. klo 22.
www.ouka.ﬁ/suomi100

Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia.
Seuraa tiedotusta sosiaalisessa mediassa ja websivulla.

ouka.fi/lumo

